
Gödöllőről az 
 Everestre

8-9. oldal

Egy évesek 
lettünk!

2. oldal

Óvodai  
átszervezés: 
mire megy ki  
a játék?

5. oldal
III. Gödöllői 

Jótékonysági 
 Sport- és 

Egészségnap

12-13. oldal

„Jó munkát!” 
végeznek a gödöllői 

cserkészek

10-11. oldal

Salkaházi Sára 
boldoggá avatásától 
az őszödi beszédig

4. oldal

A „sportos”  
polgármester  
sportszerűtlen  
támogatási rendszere

6-7. oldal

Ahogy volt,  
úgy volt 
4. oldal

Trianon  
gyermekei 
13. oldal

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

Gödöllő legmagasabb 
pontja  - a „tévétorony” 
6. oldal

W
W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL | W

W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL | W

W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL | W

W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL | W

W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL | W

W
W
.G
D
L.H

U
 - A G

Ö
D
Ö
LLŐ

I H
ÍR
PO
RTÁL

WWW.GDL.HU - A GÖDÖLLŐI HÍRPORTÁL | WWW.GDL.HU - A GÖDÖLLŐI HÍRPORTÁL | WWW.GDL.HU - A GÖDÖLLŐI HÍRPORTÁL | WWW.GDL.HU - A GÖDÖLLŐI HÍRPORTÁL | WWW.GDL.HU
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL
 | 
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL
 | 
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL
 | 
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL
 | 
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL
 | 
W
W
W
.G
D
L.
H
U
 - 
A 
G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I H
ÍR
PO
RT
ÁL

2021. október  7.

EVERESTIN
G KIHÍVÁS

2021. OKTÓ
BER 16.

RÉSZLETEK A 9. OLDALON!

Gyere el, és tegyél hozzá Te is a 
8848 m szintkülönbség 
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1 ÉV, 10 LAPSZÁM
Másfél éve, az egyesületünk megalakulásá-

val szövetséget kötöttünk a gödöllőiekért, hogy 
a Gödöllőn élő polgárok értékalapú közösségi 
életét pártpolitikai érdekek nélkül támogassuk, 
társadalmi rendezvényeket szervezzünk, segít-
sük a fiatalokat, az időseket és a rászorulókat, 
valamint különböző kirándulásokat, előadáso-
kat és közösségi programokat szervezzünk. A 
tervből sok minden megvalósult, a pandémia 
több területen talán még segítette is az egyesület 
törekvéseit, például az idősek támogatásában, 
más helyen azonban közbeszólt, több közössé-
gi programunk is meghiúsult emiatt. Médiakül-
detésünket viszont egy éve, 2020 októberében 
sikerült elindítani, és az olvasó kezében tartott  
GDL.hu Pelikán magazin jelenlegi száma immá-
ron a tizedik, kisebb jubileumi kiadvány, amely 
mellett az online térben a www.gdl.hu hírportá-
lon és facebook.com/gdl.hu közösségi hálón is 
jelen vagyunk. Köszönet illet mindenkit, akik se-
gítik a szerkesztőség munkáját, de a legnagyobb 
hála mégiscsak az olvasóké, akik a visszajelzések 
alapján egyre többen vannak, és várják a követ-
kező lapszámot. Folyamatosan tanulva, így foko-
zatosan megújulva szeretnénk a továbbiakban is 
tájékoztatást adni, illetve kikapcsolódási lehető-
séget nyújtani rovataink sokszínűségével.

1 ÉV KÜLDETÉS
Az induláskor a pelikán görög jelentésével 

(„fejsze”) kívántunk lenni a városban. Fejsze, 
ami elmetszi az eddigi gyakorlatot a jövőbelitől, 
változtatni és változni kíván, újítani és megújul-
ni szeretne, de annak tiszta acéljába nézve akár 
tükör is lehet, mely az egykori Gödöllő értékeit 
mutatja. Egy szebb és jobb Gödöllőért teszünk, 

tos feloldásával még furcsább lett. A testületi 
üléseken az egy és két perces felszólalásokhoz 
sokszor fél órás monológok és kioktatások tár-
sulnak a város vezetőjétől, így a képviselők egy 
demokratikusnak semmiképp sem nevezhető 
testületi ülésen érdemben sajnos nem mond-
hatják el a gödöllői emberekért vállalt gondo-
lataikat. Ebben is segítségükre kívánunk lenni 
mindaddig, amíg ezt a gödöllői emberekért 
teszik, és pártpolitika nélkül csak a tényeken 
alapuló valódi szolgálat a céljuk.

1 ÉV EREDMÉNYEI ÉS TÁMOGATÓI
A pelikán másik jelentése az önfeláldozás és 

áldozatvállalás, hiszen a fészkében önvérével 
táplálja a fiókáit. Fantasztikus érzés volt megél-
ni, hogy mennyien segítenek számunkra az új-
ság terítésében a helyi körzetekben. A Gödöllő 
számos médiafelületén megjelenő időszakos 
provokációk, a folyamatos cenzúrák, a portá-
lokról történő törlések és tiltások is azt mutat-
ják, hogy jó úton vagyunk, a közösségünk által 
kimondott minden szó fájdalmas a hatalmat 
gyakorlóknak. De az egység, az egymásért és 
közös értékeinkért való erőfeszítés hatékonyan 
működik, hiszen nem valakik ellen, hanem a 
változásért, egy szebb városi jövőképért áldo-
zunk önzetlenül a szabadidőnkből. Büszkék 
vagyunk gödöllői barátainkra, aktivistáinkra, és 
köszönjük minden jogi és magánszemély segít-
ségét, akik nem a hatalom irányába, hanem Gö-
döllőért éreznek felelősséget, és támogatják az 
egyesület tevékenységét. Továbbra is hisszük, 
hogy egyedül a közösségért végzett önzetlen 
munka tudja csak értékek mentén, ugyanakkor 
érdekmentesen alakítani egy kisváros jövőjét.

A Szerkesztőség

amelyet erős helyi identitás, közösségi szellem, 
a másikért történő lemondás és évszázados ér-
tékek jellemeznek. Reméljük, hogy ezt a külde-
tést és az erre való törekvést az újságot olvasó 
minden gödöllői polgár az elmúlt egy évben már 
érzékelte, és egyfajta paradigmaváltásnak gon-
dolja. Természetesen, már csak az újság fiatal 
kora miatt is, fontos és elengedhetetlen a kritika, 
hiszen azzal is épülhet a közösség.

1 ÉV MÉDIA TÜKÖR
Gödöllőieknek szóló hírforrás több évtizede 

van a városban, de a gödöllői emberekért és kö-
zösségért írott szó sajnos hiánycikk. Hiánycikk 
az az értékalapú információgyűjtemény, ahol 
nem egy szűk elit köré épül minden, és amely 
kimondja az igazságot. Nem biztos, hogy havila-
punk teljes mértékben be tudja már tölteni ezt az 
űrt, de bizonyosan állíthatjuk, az egyik legfőbb 
missziós feladatunk az, hogy ne rólunk, hanem 
az emberekről, a helyi közéletről, kultúráról, a 
gödöllői sportról és egyéb hírről adjunk tájékoz-
tatást, egyfajta integrációs szerepet is betöltve. 
Hisszük, hogy a halk, mégis objektív, történelmi 
távlatokon átívelő, a megalkuvást nem ismerő 
tényszerű információk fontosabbak a gödöllői 
embereknek, mint a harsány és saját magukat 
előtérbe helyező propagandák. Ferenc pápa egy 
homíliájában így elmélkedett erről: „A jó mindig 
győz, még ha időnként gyengének és rejtettnek 
tűnhet is!”

1+1 ÉV KÖZÉLETI SZOLGÁLAT
A városban régóta különleges helyzetben 

vannak azon képviselők, akik ellenzéki szerep-
ben vannak, ami a 2019-es választások után 
kialakult patthelyzettel és a szituáció sajnála-

Egy évesek lettünk!
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Az aradi tizenhárom: 12 tábornok és egy ez-
redes. Haynau számára Török Ignác „csak” egy 
volt a tizenháromból a véres kötél általi halálra 
ítéltetettek közül. Nekünk, gödöllőieknek ő nem 
„csak” egy, hanem kiemelten fontos, akinek 
vére és hősi halála örökké benne marad váro-
sunk vérkeringésében. Aki által még közelebb 

Tavasszal adtunk hírt arról, hogy állami segít-
séggel helyreállítják a Török Ignác házat. A kastély 
területén található épület az évtizedek alatt szép 
lassan az idő vasfogának martalékává vált. Itt szü-
letett Török Ignác, aradi vértanú, akinek az édesap-
ja a kastély szolgálatában állt. Az évről évre egyre 
jobban rogyadozó és életveszélyes épület előtt rótta le kegyeletét minden évben a talán 
szebb történelmi emlékápolásról álmodozó ifjúság. Az állami bejelentést azonban tettek is 
követték. Első lépésként a rommentesítést kellett elvégezni. A helyzet nem volt egyszerű, 
hiszen a beszakadt tető és beomlott falak eltávolítása, valamint a sok „meglepetést” rejtő 
épületrészek védelme és megmentése nem mindennapi kihívások elé állította a szakembe-
reket. Több, mint egy tucat kamionnyi anyag került elszállításra, amely a rommentesítésből 
származott. Nem csoda, hiszen az épület – noha ez kívülről nézve csalóka lehet – 600 négy-
zetméter alapterületű.
Elérkezett a következő fázis, amikor is két hónapra a kutatók veszik ideiglenesen bir-

tokukba a megtisztított területet, hogy többek között falmintát vegyenek, és az alapján 
megpróbálják rekonstruálni az eredeti állapotokat. Miután az épület sokáig lakott volt, s 
átalakításokat is végeztek, ez sem ígérkezik könnyű feladatnak. Van olyan hely, ahol szabad 
szemmel is „csak” 13 festékréteg látható.
Természetesen az izgalmas munka nem csak a falfestések eredetiségének vizsgálatával 

állítja kihívás elé a szakembereket. Találtak ugyanis egy kályhaüreget is az épület eredetileg 
istállóként megjelölt részén. Így tehát sokkal több kutatómunkát ígér a nem mindennapi 
projekt, mint azt gondolnánk.
Várhatóan az ősz vége felé már a kiviteli terveké lesz a főszerep, s 2022 nyarán átadásra 

kerülhet a megújult Török Ignác ház, amelynek funkciójáról, szerepéről és muzeális tartal-
máról a rendelkezésre álló temérdek dokumentáció alapján későbbiekben születik döntés.

kerülünk a történelmünkhöz, s aki által még job-
ban megértjük országunk sorsát. A világosi fegy-
verletétel utáni csalárd ígérgetések és kegyetlen-
ségek miatti vész az egész országot könnyekbe 
borította.  Nem véletlen, hogy az aradi vértanúk 
kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, és 
csupán pár órával a kivégzéseket követően a 
gyászolók már tömegekben zarándokoltak an-
nak helyére. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen 
a napon minden boltot, nyilvános helyiséget be-
zártak. A vértanúk emlékének megörökítésére, 
köztéri szobor vagy emlékmű felállítására csak 
a kiegyezés után lehetett gondolni. Barabás Béla 
jogász, volt országgyűlési képviselő 1929-ben 
megjelent emlékirataiból ismert, hogy édesapja 
volt az első, aki annak idején egy kiszáradt eper-

fát és egy keresztet vitetett ki a kivégzés hely-
színére. Az eperfa ágaira ragasztott cédulákra 
írták fel a tizenhárom vértanú nevét. 1871-ben 
a vértanúk emlékének ápolását felvállaló Ara-
di Honvédegylet egy emlékkővel helyettesítette 
a kiszáradt eperfát. A vesztőhelyen ma látható 
obeliszket 1881-ben állították fel. 
Török Ignác a hadbíróság előtt magyarságá-

val igazolta a tettét: „Lelkiismeretem felment 
engem”. A hadbíróság hatodikként ítélte halálra, 
másodikként a kötél által kivégzettek között. Ki-
végzése előtt várépítésről olvasgatott egy köny-
vet. Amikor azonban a bitófa alá lépett, szívroha-
mot kapott, amely végzett vele.
1932-ben találták meg maradványait, az aradi 

emlékoszlop kriptájában nyugszik.

1949. október 6. Egy nemzet borult gyászba e napon, és azóta is min-
den évben ekkor emlékezik egykori hőseire, s tiszteleg emlékük előtt.

Egy nemzet halt velük

Helyreállítják  
a Török Ignác házat
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Salkaházi Sára testvérének az unokája, a 
Gödöllőn élő Schalkház Miklós írása és visz-
szaemlékezése erről a napról.
2006-ban és már azt megelőzően is Salka-

házi (Schalkház) Sára családja (testvéreinek 
leszármazottai) nagy érdeklődéssel várta a 
boldoggá avatást. Éveken át képviseltettük 
magunkat emléktábla-avatáson, konferencia 
előadásokon és megemlékező, valamint a bol-
doggá avatásért könyörgő szentmiséken. Áp-
rilisban Dr. Erdő Péter bíboroshoz hasonlóan 
„kitörő örömmel” fogadtuk a hírt, hogy XVI. 
Benedek pápa aláírta a Boldoggá Avatási Dek-
rétumot. A várva várt „NAGY NAP” előestéjén a 
Szent István Bazilikában szentségimádás kere-
tében kezdtük meg a lelki felkészülést a nagy 
eseményre.
2006. szeptember 17-én a Szent István Ba-

zilika előtti téren 10 órakor boldoggá avatást 
előkészítő liturgia kezdődött. Az ezt követő 
ünnepi szentmise keretében Dr. Erdő Péter 
bíboros, Esztergom-Budapesti érsek, bí-
boros-prímás kihirdette a boldoggá avatási 
határozatot. A családot az a megtiszteltetés 
érte, hogy az egyik elülső szektorban elég 
nagyszámú helyet biztosítottak részünkre, 
ahol helyet foglalhattak Sára unokaöccsei és 

akkoriban kormányozták az országot, illetve 
próbáltak úgy csinálni, mintha azt tennék! A 
keresztényi megbocsátás megilleti őket, de ab-
ban nagyon bízunk, hogy még egyszer – főleg 
ezek a személyek – nem kerülnek kormányra.
A Szociális Testvérek Társasága szerzetes-

rendben, melynek Boldog Salkaházi Sára is 
tagja volt, el szokták mondani, hogy Sára ér-
tük felajánlott élete „meghozta gyümölcsét”, 
mert rajta kívül a Társaság tagjait nem igen 
érte bántódás. Azt hiszem, ez elmondható csa-
ládjáról is. Őrzőangyalként figyelt, és jelenleg 
is óv bennünket. Unokaöccsei (édesapám és 
ikertestvére) a háború után az amerikai fog-
ságból hazatérve pont őt keresve próbáltak 
az otthonukból kitelepített szüleik nyomára 
bukkanni, de sajnos a főnöknő Sára halálhírét 
közölte velük. Ezután Budapest egyik utcáján 
küldött „Valaki” eléjük egy olyan ismerőst, aki 
tudta, hogy a szülők melyik városban tartóz-
kodnak! Harmadik testvérük fiatal leventeként 
szintén szerencsésen tért haza „német hábo-
rús körútjáról”, és ebben az évben hunyt el, 93. 
évében.
Mi, a később született családtagok igyek-

szünk Boldog Salkaházi Sára kultuszát óvni 
és terjeszteni, valamint kérjük közbenjárását 
életünk és az ország kedvező alakulására, vé-
delmére! Reménykedünk, hogy eljön majd az 
a korszak Magyarország életében, amikor erre 
a napra sokkal inkább úgy emlékezünk majd, 
mint egy igaz vértanú boldoggá avatására, aki 
sok embert megmentett halálával, a kiszivár-
gott beszéd pedig örökre a történelem süly-
lyesztőjébe kerül.

Schalkház Miklós
Salkaházi Sára szüleinek dédunokája

azok gyermekei, valamint hozzátartozóik. Sőt 
a szent liturgia alatt az egyik könyörgést az a 
másodunokahúg mondhatta el, aki Sára után 
kapta a nevét, azaz Schalkház Sárának (1953) 
hívják. A szertartás után a közelebbi hozzátar-
tozók hivatalosak voltak a bazilika altemplo-
mában megtartott fogadásra is. Itt mindenki 
kapott egyet az alkalomra kiadott emlékérem-
ből, mely örökre figyelmeztet minket a „NAGY 
ELŐDRE”, a követendő példaképre!
Sajnos az ünnepet meglehetősen beár-

nyékolta, hogy azon a napon került nyilvá-
nosságra az „őszödi beszéd” is. Hazaérve a 
médiumokban szinte már csak az volt a hír, el-
nyomva a boldoggá avatás 
eseményét, amelyre több 
mint 900 éve nem volt pél-
da Magyarországon! Megy-
győződésem: nem lehetett 
véletlen, hogy egy május-
ban elhangzott politikai fel-
szólalás pont ezen a napon 
került nyilvánosságra, nem 
egy, vagy néhány nappal 
előbb, vagy később. Ez na-
gyon is jellemző volt arra a 
„politikai garnitúrára”, akik 

15 éve, 2006. szeptember 17-én a 11 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben avatták boldoggá Salkaházi Sárát Budapesten, a Szent István Ba-
zilika előtti téren, tízezres tömeg előtt. 923 éve nem történt ilyen ese-
mény hazánkban, az ország, valamint a család felhőtlen örömét és az 
ünnep kegyelmi ajándékait pár órán belül sajnos mégis beárnyékolta 
az akkori miniszterelnök őszödi beszéde, amit először a rádió közölt a 
16 órás hírekben és a honlapján. Pár óra alatt a mennyből a pokolba 
jutott az ország, a vértanúság tiszteletétől a hazugság mocsaráig.

Salkaházi Sára boldoggá 
avatásától az őszödi beszédig
Pár órás út a mennyből a pokolba
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A különbség áthidalása Pappné Pintér Csilla 
esetében talán kézenfekvőnek látszott, hiszen 
a Szent János utcai óvoda vezetőjének az át-
szervezés – és az egyetemi óvoda Premontrei 
Apátsághoz kerülése – előtt a hat intézmény-
vezető még a kolléganője volt. Tavaly decem-
ber 11-én kiderült, hogy idén ősztől megválto-
zik a gödöllői köznevelési intézményrendszer. 
Ezt Gémesi György egymaga dönthette el a 
különleges jogrend idején ráruházott fela-
dat- és hatáskörében. A polgármester a gaz-
daságosabb működéssel és a költséghaté-
konyság javításával indokolta az ötletet, ami 
egy csúcsvezetői irányításban és hat tagintéz-
ményben látta a szebb jövőt. Márciusban már 
arról szóltak a hírek, hogy óvodaigazgatóság 
és hat tagóvoda jön létre városunkban, a 
csúcsszerv élére pedig – május 20-ai határidő-
vel – pályázati úton választják ki az arra alkal-
mas személyt.
Június 3-án nyilvános lett, hogy Gémesi 

György polgármester milyen döntést hozott 
a személyi kérdésben. Szerencsére nem volt 
különösebben nehéz dolga, mivel a pozícióra 
csupán egy kandidáló volt. Hogy a „pályázati 
passzivitásnak” vajon a viszonylag rövid, egy 
hónapos határidő, netán az „úgy is eldőlt már 
a befutók személye” hozzáállás lehetett az 
oka, soha nem derül ki.
Az viszont tény, hogy 2021. július 1-jétől 

2026. július 1-jéig dr. Pappné Pintér Csilla lo-
kálpatrióta klubos önkormányzati képviselő 
vezetheti a Gödöllő Óvodát. Garantált havi il-
letményét bruttó 429.345 forintban állapította 
meg a polgármester, ám az összeg a különféle 

pótlékokkal együtt bruttó 830 ezer forintig is 
felkúszhat. Mintegy két hónap telt el az új gö-
döllői óvodarendszer gyakorlati élesítése óta. 
Az eltelt időszak – melyben érzékelhetőek a 
szülők és a személyzet egy részének aggályai 
– nem alakult problémamentesen. Sőt! Hogy 
értesüléseink valóságtartalmát ellenőrizzük, 
megkértük Pappné Pintér Csillát, hogy erő-
sítse meg vagy cáfolja a középső hasábban 
olvasható felvetéseket.

Az átalakított gödöllői  
óvodarendszer vezetője 4967 perc 

elteltével adott választ, 
ezt írta:  

„A FELVETÉSEKET MEGCÁFOLOM.”

Tiszta, félreérthetetlen válasz, amiből az 
tűnik ki, hogy minden a legnagyobb rendben 
van Gödöllőn az óvodákban. Igaz, miért is len-
ne másképp? Egy anyagilag jól megbecsült 
alkalmazottól nem várható el, hogy hibákat, 
hiányosságokat támasszon alá, netán olya-
nokat, amik aláássák a polgármesteri döntés 
jogosságát, észszerűségét. /Lapzártáig egyéb 
válasz nem érkezett/
A gond nem is ezzel van, hanem sok-

kal inkább azzal, hogy a kényes kérdések a 
„szőnyeg alatt” maradnak, miközben a szülők 
és a dolgozók lehajtott fejjel, legfeljebb csak 
az orruk alatt mormolhatják el bosszúsága-
ikat, problémáikat. A gyerekek meg úgyis el-
játszanak majd egymással valahogy.

BM-IGF

IGAZ-E, HOGY:

• a gödöllői tagintézményekben is 
súlyos óvónő-hiánnyal kell szem-
benézni,

• az óvónő-hiányt a kolléganők át-
helyezésével oldják meg, 

• a korábbi óvodavezetőket visz-
szaminősítették, fele annyi pénzért 
alkalmazzák, 

• volt olyan korábbi óvodavezető, 
aki felmondott,

• elküldték az óvodai asszisztense-
ket, csak egy maradt Ön mellett, 
aki intézi az összes óvoda ügyét,

• ha valakinek van kiegészítő képe-
sítése, arra próbálják kötelezni, 
hogy munkaidő alatt azzal is foglal-
kozzon, de plusz pénzt nem adnak 
érte,

• a dadusok mosogatnak, nem a Ka-
lória munkatársai, vagyis: ez is a 
gyerekektől veszik el az időt,

• az SNI-s gyerekek fejlesztésére 
nincs elég, a vonatkozó jogszabály 
által előírt szakember, ami gyengí-
ti a felzárkóztatásukat, és később 
megnehezíti a Montágh iskolában 
dolgozók munkáját,

• a dajkák és az óvónők között állan-
dó a veszekedés, többnyire a gye-
rekek hallatára,

• költségmegtakarítás címén olyan 
utasításokat adnak, hogy – pél-
dául – nem vehetnek folyékony 
szappant, csak hagyományosat, 
melynek használata sokkal kocká-
zatosabb, mivel a gyerekek egy-
más kezébe adják,

• a szülőkre a korábbinál sokkal na-
gyobb anyagi terheket rónak, szin-
te nekik kell mindent megvenni?

Egyes vélemények szerint a 2019-es önkormányzati választásig kell visszanyúlni, ha közelebb akarunk  
kerülni a Gödöllőn végbement óvodai átszervezés főbb okainak megértéséhez. Tény, hogy az  
átszervezéssel több normatív támogatást kap a város, ami alapján indokoltnak tűnik a változtatás.  
Viszont a választási eredmények is úgy alakultak, hogy Gémesi György nem tudta megtartani egyik  
korábbi alpolgármesterét sem, mindketten „csak” képviselők maradtak. A havi tiszteletdíj és az  

alpolgármesteri fizetés összege publikus, nem titok, hogy jelentős különbség van a kettő között.

Óvodai átszervezés: 

MIRE MEGY KI A JÁTÉK?
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Nincs okunk kételkedni Gémesi 
György szavaiban, de azt azért érde-
mes felidézni, hogy az 1984-es olimpiát 
megelőző moszkvai, illetve az azt kö-
vető szöuli ötkarikás játékokon olyan 
nagyságok alkották a nemzeti csapa-
tot, mint Gedővári Imre, Gerevich Pál, 
Hammang Ferenc, Nébald György, Né-
bald Rudolf, Szabó Bence, Csongrádi 
László, Bujdosó Imre. 1990-ben, amikor 
településünkön a képviselőtestület több-
sége polgármesterré választotta Gémesi 
Györgyöt, minden sportolónak és sportot 
szerető helybélinek jó oka volt remény-
kedni, hogy a városi sportélet felpezsdül-
het, méltó módon fejlődhet. Szavakban, 
ígéretekben nem volt hiány a választási 
ciklusok folyamán, napjainkban azonban 
többen is panaszkodnak arra, hogy a he-
lyi sportélethez – legyen az verseny-, vagy 
tömegsport – szükséges minőségi felté-
telek és a működési kiadásokat legalább 
részben fedező önkormányzati támogatás 
nem követik az igényeket.
Azt persze senki nem állíthatja, hogy 

három évtized alatt nem történt semmi 
a gödöllői sportélet területén. Az 1990-es 
évek második és a 2000-es évek első felé-
ben kialakultak bizonyos hagyományok, 

amik működtetéséhez egyfajta bázisalapú 
(az előző évi közpénz-injekcióból kiindu-
ló) támogatást nyújtott az önkormányzat. 
Végbementek sportingatlan-felújítások 

és -bővítések. Ha lehetett, a városvezetés 
önerő biztosításával pályázott sportcélú 
fejlesztésekre és támogatott is ilyeneket, 
amik közül több meg is valósult, illetve 
megvalósulása folyamatban van. Hogy 
ezek szükségessége vajon inkább egy-egy 
célközönséget kiszolgáló látványberuhá-
zásnak tekinthető, vagy széles tömegek 
számára hasznosnak, arról erősen meg-
oszlanak a vélemények.
Az igazi „nagy dobás”, a nem csak sport-

célokra használható városi sportcsarnok 
építése viszont elmaradt. Annak ellenére, 
hogy az elmúlt 20 évben nem kevesebb 
mint öt helyszín is előkerült erre a célra. 
Amikor a témát időről időre napirendre 
vették, a helyi sportszeretők kezdhettek 
reménykedni, majd jött a legyintés…
Legutóbb 2019 decemberében csillan-

tották fel az ekkorra már kosárlabda-mun-
kacsarnokra redukált sportcsarnok-építés 
lehetőségét, ám bár a TAO-támogatás fel-
használását a koronavírus-járvány miatt 
egy évvel meghosszabbították, az idei év 
június végére kitolt átadási határidőt nem 

Induljunk ki abból a cseppet sem mellékes körülményből, hogy Gödöllő városának élén 
egy sportember áll. Ráadásul nem is „hétköznapi valaki”, hanem olyan, aki az 1980-as 
évek közepén válogatott kerettag volt, és Gémesi György szerint, ha hazánk nem boj-
kottálja az 1984-es Los Angeles-i olimpiát, talán pástra állhatott volna Kaliforniában. 

A lokálpatrióta klubos többségű gödöllői városvezetés az elmúlt öt 
évben 161,9 millió forintot áldozott sportfeladatokra, azaz: a helyi spor-
télet szereplőinek működési támogatására.
Az éves átlag 32.380.000 forint. Miután a koronavírus-járvány nem volt 

kedvező hatással az önkormányzatok gazdálkodására sem, Gödöllő első 
embere – elsősorban a kormányzat pénzelvonó intézkedéseire hivatkoz-
va – úgy döntött, hogy 2021-re egy fillért sem ad erre a célra. Később 
meggondolta magát, és a város sportalapítványának számlájáról 9,9 mil-
lió forintot mégiscsak kiutaltatott néhány sportszervezetnek. 
Joggal gondolhatná az ember, hogy más önkormányzatok is hason-

lóan tettek, de nem így van. Négy, környékbeli, hasonló nagyságrendű 
település 2021-es költségvetési tervezetét néztük át, hogy megtudjuk, 
ők miként viszonyultak sportéletük támogatásához.

Nem mindenhol mostohagyerek a sport
Veresegyház esetében a városi sportcsarnok (mert ott van!) mű-

ködtetéséhez 130 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat. Vácon 
a sportlétesítmények működtetésére és sportfeladatokra 122.800.000 
forintot szánnak ebben az évben, Hatvanban pedig 75 millió forintos 
közpénz-dotációt élvez a sportcsarnok üzemeltetése.
A prímet Dunakeszi viszi, ahol idén 293.361.853 forintot irányoztak 

elő sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése, ver-
senysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása, iskolai, di-
áksport-tevékenység és támogatása, szabadidősport (rekreációs sport) 
tevékenység támogatása, valamint szabadidős park, fürdő és strand-
szolgáltatás támogatása jogcímeken.

Van még kérdés Gödöllő „sportélhetősége” tekintetében?

A „sportos” polgármester 
sportszerűtlen támogatási rendszere

hogy nem tudták betartani, gyakorlatilag 
egy kapavágás sem történt. 
Pedig a városvezetés kalkulált ezzel a 

feladattal, hiszen Gödöllő idei költségve-
tésében közel 606 millió forintos előirány-
zat szerepelt, ami később további százmil-
liókkal bővült. Mivel Gémesi Györgynek 
megvan a testületben a szavazattöbbsége, 
könnyen előfordulhat, hogy a tétel átcso-
portosíttatásához kell majd folyamodnia, 
miután nem tudni, mikor kell a szálloda-
per kapcsán keletkezett 700 millió forin-
tos fizetési kötelezettséget teljesíteni.
Beszédes polgármesteri döntés volt ta-

valy nyár végén, hogy a Hajós iskola tan-
medencéjét csak a diákok használhatják, 
majd a tanév végén Gémesi azt jelentette 
be, hogy a medencét egyáltalán nem töl-
tik fel. Így kényszerült Veresegyházra köl-
tözni az évtizedek óta jól működő alapít-
ványi gyógyúszás-oktatás (is).
Hogy az önkormányzat lefektesse a he-

lyi sportélettel kapcsolatos legfontosabb 
irányokat és a klubokkal, egyesületekkel 
szembeni elvárásokat, sportkoncepciót 
fogalmazott meg. A szóhalmazt időről 
időre megújították. Legutóbb 2017 de-
cemberében volt egy aktualizálás, ami 
viszont tavaly december végén lejárt.  
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Azóta – mondhatni – koncepciótlan a  
gödöllői sport.
Mondjuk, majdnem mindegy is, hiszen 

a kirívó jelzővel nem igazán illethető éves 
működési támogatási 
összegek elosztásánál 
az objektív mutatók 
(létszám és eredmé-
nyesség alapján szá-
mított pontrendszer) 

esetenként háttérbe 
szorultak a polgármesteri 

akarattal szemben. Ezt Gémesi sem ta-
gadta két éve, amikor azt találta mondani: 
a pontrendszer csak tájékoztató jellegű, 
más, fontos szempontok is vannak…
Végezetül, tegyünk egy összehasonlítást 

abból kiindulva, hogy a kultúra lehet szel-
lemi és fizikai is. Az elmúlt öt esztendőben 
(2017-2021) a szellemi (közművelődési) 
törekvések megvalósítását szolgáló intéz-
mények (MUZA, könyvtár, múzeum, mint 
kulturális szolgáltatók) működési támo-
gatására 1.586.656.400 forintot (90,7%) 
tervezett elkölteni a település vezetése. 
Ez idő alatt a helyi sportéletben ténykedő 
szervezetek 161,9 millió forintot (9,3%) 
tudhattak a magukénak, amit működési 
kiadásaikra fordíthattak. Beszédes, ugye?
Élve a tévedés lehetőségével, valamint 

nem vitatva azt, hogy a kultúrán belül a 
szellemi oldal pénzigénye dominál, Gö-
döllő esetében érdemes számolni mindkét 
terület adta szereplési lehetőségekkel is. 
Egy napi rendszerességgel mozgó amatőr, 
egy, a kedvenc gödöllői csapatáért szorító 
szurkoló, vagy egy, a gyermekét sportolni 
kísérő szülő, nagyszülő nem túl harsány 
zúgolódására nem kapják fel annyian a 
fejüket, mint amikor egy (volt) élsportoló 
színpadra áll, és onnan törekszik a nép-
szerűséget növelő, esetenként tapsban (is) 
megtestesülő babérok begyűjtésére… 

ERER

HIRDETÉS

NYITVA VAGYUNK 

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

Hajós iskola, tanuszoda: élt 30 évet
Több mint 45 éve, 1974 szeptemberében kezdte meg működését a Gödöllői Hajós Alfréd Általá-

nos Iskola. A Légszesz utca és az Isaszegi út felől egyaránt megközelíthető tanoda a város negye-
dik számú állami iskolájának számított. Az épületegyüttesről már akkoriban is lehetett hallani, 
hogy nem igazán időtálló, egyfajta skót technológia szerint készült el, ami előrevetítette, hogy az 
ottani oktatást nem szabad hosszú évtizedekre tervezni. A statikai gondokról időről időre lehetett 
hallani, ám sem az önkormányzat, sem az iskolák kétlépcsős (2013, majd 2017) államosítása óta 
a KLIK érdemi lépéseket nem tett a „ketyegő bomba” hatástalanítása érdekében.
Mindezek tudatában némiképp meglepő volt, hogy a korábbi állami- és tanácsi vezetés ezt az 

iskolát jelölte ki sporttagozatosnak, aminek része volt az úszásoktatás is. Az öregdiákok emlékez-
hetnek rá, hogy 1984 és 1991 között az egyetem alagsorában kialakított medencében tartották az 
úszás órákat, mert – bár az iskolai tanuszoda építése 1984-ben elkezdődött, technológiai hiányos-
ságok és személyi tényezők miatt – hét évre leállt az építkezés.
Az uszodát végül 1991 szeptemberében már az önkormányzat adhatta át, és ehhez kötötték, 

hogy az alvégi iskola felvegye az első magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd nevét.
A Hajós iskola tanuszodájának elmúlt 30 éves történetében 26 évig tulajdonosi jogú, az utóbbi 

4 évben pedig a tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződésben megjelölt üzemeltetője volt a 
gödöllői önkormányzat, illetve annak közhasznú sportalapítványa. Közvetlenül vagy közvetve, a 
város költségvetésébe folyt be az uszoda hasznosításából származó bevétel, ami elvileg fedezetet 
nyújtott a karbantartási és a kisebb volumenű fejlesztési kiadásokra.
Fejlesztésekre azonban úgy tűnik, nem igazán jutott, aminek az lett a következménye, hogy 

nemrégiben rozsdás víz folyt a radiátorokból a medencébe, és a falakat belepte az egészségesnek 
nem igazán nevezhető penész. Mondhatni, a skót technológia mellé egy skót költségvetés páro-
sult hosszú évtizedeken keresztül. 
Az látszik, hogy – miközben milliárdos városháza-építés folyik, és a szállodaper kapcsán 700 

millió forintos fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak – a Hajós iskola tanuszodá-
jának története 30 évnél megrekedt. A medence üresen tátong. A polgármester – főként a járvány 
okozta elvonásokra hivatkozva – nem kíván pénzt áldozni a létesítményre. Pedig akár 8-10 millió 
forint is elegendő lenne arra, hogy visszatérjen az élet a medencetérbe, és a legendás Hajós uszi 
újra betöltse remek funkcióját. És talán gyermekeink, unokáink egészsége is többet érne 8-10 mil-
lió forintnál…
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Melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
Ha arra gondol, hogy sportolni kezdtem-e 

vagy a kihívást kerestem, akkor az előbbi. 34 éves 
koromban a sportolás hiánya miatt egészségügyi 
és súlyproblémáim lettek, akkor éreztem, hogy 
változtatnom kell, ezért elkezdtem futni. És rájöt-
tem, hogy ezt is meg lehet szeretni. Először csak 
kis távokat futottam, három kilométert, aztán 
hétről hétre egyre többet.
Ennyire egyszerű az egész?
Nem egészen, hiszen nem kellett sok idő, hogy 

megsérüljek, mert nem voltam hozzászokva a 
sportoláshoz. Sérülten nem futhattam, pedig 
kikapcsolt, ezért törtem a fejem, hogyan mo-
zoghatok, amíg nem térhetek vissza a futáshoz. 
Hamar rátaláltam az úszásra és a kerékpárra, így 
minden adva volt a triatlonhoz. Sokat köszönhe-
tek a sportnak, például megtanultam a gyors-
úszást, jobban megismertem saját magamat.
Először csak hobbi, aztán triatlon: mikor for-

dult komolyra a dolog?
2015-ben elmentem a Spar maraton futásra. 

Teljesítettem is, majd a folyamatos kihívások 
szép lassan beépültek az életembe. Olyannyira, 
hogy életformámmá vált a mozgás, az edzés, sőt 
minden velejárója, így az is, hogy most már job-
ban odafigyelek az étkezésre is.
Nem kevés időt vehet igénybe azon a szin-

ten, ahogy űzi a hobbiját. Vezetői állása van, 
emellett hogy tolerálja a család?
Mindig korán keltem, ezért reggel fél 6 és 7 óra 

között ez semmi mástól nem vesz el időt, így a 
család sem sínyli meg. Természetesen a verse-
nyekhez elengedhetetlen a támogatás, a szerve-
zés, de igazából ez is csak döntés kérdése.

Nagytarcsa között van. Az Everestinget eddig 
28 sportoló teljesítette Magyarországon, de Gö-
döllő környékén még senki. Ez a domb nem is a 
legalkalmasabb erre, hiszen 104 méter a szint-
különbség 2,55 km-en, amelyet 85 alkalommal 
kell teljesítenem, így összesen 431,1 kilométert 
fogok tekerni. Egy meredekebb hely jobb lett vol-
na, mert így több üres tekerés lesz, ezért 22 óra 
körül számolok a teljesítési idővel, de a közelben 
szerettem volna maradni.
Hogyan lehet erre felkészülni?
Fontos, hogy az embernek meglegyen a szük-

séges állóképessége, és az sem baj, ha már hosz-
szabb távokat teljesített. A verseny előtt pihenni 
kell, és feltölteni a szénhidrátraktáraimat. A nagy 
napon már a legfontosabb a frissítési terv, a ki-

Sokféle hobbiként is végezhető szabadidő-
sport létezik. Miért pont a futással kezdte?
Ez a legegyszerűbb, nem kell hozzá semmi, 

csak egy pár futócipő és az elszántság. Nem kell 
hozzá sok szervezés, bárhol és bármikor futha-
tok. Nem vagyok kötve különböző termek nyit-
vatartásához és edzőpartnerekhez sem. A futás 
nem csak kikapcsol, de kizökkent a minden-
napokból, közben pedig még jó gondolatok is 
születnek az ember fejében. Engem így helyezett 
egyensúlyba.
A hobbin és az egészséges életmódon kívül 

miért csinálja ennyire komolyan?
Érdekel, hogyan működik a szervezetem. És 

az sem baj, ha a szemem előtt mindig lebeg egy 
cél, egy kis plusz. Először csak azt szerettem vol-
na, hogy minden kényszer nélkül teljesítsek egy 
távot. Majd ugyanezt, miközben 2000 méteres a 
szintkülönbség. De az időcélokkal is lehet moti-
vációkat keresni. Egyszerűen élvezem, és így ér-
zem jól magam.
Mi a célja az idei évben?
Az, hogy könnyedén teljesítsem a versenye-

ket, kihívásokat. Idén nincsen időcélom. Olasz-
országban júniusban három ikonikus csúcsot si-
került kerékpárral teljesíteni egy nap alatt, amely 
6300 méteres szintkülönbséget jelentett. Innen 
jött az Everesting kihívás ötlete, amely a 8848 
méteres szintkülönbség elérését jelenti. 
Ez egy meglévő kihívás vagy ön találta ki?
Erről tudnak a sportolók, bárki teljesítheti fut-

va vagy kerékpáron, a részletei az everesting.cc 
weblapon olvashatóak. Nekem ez lesz az első, 
amelyet október 16-án csinálok Gödöllő mellett. 
Erre az egyedüli alkalmas emelkedő Isaszeg és 

Kishonti Alex amatőr sportoló, aki a munkája és családja mellett hob-
bi szinten edz, sportol: felnőttként, 34 évesen kezdte. Először futott, 
majd jött a kerékpározás és az úszás, vagyis a triatlon. A teljes távot 
eddig kilenc alkalommal teljesítette (3,8 km úszás, 180 km kerékpár és 
42,2 km futás), legjobb ideje tíz órán belül van. Vele beszélgettünk a 
különböző kihívásokról és példamutatásról.

További információ:
FACEBOOK.COM/GDL.HU

Gödöllőről az Everestre
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hívás alatt amúgy 1,2 kilogramm cukrot és 15 
liter vizet fogyasztok majd el. Miután ez kültéri 
sport, az időjárás kiszámíthatatlan, ezért fejben 

és fizikailag is össze kell rakni mindent. Minden 
körülményt figyelembe veszek, kell váltóruha, 
cserekerék és még sorolhatnám. Technikailag 
is szükséges odafigyelni, a teljesítés hivatalos re-
gisztrálásának megvannak a szabályai, amelye-
ket követnem kell. Mégis a legnagyobb kihívás a 
türelem, hogy 22 óra alatt végig óvatosan teker-
jek, hogy kitartson az erő a 83. körön is.
Igazolt sportoló?
A GEAC tagja vagyok hivatalosan, de triatlon 

szakosztály nincs. Az edző online felügyelete 
mellett, de egyedül végzem az edzéseket. Futha-
tok az egyetemi atlétikai pályán, örülök a nem-
rég átadott, nagy részben állami pályázatból 
megvalósuló kerékpárút bővítésnek, de ennek 
elsősorban biztonsági szerepét emelném ki, 
nekem alapvetően más a felkészülési terepem. 
A környék kerékpárútjait én is csak a családom-
mal használom, hiszen a 30-40 km/h-ás edző-
tempómmal nehéz lenne rajtuk tréningezni. 
Nyaralások alkalmával a nyugati országokban 
megtapasztalom, hogy ott más szinten vannak 
a kerékpárutak, annak viszont nagyon örülök, 
hogy már itthon is fejlődésnek indultak.
Melyik polcra helyezi az eredményt, ha ezt 

sikerül teljesítenie?
Nem tulajdonítok ennek nagy jelentőséget. 

Jó kis nap lesz, amely ugyan valóban kihívás, 
de inkább kamatoztathatom és bővíthetem az 
állóképességemet. Nem beszélve arról, hogy 
ezzel is támogatókat gyűjtünk a Szövetségben 
a Gödöllőiekért Egyesület nagyszerű céljáért a 
környezetvédelem jegyében, amely hamarosan 
bejelentésre kerül. Ettől függetlenül is szeretet-
tel várok mindenkit, aki kisebb vagy hosszabb 
szakaszon szeretne hozzám csatlakozni, teker-
jünk egy ideig közösen. Jöhet bárki, de családo-
kat, baráti társaságokat is szívesen látok. Egy kör 
csak 5,1 km táv, 104 m szint, nagyjából 15 perc, 
ezt különösebb felkészülés nélkül is mindenki 
tudja teljesíteni, aki szeretné.

Tudja már, hogy mi lesz az Everesting után a 
következő kihívás?
Még nem, de az biztos, hogy jövőre két tel-

jes távra regisztráltam, egyik Németországban, 
a másik Svédországban lesz. A lényeg, hogy 
fenntartsam ezt a szintet, ezen felül különö-
sebb ambícióim nincsenek. Ennél komolyabb 
célokhoz még több időre és odafigyelésre lenne 
szükségem, de az már a jelenlegi egyensúlyom 
rovására történne. A példámon keresztül szeret-
ném megmutatni, hogy minden akarat kérdése. 
Mindenkinek minden nap ugyanannyi ideje van: 
24 órája. Döntés és szervezés kérdése, hogy mire 
használja. Persze nem feltétlenül kell minden-
kinek hosszútávú triatlont csinálnia, de hogyha 
már csak 20 percet tud magára szánni naponta, 
az is sokat segíthet mind fizikálisan, mind pedig 
szellemileg. Leegyszerűsítve: hosszútávon a 
gyógyszer és a sport között lehet választani, és 
számomra egyértelmű a döntés.

EVERESTING
KIHÍVÁS A GÖDÖLLŐI
KISHONTI ALEXSZEL! 
CSATLAKOZZ ÉS LÉGY TE IS SZINTKIRÁLY!

2021. OKTÓBER 16-ÁN 
AZ ISASZEG-NAGYTARCSA KÖZÖTTI EMELKEDŐN!

Gyere el és tegyél hozzá Te is a 8848 m 
szintkülönbség meghódításához kerékpárral!

www.gdl.hu

Fordulhatsz többször is velünk, akár 
munkatársaiddal, barátaiddal vagy családoddal!
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Hogyan válhat egy kisváros fiataljaiból az or-
szág legnagyobb cserkészcsapata? Mi a 802-es 
titka?
Z.S.: Gödöllőn a cserkészek száz éve jelen van-

nak, 1933-ban itt volt a IV. Világjamboree, az évti-
zedek során pedig még négy másik cserkészcsapat 
is működött városunkban, de mára csak a mi csa-
patunk maradt meg. Ez a történelmi háttér is bizto-

san hozzásegített minket ahhoz, hogy az emberek 
nyitottak legyenek erre. Viszont ennél is sokkal 
fontosabb, és remélem, hogy ez az igazi siker titka, 
hogy értéket tudunk képviselni: egyre többen lát-
ják és érzik, hogy ez a gyermekeik számára is fontos 
lehet. Az elmúlt öt év robbanásszerű növekedésére 
senki sem számított. Álmunkban sem gondoltuk 
volna, hogy egyszer az ország legnagyobb csapata 
leszünk. A létszámbeli növekedés a vezetőinknek 
is óriási pozitív visszacsatolás arra vonatkozóan, 
hogy kiváló munkát végeznek. A gyerekek általá-
ban nem szavakkal fejezik ki a hálájukat, hanem 

nem lehetetlen. Habár a személyes találkozások 
nem voltak lehetségesek az elmúlt időszakban, 
a közösség megmaradt. Más eszközökkel kell 
dolgoznunk, de a tartalom nem változik. A sok 
nehézség ellenére győztesként jöttünk ki a küzdel-
mekből. Most, hogy újra lehetségesek a személyes 
találkozások, a gyerekek sokkal jobban értékelik 
az emberi kapcsolataikat. Az ember ugyanis társas 
lény, elengedhetetlen számára, hogy valamilyen 
közösségben éljen. A cserkészet is a közösség élmé-
nyével tudja megszólítani az erre nyitottakat.
Mit jelent Gödöllőn gödöllői cserkésznek lenni?
Z.S.: Gödöllőn az élő cserkésztörténelem része-

sei vagyunk, hisz Magyarország nemcsak 2021-ben 
látta vendégül a világot a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus alkalmából, hanem 1933-ban a 
Cserkész Világtalálkozó is hazánkba hozta a fiata-
lokat a világ minden tájáról. A szervezésben akkor 
oroszlánrészt vállalt hazánk főcserkésze és mi-
niszterelnöke, gróf Teleki Pál, akit a máriabesnyői 
temetőben helyeztek örök nyugalomra. A magyar 
cserkészet másik nagy alakja Sík Sándor. Az egyko-
ri cserkészvezetőnek, piarista tanárnak, költőnek 
szintén komoly gödöllői kötődése volt. Az Isaszegi 
úton nap mint nap elmehetünk gyermekkori ott-
hona mellett. Mindezek alapján kicsit se túlzó az 
az állítás, hogy Gödöllő történetét mélyen átjárja a 
cserkészet. Rengeteg támogatást kapunk az itt élő 
polgároktól, a városban biztonságot adó, szeretet-
teljes közegben tudjuk végezni a feladatunkat.
Ez év tavaszán nagy fába vágta a csapat a fej-

széjét, hogy új otthonuk legyen. Hogyan alakul 
a projekt?
V.K.: Az 1989-es újraalapítás óta ez a csapat leg-

nagyobb projektje, egy hatalmas, kihívásokkal teli 
és izgalmas feladat. Április óta óriási tempóban és 
nagy szenvedéllyel dolgoztunk a villa kertjével és 
belső terével egyaránt. Először a kertet tettük él-
hetővé, hogy a gyerekek játszani tudjanak, majd 
feltártuk a régi kavicsos utat, a kidőlt fákat ledarál-
tuk, és a háncsot a bokrok alá szórtuk. A külső já-
róburkolatokat megszabadítottuk a gaztól és a nö-
vényzettől, az eldugult csatornát pedig kipucoltuk. 
De a legtöbb feladat a villa belsejében várt minket. 
Az öreg tetőszigetelés és a teraszokon eldugult 

egy mosollyal, öleléssel, vagy egyszerűen a baráta-
ikat is elhívják cserkészkedni, hogy együtt élvezzék 
a kalandokat.
Mi a csapat küldetése, és a cserkészet milyen 

értékekre próbálja nevelni a fiatalokat?
Z.S.: Ha három szóban kellene választ adnom, 

akkor istenkapcsolat, fejlődés, tettrekészség. Min-
den évben van egy központi téma a csapatban, 

amely nagyobb hangsúlyt 
kap. Idén ez a lelkiség. Azért 
ezt választottuk, mert a tö-
rekvés, hogy közelebb kerül-
jünk az Istenhez, a cserkészet 
alapját képezi. Fontos, hogy 
biztos alapra építkezzünk. 
Mindezt persze rengeteg 
játékkal és közösségi prog-
rammal szeretnénk elérni, 
semmiképp sem kényszerí-
téssel. A második fontos té-
nyező a gyerekek folyamatos 
fejlődésre ösztönzése, mely 
kezdetben játékok formájá-

ban jelenik meg, de az évek múlásával már tudatos 
önnevelésről beszélünk. A harmadik alappillér, 
hogy a gyermekek az életük aktív részesei legye-
nek, tegyenek azért, hogy ők irányítsák az életüket, 
merjék formálni a környezetüket, bátran kezdemé-
nyezzék a változást. Hisz az egyetlen dolog, ami 
változatlan az életükben, az a változás.
Mivel lehet a négy fal közül és a virtuális világ-

ból meghívni az ifjúságot erre az életmódra?
Z.S.: A cserkészet elemi részét képezi a termé-

szetben való közös időtöltés. Emiatt nehezebb a 
komfortos szobából megszólítani a fiatalokat, de 

A gödöllői 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat már az 1920-as években 
megalakult, majd a világháború miatti beszüntetése utáni 40 év várakozást 
követően Máthé László élesztette fel újra, amint lehetett: ez volt az egyik leg-
első csapat a rendszerváltás után. Pár év múlva már közel 100 fővel működött, 
majd kisebb szünet után 2000-től komoly munkával mára az ország legna-
gyobb cserkészcsapata lett, ami egyrészt nagy öröm, másrészt a csapatotthon 
hiánya miatt komoly probléma is. Többek között erről is beszélgettünk Zámbó 
Sára csapatparancsnokkal és Vass Kristóf csapatparancsnok-helyettessel.

„Jó munkát!” végeznek a gödöllői cserkészek
„Légy résen!”, mert ők bizony tettre készek
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V.K.: Szerencsére sok helyről, köztük magá-
nemberektől, cégektől és a várostól is kaptunk 
anyagi támogatást. Jó érzés, hogy sok embernek 
fontos a nevelő munkánk, és ezt elismerve tá-
mogatják önkéntes tevékenységünket. A járvány 
miatt eddig két eseményt tudtunk a villa „köré” 
szervezni. Az első alkalom egy nyílt nap volt, amit 
két cserkész szülő szervezett. Itt nyerhettek bete-
kintést a gyerekek szülei, hogy hol fognak zajlani 
a foglalkozások. A második alkalom a szeptember 
18-ai III. Jótékonysági Sport- és Egészségnap volt, 
ahol a villa felújítására gyűjtött a Szövetségben a 
Gödöllőiekért Egyesület. Ugyan folyamatosan ka-
punk támogatást, de a villa teljes felújítása nagyon 
költséges. Nagyon hálásak vagyunk minden ado-
mányért.

Számla tulajdonosa: 
Gödöllői Cserkészetért Egyesület 

Számlaszám: 16200223-10077922-00000000 
Közlemény:  Adomány

Van-e bármilyen elszívó hatás, amellyel 
szembesülniük kell? Ha igen, mit tudnak tenni 
ellene?
Fiatalok vagyunk, így természetes a változás, 

amit persze nehéz elfogadni. De meg kell érte-
nünk, hogy a cserkészet nem cél, hanem egy esz-
köz a kezünkben. Sok gyermeknek a csapatban 
nem az őrse az egyetlen élő közössége, tehát má-
sokkal is kapcsolatot tart. Az aktív cserkészként 
eltöltött 10-15 év alatt változnak a prioritások és 
az egyének is, ezért néha hátrébb kerül a cserké-
szet a listán, de mindenképp fontos megjegyezni, 
hogy a cserkészet egy életforma. Ha egyszer be-
szippant a rendszer, akkor életed végéig a részese 
leszel. Bízunk és hiszünk abban, hogy példánkkal 
és tetteinkkel olyan élményt adunk az ifjúságnak, 
ami a közösségben tartja őket egészen életük vé-
géig. A legjobb példát erre azok az őrsök adják, 
ahol már minden tag egyetemre jár vagy dolgozik, 
az őrsvezetőnek már családja van, de ennek elle-
nére a tagok tartják egymással a kapcsolatot. Ez a 
közösség így olyan biztos pont marad az életük-
ben, ahová mindig vissza lehet térni.

csapadékelvezetők miatt a mennyezet beázott, és 
ledobta magáról a vakolatot. A legnagyobb kárt 
a nappali szenvedte el, ahol átvételkor már félig 
leszakadt az álmennyezet a beázások miatt. Ezt 
eltávolítottuk a szülők és a gyerekek segítségével, 
majd az őrsömmel a táskás vakolatot is levertük, 
ami idővel visszakerült, és hamarosan remélhető-
leg az álmennyezetet is újjáépítjük. Kicseréltük a 
tizenkét vécétartály szerkezetét, és ma már moz-
gásérzékelő működteti a világítást, de beszerez-
tünk két új bojlert is, hogy legyen meleg vizünk. 
A felázott pincében egy ipari párátlanító dolgozik 
öt hónapja, hogy a falakból kinyerje a vizet, csök-
kentve a páratartalmat a dohos szinten. A pincébe 
költözött a raktárunk nagy része. Folyamatos a 
villa szobáinak glettelése, festése és pár héten be-
lül javításra kerül a lapos tetőszigetelés, valamint 
hamarosan beüzemeljük a feljavított fűtési rend-
szert, de ezt jövőre ki szeretnénk cserélni korszerű 
és gazdaságos technológiára.
Sokan gondolják úgy, hogy a plusz költségek 

miatt nem ideális erre a célra egy védettség alatt 
álló épület. Miért esett mégis erre a választás?
V.K.: A választ a cserkészet eszméiben kell ke-

resni, hiszen a cserkész mozgalom nagyon fon-
tosnak tartja a magyar értékek és a hagyományok 
ápolását. Mi úgy gondoljuk, hogy a Bezsilla-villa 
Gödöllő és az ország egyik legfontosabb építé-
szeti öröksége, amely komoly történelemmel bír, 
így számunkra ez egy nemes feladat. Több évig 
kerestünk a csapat 400 fő feletti létszámához ide-
ális ingatlant, lehetőleg a belvárosban, de sokáig 
nem jártunk sikerrel. Az épület jó pár éve elhagya-
tottan állt, és felkeltette az érdeklődésünket, hogy 
vajon mi lehet vele? Az ingatlan elhelyezkedése 
és az épület mérete tökéletesnek tűnt az ifjúsági 
nevelő munkához, egyben kiváló lehetőséget és 
kihívást vetített elénk, hogy plusz értéket adjunk a 
fiataloknak, ahol megtapasztalhatják a két kezük 
munkájának gyümölcsét a másikért, egy közössé-
gért. Megkeresésünkre a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. pozitívan válaszolt, és hosszas tárgyalás 
után kaptuk használatba az ingatlant, remélve azt, 
hogy hamarosan ismét élettel és vidámsággal tölt-
hetjük meg az épületet.

Van már tapasztalat arra, hogy az emberek 
segítettek, összefogtak a cserkészekért? Hova 
várják az adományokat azoktól, akik a jövőben 
támogatni kívánják a gödöllői fiatalok értékala-
pú nevelését?

Gödöllő egyik legimpozánsabb épülete 
a Bezsilla-villa. Az épület megrendelője ifj. 
dr. Bezsilla István (1899-1982) ügyvéd volt. 
Korának aktív közéleti szereplője, Pest me-
gye főügyésze, a Gödöllői Takarékpénztár 
igazgatósági tagja és a községi képviselő-
testületnek is tagja volt. A villa terveit Rá-
kos Pál iparművész-építőmester készítet-
te, aki a kor divatos neobarokk építészeti 
felfogásával ellentétben modernista házat 
tervezett. Ebben jelentős szerepet játszott 
Bezsilla felesége, Deisinger Anna, akinek 
családja tulajdonolta a Fratelli Deisinger 
kávé és tea gyarmatáru nagykereskedelmi 
vállalatot. Rákos a modernizmus nagy vív-
mányait alkalmazta: sík felületek, korszerű 
építőanyagok, szalagablakok, hatalmas 
üvegfelületek, lapostető, párkányok, tető-
terasz, télikert. Így válhatott ez az épület 
(valamint annak kvázi mása a Törökvészi 
úton) a két világháború közötti progresszív 
építészet egyik legmarkánsabb megjelené-
sű képviselőjévé.

LICIT A VARGA ÉS FIAI KFT. 
ÁLTAL FARAGOTT 802.SZ 
CSERKÉSZEK KŐTÁBLÁRA
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Óriási érdeklődés mellett került megren-
dezésre immáron harmadik alkalommal a jó-
tékonysági focitorna és egészségnap a Szűcs 
Lajos Sportcentrumban, a Szövetségben a Gö-
döllőiekért Egyesület szervezésében. Az egész 
napos rendezvény a jótékonykodás, a sport és 
az egészségmegőrzés hármas pillérére épült. 
A focipályákon mintegy 40 amatőr focicsapat 
mérte össze a tudását különböző kategóriák-
ban. A sport persze nem csak a zöld gyepen 
volt jelen, hiszen a helyszínen értékes sport-
relikviák kerültek árverésre. A bevétel a 802. 
számú Szent Korona Cserkészcsapat új ottho-
na, a Bezsilla-villa rendbetételét és felújítását 
szolgálja. A helyszíni adományokkal kiegészí-
tett támogatás 740 ezer forint lett, de további 

III. Gödöllői Jótékonysági 
Sport- és Egészségnap
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sportereklyékre is lehet még licitálni az inter-
neten. A Semmelweis Egyetemnek köszönhe-
tően ingyenes szűrővizsgálatra is lehetőség 
nyílt, így a helyszínen egy modern szűrőbusz 
várta a bőrgyógyászatra, vércukor- és kolesz-
terinszint mérésre, testtömeg-összetétel mé-
résre és kardiológiai vizsgálatra érkezőket. A 
finom falatokról a Napolizza, a Papkolbász és 
a Kútház gondoskodott. A délután folyamán 
Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázóval, 
Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes kardví-
vóval és Németh Károly, egykori olimpikon 
asztaliteniszezővel lehetett találkozni a Tokyo 
2020 sátorban. A legkisebbek kipróbálhatták 
a kőfaragás rejtelmeit is, míg a mesterembe-
rek kora estére kifaragták a cserkész liliomot 
ábrázoló és a gödöllői cserkészcsapat nevét 
viselő kőtáblát, amely hamarosan méltó he-
lyére kerül.

III. Gödöllői Jótékonysági 
Sport- és Egészségnap
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A szeptember 18-án megrendezés-
re kerülő III. Jótékonysági Focitorna 
és Egészségnapnak üde színfoltja 
volt a Tokyo 2020 sátor. A Bonum 
Publicum Egyesületnek köszön-
hetően a közönségtalálkozóval egy-
bekötött élménybeszámolón meg-
jelenteket először videóüzenetben 
köszöntötte Szvitacs Alexa, paralim-
piai bronzérmes asztaliteniszező. Meg-
ható gondolatai mellé egy olimpiai pólót 
is küldött árverés céljából, amelynek be-
vételével a cserkészotthon felújításához 
járul hozzá. 

Személyesen volt jelen egy má-
sik olimpiai bronzérmes, városunk 
büszkesége, Gémesi Csanád, aki 
kardcsapatban állhatott fel a dobo-
góra. Meghitten beszélt a családról, a 
sikerről, a lemondásról és áldozatvál-
lalásról. A pulpituson ülő sportolói 
triumvirátus hölgy tagja a 7. helyen 
zárt női kézilabda válogatott irányító-

ja, a ferencvárosi Szucsánszki Zita volt. 
Elmondása szerint nehéz volt megküz-
deni a koronavírus-járvány miatt alkotott 
kiemelten szigorú szabályokkal. Ugyan-
akkor a reális eredményt elérő együttes 

tagjai olyan élményekkel is gazdagabbak lettek, 
mint például a Novak Djokovic-csal való közös 
kondi edzés. Az 1996-os atlantai olimpián szerep-
lő válogatott asztaliteniszező, Németh Károly a 
sportágba vetett hitéről tett tanúbizonyságot, 
immáron sokadszor. Jónyer Istvánt idézte: „ha 
nem játszol, akkor meghalsz”.
A beszélgetés során kiváló sportolóink vá-

laszoltak a közönség kérdéseire is, és hoztak 
egy-egy sportrelikviát is, amelyek árveréséből 
származó bevétellel szerettek volna hozzájárulni 
a gödöllői cserkészek tulajdonába került Bezsil-
la-villa felújításához. Az esemény után röviden 
beszélgettünk velük.

NÉMETH KÁROLY
171-szeres magyar válogatott asztaliteniszező

17-szeres örökös magyar bajnok
Nemzetközi Fair Play okleveles
Európa bajnokság  3. hely

 7 alkalommal „Az év magyar asztaliteniszezője”
„Örömmel tettem eleget a felkérésnek, a jó cél 

érdekében szívesen jöttem. Mostanság többet 
edzek, mert a tavalyi koronavírusos megbete-
gedésem után nem tudtam olyan gyorsan re-
generálódni. A nyáron egy villámdöntést kellett 
meghoznom, amikor Debrecenből az ausztriai III. 
osztályú Wiener-Neudorfba igazoltam. Két éve a 
harmadik voltam a szenior Európa-bajnokságon. 
Erre a kontinens viadalra készülök most is, de im-
máron az 50-55 éves korosztályban.”
A Csömörön élő kiváló sportember kérdésünk-

re elmondta, hogy az újonnan felépített gödöllői 
asztalitenisz csarnokban eddig nem kérték fel 
semmire: „Fel sem merült a nevem, sajnos túl-
nyúl a sporton ez az asztalitenisz-csarnok…”
Németh Károly az egyik saját asztalitenisz me-

zét ajánlotta fel árverésre, ezzel is hozzájárulva a 
Bezsilla-villa felújításához, amely az alábbi linken 
érhető el:

SZUCSÁNSZKI ZITA
132-szeres válogatott kézilabdázó

2-szörös KEK-győztes | EHF-kupa győztes
3-szoros magyar bajnok
Magyar Kupa-győztes

3 alkalommal „Az év magyar kézilabdázója”
„A most induló szezonban minél jobban szeret-

ném lezárni a pályafutásomat. Szeretnék ismét 
magyar bajnok lenni és magyar kupát nyerni. 
Természetesen szeretnénk minél tovább menni 
a Bajnokok Ligájában is, a FINAL4-ba jutás igazán 
szép cél. Jó lenne minél előbb visszatérni a pályá-
ra, hiszen a sérülésem még nem gyógyult meg 
teljesen, de jó úton vagyok. 
A népszerű irányító a csapatuk által dedikált 

kézilabdát ajánlott fel a jótékonysági árverésre. 
„Személyesen és a Fradival is mindig támogatjuk 
a jó ügyet. Ha van időnk és energiánk, akkor szí-
vesen teszünk eleget az ilyen felkéréseknek, mert 
egyébként az állandó meccs–edzés „mókuske-
rék” mellett ez nagyon nehéz. Ha emberek ennyi 
energiát fektetnek abba, hogy valami jót csinálja-
nak, az ügy mellé oda kell állni, s ha ez a sporthoz 
köthető, akkor pedig végképp.”
A Ferencváros női kézilabda csapata tagjai által 

aláírt Bajnokok Ligája labdára itt lehet licitálni:

Tokió 2020 – kicsit másképp
Jótékonykodó olimpikonok

GÉMESI CSANÁD
Olimpiai bronzérmes kardvívó

Európa-bajnok
Világbajnok

Kadett vb 3. hely

„A tokiói olimpián bronzérmet szereztünk. 
Nagyon örülök neki, annak ellenére, hogy titkon 
az aranyban reménykedtünk, de a végén nagyon 
örültünk a bronznak, és büszkék vagyunk rá. Ne-
héz még előre gondolkodni, de a távlati céljaink 
között szerepel a párizsi olimpia. Gyerekkori ál-
mom, hogy aranyérmet szerezzek az olimpián. 
Ez még hiányzik, úgyhogy nagyon fogok hajtani 
azért, hogy ez így is legyen Párizsban.”
Gémesi Csanád szintén odaállt a cserkésze-

ket szolgáló jó ügy mellé. „Nagyon fontos, hogy 
a saját házunk tája környékén ilyen jó ügyeket 
támogassunk, amit én mindig szem előtt tartok, 
és igyekszem ezeket a jó ügyeket támogatni. A 
Bezsilla-villa felújítása pontosan ilyen cél, úgy-
hogy nagy örömmel tettem eleget ennek a meg-
hívásnak.”
Gémesi Csanád által felajánlott, a kardcsapat 

tagjai által aláírt póló és sapka a rendezvényen, 
helyszíni árverés alatt elkelt.

LICIT:

LICIT: LICIT:
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A tejszínt kemény habbá verjük egy kis vanília aromával, 
majd a hűtőbe rakjuk pihenni. A tojásokat ketté választjuk, 
a fehérjéhez hozzáadunk 3 evőkanál cukrot, majd azt is ke-
mény habbá verjük, utána a hűtőben pihentetjük, a sárgájá-
hoz is 3 evőkanál cukrot adunk és magunk mellé készítjük. A 
vaj 1/3-át vízgőz felett megolvasztjuk, majd hozzá olvasztjuk 
a fehér csokoládét. A vízgőz felett világosra verjük az előké-
szített tojássárgákat, majd 1/3-át a langyos, folyékony csokis 
masszához keverjük. Ezután a felvert fehérje 1/3-át, végül 
a kemény habtejszín 1/3-át is a csokimasszába keverjük. A 
masszát dobozba tesszük, majd letakarva 2-4 órát pihen-
tetjük a hűtőben. A tejcsokoládéval és az étcsokoládéval 
is ugyanígy járunk el, azokhoz hagytuk meg a tojásfehérje, 
tojássárgája, vaj, valamint a tejszínünk 2/3-át. Az elkészült 
mousse-t vizes fagylaltos kanállal adagoljuk. Friss gyümöl-
csökkel vagy langyos gyümölcsraguval fogyasztjuk.  
HOZZÁVALÓK: 8 db tojás, 500 ml habtejszín, 6 ek. kristály-

cukor, 150 dkg teavaj, 3 tábla fehér csokoládé, 3 tábla tejcso-
koládé, 3 tábla étcsokoládé.

Egy kis főzőcske

Csokoládé mousse trió
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

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

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

WE S T 5
MINŐSÉGI

 LAKÁSOK 
MEGFIZET

HETŐ ÁRAK
ON

+36 70 953 00 00
www.west5.hrtl.hu | ertekesites@hrtl.hu

0 Ft ügyvé
di díj

Három hón
apig

Átadás

0 Ft közös 
költség

2021 év vé
ge
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Családja a nemesi címüket az Árpád-korig ve-
zette vissza. Másfél éves volt, amikor elvesztette 
édesapját. Ottlikot katonai pályára szánták a csa-
ládi hagyománynak megfelelően, ő így került Kő-
szegre, a katonai alreál iskolába, ahol 1923-1926 
között volt diák. Ezt követően 1926-1929-ig a bu-
dai katonai főreáliskola tanulója volt, egy életre 
kiábrándult a katonai nevelésből. 1930-ban érett-
ségizett, majd Budapesten fizika szakra járt. Első 
írásai 1931-ben jelentek meg. A Nyugat harmadik 
nemzedékéhez tartozott (ide sorolható: Weöres 
Sándor, Jékely Zoltán, Vas István, Radnóti Miklós, 
Kádár Erzsébet), de a negyedik nemzedék tagjai 
között is otthon érezte magát (Rónay György, Ne-
mes Nagy Ágnes, Pilinszky János). Írói tevékeny-
ségét a maximalizmus jellemezte: keveset publi-
kált, munkáit többször javította és átírta. Jelentős 
a műfordítói tevékenysége.
A gödöllői házat édesanyja vásárolta 1924-ben. 

A ház eredetileg vadászlak volt, a koronaurada-
lom zsellérbirtokából kihasított telken épült, a 
falu szélén. Masszív, fűthető (így tél idején is lak-
ható) épület volt, széles terasszal, hátul üveges 
verandával. Öt nagyméretű szoba volt a házban. 
A nagy ház mellett egy kisebb lakás is állt a kert-
ben, mely hatalmas volt, egészen az erdőig nyúlt. 
A kertben volt kút (mivel ebben az időszakban 

ború után, az egyre nehezebbé váló 
megélhetési körülmények miatt 
a család 1946-ban kiköltözött a 
budapesti lakásukból (amelyet 
el is adtak) Gödöllőre. 1947-ben 
meghalt Ottlik édesanyja, a kecskeméti 72 
hold földet és a gödöllői ingatlant a fia örököl-
te. A kecskeméti föld (amelynek a bérbeadá-
sából származó jövedelem sokáig a család 
megélhetését biztosította) volt az oka, hogy 
1948-ban Ottlikék kulák-listára kerültek, így 
megfosztották őket a szabad földhasználat, bér-
let, bérmunka alkalmazásának jogától. A család-
ra kivetett adók sok nehézséget okoztak, majd-
nem a gödöllői ingatlant is lefoglalták. Ottlikot 
végül Vas István írótársa közbenjárása mentette 
meg: lekerült a kuláklistáról. Ennek ellenére, mi-
vel nem volt rendszeres jövedelme, igen nehéz 
helyzetben voltak. 1948 után kosztosdiákokat 
fogadtak: Szunyogh László, Zlinszky György és 
Várady-Brenner András, mivel nem akartak a 
premontrei konviktus helyett alakult népi kol-
légium diákjai lenni, Ottlikékokhoz kerültek. Az 
ő visszaemlékezéseikből ismerhetők Ottlikék 
mindennapjai. Az író későn kelt, amikor a diákok 
ebédeltek, ő akkor reggelizett. Hetente egyszer 
HÉV-vel ment be a fővárosba, ahol intéz-
te a munkáit: ekkoriban főleg angol 
és amerikai regényeket, elbeszélése-
ket fordított. Gödöllőn írta az Iskola a 
határon regényének első változatát, a 
Továbbélőket.
Feleségének a kosztos fiatalemberek segítet-

tek a bevásárlásban, főzésben, mosogatásban, 
esténként pedig bridzspartikat tartottak. A bridzs 
legtöbbször barátaiknál, a Józsa-házban zajlott, 
ahol az a Heckenast Gábor lakott feleségével, 
Józsa Judittal, akinek családja valamikor az Ott-
lik-házat bérelte egy évig.
1953 után Ottlikék a hazai politika enyhülé-

sével megpróbálták Budapesten újrakezdeni. 
Eladták a gödöllői házat, és az árából vettek 
egy lakást az Attila úton. Ottlik Géza gödöllői 
házán ma emléktábla őrzi az író emlékét.

ME

még nem volt vezetékes víz Gödöllőn), melyből 
villanymotor emelte ki a vizet.
Két év eltelt, mire a család beköltözött a házba: 

1926 nyarán Ottlik már itt töltötte a szünidőt. Sze-
rette a gödöllői szünidőket, sok időt töltött barát-
jával, Kriesch Tamással, a művésztelep alapítójá-
nak, Körösfői-Kriesch Aladárnak a fiával.
Amennyiben volt rá lehetőség, Ottlik édesany-

ja bérbe is adta a házat: 1936-1937 májusáig Hec-
kenast Gáborék laktak itt, az 1940-es évek elején 
Sziládi Gyula gödöllői csendőrparancsnok, 1944-
45-ben pedig Mattyasovszky György, volt fővárosi 
rendőrfőkapitány. 
Ottlik Géza 1939. november 4-én házasodott 

meg, felesége Debreczeni Gyöngyi volt. A világhá-

Ottlik Géza (1912-1990) írónak és családjának 30 évig volt háza Gödöl-
lőn, az egykori Király utca 11., ma Köztársaság út 63. szám alatt. Nem 
annyira ismert tény, hogy Ottlik, írói munkássága mellett kiváló bridzs-
játékos volt, a téma hazai szakértője, világhírű nemzetközi szakíró, va-
lamint a játék megújítója és többszörös magyar bajnoka. Már 31 éve, 
hogy 78 évesen, 1990. október 9-én Budapesten elhunyt.

Menedék Gödöllőn

HIRDETÉS

BER TH GREEN CARPET ŐSZ

Ottlik Géza (balra) és felesége társasággal 1949-ben, Gödöllőn
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Amikor az őszre gondolunk, eszünkbe jut a hű-
vösebb idő, a dísztökök, gesztenye, forró tea… és 
persze a színes levelek. Ez az, ami a legmeghatá-
rozóbb, hiszen egy sárga-narancs-vörös-barna 
színvilág elevenedik meg előttünk. Amikor kertet 
díszítő cserjét választunk, elsősorban a virágpom-
pa, esetleg az alapvetően színes lombozat az, ami 
először felkelti a figyelmünket, pedig nemcsak az 
örökzöldek képesek díszíteni a hűvösebb hóna-
pokban.
Némely cserje ősszel válik igazán kertünk kö-

zéppontjává, akkor, amikor lombozata elszínező-
dik. Ennek a tudományos háttere a klorofill-ter-
meléshez köthető, ami szoros összefüggésben áll 
a napsütéses órák számával. Az átmeneti évszak-
ban a nappalok rövidülnek, kevesebb a napfény, 
ennek következtében csökken a levelek zöld szí-
néért felelős klorofill termelése. A zöld pigmentek 

csökkenése 
teret ad 

más vegyületeknek; karotinoidok-
nak (sárga és narancs árnyalatok), 
és antociánoknak (lila, vörös színek), illetve a tan-
ninnak (csersavnak), ami a barna árnyalatot okoz-
za. Az, hogy mely növény milyen színűvé válik, a 
fajtájától függ, attól, hogy melyik vegyület a domi-
nánsabb, illetve a talaj típusa és a hőmérséklet is 
szerepet játszhat a folyamatban. Így válhatnak az 
ősz királyaivá például a Cotinus coggygria (cser-
szömörce), a Cotoneaster horizontalis (kerti ma-
dárbirs), az Euonymus alatus (szárnyas kecskerá-
gó), a somok és a bangitafélék nagy része.
A leveleken túl a növények díszíthetnek vi-

rágjukkal, termésükkel, sőt vesszőjükkel is. Ne 
feledkezzünk meg azokról a cserjékről, amelyek 
virágzata elszáradva is díszítő értéket ad! Erre ki-
váló példák a Hydrangea fajtái (a hortenziákról 

díszítő értékű, hanem ehető is, bár inkább csak 
kompótként javasolt fogyasztása. Talán kevésbé 
ismert növény a Callicarpa bodinieri, a kínai lila-
bogyó, melynek termése, nevéhez hűen, egészen 
extrém lila színűvé változik októberben.
Megítélésem szerint a dísznövények világa any-

nyira dinamikusan fejlődik, olyan sok a lehetőség, 
hogy egyes növények háttérbe is szorulnak a di-
vatos új fajták érkeztével. Talán mellőzve lettek 
a somok is, amelyek pedig felhasználásukban és 
fajtaválasztékukban is kimagaslóak. Levelük lehet 
akár üde zöld vagy sárga-rózsaszín tarka, hoznak 
virágzatot és díszítenek termésükkel is, de a Cor-
nus-félék jellegzetessége, hogy télen szinte vonz-

zák a tekintetet vesszőikkel, 

melyek sár-
gászöld, vagy 
akár narancspiros színűek is lehetnek.
A növények végtelen sorát lehetne említeni eb-

ben a témában, de úgy gondolom, már így is na-
gyon nehéz a választás. Amennyiben beszereztük 
a nekünk legjobban tetsző növényeket, töltsünk 
el minél több időt nem csak a kertben, hanem jár-
junk el, és a természetben is csodáljuk meg ennek 
a mesés évszaknak a színeit!

Egyházi Luca - Specialmix Kft.

bővebben írtunk korábban), amelyek kora ősszel 
sötétre színeződnek, majd formájukat szépen 
tartva száradnak el a növényen. 
Azok a cserjék, amelyek termései a növényen 

díszítenek a hideg hónapokban, az élővilágot 
is felpezsdíthetik a kertben, ugyanis a madarak 
közkedvelt csemegéi lehetnek. Az egyik legütő-
sebb növény a Berberis (borbolya), amely fajtái 
lehetnek alapvetően színesek (sárgától a liláig 
minden árnyalatban elérhető), de abszolút jolly 
jokerré teszi az alap zöld fajta őszi lombszínező-
dése és a növényre jellemző piros bogyótermés is. 

Örökzöld levelükkel 
és piros bogyótermé-

sükkel díszítenek a terülő 
madárbirsek és a magya-
lok, ősszel színesedő örökzöld lombbal és kék bo-
gyóval pedig a mahóniák. Az összes fellelhető ár-
nyalatban pompáznak termésükkel a Hypericum, 
azaz orbáncfű nemes verziói (kiemelkedő a ’Magi-
cal’ fajtacsoport), és nem mehetünk el szó nélkül 
a Pyracantha (tűztövis) félék kimagasló díszítő ér-
téke mellett sem, hiszen bogyóik a sárgától a na-
rancson át a pirosig minden őszi színt felöltenek. 
A természetben fellelhető termések a díszkertek 
világában is megtalálhatók, például a Rosa rugo-
sa fajtái, hasonlóan a vadrózsákhoz, csipkebogyó 
termést hoznak, míg a Chaenomeles (japánbirs) 
fajták almára hasonlító gyümölcse nem csak 

A lombhullató 
cserjék rejtett értékei
– ősszel és télen díszítő növények

HIRDETÉS
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Szeptemberben újra közösségbe kerülnek a 
gyerekek, ilyenkor számos idegen vírussal talál-
koznak. Ne terheljük fölöslegesen a szervezetü-
ket! Mindig várjuk ki a teljes gyógyulást, mielőtt 
visszaengedjük őket a közösségbe, hiszen elsőd-
leges célunk a megelőzés!
A rendszeres vitaminpótlás, immunerősítés 

segít lerövidíteni és enyhíteni az esetleges be-
tegségek lefolyását, illetve megelőzi a későbbi 
fertőzéseket.
Mire figyeljünk szülőként? 
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES ÉTREND
A gyermekek étrendje legyen kiegyensúlyozott 

és változatos! Friss zöldségek, gyümölcsök mellé 
a tejtermékek vagy a tejterméket helyettesítő ma-
gas ásványi anyag tartalmú növényi tejek és a tel-
jes kiőrlésű gabonából készült ételek sem hiányoz-
hatnak. Az egészséges táplálkozás részét képezi 
némi hal- és húsfogyasztás, de ha lehet, töreked-
jünk rá, hogy a húsfogyasztás is legyen változatos 
és a szárnyasok mellett a vörös húsokat se zárjuk 
ki! Igyekeznünk kell, hogy ételeink kevesebb szén-
hidrátot tartalmazzanak, ezek közül is leginkább a 
finomított cukorral bánjunk csínján! A feldolgozott 
élelmiszerek táplálják a kórokozókat, elnyújtják a 
betegség időtartamát. Nassolásként magvak, gyü-
mölcs, zöldségchips, nyers zöldség, aszalványok, 
és csak minimális, jó minőségű csokit ajánlott. Ne 
felejtsük el a megfelelő folyadékpótlást!
MOZGÁSSAL TELI ÉLETMÓD
A rendszeres mozgás örömöt ad, boldogsághor-

mont termel, erősít, lefáraszt és fel is tölt. A szerve-
zet endorfint termel, kevésbé leszünk stresszesek. 
BÉLFLÓRA VÉDELME
Az immunrendszerünk oszlopos tagja a bél, 

amit probiotikumokkal kell megtámogatni, kü-
lönösen, ha antibiotikumot szedett a gyermek. A 
patikában kapható kiváló probiotikum készítmé-
nyek mellett az élőflórás tejtermékek is a bélflóra 
egészségére vigyáznak.
ALAPVETŐ VITAMINOK, NYOMELEMEK
A C-vitamin rendkívüli hatását mindenki jól is-

meri, ráadásul segíti a vas felszívódását. A megfe-
lelő D-vitamin-, vas- és cinkbevitel is fontos a gye-
rekeknél. Az omega-3 zsírsavak pótlása nemcsak 
az egészségünk számára, de a megfelelő idegrend-
szeri működéshez is fontosak.
A TERMÉSZET KINCSESTÁRA
Gyógynövényekből készíthetünk forró fürdőt 

vagy gyógyteát, gyermekeink fogyaszthatják gyó-
gycukorka formájában is. Az illóolajokat szintén 
használhatjuk forró fürdőbe vagy párologtatóba 
téve, Salvus-vízzel keverve pedig remek légtisztí-
tót kapunk. Ajánlom a Salvus-vizet toroköblítés-
re is. Kiváló immunerősítő a kasvirág, köhögés 
esetén segít a hársfa, a pemetefű és a kakukkfű, 
de remek rá az izlandi zuzmó szirup is. Finom és 
magas C-vitamin tartalma miatt tele van antioxi-
dánsokkal a csipkebogyó tea. A természet kincses-
tárából származik a méz is, gyulladáscsökkentő és 
egészséges. A méz segít a sebgyógyulásban, vagy 
akár hatásos gyulladáscsökkentő is a gyulladt 
ízületekre kenve. A gyerekeknek elérhető a propo-
lisz-csepp, illetve a méhpempő, amelynek kitűnő 
immunerősítő hatása van.
HELYES HIGIÉNIAI VISELKEDÉS TANÍTÁSA
Érdemes felhívni a gyerekek figyelmét a gyako-

ri, alapos, szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés 
fontosságára. Segítségével sok baktérium és ví-
rusfertőzés elkerülhető. Köhögési etikett: papír-

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 
a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet 
kell mosni. Ha nincs nálunk papírzsebkendő, a 
könyökhajlatba köhögjünk, ne a tenyerünkbe! 
Fontos kerülni a szem, orr vagy száj érintését, erre 
figyelmeztessük gyermekeinket!
HELYES ÖLTÖZKÖDÉS
„Nincs rossz idő, csak rossz öltözék.” A réteges 

öltözék ajánlott. Ne fázzon, és ne legyen melege!
ELEGENDŐ ALVÁS ÉS PIHENÉS
Az alvás erősíti az immunrendszert, ezért kell 

biztosítani gyerekeink számára, hogy eleget alud-
janak. A friss levegő, a friss oxigén fontos a pihen-
tető alváshoz, ezért rendszeresen szellőztessük át 
a szobákat! A feszültségek, a stressz és az izgalmak 
a gyerekek kedélyállapotára is kihatnak, a rosz-
sz lelkiállapot pedig betegségekhez vezet. Szük-
ségük van a kikapcsolódásra, pihenésre, hogy a 
megerőltető napjaikat egészségesen dolgozzák 
fel. Nem csak az alvás jelenthet erre megoldást, 
a barátokkal, családdal szabadban töltött idő, a 
kirándulás, az önfeledt játék, mindaz, amire egy 
egészséges gyermek lelkének és testének szüksé-
ge van. 
Gondoskodjunk gyermekeinkről, vigyázzunk az 

egészségükre, ahogy a sajátunkra is! Vigyázzunk 
egymásra! 
 VZS

A szülők szerepe a gyermekek 
egészségének megőrzésében
Vírusok, baktériumok mindig voltak és lesznek is. Ezek kivédésében nem 
csupán a genetikának van szerepe, mi is tehetünk a megfelelő védekezés 
megszervezéséért. A nyári időszakban a friss gyümölcsök, zöldségek fo-
gyasztása megfelelő vitamin- és ásványi anyag szinthez juttatja a szerveze-
tet, mindezt az őszi-téli időszakban nehezebb pótolni.
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Az orrfolyás esetében inkább vírusos ere-
det mellett szól a híg, vizes váladék. Baktéri-
um okozta felülfertőzésre utalhat a sűrű, zöld 
nyálka. A köhögés olyan reflexes folyamat, 
ami jelentősen hozzájárulhat az akut felső-
légúti fertőzések esetében a gyógyuláshoz. 
Elősegíti annak a váladéknak, nyálkának a 
kiürülését, ami a betegség alatt a légutak-
ban termelődik. Ha a köhögés nedves, ún. 
produktív, azaz segíti a nyálka felszakadását, 
akkor nem szükséges, sőt, kifejezetten ká-
ros lehet a köhögéscsillapító készítmények 
használata. Ilyenkor inkább váladékoldó 
gyógyszerek javasolhatóak, melyek elfolyó-
sítják a sűrűbb nyálkát, és ezáltal segítik a 
gyógyulást! Ezeket nappal alkalmazzuk, hi-
szen esti használatuk fokozhatja a köhögést, 
zavarhatja az éjjeli alvást. A 
száraz, kínzó köhögés azon-
ban, különösen, ha hányásig 
fokozódik, vagy jelentősen 
zavarja az éjszakai nyugalmat, 
szükségessé teheti a köhögés-
csillapító használatát.
Ami az orvoshoz fordulást 

illeti: néhány napig tartó, láz-
talan, jelentős általános álla-
potromlást nem okozó, súlyos 
általános tünettel nem járó 
orrfolyás, köhögés esetén nem 
szükséges orvoshoz fordulni. 
Egy hétnél hosszabb fennál-
lás, vagy az első héten a tüne-
tek folyamatos rosszabbodása 
esetén konzultáljunk a házior-
vosunkkal. Ha a második hé-
ten sincs javulás, minden-
képpen szükség van a fizikális 
vizsgálatra, 6-8 héten túl tartó 
tünetek esetén pedig alapos 
fül-orr-gégészeti, allergológi-
ai, esetleg tüdőgyógyászati, 
belgyógyászati kivizsgálás in-
dokolt. A köhögés hátterében 
ilyenkor orr-, és arcmelléküreg 
gyulladás, a gége, légcső, hör-

gők, tüdő gyulladásos vagy egyéb krónikus 
betegségei is állhatnak.
Az influenza megelőzésére novembertől 

rendelkezésre áll a védőoltás. Más légúti 
vírusfertőzésekkel szemben a szervezet fo-
gékonyságát az egészséges életmód esz-
közeivel csökkenthetjük. Ilyenek például a 
rendszeres testmozgás, az évszaknak meg-
felelő öltözködés, a vitaminokban, nyomele-
mekben gazdag, kiegyensúlyozott táplál-
kozás, a bő folyadékfogyasztás, az alapvető 
higiénés szabályok betartása, mint a gyakori 
kézmosás, a tömeg kerülése, a beltéri levegő 
gyakori szellőztetése, párásítása, zsebkendő-
be köhögés, tüsszentés „illemszabályainak” 
betartása. Rontja a szervezet ellenállóképes-
ségét az aktív és passzív dohányzás, a túlzott 

alkoholfogyasztás, valamint a fizikai, szelle-
mi túlterhelés.
A szövődménymentes felsőlégúti vírusfertő-

zés gyógyszerei a patikában vény nélkül kap-
hatók. Jó, ha a házipatikában rendszeresen 
tartjuk őket, így a tünetek kezdetekor mielőbb 
elkezdődhet a kezelés. Ide tartoznak a már 
említett nyákoldó, köptető készítmények. Erős 
orrdugulás, orrfolyás esetében ún. lohasztó 
orrcseppek segíthetnek megszüntetni az orr-
légzést akadályozó nyálkahártya-duzzanatot, 
és könnyebbé teszik a váladék ürülését. Az 
orrcseppet mindig orrfújás után cseppentsük, 
5-7 napnál hosszabb ideig nem szabad rend-
szeresen használni. Ennek oka egyrészt a hoz-
zászokás veszélye, másrészt a tartós használat 
rontja az orr nyálkahártyájának saját vérellá-
tását, így a nyálkahártya szerkezete megvál-
tozik, ellenállóképessége, védelmi funkciója 
romlik. Az orrcsepp-használat előtt javasolt a 
gyorsabb gyógyulás érdekében az orrjáratok 
átöblítése enyhén sós, langyos vízzel, vagy 
patikában kapható tengeri sóoldatokkal. Érde-
mes még néhány szót szólni a helyes orrfúvási 
technikáról.  A két orrfelet külön-külön fújjuk 
ki, miközben a másikat befogjuk.

Lázcsillapítót 38oC hónaljban 
mért testhőmérséklet felett kell 
beszedni. A láz a folyadékszük-
ségletet jelentősen emeli, így a 
betegség alatt legalább 1 literrel 
több folyadékot kell fogyasztani 
a megszokottnál. A hagyományos 
„népi” gyógymódok közül a zöld 
tea, a citrus-félék, a méz és a fok-
hagyma fogyasztása is segítheti a 
mihamarabbi felépülést.
Felmerül még kérdésként, hogy 

hogyan lehet a COVID-fertőzés és 
más légúti vírusbetegségek tü-
neteit elkülöníteni. Ennek biztos 
módja a COVID-vírus kimutatása 
PCR vizsgálattal. A tünetek alap-
ján néha erős gyanú lehet a CO-
VID-fertőzésre, jellemző például 
az ízérzékelés és szaglás zavara.  
A fertőzés azonban sok esetben 
ugyanolyan tünetekkel zajlik, 
mint más légúti vírusok, így fő-
ként azoknál, akik környezetében 
előfordult COVID-fertőzés, érde-
mes a kórokozó kimutatására tö-
rekedni.

Páll Gabriella
gyermekorvos, allergológus

Az őszi hónapokban egyre gyakrabban tapasztaljuk a légúti hurutos 
megbetegedések tüneteit, az orrfolyást, köhögést, torokfájást. A be-
tegség igen eltérő súlyosságú lehet a néhány nap alatt gyógyuló nát-
hától a több hétig elhúzódó, hőemelkedéssel vagy lázzal, rossz közér-
zettel, fejfájással járó légúti fertőzésekig. Fontos tudni, hogy ezeket a 
tüneteket leggyakrabban vírusok okozzák.

Gyakori őszi légúti betegségek
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Az elmúlt évtizedben egy új kifejezés terjedt el 
az informatika és az innováció világában: tech-
nológia a közjóért (angolul: tech for good). A 
profithajhászat vagy az öncélú kütyügyártás lát-
tán számos fejlesztőben és vállalkozóban meg-
fogalmazódott világszerte, hogy szívesebben 
foglalkozna az új technológiákkal, ha értékes 
célokat érhetne el velük. Ezek az emberek a kör-
nyezetvédelem, az oktatás, a szegénység – vagy 
épp az idősgondozás kihívásaira keresnek tech-
nológiai megoldásokat.

KAPCSOLATTEREMTÉS
Műszakilag a legegyszerűbb, mégis fontos 

funkciót tölt be, ha egy alkalmazás segít azoknak 
is kapcsolatokat találni és ápolni, akik már nem 
tudnak kimozdulni otthonukból. Vannak a dedi-
kált Facebook-csoportok, mint amilyen a Nyug-
díjasok, idősek a Facebookon, az Idősek Barátai 
Program vagy a Szociális Otthonok gyűjtő cso-
portja. Azután léteznek – talán a régi URH rádiós 
logika XXI. századi újraéledéseként – nemzetkö-
zi klubok, mint amilyen a globalageing.org. És 
természetesen vannak célmegoldások, amelyre 
jó példa a Barcelona városban fejlesztett Vinc-
les app (magyarul Kötelékek vagy Kötődések), 
melyben több ezer idős magányos lakos talált 
már társaságot. Még egyedibb megoldás lehet 
egy otthoni robot, mint például az ElliQ, melyek 
a tévék árszintjén beszerezhetők, és maguk is 
megszólítják az időseket, de a rokonokkal-isme-

rősökkel is kezdeményezik a beszélgetést. Mind-
ezek segítenek csökkenteni a magány érzését.

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
Jó, ha minél tovább tudjuk fitten tartani a 

testünket. Ebben sok korfüggetlen technológia 
is segít, mint a korábbi cikkünkben bemutatott 
okosórák, vagy az étrend, mozgásforma, bőrel-
változások, stb. kapcsán tanácsokat adó appok. 
Ezeken túl is léteznek hasznos eszközök. Egy 
korábbi cikkünkben már említettük a beszélő 
asszisztenseket, ezekre már fejlesztettek olyan 
applikációkat, amelyek az időseket megszó-
lítva segítik frissen tartani a beszédkészséget. 
Létezik számos terápiás VR alkalmazás, a műtét 
utáni gyógytornáztatástól a fájdalomfeledtető 
programokon át a látás és hallás élvezetes fris-

Az idősek számára nem csak az internet vagy a videóhívás jelenthet 
segítséget. Lássuk, milyen módon élhetnek kényelmesebb és bizton-
ságosabb életet, hogyan maradhat több energiájuk a szeretteikre és a 
hobbijukra?

Időseket segítő technológiák sen tartásáig. A fejlettebb szoftverek már figye-
lik a felhasználó mozgását, és teljesen személy-
re szabják a látványt és feladatokat. Egyedibb 
eszközökre is számíthatunk, hogy csak egyet 
említsünk: fejlesztenek székletelemző WC-ket 
(pl. a TrueLoo vagy a Coprata).

BALESETEK, BETEGSÉGEK IDEJÉN
Egyes eszközök az életminőséget ugyan nem 

igazán javítják, a biztonságérzetet azonban nö-
velik, és a kockázatokat is csökkentik. Egyes 
egészségügyi appokba (pl. a LiveFreely BUDDY 
alkalmazásába) már beépítették a gyógyszerek-
re, vizsgálatokra emlékeztető funkciót, amelyhez 
hozzáférést kaphat egy családtag vagy gondozó is. 
Ide tartoznak a különböző riasztók: az esést, a túl 
magas/alacsony pulzust, az inaktivitást érzékelő 
eszközök (pl. mozgásérzékelők, karórák, beszélő 
asszisztensek). Kiváló megoldások vannak, me-
lyekkel a családtagok vagy egészségügyi szakem-
berek egy gombnyomásra riaszthatók. Bizonyos 
betegségeknél pedig hasznos lehet a lakás vagy 
városrész elhagyása esetén figyelmeztető jelzés.

- szem

HIRDETÉS
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A városok közötti hivatalos kapcsolat lét-
rejöttében azonban döntő szerepet játszott 
a Wageningenből 1988-ban Gödöllőre láto-
gató egyházi csoport, amelynek résztvevői 
szorgalmazták a szorosabb együttműködést. 
Ennek elősegítésére már 1990-ben részt vett 
egy wageningeni csoport a gödöllői polgár-
mester-választáson. Majd 1991-ben meghív-
ták városukba Dr. Gémesi György polgármes-
tert az együttműködés előkészítésére, amit 

1992-ben a testvérvárosi megállapodás 
követett. A kapcsolat azóta is igen szoros, 
sokszínű és rendszeres, aminek sikerében 
nagy része van nem csak a két város veze-
tésének, hanem a lakosságnak és a szer-
vezőknek is. Wageningen polgármesterét, 
Geert van Rumund urat (2005-2021) Áder Já-
nos 2019-ben a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjével tüntette ki, elsősorban a két város 
közötti baráti együttműködés kiépítéséért.

A WAGENINGENI EGYETEM  
(WAGENINGEN UNIVERSITY AND 
RESEARCH, WUR)

A világ egyetemeit rang-
soroló egyik szervezet 
(QSWR) szempontjai sze-
rint 2021-ben a világ több 
ezer egyeteme közül a Wa-
geningeni Egyetemet a 115. 
helyre, a mezőgazdasági 
jellegű egyetemek közül 
az első helyre sorolta. Wa-
geningenben 1876-ra teszik 
a mezőgazdasági oktatás 
kezdetét. Az egyetem a je-
lenlegi „WUR” elnevezést 
2016-tól viseli, utalva a ku-
tatómunkára is. Az egyetem 
fő célkitűzése: „felfedezni 
a természetben rejlő lehe-
tőségeket az életminőség 
javítása érdekében.” Az 
oktatás hat tanszéken, eze-

ken belül csoportokban folyik 
6 alap, 30 mester és 3 online 
MSC képzésben. Az egyetemen 
egységben van az oktatás, a ku-
tatás és a gyakorlattal való kap-

csolattartás. Az egyetem kampuszán 
belül érdekesnél érdekesebb, zömében 
környezettudatos épületek szolgálják 
az oktatást, a kutatást és a kikapcsoló-
dást.

EGYÉB NEVEZETESSÉGEK
Érdemes megemlíteni a De Hoge 

Veluwe Nemzeti Parkot, a Kröller-Mül-
ler Múzeumot, a Botanikus Kertet, a 
Városi Állatkertet és a város közelében 
(Arnhem) elhelyezkedő, látnivalókban 
gazdag, a történelmi időket is felidéző 
parkot.

SZEMÉLYES ÉLMÉNYEIM
Volt szerencsém egy rövidebb tanulmány- 

utat tennem az egyetemen, valamint volt 
ott egy magánjellegű tartózkodásom is, ami 
nagyon eltért a hivatalostól. Történt ugyanis, 
hogy még 1996-ban sikerült a nálam diákkö-
rös hallgató kislányt (ma Gödöllő egyik in-
tézményének helyettes vezetője) egy fél évre 
kijuttatni Wageningenbe tanulmányútra. A 
fiam ezalatt egy fél évet Hannoverben tanult, 
ezért elhatároztuk feleségemmel, hogy felke-
ressük őket. Mivel azonban Wageningenben 
már nem sikerült szállást kapnunk, ezért a 
diákszállóban fogadtak be az ott lakó hall-
gatók. Helyet szorítottak nekünk a legtöbb 
egyetem szállójában akkoriban csellengő, 
világjáró, zömében harmadik világbéli hall-
gatók közé. Egy éjszakát töltöttünk el fele-
ségemmel a földre terített pokrócokon. Én 
például – ha jól emlékszem - egy bolíviai lány 
és egy etióp fiú között. Több éjszakát itt már 
nem vállaltunk…
Itthon aztán magam és családom is öröm-

mel vettünk részt a Wageningenből Gödöllőre 
érkező vendégek fogadásában és ellátásában.

Dr. Máté András

Wageningen (2. rész)
Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy Gödöllőnek Wa-
geningennel van a legszorosabb és legszínesebb testvér-
városi kapcsolata, amelynek megszületését több tényező is 
segítette. Egyetemünknek már a városok közötti megállapo-
dás előtt is partnere volt a wageningeni egyetem, ami a későb-
biekben is fontos szempont volt.

Május 4-én és 5-én ünneplik Wageningenben a né-
met kapitulációt és Hollandia felszabadulását. Má-
jus 5-én a hollandok együtt emlékeznek arra, hogy 
1945-ben a német csapatok ezen a napon írták 
alá a kapitulációt, s ez éppen Wageningenben tör-
tént. A nevezetes nap előestéjén hagyományosan 
az áldozatok előtt tisztelegnek az egybegyűltek: a 
menet kora este indul el és csendben vonul végig 
a városon. A holokauszt, majd a háború katonai és 
polgári áldozatairól emlékeznek meg a félárbocra 
eresztett nemzeti színű zászlók alatt. Éjfélkor meg-
szólalnak a harangok, majd a Hotel de Wereld szál-
lodával szemben (ahol a kapitulációra sor került)  
meggyújtják a béke lángját, amit futva viszek el 
Hollandia minden városába. Május 5-én katonai 
parádéval folytatják a megemlékezést, amin álta-
lában részt vesznek olyan katonák is, akik részesei 
voltak a normandiai partraszállásnak.
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Hogyan alakult ki a papi hivatása, mikor 
érezte meg Isten hívó szavát?
Édesanyám fodrászműhelyében gyermek-

ként a vendégek arról kérdezgettek, hogy mi 
leszek felnőtt koromban. Kicsiként megta-
pasztaltam, hogy a nénik annak örülnek, ha 
azt mondom, hogy pap leszek, de ez még nem 
volt tudatos döntés. Viszont tény, hogy pár 
év múlva szinte minden nap misére jártam és 
ministráltam. Az akkori plébánosunk, Pekker 
Imre atya számomra nagyon hiteles személy 
volt. Ez lehetett mindennek az alapja, mégis az 
érettségi után a Szegedi Tudományegyetemre 
jelentkeztem, és felvételt is nyertem történe-
lem-hittan szakra. Amikor megjött a levél, akkor 
döbbentem rá, hogy valójában nem ezt aka-
rom. Néhány nap alatt Isten megértette velem, 
hogy csak akkor leszek boldog, ha az Ő hívását 
követem. Ezért úgy döntöttem, hogy Szeged he-
lyett Vácra jelentkezem Miklós püspök atyánál. 
Nyugodtan állíthatom: amióta meghoztam ezt 
a nagy döntést, Isten soha nem hagyott el, ve-
lem van, és segít minden élethelyzetben.

Hol voltak eddig papi szolgála-
tai, és miként élte meg, hogy áthe-
lyezik Gödöllőre?
A szeminárium hatodik évében, 

felszentelt diakónusként fél évet 
Marton Zsolt jelenlegi püspök atyá-
nál voltam Gödön. Öt évet Salgótar-
jánban töltöttem káplánként, majd 
Dányba és Zsámbokra kerültem, ja-
nuártól már Kókára is jártam miséz-
ni. Az áthelyezéseket jól viselem, a 
papi hivatás választásakor tudtam, 
hogy ez mivel jár. Eddig is minden-
hol úgy csináltam, hogy beleadok 
mindent, és amikor menni kell, ak-
kor tovább állok. A Jóisten nyilván 
okkal küldött Gödöllőre is szolgálni.
Honnan jött a „Pici” atya elne-

vezés?
Ez még a középiskola elejére da-

tálódik, ahol asztalosnak tanultam. 
Az osztályunkban hárman voltunk 
termetre nagyobbak a többieknél, 
viszont közülük én voltam a leg- 
kisebb, így a két másik srác így hí-

vott, ami rajtam maradt. A váci atyák már ismer-
tek régen, többek között Janó atya is, aki abban 
az időben püspöki titkár volt. Amikor felszentel-
tek, nem volt kérdés, hogy a „Pici” mögé csak 
oda kell írni, hogy atya. Salgótarjánba kerülve 
sem tudtam elhagyni, mert Varga András atyával 
druszák voltunk, így jól jött a „pici” jelző a meg-
különböztetésre.
Mi volt az első benyomása a városról és a 

közösségről?
Amikor idejöttem, az volt az érzésem, hogy 

Gödöllő egy nyugodt hely, ahol értelmes em-
berek laknak. A közösségről is sok jót hallottam 
pap barátaimtól, akik szolgáltak már itt az elmúlt 
évtizedben, a rövid tapasztalatom is hasonló. De 
leginkább az a lényeg, hogy valóban elkötelezett 
emberek járnak az egyházközségbe, akik akar-
ják és keresik az Isten szándékát, hogy együtt 
jussunk el az örök üdvösségre. Ez mindennél 
fontosabb a közösségnek.
Mely közösségi létet érzi fontosnak, és hol 

gondolja azt, hogy érdemes volna „erősíte-
ni”?

A mai világban minden közösség fontos, 
nem tudok különbséget tenni egyik vagy másik 
javára. Sajnos alapvetően elzárkózunk a világ-
tól, amit mostanában ráfogunk a pandémiára, 
de ha őszinték vagyunk, már előtte is így él-
tünk. Az embereknek szükségük van arra, hogy 
együtt legyenek, és az egyház ebben alapja-
iban nagyon jó, hiszen van egy kétezer éves 
tapasztalata a közösségről. Ezt ráadásul nem is 
emberről emberre adjuk tovább, hanem maga 
a Szentlélek alakítja, hogy az adott korban 
mire van szükségünk. Az a legfontosabb, hogy 
a Szentlélek vezesse mindig az életünket és a 
közösségeinket, Őrá hagyatkozzunk.
Salgótarjáni Bányász vagy a Gödöllői Bi-

kák?
Mivel a Jóisten most Gödöllőre vezetett 

szolgálatra, ezért itt kell mindent beleadnom, 
és természetesen hajrá, Gödöllői Bikák! Én is 
szoktam focizni, mert ezt a legegyszerűbb ki-
vitelezni, hiszen összejövünk nyolcan-tízen, és 
rúgjuk a bőrt. Remek közösséget formál ez is, 
főleg, ha egy jótékonysági céllal párosul, mint 
a szeptemberi sport- és egészségnap, amin na-
gyon szívesen vettem részt. Viszont leginkább 
kézilabda-rajongó vagyok, a PICK Szeged szur-
kolótáborát erősítem.
Gödöllő legnagyobb egyházközségének 

vezetőjeként milyen missziós területet lát 
városunkban?
Gödöllő is missziós terület, hiába remek kis 

közösségek alkotják az egyházközséget. Ha a 
számokat nézzük, itt is jó, ha a város tíz száza-
léka van kapcsolatban valamelyik egyházzal. A 
maradék kilencven százalék pedig alapvetően 
keres valamit vagy valakit – sokan nem is tud-
ják, hogy mit vagy kit –, legalábbis bizonyosan 
vágyik arra, hogy valahová tartozzon, és sze-
ressék őt. Jó lenne sokakat megszólítani, ami 
nagyon nehéz. A mai világban hátrányból indul 
az egyház, hiszen 2000 év hibáit hordozzuk. Fe-
renc pápa is erre hívja fel mindig a figyelmün-
ket, hogy menjünk el a perifériákra, legyen az 
akár anyagi vagy mentális „periféria”. Ezek az 
emberek is szeretetre és közösségre vágynak, 
akikhez jó lenne eljutni és befogadni őket. Ezt 
is a Szentlélekre bízom, aki megmutatja majd, 
hogyan tegyük ezt.

A Szentlélek vezesse mindig az 
életünket és közösségeinket!
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A Gödöllői Szentháromság Templomban augusztus elsején teljes „sorcserét” hajtott végre a váci  
megyéspüspök, és Kovács András „Pici” atyát helyezte ide plébánosnak, aki mellett két káplán szolgál.  

András atya a Pest megyei Úriban született és nőtt fel,  2010-ben szentelték pappá.
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VÍZSZINTES: 1. Térbeli alakzatot határo-
ló elem. 8. Az idézet első sora (I, É, B, E). 13. 
Olasz város, Szent Katalin szülővárosa. 14. Ze-
nei kifejezés: hangosan. 15. Részben pislant! 
16. Távbeszélő, röv.! 17. Ószövetségi kisprófé-
ta. 19. A malária ellenszere. 22. Felém. 24. Lápi 
eredetű, üledékes talajképző. 26. Germánium 

vegyjele. 27. Festői szurdokvölgy a Bakony 
keleti részén. 29. Lap betűi keverve. 31. Opti-
kailag átlátszatlan. 33. Fordított kettős betű. 
34. Tornaeszköz. 35. Hansen-betegség. 37. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisváros. 39. 
Veterán válogatott labdarúgó, edző (Imre). 41. 
Belül felzúgó! 43. A fatest belső, elhalt része. 45. 

Klasszikus tagadás. 46. Nem szabad megtenni. 
48. Hegymenet eleme! 49. Zenében: kötötten 
adandó elő. 52. Körömfesték. 53. Nagy Feró 
együttesének beceneve. 55. Tanul az esetből. 
56. Neon vegyjele. 57. Agg. 59. Táska belseje! 
60. Fővárosi gyógyszergyár neve 1985-től. 62. 
Tiltószó. 63. Hozzáér. 66. Szürkeállomány. 68. 
Francia nagyváros. 70. Japán kikötőváros Hok-
kaidó szigetén. 72. Ankara egynemű betűi. 74. 
… Sumac, a perui csalogány. 75. Érv. 77. Lev 
Tolsztoj mesebeli apója. 
FÜGGŐLEGES: 1. Kelet, németül. 2. Az ENSZ 

első főtitkára (Trygve). 3. Mágnesség. 4. Anto-
nov felségjele. 5. A Kft együttes frontembere 
(András). 6. Grafomán részlet! 7. Csomagkézbe-
sítő cég. 8. Védelmező. 9. Este közepe! 10. Rövid 
férfikabát. 11. Szögfüggvény, röv. 12. Becézett 
férfinév. 18. Elviselhető forróság. 20. Orosz 
férfinév. 21. Az idézet második sora (E, K, A, 
E, H). 23. Emberfajta. 25. Nadrágtartozék. 28. 
Kisebb csoport a rendszertanban. 30. Kortárs 
német író, forgatókönyvíró (Peter PRANGE). 32. 
Kehelyfedő, eredetileg a kelyhet a felajánlástól 
az áldoztatásig fedő vászontakaró. 35. Tinódi 
Sebestyén ragadványneve. 36. Fél csapat! 38. 
Kispados. 40. Raúl … García, kubai politikus. 
42. Páros ruhadarab. 44. Tallium és szén vegy-
jele. 47. Udvariasság. 50. Kosztolányi Dezső 
Kornélja. 51. Sárgásbarna szín. 54. Bűvöl. 58. 
Katedrálisáról híres francia város. 59. Keresztül-
nyom. 61. Sárgás sebváladék. 64. … man, Barry 
Levinson 1988-as filmdrámája. 65. … még ilyet! 
Ejha! (2 szó) 67. Nyeles nagyító. 69. Francia éne-
kesnő művészneve (tkp. Isabelle Geffroy). 71. 
Művészi meztelenség. 73. Éveink száma. 76. 
Nóta egynemű betűi. 78. Rangjelző szócska.

Október 12-én 18 órakor kerül bemutatásra városunkban a Trianon és a revízió – 
A népi írók tanulmányai, cikkei és feljegyzései című kötet. Dr. Péterfi Gábor törté-
nésszel, a kötet szerkesztőjével Dr. Molnár Ildikó irodalomtörténész beszélget majd, 
a program házigazdája a Városi Könyvtár lesz, a szervezők minden érdeklődőt sze-
retettel várnak.
A Trianonról szóló új könyv azt mutatja be, hogy a magyar népi mozgalom írói – 

például a Gödöllőhöz is kötődő Németh László – miként vélekedtek a békeszerző-
dés okairól, illetve az 1938 és 1941 között bekövetkező revízióról, melynek során 
az elszakított területek magyarságának egy része visszatérhetett az anyaországhoz. 
A kötetben szereplő újságcikkek, feljegyzések segítenek megérteni a kor hangula-
tának kettősségét: egyfelől a revízió okozta örömöt, másfelől a fokozódó német 
függés miatti aggodalmat. A könyvben eddig nem közölt új források is szerepel-
nek, a Zilahy-hagyaték publikálása igazi kuriózum. 1940 márciusában Zilahy 
Lajos vendégeket – köztük Féja Gézát és Móricz Zsigmondot – hívott, s megkérte 
őket, hogy írják le a vendégkönyvben, mi a véleményük Európa és Magyaror-
szág várható sorsáról. A beírást 1943-ban megismételték…
A kötetet 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg azok, akik november 18-

áig előjegyzik a következő e-mail címen: peterfigabor1977@gmail.com.

Keresztrejtvény
Ady Endre: Október 6. c. költeményéből idézünk 2 sort.
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Napolizza. Egy szép olasz város, esetleg 
annak futballcsapatához kötődő szlogen, 
vagy netán egy eredeti és hamisíthatatlan 
receptúrát rejti ez a név?
Nápoly és pizza. Csupán ennyi. A Napolizza 

az ebből eredő szójáték. Talán sokan nem is 
tudják, de a második világháborúig nem volt 
ismert világszerte a pizza, míg az olasz város 
többszáz éves tradíciót tudhatott magáénak. A 
pizza a „világégés” után terjedt el igazából. Így 
hát akárhogy is nézzük, a nápolyi pizza minden 
pizza alapja.

Nem kevés pizzéria található Gödöllőn. 
Emiatt nem volt túl rizikós vállalkozás még 
egy pizzériát nyitni? Miért pont ebbe vágták 
a fejszéjüket? 
Mindig is nagy szerelem volt egy pizzéria lét-

rehozása és üzemeltetése. Kijelenthetem, tár-
sammal, Horváth Adorjánnal egy régi álmunk 
vált valóra. Nyilván tudtuk, hogy sok pizzéria 
működik, mégis, ilyen, amit mi csinálunk, 
nincs.
Miben rejlik a különbség? Miben különböz-

tetik meg magukat a többi pizzériától?
Tulajdonképpen két fő dologban: a hosszú 

kelesztésű tésztában és a kemence hőfokában. 
Ugyanis minél jobban kelesztjük a tésztát, an-
nál könnyebb lesz, nem üli meg a gyomrot. A 
magas hőfokú kemencénkben pedig egy-más-
fél perc alatt kisül a pizza, így nem szárad ki, 
ezért a nedvességtől ízletesebbé válik.
A Szűcs Lajos Sportcentrumban működ-

nek. Nincs ellentmondás a sport és a nem 

legegészségesebbnek tartott pizza között? 
Miért pont itt nyitottak?
Édesapám jóvoltából, aki a Gödöllői Sport 

Klub labdarúgó szakosztályának elnöke. Adott 
volt a dolog, hogy „a pálya” mellett, gyorsan és 
kevés ráfordítással megpróbáljunk elindulni. 
Némileg valóban igazak a feltételezések a piz-
záról, de nagyon jó alapanyagokból készítjük, 
többek között a 24-48 óra alatt kelesztett tész-
tából. A mi pizzánk könnyen emészthető, nem 
ég a gyomorban, így semmivel sem rosszabb, 
mint ha valaki otthon megeszik egy bolognai 
spagettit.
Mikor nyitották a vállalkozást?
Tavaly nyáron vágtunk bele, s az elhatáro-

zástól számítva csupán másfél hónap telt el 
a nyitásig. Előtte Budapesten dolgoztunk egy 
hasonló helyen, de a COVID miatt nem ment 
olyan jól az üzlet, mint korábban, és egyébként 
is szerettük volna kipróbálni magunkat. Érde-
kes végleteket látunk, hiszen sokan még az 
utca végéről is rácsodálkoznak, hogy a sport-

centrum területén pizzéria van. Ugyanakkor 
mások pedig Isaszegről vagy éppen Hatvanból 
jönnek el a mi pizzánkért. Most még tíz száza-
lék alattinak mondanám az ismertségünket, 
de a vendégeink 95 százaléka törzsvendéggé 
válik. Ez a nápolyi pizza még újnak számít, ah-
hoz tudnám hasonlítani, amikor divatba jött a 
kézműves hamburger.
Ahogy említette, a COVID aktuális hullá-

mának vége felé nyitottak, amely talán nem 
a legoptimálisabb gazdasági környezet volt. 

Részt tudtak venni bármilyen helyi, vállal-
kozásokat segítő programban?
Nem, igaz, nem is nagyon figyeltük. Az az 

igazság, hogy kevés pénzből indultunk, nem 
vállaltunk nagy kockázatot, így egy esetleges 
sikertelenség után sem buktunk volna nagyot. 
Mik a távlati célkitűzéseik?
Lassan lépkedtünk előre az elmúlt egy év 

alatt. Már van faházunk, és a kemencénk is na-
gyobb. Minél hamarabb szeretnénk fix helyet 
találni magunknak a központban, ahol már 
tésztákat is készítenénk. Ha jobban szem előtt 
leszünk, akkor sok minden másban is lehet 
gondolkodni, így például vállalnánk kitelepü-
léseket vagy food truck-kel is dolgoznánk. Bu-
dapesten egyre inkább terjed az, amit mi ter-
vezünk, de a környéken még nincs rá példa, így 
talán azon települések felé is orientálódnánk, 
ahonnan a vendégeink zöme érkezik.

Nápolyból Gödöllőre
Alig indították el, máris olyan messzire terjed a híre a Napolizza brandnek, 
mint amilyen messziről érezni a finomabbnál finomabb, ínycsiklandozó 
pizza illatát, ahogy ráfordulunk a Táncsics Mihály utcára. A gondolat meg-
álmodója két fiatalember volt. Az álom megvalósulásáról egyikükkel, Ró-
zsavölgyi Rolanddal beszélgettünk.


