
 Beszélgetés Balogh Péter 
Piusz premontrei 

apáttal

5. oldal

Szállodaper
3. oldal

14-15. oldal

Rajtkövön

De hol  
strandolhatunk  
a közelben?

10. oldal

Modellértékű  
együttműködés?

11. oldal

 Eltékozolt 
érték

8-9. oldal

Ahogy volt,  
úgy volt 
4. oldal

Trianon  
gyermekei 
13. oldal

A blahai Jézus Szíve 
kápolna és az ünnepi búcsú 
26. oldal

Gödöllő legmagasabb 
pontja  - a „tévétorony” 
6. oldal
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Ezt a különös kettősséget fokozottan éljük 
meg ezen a nyárelőn, amikor már evickélünk 
kifelé egy világjárványból, ami a Jövőt tekintve 
elbizonytalanította az egész világot. Merünk-e 
szabadon ujjongani?  Beledobjuk-e magunkat 
a „szabad mellű örömökbe”? A magyarországi 
helyzet – összehasonlítva Európával és a nagy-
világgal – biztató: egyre több szabadság-kapu 
tárul ki nálunk.  Ezzel együtt óvatosságra késztet 
mindannyiunkat ez az apró és láthatatlan kór-
okozó, amely sok szenvedést hozott, kényszerű 

és szükségszerű korlátokat jelentett. A járvány 
ugyanúgy tanítónkká vált, mint az iskola, is-
kolapad és reguláris oktatás nélkül.
Ebben a hosszúra nyúlt időszakban minden-

ki – a fiatalság is, talán ők még fokozottabban – 
mérlegre tette az Életet, a Jövőt, azt, hogy mik 

Ebben az iskolaévben a pedagógus-gyermek 
(fiatal)-szülő hármaskötés fantasztikusan vizs-
gázott, sőt azt is mondhatjuk, hogy az egymás-
rautaltság rendkívüli módon megerősödött. A 
kényszerű bezártság mindhárom szereplőből 
nem várt leleményességek tárházát hozta ki, 
amikből – visszatérve a normális kerékvágású 
iskola világába – sok minden megmaradhat: 
az online kapcsolati formák sokszínűsége min-
denképpen. Azonban az is világos minden sze-
replő számára (és ez a hitünk csak erősödött 

a világjárvány tanításában), hogy az iskola – a 
teljes Élet és az egész Világ mikrokozmosza – 
csak közvetlen közösségi formákban létezhet, 
minden más csak kiegészítés. 
A különös és véleményünk szerint sikeres 

iskolaév befejezésekor nagy-nagy köszönet 
illeti a pedagógusokat, akiknek az online tér-
ben új kihívásokat jelentett diákjaik kísérése. 
Többet és másképpen törődtek a rájuk bízott 
ifjúsággal, nemcsak hogy nem veszítették el a 
kapcsolatot a diákjaikkal, hanem ez sokszor 
bensőségesebbé is vált. A szülők számára az 
új helyzet olykor megoldhatatlannak tűnő 
feladat volt, de egy olyan össztársadalmi tár-
sasjáték alakult ki, ami új szolidaritási hálókat 
rajzolt a családok körül. 
Június van – ballagunk a nyárba. A járvány 

lecsengése utáni offline-világban a személyes, 
a „face to face” találkozások, a tágasabb kö-
zösségi alkalmak öröme elementárisabb le-
het, mint amiket a képernyőn keresztül éltünk 
meg. Élvezzük ki ezeket az újra megnyíló lehe-
tőségeket, de csak megfontoltan!

LT

a fontos dolgok, mik nem azok, mi értékes, mi 
nem az. Jobban értjük Ady versének következő 
strófáját: „Hős harc az Élet és megélni szép, / Ha 
hozzáedzik tüzes szív-kohók / Ifjú vitézlők lenge-
teg szívét.” Az iskola alapfeladatának ennyire tö-
mör és igaz megfogalmazását csak a legnagyob-
bak tudják…
A mögöttünk hagyott másfél év megváltoz-

tatta a világot, a személyest és a közösségit 
egyaránt. Az önmagunkért és a másokért vállalt 
felelősség felerősödött, az önszeretet és a fele-

baráti szeretet összetartozó kettőssége alapve-
tőbb értelmet nyert. A szabadság iránti elemen-
táris vágy és a tartós elkötelezettségen alapuló 
összetartozás tudat összesimult, és alkuk nélkül, 
távlatosan megélhetővé vált. Ez is a mögöttünk 
hagyott időszak megélt tapasztalata és tanítása.

Az ilyen felfokozott idősza-
kok, mint amilyen a járvány is, 
komoly lélek- és testedzéssel is 
felérnek, ezért többszörösen iga-
zak a vers következő sorai: „Táp-
láltad tovább bennem az erőt, / 
Szeretni az embert és küzdeni / S 
hűn állni meg Isten s ember előtt.” 
Valóban, a hűség mind a mögöt-
tünk hagyott iskolaévben – és az 
iskolánk, az ’alma mater’ iránt 
is –, mind az egyéni és közössé-
gi létben új dimenziókat nyert. 
Mindannyian feltehetjük, és fel 
is kell tegyük a kérdést: meg tu-
dunk-e állni szolidaritással, sze-
retettel az emberek, és feltétlen 
hálaadással az Isten előtt. 

Ady kezdi így Üzenet régi iskolámba című versét: „Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább, / Most gyertek 
szabad mellű örömök / S pusztuljatok bilincses iskolák.” Minden diák érzett így, még a legstréberebbek is, 
szabadulásként élve meg az iskola nyári szünet előtti utolsó napjait. De azonnal jön a kijózanodás –  
különösen azok számára, akik befejezték az adott iskolájukat, leérettségiztek –, hiszen az iskola az  
otthonunk is volt, védettséget nyújtott, most ennek vége lett. Ady így ír a következő versszakban:  

„De elcsitult a jókedv-förgeteg / S helyére ült a döbbent némaság: / Köröttünk már az Élet csörtetett.”

Június – ballagás a nyárba

HIRDETÉS
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Egy hosszan tartó folyamat és több bírósági 
szakasz lezárásaként a Fővárosi Ítélőtábla ta-
nácsa 2021. április 7-én az elsőfokú bíróság 
által hozott rendelkezéseket helybenhagyta. Az 
ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye. Ez a 
határozat, indoklásában részletezve és tények-
kel alátámasztva azt jelenti, hogy Gödöllő Város 
Önkormányzatának 675 mil-
lió forintot és ennek 2016. 
január 6-ától járó késedelmi 
kamatát kell megfizetni a 
felszámolás alatt álló G-Ma-
gistratus Szálloda Zrt-nek, ami 
felett már nem a város, hanem 
a felszámoló rendelkezik. Az 
ítélet továbbá kéri az eredeti 
állapot helyreállítását, vagyis 
a G-Magistratus Zrt. bérlői po-
zíciójába történő visszaállítá-
sát a 2005. október 7-én létre-
jött bérleti szerződés alapján 
fennálló jogviszonyba.
Gémesi György a jogerős 

ítéletet más szemüvegen át 
nézi, és azt állítja, hogy az őt 
bírálók a több peres eljárás 
egyikéből kiragadott bírósági 
ítélet alapján téves következ-
tetéseket vontak le, és azokkal „telekürtölték” 
a helyi és országos médiumokat, „megfűszerez-
ve” némi politikai felhanggal. Továbbá kijelen-
tette, hogy felelőssége teljes tudatában támo-
gatta, hogy a nem elvégzett munkáért a város 
ne fizessen semmit, és tényként közli, hogy a 
„várost semmi kár nem érte”.
A Szövetség Gödöllőért képviselői tavaly két-

szer is kérték a város vezetőjét, hogy adjon hírt 
a szállodaper helyzetéről, de folyamatosan azt a 
választ kapták, hogy ismerjék meg a periratokat, 
ő nyilvánosan nem kíván részleteket elmondani, 
mert úgy vélte, hogy „jók a város esélyei, a pert 
jól akceptáljuk”. A képviselők a város vezetőjé-
nek közösségi médiában megjelent cáfolatára 
válaszolva kérték a polgármestert, hogy a félre-
értések és a téves információk elkerülése érde-

kében csak és kizárólag a jogerős ítéletről adjon 
tájékoztatást 32.000 gödöllői lakosnak, a többi 
per folyamatával nem kívánnak foglalkozni, sem 
a város pozícióját gyengíteni. A gödöllőieknek 
joguk van tudni, hogy a város pénzügyeit ez ho-
gyan fogja módosítani. Elsősorban az aggasztja 
őket, hogy ismételten mire nem lesz pénz, hon-

nan fizeti ki a város, hiszen az összeg alulról sú-
rolja Gödöllő költségvetésének tíz százalékát.
A polgármester végül egy levélben válaszolt 

a képviselőknek, a város felé nem történt to-
vábbi kommunikáció. Török Sándor képviselő 
úr szürreálisnak látja a kialakult helyzetet: „A 
polgármester úr a bírósági pereket összemossa, 
pedig a kezében tart egy jogerős ítéletet, ami-
ben minden le van írva. Furcsállja, hogy szerinte 
május végén mi hamarabb tudtuk meg az ered-
ményt, mint ő, pedig az ítélet keltezése április 
7-e. Ezt mi is furcsálljuk, mert közel 35 millió fo-
rintos ügyvédi díjazást fizetett ki a város a perek 
során, így elvárható, hogy rövid időn belül tudo-
mást szerezzen a jogi képviselőjétől. Kilenc alka-
lommal adott helyt a bíróság a vállalkozó kérésé-
nek, de a város minden alkalommal fellebbezett, 

nem volt gond, hogy a város folyamatosan pert 
veszít. Azt gondoljuk, hogy ha volt felelősség a 
G-Magistratus Zrt. kiürítésére, a vállalkozó kö-
veteléseinek visszatartására, majd a bírósági 
fellebbezésekre, akkor elvárható, hogy vállalja 
a felelősséget azért is, hogy elmondja a gödöl-
lőieknek a jogerős ítélet indoklását és az ehhez 
kapcsolódó kifizetési részleteket is. A testületi 
ülésen azt állította, hogy megy tovább az ügy. 
Kérdezem: egy jogerős bírósági ítélet után mi a 
következő lépés?” Kolozs Csaba is több mindent 
visszásnak érez a vállalkozó garanciális vissza-
tartásával kapcsolatosan: „Nem hinném, hogy 
egy bírósági végzés után nekünk kellene magya-
ráznunk a város vezetőjének állításait, pláne úgy, 

hogy nem is vettünk részt egyik 
döntésben sem. Egyik válaszá-
ban viszont Gémesi György az 
írta, hogy a vállalkozó nem vé-
gezte el a munkát, amit szak-
értői vélemény dokumentál. 
Ez számomra azt jelenti, hogy 
senki sem írta alá a teljesítési 
igazolást. De ha ez igaz, akkor 
hogyan veszíthette el a pert az 
önkormányzati cég? Ez az első, 
amit megnéz a bíróság, és ha 
ez igaz, egyszer sem adott 
volna helyt a vállalkozó kéré-
sének, nemhogy kilencszer! A 
beruházás eleve bankhitelből 
történt, ezért a munkákat a 
megbízott műszaki ellenőr 
igazolta, ami azt eredményez-
te, hogy a bank csak akkor 
fizetett, ha a teljesítés és a ki-

vitelező munkája megfelelő volt. Az erre adott 
lépés is több mint furcsa, hiszen, ha nem jogos a 
követelés – amit a polgármester félretájékozta-
tásnak tart –, akkor nincs oka új kft.-t alapítani, 
és kivonni a régiből a vagyont, hogy a kivitelező 
egy kiüresített céget találjon jogutód nélkül. Ez 
a tett sok mindent elárul, hogy jogos volt a vál-
lalkozó igénye vagy sem. Számunkra csak egy 
kérdés fontos: mi lesz a gödöllői adóforintokkal, 
és a polgármester hogyan tervezi átalakítani a 
költségvetést?”
Lapzártánk idején már eltelt az ítélet jogerő-

re emelkedésétől számított 15 nap, amely időn 
belül az önkormányzatnak fizetni kellett volna 
a felszámoló irányítása alatt álló G-Magistratus 
Zrt.-nek. Ezt a város vezetése nem terjesztette 
be a képviselőtestület elé júniusban.

Az elmúlt hetek és hónapok során a Gödöllő közéleti eseményeit nyo-

mon követő lakosságot talán leginkább az foglalkoztatta, hogy mi áll 

a „szállodaper” néven elhíresült bírósági események mögött. Az aláb-

biakban szeretnénk megértetni és objektív módon bemutatni a lezárt 

bírósági szakaszt.

Szállodaper – Mik a „valódi” tények és 
tévhitek egy jogerős ítélet kapcsán?
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Nem tudni, de talán az összeg elrettentő-
nek tűnő mértéke miatt vélhette úgy az adat 
kiadására kötelezett fél, hogy emiatt meg-
hiúsul a „számadás”. Pedig Zorán is megé-
nekelte slágerében: „Nem kell, hogy elrejtsd 
a múltat, azt, ahogyan volt, úgy volt”. Végül 
az összeg kifizetésre került, a lista immáron 
nem titok. A képviselők viszont perre men-
tek az összeg nagysága miatt, a pernek pedig 
már eredménye is van. Erről és a kirobbant 
szállodaperről is beszélgettünk Simon Gel-
lérttel.

Miért volt fontos ismerni a lista tartalmát, 
mi a tanulsága, de leginkább legfőbb üzenete 
a hivatal válaszának?
Gödöllőért. Kisváros vagyunk és elterjedt az 

a téves szemlélet, hogy Gémesi György érinthe-
tetlen, amelynek a kabinetvezető is haszonél-
vezője, nekik semmiről sem kell beszámolniuk. 
Egy olyan folyamat indult el a városban, amely 
bénítja a közösség immunrendszerét. Legyen 
Gödöllőn is következménye a tetteknek! Az ön-
kormányzat nem lehet „Gémesi és társa” utazá-
si iroda. Az utazások helyszíneit nyilvánosságra 
hoztuk, a tanulságot pedig mindenki levonhat-
ja, az emberek átlátnak a szitán. 
Mi történt azóta, hogy kézhez kapták a lis-

tát, és miért szálltak perbe a kifizetett össze-
gért?
Nyilvánosságot teremtettünk az ügynek. Az 

ország szembesülhetett a polgármester ke-
vésbé ismert arcával, az álságos politikájával. 
Kevesen tudják, de az uszodaberuházás sem 
valósult volna meg, ha a polgármestert nem 
kamerák sokasága veszi körül azon a testületi 
ülésen, amelyen kiharcoltuk, hogy feloldja a 
beruházás bürokratikus akadályait. Gondolja-
nak bele, egy polgármester a városa ellen cse-
lekszik, hogy megmutassa, nélküle semmi sem 
történhet! Tévedett. A nyilvánosság Gödöllőn 
különösen értékes. Ezért is fizettünk 340 ezer 
forintot: azért, hogy a gödöllőiek láthassák a 

tényeket. Az utána indult per sem öncélú volt. 
A bírónő azt kérdezte tőlem, hogy mit akarunk 
elérni az eljárással? A válaszom az volt, hogy a 
hivatal ne gördítsen technikai és pénzügyi aka-
dályokat a polgárok információszerzése előtt, 
mert az ellentétes a jogalkotó szándékával. Az 
ítélet alapján egyetértett ezzel. Nem maradhat 
titokban, hogy mire, kikre költik a város pénzét.
Polgármester úr egy újságnak nyilatko-

zott, hogy „csak” 250 ezer forintot kértek az 
adatokért, ami a pluszmunka miatt szerinte 
korrekt. Az utazás összegei pedig transzpa-
rens módon átláthatók. Akkor mi értelme 
volt a bírósági ügynek?
A bíróság nekünk adott igazat, minden más 

magyarázkodás. A „csak” 250 ezer, tényszerű-
en 340 ezer forint volt. Ennyit kértek cserébe az 
információért, hogy a város pénzén hová utaz-
tak.  Arra sajnos nem sikerült választ adni, hogy 
az utazások milyen haszonnal jártak Gödöllő-
nek. Erre mondjuk nehéz is lett volna, mert sze-
mélyes élménybeszámolókra aligha kíváncsiak 
a gödöllőiek. Szerintem nem dobta fel őket  a 
kivéreztetést harsogó polgármesternek a kivé-
reztetést messze nem tükröző utazási listája, 
ahogy az sem, hogy a válság évében L. Péterfi 
Csaba horvát tengerparti beköszönésével talál-
kozhattak. Ezt megelőzően Gémesi az óvodai 
dolgozók fizetésének fedezetét valahogy nem 
látta. A kettő így együtt nem megy.
Nemrég jogerős bírósági ítéletben ma-

rasztalták el a várost a szállodaper ügyben,  
aminek sok száz millió forintos fizetési köte-
lezettsége van. Több hírforrás – magazinunk 
is – beszámolt erről részletesen, de sokan 
nem tudják, hogy 2016-ban Önöknek már 
szemet szúrt, hogy a felszámolás és az új cég 
alapítása között valami nincs rendjén. Mi 
volt ez?
Nehéz ügy. A város nem fizetett ki egy céget, 

amely a jelenleg már szállodaként működő 
épület felújításában dolgozott. Az elvégzett 
munka után elmaradt a fizetés, a munkások 

futhattak a bérükért. Jogos követelés alapján 
megindult a végrehajtás a város nem fizető 
cége ellen. Egy új céget hoztak létre, hogy ez 
ne valósulhasson meg, a vállalkozás így egy be-
hajtható vagyonelemek nélkül maradt, kiüresí-
tett céget találhatott. Sajnos ehhez hozzájárult 
a képviselő-testület többsége is a szavazatával, 
bár meggyőződésem, hogy sokan ekkor még 
jobban hittek Gémesinek, mint a tényeknek. 
Következményekkel pedig nem is számoltak. 
Maga az eljárás nagyon durva volt, nélkülözött 
minden tisztességet és törvényességet. Ko-
moly erők mozdultak meg, hogy ne pattanjon 
ki az ügy. Ügyvédek hada állt harcban, de most 
lezárult a folyamat, a következmények pedig 
tragikusak.
A város szeretne már pozitív híreket is hal-

lani a bírósági ügyeken kívül. Terveznek to-
vábbi közérdekű adatigénylést, egyáltalán 
Ön szerint mi várható a közeljövőben?
A helyi vállalkozók és az állam is erőn felül 

teljesít Gödöllő kapcsán, a jelentős beruházá-
sok mind hozzájuk köthetők, ezek száma pe-
dig egy kompetens városvezetéssel a jövőben 
megsokszorozható. A polgármester személye 
most egy „adottság”, hozzáadott értéke kevés, 
de nem kell, hogy ez 32 ezer embert megbénít-
son. Sőt! A város képes lesz a hátrányok ledol-
gozására.  Világos, hogy mit akarunk: az útdíj és 
a kommunális adó eltörlését, a helyi vállalkozá-
sok támogatását. A közösségi közlekedés zöldí-
tését, Gödöllő-kártyát és a közlekedési dugók 
felszámolását, Gödöllőt pedig fel szeretnénk 
rakni az innovációs térképre. Ez lesz a jövő!

Nemrég számoltunk be arról, hogy Simon Gellért és Molnár Árpád, 
az előző önkormányzati ciklus Fidesz-KDNP képviselői közérdekű  
adatigényléssel fordultak a gödöllői hivatalhoz. A két képviselő arra 
volt kíváncsi, hogy az elmúlt években mennyi közpénzből és milyen 
külföldi utakon vett részt Gémesi György polgármester és kabinetfő-
nöke, L. Péterfi Csaba a város érdekében, valamint ezek az utak milyen 
célt szolgáltak a helyiek számára.

„Ahogy volt, úgy volt” 
- interjú Simon Gellérttel
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Több milliárd forint állami támogatást kap-
tak. Mire és miért kapták a dotációt?
2015-ben kezdtük el a 2021-es évben ünnep-

lendő, a Premontrei Rend fennállásának 900. 
évfordulójának előkészítését. Ez nagy volumenű 
fejlesztéseket, programokat és kiadványokat kí-
vánt meg a részünkről. Több szinten készültünk 
erre, s mivel helyszíneinken (Csornán, Szom-
bathelyen, Nagyváradon, Zsámbékon és Gö-
döllőn) több közösséget képviselünk, a magyar 
államhoz fordultunk segítségért. A rendünk cél-
kitűzéseinek megfelelően oktatási, egyházi-lel-
kipásztori és területfejlesztési elképzeléseinket 
9 milliárd forinttal támogatta a kormány. A fel-
adatok: a csornai rendház hiányzó szárnyának 
felépítése, mely idősek otthona lesz, a szom-
bathelyi gimnázium fejlesztése, a türjei közép-
kori templom teljes rekonstrukciója, zsámbéki 
iskolánk újjáépítésének befejezése, a gödöllői 
visszaadott területek rendezése, gödöllői gim-
názium fejlesztés és templomépítés, valamint a 
900 éves jubileum méltó megünneplése.
Mik valósultak meg eddig Gödöllőn?
A Fácán sorral párhuzamos út, valamint járda 

teljeskörű felújítása megtörtént – a parkolási 
kérdést is rendeztük. Nemrég áldottuk meg és 
adtuk át a Takács Menyhért utat és az új parko-
lót. Ennek járulékaként nagy felületű növényá-
polási és telepítési program is fut, amelyet foly-
tatunk, rendezzük a területek zöld felületeit is. A 
korszerűtlen közvilágítást is nagyrészt lecserél-
tük.

Mik a további tervek? Mit lehet tudni ezek 
megvalósulásáról?
Most indul a gimnázium és az óvoda udvará-

nak bővítése. A régi parkoló végéig hosszabbít-
juk meg a gimnázium udvarát, ezzel egyvonal-
ban a helyi építési szabályzatnak megfelelően 
bővül az óvoda területe is. Megépül az iskola 
és óvoda melletti akadálymentes járda, amely 
hosszabb és kényelmesebb lesz. Megnyitottuk 
az új parkolót, amely bizonyos keretek között 
szintén használható lesz. Ezen a területen 
például nem volt áram, amelyet szintén meg 
kellett oldanunk a kamerarendszer kialakítá-
sához. Elindult a premontrei temető mögött 
épülő templom közbeszerzési eljárása. Hosz-
szabb távú tervünk egy tornacsarnok építése, 
amelynek kialakításakor törekszünk a multi-
funkcionalitásra, hogy minél több sportágat ki-
szolgálhasson. Magában foglalja majd a fedett 
uszodát is, amelynek a helye az egykori egye-
temi strandként funkcionáló terület, így annak 
mérete sem lesz nagyobb. Fontos szempont a 
fenntarthatóság, ezért szeretnénk egész évben 
üzemelő uszodát, hiszen iskolai úszómedencé-
re nincs állami normatíva. A teljes sportkomp-
lexum iskolaidőben a tanórai fejlesztéseket 
szolgálja, de nyitott lesz mindenki számára. En-
nek munkáit 2021 második felében szeretnénk 
elindítani. Fontos, hogy csak olyan munkát 
kezdünk el, amit be is tudunk fejezni.
Miben változik az egyetemi óvoda?
Szeptember 1-jétől vesszük át az intézmény 

üzemeltetését. A neve Premontrei Kikelet Óvo-
da lesz, amely szimbolikus jelentőségű. Nem-
csak régi nevének használatában, de megtart-
juk az intézmény hagyományőrző jellegét is. 
Szeretnénk ezt tovább erősíteni, ugyanakkor 
a szellemiséget és a lelkiséget bővíteni. A mun-
kavállalókat és a körzetes jelleget megtartjuk. 
Szeretnénk közelebb kerülni a környezetünk-
ben élő emberekhez, azokhoz is, akikkel eddig 
kevesebb kapcsolatunk volt. Az újonnan érke-
ző gyermekeknek már lesz hittan, a meglévő 
gyermekek részére pedig választható lesz.
Változik az óvoda épülete?
Két éve már az apátság tulajdonában áll. A 

40-50 éves nyílászárókat már kicseréltük. Most 
az udvarbővítés következik, majd a tetőcsere és 
napelemek telepítése. A hátsó udvar irányában 
mindenképpen gondolkozunk a bővítésen is, 
hogy még több gyermeket tudjunk fogadni.
Milyen funkciót és szerepet kell betöltenie 

tíz év múlva a premontrei rendnek Gödöllőn?
Az egyik legfontosabb a rendi élet, hiszen 

ebből sarjad minden. Fontos, hogy területileg 
is itt vagyunk, mert más volna távolról „kormá-
nyozni”. Szeretném, ha a nevelés tovább erő-
södne, és létszámban is gyarapodnánk. Fontos 
számomra a hivatásgondozás, hogy a fiatalja-
ink megmaradjanak, és támogassuk őket. Az 
eddigiek szellemében kívánjuk tovább erősíte-
ni az egyházi-oktatási vonalat. Az új templom 
mellett épül majd egy új rendház, a régi pedig a 
középiskolai és egyetemi kollégiumi férőhelyek 
bővítésének szolgálatába áll majd. Bővül a 
gimnáziumunk is, három éven belül 100 fő-
vel emelkedhet az itt tanuló diákok száma. 
Nem lankad a gimnáziumba a felvételizési 
kedv, ez is alátámasztja, hogy a tehetséggon-
dozást és hitéleti nevelést tovább erősítsük. 
Hamarosan lesz egy helyi centenáriumunk 
is, hiszen 1923-24 óta, azaz lassan 100 éve va-
gyunk jelen Gödöllőn, így erre is készülünk.
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Balogh Péter Piusz

Az új templom látványterve

Nem kis változáson megy keresztül az egyetem és környéke. Szinte 
két kampusz épül egyszerre, hiszen az agráregyetemet érintő válto-
zások és tervezett átalakítások mellett egy másik, kisebb kampusz is 
szépül, amelynek kézzelfogható jelei már láthatók is. Egy olyan mi-
nőségi színfoltja lesz Gödöllőnek, amely infrastrukturálisan és okta-
tási-vallási szempontból is meghatározó szerepet tölt be a város éle-
tében. Balogh Péter Piusz premontrei apáttal beszélgettünk.

„Olyan munkát kezdünk el, amit be is 
tudunk fejezni.”
- Beszélgetés Balogh Péter Piusz premontrei apáttal
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A blahai Öreghegy ikonikus épületét egyfajta 
izgalmas, már-már félelmetes misztikum övezte 
egy magamfajta, akkor még kisfiú előtt. Szinte 
ránézni is csak félve, belegondolni pedig nem 
is mertem, hogy mi minden titkot rejthet magá-
ban. Egy olyan megközelíthetetlen, bevehetet-
len erőd volt a szememben, amely egyenlő volt 
a csodával, hiszen tudtam, emiatt tudok otthon 
televízióadást nézni – de ez az a hely, ahova 
talán soha nem juthatok be. Lássuk, mit is rejt 
magában az Antenna Hungária tulajdonában 
lévő tévétorony, és vajon van-e köze az otthoni 
tévézésünkhöz?
A Magyar Televízió adása egy adóval indult az 

1950-es években, majd a kínálat 1977-ben bő-
vült újabb csatornával. Az idősebbek még em-
lékezhetnek a távirányító előtti időszakra és az 
antenna átkapcsolgatására.
A televízió- és rádióműsor-terjesztéssel kap-

csolatos szolgáltatások lényege, hogy a jeleket 
a szolgáltatók stúdióitól eljuttatják a nézők felé. 
A szolgáltatók által készített műsorokat ma már 
földfelszíni műsorszóró rendszereken keresztül 
terjesztik. Az Antenna Hungária nem hoz létre 
műsort, hanem kizárólag a más – a magyar ál-
lamtól médiaszolgáltatásra jogosultságot ka-
pott – vállalkozások által létrehozott televízió- és 
rádióprogramok terjesztését végzi. A mikrohul-
lámú technológia fejlődése hozta el azt a lehető-
séget, hogy információátvitelre ezekből a beren-
dezésekből gerinchálózat épüljön az országban. 
Akkoriban az átvitel még analóg technológián 
alapult, és így volt lehetőség eljuttatni hangin-
formációt vidéki telefonközpontokba, vagy a 
rádióstúdiók hangjeleit a rádióadók, míg képje-
leket a TV-adók meghajtására.
A nagy távolságok áthidalására több sza-

kaszból felépülő mikrohullámú láncokra volt 
szükség, mivel ezen technológia képességei – a 
Föld görbületének és a teljesítmény viszonyok-
nak köszönhetően – korlátozottak. A láncban 
résztvevő nagyobb állomások – Budapest, 
Kékes, Tokaj, Debrecen, Komádi, Szentes stb. – 
olyan távolságra vannak egymástól, hogy egy 
szakaszból az átvitel nem megoldható, szükség 
van olyan köztes ismétlő állomásokra is, mint 

Gödöllő vagy Emőd. A gödöllői állomás a keleti 
mikrohullámú lánc első ismétlő állomásaként 
lett megépítve. A lánc folytatásaként épült ál-
lomások a keleti szomszédainkkal történő mű-
sorcserét is biztosították egészen a kárpátaljai 
Ungvárig és a partiumi Nagyváradig.
Az állomás megépítésére vonatkozó döntést 

vélhetően több vizsgálat is megelőzte: legyen 
valahol Budapest és Kékes között félúton, le-
gyen magaslaton a megfelelő átlátás miatt, és 
legyen a közelben elérhető infrastruktúra. A 
digitalizáció következtében a berendezések a 
múlt század végén megújultak, de a funkció to-
vábbra sem változott. Új szerepet akkor kapott, 
amikor elindult az Antenna Hungária mikrohul-
lámú adatátviteli szolgáltatása az analóg-digi-
tális átállás után, így azóta digitális földfelszíni 
műsorszóró fejállomás is egyben. Az állomás 
gerincpontként üzemel, így több, Gödöllőn és 
környékén üzemelő kis- és közepes vállalkozás, 
illetve állami intézmények adatátviteli igényeit 
is kiszolgálja.
Az elmúlt években elérte a tornyot az optikai 

gerinchálózat is, amely sokkal nagyobb átviteli 
kapacitással biztosítja a körzet még jobb ellátá-
sát. Magaslati pont lévén az Antenna Hungárián 
kívül egyéb, rádióhullám alapú technikát hasz-
náló szolgáltató is üzemeltet berendezéseket az 
állomáson.
Az Antenna Hungária Zrt. 2012. június 8-án 

indította el a digitális földfelszíni televíziós su-
gárzást a gödöllői Öreg-hegyen található te-
lephelyéről. 2020 folyamán pedig megújult a 
mindigTV és mindigTV Prémium televíziós szol-
gáltatások kínálata. Az előfizetéses mindigTV 
Prémium szolgáltatást 2020. szeptember 6-tól 
már az új technológiára való átállással érhetik el 
az előfizetők.

kml

Egészen gyermekkoromig visszarepülve az időben hűen fel tudom idéz-
ni a nagy óriás látványát, amely már messziről látható volt. Látszott a 
Blaháné útról, az autópályáról, de akár a város más, távolabbi pontjai-
ról is, hiszen fent van a „hegyen”, Gödöllő legmagasabb pontján. Ez nem 
más mint a „tévétorony” – ahogyan mi, gödöllőiek hívjuk.

Gödöllő legmagasabb 
pontja - A „tévétorony”
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A Kampis-hagyaték

Gödöllő, a tengerparti város

Kampis Antal, az egykor Gödöllőn élt művé-
szettörténész hagyatéka nagyon sokrétű, ezért 
ha teljes listát kellene állítanunk, akkor hosszú 
hetekbe is telhetne, mire tiszta képet kapnánk 
róla. Ami viszont biztos: neki köszönhetjük, 
hogy egyáltalán létezik olyan hely Gödöllőn, 
amelyet így hívhatunk: napközis tábor. 
Az 1960-as években Kampis Antal, egykor 

Gödöllőn élő művészettörténész vírusos tüdő- 
és mellhártyagyulladást kapott. Az akkor még 
a fővárosban élő Kampis orvosai javaslatára 
kezdett el nézelődni, jobb levegőjű helyeket 
keresve. Így jutott el Gödöllőre is. Ekkor éppen 
eladó volt a Blaháné úti ingatlan, amelyet egy-
kor Blaha Lujza birtokolt. Talán a hely szelleme, 
talán a korábbi híres „tulajdonos” és az orvosi 
tanácsok közösen játszottak közre abban, hogy 
1965-ben megvette a birtokot, majd két év múl-
va házat épített rá. Olyannyira megszerette ezt 
a helyet, hogy a telkét beültette barackfával, mi 
több, még rózsákat is telepített annak érdeké-
ben, hogy a pincéjében rózsaolaj lepárlással is 
próbálkozzon.
1978-ban azonban a városhoz fordult cse-

relakást kérve (ezt a Palotakerten meg is kap-
ta), amelyért cserébe felajánlotta képtárát, 
könyvtárát, valamint a telkét a házzal együtt. 
Emellett életjáradéki szerződést is kötött, így 
az 1982. augusztus 23-án bekövetkezett halála 
utáni időszakra a feleségéről való gondosko-
dást is biztosította. Egyetlen kikötése volt, hogy 
a maga után hagyott ingatlant csak gyermek-, 

A nyár beköszöntével nem kis felháborodást 
váltott ki városszerte a méteres gyom látványa. 
Elhanyagolt közterületek az utak mentén vagy a 
játszótereken. Gyakorlatilag mindenhol, amely 
a városközpont pár száz méteres sugarú körén 
kívül esik. 
Eddig ez nem volt jellemző Gödöllőn, hiszen 

az évente 4-5 alkalommal végzett kaszálás elég 
volt arra, hogy ne a mostani gazdátlan állapotok 
uralkodjanak. Persze nem csak a gaz nő, hanem 
a parlagfű is. A nagy gazban pedig könnyebben 
megjelenik sajnos a szemét is.
Ennek sokan hangot is adtak a közösségi 

médiában. Volt, aki viccesen próbált úrrá lenni 
indulatain, s nagyszerű méhlegelőnek nevez-
te a gaztengert. Más már kevésbé volt elnéző, 
s kikérte magának a kioktatást, hiszen ötletek 
is érkeztek gazdagon. „Csinálják meg az ott la-
kók!” „Egy kis közösségi munka nem árt!” Ilyen 
és ehhez hasonló felkiáltásokra ki-ki a maga vér-

ifjúsági és kulturális célokra lehet használni. 
Kampis elismert szaktekintély volt, aki nem 

bízott „a rendszerben”. Osztálytársa volt Kun 
Béla, így már fiatal korában megismerhette a 
számára káros eszméket. Ennek ellenére felte-
hetően jól tudott tárgyalni, és a hozzá képest 
túloldalon állók is elismerték szakmaiságát, 
munkásságát.
A területet és az ingatlant (is) megörökölte az 

1990-es helyhatósági választások utáni önkor-
mányzat. Mondhatni, ölébe hullott a lehetőség, 

hogy olyan, a kor szelleméhez illő valós célokat 
megfogalmazva és a helyi igényeket kielégítve 
kialakítsa a gyermek- és ifjúságvédelmi stratégi-
áját, amelynek részévé válhatott volna a kiváló 

mérséklete szerint próbált reagálni. Leginkább 
azzal érvelnek (joggal) a lakótelepen élők, hogy  
egy panelházban élő család reálisan nem tart 
sem fűnyírót, sem pedig fűkaszát, tehát a prob-
lémára érthető módon nem innen érkezik majd 
a megoldás.
De vajon mi és milyen mértékben várható el a 

lakosságtól, miközben a város évente több száz 
millió forint kommunális adót szed be? Jogos-e 
az elvárás, hogy a közterületeken is segítsen be a 
lakosság, amikor rendelet szabályozza a magán-
tulajdonok előtti közterületek, úttest széléig tör-
ténő rendben tartását? Vajon milyen példát mu-
tat egy település vezetése, amikor szó szerint a 
saját háza táján kellene elkezdeni a sepregetést?
Gödöllőn a polgármester díjazza évente a 

„Tiszta udvar, rendes ház” program győztesét. 
Ebben éppúgy részt vesznek a kertesházi öve-
zetben lévő házak, mint a lakótelepi társashá-
zak. De versenytől függetlenül is kijelenthető, 

blahai terület. Sajnos a „minimál program” itt 
is érvényesült: használhassák a gyermekek, de 
költsünk rá minél kevesebbet, így eleget teszünk 
a végakaratnak (és szerződésnek), de hangzatos 
megvalósult szolgáltatásként lehet eladni a nép-
nek.
Kampis Antal akarata (egyelőre) haloványan 

érvényesült, már ami a hasznosítást illeti. Egy-
kori otthonán az esetleges épület-állagmegóvási 
munkálatokon kívül semmi nem történt. Nem 
tudni, hogy Tóni bácsi egészen pontosan erre 
gondolt-e, de manapság a tábor a nyári szünet 
alatt, gyermekeiket máshol elhelyezni nem tudó 
szülőknek nyújt lehetőséget a napközbeni elhe-
lyezésre. Hogy a gyermekek és az ügyeletes pe-
dagógusok is erről álmodtak-e, kétségeink van-
nak. Sehol egy játék vagy bármi, ami egy táborra 
emlékezteti a kilátogatót. Idegen autó láttán az 
ügyeletes tanárok pulzusa emelkedik, nehogy 
hatósági vizsgálatra érkezzen valaki, mert akkor 
csak az égiekben és a vizsgálatot végzők jóindu-
latában bízhatnak. Tény, ma valóban nem ad 
többet a tábornak nevezett hely annál a ténynél, 
hogy felnőtt felügyelet alatt állnak a gyermekek.
Hogy jól van-e ez így, mindenki döntse el ma-

gában! Hogy egész évben üresen, parlagon áll a 
terület, az szintén kérdéseket vet fel – sajnos ez a 
kihasználtalanság szinkronban van a városveze-
tés ötlettelenségével. Sokféleképpen értelmez-
hető egy gyermekbarát város. Üdvözlendő, hogy 
– köszönhetően Kampis Antalnak – ma beszél-
hetünk egyáltalán táborról. 1982 óta elröpült az 
idő. Vannak ciklusokon átívelő programok. És 
vannak rendszereken is. Ez is egy ilyen Gödöllő 
történetében.

Gödöllő lakossága igényes, magára és környe-
zetére nagy általánosságban sokat ad. Ezért 
inkább mi várhatjuk el a – mostanában egyre 
inkább az újabb és újabb, a lakosságot megsar-
coló rendelkezései miatt az országos médiában 
hírhedtté vált – településvezetőtől, hogy pél-
dánkat követve cselekedjen. Nem csak köteles-
ségtudatból, nem csak az allergiások védelme 
érdekében, hanem mert 2021-re bruttó 310 mil-
lió forintot biztosított a költségvetés zöldterület 
fenntartásra és üzemeltetésre. Ugyan a VÜSZI 
üzleti terve nem taglalja részletesen, hogy ez az 
összeg évente hány kaszálásra elegendő...
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1922-ben megalakult az Öreghegyi Társa-
ság, amely az akkori Blaha Lujza, mai Blaháné 
– a névadás érdekes, mert Blaha Lujza (1850-
1926) első férje, Blaha János nevét sosem hasz-
nálta asszonynévként – úton lakókat tömörítet-

te magában, és 1933-ban, a Cserkész Jamboree 
évében már 110 taggal rendelkezett. A társaság 
mozgatója és elnöke az egyik villatulajdonos, 
dr. Károlyi József fővárosi ügyvéd volt, a tagok 
pedig fő céljuknak a strand létrehozását tűzték 
ki. A „Rákos Strandfürdő” kiépítése érdekében 

töltötték itt a gyermekkoruk boldog nyarait. 
Ekkor a medence fokozatosan mélyült, 40 cm 
mély volt az eleje, ahova ki lehetett ülni, a gye-
rekekkel pancsolni, utána 1 m, 2 m, majd 3 m-es 
volt a mélysége. Máthé György atya – Máthé 
László önkormányzati képviselő bátyja – a ‘60-
as évek blahai gyermekéveire a következőképp 
emlékezik vissza:
„Gyermekkoromban még Blaha-fürdő volt a 

neve ennek a területnek, mert akkor még volt itt 
egy komoly strand is. Nosztalgiával emlékezem 
a gyermekkoromra, a békés, csöndes Blaha-für-
dői világra, ahol ritkán jöttek csak az autók. 
Kiszaladtunk az utcára, amikor egy teherautó 
hangját hallottuk, és egy jót szippantottunk a ki-
pufogó füstjéből! – ezen már megbotránkozná-
nak a mai fiatalok. Földes utcák voltak. Szomba-
tonként a „Kis Mukival” jöttek a pestiek a blahai 
nyaralójukba. A kápolna tele volt a szentmisé-
ken, nemcsak helybeliekkel, de sok pesti nyaraló 
is megfordult itt. A Blahai grund fogalom volt. 
Fiúk és lányok fociztunk, főleg a kis vasútállo-
más területén, és jártuk a dombokat. Az Úrréti tó, 
az akkor még meglévő mocsaras ingoványok, a 
fantasztikus madárvilág sok élményt jelentett. A 
Rákos patak mindkét ága megvolt még, kövek-
kel olyan medencéket csináltunk, hogy fejest is 
ugorhattunk benne…”
A strandon népszerű volt az étterem (a Bla-

háné út felől), melyet kívülről és belülről is meg 

alakult is egy részvénytársaság, akik részvénye-
ket bocsátottak ki, és a jegyzést a társaság még 
1925-ben is hirdette. Blaha Lujza egykori szom-
szédja Kaffka László és felesége, Hegyesi Mari 
színésznő volt, közös gyermekük pedig Kaffka 

Péter építész, aki a Gödöllőn megtelepedett 
színészek közül többnek tervezett nyaralót. Ő is 
tagja volt az Öreghegyi Társaságnak, a strand-
hoz felajánlott egy telket a nagyközségnek 
1924-ben, majd a strandot is ő maga tervezte 
meg. A blahai strand végül 1926-ban nyílt 
meg, és fokozatosan népszerű fürdővé vált. A 
fürdőzők kényelméről 150 kabin, víkendházak 
és büfék gondoskodtak. A fürdőt körülvevő 
park kellemes pihenési lehetőséget biztosított, 
a gyermekek számára pedig játszóhely állt ren-
delkezésre. A parkban teniszpályákat és homo-
kos focipályát is kiépítettek. A fürdő medencéje 
50x25 méteres volt, 11 fedett homokszűrő volt 
beépítve, hogy a strandhoz érve tiszta víz ke-
rüljön a medencébe. A fürdőt a Rákos-patak 
táplálta, a medencét az elmondások alapján 5 
nap alatt lehetett feltölteni vízzel. A strandot az 
1930-as években modernizálták, valószínűleg 
ekkor nagyobbították meg 65x25 méteresre. 
A Veresegyház-Vác között közlekedő villamos 
megállója biztosította a könnyű  megközelítést. 
Sok nyaraló a strand közelében keresett kiadó 
szálláshelyet.
A második világháborúban megsérült az 

egyik kút, mely a vizet biztosította a strandhoz, 
valamint a kabinsor, amelyet kisebb formában 
építettek vissza. Az 1950-es évektől egészen 
1972-ig, a bezárásáig a strand nagyon népszerű 
volt, gödöllőiek százai tanultak meg itt úszni, 

A blahai telket felajánló Kaffka Péter által tervezett strand közel ötven 
éven át szolgálta a községből időközben várossá vált Gödöllő polgárai-
nak nyári hűsölését, és rövid időn belül komoly népszerűségre tett szert. 
A bő három évtizeddel ezelőtt zászlót bontott önkormányzati rendszer 
szellemiségében szinte semmit nem örökölt az azt megelőző tanács-
rendszertől, ingatlant azonban jó néhányat. A komoly vagyonelemek 
között az egykoron szebb napokat megélt blahai strandfürdő – addigra 
már – jócskán elhanyagolt területét is megörökölte a város, némi épület-
maradvánnyal.

Eltékozolt érték 
A blahai strand területe

Az egykori medence,  
a szélét jelző kövek még látszanak
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lehetett közelíteni. Az első éttermet Balogh Já-
nos üzemeltette, majd sokáig a Vajda család. 
Hétvégenként cigányzene szórakoztatta az ide 
érkezőket (egy időben a Radics-féle cigányze-
nekar), és házias ízek, magyaros konyha jelle-
mezte a helyet. Az Úrréti tóból kifogott friss ha-
lakat szintén itt fogyaszthatták el a vendégek. 
Később itt működött Mara néni Cukrászdája 
(Jáki Kálmánné), melyre szintén nosztalgiával 
gondolnak azok, akik ott kóstoltak gyerekko-
rukban süteményt.
A strandot a közegészségügyi helyzet rom-

lása miatt 1972-ben bezárták. Az egykori 
Witz-panzió tulajdonosa szívesen újranyitotta 
volna a strandot, átvette volna az üzemelte-
tését, de a pártállam gödöllői vezetője, Bene-
dek János elvtárs nem támogatta az ötletet. 
A rendszerváltás után még évekig nyitva volt 
Mara néni cukrászdája az elgazosodó terület út 
felőli bejáratánál, majd rövid ideig az Ízmester 
is működtette, míg végül – az édesszájúak nagy 
bánatára – az is örökre bezárta kapuit. Nagyon 
sokáig ki lehetett venni a medence helyét, de 
az önkormányzati éra első dekádjának végén 
sajnálatos módon feltöltötték a területet építé-
si törmelékkel, pontosabban a lebontott étte-
remépület anyagával.
Bár az 1994-től Lokálpatrióta Klubos színek-

ben képviselőtestületi többséggel rendelkező 
városvezetés a voksolás előtti kampányban 
rendre ígéretként elővette a termál- és strand-
fürdő megvalósításának szükségességét, Gé-
mesi György és csapata nem nagyon gondol-
kodott a mintegy 2,4 hektáros területű blahai 
ingatlan rekonstrukciójában és revitalizációjá-
ban. Feltehetőleg azért, mert ők is tudták, hogy 
a korábbi fürdőt vízzel ellátó Rákos-patak, illet-
ve a később erre a célra fúrt kutak vízhozamára 
– részben az autópálya-építés okozta elapadás, 
részben pedig a kutak háborús megsemmisü-

lése miatt – nem lehet számítani, és a víz minő-
sége sem felel(t) meg a kívánalmaknak.
A kilencvenes évek elején gödöllői vállalko-

zók egy csoportja tett ajánlatot az önkormány-
zat tulajdonában lévő terület hasznosítására, 
de a testület tervek hiányában nem foglalko-
zott a felvetéssel. 1994-ben az önkormányzat 
a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazda-
sági társaság életre hívásakor az egykori blahai 
strand területét is magában foglaló, művelés 
alól kivett belterületi ingatlant is beemelte 
abba a tárgyi apport-csomagba, aminek ösz-
szértéke meghaladta a 364 millió forintot. A 
blahai strandfürdő ingatlanja 19 millió forintos 
értéken szerepel az apportlistán.
A szóban forgó terület tulajdoni lapjának ta-

núsága szerint az ingatlan 1996 márciusában 
került ki a gödöllői önkormányzat tulajdoná-
ból, majd 2000 októberében a Gödöllői Királyi 
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. akkori veze-
tése túladott rajta. A két dátum között is voltak 
elképzelések, vázlattérképek, ahol két meden-
ce megépítése is tervbe volt véve, az egyikhez 
mozgatható tető befedési opcióval. E megol-
dás alapján télen-nyáron fogadhatták volna a 
fürdőzőket, sőt szállásra téliesített faházakat, 
ellátásra pedig éttermet és egyéb kiszolgá-
lóhelyiségeket is terveztek. A szabadidőpark 
funkció egy részén pedig tenisz-, squash- és 
tollaslabdapálya, valamint játszótér kapott vol-
na helyet. Mivel nem sikerült befektetőket és 
pályázat útján állami támogatásokat szerezni, 
a projekt megvalósítása elmaradt.
2003. év végéig egy budapesti székhelyű 

sport utánpótlásképző részvénytársaság tu-
lajdonában volt. Annak idején az a szóbeszéd 
járta, hogy ebben a cégben érdekeltsége van 
Mezey Györgynek, a magyar labdarúgó edzői 
kar jeles alakjának, a hazai nemzeti tizenegy 
egykori szövetségi kapitányának. Ma már tud-
juk, hogy a terület fejlesztésére vonatkozó 
sportirányú elképzelések nem valósultak meg, 
pedig az egykori és jelenlegi blahai képviselő, 
Máthé László is látott tervrajzokat, amik nagyí-
vű és szép elképzelések voltak, de mégis csak 

tervek maradtak. Ekkor a városvezetésnek volt 
még egy ötlete, miszerint felparcellázzák a tel-
ket, és egyesével eladják azokat. De a blahai-
ak érdekeit védők ezt nem szerették volna. Az 
érdekvédők hangja ugyan eljutott a megfelelő 
helyre, de ez csak arra volt elég, hogy nem par-
cellázták fel. Olyannyira, hogy ettől még szin-
te évről-évre újabb és újabb tulajdonosváltás 
ment végbe: 2009 februárjában egy magánsze-
mély, 2010 nyarán pedig két fővárosi, részben 
gépjármű-kereskedelemmel, részben ingat-
lanforgalmazással foglalkozó cég is bekerült a 
tulajdonosi körbe.
Mindeközben számos – időközben törölt 

– jelzálogjog-bejegyző határozat is terhelte a 
blahai strandingatlant: a Pest Megyei Illetékhi-
vatal, az MKB Bank, a helyi polgármesteri hiva-
tal adóirodája, lízingcég és magánszemély egy-
aránt szerepelt a névsorban. Mi több, az ELMŰ 
Hálózat Elosztó Kft. vezetékjoga napjainkban 
is érint mintegy 400 négyzetméteres területet 
az ingatlanon belül. A hosszú, évekkel ezelőtt 
több helyi vállalkozó szerint is befektetésre 
érdemesnek tartott ingatlan napjainkban egy 
budapesti, XXI. kerületi ingatlanforgalmazó 
kft. tulajdona. Kerestük a céget és annak tulaj-
donosát: annyit tudunk róla, hogy gödöllői, és 
családjával jelenleg Ausztráliában él. Kíváncsi-
ak lettünk volna, hogy az ingatlan eladó-e, illet-
ve van-e bármilyen célja a terület hasznosítását 
illetően, lapzártánkig azonban sajnos többszöri 
megkeresésünk ellenére sem kaptunk választ.
A történeti áttekintés és a válasszal adós ma-

radt tulajdonos kapcsán sok minden eszébe 
juthat – főként – azoknak a tényleges, ezirányú 
elkötelezettségüket várospolitikai célokra nem 
felhasználó lokálpatriótáknak, akiknek van 
személyes élményük a fél évszázada bezárt, 
majd „áruba bocsátott” blahai strandfürdő 
vizes, kulturális és gasztronómiai életéből. A 
fiatalabbaknak pedig marad a megrendítő és 
elgondolkodtató valóság, nevezetesen: egy el-
tékozolt értékek közé sorolható terület fekszik 
parlagon a város „rózsadombjának” tövében...

-or-or

A valaha volt blahai strand

Az emlékekkel a vágyálmak csatáznak:  egykoron itt fürdőmedence, teniszpálya, 
homokos focipálya, játszótér és étterem várta a kikapcsolódásra vágyókat
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Nem állíthatjuk, hogy nyomtalanul eltűnt 
minden, pedig ez a megállapítás szinte még ki 
is állná az igazság próbáját. A régi fürdőknek 
nyoma veszett. Befektetőt nem sikerült talál-
ni. Az egyetemi strand üzemeltetését is inkább 
feladta a város, ahelyett, hogy egy utolsó le-
hetőséget biztosított volna itt a fürdőzésre. 
Strandot csak képeslapon láthatnak a he-
lyiek Gödöllőn. A sokszor és sokféleképpen 
ígért, milliós nagyságrendeket felemésztő 
melegvizes kalandok fúrásának helyeit is csak 
térképen kereshetjük. Ott tartunk, hogy már 
a hattyúknak ígért tóról sincs hír, amely 
ugyan sokkal több turistát nem jelentett volna, 
de hangzatos ígéretnek megfelelő volt. Milyen 
szerencse, hogy a hattyúk a választáskor nem 

voksolhatnak, mert valószínűleg megírnák a 
szavazócédulára azt a bizonyos hattyúdalt. 
Mindenki pártolná a régi jó dolgok vissza-

állítását, így a Hattyús-tó is kiváló gondolat 
lehet, de előbb az emberek igényeit lenne jó 
figyelembe venni. Mert a régi jó fürdők közül 
akár csak egy is óriási előrelépés lenne. Visz-
szaidézve Gémesi György elmúlt évekbeli, 
közösségi médiában vívott „szóváltásait” a 
lakosokkal, sokan csak az úszás lehetőségét 
hiányolták. (Többről nem mertek álmodozni.) 
Akkor megfelelt a mai napig önkormányzati 
fenntartású Hajós Iskola uszodája mint hivat-
kozási alap – amelynek bezárására „jól jött” a 

pandémia, hiszen addig is csak az évtizedes 
elhanyagoltságból fakadó hibák toldozgatása 
volt a „bejáratott figura”. Az uszoda bezárása 
előtt nem sokkal olvasói fényképek hatására 
került sor „tűzoltásra”: a fotók tanúsága sze-
rint folyt a rozsdás víz a radiátorokból. Ilyen 
és ehhez hasonló állapotok uralkodtak, s úgy 
tűnik, a járvány vége után nem nyit ki az uszo-
da. Most pedig már mindenki várja a közben 
állami forrásból felépült városi uszodát, így 
csettinthet egyet a választók bizalmát élve-
ző főpolgár: akkor ez is kipipálva!

De az eredeti gondolatnál maradva, még 
mindig keressük a választ, hogy aki strandra 
vágyik, az mit tehet a sóvárgáson kívül? Nyu-
galom, pihenés, étterem, söröző, fagyi, homo-
kos focipálya és közvetlen járat. Így hirdette 
magát a blahai fürdő anno. Igaz, hirdetésre 
nem is lenne szükség, ha egy, a mai kor szelle-
mének megfelelő komplexum nyújtana teljes 
komfortérzetet e vonatkozásban. Polgármes-
ter úr általában azzal a válasszal „okítja” a 

nagyérdeműt, amikor számon kérik rajta e 
hiányosságot, hogy fel kell ülni szépen a ke-
rékpárra, és át kell tekerni Hatvanba, nincs 
az olyan messze kétkerekűn sem. Ugye mi-
lyen életszerű, hogy egy család, akár csak két 
gyermekkel, a megfelelő pakkokkal a hátukon 
több tíz kilométert megtesznek a 35 fokos me-
legben azért, hogy fürödhessenek? 
Maradjunk azonban a realitások talaján! Ha 

valaki felfrissülni, fürödni és élményeket kíván 
szerezni, érdemes ellátogatnia Mogyoródra az 
Aquarénába, amely nincs is messze, s a bátrab-
bak temérdek, köztük meglehetősen meredek 
csúszdákon is kiélhetik a vállalkozókedvüket. 
A szomszédos „bezzeg Veresen” a népszerű 
termálfürdő akár az ízületi problémákkal küz-
dőknek is vonzó, míg a tóstrand a kiválóan 
úszóknak igazi élmény. A másik szomszéd Do-
monyvölgyben homokos parttal vár mindenkit 
a D-Beach tópart. Göd sincs messze a minő-
ségi termálfürdőjével. Már nyitva a kristály-
tiszta vizű budakalászi Lupa Beach, amelyet 
Budapest tengerpartjának is becéznek. Picit 
messzebbre tekintve szóba jöhet a Taksony 
és Bugyi közötti Rukkel-tó, amely nem csak a 
fürdeni vágyóknak kiváló, hiszen hétvégéken 
a wakeboardozóknak is adott a pálya. A leány-

falui termálfürdő hat medencével várja a láto-
gatóit, míg a szigetszentmiklósi Oázis három 
az egyben kínálja a strand-úszás-wellness trió 
lehetőségét. Ha pedig Gyömrő felé vennénk az 
irányt, akkor az ország első öko fürdőjét érde-
mes megcélozni.
Szóval, kedves gödöllőiek, pattanjunk bi-

ciklire vagy üljünk autóba, buszra, s élvezzük 
a környék adta lehetőségeket!

A kérdés jogos. És nem újkeletű. Több évtizede évről-évre, minden nyáron 
felmerül ez a kérdés a gödöllőiek körében. Az egyre forróbb kánikulákat 
hozó nyári évszakban kicsi és nagy, fiatal és idősebb egyaránt vágyik a kikap-
csolódásra, pihenésre, no és a felfrissülést jelentő strandolásra. Sokszor és 
sokan foglalkoztak már e kérdéssel. Keserédes humor: mondhatnánk, Gö-
döllő egy hagyománytisztelő város, hiszen a polgármester már-már tradici-
onálisan minden választási programjában ígér valamilyen vizes „élvezetet”. 
De ebből számunkra csak a vizes lepedő marad, amit joggal ráhúzhatunk, hi-
szen immáron 31 év is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy viszontlássuk szavai 
valóságtartalmát.

KÖ
ZÉ
LE
T

Jaj, úgy élvezem én a strandot… 

De hol strandolhatunk a közelben?

Gödi strand

Gyömrői ökofürdő

Veresi termál

Szigetszentmiklósi fürdő

Leányfalui termálfürdő
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Az együttműködés aláírása pár héttel az ön-
kormányzati választás előtt történt. A Szövet-
ség Gödöllőért 2019 nyarán megfogalmazott 
programjában az egyik pont éppen a strand 
volt. Kolozs Csaba egykori polgármesterjelölt 
2019. júliusában ezt mondta: 
„Ha 30 ezer ember strandot szeretne a vá-

rosban, akkor meg kell találni a lehetőséget 
ennek megteremtésére. Miért történik még-
is az, amit sokan nem akartak? Gondolok 
itt például a városháza lebontására. Nem 
bújhatunk a mögé, hogy nem lehet nullszal-
dósan üzemeltetni egy strandot, miközben 
milliárdos vagyonvesztéssel lebontható egy 
városháza.” 
Ezek után ősszel Gémesi György az együtt-

működés keretében kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a Veresegyházon épülő Fürdőkomp-
lexum építéséhez anyagi támogatás nyújtását 
kezdeményezi a képviselőtestületnél. Pásztor 
Béla a veresi testületi ülésen elmondta, hogy 
már régen tárgyalnak erről Gödöllővel, de ed-
dig nem került ez megfogalmazásra, mert csak 
most jelentkezett a gödöllői városvezetés.
Feltehetnénk a naiv kérdést, hogy miért ép-

pen a kampány finisében jelentkezett Gémesi 
György, de inkább maradjunk a tényeknél! A 
2019. szeptember 12-ei veresi testületi ülésen 
elhangzott, hogy ez Veresegyháznak semmi-
féle konkrét kötelezettséget nem jelent mind-
addig, amíg Gödöllő nem fizet hozzájárulást a 
fürdő építéséhez. Ez azért is érdekes, mert az 
együttműködés számos egyéb területet fed le 
papíron, melyek közt egy Gödöllő–Veresegyház 
gazdaság- és infrastruktúra fejlesztési tengely 
kialakításáról, továbbá a két település kultu-
rális programjainak összehangolásáról, vala-
mint a civil és ifjúsági kapcsolatok erősítéséről 
is szólnak. Pásztor Béla megerősítette: annyi 
kedvezményt kapnak jegy formájában a gödöl-
lőiek, amennyi összeget Gödöllő Város Önkor-
mányzata megfizet. Hozzátette, hogy a gödöl-
lőiek nem kaphatnak nagyobb kedvezményt, 
mint a helyiek. Ha őszinték akarunk lenni, ak-
kor ez egy valódi lokálpatrióta városvezető kor-
rekt megnyilvánulása. Viszont a polgármester 
sem beszél másról, mint a fürdőhasználatról, 

a megállapodás többi része szót sem érdemelt 
az ülésen.
2019. szeptember 19-én, az együttműkö-

dés aláírását megelőző napon – a ciklus utol-
só testületi ülésén – Gödöllőn is tárgyalták a 
hosszútávú megállapodást. A város vezetője 
jelezte, hogy pár héten belül indul a fürdő fej-
lesztése, de Gödöllő részéről nincs elkötelező-
dés, a város vagyonát nem érinti a megállapo-
dás. Ha 2020-ban elkészül az első ütem, a város 
valamilyen formában csatlakozik a projekthez. 
Kovács Barnabás (MSZP) kételkedett ebben, 
hiszen tíz éve folyamatosan tárgyaltak befek-
tetőkkel, és mindig csúszott a megvalósítás. 
Gémesi György válaszában jelezte, hogy „el kell 
indítani, mert lejárnak az engedélyek, az első 

ütem három medencét foglal magában”. Simon 
Gellért (Fidesz-KDNP) kinyilvánította, nem 
sportszerű pár héttel a választás előtt aláírni 
egy hosszútávú megállapodást, ráadásul a tér-
séget egykoron vezető Gödöllő ezzel a döntés-
sel felzárkózik és csatlakozik egy veresegyházi 
fürdőfejlesztéshez. Szerinte „Gödöllőn kellene 
tartani a helyiek pénzét, és megteremteni an-
nak a lehetőségét, hogy a gödöllőiek fürdőbe 
járjanak.”
A megállapodás aláírása óta eltelt közel két 

évben nem indult el a beruházás, nincs kész 
az első ütem, és nem hozta vissza a városveze-
tés a képviselőtestület elé az anyagi támogatás 

lehetőségét. Szubjektív kérdés, hogy a gazda-
sági és infrastrukturális fejlesztések, a kulturá-
lis, civil és ifjúsági kapcsolatok erősítése milyen 
ütemben haladt a két város között, de a fürdő 
ezzel csak a kampány egyik elemévé vált. Arra 
pedig a gödöllőiek csak kereshetik a választ, 
hogy Gémesi György az 1994-től folyamato-
san valamilyen módon a kampány eszközévé 
kikiáltott fürdő, strand, majd termál prog-
ram után hogyan jutott el addig, hogy a vá-
ros pénzét „kihelyezze” Veresre, növelve az 
ottani adóbevételeket.
A „fürdő-sztori” legújabb történésén már 

csak mosolyogni lehet. 2021. május 19-én, a 
város online fogadóóráján egy „ismeretlen” 
kérdező szóvá tette, hogy az uszoda mögötti 
részen miért nem lesz strand. A polgármester 
kapva kapott az alkalmon, és támogatásáról 
biztosította kérdezőjét, bár ő is tudja, hogy kor-
mányhatározat rendelkezik a jégcsarnok építé-
séről, az állami területet szépen ki is takarítot-
ták. Ráadásul évtizedek óta sokan szeretnének 
korcsolyázni is Gödöllőn, amiért minő véletlen, 
többek között éppen Veresegyházra járnak a 
helyiek. Hab a tortán, hogy energetikailag a 
jég hűtése és a víz fűtése ideális megoldás, és 
hatékonyan üzemeltethető együtt az uszoda 
és a jégcsarnok, ami szavak szintjén fontos a 

városvezetésnek. Csak bizakodhatunk, hogy 
nem lesz újabb támadási felület a jégcsarnok 
beruházása. A veresi megállapodással ellentét-
ben a jégcsarnok és uszoda „együttműködése” 
inkább nevezhető modellértékűnek. Ugyanis 
a veresi együttműködésről Gémesi György ezt 
mondta: „Ez a modell értékű kezdeményezés a 
gazdasági erőtérnek a kölcsönös előnyök men-
tén történő összekötése… Ez több munkahelyet, 
és nagyobb adóbevételt jelent.”
Amit ma bizonyosan állíthatunk, hogy senki 

se készítse elő gödöllői lakcímkártyáját a veres-
egyházi termálfürdő pénztáránál, mert kedvez-
mény sajnos nem jár érte.

2019. szeptember 20-án hosszútávú együttműködési megállapodást 
írt alá Pásztor Béla, Veresegyház és Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere. Ennek egyik eleme, hogy a Veresegyházon épülő Fürdőkomp-
lexum megépítéséhez Gödöllő Város Önkormányzata anyagi támoga-
tást nyújt, cserébe kedvezményesen biztosítják annak használatát a 
gödöllői lakosoknak.

Modellértékű együttműködés?

Hamar kipukkadt a kampánylufi
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A 30 éve megrendezett ünnepségen a kor és a 
település viszonyaihoz képest hatalmas jelentő-
ségű megemlékezést tartottak, amely egy napra 
egész Magyarország figyelmét egy városra terelte: 
Gödöllőre. Ahogy a törvényben is megfogalmaz-
ták: „a Magyar Szabadság visszaszerzésével valóra 
vált a Zrínyiek és Thököly, a Rákócziak és Kossuth, 
forradalmaink és szabadságharcaink hőseinek és 
velük a magyar nép egészének álma”.
1991. június 30-án a városba érkezőket az Alsó-

parkban egy szabadtéri színpad fogadta, és mint 
minden aznap, ez is komoly szimbolikus jelentés-
sel bírt, hiszen a Szent Koronát mintázta, a kereszt-
tel a tetején, amely egyértelmű kontrasztot állított 
a szovjet elnyomás alatt sínylődő és az újonnan 
létrejövő alkotmányos, keresztény gyökereit tisz-
teletben tartó Magyarország víziója között. Az az-
óta minden évben megtartott ünnepség apropó-
ját az adja, hogy az utolsó szovjet katona, Viktor 
Silov altábornagy június 19-én hagyta el az ország 
területét, és a két állam közötti egyezmény értel-
mében Magyarország szuverenitása 1991. június 
30-ával állt helyre.  1944. március 19-e óta akkor 
először nem állomásozott idegen katona magyar 
földön. Az 1990. március 10-én Moszkvában meg-
kötött magyar-szovjet kormányközi egyezmény 
ugyan június végét rögzítette a kivonulás befeje-
zéseként, a szovjet alakulatok távozása azonban 
a tervezettnél két héttel hamarabb megtörtént. 
A szovjet csapatok jelenlétét igencsak megérezte 
Gödöllő, valamint a város műemlékei is, hiszen a 
Grassalkovich-kastélyban helyezték el a szovjet 
laktanyát. 1945-ben a szovjet hadsereg foglalta el 
a kastélyt. A termeket kiürítették, a berendezési 
tárgyakat a II. világháború során széthordták. A 

Vörös Hadsereg 1948-ig tartózkodott itt, 1951-ben 
a teljes épület új katonai funkciót kapott: a főépü-
letben a magyar honvédség, a déli szárnyakban 
szovjet vegyvédelmi, híradós és repülőgép-javító 
alakulatok állomásoztak. 1958-ban a főépületbe 
a magyar katonaság helyére szociális otthon köl-
tözött, amely 300 idős embert tudott befogadni. A 
kastélyt csak a rendszerváltást követően kezdték 
restaurálni, de teljes helyreállítása a mai napig 
nem történt meg.
A rendszerváltást követő évek megújulást jelen-

tettek Magyarország szellemi, kulturális és vallási 
életében is, hiszen lehetővé vált mindaz, ami pár 
hónappal, évvel korábban még csaknem elkép-
zelhetetlen volt. A program 30 évvel ezelőtt egy 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött, amelynek 
hagyomány a mai napig mélyen él a városban és 
egyházi vezetőiben. Akkor, harminc évvel ezelőtt 
többek között Tőkés László, Deme Zoltán, Németh 
Géza, Nagy Tamás, Roszik Mihály képviselték a ha-
zánkban őshonos egyházakat, és közülük többen 
ekkor már országgyűlési képviselők is voltak. A 
színpad felé tartó emberek Liszt Ferenc második 
magyar rapszódiájára vonultak fel. Az idelátoga-
tók zöme 13 Galga-menti település különböző kul-
turális, hagyományőrző köreihez kötődött. 
Ez az ünnepség új fejezet volt Magyarország 

életében, hiszen erősen élt mindenkiben a való-
ban egységes nemzetté és az erős állammá válás 
óhaja, amit a rendezvényen az mutatott, hogy a 
népi ruhában felvonulók nem kis csoportokban 
vonultak, hanem rendezői utasításra keveredve, 
így egymás mellett ment a szadai, a mogyoródi 
és a gödöllői is, együtt ünnepelvén a szó valódi 
értelmében vett szabadságot. Antall József sajnos 

nem tudott részt venni a rendezvényen, de külön 
levelet küldött a résztvevőknek. A rendezvény 
legelején 15-20 ezer ember énekelte el közösen 
a Himnuszt és a Szózatot, amit az evangélikus és 
református lelkészek, valamint a katolikus papok 
megemlékezése követett. A beszédek mindegyike 
magában hordozta az elmúlt évtizedek sanyarú 
keserűségét, de a végtelen hitet és reményt is egy 
megújuló, erkölcseiben és hagyományaiban újból 
a keresztény tanítás felé forduló Magyarország-
ban.  Az istentiszteletet követően következett a 
Koltay Gábor által rendezett műsor, amely a Kőmí-
ves Kelemen és az István a király című rockoperák 
egyes részeit jelenítette meg a színpadon. 
A 1991-es sikert követően 1992-ben felállításra 

került a Világfa, amelyet Velekei József Lajos alko-
tott meg. Ez a nap egyszerre több jelentéstarta-
lommal is bír, de a legjelentősebb elévülhetetlen 
értéke maga a szabadság fogalma. A szabadság, 
amelyért Magyarországnak többször kellett meg-
vívnia az elmúlt évezredben, mára sok esetben 
pusztán egy kiüresedett frázissá vált, sokszor el-
feledkezünk ugyanis arról, hogy a szabadság nem 
pusztán a jogokat jelenti, amelyek megilletnek 
bennünket, hanem a kötelezettségeket is. A kö-
telezettségek és jogok egyensúlya teszi értékessé 
a szabadságot, és ezek állítják olyan pályára az 
országot, ahol egyes kérdések esetében nem a 
pártpolitika vagy a pillanatnyi érdekek mozgatják 
a történések szálait.

Wisznovszky Tamás

A Magyar Szabadság Napja   
- egy hagyomány gödöllői gyökerekkel
2001-ben döntött az Országgyűlés arról, hogy a szovjet csapatok Magyar-
országról való kivonulásának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá, 
június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánítja, ez 
azonban először Gödöllőn került megrendezésre, már 1991-ben.

30 éve
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Trianon gyermekei

Mit veszített Magyarország egésze 1920-ban 
e béke folytán? Az I. világháborút lezáró triano-
ni békediktátum következtében Magyarország 
elveszítette területének kétharmadát, és közel 
három és fél millió magyar került idegen álla-
mok fennhatósága alá. Románia nagyobb te-
rületet kapott 1920-ban Magyarországból, mint 
amekkora területet meghagytak hazánknak. A 
magyarság nemcsak történelmi területeket ve-
szített, hanem gazdasága és közlekedése alap-
jainak jelentős részét is, bányák, erdők, kiváló 
mezőgazdasági területek és iparvárosok formá-
jában. Csak a csehszlovák-magyar határon 76 
községet vágtak ketté a győztesek érdekeinek 
megfelelően, családokat, rokonokat elvágva 
egymástól. A kettészakított családok is „Trianon 
gyermekei”. Trianon legfőbb igazságtalansága 
az, hogy a győztesek azt az elvet sem tartották 
be, hogy a nemzetiségi szempontból vitatott te-
rületek hovatartozásáról népszavazás döntsön. 
Magyarországon csak Sopron esetében nyílt 
lehetőség az önrendelkezésre. A németek és 
magyarok által vegyesen lakott település végül 
Magyarország mellett döntött, kiérdemelve a 
leghűségesebb város kitüntető címet. A kérdés 
költői: milyen döntés született volna akkor, ha 
wilsoni mintára például a magyar többségű Csal-
lóköz területén is kiírják a népszavazást.
Milyen válaszok születtek Trianonra 1920 óta? 

A két háború között minden politikai erő egyet-
értett a határok felülvizsgálatának szükségessé-
gében. Úgy tűnt egy ideig, hogy a békés revízió 

programja sikerrel járhat, azonban a 
német-olasz segítséggel visszaszerzett 
területeket a II. világháború végén, Né-
metország veresége miatt is elveszítet-
tük. A kibontakozó kommunista rendszer 
– és ebben Rákosi és Kádár diktatúrája 
ugyanazt az álláspontot képviselte – tel-
jes közönnyel szemlélte a trianoni utód-
államoknak (Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Románia) a határon túli magyarság beol-
vasztására irányuló politikáját. Nem volt 
ez szükségszerű: egy román kommunista 
először volt román és csak utána kom-
munista, ahogy a környező többi ország 
esetében is ugyanezt elmondhatjuk. A 
kommunizmus bukását követően eltelt 
három évtizedben kettévált a politikai 
mező: a jobboldali kormányok Antall Jó-
zsef és Orbán Viktor vezetésével számos 
döntéssel segítették a határon túli ma-
gyarság megmaradását (pl. 1992: Duna 
Televízió elindítása, 2001: státusztörvény 
megalkotása, 2010: egyszerűsített hono-
sítási eljárás és a nemzeti összetartozás 
emléknapjának bevezetése, rengeteg 
határon túli magyar templom, műemlék fel-
újításának támogatása). A zsinórmérték Antall 
József mondása volt, aki kormányfőként így nyi-
latkozott: „lélekben, érzésben 15 millió magyar 
miniszterelnöke kívánok lenni”. A baloldali kor-
mányok a kádári hagyományt folytatták: a ha-
táron túli magyaroknak juttatott támogatásokat 

visszanyesték, 2004-ben pedig az elmúlt három 
évtized legvisszataszítóbb népszavazását vezé-
nyelték le a kettős állampolgárság témakörében. 
Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök lénye-
gében a „nem”-re való buzdítással kitagadta az 
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyar 
testvéreinket a nemzet fogalmából.
Gödöllő legújabb kori történelme sem értel-

mezhető Trianon nélkül. A város – az országos 
rangsorok szerinti - legnívósabb gimnáziuma 
is Trianon gyermeke. Az első világháborút lezá-
ró béke után megszüntetett kassai, rozsnyói és 
nagyváradi rendi gimnázium szerzetes tanárait 

ugyanis az anyaországba telepítették. Dr. Ta-
kács Menyhért jászóvári prépost-prelátusnak 
sikerült Gödöllőn egy premontrei oktatási inté-
zetet létrehoznia. 1923-ban Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszter közreműködésével megkapták 
a gödöllői Fácános erdőt, a koronauradalom 
csaknem 90 holdját átengedte a rendnek, hogy 
nagy múltú oktatási tevékenységüket folytassák. 
Az ide menekült premontrei tanárok mellett a 
mai napig rengeteg erdélyi és felvidéki kötődé-
sű család él Gödöllőn, ők is Trianon gyermekei. 
Városunkban Trianonra emlékeztet bennünket a 
máriabesnyői kolostor mögött található, a 3-as 
főút melletti Trianon-kereszt. 1941-ben a Dél- és 
a Felvidék visszatérésének emlékére állíttatták a 
kapucinusok. A kereszten egy márványtábla ta-
lálható az alábbi felirattal:
„Isten dicsőségére, / Besnyői Szűzanya / Tisz-

teletére, / Megcsonkított magyar / Hazánk gyara-
podásának / Emlékezetére. / 1941”

-dl-

101 évvel ezelőtt, az első világháborút lezáró trianoni béke következté-
ben minden harmadik magyar ember külföldi országba került. Ma kb. 2 
millió testvérünk él a környező országokban magyarként. Továbbá leg-
alább 2 millióan élnek itt az anyaországban olyanok, akik szintén „Tria-
non gyermekei”, azaz a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik az első/második 
világháború után vagy a rendszerváltozást követően költöztek át a mai 
Magyarország területére. 

Trianon-kereszt a máriabesnyői kolostor mögött

Trianoni emlékmű a kastélykápolna mellett
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RAJTKÖVÖN

10 x 25 méteres bemelegítő medence

608 férőhelyes nézőtér

Fotók: ODPictures

finn-, infra- és bioszauna
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Gratulálunk a bajnoki címhez! Hogyan ér-
tékeli az elmúlt évet a világbajnokság, Euró-
pa-kupa és magyar bajnokság, illetve a ma-
gyar kupa tekintetében?
Köszönöm szépen! Ebbe az egy évbe bele volt 

sűrítve minden, még a karrierem legmélyebb 
pontja is. Igazi hullámvasút volt, amelynek zá-
rásaként a legmagasabb hullámot a magyar 
bajnoki cím jelentette. A sok rossz után ez igazi 
elégtétel volt.
Már tervezi a jövőt? Mivel lesz elégedett, ha 

egy év múlva ilyenkor ismét beszélgetünk?
Maximalista vagyok. Ha felsorolnám, telhe-

tetlennek tűnnék, de sosem vagyok elégedett. 
Fejlődnek a csapataink, a válogatott és a Szeged 
is. A hazai rendezésű Európa-bajnokság külö-
nös lesz. Nem csak azért, mert sűrűbb, erősebb 
a mezőny, mint egy világbajnokságon. Junior 
koromban volt ilyenben részem, egészen más 
érzés itthon játszani egy ilyen eseményen. Nagy 
teljesítmény mellett kijöhet egy érem a végén. A 
Szegeddel természetesen fantasztikus lenne FI-
NAL4-ba jutni, megvédeni a bajnoki címünket, 
és visszahódítani a magyar kupát.
Mi hiányzik még a pályafutásából?
Többször voltam közel hozzá, egyértelműen a 

Bajnokok Ligája-győzelem. Komoly fegyvertény 

Három versenyző képviselte a Gödöllői EAC sportlövő szakosztályát a má-
jus végén kezdődött eszéki Európa-bajnokságon. Ketten, az olimpiai kvótával 
rendelkező Mészáros Eszter (képen) és Klenczner Márton a juniorok mező-
nyében, Lovász Dorina pedig a felnőttek között állt rajthoz a légfegyveres 
versenyszámokban.
Szucsák László és Szucsák Mátyás tanítványai közül Eszter teljesített 

a legjobban: egy arany-, egy ezüst-, illetve két bronzéremmel zárta a konti-
nensviadalt. A legfényesebb medáliát a „királyszámnak” nevezett 50 méteres 
összetett (térdelő, fekvő, álló) egyéni viadal után akasztották a nyakába. A Tö-
rök Ignác Gimnázium végzős tanulója az ezüstérmet a 10 méteres légpuska 
egyéniben, míg a bronzokat a 10 méteres légpuska csapattal (Bajos Gittával 
és Tóth Annával kiegészülve), valamint az 50 méteres összetett vegyes csa-
patban (Kiss Viktorral) szerezte.          -F

volságra van Budapesttől. Itt volt az esküvőnk is 
a kastélyban, így kötődünk a helyhez.
Tervezik esetleg, hogy egyszer itt teleped-

nek le?
Sok még a kérdőjel, hisz nem tudjuk, a mun-

ka miatt hova sodor bennünket az élet. De nem 
zárjuk ki, ez is egy lehetőség.

lenne az Eb-érem, s célom a 2024-es olimpia.
Két éve Veszprémből a nagy rivális Szeged-

hez igazolt. Hogyan fogadták ezt a szurkolók?
Szurkoló és szurkoló között van különbség. 

Nyilván voltak negatívabb hangok is, vagy akik 
próbáltak mérkőzés közben megzavarni, de 
több volt a jókívánság, amelyek olykor könnyet 
is csaltak a szemembe. Ez ilyen műfaj, nem le-
het mindenkinek megfelelni.
Hogyan került kapcsolatba Gödöllővel? Itt 

ismerkedett meg a feleségével, vagy általa is-
merkedett meg a várossal?
Még egészen fiatal korunkban találkoztunk 

Celldömölkön, a CELL-kupán, ő gödöllői színek-
ben, én pedig dunaújvárosi játékosként. Na-
gyon nagy hatással volt rám, így évekkel később 
felkerestem, majd a kapcsolatból szerelem, vé-
gül házasság lett.
Mennyi időt töltenek Gödöllőn?
Én csak az őszi és a tavaszi szezon végén tu-

dok több napot itt lenni. A feleségem viszont a 
gyerekekkel többet itt van, pláne, amikor a csa-
pattal vagy a válogatottal több napra elutazunk, 
s nincs segítsége az ikrek mellett.
Milyenek az eddigi benyomásai Gödöllőről?
Az egyik otthonunk Gödöllő. Szeretem ben-

ne, hogy közel van mindenhez, mégis kellő tá-

Egy gödöllői kötődésű 
kézilabdakapus

Mészáros Eszter, az éremhalmozó sportlövő

Kézilabdabarátok sokszor átélhették, amikor a televízió előtt ülve a 
kommentátor üvölti: „Mikler Roli kivédte!”. Hátborzongató érzés idő-
ről-időre ezt átélni – akár személyesen, akár a közvetítések alkalmával –, 
amikor a Szeged 36 éves hálóőre egy újabb góltól menti meg klubcsapa-
ta vagy a magyar válogatott kapuját. A népszerű sportolóról sokan tud-
ják, hogy felesége révén immár gödöllői kötődése is van. Friss magyar 
bajnoki címe után beszélgettünk vele.

SP
O
RT

• Mikler Roland (Dunaújváros, 1984. szep-
tember 20.)

• 216-szoros válogatott (2014 óta)
• 5-szörös magyar bajnok, 4-szeres magyar 
kupagyőztes, EHF-kupa győztes, 3-szoros 
Bajnokok Ligája döntős, 2-szeres SEHA-li-
ga győztes

• Klubjai: Dunaferr KC (2001-2010), Kalocsai 
KC (2005-2006), Pick Szeged (2010-2014), 
Telekom Veszprém (2014-2019), MOL Pick 
Szeged (2019-)

Mészáros Eszter

Mikler Roland és felesége, Mikler-Mayer Katalin
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„F”, MINT FORTUNA?

Az első Európa-bajnokságot 1960-ban rendez-
ték meg Franciaországban (4 évente, az olimpia 
évében kerül megrendezésre a kontinenstor-
na); a döntőt a már két felbomlott kommunis-
ta nagyhatalom, Szovjetunió és Jugoszlávia 
játszotta (előbbi győzött hosszabbítás után). 
Magyarország a következő, ’64-es bajnokságon 
érte el története legnagyobb Eb-sikerét, ugyanis 
megszerezte a 3. helyet. A torna egyik nagy fegy-
verténye az időszakosan visszatérő meglepe-
tés-győzelmek – a ’92-es Eb-n a strandról beugró 
dánok, valamint a 2004-es versenyen házigazda 
görögök sikere abszolút csoda-kategória, de a 
csehszlovák (1976) és a portugál (2016) gárdát 
sem a végső győzelemre legesélyesebbek között 
tartották számon.
A magyar labdarúgó válogatott a 2016-os fran-

ciaországi EB után ismét az F-csoportban kapott 
helyett, a különbség öt évvel később „csupán” 
annyi, hogy a világ legismertebb atlétáját, Cristi-
ano Ronaldo-t felvonultató, címvédő Portugália 
mellett idén nem Ausztria és Izland, hanem az 
elmúlt két világbajnokságot megnyerő Német-
ország, illetve Franciaország jutott. Lapzártánk 
idején játszotta sorsdöntő mérkőzését a néme-
tek ellen Münchenben válogatottunk, ugyanis 
óriási szívvel és lélekkel küzdve a világbajnok 
franciák ellen sikerült egy pontot rabolni a Pus-
kás Arénában 50.000 magyar szurkoló bíztatása 
közepette, de a portugálok ellen is a 84. percig 
jól tartotta magát nemzeti tizenegyünk. Mindezt 
úgy, hogy két legértékesebb labdarúgónk, Szo-
boszlai Dominik és a szlovák liga legjobbja, Kal-
már Zsolt sérülés miatt nem álltak Marco Rossi 
mester rendelkezésére.
A Lovrencsics-apuka által alapított Gödöllői 

Góliát Diáksport Egyesületben pallérozódott fia, 
Gergő és Varga Roland is; ma már mindketten a 
szűkített keret tagjai. A Ferencváros csapatkapi-
tányaként Lovrencsics Gergő a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe vezette a Fradit, sőt, a szélső hát-
véd a IX. kerületiekkel bajnok lett, zsinórban har-
madszor is – az eredményes szezon ellenére az 
FTC nem hosszabbította meg a kapitány nyáron 
lejáró szerződését. A jelenleg az MTK-t erősítő, 
de korábban szintén a zöld-fehéreknél futballo-
zó Varga Roland kiváló (fél)szezont futott be; bár 
az őszi szezon során kegyvesztetté vált a Ferenc-
városnál, a télen a távozás mellett döntő játékos 
régi-új klubjában, az MTK-ban megtáltosodott: 

A javában zajló (június 11. - július 11.) lab-
darúgó kontinensviadalon részt vevő hazai 
válogatottért szorítunk, míg a forró évszak 
második „félidejében” a tokiói ötkarikás já-
tékokon (július 23. - augusztus 8.) a magyar 
indulóknak drukkolhatunk majd. Mindkét 
eseményen két gödöllői sportoló képviselteti 
magát.

Foci EB hajrája és olimpia a láthatáron  
Sport dömping nyáron, gödöllői szereplőkkel

mérlege 17 meccsen 9 lőtt gól. Elmondható te-
hát, hogy mindkét, városunkhoz kötődő játékos 
teljesen megérdemelten került be a válogatott 
szűk, 26 fős keretébe.

NYOLC ARANYÉREM  
TOKIÓBAN?

Az olimpia története egészen a XIX. század 
végéig nyúlik vissza; Coubertin báró gondolatai 
indították el az olimpiai játékok újjászületését. 
1894-ben megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (magyar taggal a fedélzeten – Kemény 
Ferenc), két évre rá pedig sor került az első ötka-
rikás játékokra, stílszerűen Athénban. Itt Hajós 
Alfréd megszerezte Magyarország első olimpiai 
aranyérmeit, rögtön kettőt is – e kettőt mind-
eddig további 175 aranyérem követte, de az ér-
mek száma együttesen Rióban átlépte a bűvös 
500-as határt (502). Minden idők legsikeresebb 
olimpikonja Michael Phelps, aki 23 aranyérmet 
„zsebelt be”, Magyarország legeredményesebb 
versenyzője pedig Gerevich Aladár vívó (7 arany-, 
1 ezüst- és 2 bronzérem), aki még 50 évesen is 
felállhatott a dobogó legfelső fokára. Kevesen 
tudják, hogy Magyarországnak kétszer is komoly 
esélye volt olimpiát rendezni; előbb 1920-ban, 
ugyanis a rendezés jogát Budapest nyerte el, 
ám a háborús vereség miatt hazánkat végül meg 

sem hívták a játékokra, majd bő egy évszázaddal 
később, amikor Magyarország már a célegyenes-
ben volt a 2024-es olimpia megrendezését ille-
tően, de „nemzeti egység hiányában” Budapest 
visszavonta pályázatát…
A magyar olimpiai csapat Londonból 18, Ri-

óból 15 éremmel, köztük egyaránt 8-8 aranyé-
remmel tért haza, a közelmúlt eredményeiből 
kiindulva tehát nem lenne meglepetés, ha a 
felkelő nap országában is nyolcszor szólna a ma-
gyar himnusz. Több magyar is jó eséllyel pályázik 
az aranyéremre, ilyen például Milák Kristóf, aki-
ről - a swimswam szakportál kalkulációi szerint 
– 83,54 százalékos pontossággal állítható, hogy 
nem talál legyőzőre.
Érmeink színét és számát nem tudhatjuk, azt 

viszont igen, hogy a 18 éves sportlövő, Mészáros 
Eszter, valamint Navarrete József tanítványa, 
Gémesi Csanád kardvívó (mindketten a GEAC 
sportolói) személyében két gödöllői atlétáért 
különösen is szurkolhatunk. Eszter 2019-ben, 
Csanád tavaly kvalifikálta magát az olimpiára. A 
sportlövő edzője, Szucsák László szerint a nagy-
közönség számára ő lehet az ötkarikás játékok 
meglepetés embere. 

Hajrá Magyarország! Hajrá Gödöllő!
PCS

Gémesi Csanád

Fotó: M
TI
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NYÁRI BŐR- ÉS HAJÁPOLÁS
A nyári meleg, a test kipárolgása, a légkon-

dicionálás és a napfény fokozott UV-sugárzása 
próbára teszi a bőrünket és hajunkat egyaránt. 
Ilyenkor elengedhetetlen a megfelelő folya-
dékpótlás, vitaminok bevitele és a napvéde-
lem. Gondos ápolással megőrizhetjük bőrünk 
és hajkoronánk folyamatos szépségét.
NYÁRI BŐRÁPOLÁS
Nyáron a melegben felhevült testünk a ki-

párolgásnak köszönhetően sokkal több folya-
dékot veszít, amit folyamatosan pótolni kell. 
Ajánlott napi szinten olyan hidratáló krémet 
használni, ami segít megőrizni a bőr nedves-
ségtartalmát, ugyanakkor nem tömíti el a pó-
rusokat.

Használjunk könnyebb, vizesebb állagú, 
vitaminos terméket, ami egyben hűsít is, így 
üdének érezzük magunkat! Vegyük fel a bőrra-
dírozást a rendszeres bőrápoló rituáléink közé! 
Az elhalt hámréteg könnyed eltávolításával, 
folyamatos frissítésével az arcunk üdesége 
megmarad, a hidratálók pedig segítenek a fi-
atalos puhaság megőrzésében.
FÉNYVÉDELEM
A nyári napsütés öregíti a bőrt, így nélkü-

lözhetetlen az extra erős fényvédelem (UVA és 
UVB), használjuk az egész testünkön, de az ar-
con, a dekoltázsnál és vállon különösen! A na-
pozószert soha ne napozás közben kenjük fel! 
Érdemes még otthon vagy a szálláson, öltöz-
ködés előtt a krémet alaposan és egyenletesen 

felvinni. Egy kiadós napozás, strandolás 
után nem csupán jólesik egy frissítő zu-
hany, de szükségszerű is. Ezzel vitalizál-
juk bőrünket, megfelelő hőmérsékletűre 
hűtjük felhevült testünket. Felfrissült bő-
rünket egy alapos testápolással tehetjük 
ragyogóvá. Kenjük be magunkat tetőtől 
talpig napozás utáni bőrregeneráló test- 
ápolóval! Fontos, hogy a napozás utáni 
készítmény antioxidánsokban, illetve A-, 
C- és E-vitaminokban gazdag legyen. Az 
igénybevétel miatt érdemes gyulladás-
csökkentő (panthenol-, aloe vera-tartal-
mú) tartalmú krémet választani.
KOZMETIKAI KEZELÉSEK
A kozmetikai kezelések kiválasztásá-

nál vegyük figyelembe, hogy némelyik 
után a bőr fokozottan fényérzékennyé 
válik: ilyen például az AHA-savas mély-
hámlasztás, rádiófrekvenciás kezelés, 
mikrodermabrázió, illetve a dermarol-
leres kezelés. Válasszunk inkább masz-
szírozást, ultrahangos kezelést, melyek 
segítenek a hatóanyagok mélyebb felszí-
vódásában!
SZŐRTELENÍTÉS
Fontos: szőrtelenítés után tilos a na-

pozás! Borotválás, gyantázás vagy epi-
lálás után közvetlenül nem ajánlatos 
napra menni, mivel a bőrön mikrosé-
rülések keletkeznek, és az UV-sugárzás 
következtében pigmentfoltok alakulhat-
nak ki. Érdemes kivárni 1-2 napot, hogy 
biztosan ne bántsuk bőrünket.
Napozás után sem szabad szőrtele-

níteni! Napozás hatására a bőrben vér-
bőség léphet fel, ilyenkor a gyantázás 
fájdalmasabb, és nagyobb a mikrosé-
rülések begyulladásának esélye, amely 
sok apró sebecskét eredményez.

NYÁRI HAJÁPOLÁS
Az erős napsugárzás nagymértékben káro-

síthatja a hajszálak szerkezetét. Az UV-sugarak 
hatására a haj kifakul, veszít a csillogásából, ru-
galmatlanná válik, kiszárad és töredezik. 
KENDŐ, KALAP HASZNÁLATA
Erős napsugárzás esetén érdemes kerülni a 

középválasztékot és az éles oldalválasztékot is, 
hogy elkerüljük a napszúrást vagy a leégett fej-
bőrt. Tűző napsugárzás ellen védjük a hajunkat 
kendővel vagy kalappal, így a megszokott vá-
laszték is megmaradhat!
STRANDOLÁS
A sós tengervíz és a klóros medencevíz is 

árthat a hajszálak egészségének. A strando-
lós vizekben fellelhető szennyeződések (iszap, 
homok, adalékanyagok, naptejmaradványok) 
elnehezíthetik és kiszáríthatják a hajszálakat, 
gátolják a fejbőr anyagcseréjét.
Mielőtt a klóros vagy sós vízzel találkozna ha-

junk, előbb öblítsük le zuhannyal! Ennek követ-
keztében vizesen már kevesebb klórt és sót fog a 
hajunk magába szívni. Miután kijöttünk a vízből, 
öblítsük ki ismét! Minden strandolás után mos-
sunk hajat samponnal!
ÁPOLÁS, HIDRATÁLÁS
Legalább minden második, harmadik hajmo-

sásnál balzsam helyett használjunk pakolást! 
Az öblítést nem igénylő olajok és krémek is se-
gíthetnek a nedvesség megőrzésében, de arra 
ügyeljünk, hogy csak a hajvégeket hidratáljuk, 
különben zsírossá, elnehezültté válik a frizura! 
A festett vagy dauerolt hajra fokozottabban kell 
vigyázni! Mindenképpen festett hajra való ápo-
ló termékekkel védjük a sérülések ellen, hogy 
megóvjuk színét és állapotát! A szezon elején 
és végén is ajánlott a hajvég ápolása egy frissítő 
vágással.
Használjunk kifésülő sprayt! A spray könnyen 

kezelhetővé teszi a frizurát, védi a kiszáradástól, 
illetve a rendszeres fésülés okozta sérülésektől 
is. Fésülés előtt a haj teljes hosszára kell felvinni.
HAJFORMÁZÁS, HAJFORMÁZÓ TERMÉKEK
A nyári melegben igyekezzünk kerülni a haj-

szárító, a hajsütővas és a hajvasaló használatát! 
Különösen roncsoló hatásúak, ezért csak külön-
leges alkalmakkor használjuk!
A különféle fixáló készítmények, waxok, haj-

habok és -lakkok a napsütés hatására ragacsos-
sá válhatnak, tönkreteszik a frizurát, és szárít-
ják a hajat is, ilyenkor elhagyhatóak. Hajunkat 
hagyjuk inkább szabadon megszáradni, így 
sokkal csillogóbb, puhább és selymesebb tapin-
tású lesz! Ha tehetjük, akkor inkább válasszunk 
természetesen kócos hajviseletet!
Élvezzünk ki minden szép napot, és védjük, 

tápláljuk bőrünket, hajunkat!
Szép nyarat, kellemes időtöltést  

kívánunk olvasóinknak: VZS

Készüljünk a nyárra!
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2,5 dl tejbe habverővel csomómentesre elkeverjük a 17,5 dkg lisztet. Egy sűrűbb 
masszát kapunk, amibe belekeverjük a 3 tojást egy csipet sóval és kevés vanília aromá-
val együtt. Egy serpenyőben felforrósítjuk az 50 dkg teavajat, ráöntjük a masszát, ami-
nek a tetejét megszórjuk 5 dkg kristálycukorral. A serpenyőt lefedjük, és nagyon kicsi 
lángon aranybarnára pirítjuk a császármorzsa alját, bő percenként ellenőrizve. Miután 
elértük a kívánt színt, óvatosan átfordítjuk és a másik felét is megsütjük.
Ezek után 5 dkg kristálycukorral megszórjuk a tetejét és átfordítjuk, hogy a cukor ka-

ramellizálódjon, majd a másik felével is megismételjük, hogy ropogós karamell réteget 
kapjon. Két műanyag spatulával felkockázzuk 2 cm-es darabokra, majd ezután 2-3 cl 
rummal flambírozzuk. Porcukorral megszórva frissen tálaljuk, almapürével vagy szil-
vakompót társaságában. E laktató desszert egy tartalmas leves után akár főételként is 
szolgálhat.  HOZZÁVALÓK: 2,5 dl tej | 17,5 dkg liszt | 3 tojás | csipet só | 50 dkg teavaj | 15 
dkg cukor | 2 cl rum

Egy kis főzőcske

Császármorzsa
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

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

Ha csak megkóstolná ezt a finomságot, de a főzéshez nincs ked-
ve vagy lehetősége, a Kemencés vendéglőből megrendelheti ezt 
az ételkülönlegességet! Tel.: +36-70/247-14-56

Az U21 korosztály a felnőtt NB I-et megnyerő 
gárdára épült, és mesterük is Szalay Attila, a fel-
nőtt csapat edzője volt. Az Újpesten megrende-
zett tornán ők voltak az egyetlenek, akik a későb-
bi aranyérmes Békéscsaba ellen játszmát tudtak 
nyerni az elődöntő során, sőt nagyon közel voltak 
a döntő szett kiharcolásához is. Végül maradt a 
bronzmérkőzés, ahol kiváló teljesítménnyel 3:0-
ra sikerült legyőzni a két felnőtt válogatottal kiálló 
Kaposvárt. Az érem mellett az is komoly elisme-
résnek számított, hogy a tornán legtöbb pontot 
szerző Ratkai Pannát választották a juniordöntő 
legtechnikásabb játékosának, míg a csapat leg-
jobbja Kökény Petra lett. 
Az U19 ifjúsági csapat nem kezdte jól a békés-

csabai finálét, azonban a keresztjáték során na-
gyon összeszedték magukat az MTK ellen, s végül 
3:2-es sikerükkel bejutottak az elődöntőbe. Ott a 
házigazda BRSE volt az ellenfél, akik ellen nem 
volt esély, ezért az első szett után Wirnhardt Osz-
kár edző pihentette a kezdőcsapatot a másnapi 
bronzmérkőzésre. A taktika kis híján be is vált: az a 

tak be a legjobb hat közé, ehhez a középszakasz 
utolsó játéknapján mindkét meccsüket 3:0-ra kel-
lett megnyerniük. Sikerült, s ezzel a sors valamit 
visszaadott azoknak a lányoknak, akiknek több-
sége tagja volt az előző idényben 22 mérkőzésből 
21-et megnyerő gyermekcsapatnak, amelynek a 
pandémia miatt nem adatott meg a döntő élmé-
nye. Herczeg Gyöngyi gárdája mellől azonban a 
csoportmeccseken megint elpártolt a szerencse: 
mindkét találkozójukat 3:2-re veszítették el, így 
első helyett csak a harmadik helyen végeztek, és 
végül a későbbi aranyérmes, házigazda Vasassal 
kellett játszaniuk a négy közé kerülésért. Az ötö-
dik helyért lejátszott meccsen aztán a csapat leg-
jobbjának megválasztott Bútor Anna vezérletével 
sima 3:0-s sikerrel vágtak vissza a BVSC-nek a cso-
portkörben elszenvedett vereségért.
Sajnos az U5 gyermekcsapatnak nem sikerült 

a döntőbe kerülés, ők végül a 8. helyen végeztek, 
míg a négyfős csapatok küzdelmeiben, a miniknél 
a GRC 9. lett.

Vasas, amelyik az első napon még simán átgázolt 
a mieinken, az éremcsatában vért izzadva nyert 
3:1-re. A negyedik hely így is nagyon szép helyezés 
az egy korosztállyal fiatalabbakkal feltöltött GRC 
számára, s ezúttal a csapat legjobbja is a serdülők 
közül került ki a korosztályos válogatott Ligárt 
Anna személyében. 
Az U17-es lányok az utolsó pillanatban jutot-

Komoly röplabda  
utánpótlás-bázis Gödöllőn
Kifejezetten sikeres idényen vannak túl a Gödöllői Röplabda Club női után-
pótláscsapatai, hiszen négy korosztályból (U5, U17, U19, U21) háromban 
is sikerült bejutniuk a hat csapatos döntőkbe – erre a gödöllőieken kívül 
csak három másik klub volt még képes –, s a legidősebbeknél a dobogóra 
is felállhattak a lányok. 
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Kifejezetten az itt nyaralók kérésére nyílt meg 
az Alvégen, az Egészségház közelében lévő Gi-
zella-fürdő a Gizella (ma Isaszegi) úton 1885-
ben. Ekkor a gödöllőiek még nem nagyon éltek a 
fürdőzés lehetőségével, inkább a nyaralók hasz-
nálták a családias jellegű kis fürdőt, melynek 
tiszta vizét egy forráskút biztosította. Hamarosan 
még egy fürdő nyílt az első mellett, majd a kettőt 
közös tulajdonba vonták, és 1905-ben moderni-
zálták. 1909 körül már különféle szolgáltatásokat 
hirdettek a fürdő kiegészítéseként: masszázst 
és izzasztó kúrát is lehetett igényelni. 1936-ban 
felújították a fürdőt, majd egy évvel később meg-
nagyobbították a medencéjét a Magyar Úszó 
Szövetség által elismert versenyuszoda mére-
tűre, így az eddigi 300 négyzetméter helyett 525 
négyzetméter lett a medence.  A kabinok moder-
nizálására, mely a harmincas években már igen 
időszerű lett volna, hiszen deszkákból voltak 
összetákolva, csak később került sor. A fürdőt az 
1960-as években zárták be. A fürdő helyén ma a 
Hajós-iskola tornapályái vannak, az egykori für-
dőre a Fürdő utca elnevezés utal.
A Gizella-fürdő után Máriabesnyőn nyílt egy kis 

strand 1909-ben, ehhez vendéglő, tenisz- és teke-
pálya is tartozott. Sok információ nem áll rendel-
kezésre a fürdőről. A mai főút mellett, az úgyne-
vezett „laposban” volt, a medencét feltöltötték. 
A Blaha Lujza-fürdőt a Gödöllői Öreghe-

gyi Társaság hívta életre 1926-ban. Öreghe-
gyi-strandfürdő néven is ismert volt. Hátránya 
volt, hogy nehezen lehetett megközelíteni, így 
jobbára csak a környékbeliek jártak ide, a Gödöl-
lő távolabbi részein lakóknak egész napos kirán-
dulást jelentett az itteni strandolás. Sok nyaraló 
a strand közelében keresett kiadó szálláshelyet. 
A fürdő medencéje 65x25 méteres volt, vizét a 
Rákos-patak felduzzasztásával nyerték. A stran-
dot modernizálták az 1930-as években. A me-
dencén kívül 150 kabin, teniszpálya, vendéglő is 
volt a strandon, melyen fás és virágos környezet 
várta a látogatókat. A második világháborúban 
megsérült az egyik kút, mely a vizet biztosította 
a strandhoz, és ezután folyamatosan romlott a 
víz minősége. A strandot a közegészségügyi hely-

zet romlása miatt 1972-ben zárták be. Az egykori 
medence törmelékkel fel lett töltve, de ma is jól 
kivehető a formája.
A természetes tavak közül a gödöllőiek és az itt 

nyaralók használhatták a Babati-, a Szentjakabi-, 
az Úrréti- és az Isaszegi úti tavakat. A Szentjaka-
bi-tóban való fürdőzést a gödöllői művésztelep 
tagjai tették népszerűvé, akik a tóban a mez-
telen fürdőzésnek hódoltak az egészséges élet 
értelmében. Ezt alkotásaikon is több ízben meg-
örökítették. Később, a ‘30-as évekre épült ki itt a 
strand: 150 kabin, 400 férőhely, vendéglő, saját 
tehenészet, csónak, turista menedékház is volt a 
fürdési lehetőség mellett.
Az 1900-as évek első felében többször is fel-

merült az újabb fürdő létrehozásának gondolata 
Gödöllőn, hogy kielégítsék a gödöllőiek és az itt 
nyaralók igényeit, ám sajnálatos módon az Er-
zsébet-parkba és a Méhes-források környékére 
tervezett fürdők csak tervek maradtak.
1933-ban a jamboree idején a fürdőket a tábo-

rozók használták, majd a második világháború 
után a szép lassan bekövetkező állagromlás mi-
att sorra bezárták őket.
Rövid időre még az Egyetemi strand lendí-

tette fel a Gödöllőn fürdőzni vágyók kedvét. A 
medence eredetileg a tűzoltásra használt víz tá-
rolására épült, de a folyamatos szigetelés mellett 
sem volt megfelelő az állapota: a víz mindig utat 
talált magának, és elszivárgott a medencéből.
Kevesen tudják, de a kastély parkjában is volt 

egy márványmedence, természetesen csak egy 
szűk réteg számára. Ez a kormányzói időszakban, 
1930-ban készült el, mellette egy kisebb öltöző-
pavilon volt, valamint egy teniszpálya. Mindeb-
ből ma már csak a medence látható.

Az első világháború utáni években a városok nyaralóközönsége egyre 
inkább a strandfürdők felé fordult: ekkor lett népszerű a Balaton és a 
Dunakanyar. A nyaralók többsége Gödöllőn sem elégedett meg a me-
zőváros nyújtotta lehetőségekkel, a séta és sport nyújtotta pihenéssel, 
hanem egyre nagyobb lett az igény a strandokra.

Az egykori 
fürdőváros - Gödöllő

Szentjakabi tó fürdő

A betemetett hattyústó

A megszűnt egyetemi strand

Blahai fürdő

Gizella-fürdő
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A mintegy 14 ezer lakossal rendelkező kisvá-
ros Felső-Ausztria legszebb vidékén, Salzkam-
mergut területének Traumviertel (‘Álomnegyed’) 

régiójában terül el. Csodálatos a város, és mesés 
a hegyekkel, erdőkkel és tavakkal borított kör-
nyék, ami okkal a világörökség része is. Talán 
emiatt, talán más okból, de Gödöllő város ve-
zetése testvérvárosi meghívás keretében több 
alkalommal, akár évente kétszer is ellátogat ide, 
tehát sokkal népszerűbb, mint bármely más kül-
honi település, mint például a múlt hónapban 
bemutatott Csíkszereda. Ugyan sok hírt nem hal-
lunk a kapcsolatokról és a látogatásokból fakadó 
gyümölcsöző eredményekről, de Ferenc József 
egykori nyári rezidenciája önmagában is fontos 
kapocs lehet a Gödöllői Királyi Kastély számára.
A város rövid története
Ischl már a vaskorban is lakott volt, része a 

Dunántúlig terjedő Hallstatt-körnek. Számunkra 
érdekesség, hogy a település lakói a kalandozó 
magyarok elől elmenekültek, majd a veszély meg-
szűnte után visszatelepültek. Salzkammergut 
területét évszázadokig a Babenberg dinasztia 

uralta. A család egyik tagja III. Lipót (Szent Li-
pót) ma Ausztria védőszentje. A család egy má-
sik tagja, II. Frigyes a tatárjárásban meggyengült 

Magyarországtól három vármegyét is elvett, amit 
1242-ben IV. Béla visszafoglalt, majd 1246-ban 
ismét volt vele egy háborúnk. Ezt követően Salz-
kammergut a Habsburgok birtokába került.  
A „fürdőváros”
A város 32-36 fokos, 3 százalék sótartalmú 

fürdőjének gyógyhatását már a 19. században 
felismerték. Ennek eredményeként Ischl európai 
hírű, divatos fürdőhellyé vált. Már Ferenc József 
szülei is élvezték a víz jótékony hatását, ezt kö-
vetően a nyaralóhely uralkodó fiuknak 63 éven 
keresztül kedvelt tartózkodási helyévé vált. Eb-
ben a városban ismerte meg későbbi feleségét, 
Erzsébetet (Sisi) is. A város jelenleg is őrzi mo-
narchiabeli hangulatát,és az utcákon sétálva az 
ember szinte egy hajdani mesevilág közepén érzi 
magát, ami bővelkedik történelmi, művészettör-
téneti jelentőségű emlékekben, látnivalókban. 
Ezek közül azonban itt csak néhányat tudok 
megemlíteni. 

A gyógyfürdő
Bár az Ischl partján van még egy másik fürdő-

je is a városnak, most csak a történelmi patinás 
gyógyfürdőről szólok. A fürdő jól megközelíthető, 
parkolókban gazdag helyen található. Területén 
belső fedett és kültéri meleg, gyógyvizes me-
dencék egyaránt találhatók. A fürdés élményét 
sok-sok, változatos „kényeztetéssel” gazdagítják, 
köztük jacuzzik, infra- és bányaszaunák, vagy a 
„Lusta folyó” nevű vízáramlás. A Relaxerium terü-
letén különböző rituálékkal fogadják a vendéget, 
akik vegyes neműek, de kizárólag csak ruhátlanok 
lehetnek! A fürdő árai elfogadhatóak, ajánlott a 
zárás előtti 4 órás jegy váltása! A személyzet tagjai 
angolul is beszélnek. 
Kaiservilla, Ferenc József nyári rezidenciája
A kiskastélyt édesanyjától kapta nászajándékul 

a császár, ami az osztrákosan gondozott Kaiser-
park közepén található. Jelenleg is a Habsburgok 
tulajdonában van, múzeumként berendezve ere-
deti bútorokkal. Itt található az a dolgozószoba, 
ahol Ferenc József a magyarok számára tragédiát 
hozó szerb hadüzenetet aláírta, ami az I. világhá-
ború kezdetét jelentette. Pár perc sétára található 
innen a Lehár-villa és múzeum.
Személyes emlékek a városról
Feleségemmel többször ki-

rándultunk Salzkammergut me-
sés területén, így laktunk Bad 
Ischlben is. Legjobb szállásunk 
a város fölé emelkedő Dachstein 
Haus volt, amely egy elszegé-
nyedett grófi család egykori nya-
ralójának épült. A villa megőrizte 
eredeti megjelenését és bútor-
zatát. A reggelit is az arisztokrata 
család jelenlegi utóda szolgálja 
fel öröklött eleganciával. Őszin-
te szívvel tudom ajánlani utazási 
célként Salzkammergut meg-
látogatását a Balaton-felvidék 
kiélvezése után, és feltétlen még 
Ibiza felkeresése előtt.

Dr. Máté András

Bad Ischl, a „fürdőváros”
Itt a nyár, ezért most egy fürdőjéről ismert testvérváros bemutatása kí-
vánkozik ide: Bad Ischl, a gyógyfürdőjéről is ismert üdülőváros, amely 
Ferenc József kedvelt tartózkodási helye volt, ezért „császárvárosként” 
is emlegetik.

www.smpsystems.hu

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK 
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
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Az otthonokban használt egyre több háztartá-
si gép, szórakoztató- és számítástechnikai eszköz 
miatt ma már egy átlagos lakás villamosener-
gia-betáplálási igénye háromszor akkora, mint 
10 évvel ezelőtt. A globális energiafogyasztás 
2050-re megkétszereződik, és az ingatlanok lesz-
nek a legnagyobb energiafogyasztók. Jelenünk 
és jövőnk legnagyobb kihívásai közé tartoznak 
ezek a növekvő energiaigények, az ezzel szoros 
összhangban álló energiahatékonyság szüksé-

gessége, az épületek biztonságos és hatékony 
üzemeltetése, a digitalizáció és az ezzel járó ha-
talmas adatmennyiség feldolgozása, illetve az 
egymással összehangolt rendszerek kialakítása.
A TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE ÉS A SZEMÉLYES 

IGÉNYEK HATÁSA OTTHONAINKRA
Szerencsére ma már szinte minden készülék 

kommunikál valamilyen módon, adatot szol-
gáltat a működéséről, vezérelhető és egyúttal 
felügyelhető is. Mára több mint 30 milliárd csat-
lakoztatott készülék van a világban. Napjaink 
feladata az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása, 
a nagy mennyiségű adat és információ szűré-
se, feldolgozása és felhasználása a hatékony 
működés és a maximális biztonság érdekében. 
Fontos, hogy a magánszemélyek optimalizálják 
energiaigényüket, mindezt pedig úgy tehessék 
meg, hogy a komfortérzetük se csökkenjen, sőt, 
inkább növekedjen.

OKOS OTTHON FUNKCIÓK
Világítás és árnyékolás, hogy ne kelljen többé 

a villanykapcsolóval foglalkozni! A világítás nem-
csak automatikusan kapcsol fel és le, hanem a 

lámpák fényereje is az időjárási viszonyokhoz és 
az igényekhez igazodik. Az árnyékolók az időjá-
rással, a világítással és az igényekkel összhang-
ban teljesen automatikusan működnek, mely 
működésbe természetesen bármikor beavatkoz-
hatunk.
Hőmérséklet és levegőminőség, hogy laká-

sunk már előfűtve várjon, mikor hazaérkezünk és 
folyamatosan felügyelje a friss levegőt az összes 
helyiségben. Nyáron készenléti módba helyez-

hetjük a klímát, amikor elmegyünk otthonról. A 
fűtés, hűtés és az árnyékolók összehangolt, intel-
ligens működtetésével, vagy épp szellőztetéskor 
a légkondicionáló kikapcsolásával magas szin-
tű komfort mellett jelentős energiát takarítunk 
meg!
Alvó állapot és vezérlés, hogy amikor elme-

gyünk otthonról, akkor ne aggódjunk az égve 
hagyott világítás, vagy a bedugva felejtett haj-
szárító miatt. Otthonunkat akár központilag is 
irányíthatjuk, és elég egy kézmozdulat a kedvenc 
zenelista vagy a jacuzzi elindításához, de a szer-
verről a családi fotóalbum kivetítése sem lehet 
probléma.
Kényelem, hogy elég legyen egyetlen gomb-

nyomás otthonunk vezérléséhez! Ha filmet né-
zünk, egyetlen gombnyomással lehúzhatjuk a 
redőnyt, visszavehetjük a lámpák fényerejét, 
és bekapcsolhatjuk a TV-t. Amikor lefekszünk, a 
termosztátok automatikusan készenléti módba 
kerülnek, a bejárati ajtó bezáródik, a riasztó akti-
válódik; sőt, ha elfelejtenénk, akkor elalvás után 
a rendszer az éjjeli lámpát is lekapcsolja!

Biztonság, hogy – akár riasztó rendszerről, 
akár biztonsági kamerákról, akár kaputelefonról 
van szó – az okosotthon-rendszer képes legyen 
minden igényt kiszolgálni. Miközben nyaralunk, 
lakásunk képes a világítás kapcsolásával, vagy a 
redőnyök mozgatásával azt szimulálni, mintha 
otthon lennénk, illetve a nyílászárók és a jelenlét 
folyamatos figyelésével a rendszer azonnal érte-
sít, ha gyanús esemény következne be. Az okos 
zár segítségével nem kell többé aggódni, hogy 

bezártuk-e az ajtót; az automata ablakok pedig 
gondoskodnak róla, hogy egy nyitva felejtett te-
tőablak ne okozzon problémát a hirtelen lecsapó 
nyári záporok időszakában. Ha szeretnénk, akkor 
kritikus eseményekről, például vízszivárgás ész-
leléséről is tudomást szerezhetünk.
Távoli elérés, hogy lássuk, ki csöngetett be, 

amikor épp nem vagyunk otthon, és ha látni sze-
retnénk a kamera képét, miközben nyaralunk, 
vagy épp állítani kellene a termosztát hőfokán, 
miközben hazautazunk. Távirányítók helyett 
okos telefonunkat használhatjuk a garázsajtó 
nyitására, az öntözőrendszer elindítására, vagy 
akár a házimozi vezérlésére. Mobilkészülékeink 
helyett hangvezérléssel is lehet irányítani ottho-
nunk különböző funkcióit.
Intelligens otthon megoldásokkal ma már 

szinte bármit el lehet érni, amivel összeköt-
tetésben állunk, és valójában csak a képzelet 
szab határt. Az okos megoldások egyik legfőbb 
törekvése, hogy fenntarthatóbbak és komfor-
tosabbak legyenek az otthonaink. Mivel fontos 
környezetünk védelme és gyermekeink jövője, 

így amellett, hogy élet-
terünk az igényeinket 
követi és magas szintű 
kényelmet biztosít, el-
engedhetetlen az ener-
giatudatos működés. 
Emellett ügyelnünk kell 
arra, hogy biztonságo-
san építsük ki és hasz-
náljuk az eszközöket, 
nehogy rosszindulatú 
online támadás áldoza-
tai legyünk. 

- SE -

Álmai fenntartható okos otthona
Csak az elmúlt egy évtizedben jelentős mértékben megnőtt az otthonokban használt műszaki berendezé-

sek száma. Amíg 10 éve a hazai háztartások 10 százalékában volt mosogatógép, az arány 10 év alatt 25 szá-

zalékra emelkedett, míg laptoppal 2010-ben a családok mindössze 19 százaléka rendelkezett, tavaly ez már 

60 százalék fölött járt. Ezek a trendek komoly kihívást és lehetőséget is jelentenek a háztartások számára.
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HIRDETÉS

MIKOR GONDOLJUNK ALLERGIÁRA?
A pollenek általában az orr, garat és szem 

viszketését, egy héten túl elhúzódó vizes orr-
folyást vagy könnyezést, alvást nehezítő orr-
dugulást, tüsszentést, a két szem szimmetri-
kus, nem váladékozó bepirosodását okozzák. 
A tüdő érintettsége esetén asztmás tünetek 
is előfordulhatnak, ami száraz, főleg fizikai 
terhelésre jelentkező köhögést, nehézlégzés 
érzést, zihálást vált ki.

A TÜNETEK SÚLYOSSÁGA
A tünetek rendkívül széles skálán mozog-

nak az enyhe kellemetlenségtől az életmi-
nőséget nagy mértékben rontó, vagy akár az 
életet veszélyeztető állapotig. Szerencsére 
lényegesen gyakoribb az enyhe vagy középsú-
lyos tünetekkel járó betegség, bár ezeknek is 
nagy a gazdasági-társadalmi következménye.

POLLENALLERGIÁK
A növényi pollenek az év bizonyos szaka-

szában fordulnak elő a levegőben. Vannak 
rövid (pl. mogyoró, éger, gabonafélék) és 
hosszú (pl. fűfélék, parlagfű, fekete üröm) 
virágzási idejű növények. Az allergiás beteg 
tünetes időszakának hossza attól függ, hogy 
ezek közül melyik váltja ki a tüneteket. A csak 
mogyorópollenre érzékenységek például jel-
lemzően tavasz elején, 1-3 héten át mutatnak 
tüneteket, a parlagfűre érzékenyek tünetei 
július végétől akár november elejéig is eltart-
hatnak. Sokan több növényi pollenre is érzé-
kenyek, nekik akár kora tavasztól késő őszig 
folyamatosan lehetnek tüneteik.

együttműködés szükséges, hogy szüleik se-
gítségével 20 percig tudják egy helyzetben, 
behajlítva tartani a karjukat.

MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS
Próbálkozhatunk az allergén távoltartásá-

val. Panaszos időszakban a lakóhelyünk belső 
terében tudjuk csökkenteni a kintről beáram-
ló pollenmennyiséget (zárt ablaknál alvás, 
légtisztítók vagy klíma berendezés haszná-
lata, gyakori hajöblítés, beltéri ruhaszárítás 
stb.). A kültéri pollenkoncentráció csökkenté-
se gyomnövények esetében széles társadal-
mi összefogással lehetséges, ez főleg a késői 
virágzású gyomnövények (parlagfű, fekete 
üröm) esetében fontos, és a nem művelt me-
zőgazdasági területek, városi terek, parkok, 
árkok, kertek, telkek rendben tartásával, rend-
szeres kaszálásával valósítható meg.
Ha ez nem sikerül, és a tünetek kialakulnak, 

szájon át adható antihisztamin készítmények, 
allergia elleni vény nélkül kapható és vénykö-
teles orrspray-k, szemcseppek állnak rendel-
kezésre. A szakember lépcsőzetes kezelésben 
gondolkodik, ami azt jelenti, hogy súlyosabb 
tünetek esetén nagyobb adagú, többféle 
gyógyszerre lehet szükség.
Nyugat-Európában és Amerikában a hazai 

gyakorlatnál jóval elterjedtebb az úgynevezett 
specifikus immunterápia, mely a már kialakult 
allergiás betegség visszafordítását célozza. 
Ilyenkor a tüneteket okozó allergén kivona-
tát juttatjuk a szájnyálkahártyára, melynek 
tartós, rendszeres, kúraszerű végzése képes 
a folyamat megfordítására, a tolerancia ki-
alakítására. Ha ez megtörténik, a tünetek el-
maradnak. A kezelés 3-5 évig tart, azoknál a 
betegeknél, akik csak 1-2 pollenre mutatnak 
tünetet, igen jók az eredmények. Ez a kezelés 
hazánkban is elérhető.

Dr. Páll Gabriella  
gyermekorvos, allergológus

A BETEGSÉG KIMUTATÁSA
Helyes törekedni az allergén kimutatására, 

melyet tünetmentes időszakban lehet elvé-
gezni, amikor a beteg nem szed allergia elleni 
gyógyszert. Gödöllőn allergia tesztet állami 
térítéssel felnőttek számára a Tüdőgondozó, 
gyermekek számára a Tormay Károly Egész-
ségközpont gyermekallergológia és gyer-
mekpulmonológia szakrendelésén végeznek. 
Ezeket a rendeléseket a háziorvos/házi gyer-
mekorvos beutalójával, előzetes időpontké-
réssel lehet igénybe venni.  A teszt során a 
bőrre cseppentjük a gyakori allergének steril 
oldatát, kis karcolást ejtünk a bőrön, s a bőr 
válaszából már 15-20 perc múlva meg tudjuk 
mondani, hogy mire érzékeny az adott sze-
mély. A teszthez a gyermekek részéről annyi 

Pollenallergia: tünetektől a kezelésig
Az allergia görög eredetű szó, „eltérő reakció”-t jelent, ami jól kifejezi a be-
tegség lényegét: a szervezet olyan anyagok hatására válaszol tünetekkel, 
melyek egészségesekben nem váltanak ki reakciót. A tavasz végi-nyár eleji 
időszakban a virágzó fákról, bokrokról, lágyszárú növényekről a levegőbe 
kerülő polleneknek van a legnagyobb klinikai jelentősége. Belélegezzük 
őket, aztán ezek az allergiás egyénben légúti tüneteket okoznak.
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A külső élősködők olyan szemmel látható vagy 
szemmel nem látható élőlények, amelyek kedven-
ceink bőrfelületén, szőrzetén állandóan vagy csak 
ideiglenesen tartózkodnak. Kártételük az állatok 
nyugtalanításában, vérszívásban, kórokozók ter-
jesztésében, a szőr és a bőr látható elváltozásaiban 
nyilvánul meg.
Kutyáink és macskáink egészségének megőrzé-

se érdekében fontos, hogy kellő rendszerességgel 
és hatékonyan védekezzünk az élősködők ellen. 
A védekezés gyakorisága függ az állat életkorától, 
életmódjától, a tartási körülményektől is. Sze-
rencsére manapság nagyon sokféle hatóanyag 
létezik, melyek megfelelően védik kedvenceinket. 
Rengeteg készítmény van a piacon, ezek nagyrészt 
kombináltan tartalmazzák a különféle hatóanya-
gokat, ezáltal több élősködő faj ellen is védelmet 
nyújtanak egyszerre. 
A BOLHAFERTŐZÖTTSÉG rendkívül kellemet-

len, idegesítik és zavarják az állatot, így viselkedés-
beli problémákat okoznak. Úgy néznek ki, mintha 
apró, fényes golyók lennének. A padlón lévő ré-
sekben rejtőznek, ahol bebábozódnak. Ebben a 
formában rendkívül ellenálló a páratartalommal 
és a hőmérséklettel szemben, és báb formában 
marad, amíg a légmozgások azt nem jelzik, hogy 
egy potenciális gazda van a közelben. A bolhák a 
szezontól függetlenül aktívak.
A bolhásság legfőbb tünete a vakaródzás, szőr-

hullás és a bőrön lévő sebek. A vakaródzás vagy a 
bolhanyál okozta allergiás reakció következtében 
kialakult bőrgyulladáshoz másodlagos bőrbeteg-
ségek társulhatnak. Fontos tudni, hogy a bolhák 
a galandférgek köztigazdái lehetnek, amelyek 

veszélyt jelentenek a gazdák részére is. A bolhák 
elleni védekezés kulcsa, hogy nem csak az állaton, 
hanem az állat környezetében lévő élősködőket is 
ki kell irtanunk.
A KULLANCS által okozott megbetegedések 

hazánkban szezonális jelleget mutatnak, a kullan-
csok aktivitásával összhangban. A kullancsok álta-
lában a melegvérű állatok véréből táplálkoznak. 
Előfordulásuk főleg a tavaszi és őszi hónapokra 
korlátozódik, előfordulások pedig leggyakoribb 
az erdők, tisztások mentén, de találkozhatunk 
velük városközpontokban, parkokban, vagy akár 
a városi zöldterületeken is. A nőstény kullancsok 
vérszívása során kórokozókat juttatnak háziálla-
taink szervezetébe, amelyek a jellegzetes megbe-
tegedéseket előidézik, mint például babesiosis, 
Lyme-kór, anaplazmózis, vérzéses kullancsláz.
A SZŐRTÜSZŐATKA által okozott megbetege-

dés a demodicosis, amely leginkább a legyengült 
immunrendszerű, fiatal, bizonytalan hátterű ku-
tyákat érinti. Nevét onnan kapta, hogy az élőskö-
dő a bőr szőrtüszőiben, faggyúmirigyeiben él. A 
kutyák közvetlen érintkezés útján fertőződnek, 
sokszor a születésük után, amikor az anyáról a 
szőrtakaróval még csak alig rendelkező újszülöt-
tek bőrére kerülnek az atkák. A megbetegedés 

A tavasz beköszöntével egyre aktuálisabbá válik a külső paraziták el-
leni védekezés kérdése, amely évszaktól függetlenül, egész évben ja-
vasolt. Különösen fontos ez több állat együttélése esetén, valamint 
bőrbetegségben szenvedő, például allergiás állatoknál. 

Külső paraziták  
elleni védekezés

gyógykezelése hosszantartó, komplikált, és nem 
ritkán csak átmeneti sikerrel jár.
A SZÍVFÉRGESSÉG egyre inkább veszélyezteti 

kedvenceink életét: a statisztikák szerint a ma-
gyarországi kutyapopuláció 17 százalékát érint-
heti a betegség. A szúnyogok révén terjedő para-
zita akár 20-30 cm hosszúra is megnőhet az állat 
szívében, tüdőereiben. Korábban a mediterrán 
országokban jelentett veszélyt, de 2009-ben ná-
lunk is felütötte a fejét. A fertőzött szúnyogok vér-
szíváskor fertőzik meg az állatokat, az ezt követő 
6-9 hónapban fejlődnek ki a felnőtt férgek. A be-
tegséget elkaphatják a kutyák, a macskák, de akár 
az ember is. A tüneteket a kifejlett, szívbe vándorló 
férgek okozzák, amelyek elszaporodása megfelelő 
kezelés nélkül elzárja a nagy artériákat, és annyira 
károsítja a szívet, hogy az állat elpusztulásához ve-
zet. Azoknál a kutyáknál, amelyekben csak kevés 
féreg van és nincsenek fizikálisan terhelve, lehet, 
hogy tüneteket nem is fogunk észlelni. Az előreha-
ladottabb esetekben, köhögés, fogyás, kondíció 
romlás, levertség, nehezített légzés hívhatja fel a 
gazdi figyelmét a betegségre. Szívférgesség ellen 
februártól novemberig javasolt védekezni, havon-
ta adandó készítményekkel.
A készítmények közül vannak szájon át adható-

ak, vannak spot-on-ok (bőrre cseppentős megol-
dás) és léteznek nyakörvek is. Ha igazolódik vala-
milyen élősködő jelenléte az állatban, (akár külső, 
akár belső élősködőről legyen szó), azt általában 
antiparazitikumok kúrában való alkalmazásával 
tudjuk hatékonyan eliminálni.
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Fő díszértékét a több hónapon keresztül nyíló 
virágzata, annak változatos megjelenési formája 
(ernyős lapos, gömbös, kúpos bugás) és gazdag 
színskálája adja. A fajtától és a virágzat kinyílá-
sának állapotától függően megtalálható a fehér, 
zöld, rózsaszín és piros különféle árnyalata. Egyes 
fajták rózsaszín vagy pirosas virágjai savanyú tala-
jon (5,5 pH alatt) megkékülnek. Ezt timsó adago-
lással mesterségesen is elérhetjük.
Tartós virágdíszt ad, ugyanis az elszáradt virág-

zat lombhullás után is a vessző csúcsán marad, 
mely télen is látványos. Vágott virágként virágkö-
tészetben is felhasználják.
A pompás virágzatán túl egyes fajtái szárnya-

san karéjos levelükkel is igen szép díszt adnak a 
kertnek, különösen az őszi csodálatos lombszíne-
ződés idején.
A hortenzia-fajták között minden ötletre, elkép-

zelésre találunk megoldást, legyen az szoliter, sö-
vény, vagy kaspóba való növény, de tudunk vele 
felfuttatni vagy eltakarni is valamit, ha éppen ez 
az igény.
A legtöbb embernek talán a kerti hortenzia 

(Hydrangea macrophylla) képe ugrik be először, 
nagyszüleik kedvenc növénye révén. Ezt a fajt 
tényleg sokan ismerik, de fagyérzékenysége és 
a talaj iránti igényessége miatt, talán a növény-
gondozásban jártasabb emberek érnek el vele 
nagyobb sikert.
Ha valaki kezdő, de annál lelkesebb kertész, 

és szakítani szeretne a hagyományos hortenzia 
küllemmel, annak kifejezetten ajánljuk az egzoti-

nagyméretű levelével és csodálatos őszi lombszí-
nével is díszít. A metszését – ha szükséges – tavasz-
szal végezzük el, de csak a szükséges mértékben, 
mert a virágrügyek már ősszel kialakulnak! Kellő 
elágazás után zavartalanul, metszés nélkül hagy-
juk fejlődni!
A virágzó futó növények közül az egyik leg-

szebb a kúszó hortenzia (Hydrangea petiolaris),  
léggyökerekkel kapaszkodik, akár 10–15 m-re, 
házfalak, lugasok befuttatására alkalmas. Szabad 
állásba ültetve 1,5-2 m magas bokor, de talajon el-
terülve akár talajtakaróként is alkalmazható.
Talán sikerült egy kicsi ízelítőt adni a hortenziák 

gazdag világáról. Számos művészt, festőt és költőt 
is megihletett a hortenziák szépsége, köztük Ba-
bits Mihály is megemlékezik A gonosz hortenziák 
c. költeményében: „Mily gazdag és buja ez a sok 
hortenzia!...” 

Egyházi Luca 
Specialmix Kft.

kusabb megjelenésű bugás hortenziát (Hydran-
gea paniculata), mely a virágformáról kapta az 
elnevezést. Erős növekedésű cserje, talán a leg-
télállóbb hortenziafajok egyike, mely a talaj iránt 
is kevésbé igényes. A nyár elejétől egészen őszig 
nyíló virágjai az azévi hajtások csúcsán fejlődnek 
kúpos végálló bugában, ezért a gazdagabb hajtás-
képződés érdekében érdemes tavasszal erősen 
visszavágni.
Egy másik méltán népszerű faj a gömb virágú 

cserjés hortenzia (Hydrangea arborescens). A 
mésztűrése, hosszú virágzási ideje, illetve kiváló 
téltűrése igen értékes fajtává teszi. Júliustól szep-
temberig hozza meddő virágját az éves hajtások 
végén, melynek mérete fajtától függően eléri a 
20–30 cm-t is. A tavaszi erős visszavágás erre a faj-
ra is érvényes.
A tölgylevelű hortenzia (Hydrangea querci-

folia) pompás virágján túl mélyen tagolt, karéjos, 

A hortenzia ezer arca
A hortenzia az a dísznövény, amit talán mindenki ismer. A legtöbb kertész-
kedni szerető embernek van legalább egy darab a kertjében. A hydrangea 
(magyarul hortenzia) fajták nagyon széles skálán felhasználhatóak a kert-
építészetben, ezért is beszélhetünk egy igen népszerű nemzetségről. Nem 
véletlen, hogy faiskolánkban is közel 25 fajtája megtalálható. Eredeti ter-
mőhelyükön (Kelet-Ázsia, Himalája, Észak- és Dél-Amerika) üde talajú, er-
dei aljnövényként élnek. Kevés az a nemzetség, ami hosszú évtizedek óta 
slágernövénynek mondható, de a hortenziák idesorolhatóak. 
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A Blahai Jézus Szíve kápolnát Simon Vince 
és neje, Pernesz Gizella építtette, akik tehe-
tős emberek voltak. Budapesten a Kodály-kö-
rönd közelében laktak, jegyzett mészárszékük 
és bérházaik voltak. Mivel Simon Vince a közel-
ben lévő, Szondy utcai Szent Család plébáni-
ának volt képviselője, gyakran megfordultak 

a plébánia gödöllői nyaralójában, ami 
a mai TV-reléállomás helyén volt. Mivel 
megszerették az akkor csendes helyet, 
ahol a lankás gödöllői dombság város 
felőli oldalán szőlő és gyümölcsös volt, 
letelepedtek. Házat építettek az akkor 
még nem létező kápolna mellett, földe-
ket vettek, övék volt Gödöllő egyetlen 
szeszfőzdéje, de mivel hívő emberként 
igényük volt a szentmisére, elhatározták, 
hogy kápolnát építenek. Ez meg is történt 
1928-ban. Az akkori gödöllői plébános ki-
jelentette, ha „Simon úr kápolnát épített, 
gondoskodjon papokról is”. Ez régen nem 
volt probléma, nagyon jó kapcsolatot 
ápolt a premontrei (Dr. Szopek Lóránt, 
később a fiatal Fényi Ottó) és a kapucinus 
(Bögözi Vilmos) atyákkal. A pesti Szent 
Család plébánia papjai is gyakran jöttek a 
nyaralóba, így biztosítva volt a szentmise. 
Később, a kommunista üldöztetés idején 
mintegy menedékhely lett, mert a szer-
zetesrendek működésének megszünteté-
se után a szétszélesztett szerzetesek is a 
blahai kápolnában miséztek. A hatvanas 
évek olyan korszak volt, amikor a blahai 
kápolnában 25, a Kastélytemplomban 60 
ministráns volt. A Gödöllőn maradandót 
alkotó Mácz István atya ministránsa is voltam, 
aki fantasztikus pásztorjátékokat szervezett, 
és csak később fogtam fel, hogy tulajdonkép-
pen cserkészetre is nevelt minket. Mivel Simon 
Vince és felesége gyermektelen házaspár volt, 
a rokonságból kerestek olyan alkalmas nagy-
lányt, aki képes az örökséget tovább vinni. Sok 
huzavona után édesanyám mellett döntöttek: 
Simon Vince az ő anyukájának (a nagyma-
mámnak) a nagybátyja volt. Édesanyám a há-
ború alatt, 1943-ban érkezett Gödöllőre a par-
tiumi Érszalacsról. Itt  is maradt, és tanúja lett 
annak is, amikor mindent államosítottak, és a 
kápolna mégis megmaradhatott: szép, példa-
mutató hitélet volt nehéz időkben is. Ahogy 
később Regőczy István atya, az „Isten ván-

dora” árváit támogatta a közösség, ez a ma is 
példaértékű cselekedet meghatározó élmény 
számomra – a papi hivatásom választásában is 
nagyban befolyásolt.
A kápolna építtetői mélyen Jézus Szíve-tisz-

telők voltak. Az ő korukban nagy volt hazánk-
ban a lelkiség népszerűsége. Főleg a jezsuita 

rend jóvoltából terjedt el a 17. században, 
miután az egyház jóváhagyta a Franciaország-
ban élő szerzetes nővérnek, Alacoque Szent 
Margitnak adott magán kinyilatkoztatást. A 
kápolna mellett élő Simon Vince házában, az 
ajtófélfán is ott volt Jézus Szíve képe, mert 
az egyik ígéret a tizenkettő közül, amit Margit 
nővér kapott a magán kinyilatkoztatásban, 
úgy hangzott, hogy „megáldom a házakat, 
amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és 
tisztelik.” A blahai kápolnában élő és nagyon 
tudatos Jézus Szíve-tisztelet volt. Nemcsak a 
Jézus Szíve-búcsúkat tartottuk meg rangosan, 
hanem minden első pénteken Jézus Szíve-litá-
niát végeztünk, pap nélkül is. Jézus Szíve ün-
nepén és minden első pénteken felidézzük azt 

a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből 
áradt és árad ma is a világba. Megemlékezünk 
arról, amit Jézus értünk szeretetből tett: ki-
üresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fáj-
dalmak férfija lett, és a kereszten függő testét 
átjárta a katona lándzsája. „A Szent Szív Isten 
szeretetének koncentrált kinyilatkoztatása.” 

– mondja Szent II. János Pál pápa.  A 
Jézus Szíve-lelkiség követőinek sajá-
tossága, hogy előszeretettel gondolnak 
az Úr keblében dobogó Szívre, annak 
érzelemvilágára, és ezen át istenem-
beri személyiségére. Jézus Szíve példa 
és erőforrás kell, hogy legyen minden 
ember számára. Jézus istenemberi Szí-
ve mutatja, hogy milyen „szívvel”, azaz 
lelkülettel, erkölcsi magatartással éljük 
életünket a világban, és milyen sze-
retettel legyünk a másik ember iránt. 
Ezért imádkozzuk a Jézus Szíve-litániá-
ban: „alakítsd szívünket a te Szíved sze-
rint.” Egyszerűen a keresztény életünk 
lényege van benne a Jézus Szíve-tisz-
teletben: ugyanolyanná lenni, mint 
Jézus, olyan szívvel rendelkezni, mint 
Jézus Szíve, ami kiárad és szeret. A 
kápolna búcsúját minden évben Jézus 
Szent Szíve napján ünnepeljük, vagyis 
az Úrnapot követő pénteken, ami idén 
június 11-re esett, és este 18 órakor tar-
tottuk meg az ünnepi szentmisét.
A kápolna minden nap nyitva van, ha 

valaki szeretne a nagy sürgés-forgás-
ban elcsöndesedni, imádkozni, akkor 
megteheti. Örülök, hogy a szomszéd-

ságban lévő Katolikus Óvoda gyermekei is 
igénybe veszik a kápolnát. Simon Vince a há-
ború előtt szeretett volna egy katolikus iskolát 
építeni Blahán. A város akkori vezetőivel való 
huzavona és a háború kitörése miatt ebből 
nem lett semmi. Többek között testvérem, 
Máthé László és felesége, Anci jóvoltából 
azonban, ha nem is iskola, de egy katolikus 
óvoda mégis megépült. Simon Vince álma 
végül is megvalósult. Így a Blahai Jézus Szíve 
kápolna nemcsak nagy múlttal rendelkezik, 
hanem a jelenben is élet tölti meg, és remél-
jük, a jövőben is szolgálja az Úr dicsőségét és 
az emberek lelki javát.

Máthé György esperes
érsekvadkerti plébános

A BLAHAI JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA 
ÉS AZ ÜNNEPI BÚCSÚH
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VÍZSZINTES: 1. AZ IDÉZET ELSŐ RÉSZE (N, E, 
O, Z).   114. A legközelebbi csillaghoz igazított 
időmérő. 15. Az elektron antirészecskéje. 16. 
Erkölcstan. 17. Zürjén. 18. Cég, vállalat London-
ban! 20. Az anti- magyar megfelelője. 22. Kaluga 
folyója. 24. Len betűi keverve. 25. A zenei alap-

Gödöllő egyik városrésze (Blaha) a híres szí-
nésznőről, a „nemzet csalogányáról”, Blaha 
Lujzáról kapta a nevét. Blaha Lujza ugyanis har-
madik házasságkötése évében, 1881-ben báró 
Splényi Ödön rendőrtanácsossal házat vett Gö-
döllőn. Városunkban az egykori ingatlan utcáját 
is róla, kissé furcsa módon Blaháné útnak nevez-
ték el. Ugyan első férjét Blaha Jánosnak hívták, 
sosem használta így a nevét. A mai Blaháné út 
132-138. számú telek volt az övék, amely a Bla-
háné úttól egészen a Lázár Vilmos útig nyúlt. Az 
ingatlant a házzal együtt pár év múlva eladták. 
Később, a második világháború idején, 1944-ben 
a házat bombatámadás érte és megsemmisült. 
A színésznő halálának évében (1926) a házá-

tól nem messze nyílt meg a strandfürdő, így azt 
is róla nevezték el. A színésznő egykori birtokát 
Kampis Antal művészettörténész vásárolta meg, 
akinek a hagyatékából származik a Gödöllői Vá-

hangsor 6. és 4. hangja. 27. József Attila-díjas író, 
újságíró (István). 29. Foglaló. 31. Shakespeare 
királya. 33. Hosszabb időszakot eltölt. 35. Orosz 
Róbert. 36. Félig szór! 37. Katlanban van! 38. Allé 
egynemű betűi. 39. C. S. Lewis meseországa. 42. 
Kis szárnyas jószág. 45. A legnagyobb méretű 

méztermelő. 47. Arra a helyre hullat. 49. Molib-
dén vegyjele. 50. … et labora! Imádkozzál és dol-
gozzál! (bencés jelmondat). 51. Kínai hosszmér-
ték. 53. Félelem! 54. Egykori iskolatípus. 56. Állat 
kidolgozott gereznája. 57. Mustárgáz. 60. Latin 
eredetű női név, jelentése: fényes, ragyogó. 62. 
Kén-monoxid. 63. Ami betűi keverve. 64. Szörf 
páratlan betűi. 66. Református lelkipásztor és 
egyházi író (Kálmán). 68. Indonéziai tőrtípus. 70. 
Gyalogos katona. 72. Iskolába jár. 75. Hangosan 
rászól. 77. Hétágú zsidó gyertyatartó.
FÜGGŐLEGES: 1. Panel darab! 2. Tanács, né-
metül. 3. Nigériában beszélt nyelv (EPIE). 4. 
Vásári mutatványos, szemfényvesztő. 5. Gram-
my-díjas kanadai dzsesszénekes, dzsessz-zon-
gorista és zeneszerző (Diana). 6. Előadó, röv. 7. 
Lőpor-szemcse! 8. … sapiens, értelmes ember. 
9. Becézett erdei állat. 10. Sinkovits Imre. 11. 
Létfontosságú részlet! 12. Rácson sült hús. 13. 
A Föld harmadik legnagyobb szigete. 17. New 
York-i térd! 19. Az idézet második része (V, E, 
É, V). 21. Az idézet harmadik része. 23. Világ-
bajnok spanyol autóversenyző (Fernando). 26. 
Görög sajt. 28. Lappföld szarvasa. 30. Védelmez. 
32. Olasz férfinév. 34. Újság. 38. A három testőr 
egyike. 40. Virágairól Baudelaire adott ki köte-
tet. 41. Szerelemisten a római mitológiában. 43. 
Politikus, köztársasági elnök (János). 44. Faljáró 
páros betűi. 46. Fejlődés, tökéletesedés. 48. Ter-
rorelhárítási Központ, röv. 52. A gazdasági rend-
szer része. 55. Maskara. 56. Dél-amerikai folyam. 
58. Kis Emília. 59. Csak tagadó mondatban elő-
forduló választékos határozószó. 61. Konyhaker-
ti növény. 65. Gally. 67. Nagy-…, 826 m-es csúcs 
a Börzsönyben. 69. Szilícium és kén vegyjele. 71. 
Pakli vége! 73. Svájci kanton. 74. Elrakó páros be-
tűi. 76. Argon vegyjele. 77. Jelenleg.

rosi Múzeum egyik 
legértékesebb da-
rabja, Blaha Lujza 
legyezője. A darabot 
Lotz Károly díszítette 
1880-ban, és számos 
híresség ellátta kéz-
jegyével. A legyező 
szelvényein 23 ce-

ruzás aláírás található: Molnár Viktor, Franz Bay-
ros, Fadrusz János, Massenet, Goldmark Károly, 
Saint-Saens, Erkel Ferenc, Jókai Mór, G. Puccini, 
Ch. Gounod, Apponyi Albert, Szilágyi Dezső, We-
kerle Sándor, Székely Bertalan, Kiss József, Zichy 
Mihály, Joseph Kainz, Gárdonyi Géza, Ágai Adolf, 
Gromon Dezső, Hugonnay Vilma, Baross Dezső 
és Eleonora Duse kézjegye.
A fáma szerint egyik sétája alkalmával Erzsé-

bet királyné is meglátogatta Blaha Lujza gödöl-

lői nyaralóját. A történetet Kéry Gyula Blaha 
Lujza élete című, 1896-ban megjelent könyve 
írja le: „Évekkel ezelőtt egy szerény kis nyári lak-
ban lakott Blaháné a regényes gödöllői hegyek 
alatt, ahová pár heti pihenésre szokott vissza-
vonulni, amikor a népszínházban az előadások 
szünetelnek. A nyári lakban az egyik szobát a Pi-
ros bugyelláris-beli szoba mintájára bútorozta 
be parasztos asztalokkal, tulipános ládákkal, 
mázas edényekkel teleaggatott fogassal. A mel-
lette levő másik szoba falait valóságos szalager-
dő födte, amelyből a feliratok aranyos betűi 
kandikáltak ki, mint a lombokon keresztülszű-
rődő napsugarak. Egy alkalommal, amikor a 
művésznő éppen Pesten tartózkodott, és a sze-
mélyzet nagytakarítást végzett a nyári lakban, 
arra sétált Erzsébet királyné, és megcsodálta a 
színpadias berendezést a sokszínű szalagerdő-
vel együtt.”

Keresztrejtvény
Avar Judit: Nyár-Nyarak c. ciklusából idézünk 3 sort.

R
EJTVÉN

Y31.oldal_GDL8_rejtvény.xlsx
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Tudta-e, hogy miről vagy kiről kapta a blahai körzet a nevét?
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Évtizedek óta a vendéglátás az életük, de régeb-
ben más jellegű szolgáltatással is foglalkoztak. 
Lehet azt mondani, hogy „megérkeztek”, és a mos-
tani étterem lett az igazi küldetés a számukra?
Úgy látjuk, hogy lassan célhoz érünk. 2006-ban 

vásároltuk meg a Pelikán éttermet, és már akkor is 
azt terveztük, hogy egyszer majd mi is vendéglőt 
fogunk üzemeltetni. 2016-ban jutottunk oda, hogy 
megnyitottuk a Kemencés éttermünket. Sokat 
dolgozunk azon, hogy a színvonal évről-évre egyre 
jobb legyen.
Visszanyúlnak a hagyományos magyar kony-

ha gyökereihez, az elfelejtett régi ízeket is meg-
próbálják a vendégek asztalára „varázsolni”, de 
ez visszaköszön az étteremben található régi-
séggyűjteményben is, ami igazi kuriózum. A ha-
gyomány ápolása mennyire fontos a családnak? 
Ez az értékrend belülről fakad?
Mindketten konzervatív családból jövünk, ahol 

ez az értékrend fontos volt. Szeretnénk ezt tovább 
vinni, de egyre nehezebb ezzel a szellemiséggel 
fennmaradni, ezért egy kicsit beengedtük a válto-
zást az életünkbe. A régiségeket több mint harminc 
év alatt gyűjtöttük, belecsempészve a nagyszü-
lői és szülői hagyatékokat is. Mindennap látom a 
régi konyhabútorunkat, a nagynéném szerelmes 
leveleinek dobozát, a rádiójukat, tévéjüket. A ke-
mence régi vágyunk volt, amit az étteremben va-
lósítottunk meg, és összehangoltuk az étlappal. A 
kemence főleg éjszaka dolgozik, a marhahúsleves 
12 órán át ebben „sül”, mellette a kacsacomb és a 
húsok konfitálódnak. Napközben a házi nyújtott 
rétes készül benne. A nyitás előtt tanulmányoztam 
a régi ételeket, az elfeledett köles is így került fel az 
étlapra lepény formájában.
Teret adnak ugyanakkor a reformkonyhának 

is. Miben nyilvánul ez meg, és mennyire nyitottak 
erre a vendégek?
A hagyományos hazai ízek mellett helyet kapnak 

a mai kor által igényelt egészséges és diétába be-

illeszthető ételek is, melyek a konyhánk felújítása 
után már az új étlapon is megtalálhatók. Felkerül-
tek más jellegű ételek is, a halak tekintetében pél-
dául úgy tapasztaljuk, hogy az emberek szívesen 
kipróbálják, és jó visszajelzéseket kapunk. Sokan 
természetesen a magyaros ételeket választják.
A Kossuth utcai „üzletsor” sok változást él 

meg, és gyakran változnak a tevékenységek. 
Önök viszont régóta itt vannak, mára az étterem 
az üzletsor stabil referenciapontja. Mi ennek a 
titka?
Az étterem a család tulajdona, így a második ott-

honunk is. Arra törekszünk, hogy a betérő vendé-
geink mindig otthon érezzék magukat. Az egyetlen 
titkunk, hogy olyan örömmel várjuk a vendégein-
ket, ahogy más otthon a barátait vagy családtag-
jait.
Mennyiben más egy lakótelepi környezetben 

működtetni egy éttermet? 
Előny vagy inkább hát-
rány? Milyen programok-
kal tudnak itt előrukkolni 
a vendégek számára a nyá-
ron?
Lakótelepen mindig ne-

hezebb üzemeltetni egy 
éttermet, mert be kell tar-
tani a csendháborítási sza-
bályokat, erre az emberek 
érzékenyek, és nem igazán 
toleránsak. Egy éve kétszer 
is helyet adtunk nótaest-
nek, ahol neves szereplők 
is felléptek, de sajnos sok 
feljelentés érkezett, pedig 
17 órakor kezdődött és más-
fél óráig tartott, vagyis nem 
nyúlt bele az estébe. Nyáron 
csak kellemes lágy zene szól 
szombat és vasárnap dél-

ben, amit viszont nagyon szeretnek az emberek.
Tavaly a terasz bővítése, idén pedig a konyha 

felújítása volt soron, látszik a folyamatos fej-
lesztés, az igény, hogy a vendégek még jobban 
érezzék magukat. Milyen tervek vannak még a 
tarsolyban?
Könnyebb szívvel zártuk be hét hétre az étter-

met a pandémia alatt, ez idő alatt majdnem min-
den felújítással és átalakítással végeztünk. Még két 
nagyobb elképzelésünk van, a vendégek hamaro-
san láthatják. Ehhez csak jó egészség és sok éhes 
gyomor szükséges.
Tősgyökeres gödöllői család az önöké, és tá-

mogatják az itt élő embereket. Az adót is helyben 
fizette a család az elmúlt évtizedekben. Mennyire 
vállalkozásbarát Gödöllő? A fejlesztésekhez mi-
lyen támogatást és segítséget kaptak?
Valóban régre nyúlik vissza a család története, a 

Harasztban élünk, ahol az éttermünk is van. Szü-
leink is vállalkozók voltak, az egyikünk édesapja 
iparosként dolgozott 1972-től, és 52 évig adózott 
helyben, a másikunk szülei az áruház sarkán üze-
meltették harminc éven át a hurka-kolbászsütő fa-
házat, de az Obsitos borozót is több mint húsz éven 
keresztül vittük. Összeadva tehát száz évet adózott 
már a két család Gödöllőn. A város az ötleteinket 
ugyan támogatja, de az ügyintézés és a bürokrácia 
útvesztője kívánnivalót hagy maga után. Sokszor 
azt érezzük, hogy az évtizedek óta adózó vállalko-
zások, köztük mi is, háttérbe szorulunk az újonnan 
érkező, nem gödöllői vállalkozókkal szemben.

Egyszer volt egy kemence…

Erdősi Éva, Norbert és Attila

Egy család, akik évek óta meghatározó szereplői a gödöllői vendéglátásnak, és 

családi vállalkozás keretében hivatásuk a régi magyar hagyomány és a hazai gaszt-

ronómia őrzése a városban. A minőség nem csak az ételeknél, de az épület esetén 

is fontos, folyamatosan csinosítják a Kossuth Lajos utcai éttermüket, melyben a 

legtöbb házias étel a fatüzeléses kemencében készül. Miről is szólhatna ez a rövid 

bevezető, mint a Kemencés étteremről és az Erdősi családról, ahol egy konyhai 

fejlesztés és a járvány miatti hosszú kihagyás után pár hete indult újra az élet, és 

ennek apropóján beszélgettünk a házaspárral, Évivel és Attilával.


