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A lélekemelő ünneplésből ördögi mélységekbe

1956 és 2006. október 23-a

„Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon.”
(1956-ban a forradalom napjaiban a rádióban beolvasott mondat)

„Hazudtunk reggel, hazudtunk nappal, hazudtunk éjjel.”

KÖZÉLET

(2006. május, MSZP-frakcióülés, Balatonőszöd, Gyurcsány Ferenc)
2006. október 23-án emlékezett Magyarország
az 50 évvel korábbi magyar forradalom és szabadságharc hőseire. 1956-ban fiataljaink megelégelték Rákosi Mátyás képmutató kommunista diktatúráját. „Szabadság, elvtársak!” – így köszöntek a
párttagok az ötvenes években: közben a szabadságjogoktól fosztották meg az embereket. Egyenlőséget hirdettek: ebből a szegénység és a nyomor
egyenlősége valósult meg. A népre hivatkoztak
(„népi demokrácia”): közben a népet kihagyták
a hatalomgyakorlásból. 50 évvel később, 2006ban a kommunista párt utódszervezete részben
megismételte a történelmet. Ahogyan 1947-ben
a magyar kommunisták csak választási csalással
tudtak győzni, úgy közel 60 évvel később sem finomkodtak: a 2006-os országgyűlési választások
előtt eltitkolták a kétségbeejtő gazdasági adatokat, majd amikor szűk körben beismerték a hazugságokat („őszödi beszéd”), ősszel, 1956 évfordulóján erőszakot alkalmaztak a békés emlékezőkkel
szemben.
Jávorka Lajos atya gondolatai az 1956-os forradalomról:
„Október 23-a a legkedvesebb nemzeti ünnepem. Igyekeztem komolyan megismerni az ’56-os
forradalom történetét. Nekem megadatott, hogy
többször is beszélgethettem Rácz Sándorral, aki
’56-ban a Munkástanácsok elnöke volt – ő a szülőfalum, Izsák szülöttje. És ma is kedves barátom
Frivaldszky János, aki műegyetemistaként egyik
kezdeményezője és tevékeny részese volt a Műegyetemen szerveződő és onnét induló békés
fölvonulásnak. Általuk értettem meg,
hogy ez egy őszinte, tiszta és békés
forradalom volt. A diákok és a
munkások nem akartak
mást, mint előbb kifejezni a Bem-szobornál az együtt-

érzésüket a különösen elnyomott lengyel nép
iránt, majd később határozottan kinyilvánítani a
magyar nép szabadságvágyát és a kommunizmus
elutasítását. Nagyon fontos volt számomra megismerni XII. Pius pápa és Mindszenty bíboros atya
’56-os szerepét és egyértelmű kiállásukat a forradalom és szabadság mellett.
Olaszországban, Loppianóban mindkét évben
egy tucatnyian voltunk magyarok, akik ezen az
estén együtt ünnepeltünk. Verseket és korabeli
leírásokat olvastunk, Himnuszt énekeltünk, beszélgettünk és magyaros ízlés szerinti vacsorát
készítettünk. Most egyedül ünneplek – de lélekben együtt veletek. Rómában sok magyar emlék
található, ellátogatok ezek valamelyikéhez imádkozni a hazánkért és határainkon túl élő honfitársainkért. Elolvasok néhány korabeli beszámolót,
és szeretnék interneten keresztül bekapcsolódni a
békemenetbe és a budapesti ünnepségbe.”
Egy gödöllői baráti társaság visszaemlékezése 2006. október 23-a délutánjáról:
„Öten indultunk útnak Gödöllőről
egy személyautóval a délután 16
órakor tartott nagygyűlésre. Az első döntésünk
meghatározta az
ünnepség
utáni történé-

seket, mivel, bár eredetileg a Deák térhez közel
lévő mélygarázsban terveztük letenni az autót,
ehelyett végül a Keleti és Blaha között, a Szövetség utca elején találtunk parkolót. Az első felszólaló Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke
volt, aki ’56 üzenetét a változás szükségességével
hozta párhuzamba. Majd Kárpáti György emlékezett vissza, hogy milyen öröm volt Melbourne-ben
győzelemmel vigaszt és erőt adni az itthoni forradalmároknak. 17 óra magasságában kezdte el
beszédét Orbán Viktor, aki 1956-ot csodának, az
ötven évet pedig mérföldkőnek nevezte. Közben
már helikopterek köröztek a levegőben, majd a
beszéd végén a tömeg óriási tapsvihara mellett a
rendezők arra kértek minket, hogy az Erzsébet-híd
és a Kálvin tér felé távozzunk, miközben láttunk
provokátorokat, akik kis cetlire írva üzentek, hogy
irány a Deák tér. Azonban egyikünk gyermeke
és egy másikunk felesége telefonon hívott minket, hogy azonnal menjünk haza, mielőtt bajunk
történne, és aggódnak értünk itthon. Kicsiny
csapatunkban volt két fiatal „forradalmár”, aki a
történelem részese akart lenni, és a Deák tér irányába ment volna, de az apai szigor és édesanyai
aggódás a telefon végén meggyőzte őket, hogy
irány az autó. Séta közben visszaidéztük, hogy a
lehetséges négy irányból csupán kettőt mondtak
biztonságosnak a rendezők, így gyorsabban kezdtük szedni a lábunkat, mert ezek szerint nem csak
a Deák tér felé volt veszélyes az útvonal. Mielőtt a
Szövetség utcában parkoló autóhoz léptünk, emlékszem, hogy szemből, a Keleti pályaudvar felől
lovas rendőrök jöttek felénk, így gyorsan autóba
ülve a Dohány utca-Ajtósi Dürer sor irányába sikerült kijutnunk az autópályára, és épségben hazaérve már a médián keresztül figyeltük a fővárosból
közvetített döbbenetes képsorokat és eseményeket. Belegondolni se merek, hogy mit tettünk
volna, ha a Deák téri mélygarázsig kell eljutnunk
valahogy...”
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A közelmúlt ünnepei sokunk számára egyértelmű üzenettel bírnak. Október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire, november elsején pedig halottjainkra, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk.
Mindkét ünnepünket ugyanazon emberi érzések kötik össze: a remény és a szabadság.
A szabadság iránti vágy olthatatlanul él mindannyiunkban, amit egykoron az 1956-os hősök
is érezhettek, akik tettekkel bizonyították, hogy
nem csak saját életük, hanem a másik ember
szabadsága is ugyanolyan fontos és ezért cselekedni szükséges. Ez nem csupán szónoklást
jelentett, hanem hitet és erőt, hogy az ember a
Mindenható elrendeltetésére szabadnak született és a másikért vállalt önzetlen szolgálatával
csodákra képes. Halottak napján hiszünk abban,
hogy szeretteink egy szebb és jobb világba tértek, ahol nincs többé fájdalom. Gyertyát gyújtunk a temetőben, amivel kifejezzük, hogy az
elhunyt hozzátartozóink örökké élnek. Ők már
elnyerték az örök szabadság ajándékát, de lélekben velünk maradnak, amíg újra találkozunk.
Mindkét ünnepünk legfőbb üzenete a remény:
október 23-án az elnyomás utáni élet, míg november első napján az örök életbe vetett hitünk
reménye.
GÖDÖLLŐ, A „SZABADSÁG” VÁROSA
Az elmúlt két év eseményeit sokan, sokféleképpen értelmezhetik a szabadság szó hallatán.
2019. október 23-án Gödöllő polgármestere
nyolcadszor esküdött fel a város vezetésére,
majd ünnepi beszédében ezt mondta: „Nem tisztem és feladatom ítéletet mondani emberi sorsok
felett, de azt ki kell mondanom, hogy a hatalom
megszerzésének és megtartásának eszközei azóta sem változtak; annak ellenére, hogy én még
mindig hiszek abban, hogy lehet tisztességesen csinálni.” Mindez pár órával azután történt,
amikor szintén a gödöllői változást sürgető,
mindössze 34 szavazatot kapott Bajkó Norbert
képviselőt alpolgármesterré választotta, és ettől kezdve a választást egyébként összességében elvesztő lokálpatrióta csapat minden egyes

ellenzéki előterjesztést leszavazott, miközben
a Szövetség Gödöllőért képviselői a város működése érdekében a határozatok 95 százalékát
elfogadták. Mondhatnánk persze, hogy a politika már csak ilyen, „oszd meg és uralkodj!”, de a
fenti idézet össze sem vethető ezzel. A választók
szabadságba vetett hite az urnáknál érezhető
volt, de a regnáló városvezetés inkább a „tutit”
választotta a hatalma megtartása érdekében, a
gödöllői emberekért vállalt valódi együttműködés és szolgálat helyett.
Az idei ünnepségen is kaptunk fontos üzenetet, ahol a város első embere így beszélt: „Abban
hiszek, hogy a kisközösségek ereje és annak ös�szessége vihet sikerre egy országot, hogy mindannyian tudunk tenni valamit ennek a közösségnek az érdekében. A szabadság jelenti a lélek
szabadságát, jelenti a szeretet szabadságát, a
gondolat szabadságát, a döntés, a művészet, a
kultúra és a sajtó szabadságát.” Milyen igaz mondatok, de vajon mi van mögötte? A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület több platformon
szeretné segíteni a kisközösségeket, jótékonysági eseményeket szervez, felkarolja a fiatalokat,
a művészetet, a kultúrát, és számos más fontos
értéket Gödöllőn. Gondolatainkat a GDL.hu Pelikán újságban és online módon próbáljuk eljuttatni minden helyi lakosnak. De folyamatosan
szembesülünk a valósággal, hogy ez nincs ínyére
a helyi hatalomnak. Folyamatosan törlik a posztjainkat és azokat a személyeket is, akik próbálják
eljuttatni bizonyos közösségi felületeken az objektív és tényeken alapuló híreket a lakosságnak.
Pedig milyen sokan érezték át a Bezsilla-villa
felújításának fontosságát, és ehhez milyen csodálatos és sok mosollyal teli közösségi sport- és
egészségnapot szerveztünk a lakosságnak! De a

város olimpiai bronzérmes vívójának az interjúja
sem juthatott el mindenkihez, pedig még rokonságban is áll a polgármesterrel. A szabadság legkisebb jelét sem látjuk, miközben a provokáció
és megbélyegzés soha nem látott mértékben
burjánzik, bár szavak mentén azt halljuk, hogy a
város nem lehet a politika terepe.
Mondd a másikra, amit csinálsz és nem lesz
gond, mondják a „bölcs” politikusok. A reklám
szerint: „igyál még egyet és fogd rá a nyuszira”!
Lehet, hogy a politika erről szól, de az emberek
ebből nem kérnek. A szabadság ugyanis nem azt
jelenti, hogy bárki és bármit megtehet. Érdemes
elgondolkodni, hogy ezen érvelés mentén vonható-e párhuzam a városvezetés egyes szereplőivel. Miközben a mérleg másik serpenyőjében
ott van azok tábora, akik ezt nem néz(het)ik jó
szemmel.
A JÖVŐNK SZABADSÁGA
A polgármester kampánya elkezdődött, bár
„papíron” nincs is köze a jövő évi választásokhoz. Kétségünk sem lehet, hogy a város vezetése
újfent több mint 30 ezer gödöllői lakos szolgálata
helyett a saját önös érdekei mentén, akár eljárást
és pert maga után vonó döntéstől, vagy politikai
provokációktól sem visszariadva próbál megfelelni egy adott hatalmi törekvésnek, miközben
kommunikációjában a helyi ellenzékre mutogat.
De a szabadság nem önző, egyedül nem lehetünk szabadok, közösség és a másikért való tenni akarás nélkül nincs értelme. A provokációknak
nem felülve továbbra is hisszük, hogy a rossz politikai színjátékot csak és kizárólag jó tettekkel és
az emberekért vállalt szolgálattal lehet legyőzni.
Ünnepeink ezzel az üzenettel vérteznek fel, a
szavak pedig cselekedetek nélkül mit sem érnek
a szabadságunkba vetett reményünk oltárán.

VÉLEMÉNY

Gödöllői szabadság
„újratöltve”!
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KÖZLEMÉNY
Határozottan visszautasítjuk a „Gödöllő ellen szavaztak a fideszes képviselők” címmel 2021. október 21-én, a város hivatalos közösségi oldalán
közzétett állítást.
Képviselőcsoportunk tagjainak tartózkodó vagy nemleges döntését az alábbiak indokolták:
1.
2.

KÖZÉLET

3.
4.
5.

A testületi ülés legvégén hirtelen előterjesztett határozati javaslatban foglaltak egy előző nap megjelent újságcikkre hivatkoztak, ami csupán
feltételezésnek, és nem egy jóváhagyott, hatályba lépett központi döntésnek minősül.
A napirend megvitatására a polgármester nem adott lehetőséget, ami súlyosan sértheti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
foglaltakat.
A polgármester egyértelműen pártpolitikai alapon terjesztette elő a javaslatot, amivel ellentmondott az önmaga által rendszeresen ismételt
kitételnek, miszerint: az önkormányzati ülés nem pártpolitikai csatározás helyszíne.
Képviselőcsoportunk tagjai arra esküdtek fel, hogy a gödöllői emberek érdekeit képviseljék, és nem arra, hogy a városvezető aktuális politikai
érdekét tekintsék támogatandónak a gödöllői polgárok és vállalkozók, azaz, a településen élők és adót fizetők érdekével szemben.
Gödöllő fejlődése nekünk is alapvető célunk. Örömmel vesszük, hogy az elmúlt hónapokban több milliárd forintos, fejlesztésre és intézményi
működésre fordítható kormányzati támogatás érkezett Gödöllőre. Ezek javítják az itt lakók életkörülményeit, ami számunkra a legfontosabb.

Gödöllő Város Önkormányzata nem válhat a politika martalékává, nekünk mindig és minden esetben a helyi emberek és vállalkozások problémáira
kell keresni a megoldást. A város honlapja és közösségi oldala pedig nem sajátítható ki egyéni politikai érdekeknek.
Tisztelettel,
Epres György, Klement Péter, Kocsi Tamás, Kolozs Csaba, Máthé László, dr. Péterfi Gábor, Török Sándor
önkormányzati képviselők

VÁROSI SÉTÁK

Vigyázat! Időzített „bomba”!
Sok évre visszanyúló közlekedési probléma
a Lumniczer Sándor és a Szent János utcai kereszteződés. Sajnos minden évben több baleset történik ott. A probléma forrása, hogy a
Szent János utcából, a Csíkos ABC irányából
érkező - valószínűleg helyismerettel nem rendelkező - autósok könnyedén elnézik, hogy
az egyirányú Lumniczer utca egy nagy forgalmú, nem a lakótelephez tartozó útszakasz és
itt sokszor a megengedettnél egyébként nagyobb sebességgel érkező autóknak kell(ene)
elsőbbséget adni.
A Szent János utcából érkező autósok belátását a jobbra fekvő vízműtelep is nehezíti.
Ez persze még nem mentség a körültekintő
vezetés alól, ráadásul elsőbbségadás tábla is
figyelmeztet.
ai163273967836_PAP_Hird_210x80 PRESS.pdf
1
Az önkormányzat ugyan próbált megol-

dást találni a problémára és forgalomlassító
bukkanókat építtetett a Szent János utca
mindkét oldalára a kereszteződés előtt, azóta azonban újra és újra bebizonyosodott,
hogy a megoldás nem hozta meg az elvárt
eredményt. Továbbra is évente több baleset
történik pontosan ugyan azon analógia szerint, ahogy korábban. Általában az ártatlan
autós szinte 100 szazalékban a vele szemben
lévő, neki jobb oldalra eső sarokba csapódik
be, ahol régebben egy villanyoszlop állt. A
korábban szintén egy baleset következtében
kidőlt oszlopot nemrég visszaállították. Így a
következő becsapódás ide, sajnos tragédiába
torkolhat, ennek megakadályozására - a helyzet pontos ismeretének birtokában - mindent
el kell követni.
2021. 09. 27.
12:47
Kolozs Csaba önkormányzati képviselő

Egy korábbi tipikus baleset, még oszlop nélkül

(Szövetség Gödöllőért) az októberi képviselő-testületi ülésen felhívta a figyelmet a
problémára, kérve a szakértők bevonásával a
minél biztonságosabb megoldás kialakítását.
A visszaállított villanyoszlop

HIRDETÉS

Mi kell a tökéletes uzsonnához?
Használati útmutató kedvenc szendvicsedhez
1.

2.
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is tönkremehetett az elmúlt hónapokban, mikor az
összes hazai baloldali párt prominens képviselői
tették itt tiszteletüket, nem egyszer közös fórumot
tartva és együtt fotózkodva a polgármesterrel.
A teljes igazság elhallgatására szolgált példaként legutóbb éppen a dél-koreai Samyang Holdings vezetőségének gödöllői látogatása, akikkel
a Királyi Váróban
egyeztetett a teljes
városvezetés, az el-

A HÓNAP TÉMÁJA

Talán nem meglepő, hogy az utóbbi években a
gödöllőiek is elgondolkodnak azon, hogy is állunk
ezen a téren szűkebb pátriánkban. Van erre okunk
bőven, elég csak az átépítendő és felújítandó, majd
végül milliárdos vagyonvesztéssel lebontandó városházára gondolni, illetve a tető azbeszttartalmára vagy éppen annak ellenkezőjére. Nem csoda tehát, ha megzavarodunk a ránk zúduló, egymással
sokszor ellentétes információk rejtélyes viharában.
Egyszerűbb a helyzet, ha az ellentmondó hírek
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Az igazat! Csakis az igazat!
A mondás szerint puha annak az embernek az orra, aki hazudik, és egy idő után
azt sem tudja, kinek mit mondott. Nem sokkal jobb a helyzet akkor sem, ha azt
vallja, nem szabad hazudni, csak nem kell elmondani a teljes igazságot. Helytelen ez még akkor is, ha sok politikus vallotta és vallja magáénak ezt az elvet.
ugyanazon személytől származnak, hiszen akkor
kevésbé feltételezhető, hogy a tájékoztatás valódi
tartalmával van gond.
Örömmel konstatáltuk, hogy az évszázad beruházásának is titulált Budapest-Hatvan vasútvonal
teljes rekonstrukciója projekt keretében az organikus utakon (Köztársaság, Állomás, Klapka, Besnyő)
felújítások történtek. Gémesi György polgármester – aki két éve hordót gurított a vasúti felüljárón
– közösségi oldalán „üdvözölte” ennek tényét a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. – Magyar Közút Zrt. –
Gödöllő Város Önkormányzata együttműködésére
hivatkozva. Utánajártunk, de ahogy több orgánumban is olvashattuk, a Swietelsky adta a gépláncot,
a Közút az aszfaltot, az önkormányzatnak ehhez
egy fillérrel sem kellett hozzájárulnia. A városvezetés pedig tapsolhatott, hiszen mindannyiunkkal
együtt a nyertesei ezeknek a sokmilliós „járulékos”
munkáknak. Hogy mennyire etikus más tollával
ékeskedni, azt döntse el mindenki magában!
Persze választások jönnek, tudjuk jól, ezért
ennek (fő)szereplőit könnyen áthatja a politika,
amit – mint szintén sokszor megtudtuk már – városunk első embere nem enged be a városba. Ő
maga sem politizál, mint vallja, mégis hallásunkat
szolgáló érzékszerveinket megcsalja eme újabb bizonytalanság, hiszen neki lassan – mint a viccben
– mindenről a FIDESZ és a kormány jut az eszébe.
No nem akkor, amikor sok milliárd forintnyi állami
beruházás érkezik, vagy sikeres pályázat győzteseként ünnepelteti magát. De a sikert könnyen magának indukálja. Apropó! Ha már nem engedjük be a
politikát a városba, akkor a fülünk után a látásunk

lenzék mellőzésével. Hogy miről, azt nem tudni, de
feltételezhetjük, hogy milyen kommunikációs fogások látnak majd napvilágot ezzel kapcsolatban.
Szembetűnő, hogy ezt megelőzően, amikor a
kormány bejelentette a gyár letelepedését az 1,3
milliárd forintos támogatással, egy szót sem lehetett olvasni erről a polgármesterhez közeli helyi sajtókban. Szinte biztos, hogy emiatt fejlesztenek és
jönnek Gödöllőre, de nincs is mit ezen megköszönni, hiszen „csak” 70 ember foglalkoztatását és vélhetően minél nagyobb mértékű iparűzési adó bevétel növekedést jelenthet ez a városnak, ami ugye
természetes. De a kormány csak elvesz… Nincs
iparűzési adó - mert egy része a vállalkozóknál
marad -, így akkor nincs útfelújítás – olvashattuk
a helyi hírekben hirdetés formájában. Mindazok
után, hogy a város legutóbbi iparűzési adóbevétele meghaladta az előirányzott terveket, és a járványban is emelkedett. De a kormány mindig csak
elvesz… Mint ahogy elvette azt a majd 8 milliárd
forintnyi adósságot is a gödöllői önkormányzat válláról, amelyet csakis Gémesi halmozott fel, hiszen
itt nem tud senkire visszamutogatni az elmúlt 31 év
viszonylatában.
Tudjuk, a kommunikáció rendkívül fontos, s aki
jól szövögeti a maga hálóját, beletéve érdekes csavarokat, az lassan azt hisz el magának, amit beleképzel ebbe. Semmi sincs persze ok nélkül. Így történt ez a legutóbbi testületi ülésen is, amikor egy
újságinterjúra hivatkozva, gyakorlatilag keresve az
alkalmat a „kötekedésre”, pult alól előhúzott utolsó perces előterjesztés született. Történt ugyanis,
hogy Gémesi György a Kereskedelmi és Iparkama-

ra elnökének nyilatkozatából azt hámozta ki, hogy
újabb elvonásokkal sújtják az önkormányzatokat.
Az elnök üzenetének lényege persze az, hogy több
pénzt hagynának a kisvállalkozásoknál. De hát ez
van, amikor az egymással szemben álló felek közül
az egyik 6-osnak, a másik 9-esnek látja az előttük,
s köztük lévő számot. Nehéz eldönteni, hogy ki ül
fordítva a lovon, azt viszont annál könnyebb, hogy
ez semmi más nem volt, mint egy újabb politikai
provokáció. Hangzatos hír látott napvilágot azt követően, hogy a helyi ellenzéki képviselők nem támogattak egy politikai tőke kovácsolására gyártott
„hirtelen” előterjesztést. Ugyan nem tudni, hogy
került az asztalra egy újságcikk hatására született
következtetés határozat formájában, az egyenlőségjel másik oldalán természetesen a helyi ellenzék provokálása, aljas lejáratása állt. Ismét az igazság elhallgatása valósult meg, s csupán egy saját
maga által indukált, egyszemélyben meghozott
politikai prekoncepció szavazására biztatta a testület tagjait.
Mi a megoldás? Az őszinte, nyílt és tiszta beszéd?
Nehéz dolog, hiszen keresve sem találhatunk ilyet
mostanság. Még akkor sem, amikor bírósági és Kúria
határozatok mondják ki a városvezetés felelősségét
az elhíresült 700 milliós szálloda perben. Higgyünk
a szemünknek, annak, amit a Kúria ír vagy inkább a
fülünknek, annak, amit a polgármester tolmácsol és
fordít le (ferdít el) a lakosság irányába. Persze tudjuk,
nem kell elmondani a teljes igazságot. Például azt,
hogy a havi több millió forint kamatot felemésztő
„büntetésből” akár kispórolható lett volna a szintén
törvénytelenül bevezetett behajtási rendelet által
előirányzott, évi 60 milliós bevételi cél. Pusztán némi
matekot, gondolkodást, logikát és a politikai kard
tarsolyba tételét kívánja meg a valóban a városért és
az abban élő emberekért való tenni akarás. És akkor
joggal tehetnénk fel a kérdést: a közmondásban
szereplő embernek vajon puha az orra?
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Európai zenei híd, gödöllői hídfővel
A Kreatív Európa Iroda Sikeres Magyar Projektek kiadványában a fenti
címen jelent meg interjú, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány Music

KULTÚRA

Bridge nemzetközi művészeti projektjéről.
A 2021-ben fennállásának 40. évfordulóját
ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekart fenntartó alapítvány háttérmunkásai, főszervezőként
pályázatot nyújtottak be a Kreatív Európa Kultúra
Alprogramra. Partnerként Gödöllő testvérvárosainak civil szervezetei; a Pro Cultura Subcarpathica
Beregszász, a Csíki Kamarazenekar, a dunaszerdahelyi Talentum, valamint a francia Le Baroque
Nomade, a Talamba Ütőegyüttes és a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar csatlakozott a projekthez.
A két évre tervezett ZENEHÍD projekt elnyerte a
200 000 eurós támogatást, és 2019 szeptemberében elkezdődött a 93 művészeti programcsomag
megvalósítása. A program mottói: „A zene láthatatlan aranyhíd, amely összeköti a föld valamen�nyi emberét.” - Bartók Béla. „Nem lehet egészen
boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az
örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert
magától nem jut el addig.” - Kodály Zoltán
A cél világos. A zenével, mint egy híddal összekötni az embereket és éltető örömöt adni a zene
által.
A projekt programjában gyermek és ifjúsági
hangversenyek, szimfonikus zenekari koncertek,
a hallgatókat szűkebb csoportokban megszólító
zenei estek, fesztiválok, szakmai konferenciák,
partnertalálkozók, nemzetközi zenei kurzusok és
nemzetközi koprodukciók kaptak helyet. A program a GödöllŐsz Fesztivál nyitó koncertjével
indult, amelyen vendégként fellépetek az Urban
Verbunk táncosai. A nyitókonferencián a Csíki

Kamarazenekar tagjai, francia fuvolaművésszel
és magyar énekesnővel alkottak nemzetközi barokk együttest. Az Ars Sacra Fesztiválon a Dunaszerdahelyi Szent György Kórus lépett fel.
Beregszászra a szimfonikus zenekar vitt ifjúsági
hangversenyműsort. Dunaszerdahelyen a zeneiskola tanárai koncerteztek. A Liszt Fesztiválra pedig
japán művészeket hívtunk meg.
A ZENEHÍD, Európa klasszikus zenei örökségét
akarta minél szélesebb körben megismertetni,
ezért kapcsolatba léptünk olyan zenészekkel és
együttesekkel, akik élményszerűvé tudják tenni
a zene világát mindazok számára, akik még nem
otthonosak ebben a világban. Így koncerteztek a
Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségei
Eckhardt Gábor vezetésével a Nefelejcs Napközi
Otthonban és a Madách Imre Szakközépiskolában,
a Gödöllő Consort a Montágh Iskolában, a Flautone Quartet pedig környékbeli kis településeken.
2020. március 10-én műhelytalálkozót szerveztünk óvónőknek, tanítóknak, énektanároknak,
hogy értékeljük a projekt addigi munkáját és megtervezzük a jövőt.
Aztán a pandémia mindent megállított. Vagy
mégsem?
A valós értékeket nem lehet leállítani, mert háttérbe szorítva is tudnak élni. Így a nyitáskor megtaláltuk a módját, hogy folytatódjon, ami elkezdődött. Óvodák, iskolák a könyvtár, a kastély udvarán
és vidéki helyszíneken léptek fel, többnyire szabadtéren a zenekar kamaraegyüttesei. Volt kon-

cert Kistarcsán, Nagytarcsán, Szadán, Kartalon,
Versegen, Turán, Hatvanban és az 1000 éves Bakonybél monostorában. A vonós kamarazenekar a
Régi Zeneakadémián adott hangversenyt, a Liszt
Fesztivál keretében pedig országunk öt rendkívül
tehetséges fiatal zongoraművésze, Beethoven öt
zongoraversenyét adta elő a zeneszerző-óriás születésének 250 éves jubileumán.
Az újabb lezárás után új lendülettel indult a művészeti munka.
A Nemzetközi Barokk és Ifjúsági Szimfonikus
Zenekari Mesterkurzuson 62 fiatal mélyíthette el
zenei tudását élvonalbeli művészek irányításával.
Jótékonysági koncertet adtak a Királyi Kastélyban,
a zeneiskola udvarára tervezett ZENEPAVILON felépítéséért, majd Dunaszerdahelyen is bemutatták
műsorukat.
A vonószenekar Galántán koncertezett a Szlovákiai Magyar Vass Lajos Pedagógus Kórussal, a
fúvósok Csíkszeredán szerepeltek.
A nemzetközi együttműködés kiemelt eseménye volt a Csíki Kamarazenekar és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közös produkciója, élvonalbeli
szólisták közreműködésével. A Beethoven jubileumhoz kapcsolódó koncertműsort három helyszínen: Csíkszeredán, Tolnán és Gödöllőn adták elő
az együttesek.
A projekt során, a fellépő neves szólisták mellett, több nemzetközi hírű vendégkarmester vezényelte a zenekart: Ebihara Hikaru, Alpaslan Ertüngealp, Gál Tamás, Kovács János. A projektet
augusztus 22-én nagyszabású Opera Gálaest zárta.
Mozgalmas, értékes, szép munka volt, egymásra
figyelve, összefogással. Reméljük, lesz folytatása!
Ferenczi Anna
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- portré: Pál Gábor
Kafor, ahogy szinte mindenki ismerte, és ő is ismert mindenkit. Az életvidám, bohém, mindig viccelődő Pál Gábor neve egyfajta „brand” volt
Gödöllőn. Régóta „nem hallani róla”, ezért megkérdeztük: mi lett vele?
Már a gödöllői rendszerváltáskor is aktív szereplője volt a helyi eseményeknek? Hogy került
a tűz közelébe?
Akkoriban Pesten dolgoztam, és édesapám
mondta, hogy megalakult helyben az MDF csapata.
Varga Kálmán szervezte a gyűléseket a múzeumban
barátaival és ismerőseivel, akikkel utána együtt terveztük a jövőt.
Hogy emlékszik vissza? Mit szerettek volna elérni?
Indíttatásomból fakadóan egy jó bulinak éreztem Cservenkáné visszahívását és a demokratikus
választások elérését, de tudtuk belül is, hogy változtatni kell, mert így nem működik a rendszer. Kollégáim szavai a mai napig a fülemben csengenek:
a gyeplő a lovak között van. Valahogy ezt fogadtuk
meg, és elsőként Gödöllőről került Parlamentbe
demokratikusan választott képviselő, Roszík Gábor
személyében, akinek Varga Kálmánnal a kampányfőnökei voltunk.
Hogyan került kapcsolatba Gémesi Györggyel?
Ő eggyel alattam járt a Munkácsyban, de akkor
még nem ismertük egymást. Viszont amikor ő is
bekapcsolódott a szervezkedésbe, rögtön tudtuk,
ő lesz a polgármester. Erős személyiség volt, és jól
gondolkodott.
Ön nem szeretett volna közéleti szerepet vállalni?
Én buli ember vagyok. Gémesi egy sportoló, akinek mindig csak a győzelem számított. Az első két
választás alkalmával a kampányfőnöke voltam. Sok
ötletem volt, szép emlékekre tudok visszagondolni.
Például az első Szabadság Napja előtt Koltay Gáborral és Szörényi Leventével kitaláltuk, hogy az Alsóparkban legyen az ünnepség. Aztán szép lassan,
az évek múltán mindenből kihagytak, így a Magyar
Szabadságért Díj kuratóriumából is.
Mi volt ennek az oka?
Voltak dolgok, melyekről másképp gondolkodtunk. Például amikor a Morzsányi-házat meg akartuk venni, először a polgármestert és Fábián Zsoltot
kérdeztem erről. Kiderült, kellene a városnak is, tárgyaltak a tulajdonossal, de mégsem volt rá pénzük.
Viszont ezzel felsrófolták az árát, így kétszer annyiért

1989: a miniszteri Merci mellett

tudtuk megvenni, és a végén még én voltam a ros�sz fiú. Ott volt a vállalkozásunk a feleségemmel, de
még ezek után is segítettük Gémesit, több százezer
forintból „ruháztuk” őt, hogy egy polgármester rendesen legyen felöltözve. Egy idő után viszont egyre
ritkábban mentem be hozzá, mert jóérzésű ember
nem teszi be egy olyan irodába a lábát, ahol a szen�nyes ruháktól kezdve a kutyáján át minden ott van.
Mi volt az utolsó közös „projektjük”?
2004-2005 körül nem ment jól az üzlet, ezért kértem őt, próbáljon segíteni. 2006-ban a „Gödöllő 40
éves” születésnapi programsorozatot én találtam
ki és a „Szerencsés város” című DVD producere
voltam, de utána már nem tartott rám igényt. 2007ben kimentem Amerikába, és csak odaútra szólt a

Tüntetés 2002-ben: „hátul” éppen
Medgyessy koccintgatott Nastaséval

jegyem. Barátaimnak írtam e-mailt, hol és hogy vagyok. Meglepődtem, amikor válaszolt a levélre, csupán ennyit: „Jól tetted.” Mármint, hogy kimentem.
Most már csak nevetek az egészen.
Azóta nem is találkoztak?
Hét hónap után hazajöttem, és Szilvásváradon futottunk össze egy fogathajtó versenyen. Nem volt kivel visszajönni Gödöllőre, de mikor találkoztam vele
és L. Péterfi Csabával, megörültem a gödöllői ismerősöknek és kértem, hozzanak haza? Nemleges volt
a válasz… Egy dolgot becsülök a polgármesterben:
anyagilag is támogatta apám (Pál István, a Damjanich János Általános Iskola korábbi igazgatója, a jelenlegi épület építtetője - a szerk.) emléktáblájának
felavatását.
Sokszor álmodik Gödöllővel?
Soha.
És vissza szokott emlékezni?
Igen, végül is itt éltem 55 évet, itt jártam iskolába, az óvodától az egyetemig. Most 67 éves vagyok,
nyugodtan élek Péteriben feleségemmel és kislányommal. Már nem is tudom, hogyan lehet másként élni, mint ahogyan most tesszük. Szerettem
Gödöllőn élni, de egyszer sem éreztem, hogy vissza
kellene mennem oda lakni. A sikereim ide kötnek
Péterihez, az evangélikus egyház számvevőjeként

már 100 millió forintért végeztünk felújításokat a parókián és a temetőben, most a templom felújítása a
következő cél.
Az 1990-es évekbeli Pál Gábor vállalna feladatot a mai Gödöllőn?
Volt pár ötletem a későbbiekben is, de mivel nem
kaptam azokra pozitív visszajelzéseket, egy idő után

Lenin „pótlása”

már nem is akartam támogatni a polgármestert.
Azon a vonalon pedig, amin jelenleg elhelyezkedik,
nem is tudnám, mert a gondolkodásunk is nagyon
messze került egymástól. Ő olyan típusú ember,
aki megy előre, mint a fúrófej, ami mellett viszont
időnként kihullanak a forgácsok, ez természetes.
De én már nem bánom, hogy forgács lettem. Sajnos
úgy megy előre, hogy a város közben sok hátrányt
és kárt szenved el. Gödöllőnek jók a lehetőségei, de
rossz irányba megy és mindig ellenzékbe kerül.
Pedig sokszor nyilatkozta, hogy ő ugyanott áll,
mint 1990-ben.
Ez egy illúzió! Megnyugtatom őt, hogy nem
ugyanott van. Nem is lehet ott, mert a világ és mi is
változunk, de aki Karácsony Gergely mellett ül egy
színpadon, az ne mondjon ilyeneket, mert onnan
már csak egy lépés Fletó!
Keserű a szája íze?
Nem, elégedett ember vagyok. Nem érdekel,
hogy mit építenek Gödöllőn, mert nem látok benne
koncepciót. Csak egy személyes példa! Nagybátyám
a város hősi halottja, Kirchhofer Csosza bácsi hazahozta a hadinaplóját és az óráját Oroszországból.
Feldolgoztam a kézzel írt naplót, szívesen a város
szolgálatába állítottam volna. Nem érdekelte őket.
Akkor engem miért érdekeljen Gödöllő, amely a saját történelmét sem képes megfelelően ápolni? Más
dolgokkal sem foglalkoznak igazán, mert ha harminc évig nem tudtak hozzányúlni a közlekedéshez,
nincs a városnak sportcsarnoka, de közben a hotelre
700 millió feletti jogerős tartozása van, akkor ezeket
ennyi idő távlatából nem lehet a csillagok állására
fogni. Az ilyen dolgok miatt nem lehetnek nyugodtak, hogy jól csinálták.

2019: Pál István emléktábla avatásán

KÖZÉLET

„Nem bánom, hogy forgács lettem!”
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Uniós miniszteri
csúcstalálkozó Gödöllőn
KÖZÉLET

Interjú Varga Judit igazságügyi miniszterrel
Október elején pár napra benépesedett a Gödöllői Királyi Kastély.
Európa számos pontjáról érkeztek rangos politikusok, hogy egy konferencia keretében megvitassák az igazságszolgáltatás technikai
fejlődésének jelenét és jövőjét. Varga Judit igazságügyi minisztert
kérdeztük.
Nemrégiben a Gödöllői Királyi Kastély
adott otthont az Európa Tanács (ET) magyar elnöksége keretében tartott, uniós
igazságügy-miniszteri konferenciának. Miért erre a helyszínre esett a választásuk?
Két szempont játszott kulcsszerepet ebben
a kérdésben. Egyrészt egy olyan helyszínre
volt szükségünk, amely ugyanúgy alkalmas
plenáris ülések biztosítására, mint egy-egy
delegáció kisebb, úgynevezett bilaterális találkozóinak lebonyolítására. Tudtuk ugyanis,
hogy ez az esemény az elnökség legnagyobb
ívű rendezvénye lesz, ekkora méretű találkozót a Tanács történetében korábban ugyanis
csak Franciaországnak és Németországnak
sikerült megszerveznie. Viszont a Kastély
már a 2011-es uniós elnökség során is sikeresen vizsgázott, így nem voltak kétségeink
afelől, hogy most is megfelelő helyszín lesz.
Másik fontos szempontunk volt azonban az
is, hogy külföldi vendégeinket egy kicsit kihúzzuk a budapesti buborékból és megmutassuk nekik, milyen csodás helyek találhatóak a fővároson kívül is.
Mi volt a konferencia célja és melyek a
legfőbb eredményei?
38 ország delegációja érkezett a kontinens
különböző pontjairól Magyarországra. A
konferencia elsődleges célja egy olyan platform kialakítása volt, amelyen a résztvevők
szakmai párbeszéd útján oszthatják meg
egymással tapasztalataikat az igazságszolgáltatás digitalizációja és a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán. A digitális
technológia fejlődésével ugyanis az igazságszolgáltatás hatékonyságával és minőségével kapcsolatos elvárások is nőnek. Amikor
2019-ben Franciaország kezdeményezésére
a digitális technológia lehetőségeiről és veszélyeiről folytattunk eszmecserét, még nem
sejtettük, hogy mennyivel aktuálisabb lesz
ez a kérdés a koronavírus-járvány alatt. Két

Varga Judit igazságügyi miniszter

évvel az első ilyen jellegű rendezvény után
azonban már mindenki tudja, hogy a technológiai fejlődés adta lehetőségeket ki kell
használni az igazságszolgáltatás területén is.
A gödöllői igazságügyi miniszteri konferencián örömmel osztottam meg külföldi ven-
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dégeinkkel Magyarország e téren szerzett
tapasztalatait, hiszen hazánk sikerrel tudott
alkalmazkodni az új digitális kihívásokhoz
és tudta áthelyezni állami szolgáltatásait a
virtuális térbe.
Mik a visszajelzések a tagállamok részéről? Hogy érezték magukat a gödöllői
kastélyban?
Rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, minden közhely ellenére kijelenthetjük ugyanis, hogy olyan gyümölcsöző
eszmecseréket folytattak egyes országok
képviselői, amelyek további lendületet adhatnak az Európa Tanács tagállamai között
már folyamatban lévő munkának és együttműködéseknek az igazságszolgáltatás területén. Abban pedig csak bízni tudunk, hogy
a bennünket követő Olaszország is hasonlóan behatóan foglalkozik majd a technológiai
fejlődés adta kihívásokkal és lehetőségekkel. Ne feledjük el, a munka tulajdonképpen
még csak most kezdődött el.
Mik lehetnek a jövőbeni célok a hazai
igazságügy digitalizációja kapcsán?
A Kormány azon dolgozik, hogy a digitális átállással a magyar igazságszolgáltatási
rendszer minden állampolgár és vállalkozás
számára a 21. század igényeihez méltó módon, gyorsan és hatékonyan váljon elérhetővé. Ennek érdekében az a célunk, hogy a
különböző szolgáltatások minél tágabb horizonton váljanak elérhetővé a digitális térben is. Őszintén kijelenthetem, hogy ebből
a szempontból az EU élvonalába tartozunk:
2018-ra megvalósult a teljes körű bírósági
e-Ügyintézés, 2020-ban bevezettük a bírósági dokumentumokba betekintést biztosító e-Aktát, a Digitális Szabadság Bizottság
megalakításával pedig már több mint egy
éve keressük a választ olyan égető kérdésekre, mint a személyes adatok védelme vagy
a szólásszabadság garantálása a digitális
térben. Persze van még tennivaló, láthatjuk
azonban, hogy az irány jó.
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Mi a véleménye az utóbbi években Gödöllőn megvalósult állami beruházásokról, tekintettel elsősorban az uszodaépítésre és a
Budapest-Hatvan vasútvonal teljes rekonstrukciójára?
Ez is csak azt bizonyítja, hogy a baloldali
ellenzék által mantrázott szólamok, miszerint az „ellenzéki vezetésű városokban nem
hajt végre fejlesztéseket a Kormány”, megint
csak kitaláció, semmi köze a valósághoz. A
Kormány elkötelezett a fejlesztések mellett,
azért dolgozunk, hogy minden magyar település fejlődjön és felvirágozzon.
Miben látja a város fejlődési potenciálját
és Ön szerint miben tud ehhez segítséget
nyújtani a kormány?
Gödöllő kiváló adottságokkal rendelkezik,
hiszen a vidékre jellemző nyugalom ugyanúgy jelen van, mint ahogy a nagyobb települések szolgáltatásai, ráadásul a főváros is
karnyújtásnyira fekszik, ezeket pedig mind a
gazdaság, mind pedig a kultúra terén érdemes a továbbiakban is kiaknázni. Mindemellett ne feledjük, hogy Gödöllő egyetemváros,
Közép-Európa egyik legnagyobb agrártudo-

mányi egyeteme, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem otthona, melynek gödöllői
campusa az elkövetkezendő időszakban soha
nem látott fejlesztéseken megy keresztül az
egyetemi modellváltásnak köszönhetően. A
tervek szerint egy 21. századi modern campus jön létre, amivel nemcsak a hallgatók és
oktatók, de az egész város nyerni fog.
Ön elvállalta az idei, gödöllői XX. Liszt
Fesztivál fővédnöki szerepét. Miért tartotta
ezt fontosnak?
A komolyzene iránti lelkes rajongásom
talán már sokak által ismert, éppen ezért a
felkérés is rendkívül megtisztelő volt számomra. Úgy gondolom, hogy a történelem
egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője nem a
beszélt nyelvben, hanem a zene nyelvén fejezte ki magyarságát, betűk helyett hangjegyeket vetve a papírra. Liszt Ferenc öröksége
felbecsülhetetlen nemcsak a magyarság, de
az egész emberiség számára is. Közös felelősségünk a ránk hagyott kulturális értékeket
ápolni és megőrizni az utókor számára. A Liszt
Fesztivál erre tesz kísérletet már hosszú ideje,
úgy gondolom, nagy sikerrel.
Köztudott Önről, hogy kiválóan játszik
hegedűn és gyermekei is hangszereken tanulnak. Honnan van ennyi energiája még a
zenére is? Vállalna esetleg akár amatőr fellépést Gödöllőn?
A hegedű több mint 30 éve része az
életemnek.
Megszámlálhatatlan
emléket, élményt és barátságot köszönhetek
neki. Hegedülni számomra egyet jelent a
harmóniával. A fiaim is tanulnak zenélni, bár
még kicsik, régi vágyam, hogy összehozzunk
egy otthoni kamarazenekart. Hihetetlen megtiszteltetés volt idén nyáron, amikor közösen
játszhattam Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel Fertődön. A színpadot viszont
szeretném meghagyni a profiknak.

. 27.
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Jubiláló
csoportok
koncertjei a díszteremben

Ökumenikus Istentisztelet a
kastélykápolnában

2021. november 4.
Gödöllői együttesek
koncertjei a lovardában
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A SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

CSALÁDI NAP
2021. NOVEMBER 14. (VASÁRNAP)
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a november 14-én
első alkalommal megrendezésre kerülő családi napra! Az egész napos program
során soha nem látott interaktív tárlatvezetés mellett hallhatjuk és láthatjuk
az idén jubiláló gödöllői művészeti csoportokat, akiknek ezúton is kifejezzük
köszönetünket a városért tett több évtizedes szolgálatukért.
Egyedülálló módon lehetőség lesz ökumenikus Istentiszteleten való részvételre a kastélykápolnában,
amely regisztrációhoz kötött, majd délután gödöllői együttesek koncertjét élvezhetik a lovardában.

MINDEN PROGRAM INGYENESEN LÁTOGATHATÓ, KIVÉTELT EGYEDÜL A HÁROM
TÁRLATVEZETÉS KÉPEZ (MAX. 3 x 30 FŐ), MELY EGYBEN REGISZTRÁCIÓHOZ IS KÖTÖTT!

PROGRAM:
10:30-11:50
11:30-12:50
		
12:30-13:50
14:30 		
15:30 		
16:45
18:15 		
19:00 		

Tárlatvezetés (1. csoport), közben 11:00: Cavaletta kórus koncertje
Tárlatvezetés (2. csoport), közben 12:00: Gödöllői Szimfonikus Zenekar
kamarazenekara koncertje
Tárlatvezetés (3. csoport), közben 13:00: Városi Vegyeskar koncertje
Ökumenikus Istentisztelet a Kastélykápolnában (max. 150 fő, regisztrációhoz kötött)
Küszöb koncert
Jim Beam Blues Band koncert
Gödöllői Fúvószenekar koncert
Tancevaty Partyzans koncert

Továbbá egész nap gyerekfoglalkoztató programok

REGISZTRÁCIÓ:
(A TÁRLATVEZETÉSHEZ ÉS AZ ISTENTISZTELETHEZ)
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu
Telefon: +36 28 410 124
12:47

SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET

uzsonnához?

csedhez
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A rendezvényt a mindenkori járványügyi intézkedéseknek megfelelően tartjuk meg.
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20 éves a Liszt Fesztivál
A Gödöllői Királyi Kastély idén 20. alkalommal rendezte meg Magyarország
legnagyobb múltra visszatekintő Liszt Fesztiválját október 15-24. között. A
mindig megújuló és tartalmas feltöltődést kínáló programok a környékbeli
és a budapesti vendégek mellett az ország távolabbi területeiről, sőt, egyre inkább külföldről is vonzzák a zeneszerető közönséget.
A kibővített műsorkoncepció egyszerre nyújtott alkalmat a zenetörténet szerteágazó, évszázadokat felölelő gazdagságának bemutatására és az egyetemes értékteremtés élvezetes
közvetítésére.
Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján –
a 25 éve a nagyközönség előtt megnyitott – Gödöllői Királyi Kastélyban a két évtizedes program kibővült és kiteljesedett. Sosem volt ennyi
koncert – 10 nap alatt 18 esemény – és ennyi
fellépő. A Liszt Fesztivál alatt, hagyományaihoz
híven, az ismert és elismert, világjáró művészek
mellett a fiatal tehetségek is hangsúlyos szerephez jutnak. A fesztivál számára ez különösen
fontos – Kelemen Barnabás, Bogányi Gergely,
Balázs János, Boros Mihály, a Liszt Ferenc Kamarazenekar vagy a Honvéd Férfikar mellett
felléptek olyan tehetségek, akiknek neve ma
még nem cseng olyan jól, mint a muzsika, amit
eljátszottak.
A Kastélyról sokszor elhangzik, hogy az

ország egyik leglátogatottabb múzeuma, világszerte ismert turisztikai attrakció, a térség
kulturális zászlóshajója. Ahogy a méret, úgy az
idelátogatók száma is feladat és felelősség is
egyben. Ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy
idén a fesztivál kilép a gödöllői kastély falai közül, és a térség templomaiban és kastélyaiban
is tartanak előadásokat. Cegléden és Fóton a
Nagytemplom, míg Hatvanban és Pécelen a
kastélyok csatlakoztak helyszínként a koncertsorozathoz.
A fesztivál „gödöllőiségét” erősítette egyrészt, hogy a programfüzetben a fellépők és
együttműködők közt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Városi Vegyeskar és a Frédéric
Chopin Zeneiskola neve is szerepelt, másrészt
a gödöllőieknek nyújtott 50 százalékos jegykedvezmény is a helyiek kötődését szolgálta.
Újdonságként jelent meg, hogy négy kiemelt
koncert úgynevezett hibrid előadás volt. A pandémia idején elterjedt online előadások iránti

igény megmaradt, így néhány koncertet nem
csak a helyszínen lehetett élvezni, hanem ezek
élő internetes közvetítés keretében otthonról,
képernyőn is követhetőek voltak. Nem csak
Magyarország területéről, hanem külföldről is
fizettek elő a közvetítésekre. Természetesen
ezeket a programokat rögzítették, hamarosan a
kastély honlapján elérhetőek lesznek.
A Gödöllői Királyi Kastély Liszt Fesztiválja
talán az egyik legszebb példája annak, hogyan
ötvöződhet múlt és jelen. A fesztivál egyszerre
tanúsítja a zenei óriás örökségének tiszteletét
és a kastély történelmi termeit átható, a Grassalkovichoktól Erzsébet királynén át egészen
napjainkig kitartó zeneszeretetet – az idelátogatók és a hangversenykedvelők legnagyobb
örömére.
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HIRDETÉS

Zenélő kastély
2021.11.14.

November 14-én "Zenélő kastély" tárlatvezetésre várja az érdeklődőket
a Gödöllői Királyi Kastély. A Családi nap keretében meghirdetett koncertek
időpontjához igazodva idegenvezető segítségével lehet megismerni
a Kastély állandó kiállításában az épület történetét és annak zenei kapcsolatait.
A vezetések hossza - a koncerttel együtt - 80 perc.

Indulási időpontok: 10:30; 11:30; 12:30
A belépő ára 3200 Ft/felnőtt, 1800 Ft/diák - gödöllői lakcímkártyával 50% kedvezmény.

Időpontonként maximum 30 fő tud a vezetéseken részt venni, így érdemes előre foglalni az informacio@kiralyikastely.hu címen, vagy a 06-28-410-124 -es telefonszámon.
A kápolnában tartott istentiszteletre ugyanezen elérhetőségeken van lehetőség regisztrálni.
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Everesting kihívás: teljesítve!
Előző számunkban olvashattak interjút Kishonti Alexszel, amelyben a kiváló sportteljesítményeket elérő amatőr triatlonost ismerhették meg. Alex nem csak szeretett hobbijáról
vallott, de invitált is mindenkit, hogy tartson
vele – akár pár „kör” erejéig az Everesting kihíváson. Alex első alkalommal tűzte ki célul,
hogy teljesíti a kihívást, azaz kétkeréken letekeri a Mount Everest 8848 méter magasságát
jelentő szintkülönbséget. Erre az Isaszeg és
Nagytarcsa közötti, 103 méter szintkülönbséggel bíró emelkedőt találta alkalmasnak. A
Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület szervezésében néhány tucat kerékpáros áttekert
Isaszegre, hogy ki egyszer, ki akár több fordulóval kísérje és segítse Alexet. A nyeregbe
pattanók aligha bánták a hétvégi „bicajozást”,
hiszen a remek időben nem csak részesei lehettek a sportsikernek, de családi élménnyel,
baráti együttléttel gazdagodtak. Akik pedig

csak szóval bátorították a sportosabbakat,
frissítőkkel és csokival próbálták visszatölteni
valamelyest a fogyatkozó energiákat. A közös
sportolás végén pizzázás zárta a napot. A legfontosabb adatok az infógrafikán olvashatók,
de ami a lényeg: a kihívás teljesítve lett! Ezt
az eredményt harmincnál kevesebben érték
el eddig az országban, a térségben pedig még
senki. Gratulálunk a fantasztikus teljesítményhez, amelyet azóta hivatalosan is elismertek,
és az everesting.cc oldalon is elérhető.
„Mindig van egy hosszabb táv, nekem most
ez volt az. Mindig lehet előre haladni, nekem
kihívás ez a 20-22 óra. Azt szeretném üzenni,
hogy mindenki fordítson magára egy kis időt,
és sportoljon! Mindegy, hogy mit, de bármit is
csinál, mozduljon ki!” – vallotta Kishonti Alex
a kihívás előtt. „Az egyesülettel egy zöld programot és gyűjtést indítunk. Ez is ennek a programsorozatnak a része.”

Szövetségben a cserkészekért

Fotók: Teszáry Mátyás

Hosszú hetekkel ezelőtt kezdte meg együttműködését a Szövetségben a Gödöllőiekért
Egyesület és a 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat. Az egyesület célja, hogy mielőbb
és minél nagyobb mértékben nyújtson segítséget a Bezsilla-villa felújításához. A patinás
és ikonikus épület nemrégiben került a helyi
cserkészek üzemeltetésébe: ez az első otthonuk, régóta vágytak rá. A sok éve kihasználatlanul állt épület állagában jelentősen
leromlott, ezért nem kevés munkát és pénzt
igényel, hogy használatba vegye az ország
legtöbb fiatalját nevelő, tehát a legnagyobb
létszámú magyar cserkészcsapat. Az egyesület által szeptember 18-án megrendezett
III. Jótékonysági Sport- és Egészségnapon a
helyszíni adományok mellett számos sportrelikvia került árverésre, majd azt követően
online is lehetett licitálni az olimpikonok,
első osztályú csapatok vagy válogatott sportolók által felajánlott értékes mezekre, labdákra. Az aukció az Everesting kihívás napján
végződött. Vass Kristóf, a cserkészcsapat

parancsnok-helyettese örömmel fejezte ki
háláját a velük szövetséges egyesületnek és a
gödöllői embereknek: 1.270.000 forint gyűlt
össze, köszönet érte az adakozóknak és licitálóknak! Természetesen a gyűjtés tovább folytatódik, aki szeretné, az alábbi számlaszámon
támogathatja a cserkészeket: Gödöllői Cserkészetért Egyesület, 16200223-1007792200000000 (Közlemény: adomány).
„Azért csatlakoztunk, mert mi, cserkészek nagyon szeretünk a közösségért tenni
és gyerekeket nevelni. Nagyon fontos a környezetvédelem a számunkra. Az egyesülettől
kaptunk egy remek felajánlást az új csapatotthonunk, a Bezsilla-villa felújítására. Ez
egy sportnapban valósult meg szeptemberben, és sikerült közel 1,3 millió forintot ös�szegyűjteni. Úgy döntöttünk, ha már kaptunk
egy kis segítséget, akkor egy ilyen jó ötlet
mögé szívesen beállunk, mert a gyerekek a
sportos életmóddal, illetve a természetvédelemmel még közelebb tudnak kerülni a világhoz.” – nyilatkozta Vass Kristóf.
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A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület egyik célkitűzése, hogy minél többet tegyen
szűkebb környezete, így Gödöllő környezetéért is. A 3. számú főúton városunkba érkezőket sokszor „szemet szúró” látvány fogadja a Gödöllői Üzleti Parknál lévő körforgalomnál,
amelynek állapota sokszor lehangoló, mindannyian szeretnénk szebbnek látni. Fontos,
hogy a Gödöllőre érkező turisták első benyomása jó legyen, vagy akár a munkából hazatérőket megnyugvást nyújtó látvány kísérje haza egy fárasztó nap után. Megszületett az eljárásoknak megfelelő, hivatalos, írásbeli megállapodás az út fenntartója, a Magyar Közút
Zrt. és a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület között, amely szerint az egyesület „örökbe
fogadja” a körforgalmat és vállalja, hogy több éven keresztül rendben tartja – egyúttal megtisztítja annak környezetét és járulékos részeit a szeméttől, valamint az utak menti túlburjánzott növényzettől. A munkára már helyi cég, intézmény és utcaközösség is jelentkezett.
Az első munkálatok előreláthatólag 2022. március 15. után, az útfenntartó téli üzemeltetés
végeztével kezdődnek.
Amennyiben segíteni szeretné bármely módon a kezdeményezésünket, írjon nekünk a
korforgalomgodollo@gmail.com email címre.
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Emléktábla avatás a Bezsilla-villánál
Nem mindennapi felajánlást tett a Vargakő és Fiai Kft., amelynek jóvoltából egy
gyönyörű, cserkészliliomot, valamint a 802. számot viselő kőtáblát faragott ki Varga Attila európai kőfaragó mester a szeptember 18-i sport- és egészségnapon. A
felajánlás azon túlmenően, hogy elkészült, árverésre került, amely végén a nyertes
licitáló 305 ezer forintért vásárolta meg, egyúttal felajánlást tett, hogy azt a Bezsilla-villa bejárata mellé helyezzék el. A cserkészcsapat az ehhez szükséges engedélyt
megszerezte, s úgy gondolta, hogy az október 23-i ünnepség alkalmával (amelyet
minden évben itt rendez a város, hiszen 1956-ban az akkor nemzetőrség épületeként
szolgáló helyen dördült el az első puskalövés) méltó módon, a politikai csatározásokat félretéve, minél több közéleti szereplővel közösen felavatja. A városvezetés a
felkérésre érkezett válaszában azonban nem tartotta alkalmasnak az időpontot erre
a lélekemelő pillanatra. A cserkészcsapat sajnálattal, de tudomásul vette a választ, és
a városi ünnepséget közvetlenül megelőzően elhelyezte, majd felavatta a gyönyörű
kőtáblát, amelyet Sztankó Attila atya felszentelt. Zámbó Sára csapatparancsnok
ezután megköszönte azt a sok segítséget, melyet a cserkészek kaptak Gödöllőn. Az
esemény méltó percekkel vezette fel a forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget.

Sztankó Attila, Zámbó Sára, Vass Kristóf
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Európa-bajnok sellő új szerepben
SPORT - KÖZÉLET

Interjú Bernek-Mutina Ágnessel
Nagy a nyüzsgés az új, gödöllői uszodában. Kívül teli parkolók, belül pedig
izgatott, mosolygós gyermekek és szüleik állnak sorba beiratkozni – ki
úszásra, ki pedig vízilabdára az átalakított MATE-GEAC egyesület új szakosztályaihoz. Az úszópalántákat nem kisebb név, mint az Európa-bajnok
Bernek-Mutina Ágnes vezetésével képzik.
Hogy érzi itt magát, milyen az új szerepkör?
Köszönöm szépen, ez nem kérdés egy ilyen
gyönyörű uszodában, nagyon tetszik. Szép,
világos, monumentális. Különböző csoportok
indulnak minden hétköznap délután. Próbálunk mindenkit kiszolgálni, remélem, sikerül
is, mert óriási az érdeklődés, a regisztráció
nem várt létszámokat mutat. Nagyon vártuk
már, hogy elkezdjük a munkát.
Lehet, hogy a MATE-GEAC egyik legnépesebb szakosztálya született meg?
Az biztos, hogy rengetegen érdeklődnek az
úszástanulás iránt. Más kérdés, hogy a jelentkező gyerekekből hány igazolt sportoló és versenyző lesz, de az már a mi munkánk.
Meddig tudnak gyermeket fogadni a sok
regisztráció mellett? Van egy határ?
A regisztrációt az őszi szünet végéhez kötöttük, de a kezdő csoportok szinte azonnal
megteltek, ott a határokat feszegetjük. A középhaladó és haladó csoportok is mintegy
70 százalékig feltöltésre kerültek a harmadik
napra. Napi nyolcvan gyereket szeretnénk
megmozgatni.
Ismét a rajtkőre állt, de más szerepben. Az
alapokról kell felépíteni egy szakosztályt egy
teljesen új uszodában. Miért vállalta ezt a kihívást, egyáltalán hogyan „találtak egymásra”, Ön és az uszoda?
Régóta várok egy ilyen lehetőségre. Amióta
abbahagytam az úszást, folyamatosan gyermekekkel foglalkozom. Gyakorlatilag már két
úszóiskolát építettem fel a nulláról, de sehol
nem én voltam a vezető. Szerettem volna egy
olyan lehetőséget, ahol a nevemet tudom adni
hozzá. Kíváncsi voltam, hogyan működik majd
a gödöllői uszoda, és ki fog itt úszást tartani,
de teljesen véletlenül alakult így az élet. Kiss
Gergely, a vízilabdások vezetője beszélt a férjemmel (Bernek Péter, világ-és Európa-bajnok
úszó – a szerk.) telefonon, amikor rákérdeztem
erre. Mivel még nem volt senki, beadtam a
szakmai koncepciómat. Magam is meglepődtem, amikor egyszer csak hívtak, hogy szeret-

nék, vállaljam el a munkát.
Mik az eddigi visszajelzések szülőktől, gyerekektől, hiszen Gödöllő lakosai már harminc
éve vártak egy uszodára?
A gyerekek egyelőre élvezték a szintfelmérést, ami nem volt nehéz. Persze ha majd
beindulnak az edzések, nem lesznek mindig
ilyen mosolygósak, hiszen el fognak fáradni.
Látszik a városon, hogy kellett az uszoda, mert
nagyon várták. Nekem kicsit fáj, de talán a vírusnak is betudható, hogy egészen nagy gyermekek sem tudnak még úszni, és a kezdő csoportokba kellett őket osztanunk.
Mi lehet a célja a szakosztálynak és személyesen Önnek is?
Legelső és legfontosabb célom, hogy minél
több gyermek kezdjen el úszni, és legyen egy
pozitív visszajelzés az oktató- és edzőbázisról.
Lényeges, hogy a Magyar Úszó Szövetség tagszervezetébe bekerüljünk, és elkezdhessünk
leigazolni versenyzőket. Szeretnénk mi kinevelni a gyerekeket, nem pedig idecsábítani aktív versenyzőket. Az ügyesebbeket szeretnénk
levizsgáztatni, őket jó lenne itt is tartani.
Hány Bernek-Mutina Ágnes „születhet” a
gödöllői medencékben a következő 10 évben?
Ez csak rajtunk múlik. Mindenhol vannak tehetséges gyermekek, akiket meg lehet találni,
és meg kell tudni tartani. Az úszás viszont nem
egy izgalmas sportág. Nagyon monoton és nehéz, télen, sötétben ugyanúgy korán kell kelni.
Nem feltétlenül az a sportág, amit egy kamasz
választ magának. Ehhez kell egy olyan jó közösség, amelyik itt tudja tartani őket.
Egy vízilabdásból lehet jó úszó vagy egy
úszóból lehet jó vízilabdás?
Egy úszóból lehet jó vízilabdás, fordítva
nem.
Akkor ezek szerint egy picit a vízilabdások
alapjaihoz is hozzájárulnak?
Akik elkezdenek úszni, és ügyesek a labdával, lesz olyan alapjuk, amiből vízilabdások lehetnek. Aki vízilabdázni kezd, nem olyan szép
technikával tanul meg úszni, hiszen ott más
dolgokra fektetik a hangsúlyt.

Bernek-Mutina Ágnes

Megjárta a sportág minden szépségét, és
ismeri az árnyoldalait is. Pár év múlva mit
fog tanácsolni a ma még csak 10 hónapos
Bernek Milánnak (a kisfia – a szerk.)?
Szoktuk viccesen mondani a férjemmel:
csak úszó ne legyen! Kérdeztük egymástól,
hogy ha úszó lesz, akkor újból kelünk öt órakor, és visszük az uszodába? Jelenleg még
korán kelünk, hiszen pici, de mikor nagyobb
lesz, és tovább alhatnánk, akkor ez folytatódik
majd a korai úszóedzés miatt? Viccet félretéve,
meglátjuk, hogy mit választ magának, de szeretnénk, hogy sokáig sportoljon. Ha egy kicsit
is örökli a mi habitusunkat, akkor biztos versenyezni fog, de a sportágat rábízzuk.
Hogy látja, úszószakosztály szinten mekkora térséget tud lefedni Gödöllő?
Több szülő is telefonált, akik versenyúszó
gyermeket nevelnek. Nagy kitartás kell ahhoz,
hogy hajnalban vigyék a gyereket Gödöllőről
Budapestre, és oda-vissza egész nap ingázzanak. Őket is szeretnénk majd kiszolgálni. Úgy
gondolom, a BVSC-től Hatvanig ez az egyetlen
olyan uszoda, ahol komoly versenysport lehet.
Szeretném, hogy majd itt edzőtáborozzanak
válogatottak, és versenyeket szervezzünk a
Magyar Úszó Szövetséggel.
Vállal Ön is edzői feladatokat vagy a szakosztály vezetése leköti minden energiáját?
Most még rengeteg a munka, az indulásnál
ez természetes. Amint „leül” a regisztráció,
akkor több mindenre jut idő, sőt a tehetséges
úszókat én fogom oktatni.
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Miért épp az úszás?
A Gödöllőn szeptemberben megnyílt, jelenleg próbaüzemben működő uszoda lehetőséget teremthet az itt élők számára, hogy rendszeresen, akár heti több alkalommal, igen kulturált, modern és esztétikus
környezetben úszhassanak. Így különösen időszerű számba venni, mit
nyerünk, ha rendszeresen úszunk.
pes jelentősen épülni. Ezt követően inkább a
szívizomzat erősödik meg, javul a perctérfogat, azaz az a vérmennyiség, amit a szív egy
pumpálással képes a verőérhálózatba juttatni. Ezek azok az élettani változások, amik az
úszást alkalmassá teszik a szív- és érrendszeri
betegségek, köztük az infarktus és az érelmeszesedés megelőzésére, valamint komoly
szerepet játszanak az ilyen betegségek rehabilitációjában is.
Úszáskor a mozgásszerveket nem terheli a
gravitáció. Így számos ízületi- és csontbetegségben a néhány ajánlható sport egyike. Ilyenek a gyulladásos ízületi betegségek, vagy a

figyelmet, az elme pihen, az izmok végzik a
munkát. Ezáltal csökken a feszültség, ami megnyilvánul a kóros izomfeszülések megszűnésében, és abban, hogy felfrissít és megnyugtat.
Javítja az alvásminőséget, a koncentrációképességet, a belső figyelmet, a kitartást. Egészségesekben és sérültekben egyaránt fokozza a
szellemi teljesítményt. Jól beépíthető enyhe
vagy súlyos idegrendszeri károsodott gyermekek és felnőttek mozgáskoordináció fejlesztési
programjába, komplex rehabilitációjába.
Az úszás csinosít. Mivel sok izomcsoportot
mozgat és fejleszt, nemcsak jó állóképességet, hanem esztétikus alakot, testarányokat is

Gödöllő Városi és Térségi Uszoda

izmok gyakran, erőteljesen, ritmusosan és
szabályosan feszülnek meg és lazulnak el. Ez
rendszeres úszás esetén növeli a vitálkapacitást, azaz azt a levegőmennyiséget, amit a
tőlünk telhető legnagyobb légvétel után képesek vagyunk kifújni. A tüdőre kifejtett kedvező élettani hatások miatt az úszás kifejezetten
ajánlható asztmában, és más krónikus légzőszervi betegségekben.
Amikor úszunk, és ezzel egyszerre igen sok
izomcsoportot mozgatunk, az izomzatnak
nagy mennyiségű oxigén folyamatos felvételére van szüksége. Ehhez a szívnek és az érrendszernek kell intenzíven dolgoznia. A szív és
érrendszer képes alkalmazkodni a megnövekedett munkaterheléshez, az izomzat kapilláris hálózata fejlődik. 18 éves életkor előtt még
a szívizomzat saját kapillárishálózata is ké-

csontritkulás. A tartás javítására is alkalmas,
ezért az ortopéd orvosok hanyag tartás, gerincferdülés esetén előszeretettel rendelik el
pácienseik számára. Gerincbetegek számára
különösen ajánlott úszásnem a hátúszás.
Túlsúly, elhízás esetében is kedvező, mivel
az úszás kíméli a megemelkedett testsúly miatt túlterhelt csontokat és ízületeket, ugyanakkor igen nagy, óránként 500-700 Kcal energiaégetést eredményez, hiszen úszáskor le kell
küzdeni a víz ellenállását. Ha kitartóan úszunk,
zsírégetés indul a szervezetben, azaz csökken
a testsúly, karcsúsodunk. A kedvező hatás természetesen akkor alakul ki, ha túlevéssel nem
pótoljuk a leadott energiát.
Jelentős mentális hatást fejt ki, relaxál.
Ezzel alkalmas a stresszcsökkentésre, hiszen
a begyakorlott, ritmikus mozgás nem igényel

eredményez. Minél több úszásnemet gyakorlunk rendszeresen, annál szembetűnőbb ez
a hatás. A sportok közül szinte a legkisebb a
sérülések veszélye mind az ízületek, az izmok,
a csontok és a bőr vonatkozásában, ami biztonságos sportnem. A szakirodalom beszámol
még a szervezet öregedési folyamatait lassító
hatásáról is.
A úszás tehát jó technikával, rendszeresen
végezve minden életkorban, egészségi- és
edzettségi állapotban javítja az életminőséget
és az életkilátásokat. Ha élünk a most megnyílt
uszoda lehetőségeivel, sokunk számára következhet be kedvező fordulat az egészség megőrzése, javítása, összességében életkilátásaink
terén.
Dr. Páll Gabriella
gyermekorvos

EGÉSZSÉG

Az úszás olyan sport, amit óvodáskortól idős
korig egészségesen, vagy számos krónikus betegséggel együtt élve, férfiak és nők egyaránt
végezhetnek. Gyenge edzettségi állapotban is
elkezdhető, a rendszeres úszás ezen garantáltan javít. Az úszás a futáshoz, kerékpározáshoz
hasonlóan állóképességi sport. Dinamikus,
azaz helyzetváltoztató sport, a mozgás ciklikus
elemei ismétlődnek. Kiemelkedő sajátossága,
hogy jó testtartás esetén a test izmainak nagy
része izotóniás, feszülésmentes állapotba kerül, a mozgást végző izmok pedig egyenletesen, szabályosan, ritmusosan feszülnek meg
és lazulnak el. Sok izomcsoport dolgozik, a felső és az alsó testfélre, a törzsre és a végtagokra
is egyforma munka hárul. Akkor jó a testtartás,
ha az úszó a fejét is a vízbe mártja, kényelmesen, ellazulva fekszik fel a víz felszínére, melyen a has, a törzs, a comb és a vállizmok enyhe
feszülése tartja fent.
Az úszást a tüdő sportjának is nevezik, mivel
légzésszabályozásra kényszerít. Ebben egyedülálló a sportok között. A gyors-, a mell- és a
pillangóúszáskor a ritmikus légvétel a légzőizmokat jelentősen edzi, a rekesz, a bordaközi
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A legfontosabb szempontok az úszófelszerelések kiválasztásakor, hogy minden darab legyen a
gyermek méretének megfelelő és a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb, így sokkal kön�nyebben tudják használni őket akár önállóan is.
Válasszunk a gyermek magasságának megfelelő törölközőt, lehetőleg minél egyszerűbbet!
A közkedvelt poncsószerű törölköző használata
nem a legideálisabb ilyenkor, mert nehézkes a
fel- és levétele. Egyszerű, jó nedvszívó képességű
törölközővel könnyíthetjük meg leginkább a picik
helyzetét.
A legkönnyebben felvehető papucsfajta ajánlott, amibe csak bele kell lépni. Nem ajánlott a
lábujjközös és a pántos. Szánjuk otthon rá időt,
hogy miként tudja fel és levenni a gyermek az új
lábbelit!
Fürdőruha lányoknál: próbáljuk itt is a legegyszerűbbet választani! Az egyrészes fürdőruha jobb
választás lehet, hiszen kevésbé csúszik el, kevésbé
okoz gondot úszás közben.
A hosszú hajú lányoknál alapvető feladat a haj
gumizása. Erre a célra is kapható az úszáshoz kifejlesztett hajgumi, ami kényelmes és nem húzza a
hajat, így komfortosabban érezheti magát sportolás közben.
Fürdőnadrág fiúknál: a klasszikus úszónadrág
és a sort is megengedett.
A legfontosabb szempont, hogy a kiválasztott
fürdőruha kényelmes legyen, ne akadályozza őket
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Uszodai előkészületek

Cikkünkben néhány praktikával kedveskedünk olvasóinknak az uszodai
készületekhez, hogy az úszni vágyó csemetéik gördülékenyebben elkezdhessék az úszást a megnyílt gödöllői uszodában.

a mozgásban, és érezzék jól magukat az uszodai
öltözetükben!
Úszósapkák kínálatai közül kétféléből választhatunk: szövetet és a szilikonosat. Az előbbit kön�nyebb felvenni, de mindkettőt meg lehet tanulni.
Szánjunk ezek gyakorlására is egy kis időt!
Az úszószemüveg nem mindig kötelező felszerelése az úszásoktatásnak, de élvezetesebbé teszi
a gyermek számára az órákat, ha jobban lát a víz
alatt, és szemét nem éri annyi irritáció. Olyat válas�szunk, amely pontosan illeszkedik a fejre és nem
engedi be a vizet a szem környékére!
6 módszer, amellyel eltávolíthatjuk a vizet a fülünkből!
Feküdjünk az oldalunkra úgy, hogy a fülünk alá
törülközőt teszünk!
Rázogassuk meg a fülcimpát! Döntsük oldalra
a fejünket a vállunkhoz, így még a gravitáció is segíthet, és gyengéden húzogassuk vagy rázogassuk
meg a fülcimpánkat!
Használjunk hajszárítót! Állítsuk a hajszárítót
a legalacsonyabb fokozatra, tartsuk 25-30 cm-re
a fülünktől, és mozgassuk előre-hátra rövid ideig,
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amely hatására a fülben lévő víz is elpárolog!
Meleg borogatást helyezzük a fülünkre 30 másodpercre, majd tartsunk egy perc szünetet, és újra
tegyük rá! Ismételjük meg 3-4 alkalommal! Ezután
feküdjünk le rövid időre az oldalunkra, hogy a víz
távozhasson!
Rágógumizzunk! Ha az úszás után eszünk valamit, akkor a hallójáratok megnyílhatnak, és kön�nyebben távozik a bennük található víz.
Alkalmazzuk a Valsalva-manővert! Csukjuk be
a szánkat, fogjunk be az orrunkat, és lassan fújjuk
ki a levegőt az orrunkon keresztül. Valószínűleg
pattanó hangot fogunk hallani, és érezni fogjuk,
hogy a hallójárat megnyílik. Ezután döntsük a vállunkhoz a fülünket, hogy a benne lévő víz kifolyhasson!
Amit szigorúan be kell tartani:
Soha ne menjen a gyerek a vízbe teli hassal vagy
nagyon éhesen! Legalább egy kekszet vagy müzli
szeletet egyenek meg úszás előtt! Szintén ne menjen a vízbe nyílt sebbel vagy friss heggel és fertőző
betegséggel!
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rületről beszélünk, vessünk ennek megfelelően
fűmagot (erre alkalmas fűmagkeverék például:
Landscaper Pro, Sun & Shade, ICL)!
Szemetel-e a növény?
Minden lombhullató szemetelni fog, elsősorban a lombjával. Azonban érdemes a termését
és virágzatát, illetve a korábban említett törékenységet is vizsgálni. Csodás látványt nyújthat
egy csüngőeper, azonban, ha „lustábbak” vagyunk és nem szeretnénk fáradozni termésének
leszedésével, takarításával sok gondot okozhat
(erjedés, rovarok, stb.). Könnyű beleesni abba
a hibába, hogy gyorsan fejlődő növényt válasz-

„A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt.
A második legalkalmasabb időpont most van.”

ACER PLAT CRIMSON KING

Mekkora, milyen hely áll rendelkezésre?
Talán az egyik legfontosabb szempont, hogy
hova tervezzük ültetni a növényt. Magasság szempontjából elsősorban a légvezetékekkel fontos
számolnunk, ilyenkor előnyös, ha alacsony oltással rendelkező fát választunk. A csüngő és gömb
díszfákra jellemzően 180-220 cm közötti oltás jellemző, ezt azt jelenti, hogy a lombkorona ebből a
pontból fog fejlődni. Meg kell nézzük, mekkora és
milyen formájú lombkoronával rendelkezik a növény. Ezzel szemben az oszlopos fajták jellemzően
alacsonyra vannak oltva, hiszen habitusuk ezt kívánja meg. Figyeljünk oda arra, hogy ne ültessük
túl közel a fákat épületekhez (javasolt legalább
2-3 méteres távolságot tartani), különösen, ha törékeny fáról beszélünk. Amennyiben közterületre
szeretnénk fát ültetni, minden esetben járjunk
utána a helyi szabályoknak, előírásoknak, ezek
településenként is változhatnak! Fontos tudunk,
hogy nem csak a közterületnek, hanem a belterületi ültetésnek is szabályai vannak fakivágás és
faültetés terén.
HIRDETÉS

CSÜNGŐ DÍSZALMA

Milyenek a helyi adottságok, ahova tervezzük a növényt?
Érdemes megfigyelnünk a fényviszonyokat, ugyanis a díszfák között is akad, amely
égésre hajlamos (például a Salix-, fűzfélék). A
színes, sötétlombú fák jellemzően magasabb
fényigényűek (például Prunus c. ’Woodi’, Malus
’Royalty’), és ahogyan a cserjékre is jellemző:
kellő mennyiségű fény nélkül elveszíthetik díszítő értéküket. A talaj minősége meghatározó
szempont lehet, választás előtt nézzünk utána, hogy a növény érzékeny-e a talaj valamely
tulajdonságára! Minden esetben érdemes az
ültetőgödröt könnyű szerkezetű földkeverékkel
megtölteni, amiben könnyen megeredhet majd
a gyökérzet.
Mekkora árnyékot fog adni?
Akár elsődleges célunk lehet egy árnyékosabb
területet kialakítani, ugyanakkor figyeljünk oda
arra, hogy ezáltal a fa alatt elhelyezkedő növényzetet is így kell kialakítanunk! Válasszunk
árnyéktűrő növényeket, továbbá, ha füves te-

MALUS BAC EVERESTE

tunk, amely ezáltal azonban erősen sérülékenynek is tekinthető. Erre kiváló példa az elmúlt évek
slágernövénye: a császárfa vagy a nyárfélék.
Milyen külső jellemzőt álmodtunk meg?
Ezzel a tényezővel szeretünk legjobban foglalkozni. Díszíthet formájával (elnevezések szerint például a ’Nana’ - általában gömb, ’Fastigiata’ - oszlopos, ’Pendula’- csüngő formát jelöl),
virágzatával, termésével, őszi lombszínével. A
fáknál is végtelen lehetőség létezik már a dísznövények világában.
Minden növényültetés előtt érdemes megfontoltan tervezni, azonban a fák esete különös körültekintést igényel. Viszont egy igazi kert nem
létezhet fa nélkül, érdemes rászánni az időt és
a fáradtságot. A kínálat lehetővé teszi, hogy ne
csak a mi igényünket elégítse ki a megfelelő fajta, hanem mi is megfelelő helyet tudjuk biztosítani az általunk választott növénynek.
Egyházi Luca
Specialmix Kft.

KERT

Fából sosem elég, nem is találhatnánk jobb időpontot, hogy beszéljünk róluk, hiszen a késő ősz a
szabadgyökerű, földlabdás fák ültetési ideje.
Akár gyümölcs-, akár díszfáról beszélünk, kora
tavasszal és késő ősszel érdemes szabadgyökérrel
ültetni őket, utóbbi időszaknál mindezt egészen a
fagyok beálltáig megtehetjük. A konténeres fák ültetésére gyakorlatilag bármikor sort keríthetünk,
azonban a szabadgyökerű növények esetében a
lombtalan állapot, a keringés lelassulása a megfelelő körülmény.
A választás szempontjainak általánosságban
az alábbiakat tekinthetjük:
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letartóztatták és vagyonelkobzásra ítélték.
1948-ban szívinfarktusban halt meg a kőbányai Gyűjtőfogházban.
Bor Ambrus 1921-ben, a család Állomás
utca 8. szám alatti házában (ma Dalmady
Győző u. 2.) látta meg a napvilágot, és Gödöllőn is töltötte fiatal éveinek nagy részét.
A helyi katolikus iskolában járta az elemi iskola négy osztályát, majd a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Reálgimnáziumában
tanult tovább, ahol 1939-ben érettségizett
(a rend jogi képviselője egyébként édesapja
volt). Osztálytársa volt Remsey Iván, Remsey
Jenő György festőművész fia. 1943-ban fejezte be jogi tanulmányait Budapesten, ezután
katona lett, és mire 1945 júniusára leszerelt,
a család elvesztette mindenét. Ezt követően

Egy 100 éves gödöllői író
megtört életútja álnéven
Bor Ambrus 1921. október 31-én, vagyis 100 éve született Gödöllőn Hovhannesian Zaven János Jenő néven. 1959-ben megváltoztatta a nevét
Lukács Jánosra, de írói álnevei is voltak: Batthyány János és Bor Ambrus.
Édesapja, Hovhannesian Eghia örmény
származású volt, Konstantinápolyban született 1885-ben, ahonnan még gyerekként
került el az örmény népet ért török üldözések elől. Budapesten végzett jogot 1911-ben,
végül Gödöllőre került ügyvédjelöltnek.
Gödöllőn ismerkedett meg a későbbi feleségével: Ritter Juliannával, akivel 1917-ben
házasodtak össze. Három gyermekük született, akik közül a kislány hároméves korában
torokgyíkban meghalt. Hovhannesian Eghia
1918-ban nyitott önálló ügyvédi irodát Gödöllőn, ahol hamarosan a város közéletének
fontos alakja lett, rendszeresen publikált a
helyi újságban, könyvei jelentek meg, köztiszteletnek örvendett. A felnőttkort megélt
két fiúgyermeke szintén jogot végzett. Hovhannesian Eghia 1944-ig praktizált, 1945-ben

önálló kötetével, A nagykorúság órája (1961)
című elbeszélésgyűjteménnyel. Műveiben a
régi hagyományokon felnőtt értelmiség útkeresését ábrázolta. Ő maga a publicisztikai
tevékenységét is épp olyan fontosnak tartotta, mint a szépirodalmit. Írásaiban szót
emelt az aktuális társadalmi problémák
miatt: az alkoholizmus, a fiatalkori bűnözés, a vidék és főváros kiegyenlítetlen fejlődése ellen. Többször írt a magyar nyelv
helyes használata érdekében. Fordítói
tevékenységével sokat tett a német szépirodalom népszerűsítéséért.
Gödöllői múltja, az itt megismert emberek
gyakran megjelennek irodalmi műveiben:
például az Útlevélkép háttérrel című 1972ben megjelent művében ábrázolja édesapja
történetét, vagy a Szakadatlan jelen című
regényében az iskolatársaira ismerni. Gödöllőre nem igazán tudott jó szívvel emlékezni édesapja meghurcoltatása miatt, amit
a rosszindulatú gödöllőieknek tulajdonított,
nem is tudott megbocsátani, mégis gyakran
járt Gödöllőre, a város fejlődését és kulturális életét folyamatosan figyelemmel kísérte.
Ugyan eltávolodott szülővárosától, de családjával együtt a gödöllői Dózsa György úti
katolikus temetőben nyugszik.

a fővárosban keresett munkát, de ez egyre
nehezebben sikerült, mert 1946-ban B listára
került. 1948-ban kötött házasságot Czira Judittal, három gyermekük született.
Az első írói álneve, Batthyány János után
hamarosan újabb írói nevet vett fel: 1946tól publikált Bor Ambrus néven. A háború után közvetlenül műfordításai jelentek
meg, majd háttérbe szorult, és csak 1957től kapott ismét szerepet az újjászerveződő
irodalmi életben. 1966-tól a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése lapjának, az 1956-ban alapított Könyvvilágnak
főszerkesztője. 1969-től a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1976-tól főszerkesztője
volt.
Viszonylag későn került be az irodalmi köztudatba, negyvenévesen jelentkezett első
HIRDETÉS
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1914-1918 között zajlott az első világháború,
amely az addigi történelem legtöbb áldozatát
követelő háború volt. A háború felénél uralkodóváltásra került sor az Osztrák-Magyar Monarchia
élén, amelynek akkor Magyarország is része volt.
68 évnyi uralkodás után meghalt I. Ferenc József
(1830-1916) és utóda IV. Károly (1887-1922) lett.
Károlyt, az utolsó osztrák császárt és magyar
királyt 1916. december 30-án koronázták magyar királlyá a budapesti Mátyás-templomban.
Magyar király koronázásán ekkor hangzott el
először a magyar himnusz. Károly Ferenc József
öccsének az unokája, illetve Ferenc Ferdinánd
korábbi trónörökös unokaöccse volt. Károly jól
beszélt magyarul, mivel az elemi iskolát Sopronban végezte, katolikus magyar iskolában. 1911ben vette feleségül Zita Bourbon-pármai hercegnőt (1892-1989). Házasságukból nyolc gyermek
született, köztük a legidősebb a trónörökös Ottó
(1912-2011).
Károly és Zita először 1915-ben jártak Gödöllőn, akkor még trónörökös párként. Királyként
az első látogatására 1917. augusztus 20-án
került sor. Ekkor az uralkodó a háború idején
a kastélyban működő hadikórházat látogatta
meg, utána pedig vadászaton vett részt a valkói
erdőben. A következő évben, 1918-ban a király
már többször is ellátogatott Gödöllőre. A hadi
helyzet romlásával IV. Károly próbált fegyverszünetet, majd békét kötni az antant hatalmakkal. Azonban sem ők, sem az osztrák és magyar
katonai, politikai vezetés erre nem volt hajlandó. Az uralkodó pedig így képtelen volt akaratát érvényesíteni. Október 16-án bejelentette,
hogy a Monarchia föderatív, azaz szövetségi

1918. október. 27.
állammá alakul. Ezzel azonban már elkésett!
A Monarchia végnapjaiban Gödöllő és a kastély igen fontos találkozók és döntések helyszíne volt. 1918. október 23-án érkezett meg IV.
Károly a családjával, feleségével és öt kiskorú
gyermekével együtt. Velük jött a 300 fős udvartartás is. A király négy napot töltött a kastélyban,
ahonnan a hadikórházat addigra már elköltöztették. Ebben a néhány napban több magyar
politikussal is találkozott. Többek között az ellenzék vezérével, gróf Károlyi Mihállyal, méghozzá
kétszer is: október 24-én és 27-én. Addigra már
megalakult Budapesten a Magyar Nemzeti Tanács, amelyet a három legerősebb ellenzéki párt
hozott létre. A tárgyalásokon Károlyi próbálta
rávenni az uralkodót, hogy őt nevezze ki az új
kormány élére, amelynek tagjai a Nemzeti Tanács pártjainak politikusaiból kerültek volna ki.
A király erre először még nem volt hajlandó. 24én leváltotta az addigi közös külügyminisztert,
és ifj. Andrássy Gyulát nevezte ki (a kiegyezés
utáni első miniszterelnök fiát), aki megpróbált
fegyverszünetet kötni az antanttal. Ez végül november 3-án történt meg Padovában. Közben
azonban Budapesten radikalizálódott a helyzet,
és forradalmi hangulat alakult ki. Az embereknek
elege lett a négy éve tartó háborúból, a nélkülözésekből. A közhangulat is azt szerette volna, ha
a Nemzeti Tanács kerül kormányra. Amikor IV.
Károly 27-én ismét fogadta Károlyi Mihályt, akkor
már nagy volt a felfordulás az udvarban. A király
végül engedett a nyomásnak, és szóban kinevezte Károlyit miniszterelnökké, majd magához

hívatott négy leendő minisztert is. Este azonban
váratlanul elutazott Bécsbe, családját is hátrahagyva, és soha többé nem jött vissza Gödöllőre.
Zita és a gyerekek csak néhány nap múlva követték őt. Bécsben azonban Andrássy és más tanácsadói javaslatára mégsem bízta meg Károlyit
kormányalakítással. Inkább kinevezte rokonát,
József főherceget „homo regiusnak”, azaz királyi
megbízottnak, gyakorlatilag kormányzónak, és
Budapestre küldte. Itt ő 29-én Hadik János grófot nevezte ki miniszterelnöknek, aki azonban
már nem tudta megalakítani kormányát. Ugyanis a következő két napon, 30-31-én az őszirózsás
forradalom elsöpörte a fennálló rendszert. Károlyi az Astoria Szállóból irányította a hatalomátvételt. 31-én a feldühödött katonák meggyilkolták
Tisza István volt miniszterelnököt. Az eseményeket látva József főherceg ekkor már kinevezte miniszterelnökké Károlyi Mihályt, aki megalakította
kormányát a Nemzeti Tanács pártjaiból, és ezzel
egy új korszak kezdődött. De ez már egy másik
történet!
Érdemes elgondolkodni, hogy mi történt volna – tudom, a történészek ezt nem szeretik –, ha
IV. Károly 1918. október 27-én kinevezi miniszterelnöknek Károlyi Mihályt, és együtt Budapestre
utaznak, nem pedig Bécsbe. Elképzelhető, hogy
akkor megmenthette volna a trónját, és nem kerül sor a forradalomra. Ugyanis Károly elég népszerű volt a magyarok körében, és nem mindenki
szeretett volna köztársaságot. Ezt már sohasem
fogjuk megtudni, az viszont biztos, hogy a magyar történelem a sorsdöntő gödöllői nap után
máshogyan is alakulhatott volna!
Lencsés Barna

HIRDETÉS

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

A HELY, AHOL ÉLÜNK

Egy sorsdöntő nap Gödöllőn

20

GDL - PELIKÁN

www.gdl.hu

2021. november 4.

Az innovatív technológiák a megújuló
egyetem jövőjét jelentik
Városunkban található a négy helyszínen működő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem központja.
TECHNOLÓGIA

Az oktatás mellett a vállalatokkal való együttműködéshez is nagy szüksége van az innovatív
technológiákra a MATE-nak, mely be kíván kerülni a világ 100 legjobb agráregyeteme közé.
Az egyetemen számos változás zajlott le az
elmúlt két évben: sok hazai egyetemhez hasonlóan modellt váltott és alapítványi fenntartású intézmény lett, összeolvadt egy másik egyetemmel, átvett két egyetemi kart és
tizenkét kutatóintézetet, nevet is változtatott,
és új rektort kapott Dr. Gyuricza Csaba személyében. Mindez azonban csak eszköz egy nagy
cél érdekében: világszinten értékes
minőséget és lehetőségeket kívánnak adni az egyetem polgárainak,
kutatóknak, oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A fiatalok körében
áttörő sikert értek el: több mint 20
százalékkal többen választották az
egyetemet 2021-ben, mint az előző
évben. Rovatunk témája a technológia, így a számos szervezeti változás közepette csupán ennek újdonságaira koncentrálunk.
AZ INNOVÁCIÓ NEM LEHET
ELSZIGETELT TEVÉKENYSÉG
2020 elején, még Szent István Egyetem
néven, az elsők között csatlakozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) kezdeményezéséhez, és létrehozta a
Területi Innovációs Platformot. A TIP egy térségi szerveződés, amely lehetőséget ad a helyi
és nemzetközi innovációs ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására,
erősítésére és új szakmai alapok létrehozására. Lényege, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató
intézmények, vállalkozások és szakmai szerve-

zetek között, hozzájárulva ezzel a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás erősödéséhez,
valamint az eredményesség és a hatékonyság
növeléséhez.
A TIP tagjai aktív résztvevőkké válnak az innovációt érintő országos szakmai programok
kialakításában, megismerhetik a legfrissebb
szakpolitikai irányokat, értesülnek az aktuális

hazai és nemzetközi innovációs pályázatokról,
és közvetlenül hozzáférhetnek a MATE által
nyújtott kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz.
A TIP nyitott: aki szeretne az eddigi mintegy
100 kárpát-medencei taghoz csatlakozni, az
egyetem honlapján megtalálja az Innovációs Központ elérhetőségét. A TIP segít abban,
hogy az egyetemi tudás megnyíljon a helyi kisés középvállalkozások előtt is.
AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

az intézmény kutatás-fejlesztési infrastruktúráját, és innovációs szolgáltatásokat dolgoz ki.
Ezáltal aktívan támogatja az egyetem innovációs tevékenységének három fő célcsoportját:
a vállalati partnereket, az intézmény oktatóit,
kutatóit és a hallgatókat.
Jelenleg 200 futó pályázat van a MATE egészében, melyeknek összértéke meghaladja
a 40 milliárd forintot. Ezen belül az
Innovációs Központban két kiemelt
program volt az idén. A „Proof of Concept – Innováció-finanszírozási program”-ot az NKFIH „Egyetemi-ÖKO”
pályázata keretében hajtják végre. A
PoC-program célja, hogy segítse az
egyetem kutatóit innovációs ötleteik
megvalósításában, hogy az új eredmények ne csak szakmai publikációkban
jelenjenek meg, hanem kézzel fogható
termékként, technológiai újításként
vagy szolgáltatásként a piacon is elérhetővé váljanak, azaz a társadalom
számára is hasznosuljanak. A program továbbá támogatást nyújt az ötletek értékeléséhez,
validálásához, prototípusok fejlesztéséhez,
illetve kijelöli az utat a hasznosításra – akár
licenszként, akár cégalapítás útján. Az első
pályázati körben öt projekt lépett magasabb
szintre az innovációs lépcsőn, összesen több
mint 20 millió forintos támogatással.
Emellett „Szellemi Tulajdon Finanszírozási
Alapot” is létrehoztak, mely támogatást kíván
biztosítani az egyetem intézeteinek, kutatóinak szabadalmi eljárásaik lebonyolítására.

A MATE Innovációs Központ feltérképezi az
egyetem innovációs potenciálját, nyilvántartja

- szem HIRDETÉS

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
Épület felügyelet

www.smpsystems.hu
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ban töltöttem. Főleg kispapok
és fiatalok voltak rám bízva,
valamint az oda látogatókat
fogadó kis csapat egyik tagja
voltam. Két év után a fokoláre római központjába hívtak,
mert a főváros bíboros helynöke, aki a Pápa nevében a
város lelkipásztori munkáját
irányítja, azt kérte, hogy az
egyetemeken tanuló papoknak, kispapoknak adjuk át a
közösségi tapasztalatunkat,
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Fiatalon Gödöllőn volt káplán. Mikor is?
1983-ban helyezett Bánk érsek úr Gödöllőre. Rövid, de nagyon szép és emlékezetes 13
hónap volt számomra, teljes bevetéssel végeztem a munkámat. 1984 tavaszán az akkori
elsőáldozók szüleivel elindítottunk egy házas
közösséget, velük és a fiatalokkal felújítottuk és
otthonossá tettük a hittantermet.
Milyen emlékei fűződnek városunkhoz?
Amikor mélyebben megismertem Nepomuki Szent Jánost, a plébánia védőszentjét,
akkor az ő háttér támogatásával különösen
sokat gyóntattam Gödöllőn és Máriabesnyőn.
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Jávorka Lajos atya

„1984 tavaszán elindítottunk
Gödöllőn egy házas közösséget”
Megújult hitéleti rovatunkban egykor Gödöllőn szolgáló papokkal és lelkipásztorokkal beszélgetünk.
Jávorka Lajos atya még a kastélykápolnában teljesítette küldetését, így mélyre kellett nyúlnunk az
emlékek felidézésében. Lajos atya, aki jelenleg Rómában, a Fokoláre Mozgalom kötelékében szolgál,
számos alkalommal tartott előadást fiataloknak, ezúttal is megfogalmazott nekik néhány gondolatot.
A kastélyban két szociális intézet volt idősek és
fogyatékkal élők számára, gyakran látogattam
a betegeket. Egyszer meséltem a ministránsoknak az idősek és betegek értékességéről, és ők
azt mondták, velem akarnak jönni. Ebből csodálatos történet született: a fiúk mindennap
áthozták a mozgássérülteket a szentmisére.
A karácsony éjféli misén éreztem különösen
erősen, hogy nem kell sokat beszélnem a szeretet születéséről, mert az látható a tolókocsis
betegek és az őket hűséggel idehozó ministránsok jelenlétéből. A kommunista rendszer
rossz szemmel nézte az ifjúsággal, különösen
az egyetemistákkal való foglalkozást. Az agráregyetemről azonban sokan jártak a közösségünkbe, többükkel máig is élő mély kapcsolat
született. Ebbe a közösségbe kapcsolódott be
Marton Zsolt, a mostani váci püspök atya is, aki
akkor érettségizett, és a hivatáskeresése vetette őt közénk. Hála Istennek mindezért!
Hova került, és mivel foglalkozik?
Papi életem és lelkipásztori szolgálatom erőforrása kispap korom óta egyrészt egyházunknak a II. Vatikáni Zsinaton elindult megújulása, másrészt a Fokoláre Mozgalom. A
fokoláre segített közösséget építeni paptársakkal, más felekezetű lelkészekkel,
különböző plébániákon rám bízott fiatalokkal és családokkal. A fokoláre nemzetközi központja kért, hogy a tapasztalatot
adjam tovább másoknak is. Az öt éves
szolgálat első két évét a Firenze melletti
Loppianóban, a Fokoláre iskolavárosá-

mivel a világ legtöbb pontján most még kevésbé ismert a közösségi lelkipásztorkodás.
Mit üzen a mai fiataloknak?
Mindenekelőtt legyenek büszkék magyar népünknek a szabadságért vívott évezredes küzdelmére! Rómában a pápák nyilatkozatait jobban
megismerve és nyugat-európai barátaimmal is
sokat beszélgetve értettem meg igazán, hogy
Magyarország tényleg Európa és a kereszténység
védőbástyája. Hogy megalapozott legyen ez a
büszkeség, tanulják meg és folyamatosan tanulmányozzák a történelmet, amely valóban az élet
tanítómestere! Mi annak idején mindig gyanakodva olvastuk a történelemkönyveket, mert marxista ideológiával írták, és olyan sokszor elmondták,
hogy „a magyarok mindig a vesztesek oldalán álltak”. Hála Istennek, és köszönet nemzetünk nagy
történelmi személyiségeinek, íróinknak, művészeinknek, tudósainknak, sportolóinknak, hogy
ez így nem igaz! Ezért ismerjék meg és szeressék
a magyar kultúrát, az irodalmat, a népzenét, népi
építészetet és képzőművészetet! A legjobb kútfő
pedig megismerni a határon túli magyarokat!

Számomra előbb Erdély, majd Partium, Kárpátalja, Vajdaság, Felvidék megismerése óriási ajándék
volt! Még a kommunizmus idején kezdtem rendszeresen Erdélybe utazni szentírással, vallásos
könyvekkel, és az akkoriban nagy értéket jelentő
szappanokkal megrakodva. Néha elkobozták
vagy leszállítottak a vonatról, de máskor sikerült
eljuttatni ezeket az értékeket, amelyek az életet
jelentették ott. Ha a fiataloknak van lehetőségük
külföldön tanulni, tanuljanak jól, és legyenek Magyarország nagykövetei! Bátran vállalják fel azt az
értéket, amit népünk adott Európának és a világnak! A világot látva és jobban megismerve pedig
térjenek haza, és dolgozzanak még nagyobb elszántsággal!
Hogyan látja kereszténységünk jövőjét, milyen értékekre kell odafigyelni?
Legfontosabb a személyes és közösségben
megélt hitünk. Nagy értékünk az ökumenizmus,
amelynek egyik szép példája Gödöllő különböző
felekezeteinek testvéri együttműködése. A most
lezajlott Eucharisztikus Kongresszus rendkívül
szép tanúségtétel volt hazánkról és kereszténységünkről. A magyar cigány kollégiumok
konferenciáját nemrég Rómában rendezték meg, örülök, hogy én is bekapcsolódhattam. A résztvevők találkoztak Ferenc
pápával, aki elbeszélgetett velük és megáldotta őket. Ezeket a kollégiumokat többnyire az egyházak működtetik, ezért itt járt
Fabiny Tamás evangélikus püspök úr is,
aki büszkén mesélte, hogy a Kongresszus
énekkarában a lánya is énekelt.
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Egy kis főzőcske Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Zsírjában sült hízott libamáj,

OTTHON

tökös tócsnival, karamellizált gyümölcsökkel
Libamáj: A libamájat fél-harmad tenyérnyi nagyságú, kisujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk. Hideg teflonos serpenyőbe helyezzük, majd lefedve
szalmabarnára pirítjuk az első oldalát, majd fordítás után ismét lefedve pirítjuk, de mielőtt színt kapna, levesszük a lángról. Öt percig lefedve pihentetjük, majd miután átsül saját zsírjában, már fogyaszthatjuk is.
Tócsni: A megpucolt burgonyát és tököt nagylyukú reszelővel egy tálba
reszeljük, besózzuk és 15 perc után kinyomkodjuk belőle a levet. A kinyomkodott zöldségekhez hozzáadjuk az óvatosan lepirított tökmagot, a jól elkevert tojásokat és az átszitált lisztet. A masszát sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük, majd jól átkeverjük. Előmelegített vaj-olaj keverékkel
kikent serpenyőben közepes lángon átsütjük a lepényekre formázott mas�szánkat, hogy aranybarna és ropogós legyen.
Gyümölcsök: Egy nappal sütés előtt áztassunk be aszalt szilvát és fügét
száraz vörösborba. A cukrot karamellizáljuk, amelyet az aszalt gyümölcsök
borával kicsit felhigítunk pár csepp rum kíséretében. A hígabb karamellhez
először hozzáadjuk az 1 x 1 cm-es kockákra vágott almát, majd jól átkeverjük. Ezt követően az ugyanekkora kockára vágott filézett narancsot és végül
az aszalt gyümölcsöket is jól átkeverjük a raguban egy csipet só kíséretében. Ízlés szerint fahéjjal, szegfűszeggel, citromlével is fokozhatjuk ételünk
ízvilágát.
Hozzávalók: Libamáj: 60 dkg libamáj. Tócsni: 50 dkg sütőtök, 25 dkg
burgonya, 3 dkg tökmag (egész), 2 db tojás, 2 ek liszt, só, őrölt feketebors,
szerecsendió, teavaj, olaj. Gyümölcsök:1 db alma, 1 db narancs, 2 dl egri
bikavér, 8 dkg aszalt szilva, 8 dkg aszalt füge, 20 dkg cukor, csipet só, pár
csepp rum (és esetleg fahéj, szegfűszeg, citromlé).

NOVEMBER 5-14-IG
LIBANAPOK A KEMENCÉS VENDÉGLŐBEN!

Ha csak megkóstolná ezt a finomságot, de a főzéshez nincs kedve vagy lehetősége, a Kemencés vendéglőben megkóstolhatja ezt az ételkülönlegességet!

KÖNYVAJÁNLÓ

Erzsébet királyné és a benne lakozó „valami”
Bizonyára mindenki látta a Sissi című filmet, ami a maga nemében rendkívül kel- rata családok múltját és jelenét, ezen belemes szórakozást nyújt bekuckózva a meleg szobába, de azt azért tudjuk, hogy a lül jelentős időt szánt Erzsébet császárné
való életben korántsem volt ennyire romantikus Erzsébet királyné élete. Ne is érjük életének megismerésére. Munkásságát
be ezzel a csekély ismerettel!
elismervén az uralkodó család a szerSzámtalan olyan motívum fellelhető a korabeli feljegyzésekben, ami alapján ző rendelkezésére bocsátotta a zárolt
elhihetjük, hogy Sissi szeretnivaló uralkodó volt – a magyarok számára egészen családi archívumukat, régi levelezéseibiztosan. Ugyanis volt benne „valami”, ahogy az udvarhölgyei fogalmaztak, amitől ket, fénykép- és dokumentumtárukat.
más volt, mint az uralkodó család többi tagja. A báj, a kisugárzás, az emberek iránti Ennek köszönhető, hogy a könyv autisztelete, szeretete járulhatott hozzá ahhoz, hogy a mai napig fennmaradhatott az tentikus módon mutatja be Erzsébet
Erzsébet-kultusz. A magyarok iránti mérhetetlen szeretete és az értük folyó küzdel- királyné élettörténetét és szerepét a
mei miatt az uralkodó család részéről rengeteg támadás érte, melyeket az itt aján- magyarok történetében, rengeteg
képpel illusztrálva. Az „Erzsébet
lott regény olvasása során meg is tapasztalhatunk.
A regényes formában megírt könyv valós párbeszédeit fennmaradt feljegyzések királyné és a magyarok. Barátság
támasztják alá. Tükrözik Erzsébet és a környezetében munkálkodó és élő emberek vagy szerelem?” című könyv elején
érzéseit, érzelmi világát, és az írónő ezeken keresztül mutatja be a kor politikai, tár- található ajánlást Erzsébet ükunosadalmi és diplomáciai életét.
kája, Habsburg-Lotharingiai MiMinden bizonnyal sokakat izgat az alcím: Szerelem vagy barátság? Vajon kire hály főherceg írta.
vonatkozik? A kérdésre megkapjuk
HIRDETÉS
a választ: milyen kapcsolat volt Erzsébet és férje, Ferenc József közt,
Gödöllő, Szabadság tér 9.
Gazdag választékban kapható gyermek és ifjúsági
06 28 514 650
irodalom, szinező, kifestő, foglalkoztató füzetek,
és vajon milyen érzelmi szálak fűz06 70 3369013
www.famakonyv.hu
könyvek nyelvtanuláshoz, olvasnivalók idegen
ték Andrássy Gyula grófhoz.
fama@famakonyv.hu
(főleg angol) nyelven, útikönyvek, térképek
Káli-Rozmis Barbara több mint
és még sok-sok más.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8 - 18 óráig
Könyvutalványaink korlátlan ideig beválthatók.
másfél évtizede kutatja az arisztokszombaton 8 - 12 óráig
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VÁSZON AZ ÁRBOCON
BOR AMBRUS NEJE (2 szó)
SZÚRÓS GYOM
PÁRA!

VILÁGOS
ANGOL SÖR

FOLYADÉK
MEGVESZIK
… IPSO, TERMÉSZETESEN

MORZEHANG

B.A.
SZÁRMAZÁSA
ROMÁN
AUTÓJEL
NÉMA ADAT!

MÉRTANI
ALAKZAT
A SZABADBA
ÉTELÍZESÍTŐ

BARNÁS SZÍN
GÖRCSOLDÓ
(Oxazolidinedionszármazék)

HON BÓR
FÁJDALMAT
KIFEJEZŐ
VOKÁLIS MŰ

GONDTERHES
MÉDIUM, AHOL
DOLGOZOTT
B.A. (2 szó)

SÉTATÉR

HOSSZMÉRTÉK
AMERIKAI
TÁBORNOK
(Robert)

PÁRIZSI SÜLLŐ!
(SANDRE)

RÁSEGÍTŐ
RÉSZLET!

MAJD
RÓMAI 4

SZINTÉN

ELÉ,
KEVERVE
HANGTALAN
KÍSÉRŐ!

TOLKIENALAK

MOSZAT

A DADAIZMUS
ATYJA (Tristan)
DRINÁPOLY
MAI NEVE

MELLESLEG
ELEKTRON,
VANÁDIUM
ÉS URÁN
RÉSZBEN
LESAJNÁL!
HIDEGGÉ
VÁLIK

RITKA
FÉRFINÉV
B.A. REGÉNYE
1983-BÓL

IJEDTSÉG
NAGY ÜST
KELVIN

GY

B.A. OSZTÁLYTÁRSA (2 szó)
IZRAELI LELŐHELY (OMRIT)

SUGÁR
WEBBER-MŰ

B.A. KÉPESÍTÉSE (2 szó)
ARGENTÍN
TENOR (José)

SZLOVÁK
HEGYI
PATAK
(BELÁ)
REGNUM
MARIANUM
… CE-TUNG
KÍNAI POL.

ŰRMÉRTÉK

CIPÉSZSZERSZÁM
FEKVŐBÚTOR

KÉRDÉS
HELYRE
MAJDNEM
ÉDES!

RÉGI MAGYAR
MÉLTÓSÁG
FEJSZŐRZET

KORRÖVIDÍTÉS

B.A. REGÉNY
1991-BŐL
(2 szó)
RADICS BÉLA

PÁPAI
KORONA

ŐS
HATÁRRAG
MÚLT IDŐ
JELE

TANULÓVEZETŐ

ANGOL ZENESZERZŐ (John)
SARJVESSZŐ,
TÁJSZÓ (ÁGIN)

ORSZ. ALAPELLÁTÁSI
INT. RÖV.
DEHOGY!

BOR
AMBRUS
ELSŐ ÍRÓI
NEVE (2 szó)

ELGÁZOLJA
OXIGÉN
IKTATÓ
PÁROS
BETŰI

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2021. november 30-ig név, telefonszám, postacím és/vagy e-mail elérhetőségek megadásával. A helyes megfejtők között három díjat sorsolunk ki. A fődíj dr. Péterfi Gábor: Trianon
és a revízió című könyve, melyet személyesen dedikál a szerencsés nyertesnek. A második és harmadik helyezett egy-egy 2000 és 1000 forintos
könyvutalványt nyer, melyet a FÁMA könyvesboltban tudnak beváltani. A sorsolás időpontja december 3. A nyertesek nevét honlapunkon, illetve decemberi számunkban közöljük.

„Minden magyar felelős minden magyarért!”
Bemutatták a Trianon és revízió c. kötetet a Városi Könyvtárban
Számtalanszor hallottuk a koronavírus-járvány idején a fenti mondatot a különböző médiumokban. Vajon hányan tudják, hogy a fenti mondat szerzője Az elsodort falu c. regény írója, Szabó Dezső (1879-1945).
Mit gondolt az erdélyi származású író és az őt követő népi mozgalom
Trianonról, a béke részleges felülvizsgálatát jelentő revízióról (193841) és a második világháborúról? Erről is szó volt október 12-én este a
Városi Könyvtárban, ahol Dr. Molnár Ildikó irodalomtörténész beszélgetett a kötet szerkesztőjével, Dr. Péterfi Gáborral.
A teltházas beszélgetésből és a felolvasott Tamási Áron-szövegrészletekből is kiderült: a népi íróknak is fájt Trianon. A korabeli közvélemény döntő hányadától eltérően ők nem a bűnbakképzésre fókuszáltak a történelmi Magyarország szétesését elemezve, hanem a
nacionalizmusok szétfeszítő erejét emelték ki a bukás okait vizsgálva.
Egyetértettek a határok felülvizsgálatával, azaz a Horthy-korszak revíziós politikával, viszont a kor propagandájától („Mindent vissza!”) eltérően ők a határ menti magyar többségű területek visszaszerzését tartották reális célnak. Legnagyobb újításuk a szomszédos népekkel való
megbékélés keresésének felvetése volt: Teleki Lászlóhoz és Kossuth
Lajoshoz hasonlóan azt szorgalmazták, hogy a német és orosz nagyhatalmak közé szorult kis nemzetek egymással fogjanak össze, máskülönben elveszítik önállóságukat. Lényegében a mai magyar külpolitika alappillérét jelentő visegrádi együttműködés is erre a gondolatra

(„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”) épül. A könyvbemutatón
elhangzott: a népi írók – vitáik ellenére - a határon túli magyar irodalom befogadását is fontosnak tartották, miközben a párbeszéd jegyében a környező országok íróival is együttműködést kezdeményeztek.
A kötetben szerepel két új forrás is: a Zilahy Vendégkönyv és a Szabó
Dezső-hagyatékból felfedezett levél is igazi kuriózum nemcsak a kutatók, hanem a nemzeti sorskérdésekre fogékony közvélemény számára is. Az új Trianon-antológiát minden érdeklődő számára szeretettel
ajánljuk!

Dr. Péterfi Gábor és Dr. Molnár Ildikó

REJTVÉNY

MÉDIUM, AHOL
MEGJELENT
B.A. (3 szó)
MŰSORVEZETŐ
(ANIKÓ)
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Az embernek már akkor beindul a nyáltermelése, amikor időpontot kér a Fincsi Cake vezetőjétől. A szó szerint finom vállalkozás életútjáról, sajátosságairól és az ide vezető útról
beszélgettünk Vargáné Farkas Tímeával.
Kislányként is már sokat sürgött-forgott a konyhában?
Sok időt töltöttem anyukám és nagymamám
mellett, de akkor még nem lelkesedtem a sütésért, viszont a kreatív, alkotói munka nagyon érdekelt. A középiskolában olyan szakirányba indultam, ahol esztétikus dolgokat hozhattam létre, így
lett az első végzettségem bőripari technikus. Ezután
még több szakmán keresztül kerestem az utamat,
amikor beleszerettem a mézeskalácskészítésbe. Egy
mézeskalácsdíszítő tanfolyam után ehető műalkotásokat szerettem volna készíteni.
Rövid idő alatt nagy vevőkörre tett szert. Mi a
siker titka?
Hatalmas a családunk, sok a barátunk, ismerősünk. Először csak a családban sütöttem különböző alkalmakra, majd baráti alapon az ismerősöknek
is, akik vitték a híremet. Legfontosabb, hogy nem
mondtam nemet túl nagy kihívást
jelentő megkeresésekre. A minőségi alapanyagok és a gondos elkészítés minden vevői igényt kielégített.
A rendelések megnövekedésével
döntöttem úgy, hogy ezt vállalkozás formájában szeretném csinálni.
Mikortól ment át a hobbi vállalkozásba?
2020. november 1-jén indítottam el a vállalkozásomat, éppen
most ünnepeltük az egy éves születésnapunkat. Persze ez nem volt
olyan sima, mint amilyennek látszik. A VSzC Madách
Imre Szakközépiskola, Szakgimnázium nyílt napja
után beiratkoztam a cukrász szakra, ahol rengeteg
új elméleti és gyakorlati tudással gazdagodtam. Két
helyen is voltam gyakorlaton, mielőtt elindult a vállalkozásom, amely jelenleg cukrászüzemként a Varga és Fiai Kft. telephelyén található. Az indulás előtt
felmértem a terepet, körbejártam a cukrászdákat,
mert arra törekedtem, hogy véletlenül se készítsek
olyat, amit más is csinál, így talán hiánypótlónak is
nevezhető a portfólióm.
Könnyű volt vállalkozást indítani Gödöllőn?
A különböző hatóságokról csak pozitívan tudok

nyilatkozni. Mindenki segítőkész és nyitott volt, így
hamar megkaptam az engedélyeket. Sokat segített
az állami vállalkozói start program, amelyen sok
más gödöllői pályázóval együtt sikerrel szerepeltünk. Ugyanakkor vannak nehézségeink a mindennapokban. A cukrászok egyik legnagyobb beszállítójával állunk szerződésben, aki amint tudomást
szerzett a gödöllői behajtási rendeletről, közölte,
hogy csak akkor szállít Gödöllőre, ha előre kifizetem
az egész éves díjat, amely több százezer forint. Ez a
vállalkozásom jövedelmezőségét nagymértékben
redukálná, vagy olyan mértékben kellene árat emelnem, amit a vásárlók nem biztos, hogy megfizetnének. Ezért az alapanyagbeszerzés jelenlegi formája
sok időt és energiát emészt fel.
Nem egy cukrászda van Gödöllőn. Mi az, amivel
mégis fel tudja venni velük a versenyt?
Sokat kísérleteztem, amivel próbáltam tökéletesítgetni technikai tudásomat és receptjeimet. De a cukrász szakmában egyre
több új alapanyag és technika jelenik
meg, ezért sokat olvasok és tanulok.
Háziasan sütök, minőségi alapanyagokból, nem használok adalékanyagokat. Süteményekben a retro vonalat
képviselem egy kicsit modernizálva,
újragondolva, de készítek különböző
speciális étrendekbe illő finomságokat
is. Sütök lagzis és nagyi sütit, de egyre
nagyobb az igény a gluténmentes édességekre is.
A közösségi oldalain igazi „tortaköltemények”
láthatók. Volt olyan extra igény, ami megoldhatatlan feladatot jelentett?
Gyakran találkozom kihívást jelentő igényekkel,
amelyek elkészítése előtt utána kell nézzek pár dolognak. Néhány megrendelés hosszabb tervezést
igényel, amely után lelkesen állok neki a feladatoknak, így folyamatosan sajátítok el új technikákat, és
teszek szert tapasztalatra. Általánosságban is sokat
gondolkodom a megoldásokon, hogy úgy nézzen ki
a megrendelt torta, ahogy megálmodták. A legnehezebb feladatot a különleges szerkezeti megoldásokat igénylő torták jelentik. Például a mozgásban
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lévő 3D figuráknál a gravitációt kell legyőzni, a fizika
törvényeivel folyamatos harcban kell állni.
Vezet statisztikát?
Átlagosan 60 tortát sütök havonta, amely mellett
természetesen sós és édes aprósüteményeket is készítek nagy mennyiségben, most pedig jön a mézeskalács szezon.
Csodálkoznék, ha abban is a hagyományos formák köszönnének vissza.
Valóban egyedi mézeskalácsokat készítek. Olyan
megoldásokra, formákra törekszem, amelyek betöltik a használati tárgy és az édesség funkciót is. Ilyen
például a szalvétatartó, gyertyatartó vagy adventi
koszorú. A lehetőségek tárháza végtelen.
Mi a célja?
A cukrászműhely területe lehetőséget ad műhelyfoglalkozásokra is, hogy tudásomat, tapasztalatomat átadjam másoknak, a háziasszonyok
„evangelizációjával” is foglalkozzak. A közeljövőben
szeretnék egy mintaboltot nyitni a Dózsa György út
és a Kőrösfői utca sarkán, a virágbolt mellett. Ezzel
munkahelyet teremtek, az érdeklődők pedig közelről láthatják és kóstolhatják majd a termékeket. Az
otthoni sütéshez is szeretnék eszköz- és alapanyagsegítséget adni: vevőink ott megvehetik mindazt,
amit jelenleg csak rendelni lehet, interneten ráadásul többnapos kiszállítási idővel ígérik.
E-mail: fincsicake20@gmail.com
facebook:fincsicakegodollo | Tel.: +36 30 720 7768
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