
Varga Kálmán
6-7. oldal

Ezt történt a 
nyáron

9. oldal

Jubiláló gödöllői 
művészeti csoportok

14-15. oldal

Behajtási rendelet 
visszásságai

10. oldal

Szállodaper:
hiába a 
magyarázkodás,
fizetni kell

8. 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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Az eucharisztia szó elismerést, hálát jelent. 
Szekularizált, individualizált, Istentől elfor-
dult világunkban a hála érzése kikopott úgy a 
mindennapokból, mint az ünnepekből. A hála 
feltételezi azt, hogy az életünket, mindenün-
ket ajándéknak fogjuk fel, hiszen „semmink 
sincs, amit ne úgy kaptunk volna”. Mindennap 
számtalan alkalom volna a hálánk kifejezésére 
feleségünknek, férjünknek, gyermekeinknek, 
barátainknak, tanítóinknak, papjainknak. Aki 
hálás tud lenni, az boldogabb, elégedettebb, 
kevésbé anyagias, nem hajlamos a kiégésre, 
türelmesebb, sőt jobb a fizikai állapota is. Ez 
a mindennapi hálaérzés lehet az alapja a te-
remtő Isten és egyszülött Fia, Krisztus iránti 
hálánknak, aki feláldozta magát minden em-
berért, aki harmadnapra feltámadt, megnyit-
va az utat az örök élet felé. Ez az ember legmé-
lyebb vágyával találkozik. 
A hálaadás természetesen csatlakozik az ál-

dozathoz, ami megjelenik a szülők és a gyer-

az áldást adóra és kapóra egyaránt: felemel, 
méltóságot ad, különleges kapcsolatot létesít 
kettejük között.
Kikopott az asztali áldás is a közös étkezések 

előtt, a keresztvetés a kenyérre a megszegése 
előtt. Augusztus 20-át a szocialista ünnepron-
tás igyekezett elvenni Szent Istvántól, ezért az 
„új kenyér ünnepévé” tette. Ezt mintegy „meg-
szentelve” mondjuk inkább a kenyér megsze-
gése ünnepének, amikor újra bevezetjük a ke-
nyér megszentelésének gyönyörű szokását. Ez 
egyben a Jézus által az utolsó vacsorán alapí-
tott eucharisztiára emlékeztet minket, amely-
ben Jézus Krisztus jelenvalóságát élhetjük 
meg, táplálkozva, eggyé válva Ővele. 
Az eucharisztia közösséget teremt: Jézus-

sal, egymással. Az utolsó vacsorán született az 
Egyház, amelynek legfontosabb cselekménye 
az emlékezés az utolsó vacsora rendkívüli sza-
vaira: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
melyet értetek adok”, „Igyatok ebből mind-
nyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, 
amelyet sokakért kiontanak, a bűnök bocsá-
natára.” A szentáldozás nemcsak emlékezés, 
hanem részvétel is a misztériumban. Mondjuk, 
hisszük ezt egy deszakralizált, hitetlen világ-
ban, amelyben ezek a gondolatok vajmi keve-
set jelentenek, sőt gúny és megvetés tárgyai. 
Számunkra, hitvalló keresztények számára vi-
szont a legfontosabbak.
Az eucharisztia tehát hálaadás, áldozat, 

áldás és közösség – rendkívüli lehetőség a hi-
tünk megélésére az Istennel való találkozás-
ban. Százezrek, sőt milliók készülnek az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, 
amely rendkívüli lehetőség a hitbéli megúju-
lásra, egy keresztény reneszánsz megteremté-
séhez: „Krisztus újra földre szállott, vándorlá-
sunk társa lett” tegnap, ma és holnap.
Augusztus 20. és a szeptemberi Euchariszti-

kus Kongresszus között ott van a tanévkezdés, 
amelyben a pedagógusok és a diákság a Veni 
Sancte-val a Szentlelket hívják segítségül. Le-
gyen ott a Lélek ezekben a hetekben családja-
ink, közösségeink életében, akkor áldás lesz ez 
a három alkalom számunkra!

LT

mekeik, a tanító és a tanítványai, az orvos és a 
betegei kapcsolatában. A hívő ember számára 
fontos és szükséges magatartás az áldozatho-
zatal, amikor az ember az Istennek ad valamit 
a magáéból. „Jézus áldozata minden más ál-
dozattal összehasonlíthatatlan és egyedülálló. 
Isten maga cselekedett Jézus halálában: véget 
vetett minden áldozatnak azáltal, hogy az Em-
ber ellenszegülését  (…) megfordította és Fia 
halálát elfogadta az emberért engesztelő áldo-
zatul.” Az  eucharisztiának ez is lényegi vonása.
A hála kapcsolódik az áldáshoz. Még gyer-

mekkorunkban a szüleink keresztet vetet-
tek a homlokunkra elalvás előtt, megáldva 
az elmúlt napot és az előttünk lévő éjszakát 
– megtesszük-e még ezt gyermekeinkkel? A 
nagyvilágba tanulni, tapasztalatot szerezni 
induló fiataljainkat is áldással eresztjük az út-
jára, bízva abban, hogy ez majd megvédi őket 
a nehézségektől? Mindehhez persze hit is kell, 
hit az áldás erejében… Az áldás mélyen hat 

Három ünnep torlódik egymásra: augusztus 20., a nemzet  
születésnapja, Veni  Sancte a tanévkezdéssel, és harmadikként 
szeptember 5-12. között a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK). Az első és a harmadik természetes módon kapcsolódott ösz-
sze 1938-ban, az előző magyarországi NEK-kel: akkor ünnepeltük 
Szent István halálának 900. évfordulóját. Mindhárom alkalmat az 
áldozat és a hálaadás kapcsolja össze. Kezdjük az eucharisztiával, 
onnan visszafejtve válik érthetőbbé és mélyebbé ez a nagyszerű 
ünnepségsorozat.

Áldozat és hálaadás
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Azt, aki felkeresi a Mária-kul-
tusz ma is lüktető, országos von-
zerejű helyszínét, a környezetben 
emelt néhány alkotástól eltekintve 
lényegében ugyanaz a látvány fogadja, 
mint a 18. századi hívőket és zarándokokat.
A templom- és kolostoregyüttes építtetője 

az a gróf Grassalkovich I. Antal (1694–1771) 
volt, aki családi székhelyét Gödöllőn jelölte 
ki, majd reprezentatív kastély emelésével és a 
település kiépítésével városunk életének első 
virágkorát teremtette meg. A főúr 1759-ben 
határozta el, hogy a hatvani út mentén mere-
dező középkori templomromokon egy loretói 
kápolnát emel, és kegyszobrát Itáliából hozat-
ja. A döntés okáról számos legenda terjedt el, a 
legismertebb egy szerencsés megmenekülés-
ről szól: Grassalkovich és felesége, Klobusiczky 

Terézia hintajának lovai Hatvanból 
jövet megbokrosodtak, s mivel nem 
történt nagy baj, az Úrhoz fohászko-

dó pár hálából építtette a kápolnát. A 
munkák rögtön meg is kezdődtek, de miután 
a földből egy alig kistenyérnyi középkori – 
valószínűleg 14. századi – Mária-szobrocska 
került elő, és ennek híre csodaként terjedt el, 
1763-ban Grassalkovich úgy döntött, hogy a 
kápolna gondozására kapucinus barátokat 
hív Besnyőre, rendházat építve számukra. A 
népszerűvé váló kegyhelyre érkező hívők és 
zarándokok ösztönösen a talált faragványt 
tekintették kegyszobornak, és az itáliai terv 
háttérbe szorult. A gróf maga is elfogadta az új 
helyzetet, és a szobrocskát saját, illetve felesé-
ge jegygyűrűinek drágaköveiből ékesíttette fel.
A tömeges zarándoklatok azonban hamar 

„kinőtték” a kis loretói hajlékot, és továb-
bi bővítések váltak szükségessé. A kápolna 
szentélyként megtartásával 1768–71 között új 
középtornyos, ovális kupolás templom épült, 
altemplommal és a Grassalkovichok csalá-
di temetkezőhelyeként kialakított sírbolttal. 
Bővítették a zárdát is, a kapucinus testvérek 
ellátását pedig a rend számára átadott terüle-
tek (kertek, halastó, stb.) biztosították egy ún. 
„Hétház”-nak elnevezett kis teleppel, melybe 
a főúr cselédeket költöztetett a kegyhely szol-

gálatára. A család temetkezőhelyének itteni ki-
jelölése mutatja, hogy a gróf megkülönbözte-
tett jelentőséget tulajdonított a kegyhelynek, 
mondhatnánk, a besnyői alapítást egyházi 
mecenatúrája ékkövének tekintette. Ezt tá-
masztja alá, hogy az utókor által 33 templom 
építőjeként is elismert I. Antalnak kerek 50 000 
forintjába kerültek az építkezések, s ez volt a 
legnagyobb ilyen jellegű kiadása (összehason-
lításként: a kastélytemplom építése 24 000 fo-
rintot emésztett fel).
A kápolna, később a templom gondozása és 

a hitélet szervezése az 1763-ban letelepített 
kapucinus közösség feladata volt. Missziójuk-
ban a Grassalkovichok fiúági kihalása (1841) 
sem okozott törést, sőt a kegyhely Magyaror-
szág egyik leghíresebb zarándokhelyévé vált. 
Jelentősége a trianoni diktátumot követően 
még tovább nőtt, és szellemi-vallási töltetével 
az elszakított magyarság számára szimbólum-

má emelkedett. Mindez az 1950-es egyházül-
dözésig maradt így, amikor a kapucinus rendet 
is felszámolták, és a besnyői közösséget meg-
szüntették. A száműzetés évei 1989-ig tartot-
tak, ekkor a rend visszatért, és bő egy évtized 
leforgása alatt újra a hazai hitélet egyik köz-
pontjává emelte Besnyőt, elsősorban P. Nagy 
László Tamás kapucinus tartományfőnök 
áldozatos munkájának eredményeként. Ta-
más atya halála után a templom és a rendház 
2001-ben került a Váci Püspökséghez, önálló 
plébánia alapításával. Múltja, szakrális és tör-
téneti értékei, valamint a pasztorációs munka 
elismeréseként 2008-ban Rómától kis bazilika 
(basilica minor) rangot kapott a kegytemplom.

1761 és 1771 – két jeles dátum a máriabesnyői Nagyboldogasszony Ba-

zilika építéstörténetében. 260 évvel ezelőtt, 1761-ben készült el a Szűz 

Mária názáreti házának mintájára emelt loretói kápolna, majd egy év-

tizedre rá, azaz éppen 250 éve fejezték be a kápolnát is magában fogla-

ló új templomot, mellette a kapucinus rendházzal.

Két és fél évszázad a loretói 
kápolnától a kis bazilikáig
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A felújítási program átmeneti megbicsak-
lása (1992–93) után a rehabilitáció 1994-ben 
gyorsult fel, és a főszárnyak közel teljes kül-
ső-belső helyreállításával 1996. augusztus 
17-én a látogatók előtt is megnyílhattak a 
díszterek és a rekonstruált királyi lakosztályok. 
E két esztendő alatt megújultak a külső- és 
belső homlokzatok, a szobrok, a plasztikai 
elemek, és az erkélytartó kolonnád. Belül visz-
szakapta barokk kori fényét a főlépcsőház és 
a díszterem. A főszárny múzeumként látogat-
ható emeleti teremsora az 1880 körüli időszak 
szellemében a királyi enteriőröket, részben pe-
dig a barokk időket idézte vissza. A kapualj és 
a földszint térsorai a barokk kori architektúrát 
tartották meg, és a látogatók kiszolgálásához 
szükséges funkciókat kaptak. A főbejárathoz 
vezető feljárót és a belsőudvart kockakővel 
burkolták, és kijavították a sérült olaszbástyás 
támfalakat. Az előkerteket a királyi időszak 
szellemében újították meg. A megnyitás után 

minisztert Gödöllőre. Bokros Lajos látta a folyó 
munkálatokat, felismerte a műemlékegyüttes 
kulturális jelentőségét, és elfogadta a folyta-
táshoz szükséges forrásigényt. Úgy vélem, a 
helyreállított főszárnyak 1996. augusztus 17-i 
megnyitása nem csupán lokális esemény volt, 
hanem a hazai műemlékvédelem ünnepévé 
emelkedett.”

Dr. Varga Kálmán 
(történész, a kastély ku-
tatója, 1994–98 között a 
helyreállítás miniszteri 
biztosa)
„Sokak munkája és 

támogatása eredménye-
ként 1996. augusztus 17-
én nyithattuk meg a kas-

tély első ütemben helyreállított főszárnyát, és 
az óriási érdeklődés jelezte, milyen nagy öröm-
mel fogadták ezt a pillanatot városon innen és 
túl. Az öreg falak között járva néha még ma is 
látom az épület egykori szomorú állapotát, és 
újra érzem orromban a romlást idéző dohos 
szagot. Az azóta eltelt 25 esztendő bizony már 
nemzedéknyi idő, sőt történelem, s én hálás 
vagyok a sorsnak, hogy részese lehettem egy 
ilyen jelentős művelődéstörténeti érték meg-
mentésének. A kastély ma már nagy kisugár-
zású, élő-lélegző kulturális helyszín… de minek 
is ragozzam mindezt? Talán egyszerűen csak 
annyit érdemes mondani: ez így van rendjén!”

Dr. Erdei János (ügy-
vezető igazgató, 1994. 
aug. 1. - 1995. dec. 31. 
között)
„Pályafutásom legem-

lékezetesebb másfél éve 
volt. A kezdet kezdetén 
a reálisan gondolkodó 
ember egészen lehetet-

lennek tartotta az orosz hadsereg kivonulása 
és a szociális otthon elköltöztetése után vissza-
maradt, teljesen lepusztult, kiüresített kastély 
helyreállítását. A könnyező házigombák miatt 
a még megmaradt faszerkezetet is ki kellett 
bontani, így kényszer volt a rombolás folyta-
tása. Éppen a feladat reménytelensége volt 
annyira vonzó számomra és lelkes fiatal mun-
katársaim számára. A munkánk minden egyes 
napja úgy telt el, hogy a nap végeztével az a jó 
érzés tölthetett el minket, hogy sikerült egy-két 

a helyreállítási munkálatok folytatódtak. Vál-
lalkozói tőkéből, eredeti funkcióját megtartva 
újult meg a Pálmaház 1997-ben.
Megkérdeztük az elmúlt 25 év meghatározó 

szereplőit, hogyan emlékeznek vissza a ne-
gyed évszázaddal ezelőtti eseményekre és az 
azóta történtekre.

Dr. Baja Ferenc (kör-
nyezetvédelmi és terü-
letfejlesztési miniszter 
1994–98 között)
„Meggyőződésem volt 

– és ma is az –, hogy 
örökségi értékeinkre a 
kormányzatnak akkor is 
áldoznia kell, amikor az 

ország gazdaságilag nehéz helyzetbe kerül. 
Ezek az évek az ismert Bokros-csomag megszo-
rító intézkedéseinek jegyében teltek, ám hogy 
a kastély helyreállításában ne legyen törés, 
1995-ben személyesen hívtam meg a pénzügy-

Az 1970-es évek végére a hazai kastélyállomány kritikus állapotba 
került, ezért az Országos Műemléki Felügyelőség kidolgozott egy 
helyreállítási-hasznosítási kastélyprogram koncepciót. 1982-ben 
emelkedett kormányzati szintre és az évtized végéig kiemelt, költ-
ségvetésileg támogatott program maradt. Gödöllő kastélyának 
helyreállítása is ennek keretében kezdődött el. Az 1982–1991 közötti 
időszakot a rehabilitációs folyamat első fázisának tekinthetjük.

Negyedcentenárium a 
Gödöllői Királyi Kastélyban
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növekedést ért el. Öröm látni, hogy a folyamat 
a jelenlegi működés során sem állt meg, Ujváry 
igazgató úr és csapata viszik ezt tovább. Bizton 
kijelenthető, hogy akit a „kastélyos érzés” egy-
szer megragadott, azt nem ereszti. Megtisztel-
tetés volt a kastélyt vezetni, de munkatársaim 
támogatása nélkül ez nem ment volna. Boldog 
születésnapot Királyi Kastély! Szeretettel és 
tisztelettel üdvözlök minden korábbi és jelen-
legi munkatársat és mindazokat, akik tettek és 
tesznek a kastélyért.”

Dr. Ujváry Tamás 
(ügyvezető igazgató, 
2017-től) 
„Büszkén vallhatom, 

hogy a megújult kastély 
25 évéből 24-nek a ré-
szese lehettem, hiszen 
1997-ben már diákként 
itt dolgoztam, sőt Gödöl-

lő szülöttjeként különös emlékek és érzelmek 
is fűznek hozzá. Több korábbi igazgatóval is 
együtt dolgozhattam, így nehéz bármit is ki-
emelni az elmúlt időszakból. Az évforduló kap-
csán tartott programok során sokszor eszembe 
jutott a 2019-ben a versailles-i kastélyban nyílt 
kiállítás, amelynek címe ez volt: Versailles új-
jászületése. A tárlat arról az időszakról szólt, 
amikor a királyi korszak után a kastély múze-
ummá, kulturális intézménnyé alakult. Abban 
a szerencsében van részünk, hogy megélhetjük 
ezt a korszakot itt Gödöllőn, a megújult királyi 
kastélyból mi magunk, sokakkal együtt létre-
hozunk valami újat. Ügyvezetésemet megha-
tározta a szolgáltatás összetételének újragon-
dolása. Ezért is lettek sétáló kastélykoncertek, 
írattunk saját darabokat a színházba, vagy 
életre keltettük a kosztümös tárlatvezetést. 
Az ilyen és ehhez hasonló, apróbb részleteken 
keresztül figyeltünk arra, hogy erősítsük az 
idelátogatókban a kastélyérzést. Várhatóan 
három-öt év múlva a kastélyegyüttes teljesen 
felújításra kerül. Ezt kell olyan szolgáltatások-
kal megtölteni, amelyekkel az 1994-ben kitű-
zött célt megvalósíthatjuk, miszerint a kastély 
minden elemében a magyar kultúra, művé-
szet, szellemiség és annak vonzerejéből táp-
lálkozó kulturális- és konferenciaturizmus élő 
kastélyává, a nemzetközi és belföldi piacon is 
keresett, üzletileg működőképes komplexum-
má váljék.”
Végezetül ugyan nem a kastély része, de 

históriája okán említsük meg a Királyi Váró 
2011-es helyreállítását is. Sajnos az elmúlt 
évtizedben a felújítás lendületét vesztette, 
remélhetőleg azonban nincs messze az az ün-
nepnap, amikor elmondhatjuk majd, hogy je-
les műegyüttesünk minden részletében hely-
reállításra került.
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téglát újra a helyére illeszteni. Elkészítettük a 
hasznosítás koncepcióját, szponzori, támo-
gatási, adománygyűjtő akciókat indítottunk; 
megnyitottuk a kastélyt romos állapotában is 
a látogatók előtt, és 1995-ben már közel 200 
ezer látogatót fogadhattunk a „túlélő túránk-
ra”. Hihetetlen jó érzés, hogy az 1994-es álmom 
megvalósulhatott, és ebben nekem is szere-
pem lehetett.”

Nemes Tamás (ügy-
vezető igazgató, 1995-
1998 között)
„Úgy emlékszem visz-

sza a kastély megnyi-
tása körüli évekre, mint 
egy rendkívül nehéz, 
ugyanakkor nagyon 
szép időszakra. Ahogy 

fut az idő, bizony hajlamosak vagyunk elfelej-
teni a sok-sok problémát, melyeket akkor csak 
közösen lehetett megoldani. 25 év távolából 
is köszönet a tervezőknek, a kivitelezőknek, a 
restaurátoroknak és a múzeumi szakemberek-
nek, hogy szinte a semmiből teremtették újra 
ezt az értéket, mindannyiunk és az utódaink 
örömére!”
Az 1998 utáni bő évtized eredményei közé 

sorolhatjuk a barokk színház rekonstrukci-
óját (2000–2003), majd a déli szárnyak hely-
reállítását és az Erzsébet-veranda felújítását 
(2008–2009). 2009–2011 között egy EU-s rep-
rezentáció teremtett alkalmat a lovarda és 
környezete felújításához, illetve a Felsőkert 
revitalizációjához.

Dr. Révész T. Mihály 
(ügyvezető igazgató, 
2005-2010 között)
„Ö rök s égvéde lm i 

helyszíneken, kies vá-
rakban, ódon kasté-
lyokban fél évtized 
intervalluma csak egy 
röpke pillanattal ér fel. 

A Grassalkovichok gödöllői kastélyának XXI. 
századi történetéről ez távolról sem mondható 
el. A mögöttünk hagyott negyedszázad, s ben-
ne a 2005 és 2010 közötti évek gazdagon höm-
pölygő eseményei is erről tanúskodnak. Ekkor 
a kastély vendéghívogató attrakciói az azóta 
már hagyományossá vált Vadásznappal, és Er-
zsébet királyné emlékét felidéző Ibolya-nappal 
gazdagodtak. De a múzeumi osztály elhivatott 
munkatársai is elkötelezetten gondoskodtak a 
Sissi-kultusz elmélyítéséről, így F. Dózsa Kata-
lin támogatásával időszaki kiállítások sorával 
emlékeztek meg a magyarok királynéjáról, s 
az életében fontos három férfi: férje, Ferenc 
József, fia, Rudolf és a kiegyezés miniszterelnö-
kének gödöllői kötődéséről. Az épületegyüttes 

rekonstrukciója is új lendületet vett. Megvaló-
sult a park öthektárnyi terrénumának megújí-
tása, a Rudolf-szárny, a Horthy Miklós nevéről 
elhíresült bunker, s végül a Lovarda kulturális 
célú restaurációja. Utóbbi lehetőséget kínált 
arra, hogy Gödöllő és a Királyi Kastély legyen 
a központi helyszíne az Európai Uniós magyar 
elnökség megannyi eseményének. Az alkotás 
és gazdagítás békés esztendei voltak ezek. Se-
gítségünkre voltak az Unió döntéshozói, a tá-
mogatásokat intéző hazai hatóságok és maga 
a város is. Akkortájt a Kastély körüli politikai 
zajok csendesültével a békés építőmunka ide-
je jött el, megteremtve a feltételeket a további 
évek sikeres működéséhez.”

Gönczi Tibor (ügy-
vezető igazgató, 2010-
2016 között)
„Több mint 11 évet 

dolgoztam a kastély-
ban, 6 évet igazgató-
ként. Ezen időszak alatt 
minden fejlesztésben 
részt vehettem, de min-

dig is csapatmunkaként gondoltam rá. Ezért 
külön köszönet illeti elődömet. Legjelentősebb 
eseményként a kastély újranyitása utáni idő-
szakának legnagyobb rendezvényét, hazánk 
európai uniós elnökségét emelem ki, mely 
megtiszteltetés volt. Remélem, néhány év múl-
va ismét megadatik ez a lehetőség. Örülök, 
hogy a Farkas Archívumot sikerült megszerez-
ni, hosszú évekre szóló tudományos munka 
alapját megteremtve ezzel. Azt, hogy Schim-
mel szobra ismét a lovarda előtti területet dí-
szíti különleges élményként éltem meg, főleg, 
hogy nem a királyi időszakból származó em-
léket élesztettünk újra. Bár a többség számá-
ra ez nem volt látható, de sokszor sikerként 
éltük meg kollégáimmal a mindennapi műkö-
dés fenntartását is.  A kulturális és múzeumi 
szakmai szempontból is értelmezhető munka 
mellett a vállalkozási tevékenységünk komoly 
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Azt gondolom, százból legalább kilencvenki-
lencen az augusztus 20-át jelölték volna ki an-
nak idején a gödöllői kastély megnyitására. Volt 
valami különleges oka, hogy az időpont-válasz-
tás augusztus 17-ére esett?
Igen, éppen azért lett 17-e, hogy az augusztus 

20-i események ne konkurálhassanak a sokak ál-
tal várt kastélybéli ünneppel. Az időpontot egyéb-
ként még 1994 szeptemberében én jelöltem ki, 
miniszteri biztosként.
Ennyi év távlatából talán nem érdemes külö-

nösebben taglalni, de a teljességhez hozzátar-
tozik, hogy a politikai kurzusváltás hatására 
Önt 1998 után „kiszorították” a kastély meg-
újulási és fejlesztési folyamatából. Tették ezt 
úgy, hogy nem voltak tekintettel az Önök által 
elvégzett komoly munkára, értékmentésre. 
Mennyi idő kellett ahhoz, hogy feldolgozza a 
történteket?
Ha azt mondom, nehezen dolgoztam fel, és 

sokáig tartott, akkor nem mondtam semmit. Ta-
lán érzékletesebb, ha úgy fogalmazok: a lelkem 
egy darabját tépték ki, és egy értékelvű távlati 
terv megvalósítását lehetetlenítették el. Az igaz-
sághoz tartozik azonban, hogy a „boszorkányül-
dözés” mögött nem a Fidesz politikusai álltak, 
hanem Gémesi György polgármester. Teszem 
hozzá, messzire vezetne ennek okait kifejteni. Le-
gyen most elég annyi, hogy Gémesi akkor az MDF 
tagja volt, pártja pedig koalíciós partner. Mindezt 
egyébként éppen a Fidesz delegálta kulturális 
vezetőktől tudtam meg. Sőt, azt is, hogy Gémesi 
még utánam is próbált nyúlni. 1998-ban ugyanis 
a Műemlékek Állami Gondnokságára kerültem, és 
innen is el akart távolíttatni. Erről szóló levelét az 
akkori államtitkár, Baán László mutatta meg, biz-
tosítva persze, hogy ennek a nyomásnak már nem 
engednek. De mindez már történelem, a kastély 
modernkori históriájának része, és régóta nem 
vált ki belőlem indulatokat. Amúgy Gémesi ár-
mánykodása lett egy másik pályám „nyitánya”… 

Az elképzelést még a 1990-es évek elején a 
kastély hasznosításának tervezésekor és a Vá-
rosi Múzeum vezetőjeként fogalmaztam meg. A 
lényege, hogy a tervezett kastélymúzeum a lo-
kális közgyűjteményi feladatokat is ellátta volna, 
s ez izgalmas távlatok nyitásával, valamint jobb 
működési feltételekkel járt volna. Nem is szólva 
a látogatottságról. A Hamvay-kúriát pedig – az 
Erzsébet-kultusz jegyében – visszaalakítottam 
volna Erzsébet Szállodává, természetesen, a 
mai igényeknek megfelelően, de az egykori at-
moszférát megidézve. Csak megemlítem, mert 
ide tartozik egy párhuzamos kulturális fejlesztés 
terve is: a gödöllői művésztelep újrateremtése, a 
Körösfői utcában lévő eredeti épületek helyreál-
lítása, és amolyan hazai Montmartre, azaz: mű-
vészutca kialakítása.
A gödöllői kastély múltja, ügye, sorsa a mai 

napig fontos Önnek. Ezt támasztja alá az is, 
hogy idén áprilisban – 18 év után – újra könyvet 
írt a kastélyról.
Fiatalként a műemlékek világában elsősor-

ban az Árpád-kori templomaink vonzottak, és 
még egyetemistaként részt vettem egy-egy ilyen 
jellegű kutatásban is. Aztán a sors Gödöllőre 
irányított, ahol viszont egy barokk kastély állt, 
méltatlan állapotban és szebb napokra várva. 
Némiképp fatalista megközelítésben mondha-
tom akár úgy is, hogy az élet jelölte ki számom-
ra a feladatot, és az efféle terhet, vagy inkább 
nehéz adományt nem lehet csak úgy letenni. 
Akkor sem, ha az ember olyan akadályokba üt-
közik, amik egzisztenciálisan megrázzák. Félre 
ne értse, nem tartom magam megszállottnak – a 
megszállottság legtöbbször kárt okoz –, de el-

1998-tól számítva 15 évet töltöttem el műemlékes 
csúcsintézmények vezetőjeként, több kormány-
zati cikluson át.
Soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha akkor 

nincs kormányváltás. De játsszunk el a gondo-
lattal: mennyivel lehetne előbbre ma a gödöllői 
kastély rekonstrukciója, ha az addig kulcsszere-
pet játszó szakemberek maradhattak volna a 
helyükön, és folytathatták volna a munkát?
Igen, a kérdésében benne van, bár az előzőek-

hez kellett volna hozzáfűznöm: Gémesi, illetve a 
kastély igazgatói székébe általa beültetett Körös-
völgyi László másokat is kirúgott a munkatársak 
közül. Többek között Bakonyiné Schubert Évát, 
a kastély főépítészét, akinek a további helyreállí-
tásokban is kulcsszerepe lett volna. Hosszú len-
ne felsorolni a terveinket, ezért most csak kettőt 
emelnék ki. Az egyik a kastélyszálloda, amihez 
állami kezességvállalású hitel szolgált volna fe-
dezetül, és aminek kiviteli tervei is elkészültek. 
A másik az 1875-ben betemetett Hattyús-tavak 
részleges visszaállítása, ami nemcsak egy kertre-
konstrukció lett volna, hanem a gödöllőieknek is 
egy különleges rekreációs lehetőség. Ennek pan-
danjául létesült volna egy vadaskert a Fővárosi 
Állat- és Növénykerttel való együttműködésben, 
többek között az akkor még meglévő Táncsics 
Mihály úti filmtelep medvéinek elhelyezésével. 
Utóbbihoz csak annyit, hogy akkor Veresegyház 
polgármestere felismerte ezt az értéket, elvitte 
az állatokat, és ma már több százezres az ottani 
Medvefarm évi látogatószáma.
Ha emlékezetem nem csal, a Gödöllői Városi 

Múzeumnak helyet adó Hamvay-kúria 2000-re 
befejeződött felújítása kapcsán Ön felvetette: 
hasznos lenne a helyi közgyűjteményt a kas-
télyban elhelyezni. Talán azzal indokolta az 
ötletet, hogy a város spórolhatott volna, miköz-
ben a múzeum kiállító-tere és látogatottsága 
egyaránt növekedhetett volna. Hogy is volt ez 
pontosan?

Ebben az esztendőben, augusztus közepén jeles évfordulóra emlé-
kezhetnek a helybéliek: negyed évszázada, napra pontosan 1996. 
augusztus 17-én megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a részben 
megújult gödöllői Grassalkovich-kastély. A jelentős esemény kap-
csán nem lenne teljes a nosztalgiázás, ha  nem vonnánk be a múlt-
idézésbe Varga Kálmán történészt, aki 1994-1998 között a helyi mű-
emlék-együttes helyreállítási folyamatának miniszteri biztosa volt.

Varga Kálmán: 

Gémesi György állt a „boszorkányüldözés” 
mögött, nem a Fidesz politikusai

dr. Varga Kálmán
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elmérgesedett, ergo: a kastély ügyében csak a 
polgármester befolyásának teljes megszünteté-
se hozhat előrelépést. Az ön által említett tulaj-
donosi változás felcsillantja ennek reményét, és 
egyúttal óriási felelősséget is ró a MATE döntés-
hozóira, hiszen a kastély mind művészeti, mind 
történeti értékeivel nemzetközi rangú műegyüt-
tes. Hogy mi lenne szerintem a három legfonto-
sabb feladat? Hosszú lenne kifejteni, de fussunk 
neki rövid mondatokkal!
Fejlesztési terv készítése 3-4 évre, a történe-

ti ingatlanok relációjában és költségvetéssel. 
Megjegyzem, ilyen elképzelésekkel tele a pad-
lás, tehát inkább prioritási sorrendet kell felál-
lítani.
Mintaszerű helyreállításokat kell végezni, kva-

lifikált szakemberekkel, alázattal és haszonelvű 
érdekek nélkül (műemlékesek, restaurátorok).
A munkaszervezet stabilizálása és bővítése a 

tervek függvényében (például: kastélybéli főépí-
tészi státusz, a múzeumi stáb erősítése).
És egy utolsó kérdés: ön vállalna szerepet a 

kastély jövőjének alakításában?
Hevesi Tamás egy dalából tudnék idézni: „Ezt 

egy életen át kell játszani!” Szóval, igen! De nem 
valamiféle állásban, hiszen a 68. évemet tapos-
va úgy vélem, a fiataloknak kell folytatni a mun-
kát, amit a magamfajta öreg róka legfeljebb a 
tudásával és tapasztalataival segíthet.

Gödöllői Hírek

kötelezettnek igen. Úgyhogy én akkor is tettem 
a kastélyért, amikor közvetlen beleszólásom 
a dolgokba nem volt lehetséges. Kutatásokat 
végeztem, tanulmányokat és könyveket írtam, 
mi több, még a máriabesnyői templomról is. A 
közelmúltban megjelent könyv mind között a 
legalaposabb kastélytörténeti munka, amivel 
kicsit le is akartam zárni ezt az „életművet”. Igaz, 
a napokban találtam még egy eleddig nem is-
mert levéltári fondot: a kastély 1750-60 közötti 
inventárát, ami csodával határos módon meg-
menekült a pusztulástól, és rögzíti az akkori 
termek funkcióját és berendezését. Nos, ennek 
feldolgozását még elvégzem és talán jövőre 
könyvként is megjelenhet.
Azzal, hogy a Magyar Agrár- és Élettudomá-

nyi Egyetemért Alapítvány (MATE) idén febru-
ártól megkapta a kastélyt működtető gazda-
sági társaságban a több mint 80%-os állami 
tulajdonrészt, alaposan megváltozott a gö-
döllői kastély jövője. A kormányzati körökhöz 
köthető döntéshozók sokáig már nem odáz-
hatják, hogy milyen jövőt szánnak a műemléki 
felújításnak, valamint az idegenforgalmi és 
kulturális hasznosításnak. Ha Önön múlna, mi 
lenne az a három legfontosabb feladat, amit el 
kellene végezni, hogy 25 év múlva, az elődökre 
büszkeséggel gondolva ünnepelhessenek az 
akkori illetékesek?
1990 körül, a rendszerváltás éveiben elképzel-

hetetlennek tartottam, hogy 30 év sem lesz elég 
a műemlék-együttes teljes helyreállításához. A 
központi épület 8 szárnyából még nincs hely-
reállítva a déli három traktus: a vártemplom, az 
úgynevezett Muzsikusszárny és a Narancsház. A 
melléképületek közül omladozik a sörház és a 
kocsiszín, a királyi időszak főudvarmesteri épü-
lete és még néhány kisebb uradalmi ház, no, 
meg a kormányzói úszómedence. Ha viszont a 
historikus szemével vizsgáljuk a helyzetet, azt 
látjuk, hogy bár változó ritmusban, de 2010-ig 
folyamatos volt a helyreállítás, az utóbbi évti-
zedben pedig érdemi előrelépés nem történt. Az 
ok meglehetősen egyszerű: a város polgármes-
tere 2010 óta élesen a kormányzattal szemben 
politizál. Úgy látszik, Gémesi nincs tisztában 
azzal, hogy ilyen léptékű kastély rehabilitációja 
– ahogy például Fertődön is – mindig kormány-
zatfüggő kérdés, azaz: nem nélkülözheti az ál-
lami szerepvállalást. Kastélyunk elvesztette a 
jó értelemben vett politikai figyelmet, további 
felújítása nem lett kiemelt kormányzati beruhá-
zás, és kimaradt a nemzeti kastélyprogramból 
is. Nekem soha nem voltak polgármesteri vagy 
politikusi ambícióim, de azt tudom, hogy egy 
település vezetőjének együttműködésre készen 
és partneri viszonyban kell lennie az aktuális 
kormányzattal, még akkor is, ha nézeteik eltérő-
ek. Ezt kívánja ugyanis a helyiek érdeke. Sajnos, 
úgy vélem, a helyzet mára helyrehozhatatlanul 

A Kastély megnyitó ünnepsége 25 évvel ezelőtt
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Szinte nincs olyan hónap, hogy a gödöllői szállodaper néven elhíresült,  
a városi közkassza számára mintegy 700 millió forintos fizetési  

kötelezettséggel járó ügy ne szolgálna újabb és újabb fejleményekkel.  
Nézzük a botrányszagú történések legfrissebb mozzanatait!

Az alábbiak pontos megértése érdekében 
április 7-ig célszerű visszaugrani. Ekkor a Fő-
városi Ítélőtábla jogerősen kimondta, hogy 
helybenhagyja az elsőfokú bíróság ítéletének 
fellebbezett rendelkezéseit. Ugyanakkor köte-
lezte a gödöllői önkormányzatot, mint elsőren-
dű alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen 
meg a felperesnek (vállalkozó) 1 millió forint + 
áfa másodfokú perköltséget. A konkrét számok 
nyelvére lefordítva az ítélet azt jelentette, hogy 
kötelezték a gödöllői önkormányzatot 675 millió 
forint és ennek 2016. január 6-tól növekvő kése-
delmi kamatának megfizetésére a harmadren-
dű alperes (felszámolás alatt álló G-Magistratus 
Zrt.) részére. Ez az összeg a 700 millió forintot 
már hónapokkal ezelőtt túllépte a jegybanki 
alapkamattal együtt, ami az idő múlásával foko-
zatosan növekszik.

GÉMESI GYÖRGY LÉPETT, ÉS BEVETETTE AZ 
ÜGYVÉDJÉT

A gödöllői önkormányzatot képviselő polgár-
mester meghatalmazása alapján dr. Szita Zsolt 
ügyvéd helyreigazítási kérelmet fogalmazott 
meg, amiben leírta: „a fent jelzett összeget Gödöl-
lő Város Önkormányzata a saját, 100%-os tulajdo-
nában álló gazdasági társaság felé köteles megfi-
zetni, az tehát továbbra is – még ha közvetetten is, 
de – az Önkormányzat tulajdonában marad.”

A MEGFIZETENDŐ 675 MILLIÓ FORINT NEM 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

A történtek után, a jogi értelmezés tisztázása 
érdekében megkerestük a polgári perben nyer-
tes vállalkozást, amelynek vezetője – többek kö-
zött – így reagált a városi költségvetésből fizetett 
ügyvéd mondatára:

Ezen felül a hitelezői igények és a felszámolási 
költségek kiegyenlítését követően fennmaradó 
vagyon is visszajuttatásra kerül a Gödöllői Ön-
kormányzathoz, ugyancsak a felszámolás jog-
erős lezárása után. A marasztalási összeg egy ré-
sze tehát a Gödöllői Önkormányzatot fogja majd 
megilletni, azonban a megfizetendő 675 millió 
forint nem az ő vagyona: se közvetlenül, se köz-
vetetten. A 675 millió forint felszámolási vagyon, 
amiből kiegyenlítik a felszámolás költségeit, és 
teljes kielégítést kapnak a G-Magistratus Zrt. hi-
telezői, köztük cégünk, akinek a hitelezői igénye 
a késedelmi kamatok folyamatos növekedése 
miatt jelentősen megnőtt az elmúlt évek peres-
kedése alatt – olvasható a felperesi válaszban.

ÖSSZEGZŐ ADALÉKKÉNT SZOLGÁLHAT, HOGY:
A Kúria a gödöllői önkormányzattal szemben 

foganatosított végrehajtást nem szüntette meg, 
csak július elején mintegy 3 hónapra, az érdemi 
döntés meghozataláig felfüggesztette annak tel-
jesítését.
A 675 millió forintos fizetési kötelezettség telje-

sítési határidejének kitolódása emelkedést elői-
déző hatással van a kamatterhekre is. Részben a 
675 millió forint után 2016. január 6-tól járó kése-
delmi kamatra, aminek alapja a jegybanki alap-
kamat. Részben pedig a pernyertes vállalkozás 
által követelt valamivel több mint 70 millió forin-
tos összeg után járó kamatra, aminek mértéke a 
jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8%.
A folyamat végleges lezárását csak megjósol-

ni lehet. Annyi azonban már most látszik, hogy 
súlyos százmillióktól esik el a mindannyiunk 
közpénzét kezelő gödöllői önkormányzat. Olyan 
százmillióktól, amiket akár a lakosság tényleges 
érdekét szolgáló fejlesztésekre is lehetett volna 
fordítani…

EFG

A helyreigazítási kérelemben foglaltak előtt 
megdöbbenéssel állunk. Gödöllő Város Önkor-
mányzata ugyanis a perben ennek éppen az el-
lenkezőjét állította. A véleményünk szerint alap-
talan felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 
végrehajtásának a felfüggesztését arra való hi-
vatkozással kérte, hogy a marasztalási összeg 
megfizetéséből az Önkormányzatot súlyos, 
utólag nem orvosolható anyagi hátrány érné. 
Más szóval: az Önkormányzat nem fogja tudni 
ellátni a közfeladatait. A perben tehát éppen a 
helyreigazítási kérelemben foglaltak ellenkezőjét 
állítja. A Kúria elfogadta az Önkormányzat azon 
előadását, miszerint súlyos hátrány érné az ítélet 
végrehajtása nyomán, és október közepéig helyt 
adott a végrehajtás felfüggesztési kérelmének. A 
jogerős ítélet alapján nem felel meg a valóság-
nak, hogy a 675 millió marasztalási összeget 
a Gödöllői Önkormányzat közvetetten saját 
magának utalja át. Ezt az összeget ugyanis 
az önkormányzatnak a felszámolás alatt álló 
G-Magistratus Zrt. felszámolója felé kell megfi-
zetnie. A megfizetett összeg a felszámolás alatt 
álló társaság felszámolási vagyona, ami felett 
kizárólagosan a felszámoló jogosult rendelkezni. 
A felszámolás elrendelésével a Gödöllői Önkor-
mányzatnak, mint a társaság egyedüli tagjának, 
és az általa kinevezett vezérigazgatónak, mint az 
adós társaság korábbi vezető tisztségviselőjének 
minden rendelkezési joga megszűnt. A Gödöllői 
Önkormányzat által megfizetésre kerülő 675 mil-
lió forint felett tehát a felszámoló rendelkezik, 
aki abból kiegyenlíti a felszámolási költségeket, 
valamint a hitelezői igényeket. A valósághoz 
hozzátartozik, hogy mivel maga a Gödöllői Ön-
kormányzat is hitelezője az adós társaságnak, 
így hitelezői igénye kielégítéseként a megfize-
tett marasztalási összeg egy részét visszakapja, 
azonban csak a zárómérleg elfogadása után. 

Szállodaper: hiába a magyarázkodás,  
Gémesiéknek fizetni kell
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Szeretnénk beszámolni a 2021-ben megva-
lósult, a lakosság komfortérzetét jelentősen 
növelő út- és járdaépítésekről, csapadékvíz-el-
vezetési problémák megoldásáról, a szúnyog- 
gyérítésről, parlagfűirtásról, valamint a sok te-
lepüléshez hasonlóan Gödöllőn is nagyszerű 
programokkal tarkított, több napos, augusztus 
20-ai ünnep köré csoportosuló rendezvényfor-
gatagról. Nos, sajnos egyikről sem tudunk hírt 
adni. Vajon miért van ez így, hogy gödöllőiként 
csak olvasni tudunk más városokban megtör-
tént hasonló eseményekről és fejlesztésekről?

MÉG, MÉG, MÉG, SEMMI NEM ELÉG!
Hírt tudunk adni viszont Gödöllő jelenlegi 

egyetlen (!) nagyobb önkormányzati beruhá-
zásáról. Arról, amely több évre sok százmillió 
forintos anyagi fedezetvállalással járt, s amely-
re már eddig is sok százmillió ment el. Könnyű 
kitalálni, hogy a városháza (át)építéséről van 
szó. Mondhatni, szinte alig hogy elkezdődött az 
„érdemi” munka, máris újabb tízmilliós plusz 
költséget írhatunk az egykori hivatal helyén 
álló, főtéri játszótér szomszédságában található 
épület átalakításának számlájához. A régi pol-
gármesteri hivatal vaskos szerkezetének szétve-
rését jelentő százmilliós nagyságrendű, majd a 
„hontalanságból” fakadó szétköltöztetés miatti 
sok tízmilliós bérleti díj önmagában is beszédes, 
nem beszélve a régi-új épület kialakításáról. A 
rendkívüli jogrend adta rendeleti kormányzás 
alatt májusban Gémesi György egy előterjesz-
tésben adta hírül, hogy adásvételi szerződést ír 
alá a szintén Szabadság tér 6. szám alatti K&H 
Bank Zrt.-vel, hogy annak irodáját közel 63 mil-
lió forintos vételár ellenében megvásárolja. A 
számok nyelvén játszadozva könnyen felsejlik az 
emberben, hogy a vételár nagysága megegyezik 
az utóbbi években új adók bevezetésének politi-

ÚJABB HOZADÉK
A végéhez közeledik Gödöllő újkori törté-

netének legnagyobb beruházása, a Buda-
pest-Hatvan vasútvonal rekonstrukciója. Ennek 
a gépjárműforgalom számára egyik legnagyobb 
hozadéka a Köztársaság úti felüljáró létrejötte, 
amely levegőhöz juttatta az arra közlekedőket, 
de jelentős kényelemmel bír a városi közleke-
dést illetően is. Talán az állam részéről a vállalko-
zásoknál hagyott iparűzési adó egy része is hoz-
zájárulhatott az újabb, a gigaberuházás gödöllői 
részét határoló Állomás út és Köztársaság út fel-
újításához, amelynek értéke elérheti akár a több 
tízmillió forintos nagyságrendet is. Az átmenő 
forgalmat lebonyolító utak összességében 1200 
méter hosszan történő új kopóréteggel való el-
látása igazi koprodukció eredménye: a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. biztosítja az aszfaltot, a 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. pedig a gépláncot. 

AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉS
Szintén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruhá-

zásában megújul Gödöllőn a 2104-es Vác-Gödöl-
lő összekötő út, M3-as autópálya csomóponttól 
a Haraszti úti csomópontjáig tartó szakasza, az 
érintett csomópontok átépítésével. A 241 millió 
forintos kormányzati támogatás révén az össze-
kötő út és az M3-as autópálya csomópontjában 
Szada irányából külön jobbra kanyarodó sáv 
épül, a városközpont irányából pedig a meglé-
vő balra kanyarodó sávot hosszabbítják meg. A 
Haraszti utcai csomópontban Gödöllő centrum 
irányából jelzőlámpás forgalomirányítással 
balra kanyarodó sávot alakítanak ki. Mindezek 
mellett az új burkolat és burkolati jelek segítik 
a közlekedést, valamint helyreállítják a csapa-
dékvíz elvezető rendszert. Jelentős változás lesz 
az autópálya gödöllői lehajtója körül, mert mint 
korábban eldőlt, a kormány félmilliárd forinttal 
támogatja a Gödöllőt nyugati irányban elkerülő 
út M3-as autópálya-lehajtó, illetve a Haraszti és 
Kenyérgyári út csomópontja közötti szakaszá-
nak megépítését.

Noha az év legmelegebb évszaka a szabadságolások és a szünidő  

miatt általában hírszegényebb, az élet nem állt meg. Még annak  

ellenére sem, hogy a koronavírus-járvány miatt a gazdasági élet is  

számos bizonytalanságot hordozott magában.

Ez történt a nyáron

káját űző városvezetés tavalyi évben kitalált be-
hajtási rendeletéből remélt éves összeggel. Nem 
tudni, hogy többek között az építőanyagárak 
drágulása miatt mennyibe kerül a városnak az 
építkezés, amely miatt Gémesi György a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége elnöki köntösébe 
bújva (de talán a hivatali beruházás amúgy is 
magas költségvetését féltve) szót emelt az or-
szágos médiában.

HÁROMBÓL HÁROM
Újabb örömteli hír érkezett, ami a város kö-

zépiskoláit illeti. A tavalyi évben a Református 
Líceum számára jóváhagyott 3 milliárd forint, 
illetve a Premontrei Apátság számára meg-
ítélt 3,3 milliárd forint állami támogatás után 
a harmadik középiskolánk, a 2013 óta „állami” 
fenntartású Török Ignác Gimnázium csaknem 
1 milliárd forintból újulhat meg. Érdekessége 
lehet az ügynek, hogy a gimnázium egy időben 
és azonos technológiával épült a polgármesteri 
hivatallal, amely utóbbi körül számos verzió és 
averzió terjengett a városi kommunikációban a 
tető esetleges (de hivatalosan máig sem bizo-
nyított) azbeszttartalma miatt. Szintén sokat-
mondó tény, hogy míg a gimnázium felújítására 
1 milliárd forint elégnek bizonyul, addig a város-
háza átépítése másfél milliárdnál tart, az egyko-
ri hivatal bontási költségeiről és magáról a régi 
épület vagyonvesztéséről nem is beszélve, me-
lyek milliárdos nagyságrendűek.
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Terjedelmi okok miatt nem kívánunk részle-
tes fejtegetésbe kezdeni annak illusztrálására, 
hogy milyen magasabb jogszabályokat sért ez 
a helyi rendelet, legyen elég e helyen csak arra 
utalnunk, hogy az illetékes Pest Megyei Kor-
mányhivatal jogsértést állapított meg, és ha-
táridő kitűzésével felszólította a polgármester 
urat a jogsértő helyi rendelet orvoslására. Rö-
viden arról van szó, hogy a behajtási rendelet-
ként ismertté vált helyi szabály előírja: minden 
olyan gépjármű után, amely meghaladja a 3,5 
tonnát, és behajtani kíván Gödöllő városi keze-
lésben lévő közútjaira, „útfenntartási hozzájá-
rulás” címén meghatározott tarifa szerinti díjat 
kell fizetni. E díjat – a helyi rendelet szerint – 
minden ilyen súlyú jármű után meg kell fizetni, 
függetlenül attól, hogy a járművet ki üzemelte-
ti és hol van bejegyezve. Ismert, hogy Gödöl-
lőn a várost átszelő főutak kivételével minden 
közutat a város üzemeltet, tehát lényegében a 
városban szinte mindenhol fennáll ez a díjfize-
tési kötelezettség. Itt sokkal többről van szó, 
mint egy új, helyi, egyszerű díjfizetési kötele-
zettségről, ami csak egy szűk kört érintene! 
Ez a helyi rendelet diszkriminál, általános 
gazdasági versenytorzító hatású, más, ezzel 
összemérhető tarifákhoz képest nagyságrend-
del nagyobb tarifákat alkalmaz, széleskörű 
árfelhajtást eredményez, és olyan adminiszt-
rációs, bürokratikus eljárást is jelent, amelyet 
vagy eleve nem lehet betartani, vagy csak 
aránytalan többletmunka révén teljesíthető, 
annak összes következményével együtt.  Jelen 
cikk keretei között lehetetlenség felsorolni azt 
a sok sérelmet, amit ez a rendelet okoz, amely 
végső soron a láncreakcióban megvalósuló ár-
növelő hatása miatt a gödöllőiek széles körét 
érinti, valamint vállalkozások megszűnésé-
hez és munkahelyek elvesztéséhez vezet-

het. Kíváncsian várjuk, hogy az önkormányzat 
hogyan reagál a kormányhivatali álláspontra, 
illetve a helyi érintetteknek a rendelet elleni 
petíciójára.
Gémesi György a behajtási rendeletet a 

kormány – járványhelyzetben hozott – rend-
kívüli forráselvonó intézkedése miatt előállt 
városi költségvetési helyzetre hivatkozva hoz-
ta meg. Nem kívánunk semmiféle számhábo-
rúba bocsátkozni, csupán megkérdezzük – ha 
már a városi költségvetés részéről elhangzott 
–, hogy vajon mi a helyzet a gödöllői „szálloda-
per” néven elhíresült ügyben sorozatos – ösz-
szeredményében sikertelen – városi fellebbe-
zések nyomán hozott jogerős ítéletben foglalt 
fizetési kötelezettséggel? Talán csak nem azért 
kell a behajtási rendelet, mert a „szállodaper” 
ítélete elvisz sok százmillió forintot a városi 
költségvetésből? Egy vesztett per mindig fáj-
dalmas, főképpen, ha százmilliókat kell fizet-
ni. Egy jogerősen elvesztett per után illene 

nyilvánosan egy alapos és részletes magyará-
zatot adni a város polgárainak. Nem elégséges 
ilyenkor az a szűkszavú polgármesteri magya-
rázat, hogy „el nem végzett munka után nem 
fizetünk” vagy „a bíróság eljárási kérdésekben 
döntött, a pénzt az egyik zsebünkből a másik 
zsebünkbe kell tennünk”, illetve „a várost sem-
mi kár nem érte”. Érthető, hogy a lakosság hi-
ányolja a mindenre kiterjedő magyarázatot, 
hiszen ez a zsebükre megy, továbbá a város ál-
tal menet közben kifizetett 34 millió forintot is 
meghaladó ügyvédi munkadíj egyértelműen 
azt jelzi, hogy itt mégis komoly és igen jelentős 
ügyről van szó.
Az előzetes nyilatkozatok alapján a város 

vezetése a behajtási rendeletből 60 millió 
forint bevételt vár évente a vállalkozóktól. A 
rendelet szerint a beszedett összeg csak városi 
utak és járdák felújítására fordítható, ám ha a 
városi zárszámadás sorai közé pillantunk, azt 
tapasztaljuk, hogy a lakosságtól beszedett 
kommunális adó – szintén csak utakra fordít-
ható –  205 millió forintjából is csupán 10% 
jutott városi utakra és járdákra. Mi a biztosí-
ték arra, hogy a rendelet által remélt 60 millió 
forintot valóban a közutakra fordítja? Semmi, 
ugyanis a rendeletben foglalt szabályokat fi-
gyelmen kívül hagyhatja, így ezzel a gödöllői-
ektől beszedett adóbevételeket a város arra 
használja fel, amire akarja.
A helyi vállalkozók és a gödöllői polgárok 

részletes válaszokat várnak. Szép dolog a szín-
ház és a színművészet, azonban a város pol-
gármesterétől most elsősorban nem élő szín-
padon játszott színészi produkciót, de nem is 
országos politikusi ambícióra utaló megnyilvá-
nulásokat várnak a gödöllői emberek, hanem 
lakosság- és vállalkozóbarát intézkedéseket.

dr. Holzmann László, ny. ügyvéd

Útdíj, útpénz, útisarc…. Ilyesféle adókat (is) vetett ki a 
történelmi régmúlt időkben az a helyi hatalmasság, aki 
abszolút hatalommal kezelte a rendelkezése alatt álló te-
rületet, és ezzel élve alaposan megsarcolta az ott élő em-
bereket. A nyilvánvaló különbségek mellett mégis felötlik a 
ma emberében némi hasonlóság, amikor elolvassa és esetleg 
érintettként elszenvedi a gödöllői polgármester egy személyben, a 
képviselőtestület nélkül megalkotott 14/2021.(V.17.) rendeletét.

KÖ
ZÉ
LE
T

A gödöllői behajtási 
rendelet visszásságai,
avagy mi van a gödöllői közpénzekkel?
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„Ez a rendelet átgondolatlan, és nem veszi 
figyelembe a fizetésre kötelezettek minden-
napi gazdasági tevékenységének gyakorla-
tát. Látszik, hogy íróasztal mellett találták 
ki. A rendelet készítői nem értesítették a Gö-
döllőn iparűzési adót fizető szóba jövő összes 
vállalkozást arról, hogy milyen rendelet ké-
szül. Ezt az értesítést az ügyfélkapun keresz-
tül könnyen megtehették volna a rendelet 
alkotói, ezzel szemben csak néhány vállal-
kozóval egyeztettek, ezért nem helytálló azt 
kommunikálni, hogy a rendelet a vállalkozók 
egyetértésével készült. Ez a rendelet kifeje-
zetten vállalkozásellenes.” (Cs. K., gödöllői 
vállalkozó)

„El fogom veszíteni a beszállítóimat és a 
vásárlóimat a behajtási rendelet miatt.  A 

külső beszállítók csak akkor fognak nekem 
árut szállítani, ha megfizetem a tehergépko-
csijukra eső behajtási díjat. Ha én ezt válla-
lom, akkor én is kénytelen vagyok a vevőim-
nek magasabb áron adni a terméket. Ezt a 
nagyobb árat viszont valószínűleg nem fize-
tik meg a gödöllői vásárlóim, mert így is már 
eleve drágább az áru, mint máshol a szom-
szédos településeken, és amikor tőlem elviszi 
az árut, akkor ő is újra kénytelen a behajtási 
rendelet szerinti tarifát megfizetni. Vagyis 
kétszeres behajtási díj jelenik meg az árban, 
ami nem lehet versenyképes ár Gödöllőn, te-
hát elmennek a gödöllői vásárlók a szomszéd 
településekre vásárolni, én pedig kénytelen 
leszek becsukni. Sok vállalkozó társam fog 
így járni. Kinek jó ez?” (G. H., gödöllői vállal-
kozó)

„A behajtási rendelet díjai irreálisan maga-
sak. Például egy 40 tonnás kamion egyszeri 
budapesti behajtási díja 5.000 forint, ugyanez 
Gödöllőn 15.000 forint. Mi indokolja ezt a kü-
lönbséget?” (A. L., gödöllői vállalkozó)

„A rendelet adminisztrációja tarthatatlan. 
Azonnali engedély nem kapható, a jegyző 

adja ki 8 napon belül. Külföldi fuvaroknál, al-
vállalkozói, társfuvarozói szállításoknál gyak-
ran nem tudni előre, hogy mikorra ér ide az 
áru, és milyen rendszámú jármű hozza, ezért 
nem lehet előre bejelenteni a jegyzőnél. Ha 
a vállalkozó nem jelenti be, megbüntetik, ha 
megbüntetik, többé nem szállít ide árut.
A behajtási engedély kérelem csak magyarul 

van, mi van a külföldiekkel?
Olyan gépjármű adatokat kell megadni a 

behajtási kérelemben, amelyek a forgalmi en-
gedélyben szerepelnek. Az üzleti forgalomban 
a gépjármű forgalmi engedélye különböző 
okokból nem áll mindig rendelkezésre, ennek 
hiányában hogyan kérjük a behajtási enge-
délyt?
Az adminisztráció nehézsége miatt a beszál-

lítók és a vevők inkább elkerülik a gödöllői cé-
geket, mert a környező településeken lévő kon-
kurens cégeknél nem kell sem jelenteni, sem 
fizetni.” (G. K., gödöllői vállalkozó)

A behajtási rendelet kapcsán megszólaltattunk néhány gödöllői vállal-
kozót is, akik – tartva az adott esetben vállalkozásukat érintő követ-
kezményektől – csupán monogramjuk közléséhez járultak hozzá.

Gödöllői vélemények  
a behajtási rendeletről
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Nézzük, miről szól ez a törvény?
• A gyermekeket védi az egyre több csa-

tornán keresztül rájuk zúduló pornográfi-
ával szemben.
• 18 év alatti gyereket ne terheljenek 

szexuális nevelés címén olyan informá-
ciókkal, mint a nemváltoztatás lehetősé-
ge és joga, és legfőképpen ne állítsák be 
normális választásként, bárki számára vá-
lasztható lehetőségként a nemváltást egy 
olyan életkorban, amikor a nemi identitás 
még egyáltalán nincs megszilárdulva. A 
nemi szerep diszfória (vagyis amikor vala-

ki nem tud azonosulni 
a biológiai nemével) 
a jelenleg is érvény-
ben lévő pszichiátriai 
rendszerben mentális 
betegségként szere-
pel. Az LMBTQ-szerve-
zetek ennek ellenére 
egyre hangosabban 
hirdetik azt, hogy nemi identitásunk a ve-
lünk született biológiai nemünktől függet-
lenül változtatható. 
• A szexuális nevelésben olyan szerveze-

tek kapnak lehetőséget, akik a felvilágo-
sító munka során 
a férfi és a nő testi 
kapcsolatát, első-
sorban a test mű-
ködését mutatják 
be. Ezzel nyilván-
valóan nem „el-
törlik” a homosze-
xualitást, hanem 
a heteroszexuális 
testiség bemuta-
tására helyezik a 
hangsúlyt.
Miről nem szól 

ez a törvény? 
• Nem arról szól, 

hogy ne lehessen 
a számukra élet-
korilag megfelelő 
ismereteket átadni 
a saját testükről, annak működéséről!
• Nem tiltja meg, hogy bárki, bármilyen 

formában az állami oktatás keretein kívül 
a legjobb meggyőződése szerint világosít-
sa fel a gyerekét.

szexuális oktatási műsorban nemrég arról 
értekeztek, hogy a transzneművé válás 
egy olyan eszköz, amellyel a gyermekek 
„boldoggá” válhatnak, és hogy állítólag 
a különböző nemi identitások közé tarto-
zik a „genderqueer”, a „pánszexuális” és 
a „kétnemű” is. A filmben látható, amint 
egy gyerek megkérdezi a kapcsolatok- és 
szexuális nevelés-tanárát: „Hány nemi 
identitás van?” A tanár így válaszol: „Sok 
nemi identitás létezik. Tudjuk, hogy van 
férfi és nő, de több mint 100, és lehet, hogy 
még több nemi identitás létezik.”

A gender-elmélet 
az 1995-ös pekingi 
ENSZ-konferencián 
kezdte meg menetelé-
sét, és hódította meg 
napjainkra a politika, 
a jog, a kultúra, a mé-
dia és az oktatás egy-
re nagyobb szeletét 

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. 
Ahogy Marguerite A. Peeters írja a Gend-
erőrület c. könyvében, a stratégia az, hogy 
a mozgalom az „egyetemes jogok nevében 
először a hátrányos megkülönböztetés 

és az erőszak ellen kér 
védelmet”, valódi célja 
azonban az, hogy „az 
egész földön megvál-
toztassa a kultúrát, és 
mindenkivel elfogad-
tassa az lmbtq-életstí-
lusokat .” Mindezt az 
elfogadás jegyében, 
miközben a gender-el-
mélet mögött álló 
mozgalom intoleráns 
és nem tűr ellentmon-
dást. 
Nézzünk egy konkrét 

példát: Kanadában le-
csapnak a hatóságok 
azokra is, akik nem 
hajlandóak társadalmi 
nemüknek megfelelő-

en nevelni gyermeküket. Rob Hoogland 
„bűne” például az volt, hogy a lányát 
lányként akarta felnevelni. A lánya vi-
szont úgy érezte, hogy ő valójában fiú, 
az iskolapszichológus ezért el is küldte 

• Nem állítja, hogy minden meleg pe-
dofil lenne, a két fogalmat nem is említi 
együtt a törvény szövege.
Manapság a sajtóban egyre többet hal-

lani a gender-elméletről és az LMBTQ-szer-
vezetekről. Miután a magyar kormány 
népszavazási kezdeményezést is indított 
a gyermekek védelme érdekében, érde-
mes megvizsgálnunk az LMBTQ-szerve-
zetek és a gender céljait, tevékenységét. A 
gender-elmélet szerint a nemi szerepek, a 
férfiasság és a nőiesség elsősorban társa-
dalmi képződmények, amelyek változtak 

a történelem folyamán időben és térben, 
azaz nem állandóak. Mindebből fakadóan 
úgy gondolják, hogy a biológiai nemünk-
nek, azaz testi mivoltunknak lényegében 
nincs következménye arra vonatkozóan, 

hogy miként kell élnünk, nőként képzel-
hetem magam férfinak és fordítva, sőt az 
elmélet képviselői szerint ma már több 
mint 100 nemi identitás létezik. A brit köz-
szolgálati csatorna honlapján például egy 

„A következő választások alkalmával, jövő áprilisban a 
demokratikusan megválasztott új kormányzat, a  

mostani ellenzék vissza fogja vonni ezt a törvényt” -  
nyilatkozta Cseh Katalin (Momentum) ellenzéki  

képviselő a CNN-nek a magyarországi pedofilellenes 
törvényről 2021. június 28-án.

Egy testellenes ideológiáról
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a tb a nemváltó műtétek támogatását is. A 
baloldalon ezzel szemben „a család az csa-
lád” kampány fut az azonos nemű párok 
örökbefogadásának engedélyezéséért…

A tudomány és a politika válaszai után 
érdemes kitérnünk arra is, hogy a keresz-
ténység hogyan viszonyul a témához. A 
katolikus egyház egyik legbefolyásosabb 
képviselője, Robert Sarah bíboros szerint 
a genderelmélet valójában olyan forradal-

mat igyekszik véghez vin-
ni, amely felforgatja 

a teremtés – vagy 
a természet – 

rendjét. Hoz-
zá tehe t jük , 

a Szentírás is világosan fogalmaz: „Isten 
megteremtette az embert, saját képmására, 
férfinak és nőnek teremtette.”

A 2022-es választások tétje a családok 
szemszögéből egyetlen mondatban meg-
fogalmazható: meg tudjuk-e védeni a 
gyermekeinket az LMBTQ-mozgalommal 
összenőtt baloldal gyermekellenes politi-
kájától? 

nemátalakító kezelésre. Édesapja azon-
ban mindezt nem fogadta el, így ez év 
márciusában elzárást kapott, a bíróság 
felszólítása ellenére ugyanis a lányának 
merte nevezte biológiailag nőnemű kis-
korú gyermekét… A volt feleség engedé-
lyezné a lányuk nemváltását, a kanadai 
törvények értelmében pedig egy szülő 
beleegyezése is elegendő a beavatkozás 
megkezdéséhez. A férj szerint azonban 
a lánynak összetett problémái vannak, 
amit nem old meg a visszafordíthatatlan 
következményekkel járó hormonterá-
pia. A férfi bíróságra vitte az ügyet, ahol 
a bíró kimondta, hogy az apának nincs 
beleszólása az ügybe, és a tizennégy éves 
gyermek megkaphatja a tesztoszteron 
kezelést. A bíró azt is kimondta, hogy 
a szülőknek „kötelességük megerősíte-
ni kiskorú gyermekük nemi identitását,” 
mert ha ezt nem teszik meg, az „csalá-
don belüli erőszaknak” minősül. „Szülő-
ként végig kell néznem, hogy egy teljesen 
egészséges gyereket tönkretesznek, és a 
bíró szerint nem tehetek mást, minthogy 
ezt a pálya széléről végignézem. Vagy 
elfogadom, vagy mehetek a börtönbe” - 
mondta Hoogland.
 Ezt olvasva legyinthetnénk is, feltéve 

a kérdést: „Miért fontos ez? A gye-
rekeket ez Európában nem 
érinti.” Nos, az LMBTQ-pro-
paganda beszivárgott a 
nyugat-európai isko-
lákba és óvodákba is. 
2018-ban az Egye-
sült Királyságban 
nem kevesebb mint 
4400 százalékkal 
nőtt azoknak a tiné-
dzser lányoknak az 
aránya, akik nemvál-
tó műtétet kívánnak 
igénybe venni, Svéd-
országban pedig tíz év 
alatt 1500 százalékkal nőtt 
azoknak a kislányoknak a szá-
ma, akik fiúknak érzik magukat. Az egyik 
nagy-britanniai iskolában 1600 diák kö-
zül 76 állította magáról, hogy ő valójá-
ban transznemű, a nemváltó kamaszok 
többsége azonban később megbánja 
döntését. A magukat transzneműnek val-
ló fiatal fiúknak 70-98, a lányoknak pedig 
50-88 százaléka idővel visszatér a biológi-
ai neméhez.

Az elmúlt hetekben támadások sora érte 
Magyarországot, amiért a gyermekvédel-
mi törvény kimondja azt, hogy az iskolai 

szexuális felvilágosítás nem irányulhat a 
nem megváltoztatására, az LMBTQ nép-
szerűsítésére. A törvényt balról támadók 
arról nem beszélnek, hogy az érzékenyítést 
képviselő szakemberek tanácsai visszafor-
díthatatlan kárt is okozhatnak a gyerme-
keknek. A világ vezető szakemberei, Paul 
McHugh és Lawrence Mayer 2016-ban le-
vonták a következtetést a gender szakiro-
dalom áttekintését követően: nem létezik 
olyan, hogy valaki „rossz testbe” születik, 
továbbá, ha a nemi szerepek értelmezését 
elszakítjuk a két biológiai nemtől, ér-
telmetlen káosz lesz az eredmény. A 
nemi jegyek - írják - a sejtekig és 
csontokig hatolnak, valódi nem-
váltás tehát nem létezik, a nem-

váltó műtét veszélyes, hosszadalmas, drá-
ga beavatkozás, ami visszafordíthatatlan 
következményekkel járhat.

Magyarországon belekerült az Alaptör-
vénybe, hogy az apa férfi, az anya pedig 
nő. Korábban pedig olyan törvényt hozott 
a parlament, hogy a személyi igazolvány-
ban a születéskori biológiai nemet kell 
feltüntetni, s ideiglenesen felfüggesztette 
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Ujváry Géza, az iskola énektanára felismerte, 
hogy ezekkel a szülőkkel lehetne foglalkozást 
szervezni a várakozás idejére. S elkezdődött 
a kotta-tanítás, szolfézs feladatok, gyakorlás. 
Ezeken a foglalkozásokon összebarátkoztak a 
szülők, s már csak egy lépés volt hátra, amikor 
november 28-án kijelentették: „már kórus va-
gyunk”. Következtek az első fellépések, városi 
ünnepségek, kulturális események, majd önálló 
műsoros estek, vendég kórusok, kórustalálko-

Az együtteshez rövid időn belül a fúvósok is 
csatlakoztak, így 1986-ban városi támogatással 
elindult a szimfonikus zenekari munka. A ’90-es 
évektől Gál Tamás – Gödöllőn élő – Liszt-díjas 
karmester, 2010-től Horváth Gábor vezető kar-
mester művészeti irányításával haladt előre a 
zenekar, szakmai eredményeket felmutatva, és a 
városban és a térségben a komolyzenei élet köz-
szolgáltatási feladatait ellátva.
1993-ban, az első nagyszabású szimfonikus 

zenekari koncerten Gál Tamás vezényletével és 
élvonalbeli szólisták közreműködésével csen-

úsultak, de a közösségi szellem megerősödött. 
Koncertek helyett két „karantén-dal” született. 
Több mint negyven énekes, 25-től 80 évesig egy-
aránt, felénekelte a szólamát egyedül, amiket 
aztán mesterkezek összedolgoztak, és a dalok az 
interneten máig elérhetőek. Két fontos esemény 
minden nehézség ellenére: a Vegyeskar önálló 
kórusként elénekelte Beethoven C-dúr miséjét, 
és hamarosan Liszt Koronázási miséjét is műsor-
ra tűzik.
Az énekkar jubileumi évét négy koncerttel 

ünnepli. Egy nyitókoncerttel indul a program-
sorozat november 28-án és a 2022-es tervben 
szerepel Kodály-est, kórustalálkozó és egy 
Gálakoncert is, melyre minden gödöllői zenei 
társ-együttest felkérnek. Anyagi lehetőségeiktől 
függően jubileumi kiadványt is készítenek, mely-
ben képek, „sztorik”, érdekességek mellett „meg-
lepetés” recepteket is bemutatnak.

lassabban lehet a célokat megvalósítani. Nagy 
előrelépést jelentett a Kreatív Európa Kultúra 
Program támogatásának elnyerése. A tervezett 
programokat a pandémia ellenére sikerült meg-
valósítani, így az európai kapuk is nyitva marad-
tak a kapcsolatépítésre.
Júliusban nagysikerű Beethoven-estet tartott 

a zenekar a szintén jubiláló városi vegyeskarral 
együtt. Reméljük, hogy a Gödöllői Liszt-Fesztivál 
keretében októberben is sor kerül a két együttes 
közös koncertjére, mint jubileumi eseményre!

zók, minősítő hangversenyek, rádiós felvételek 
fémjelezték a kórus életét. Különös hangulata 
volt a karácsonyi koncerteknek és a farsangi 
zenés-álarcos-táncos fellépéseknek, összejöve-
teleknek. Az első külföldi fellépés Trencsénben 
volt, majd 1981-ben a bécsi Collegium Hungari-
cumban adott önálló estet a kórus.
1977 telén került az Énekkarhoz Pechan Kor-

nél karnagy, akivel új művek sora várt a vegyes-
karra, és újból zenekarral is szerepelhettek. A 

kórus 5 alkalommal járt Erdélyben, 
Székelyföldön, de sikerült eljutni 
Délvidékre, Felvidékre és Kárpátal-
jára is. A legtávolabbi út Wales volt, 
ahol a legrégebbi walesi város, 
Bangor férfikara látta vendégül a 
vegyeskart, és a kórus viszont fo-
gadta őket Gödöllőn.
A tervek 2020-tól sorra meghi-

dült fel a Mozart Requiem. Czigány 
György a zenekar köszöntésekor 
Gödöllő kulturális életének iránya-
ként egy „kis Salzburg” álmát csil-
lantotta fel. Bízunk abban, hogy 
lehet ebben az irányban haladni!
Életre szóló élmény volt a zene-

kari tagok és a hallgatók számára 
2003-ban a Verdi Requiem előa-
dása a Nemzeti Énekkarral, majd 

2017-ben a Poulenc Glória és a Liszt Faust szim-
fónia a Szent Efrém Férfikarral. Jó visszagon-
dolni Kovács János, Medveczky Ádám és még 
sok jeles karmester által vezényelt és a világhírű 
szólisták közreműködésével adott koncertre. A 
Pesti Vigadóban, a Zeneakadémián, a Megyeház 
Díszudvarán és a testvérvárosokban (Giessen, 
Wageningen, Laxenburg, Brandys nad Labem, 
Beregszász, Dunaszerdahely, Csíkszereda) tör-
tént fellépésekre.
A szűkös támogatási keretek behatárolják a 

zenekart fenntartó alapítvány működését, ezért 

NYÍLT   LEVÉL

A városi vegyeskar megalakulásának legendás története van. 1971 őszén 

a zenei általános iskolában a kedves szülők a folyosón várakoztak, amíg a 

foglalkozások végeztével hazavihették gyermekeiket.

A Chopin Zeneiskola vonós tanárai 1981 decemberében egy adventi kon-

certen léptek fel először kamarazenekarként. A tanárokat a közös zenélés 

öröme hozta össze, és az igény, hogy az emberformáló, értékes zenét minél 

több hallgatóhoz eljuttassák.

50 éves a Gödöllői Városi Vegyeskar

40 éves a Gödöllői  
Szimfonikus Zenekar

Gödöllői Városi Vegyeskar

Ad Hoc Színház

Gödöllői Szimfonikus Zenekar

Kolozs Csaba és dr. Péterfi Gábor kép-
viselők 2021. május 18-án nyílt levélben 
fordultak a polgármester úrhoz a váro-
sunkban működő művészeti csoportok 
támogatásának kérdésében. Levelük-
ben határozottan kérték, hogy a vártnál 
jobb költségvetési eredmények alapján 
a város módosítsa a 2021. évi, a kiemelt 
művészeti csoportok működésére szánt 
0 Ft-os tételt a megszokott 27.900 e Ft-
ra (ez 13 csoport támogatását jelentené). 
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A Gödöllői Városi Fúvószenekar (GFZ) 1991-ben 
egy évtizedes szünet után alakult újjá a helyi Ze-
neiskola keretein belül Ella Attila rézfúvós tanár 
vezetésével. Immáron 20 éve, 2001 óta a Fúvósze-
nekar Gödöllő kiemelten támogatott művészeti 
csoportja, a város kulturális életének aktív részt-
vevője: évente több alkalommal adnak önálló, 
egész estés zenekari hangversenyt. A zenekar 
tagjai főleg amatőr zenészek, de vannak, akik 
tanulmányokat folytatnak konzervatóriumban, 
zeneművészeti főiskolán és a zeneakadémián.

alkalommal kiemelt arany minősítést kapott. 
2000-ben a Gödöllői Városi Fúvószenekar kapta 
meg a „Gödöllő Kultúrájáért” díjat,két évvel ké-
sőbb, 2002-ben Ella Attila karmester személye-
sen is megkapta a „Gödöllő Kultúrájáért” díjat.
2006 óta minden páros évben Fúvószenekari 

Fesztivált szerveznek, az ország minden pontjá-
ról hívnak meg zenekarokat, de számos európai 
országból is voltak már vendég együttesek az el-
múlt fesztiválokon.
A zenekar augusztusban volt 30 éves, ez al-

kalomból december 11-én és 12-én, két alka-
lommal várják a fúvós muzsikát kedvelő kedves 
gödöllői közönséget a „Jubileumi Koncert”-re a 
Művészetek Házába.

portból Cavaletta Művészeti Egyesület lett, 
melybe ekkor lépett be az Ad Hoc Színház fel-
nőtt színjátszó csoport. A húszfős és húsz éves 
baráti társaság minden évben tart színházi be-
mutatót, melyekkel Erdélybe és Felvidékre is 
igyekeznek eljutni: 2004-től szoros kapcsola-
tot ápolnak a tordaszentlászlói színjátszó cso-
porttal. Az egyesületnek fontos célkitűzése, 
hogy elsősorban a testvérvárosokba jusson el, 
azzal a céllal, hogy tartsa a kapcsolatokat az 
ottani magyarsággal.
2007-ben a Leánykar átalakult Női karrá, 

és ugyanebben az évben vezetőjüket, Márton 
Danku Istvánt Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúsá-
gáért díjban részesítette a város, 2012-ben 
pedig a Gödöllő Városáért Díjat is megkapta.
2021 lett volna a gazdag múlttal rendel-

kező Cavaletta Művészeti Egyesület két mű-
vészeti csoportjának az ünnepi éve. 2020 év 
végén készültek volna a közös évfordulóra 
a németországi Husum Nordsee-ban terve-
zett kórus táborban, ahol a Müncheni Ifjúsá-
gi Szimfonikus Zenekarral és Vegyeskarral 
is terveztek koncertet, de a pandémia köz-
beszólt. A kényszerű szünet után ezért 2022 
áprilisában és májusában három előadást 
terveznek. A május 8-ai előadásra meghívták 
kórusuk alapító tagjait is, majd 2022. május 
26-29. között a Müncheni Ifjúsági Szimfonikus 
Zenekar és a Gödöllői Zeneiskola kamaraze-
nekarának közreműködésével a Cavaletta Női 
kórus megünnepli fennállásának 31. évfordu-
lóját, és karácsonyra megjelentetik a jubileu-
mi kiadványukat is!

Az elmúlt három évtizedben 
számos hazai és külföldi verse-
nyen komoly elismeréseket és 
első helyezéseket nyertek, Ella At-
tila pedig több esetben is a „Leg-
jobb Karmester” díjban részesült. 
1999-ben a németországi Rastatt-
ban vettek részt az EUROTREFF 
Nemzetközi Zenei Fesztiválon, 
melyet a német rádió és televízió 
is közvetített. Több külországban 
is öregbítette a zenekar a magyar fúvószenekari 
kultúrát és Gödöllő város jó hírnevét: Szlovákiá-
ban, Csehországban, Lengyelországban, Auszt-
riában, Németországban, Belgiumban, Olasz-
országban, Horvátországban, Szlovéniában. Az 
együttes többször is szerepelt a Magyar Fúvósze-
nei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) minősí-
tő hangversenyén, ahol „C” felsőfokban koncert-
fúvós és szórakoztató zene kategóriában minden 

A kórus elsősorban Gödöllő kulturális életét 
gazdagítja, de több országgal koncertkapcso-
latot is ápol. Első külföldi meghívásuk még a 
megalakulásuk évében érkezett Franciaor-
szág, Talange kisvárosának konzervatóriumá-
tól. Azóta a kórus megfordult már több helyen 
is. Voltak Erdélyben, Luxemburgban, Német-
országban, Olaszországban, de Finnországba 
és Franciaországba is ellátogattak újra.
A Cavaletta Leánykar 1999-ben Gödöllő Kul-

túrájáért-díjat kapott, majd 2000-ben a cso-

KÖ
ZÉLET

Gödöllőn az 1950-es évek derekán alakult meg az első fúvószenekar. Az 

együttes alapítója és karmestere a gödöllői származású Völgyi Ernő har-

sonaművész volt. 1973-tól a zenekar tagjai az akkor önállósult zeneiskola 

növendékeiből kerültek ki, de a zenekar az 1980-as évek elején feloszlott.

A kórus története 1990-ben kezdődött, amikor a gödöllői Erkel Ferenc Ál-

talános Iskola gyermekkara először járt Gödöllő finnországi testvérváro-

sában, majd az élmény hatására a zenetagozatos növendékek kérésére 

Márton Danku István vezetésével megalapították 1991-ben a Cavaletta 

Leánykart.

NYÍLT   LEVÉL

30 éves a Gödöllői Városi Fúvószenekar

30 éves a Cavaletta Női Kórus és 
20 éves az Ad Hoc Színház

Gödöllői Városi Fúvószenekar

Cavaletta Női Kórus

Ellenzéki képviselőtársaikkal együtt kér-
ték, hogy a város önkormányzata korrekt 
módon támogassa a méltán elismert gö-
döllői művészeti együttesek munkáját, 
amelyek közül többen nagyon fontos ju-
bileumhoz érkeztek 2021-ben. A levél-
re semmiféle válasz nem érkezett azóta 
sem, a költségvetés megfelelő sorában a 
mai napig 0 Ft árválkodik… Ez az eljárás 
méltatlan városunk demokratikus hagyo-
mányaihoz!
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Tanyasi csirkemellfilét kisujjnyi vastag szeletekre vágunk, kiklopfoljuk, majd sóval és őrölt fehérborssal fűszerezzük. 
Egy előmelegített vaj-olaj keverékkel kikent serpenyőben mindkét oldalát szalmabarnára pirítjuk. A parajleveleket át-
mossuk, majd forró-lobogó, sós-szódabikarbónás vízbe maximum 30 másodpercig blansírozzuk. Szűrőkanállal lecse-
pegtetve tálba szedjük, ahol sóval, őrölt fehérborssal és frissen préselt fokhagymával fűszerezzük, majd vajban üvegesre 
pirított vöröshagymával összekeverjük. Miután jól átkevertük, és elértük a kívánt ízt, a frissen sült csirkemellek tetejére 
helyezzük. A mozzarellát a csirkemellekhez hasonlóan ujjnyi vastag darabokra vágjuk. Egy előforrósított teflonos, vaj-olaj 
keverékkel kikent serpenyőben a mozzarella mindkét oldalát megsütjük, ezután a parajjal megrakott csirkemell tetejére 
helyezzük. A friss paraj szezonját kihasználva én még friss parajkrémet is készítettem a fogáshoz grillezett polenta társa-
ságában. Friss idénysaláta vagy pirított újburgonya is kiváló köret hozzá, de ez egyenesen egy vitaminbomba a laktató, 
mégis alacsony kalóriatartalmú gluténmentes ételhez. Hozzávalók: 1 kg tanyasi csirkemellfilé, só, őrölt fehérbors, teavaj, 
olaj, 1.5 kg paraj, fél fej vöröshagyma, 4-6 gerezd fokhagyma, 60 g teavaj, só, őrölt fehérbors, 1 fél csipet szódabikarbóna 
a főzővízbe, 1 kg mozzarella, teavaj, olaj

Egy kis főzőcske

Parajos mozzarellás csirkemell
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

III. JÓTÉKONYSÁGI 

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP

• Tokyo 2020 (Bonum Publicum Egyesület) sátor: olimpiai élmények, beszámolók, érdekességek, kivetítőn 
a magyar események, találkozás és beszélgetés olimpiai sportolókkal

• Egészségügyi szűrőbusz (Semmelweis Egyetem)
• Gödöllői Jégkorong Sportegyesület bemutatkozása
• Varga Attila Európai Kőfaragómester helyszíni látvány kőfaragása
• Kolbászkóstoló a Pap Kolbászműhelytől
• Napolizza kemencében sütött nápolyi pizza
• Kútház Manufaktúra fagylaltkóstoló /jó idő esetén/ 

A labdarúgótornára 5+1 fős csapatok nevezését várjuk,  
általános iskolás kortól az öregfiúk korosztályig.

JELENTKEZÉS EMAILBEN, VAGY A QR KÓDBAN TALÁLHATÓ WEBCÍMEN: JOTEKONYFOCI@GMAIL.COM
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 12. vasárnap 17 óra.

Örömmel adunk hírt arról, hogy idén is megrendezzük a jótékonysági labdarúgó tornát, mellyel a több, 
mint 400 fiatal nevelésével foglalkozó gödöllői 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat új otthona,  

a Bezsilla villa felújítását támogatjuk.  
(Gödöllői Cserkészetért Egyesület:  16200223-10077922 | Közlemény: Adomány + csapatnév)

A SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET RENDEZÉSÉBEN

SZŰCS LAJOS SPORTCENTRUM | 2021. SZEPTEMBER 18. 9 ÓRA
(2100 GÖDÖLLŐ, TÁNCSICS MIHÁLY U. 5.)
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Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

H
O
BBI

A sátrak felállítása és a tábornyitó után az éj-
szakai horgászat vette kezdetét. A pecások nagy 
lelkesedéssel indultak a stégek irányába, ahol 
késő estig kínáltak a tó halai számára különfé-
le etetőanyagokat és csalikat. A felnőtt segítők 
és az idősebb horgászpalánták közül sokan 
egész éjjel kint maradtak felszerelésük mellett 
a tavon, mivel a „minőségi” halfogást korán el 
kellett kezdeni, hogy legyen vasárnapra finom 
halászlé. A legtöbben tejsavas erjesztésű ku-
koricát használtak etetőanyagnak, és ugyanezt 
a „halfinomságot” tűzték a horogra is. A nyári, 
meleg időszakban az ilyen típusú, fermentált 
magok talán a legfogósabbak, imádják a pon-
tyok és az amurok, de ami még fontosabb: nem 
szeretik a törpeharcsák. Ezekkel a kis, tüskés ha-
lakkal tele van a Dányi Horgásztó, a horgászok 
nagy bosszúságára, DE a kis horgászok nagy 
örömére. Fogták is őket szorgalmasan, hiszen 
falánkságuk és erőteljes kapásaik izgalmassá 
és mozgalmassá tették az életet a stégeken. Az 
első éjszaka jól sikerült, hiszen meglett a szük-
séges halmennyiség a halászléhez, sőt két amur 
is horogra akadt - a rántott hal kedvelőinek nagy 
örömére. Péter atya, aki minden évben aktívan 
részt vesz a horgásztáborban, egy olyan pon-
tyot is partra segített, amely túl nagy volt ahhoz, 
hogy el lehessen vinni, így visszaeresztette tóbe-
li társaihoz.
A következő nap reggel egy kis testmozgással 

kezdődött. Olenyik Dávid egy gyors, átmozgató 
tornára, majd egy közös focizásra invitálta a tá-
borlakókat. Ezután Varga Atti és Árpi bemutatót 
tartottak halpucolásból az udvaron, bemutatva 
a kis horgászoknak a pikkelyek és a belsőségek 
eltávolításának minden mesterfogását. Ezt látva 
a gyerekek még több halat akartak fogni, ezért 
ismét a víz felé vették útjukat. A délelőtti horgá-
szat nem tartott sokáig, hiszen régen volt a reg-
geli, és Marika néni paprikás krumplijának illata 
hamar az étkező sátrak alá csalta a táborozókat. 
Az ebédhez Pici atya is csatlakozott, megismer-

Horgászat és Dányi-tó. E szavak hallatára számos gödöllői fiúnak csillan fel 
a szeme, hiszen számukra minden egyes vakáció egyik legemlékezetesebb 
élménye a horgásztábor. A 2021-es év augusztusában kilencedik alkalom-
mal került megrendezésre „Pali bácsi horgásztábora” Dányban. Idén a gö-
döllői egyházközség 38 tagja vett részt az eseményen. 21 gyermek - akik 
közül Bella Zalán és Varga Zalán első táborozók voltak – és 17 felnőtt, akik 
hasznos tanácsokkal, „halcsalogató” csodaszörppel vagy éppen finom 
étellel támogatták az ifjú pecásokat.

Kilencedszer is „gödöllői”  
horgásztábor volt Dányban

ve az egyházközség lelkes horgász közösségét, 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Ebéd után az idő-
sebb horgászok egy kis pihenésben reményked-
ve feküdtek le a kerti fűben, vagy helyezkedtek el 
kényelmesen egy székben, de a futkározó és kár-
tyázó gyerekek zsivaja nem sok nyugtot hagyott 
nekik. Délután a pecások gyomrát a „bázison” és 
a stégeken is lelkes hozzátartozók kényeztették, 
helyben sütött, különböző ízesítésű kürtős kalá-
csokkal és aranysárga főtt kukoricával kínálva a 
halak szerelmeseit. A táborozók korán lefeküd-
tek, hiszen másnap a horgászverseny követke-

zett. Mindössze páran maradtak ébren. Közéjük 
tartozott Zsolt atya is, aki szintén eljött Pali bácsi 
horgásztáborába, és csak éjfél körül indult haza.
A verseny reggelén izgalom lett úrrá a tábo-

ron. A reggelit követően a horgászok tizedelni 
kezdték a tó törpeharcsa állományát, de több 
ponty és keszeg is horogra akadt. A megméret-
tetés ebédig tartott, de nem megállás nélkül, 
hiszen egy vihar visszaparancsolt mindenkit a 
táborba. A pavilonok alatt mindenki a verseny-
ről beszélt: „Mekkora halat fogtál?”; „Mire jött?”; 
„Akkor most te vezetsz, nem?” – kérdezgették 
egymást a gyerekek. Fél óra kényszerszünet 

után a verseny folytatódott. A halak jól „telje-
sítettek”, és a fél egyes befejezésig izgalomban 
tartották a versenyzőket és segítőiket. A lefújás 
után előbb az ebéd következett: a halászlé és a 
rántott hal. Zsolt atya is visszatért, hogy megíz-
lelje a kapások, fárasztások, halpucolások és a 
főzés végeredményét. Az eredményhirdetés és a 
tábor lezárása szemerkélő esőben, de jó hangu-
latban telt. Pali bácsinak mindenkihez volt egy-
két biztató és dicsérő szava. A versenyt végül 
Gyulai Beni nyerte, őt pedig a Nagy testvérek, 
Szilárd és Kristóf követték. A nyereményeiket 

már az indulásra kész autókba pakolták, hiszen 
a tábor már kiürült, és a sátrakat elbontottuk.
Akár azt is mondhatnánk, hogy az idei egy 

kivételesen jó tábor volt, de ennek csak a fele 
lenne igaz. Hiszen minden eddigi horgásztábor 
felejthetetlen élmény volt mindannyiunk szá-
mára. Horgászni akárhol tud az ember, de az 
nem mindenkinek adatik meg, hogy egy olyan 
közösségben tölthessen el három napot, ahol 
nagyapa, apa, fiú, unoka, barát és iskolatárs 
együtt, tapasztalt horgászok tanácsait hallgatva 
hódolhat a népszerű sportágnak!

Szabó Barnabás
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Keretbe foglalja ez a pályafutását? 
Öröm volt, hogy anno, 1996-ban Szabó Bence, 

Köves Csaba és jómagam ezüstérmet értünk el 
az atlantai olimpián. Nem gondoltam soha az 
edzői pályafutásom során, hogy ennyit kell várni, 
hiszen tele vagyunk nagyon jó vívókkal. Öröm-

MÉSZÁROS ESZTER (19 ÉVES)
Szucsák László tanítványa három számban 

is érdekelt volt Tokióban. Először a női légpus-
kások 10 méteres számában versenyzett, ahol 
625,3 körös teljesítménnyel a 20. helyen (12. 
legjobb európai) végzett az 50 indulót szám-
láló mezőnyben. Ezt követően, Péni Istvánnal 
(UTE) az oldalán a légpuskások 10 méteres 
vegyes csapatversenyében – ahol a tízes kör 
átmérője 0,5 milliméter – adott számot tu-
dásáról a gödöllői tehetség. A magyar páros 
bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a 7. pozíciót 
(414,6 kör) szerezte meg. 
Július utolsó napján Eszter a légpuskások 50 

méteres, három testhelyzetes (térdelő, fekvő, 
álló), összetett versenyében lőtt, és 1161 körös 
eredménnyel a 26. lett. A Gödöllői EAC sport-
lövője több nyilatkozatában is elismerte: tel-
jesítményét nagyban befolyásolta az olimpia 
„terhe”, ami miatt többet izgult a kelleténél.

Köztük két gödöllőit is. A sportlövő Mészá-
ros Eszter 2019 májusában, a müncheni világ-
kupán szerzett kvótát légpuskában, míg klub-
társa, Gémesi Csanád tavaly március elején, a 
kardcsapat tagjaként kvalifikálta magát a to-
kiói olimpiára, ahol 339 versenyszámban avat-
tak bajnokot. Az olimpián megszerzett magyar 
medálok száma végeredményben 6 arany, 7-7 
ezüst és bronzérem lett, míg hazánk a 15. he-
lyen végzett az országok közötti rangsorban.
Gödöllői szempontból a „legek” olimpiá-

ja is volt a tokiói, hiszen az ötkarikás játékok 
történetében a helyi sportegyesületek – pon-
tosabban, a Gödöllői EAC – most küldték a 
legtöbb résztvevőt az olimpiára, szám szerint: 
kettőt. Mindketten (sport)életük eddigi legna-
gyobb kihívására készültek, és először vettek 
részt olimpián, és – mint utóbb kiderült – a 
gödöllői indulók ezen az olimpián érték el a 
legjobb eredményeket. Lássuk!

GÉMESI CSANÁD (34 ÉVES)
Július 28-án a Gödöllői EAC kardvívója, Gé-

mesi Csanád is bemutatkozott az olimpián: 
a Tokióban harmadik egyéni bajnoki címét 
megszerző Szilágyi Áron, valamint Szatmá-
ri András és Decsi Tamás alkotta kardcsapat 
németek elleni meccsén (45-40) Decsi Tamás 
helyére állt be, és plusz 4-es tusmutatójával 
jelentősen hozzájárult a magyar csapat bronz- 
érméhez.
Magyarország ebben a számban legutóbb 

25 éve, az 1996-os atlantai olimpián nyert ér-
met, akkor ezüstöt. Érdekesség, hogy annak a 
csapatnak Csanád edzője, a kubai származású 
Navarrete József is tagja volt.
Bronzérmével Gémesi Csanád gödöllői 

sporttörténelmet írt, ugyanis világraszóló si-
kerével kiérdemelte az ötkarikás játékokon gö-
döllői egyesületet képviselő sportolók közül a 
legjobb helyezettet megillető címet.

Gödöllői legek a tokiói olimpián
Ugyan a koronavírus-járvány miatt egy év késéssel és szigorú korlátozá-
sok mellett, de megrendezték a tokiói olimpiát, ami augusztus 8-án feje-
ződött be a japán fővárosban. A világváros 1964 után másodszor fogad-
hatta a földkerekség legjobb sportolóit.
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Elsősorban embereket próbálok faragni

mel tölt el, hogy 25 év után a saját tanítványom 
ezt a sikert elérte, és a magyar férfi kardcsapatot 
a világ három legjobbja között tudhatjuk.
Egyben maradhat ez a csapat a 2024-es pá-

rizsi olimpiáig, hogy ne kelljen újabb 25 évet 
várni egy újabb olimpiai éremre?
Ez a csapat olyan lendületben van, hogy nem 

tudom elképzelni, hogy mindenki hazament, és 
abbahagyja. Úgy gondolom, ha Párizsig nem is, 
de egy-két évig ez a csapat még egyben marad-
hat. Szeptember végén, október elején lesz az 
Európa-bajnokság, ez a csapat több, mint való-
színű, hogy ott lesz. Mindenre képesek, voltak ők 
már aranyérmesek. Hogy Párizsig együtt marad-
nak-e, senki nem tudja. Csanád szinte biztos, ha 
nincs sérülése vagy nem jön közbe valami más. 
Mi úgy tervezzük, hogy Párizsig ott leszünk. Egy 
edzőnek nem ott van vége, hogy egy olimpiai 
éremszerzőt tudott nevelni. Én embereket neve-

lek. Amikor a kezeim közé kerülnek, nem csak 
úgy dolgozom, hogy világbajnoki vagy olimpiai 
érmesek legyenek, hanem elsősorban embere-
ket próbálok faragni belőlük, tehát számomra a 
nevelés a legfontosabb. Ha van egy kis tehetség 
és szorgalom, bármi lehet. 
Mikor kerülhet ki egy újabb Gémesi Csanád a 

GEAC vívó szakosztályából?
Soha nem tudjuk, hogy mikor fut be egy fi-

atalember. A klubban jelen pillanatban csak 
ketten-hárman dolgozunk, ami elég kevés egy 
ekkora egyesületnek. Ami viszont pozitív, hogy 
nemsokára átadásra kerül egy új vívócsarnok, 
ami sokat jelenthet, mert egyre több fiatal jöhet 
majd vívni. Azért dolgozunk, hogy a magyar ví-
vásnak egyre több érmest adjunk. A sportban 
nem lehet megjósolni, hogy mikor sikerülhet 
ez ismét. 2000 óta dolgozom itt, és jó irányban 
haladunk, hogy ilyen rövid idő alatt sikert értünk 
el. Aki ismeri a klubot, az tudja, hogy szinte alig 
volt múltunk, versenyzőnk. Most van egy Csaná-
dunk, aki lendületet adhat a fiataloknak, mert 
bármikor előkerülhet egy versenyző, aki ott lehet 
az olimpián. Ezért dolgozunk most, hogy megle-
gyen a következő érem is.

Egy emberöltő kellett ahhoz, hogy a férfi kardcsapat ismét érmet szerezzen 
Magyarországnak. Akkor Ön a páston volt, részese a sikernek, most pedig a 
pást mellett, a tanítványa, Gémesi Csanád jóvoltából. 

- Navarrete Józsefet, a GEAC és Gémesi Csanád vívóedzőjét kérdeztük

Természetesen szerettük volna megszólaltatni gödöllői olimpikonunkat, városunk büszkeségét,  
a kard csapatban bronzérmet szerző Gémesi Csanádot is, aki megkeresésünkre sajnos nem vállalta az 
interjút. Eredményéhez ezúton is őszinte szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Gémesi Csanád

Gémesi Csanád és Navarrete József
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A városi sporttörténelmet író két versenyző 
esetében a Gödöllői EAC jelenti a közös nevezőt. 
Kíváncsiak voltunk, hogy a kisvárosi egyesület 
elnöke, dr. Kriszt Balázs miként élte meg a sike-
reket. „Már a két kvóta elérése is kiemelkedő siker 
volt az egyesület életében, de a bronzérem és a 
hetedik hely egyenesen fantasztikus. Persze, most 
biztosan vannak fanyalgók, akik rögtön mondják, 
hogy a kardcsapat aranyesélyes, a Mészáros, 

Augusztus közepén befejeződött a strand-
röplabdázók országos bajnoksága. Idén három 
helyszínen küzdött a hat korosztály (U14, 16, 18, 
20, 22, felnőtt) az ob-érmekért. A Gödöllői RC 
versenyzői egy évvel ezelőtt igencsak magasra 
tették a mércét azzal, hogy 4 aranyat és összesen 
9 érmet szereztek a döntőkön.
Az első gödöllői strandröplabdás bajnoki cím 

mindjárt a nyári szezon elején, július 1-én megszü-
letett, Gyenesdiáson, ahol az U20-as kor-
osztályban győzött Vecsey Fanni (GRC) 
és Vasvári Zsófi (SRSE), de nem csak az 
aranyérmet szerezték meg, hanem két 
nappal később a felnőtt OB-fordulón is 
nyerni tudtak. Két héttel később már el-
lenfélként néztek egymással szembe az 
U22-es országos bajnokság csepeli döntő-

Péni páros titkos éremesélyes volt, de aki kicsit is 
ismeri az élsport világát, az olimpia mezőnyét, a 
mostani körülményeket és a GEAC lehetőségeit, 
az elégedetten csettint, és fejet hajt a versenyző-
ink teljesítménye előtt” – értékelt tömören az klu-
belnök, majd hozzátette: „Hatalmas csapatmun-
ka áll a sikerek mögött! Ki kell emelni azoknak a 
szerepét, munkáját, akiknek a sportolókon felül 
óriási szerepe volt, illetve van ezekben az ered-

jében, ahol utóbbi a nővérével, Vecsey pedig Rat-
kai Pannával indult. A két gödöllői lány a fináléban 
21:7-re nyerte az első játszmát, de a Vasvári-test-
vérek fordítani tudtak, így ezüstérem lett a két 18 
éves gödöllői lány jutalma. Vecsey Fanni címvédő-
ként egy felnőtt bronzéremmel egészítette még ki 
éremgyűjteményét, miután a gödöllői származású 
Szabó Dorottyával (ÓSSC) lett harmadik az elit ka-
tegória fináléjában, a Lupa Beachen.

ményekben. A vívóknál Navarrete József edző és 
Gémesi Levente szakosztályvezető, míg a sportlö-
vőknél Szucsák László edző és Szucsák Mátyás 
szakosztályvezető azok, akik messze az eredmé-
nyekhez méltó juttatások alatt, óriási áldozatokat 
hozva járulnak hozzá évek, évtizedek óta ezekhez 
a sikerekhez. Reméljük, hogy a show folytatódik! 
Akár már három év múlva, Párizsban.” – utalt a 
nem is olyan távoli jövőre Kriszt Balázs.

Az első mellett az utolsó bajnoki cím is a gödöllői 
lányoké lett, mivel az U18-as korosztályban ennek 
elnyeréséért augusztus 16-án küzdöttek meg a 
Lupán, s egy nagyon izgalmas finálé végén Bútor 
Anna és Kristóf Dóra örülhetett. 
A 14 éves Szabó Anna először az U16-os kor-

osztályban lett bronzérmes a még nála is egy év-
vel fiatalabb Breuer Mirtillel, és harmadik volt az 
U18-asoknál, de a két felső korosztályban is beju-
tott a legjobb négy közé Stollár Szonjával, vala-
mint Kiss Annával, sőt, a felnőttek 16-os fináléjá-
nak is tagja volt. 
Ezzel két aranyérem és összesen nyolc medál ju-

tott a gödöllői strandröplabdázó lányoknak 2021-
ben, amivel idén is messze a GRC lett az ország 
legeredményesebb női szakosztálya, az érmekből 
kétszer annyit szereztek, mint a Vasas.
„Nagy siker számunkra, hogy 2020 után idén is a 

mi szakosztályunk a legsikeresebb Magyarországon 
a női strandröplabdázóknál.” – értékelte az ered-
ményeket Barta László a Gödöllői RC elnöke.

Reméljük, hogy a show folytatódik!

Gödöllői RC az ország legeredményesebb 
női strandröplabda klubja

17 éves sem voltál, amikor kvótát szereztél a tokiói olimpiára. Ez már ön-
magában is szenzáció. Az eredményeid alapján számítottál – ha úgy tetszik, 
tudatosan készültél – a kvótaszerzésre, vagy inkább meglepetésként élted 
meg, hogy ilyen fiatalon sikerült?

Minden verseny előtt  
van bennem egy kisördög

Nem gondoltam, hogy ilyen hamar sikerülni 
fog a kvótaszerzés, annak ellenére, hogy olyan 
szinten lőttem a verseny előtti hónapokban, ami 
elegendő lett volna egy kvótához. Meglepő az 
volt igazán, hogy az első olyan versenyen sike-
rült, amin ezzel az elhatározással indultam.
Mi a következő cél a sport pályafutásodban?
Nem szeretek konkrét célokat állítani magam 

elé. Természetesen minden verseny előtt van 
bennem egy kisördög, ami elvár egy bizonyos 
eredményt, de nem szoktam kimondani még 
magamnak sem. A cél mindig a fejlődés, hiszen 
minden sportban lehet hova fejlődni. Olyan hi-
bákat és hiányosságokat szeretnék kijavítani, 
amik az elmúlt hónapokban felmerültek, de 
emellett a jó dolgokat is van még hova fejlesz-
teni.
Ha sikerül eljutni Párizsba, akkor 2024-ben 

milyen olimpiai eredménnyel lennél elége-
dett?
Szeretnék bölcsen versenyezni, a Tokióban 

szerzett tapasztalatokat jól kihasználni. Konkrét 
eredményt itt sem mondanék, főleg, hogy még 
három év van addig, de a fő cél az lenne, hogy 
elégedett lehessek a munkámmal, eredménytől 
függetlenül, és magamhoz képest jól teljesítsek.

- Mészáros Esztert kérdeztük

Mészáros Eszter

Balról: Kiss Anna, Breuer Mirtill, Kristóf Dóra, Bútor Anna, 
Ratkai Panna, Vecsey Fanny és Szabó Anna.
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A gyerekek haja legyen könnyen kezelhető és 
tisztán tartható, mely kényelmessé teszi a min-
dennapjaikat! Hogy milyen a fazonja, azt pedig 
a divat is diktálja: egyre inkább odafigyelnek és 
igénylik a stílusos frizurákat. Ami fontos: ne le-
gyen zavaró a látásban, és ne lógjon összevissza. A 
frufrut viselőknél mindig időben vágassuk vissza a 

homlokot fedő szálakat! A hosszú hajúak esetében 
hajpánt, hajgumi, hajcsatok segítségével külön-
böző frizurák is elkészíthetőek, ügyességünkre és 
kreativitásunkra bízva. A rendszeres tisztálkodás 
és a higiénia betartása mellett is előfordulnak 
olyan gyerekeket is érintő fejbőr betegségek, 
amelyeket odafigyeléssel és megfelelő kezeléssel 
orvosolhatunk vagy megelőzhetünk.

KOSZMÓ
A koszmó a gyermekek fejbőrén megjelenő 

egyfajta seborrhoea. Hámló, pikkelyes, sár-
gás-barnás felrakódás a hajas fejbőrön, ame-
lyek helyenként zsírosak és tapadósak, máshol 
száraznak tűnnek. Elsősorban a hajas fejbőrt, a 
kutacs területét és a fejtetőt érinti, de szemöl-
döknél, szemhéjaknál vagy a fülek mögött is 
megjelenhet. A hámló réteg eltávolítása után a 
fejbőr vörös, esetleg sebes és váladékozó is lehet. 
A koszmó kialakulásának hátterében a sza-
bálytalan faggyútermelés áll. Az érzékenyebb, 
szárazabb bőrű babáknál nagyobb az esély a tü-
netek kialakulására. Idősebb korban megjelené-
sét kiválthatja a túlzott tej-, vagy húsfogyasztás, 
serdülőkorban pedig a hormonváltozás.
Kezelése

• A problémás területeket először kenjük be 
olajjal (pl. kamillaolaj, alfa-bisabolol és E-vita-

min tartalmú olaj, búzacsíraolaj, olívaolaj), és 
hagyjuk hatni 30-60 percig! A fejbőrt célszerű 
cérnasapkával vagy vékony kendővel fedni, 
hogy megóvjuk a környezetet az olajtól.

• Ezután az elhalt hámréteget távolítsuk el, 
amelyet körkörös mozdulatokkal kell végezni 
hajmosás előtt, puha kefével, vagy hajmosás 

közben az ujjak segítségével.
• Hajmosás koszmó elleni samponnal (kialakult 
betegségnél heti 3-4 alkalommal) szükséges.

• A hajban maradt pici bőrdarabokat egy fésű 
segítségével távolítsuk el!

• A kipirosodott bőrt kezeljük körömvirág krém-
mel, amely hámosítja és nyugtatja.

• Ne dörzsöljük túl durván az érintett területe-
ket, mert könnyen sérülhetnek! Kerülni kell 
a szalicilsavas készítmények használatát is, 
mert ártalmasak lehetnek!

FEJTETŰ
A tetű egy élősködő rovar, nem tud repülni 

vagy ugrani, zárt közösségekben gyorsan terjed. 
Vérszívás útján táplálkoznak, amellyel viszketést 
váltanak ki. Az élősködő kedveli a meleget, ezért 
a fejbőrhöz minél közelebb igyekszik megtele-
pedni, a hajszálak tövébe kapaszkodva. Elsősor-
ban a fülek melletti, mögötti területet, valamint 
a tarkótájat kell átvizsgálni. A serke apró, tojás 
alakú, szürkésfehér, a korpával ellentétben nem 
húzható le könnyen a hajszálról, kézzel nem le-
het lesöpörni.
Kezelése

• A tetűirtó hajszesszel a hajas fejbőrt és a hajat 
gondosan át kell itatni, majd azt a fejbőrbe kell 
dörzsölni! Ezután meg kell várni, amíg a haj-

szesz rászárad a hajra (5-15 perc). 
• Az elhalt serkéket ecetes vízbe mártott, sűrű 
fogazatú fésűvel, illetve egyenkénti lehúzással 
– esetleg a haj levágásával – távolítjuk el! 

• Fertőtlenítsük a fésűket, keféket! A fertőzött 
személy által használt törülközőt, ruhát, sap-
kát, ágyneműt magas hőfokon elkülönítve 
mossuk ki!

KÓCOSKODJUNK! :-)
A hajvágás már egész pici babáknál, akár 

pár hónapos kortól is elkezdhető, függ a haj 
növekedésétől, amely babánként változó. 
A merészebbek otthon is megpróbálhatják, 
ám ha nem akarunk bajlódni vele, igazán jó 

lehetőséget kínál számunkra profi szakembe-
rekkel, gyermekbarát környezettel és különböző 
szolgáltatásokkal a KÓCOS MANÓ CSALÁDI- ÉS 
GYERMEKFODRÁSZAT.
Aki esetleg attól tart, hogy az ő porontya majd 

hangosan sír és dacoskodik, annak sem kell ag-
gódnia, mert ez a fodrászat a gyerekekre van 
specializálódva, itt mindennapos az, hogy bi-
zony nem mindenki önként és dalolva ül be a 
hajvágószékbe. A kicsik figyelemelterelését már 
maguk a kisautós székek is segítik, de mesét is 
nézhetnek hajvágás közben, illetve bizonyos 
napokon animátorok és mesemondó támo-
gatja a fodrászok munkáját. 
A gyermekek számára a már korábbi számunk-

ban bemutatott ENBÉ megálmodójával közösen 
fejlesztettek ki teljesen natúr hajápolási termé-
keket. A főként babák és kisgyermekek részére 
készített samponok olyan olajokat és termé-
szetes gyógynövényeket, illetve gyógynövény 
kivonatokat tartalmaznak, amelyek igazoltan 
eltüntetik a koszmót és gátolják a fejtetű ki-
alakulását, hiszen ez utóbbinál a prevencióra 
kell a nagyobb hangsúlyt fektetni. 

VZS   
Gödöllő, Szilhát utca 51. 

+36 20 50 66 818 
www.kocosmano.hu

Kócosok! Irány a bölcsi, ovi, suli!
A szünidő végéhez értünk, beindulnak újra a gyermekközösségek. 
Kipihenve, megújulva kezdjük az új tanévet. Feladatunk beszerezni 
a gyerkőcök aktuális felszereléseit, megújítani és lecserélni a kinőtt, 
elnyűtt darabokat. De a megújuláshoz és megjelenéshez nem csak az 
öltözködés, hanem az ápolt és divatos frizura is párosul.
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HONNAN?
Ha kerti növény vásárlást tervezünk, első és 

legfontosabb minden esetben, hogy a növény jó 
helyről származzon, és lehetőség szerint egész-
séges legyen! Ezt természetesen nagyon nehéz 
laikusként ránézésre megítélni, ezért célszerű 
magát a beszerzési helyet jól megválasztani. 
Nagyon fontos tudni, hogy azok a növények, 

amelyek kora tavasszal extrém módon színesek, 
vagy virágzatuk kiemelkedő, szinte bombasz-
tikus, legtöbb esetben importból származnak, 
növényházban teleltek, és meg vannak hajtatva. 
Nem egy esetben hormonnal kezeltek, ami sem-
mi rosszat nem jelent, de egyet biztos: OTTHON 
NEM FOGJA VISSZAADNI ugyanazt az élményt. Az 
intenzív növénytermesztés eszköze, hogy külön-
böző extra tápanyagokkal és hormonokkal érik 
el a kívánt eredményt, ezek a tulajdonságok 
azonban nem genetikusan kódoltak, tehát addig 
maradnak meg, amíg mesterségesen fenn tudjuk 
tartani azokat a körülményeket, amelyekben ki-
fejlődött az adott növény. 
Másik tudnivaló a csodálatosan szép, hibátlan 

és külsőre egészségesnek tűnő, külföldről szár-
mazó növényekről, hogy bizony nem lesz zökke-
nőmentes a növény számára a teljesen új klima-
tikus és talajviszonyokhoz való alkalmazkodás. 
Ne legyünk tehát nagyon csalódottak, ha a cso-
dálatosnak ígérkező egyed az első tél után már 
nem hajt ki többé... Megkönnyíthetjük a növény 
akklimatizálódását azzal, ha tápoldatokkal erő-
sítjük, és óvjuk a szélsőségektől, illetve ha import 
növény különlegességet vásárolunk, akkor azt 
inkább tavasszal tegyük, hogy legyen egy fél év 
akklimatizációs ideje a növénynek.
Ezeket a buktatókat elkerülhetjük, ha utánajá-

runk a növény származásának ott, ahol vásá-
rolni készülünk. Én azt ajánlom, hogy próbáljunk 

szabad földben, tehát természetes körülmények 
között élő növények sokkal gyorsabban fejlődnek 
konténeres társaiknál, ezen oknál fogva olcsób-
bak is. Ennek az „olcsóságnak” az az ára, hogy a 
kertépítést, növénypótlást csak tavasszal vagy 
ősszel tudjuk elvégezni. 
A konténeres növényekről szinte már nem is 

kell beszélni, hiszen „minden más”, amit értékesí-
tenek, konténeres! Kicsit faramuci kifejezés: egész 
egyszerűen annyit jelent, hogy a növény cserép-
ben élte le a teljes eddigi életét. Köszöni szépen, 
ettől még jól van, csak kicsit lassabban nőtt, mint 
azok a társai, akiknek szabadföld jutott. A term-
esztés, tartás és felhasználás szempontjából elő-
nyös, hiszen bármikor mozdítható, egyedileg mű-
velhető, és bármikor értékesíthető. A gyökérzóna 
átültetéskor nem sérül, ültetőgödörbe helyezve a 
növény egyszerűen tovább fejlődik, nincs szük-
sége regenerációra, a gyarapodása ilyenkor látvá-
nyosan megugrik, és szinte „behozza” a lemara-
dást, ha megfelelő körülmények közé kerül.

Remélem, ezekkel a tanácsokkal segítettem, 
hogy hogyan kíméljük magunkat és pénztárcánkat 
a rosszul időzített beszerzéstől!

Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea
okl. tájépítészmérnök 
3D és Specialmix Kft.

vagy Magyarországon termesztett növényt válasz-
tani, vagy ha ez nem sikerül, akkor hazánkéhoz 
közelebbi klímájú, pl. lengyel importot, vagy ha-
tárterület, de elfogadható alternatíva az import, 
de több éve Magyarországon fejlődő növény is.

MIT?
Mit is jelentenek egyáltalán ezek a rövidítések:
Fld: földlabdás; kont.: konténeres; szgy.: sza-

bad gyökerű
Kertész körökben egyértelmű jelzések, a kert-

tulajdonosoknak azonban korántsem azok. Nincs 
is erre a tudásra szükségük mindaddig, amíg nem 
szeretnének maguk növényt vásárolni. Ha igen, 
akkor viszont nem árt tudni, hogy melyiket mikor 
és miért érdemes megvásárolni.
Nagyon nagy hangsúly van a MIKOR kérdésen, 

hiszen a fent felsorolt „kiszerelési egységek” el-
sősorban a növény ültetésének és megvásárol-
hatóságának idejét határozzák meg. Nagyon egy-
szerű a szabály: konténeres növény BÁRMIKOR 
vásárolható és szinte (kivéve, ha fagyott a talaj) 
bármikor ültethető. Földlabdás és szabad gyökerű 
társaik csak tavasszal és ősszel.
A legegyszerűbb elképzelni a szabad gyöke-

rű növényt. Annyit kell tudni róluk, hogy vásárlás-
kor látható (ill. csomagolt) a növény gyökérzete. 
Ezeket a növényeket szabadföldön termesztik, 
és mielőtt eladásra kínálják, kiássák onnan. Ezért 
van az, hogy csak megadott időszakban értéke-
sítik, hiszen a gyökérzóna erős bolygatásnak van 
kitéve, nem beszélve a kiszáradás lehetőségéről.
Következő kategória lehet a földlabdás kisze-

relés. A növény szintén szabadföldben él mind-
addig, míg el nem jön az ideje a kitermelésnek, 
ilyenkor azonban úgy emelik ki a földből, hogy a 
gyökérzónán a lehető legtöbb föld megmaradjon, 
majd egy hálóba (ált. lebomló anyag) csomagol-
ják.
Az előbbi két kategória abban hasonló, hogy a 

Kerti dísznövény 
vásárlási tippek

HIRDETÉS
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Szabadföldi növények

Konténeres növények
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Sík Sándor Budapesten született 1889. január 
20-án, aztán Gödöllőn nevelkedett, és itt töltötte 
boldog gyermekéveinek nagy részét. Édesapja 
Sík Sándor ügyvéd, édesanyja Winternitz Flóra 
még a gyermekek születése előtt „kikeresztelke-
dett” a zsidó vallásból. Sajnálatos esemény volt 
a családban, hogy a három idősebb testvér Sán-
dor születésének idején hunyt el skarlátban. Sík 
Sándornak még négy fiatalabb testvére született: 
Endre és Ilma Budapesten, Flóra és Miklós pedig 
Gödöllőn látták meg a napvilágot. 
A Sík család Gödöllőn, az alvégi Is-
aszegi (akkor Gizella) út egyik szél-
ső házában lakott (81-es szám). A 
ház nem volt sem hivalkodó, sem 
túl szegényes. A „tornyos ház”, 
melynek kertje a vasútig ért, gyak-
ran megjelenik a verseiben, mint a 
gondtalan gyermekkor színhelye. 
A család kezdetben csak nyaralni 
járt ki Gödöllőre, később viszont 
állandó lakhelyük lett.
A környékbeli „mezítlábas” gyerekek befogad-

ták, sőt vezérüknek választották az „úrigyereknek” 
számító Sándort. Sík Sándor Gödöllő című verse a 
vidám gyermekkort tükrözi. A családban jellemző 
volt az irodalom szeretete, ez meghatározta a pi-
arista költő neveltetését: verseket olvastak, színjá-
tékokat adtak elő családi körben.
Édesapja halálával azonban nem csak lelki vesz-

teség érte a családot, hanem kényelmetlen anya-
gi gondok is megjelentek. A költő verseiben ez is 
megjelenik:

„Tudom, árvák és 
szegények vagyunk,
Ilyen nagy házban nem  

is lakhatunk,
És sorban, lassan  
mindent eladunk.”

Ez már a kamaszkor időszaka 
volt Sík Sándor életében, tele vál-
tozással. Édesanyjuk a család má-
sik házába költözött: az Isaszegi 
út 42. (akkori Gizella út 24.) szám 
alá. Ennek a háznak a kertje a Rá-
kos patakig nyúlt le. Ez az a ház, 

ahol ma a költő emléktáblája található.
Sík Sándor ide már csak a tanítási szünetekben 

érkezett, mint piarista kisdiák. Gyakran megláto-
gatta a szomszédjukban lakó nagynénjét (édes-
anyja testvérét), Ilma nénit, és annak fiát, Harangi 
Lászlót, akinek életére nagy hatással volt. A gyer-
mekkori agyvérzés miatt lebénult fiúnak Sík Sán-
dor mutatta meg a tanulásban és tudásban rejlő 
lehetőségeket, és életük végéig gyámolította őt.
Sík Sándor az első elemit még Pesten végezte, 

majd Gödöllőn a népiskolában magántanulóként 
folytatta, Szvoboda Dénes kántortanítónál vizsgá-
zott, akivel a későbbiekben is jó kapcsolatban ma-
radt. Később Endre testvérével együtt Pestre járt 
be iskolába, naponta tették meg a vonat utat Pest-
re, a hosszú utazás alkalmas volt arra, hogy megír-
ják hazafelé a leckéiket. A Pesti Piarista Gimnázium 
(1898-1903) tanulója volt öt éven át. Édesanyja jó 
kapcsolatot ápolt tanáraival, gyakran bejárt az 
iskolába érdeklődni, és a tanárokat is meghívták 

gödöllői otthonukba. Különösen Palásty Gyula 
volt nagy hatással Sík Sándorra, neki nagy szerepe 
volt abban is, hogy Sík Sándor már ötödikes korá-
ban felvételét kérte a piarista rendbe. A noviciátus 
ideje alatt elvégezte a gimnázium 6. osztályát a 
Váci Piarista Gimnáziumban. Utána Kecskeméten 
tanult, majd Budapesten végezte az egyetemet. 
Tanári pályáját Vácon kezdte.
Gödöllő gyakran megjelent a verseiben, mindig 

ezt tartotta szülővárosának. Sok motívum idő-
ről-időre megjelent verseiben.
Óriási élménye volt például az 

erdő, amelyből Gödöllőn ekkor há-
rom is volt. Az egyik, néhány percre 
hozzájuk, a Fácános, a másik az 
isaszegi, ahová a Malom-tó mellett 
kellett mennie. A tó lelke című ver-
sét ez ihlette. A harmadik a haraszti 
erdő volt. Ebből hasították ki és te-
lepítették be az Erzsébet-parkot. A 
Fácánosban és a haraszti erdőben 
sokszor járt később is. 

Azt nem lehet tudni, hogy a költő konkrétan 
mikor és hogyan ismerkedett meg a gödöllői mű-
vésztelep jeles alakjával, Nagy Sándorral. Talán a 
Regnum Marianumon keresztül, vagy az Élet című 
katolikus hetilap révén, ahol mindketten publikál-
tak. Mindenesetre a költő első, alig 19 éves korá-
ban, 1910-ben megjelenő verseskötetét már Nagy 
Sándor illusztrálta. A háború alatt, a zsidóüldözé-
sek idején Nagy Sándor menedéket ajánlott barát-
jának. Életük végéig mély, igaz tisztelet jellemez-

te ezt a barátságot. Nagy Sándort 
1950-ben bekövetkezett halálakor 
Sík Sándor temette és búcsúztatta.
Sík Sándor alapította meg a ma-

gyar cserkészetet, ő volt az első el-
nöke. Az 1933-as gödöllői cserkész 
világtalálkozón, Teleki Pál kifejezett 
kérésére, Sík Sándor látta el a tábor-
parancsnokság-helyettesi tisztet. 
Sík Sándor papi és rendi élete az 

egyre rosszabbodó körülmények 
közt is példamutató volt. 1963. 
szeptember 28-án adta vissza lelkét 
a Teremtőjének.

A Sík Sándor-házM
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„Édes Gödöllő! Tágas végtelenség! 

Ti drága dombok, lombok, rétek, erdők, 

Nyulas mezők, agancsos vadasok, 

Királyi parkok, csordás majorok…”

Sík Sándor: Gödöllő
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Ugyanakkor hiányzott Vác és Gödöllő, valamint 
Veresegyház és Rákospalota összekötése. Az első 
tervek gőzvontatású vonatra készültek, azonban 
hamar kiderült, hogy a nagyszámú munkába járó 
utas miatt sűrű és gyors forgalmat kell bonyolí-
tani, amelyre a villamos vontatás megfelelőbb: 
ebből is a vonatoknál használt csökkentett frek-
venciájú váltóáram használatával, nem pedig a 
BHÉV-nél alkalmazott egyenárammal.
Több tervezési szakasz után kiépítettek egy 

fővonalat Rákospalota-Újpest-Vác között (Veres-
egyház érintésével), és készült egy ún. szárnyvo-
nal, amely a Veresegyház-Szada-Gödöllő vonalon 
közlekedett. 1911. szeptember 2-án indult meg 
a forgalom, először a Rákospalota-Veresegy-
ház-Gödöllő szakaszon napi 12 vonatpárral, 
majd október 4-én Veresegyház-Vác vonalon napi 
8 vonatpárral. Október 15-én átszervezték a vo-
natok menetrendjét, és attól kezdve a közvetlen 
vonatok (napi 11 pár) Rákospalota és Vác között 
közlekedtek, míg Veresegyház és Gödöllő között 
napi 10 vonatpár szállította az utasokat. Érdekes-
ség, hogy a motorkocsik és motor-mellékkocsik 

járműszerkezeti része a Győri Magyar Vagon- és 
Gépgyárban készültek.
A gödöllőiek által egyszerűen csak Kismuki 

néven emlegetett vonat igen szép „karriert futott 
be”. A II. világháborúig az ország első, nem közúti 
villamos vasútjának részeként működött. Sajnos 
a háború során a vonal olyan mértékű károkat 
szenvedett (főként az áramvezetékek), hogy ez 
gőzvontatást tett szükségessé. Bár a Kismuki 
1963-ban évi egymillió utast szállított a vona-
lon, még így is ráfizetéses volt. A gazdaságtalan 

önkormányzati képviselője is szép emlékeket 
őriz a gyermekkoráról, amikor még utazhatott a 
kisvonattal, egyik élményéről nekünk is beszá-
molt: „6-7 éves lehettem, amikor a blahai állomás 
„grundján” fociztunk a fiúkkal, és közeledett a vo-
nat. Amíg megérkezett a vonat, leültünk a földre. 
Leszálltak az utasok, majd a mozdonyvezető is 
lejött, aki megfogott, és felvitt a vonatba, aztán 
elindult velem együtt. Nagy riadalom támadt a 
fiúk között, hogy most mi is történt, gyermekrab-
lás netán?  A mozdonyfülkében láttam, ahogy a 
szenet belapátolják a tűztérbe, éreztem a kazán 
forróságát, gőzét. Meghúzhattam a sípot, büszkén 
néztem ki a szadai állomáson és csodálkozva néz-
tem a veresi állomáson, milyen gyorsan töltik fel 
vízzel a tartályt. Visszaérkezve a blahai állomásra, 
mint egy igazi mozdonyfűtő szálltam le a vonatból, 
ahol a fiúk sorfala várt. Én pedig csak meséltem, 
meséltem az élményeimet, amit a mai napig az 
emlékeim közt őrzök.”

működtetés miatt felmerült annak a lehetősége, 
hogy ismét villamosítsák a vonalat, de ezt csak 
komoly ráfizetéssel lehetett volna megoldani, így 
végül a vezetőség a vonal felszámolása mellett 
döntött. A napi 11 vonatpár helyett 35 autóbusz-
pár állt forgalomba, a menetidő 26-ról 19 percre 
csökkent. Az utolsó Kismuki 1970. június 30-án 
este 22.35-kor indult el Gödöllőről, és éjfél után 
már busz indult vissza Gödöllőre.
A Kismuki Gödöllő belső közlekedésében is 

jelentős szerepet játszott: a végállomáson kívül 
még négy megállóhely épült a város területén. A 
miskolci főút keresztezésénél Besnyői út megálló-

hely néven, majd Alsóöreghegy mh., Knézits Kál-
mán utca mh. (Felsőöreghegy mh., illetve Festeti-
ch út mh. néven is szerepelt különböző időkben), 
és Blaha Lujza fürdő mh. jelentős helyi forgalmat 
bonyolított le.
A gödöllőiek nagy nosztalgiával emlékeznek 

vissza a Kismukira. Az egyik megmaradt váltóját 
(a 27-est) a Gödöllő Anno FB csoport kezdemé-
nyezésére újították fel, és helyezték el a Blahai 
Napközi Otthon előtti téren, amely most a „Muki 
tér” nevet viseli. Máthé László, a Blahai körzet 

Az 1900-as évek elején egyre erősödött az igény, hogy a fővárostól északke-
letre lévő kisvárosokat is bekapcsolják a budapesti közlekedési rendszer-
be. A BHÉV vonala fokozatosan kiépült Cinkotáig, majd Csömörig, illetve 
Kerepesig, végül Mogyoród érintésével Gödöllőig. Ez sokat könnyített a gö-
döllőiek életén. A végig kétvágányú, villamosított vonalat Gödöllőig 1911. 
november 25-én helyezték üzembe.

M
Ú
LT-KO

R

A nosztalgikus Kismuki forgalma 
110 éve indult meg Gödöllőn

Máthé László
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ADATOK A VÁROSBÓL
Napjainkban az adat az új olaj, szoktuk mon-

dani. Ahhoz, hogy egy szolgál-
tató olajozottan működjön, 
az adatok megbízható gyűjté-
se, tárolása és felhasználása 
ma már elengedhetetlen. Egy 
város esetében pedig számos 
szolgáltató és maguk a lako-
sok is profitálhatnak abból, 
hogy közkinccsé tesszük a 
különböző forrásokból szár-
mazó információkat.
A magyar „okos város 

guru”, a 2019-ben létrehozott 
Lechner Tudásközpont (www.
lechnerkozpont.hu) példa-
tárában a nyilvános adat-
szolgáltatás címkére keresve 
már 82 találat van a világból, 
amelyből 13-at hazánkból 
gyűjtöttek. A példák között a nagyvárosok irányí-
tóközpontjaitól a kisebb városokban mért bal-
eseti statisztikákig sokféle területen gyűjthetünk 
inspiráló példákat. Legtöbbjükben közös, hogy 
a város, katalizátorként működve, az adatokat 
a hasznosítás érdekében teszi közzé, egy helyen 
sokféle adatot, és ösztönzi az ezeken alapuló új 
vagy továbbfejlesztett szolgáltatások megjelené-
sét.

MILYEN ADATOK?
Adódik a kérdés, mit lehet és mit érdemes 

nyilvánosságra hozni. Hosszú a lista: demográfia, 

közműhálózat (elhelyezkedés, rákötési helyek, 
kapacitások, fogyasztás…), közlekedés (lám-

pák, sebességmérők, úthibák, terelések, forgal-
mi helyzet, bérelhető járművek…), baleseti és 
bűnügyi statisztikák, kamerák és webkamerák, 
ingatlanárak, időjárás, levegőminőség, internet 
lefedettség. És így tovább.
Az adatok olyan mennyiséget öltenek, hogy ön-

álló kutatási terület az okos városok adatainak ka-
tegorizálása és összehangolása. Az Unióban ezzel 
foglalkozott például a CITYkeys fejlesztési program 
a Horizon2020 kereteiben (www.citykeys-project.
eu). Az adatok egy része időszakosan frissül, példá-
ul évente vagy akár tízévente. Más részük azonban 
napi szintű vagy akár valós idejű is lehet.

A nyaralásból visszatérve Gödöllőre, egy igazi „okos város” témával 
gondoltuk indítani az őszt. Lássuk, itt helyben hogyan élhetnénk az 
adatalapú működés előnyeivel: milyen adatokkal gazdálkodhatnak 
egy településen, és mit jelent a nyitott adathasználat (open data).

Adatgyűjtés 
és nyitott használat

MI JÓ SZÁRMAZHAT EBBŐL?

A lakosok és a vállalkozások számos módon 
használhatják a közzétett adatokat. A fent emlí-
tett példatárban találhatunk várost, ahol a könyv-
tárból lehet kölcsönözni levegőminőség érzé-
kelőket; a mérések eredményéből pedig nem 
csak a magánszemély okul, hanem a Helsinki 
Egyetem is pontosabb előrejelzéseket tud tenni. 
Az amszterdami Urban Knowledge (városi tudás) 
portál a szakembereket, civil szervezeteket és az 
érdeklődőket is segíti megismerni, hogyan zajlik 
az élet a városban: milyen a területkihasználás, 
milyen irányúak a költözések, hogyan változnak 

a közlekedési szokások 
vagy épp a kikapcsolódás. 
Ehhez egy helyre gyűjtötte 
össze a nyilvános adatokat 
feldolgozó elemzéseket. 
Egy másik projektben a 
költségvetési tervezésbe 
vonják be a lakosokat.

AZ ELSŐ LÉPÉS 
GÖDÖLLŐN

A 2021-es év a mi váro-
sunkban is fordulópont 
lehet, mert első lépésként 
létrejött egy nyitott adat-
szolgáltató oldal (www.
godollo.hu/terinformati-
kai-rendszer). A térképen 

kereshető az összes közmű utcaszinten, az egyes 
városrészekre vonatkozó szabályozások és fej-
lesztési tervek, a domborzat, és az adott terület 
felhasználási adatai, valamint az országos Or-
tofotó adatbázis műhold- és 3D modellképei. A 
rendszer felhasználási lehetőségeire vonatkozó-
an nem ad támpontot a honlap, és lapzártánkig 
még nem is reklámozták a szolgáltatást. A jelen-
legi tartalommal valószínűleg – az építész és hi-
vatali szakemberek mellett – az ingatlant vásár-
lók vagy az építkezők találják majd hasznosnak 
az oldalt.

- szem 
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Területét az évszázadok alatt különböző 
néptörzsek, uralkodóházak birtokolták. A tér-
ségéhez tartozó területen már a IX. században 

is léteztek települések, maga Wageningen 
1263-ban kapta meg a városi jogokat. (Em-
lékeztetőül: Gödöllő 1966-ban). Középkori 
történelme is igen változatos, küzdelmekkel 
teli volt. Szolgáljon ehhez példaként egy ön-
kényesen kiragadott rész. A XV. században a 
francia Burgund család után a Habsburg-ház 
uralkodott, ezután V. Károly spanyol király 

kapta meg a németalföldi tartomá-
nyokat, majd őt követte II. Fülöp. A 
szerelmi szál mellett, erről az idő-

szakról szól Verdi közismert, csodálatos ope-
rájának, a Don Carlos-nak cselekménye (F. 
Schiller drámája nyomán) is. Carlos (II. Fülöp 
fia, valóságos történelmi személy) ugyanis 
szimpatizál a szabadságharcát vívó Néme-
talfölddel, ami szembe állítja apjával és a fő-
inkvizítorral. (Az operában Carlos és a szintén 
szabadságpárti Pósa márki szabadságkettőse 

felejthetetlen élmény!)
Végül is 1579-ben megalakult az 

Utrechti Unió, benne Gederlanddal 
és az ország későbbi nevét adó Hol-
landiával. A XVII. században Hollan-
dia virágzó tengeri hatalommá vált, 
amit az angolokkal, franciákkal, 

spanyolokkal vívott háborúk szakítottak meg.
Hollandia az I. világháborúban semleges 

maradt, és azt nagyobb károk nélkül átvészel-
te. A hollandok a II. világháborúban is meg-
próbáltak semlegesnek maradni, de az orszá-
got 1940. május 14-én elfoglalták a németek, 
így az ország és Wageningen szintén megszen-
vedte a háborút. A város középső részét telje-
sen letarolta egy német tüzérségi támadás.
1945. május 5-6-án ebben a városban írták 

viszont alá az egész Hollandiára vonatkozó 
hatalomátadási megegyezést a felszabadító 
szövetséges hatalmak és a német haderő kö-
zött, és ezzel befejeződött Hollandia megszál-
lása.  A hollandok ezt a dátumot minden év-
ben megünneplik. Ugyancsak Wageningenből 
indultak a szövetségesek és a németek megál-
lapodása nyomán a Hollandia északi tartomá-
nyaiban éhező lakosság számára élelmiszert 
szállító repülőgépek (Manna-művelet).
A II. világháború után Hollandia (és benne 
Wageningen is) egy sokszínű, rendezett, 

jóléti állammá, illetve várossá fej-
lődött. Az alapjában barátságos 
holland embereknek természe-
tesen (mint minden nemzetnek) 
megvannak a tartományoktól is 
némileg függő nemzeti sajátos-
ságaik. Például egy apróság, de 

érdekes lehet. Nem praktikus példá-
ul megkérdezni egy hollandot, hogy van, 

mert arra gondol, talán látszik rajta valami 
rendellenesség!

A következő, második részben, testvérváro-
si kapcsolataink csíráiról, Wageningen neve-
zetességeiről és személyes élményeimről írok.

 
Dr. Máté András

Wageningen (1. rész)
Wageningen megközelítőleg Gödöllő nagyságú és lélek-
számú kisváros, Hollandia középső részén, Gederland 
tartományban, az Alsó- Rajna északi partján fekszik. Múltja 
szorosan illeszkedik Hollandia változatos történelméhez, 
ami, ha nem is tartalmaz a magyarországi törökjáráshoz hasonló 
mértékű pusztítást, számos megpróbáltatásról (viszályok, hábo-
rúk) tanúskodik.
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A búcsú (lat. indulgentia – elnézés, engedé-
kenység, gyöngéd szeretet; büntetés elenge-
dése) kezdetben a vezeklés elengedése volt, a 
XI. századtól pedig elkötelezett ígéret az egyház 
közbenjáró imájára. Mint az egyház közbenjáró 
imádsága, a búcsú a bűnbánó irgalmas és gyön-
géd felkarolása az Úr Jézus Krisztus és az egyház 
üdvözült tagjainak (szentek) érdemei révén. En-
nek a felkaroló szeretetnek a hatása nem más, 
mint a bűnt követő büntetés elengedése a bűn-
bánat és a szentségi bűnbocsánat alapján.
Mindazok, akik zarándokként érkeznek kegy-

helyünkre, vigasztalást, gondjaikban enyhülést 

keresnek, és a búcsút önmaguknak és elhunyt 
szeretteiknek szeretnék elnyerni. Tudnivaló, 
hogy nemzeti és egyházmegyei búcsújáróhe-
lyeink látogatása teljes búcsúval jár a templom 
felszentelésének, illetve titulusának napján, az 
év egy szabadon választott napján, illetve zarán-
dokcsoporttal bármely alkalommal. A nemzeti 
kegyhelyek megállapítása a Katolikus Püspöki 
Kar hatáskörébe – ilyen Máriapócs és Mátrave-
rebély-Szentkút –, az egyházmegyei kegyhelyek 
megállapítása az egyes megyéspüspökök illeté-
kességi körébe tartoznak. A templombúcsúk kö-
zül kiemelkedik egy egyedi, Assisi Szent Ferenc 
működéséhez köthető kegyelmi ajándék: a világ 
bármely plébániatemplomában teljes búcsú 
nyerhető el augusztus 2-án, Porciunkula, vagyis 
az Angyalos Boldogasszony-templom felszente-
lésének napján.
Minden kegy- és búcsújáróhely a feltámadt 

Krisztus misztériumából nyeri értelmét, mivel ő 
az, aki tanítványait és az őt hallgató közösséget 
maga köré gyűjti, és jelét adja annak, hogy köz-
tünk lakozik és velünk marad az idők végezetéig. 
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradta-
tok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek 
benneteket” (Mt 11,28) – ez a kegyhelyek másik 
jellemvonása: a hely, ahol megpihenhetünk az 
Úrnál.
A kegyhelyek legtöbbször ott alakulnak ki, 

ahol a kegyelem csodás megnyilvánulásait ta-
pasztalhatjuk. Ennyiben olyan helyekről beszél-
hetünk, amelyeket – ahogy a bibliai időkben is 
– az isteni szeretet és irgalom jelöl ki, az egyházi 
hatóság elismer, a nép jámbor szeretete pedig 
átölel. Az kegyelem megnyilvánulásai közé tar-
toznak a Boldogságos Szűz és más szentek köz-
benjárásának jelei. A kegyhelyek környezete, az 
ott elhangzó, bűnbánatra és megtérésre indító 
szentbeszédek, a szentségi élet és a kiengeszte-
lődés más eszközei a mennyei dolgokra irányít-
ják figyelmünket: „Ezért ti elsősorban az Isten 

országát és annak igazságát keressétek, s 
ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Mt 
6,33)

Míg a kegyhelyek a kiengeszte-
lődés és az elcsendesedés helyei, 
addig az Eucharisztikus Kongresz-
szus az Eucharisztiában köztünk 

lévő Feltámadt Krisztus ünneplése. Az Eucharisz-
tia olyan szentségi táplálék, amelyben valójában 
két élet és két élettörténet szentségi összefonó-
dása bontakozik ki: Krisztus, valamint az ember 
és világa, amelyben él. Az Eucharisztiában éppen 
azt ünnepeljük, amit Varga Attila fogalmazott 
meg Szent Pál tanítása alapján: „Életünk Krisztus 
élete, Életünk az Atya szeretete, Életünk az Egyház 
Szentlelke, Életünk el van rejtve őbenne, Életünk 
Krisztus, alleluja, Életünk Krisztus!”
Különösképpen örömteli ez az ünnep, hiszen a 

megszokottól eltérően a Szentatya fogja bemu-
tatni a Kongresszust lezáró, de az eucharisztikus 
életünk misszióját elősegítő szentmisét. Noha 
csak rövid időre érkezik Ferenc pápa, az ő szemé-
lyében jelen lesznek azok, akik a járvány miatt, 
illetve a háborús övezetekből, vagy a kereszté-
nyek üldözése miatt nem is tudnának eljönni 
erre az eseményre. A pápa jelenléte valójában 
mindazok jelenléte, akik a Mi Szenvedő Testünk-
höz tartoznak; akik nap mint nap életüket adják 
a mi hitünkért. Azt a sok millió keresztényt tisz-
teljük a pápai szentmisén való részvétellel, akik 
földrajzilag távol, de az Eucharisztiából nyernek 
erőt küzdelmeikhez az üldözések és a sokszoros 
létbizonytalanság, nyomor és halálfélelmek kö-
zepette.
A kiengesztelődés révén jön létre az a bensősé-

ges elcsendesedés, amelyben az ember felismeri 
Krisztus szívének dobbanását saját létében. A ki-
engesztelődés és az Eucharisztia olyanok – és itt 
engedjétek meg, hogy a sportból kölcsönözzek 
példát –, mint a kajakozás vagy a kerékpározás: 
a lapátolás ritmusa hozza létre a gyors haladás 
egyensúlyát a kajak esetében; az egyik majd a má-
sik pedál nyomása, illetve húzása révén jön létre a 
haladást biztosító egyensúly, a kerékpár esetében. 
Mindannyian emlékszünk még arra, amikor tanul-
tunk vagy minket tanítottak biciklizni: előbb egyik, 
majd a másik oldalra dőltünk, mígnem megérez-
tük az arányokat, és felfedeztük az arányban rejlő 
szabadság örömét.
Valójában a kiengesztelődés és a búcsú, vala-

mint az Eucharisztia ezen arány kegyelmi szabad-
ságának szentségi ajándéka és megtapasztalása.

Dr. Sztankó Attila
Gödöllő – Máriabesnyő Nagyboldogasszony 

bazilika plébánosa

Irgalmasság, felkarolás, szentség
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Ebben az esztendőben sokrétű és gazdag ünnepségek részesei lehetünk.  
Városunk, egyházközségeink és az ide zarándokló hívek együtt ünnepelhetjük a Máriabesnyői  

Kegytemplom Loretói kápolna konszekrációjának 250. évfordulóját, emellett egész Magyarország  
katolikus közössége készül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is. Mindkét esemény búcsúval jár 

együtt, és sajátos jellege is van. De mi is a búcsú, amelyet elnyerni oly sokan jönnek szeretett  
kegyhelyünkre augusztus 15-én, valamint szeptember 8-án?
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Egy kisfiú fordította el a kulcsot a zárban, aki 
az emberöltőnyi emlékeire pár hetes gyerme-
kével a karján emlékezett vissza: „7 éves kisfiú 
voltam, amikor a szüleim elvittek a Gödöllői 
Királyi Kastély megnyitójára. Akkor még nem 

- Szia, nagypapa!
- Ó, megjött az én kisunokám.
- Mit csinálsz nagypapa?
- Téged vártalak. Játszunk?
- De jó, hogy te játszol velem. A felnőttek 

nem szoktak játszani.
- Igen, most azt hiszik, hogy fontosabb dol-

guk van.
- Hogy lehetne segíteni nekik?
- Talán, ha visszaemlékeznének a gyermek-

korukra és újra örülni tudnának a napsütés-
nek, a hóesésnek és annak, hogy találkozhat-
nak egymással. Akkor rájönnének arra, hogy 
szükségük van egymásra és újra tudnának 
játszani.
- És miért fontos a játék nagypapa?
- Mert játék közben megszűnnek a gondok, 

egymásra figyelünk és az is kiderül, hogy egye-
dül nem megy. Mivel a játék egyedül nem az 
igazi. Jegyezd meg kisunokám, közösségben 
az öröm dupla öröm, a bánat felebánat.
- Akkor játszunk nagypapa.

Pál István

is sejtettem, hogy ez életem egyik meghatá-
rozó élménye és mérföldköve lesz. Nagy volt a 
tömeg, de mivel semmit sem láttam, előremen-
tem, és leguggoltam a fotósok mellé. Ott szúrt ki 
engem Baja Ferenc államtitkár, aki ezt mond-
ta: segítségre lenne szükségem, és ott elöl lá-
tok egy kisfiút. Ez voltam én” - emlékezik vissza 
Péli Máté, az egykori kisfiú, ma már édesapa, 
majd a kastélyról is mondott pár gondolatot: 
„A kastély teljes mértékben összefonódott Gö-
döllővel és a gödöllői élettel. A feleségemnek, 
aki 16 éve lakik Gödöllőn, mindig azt szoktam 
mondani, hogy Gödöllőre csak születni lehet, 
vagy beházasodni. Másképp nem hívhatod ma-
gad gödöllőinek. Természetesen ez csak vicc, 
de úgy érzem, hogy ezt az erős érzést tökéle-
tesen reprezentálja a Gödöllői Királyi Kastély. 
Minden gödöllői büszke rá, és egyértelműen ez 
a város ékköve. Nagy örömmel tapasztalom, 
hogy mennyi mindennek teret engednek a kas-
télyon belül. Gondolok itt esküvőkre, színda-
rabokra, zongoraestekre, vagy akár a Rádió1 
live streamjére, de ide sorolhatnám az Idesüss! 
televíziós műsort. Szerintem minden gödöllői 
ember szívét megdobogtatja, ha kedvenc kas-

télyát meglátja egy műsorban, egy reklámban 
vagy akár csak egy képen. 
Nagyon boldog 25. születésnapot kívánok a 

Grassalkovich-kastélynak, szeretett városunk 
egyik legjelentősebb nevezetességének!”

TU
DTA-E

Tudta-e, hogy ki nyitotta meg jelképesen 
1996-ban a kastélyt?

Találkozás
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Honnan és mikor jött az ötlet, hogy uszodát 
nyissanak, ahol babakortól oktatni tudják a 
gyerekeket?
Egy éves volt a lányunk, és szerettük volna ba-

baúszásra vinni, de nem volt ilyen hely a város-
ban. Gödöllő 30 kilométeres vonzáskörzetében 
egészen elképesztő volt látni, hogy milyen helye-
ken és körülmények között tartanak babaúszást. 
A legtöbb helyen hideg volt a víz, klórral fertőt-
lenítettek. Valahol öltöző sem volt, máshol pedig 
az idősek otthonában lévő merülő medencében 
vagy egy szálloda pince medencéjében tartottak 
oktatást, ahol az ijesztő látvány miatt sok sírdo-
gáló gyermeket láttunk. Ekkor gondoltuk úgy, 
hogy nagy igény lenne egy olyan uszodára, ahol 
a nagyobb gyerekek és a legkisebbek egyaránt 
jól éreznék magukat, és örömmel tudnának fej-
lődni.
Miben segíti a gyerekeket, ha már babakor-

tól viszik őket úszni a szülők?
Általános tévhit, hogy a babaúszás csak egy 

kellemes, közös, családi vízi élmény. Valójában 
az éneklős, játékos, vidám foglalkozás mögött 
tudatos fejlesztő program van. Segíti az izmok, 
az idegrendszer és az immunrendszer fejlődését, 
a könnyebb bölcsődei, óvodai beilleszkedést, 
előkészíti a tényleges úszástanulást. Nagyon jó 
lehetőség babák és apukák kapcsolatának erő-
sítésére is. Tapasztalatunk szerint a rendszeres 
babaúszók könnyebben veszik az akadályokat a 

mozgásban, sportban, a víz szeretete megmarad, 
így az úszás tanulás lényegesen könnyebb lesz. 
Akik rendszeres babaúszás után, nálunk foly-
tatták az úszás tanulását, iskolakezdésre maga-
biztosan, önállóan tudtak úszni. Mekkora köny-
nyebbség a szülőknek, ha a nyaraláson legalább 
a gyermek úszás tudása miatt nem kell aggódni, 
és öröm látni az önfeledt játékot is a vízben! Köz-
ismert tény, hogy az úszás fizikálisan és mentáli-
san sokat segít a gyermeknek.
Mennyire költséges és kockázatos vállalko-

zás a kicsik úszásoktatása? Küldetés, vagy csak 
hiányt tölt be Gödöllőn?
Valóban költséges és kockázatos vállalkozás, 

nagy odafigyelést igényel a fenntartás és az okta-
tás. Számunkra küldetés, mert nem tudtunk be-
letörődni, hogy nincs egy olyan hely a városban, 
ahol színvonalas, kifejezetten baba- és gyermek- 
úszás oktatásra szakosodott intézmény lenne. 
Emiatt hittünk a vállalkozás sikerében és szinte 
biztosra mehettünk, hogy a város ilyet nem fog 
építeni. Tényleges segítséget nem kaptunk, és 
nem hiszem, hogy kedvelne minket a városveze-
tés, hiszen ha egy házaspár tud működtetni egy 
baba- és gyermek tanuszodát, akkor a városnak 
könnyedén kellene üze-
meltetni egy nagy kapaci-
tású uszodát, de jelenleg a 
gödöllői szabadidősport tá-
mogatása is megmosolyog-
tató szinten van. Szerintünk 
mi tabutéma vagyunk.
Van olyan oktatási-ne-

velési intézmény, amellyel 
rendszeres a kapcsolat, és 
beépítik a heti rendbe a ki-
csik úszásoktatását? Van 
esetleg a várossal megál-
lapodásuk?
Próbáltunk minden óvo-

dával és iskolával kiépíteni a kapcsolatot, hogy 
le tudjuk venni a terhet a szülők válláról, és ne 
a munka után menjenek sportfoglalkozásra. 
Mindenhol udvariasan, de – a szülők támoga-
tása ellenére – elutasítottak a nevelési temati-
kára hivatkozva. Bár a nevelési módszerbe úgy 
látszik, illeszkedett, hiszen a FUT alapítvány az 
akkor még működő Hajós uszodába elvihette a 
gyerekeket, de mi nem. Most már a Hajós uszo-
dát sem nyitja ki a magát sportembernek valló 
polgármester. Mi továbbra is nyitottak vagyunk 
az együttműködésre, de jelenleg teltházzal mű-
ködünk, a szabad kapacitásunk nagyon kevés.
Megyei és országos szinten is elismert uszo-

da lett a Tavirózsa, sőt egy babaúszó akadé-
miai képzéshez is csatlakoztak, amiből nem 
sok van az országban. Milyen távlati tervük 
és céljuk van még ezzel a családias hangulatú 
uszodával?
A Stoller Babaúszó Akadémiához való csatla-

kozásunk egy kölcsönösen hasznos együttmű-
ködés. Kevesen tudják, de az országban a Stoller 
oktatási módszer az első, közel 20 éves tapasz-
talaton alapuló, hivatalosan is elismert fejlesztő 
foglalkozás. Mi szeretnénk a legjobbat nyújtani a 
szülők és gyerekek számára, amit az SBA foglal-
kozásokkal találtunk meg. Mi pedig lehetőséget 
nyújtunk az oktató képzésekhez, és kis úszóink 
a referenciája a módszer eredményességének. 
Oktatóink együttműködése emeli úszó iskolánk 
eredményességét is. Vállalkozásunk célja fo-
lyamatos, szeretnénk, hogy minél több gyerek 
tanuljon meg úszni, szeressenek sportolni, ba-
rátokat szerezzenek, tanuljanak alkalmazkodni, 
fejlődjenek egészségesen. Nincsenek nagysza-
bású terveink, csak szeretnénk folyamatosan 
működni, és sok gyermek és szülő arcán mosolyt 
látni.

Tavirózsa tó nélkül
Egész nyáron virágzik a fehér tündérrózsa, de jellemzően tavon, hiszen 
vízinövény, melynek levelei beborítják a víz felszínét. Gödöllőn is létezik 
egy ilyen tündéri hely. 2013-ban egy blahai házaspár, Adri és Rudi álmodott 
egy nagyot, és megnyitották Gödöllő első magánuszodáját. A Tavirózsa ma 
már nem csupán az egyik legszebb növényünk a kerti tavakban, hanem a 
város családias hangulatú szigete, ahol gyermekeinket tanítják úszni ko-
moly szaktudással rendelkező oktatók. A Tóth házaspárral beszélgettünk a 
tanév kezdete előtt.


