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A KEZDETEKTŐL KOMLÓS JÁNOS 
ELÍTÉLÉSIG

Történt, hogy 2005 nyarán a Komlós János 
irányítása alatt működő Öresund Holding Kft. 
megállapodásra jutott a gödöllői önkormány-
zat vezetésével az 1911-ben emelt épület fel-
újításáról és hasznosításáról. Saját forrás hi-
ányában az önkormányzatnak szüksége volt 
egy magánvállalkozásra, aki hitelfelvétellel 
biztosítani tudja a rekonstrukció kivitelezési 
költségeinek fedezetét, illetve arra is vállalko-
zik, hogy egy gazdasági társaság létrehozásá-
val útjára indítja a szálloda-bizniszt. Eleinte 
olyannyira jó volt az összhang Gémesi György 
polgármester és Komlós János között, hogy a 
2008. február 14-én lezajlott megnyitón mind-
ketten örömüket fejezték ki, és pozitívan te-
kintettek a jövőbe. Annak ellenére tették ezt, 
hogy a vészjóslók részben a funkciót tartották 
halott elképzelésnek, részben pedig vitatták 
Gémesi azon kijelentését, hogy az ügylet „a 
városnak nem kerül egy fillérjébe sem”.
A szálloda üzemeletetésére az Öresund ál-

tal életre hívta a G-Magistratus Zrt-t, amely-
nek 2009 februárjától egyedüli részvényese a 
gödöllői önkormányzat lett, méghozzá, csak-
nem 1,6 milliárd forinttal. A cég az első évek-
ben tetemes, több tízmilliós nagyságrendű 
veszteséget termelt. Ezt nem sokáig nézte 
jó szemmel a képviselőtestület, amely 2011-
ben elvetette a G-Magistratus Zrt. mérlegbe-
számolóját, és elfogadta Komlós János vezér-
igazgató lemondását. A grémium tagjai arról 
is döntöttek, hogy a tulajdonos önkormány-
zat érdekével ellentétes helyzet helyreállítása 
érdekében, az önkormányzat érvényesítse 
polgári jogi igényeit az Öresund Holding Va-
gyonkezelő Kft-vel, illetőleg – amennyiben 
szükséges – a G-Magistratus Zrt. vezető tiszt-
ségviselőjével, korábbi könyvvizsgálójával, 

Gémesi György döntése alapján visszatartott 
összeg behajtása érdekében kezdeményezett 
jogi eljárás során a felperes cég különös dolog-
gal találta magát szemben. Kiderült, hogy a gö-
döllői képviselőtestület 9 lokálpatrióta klubos 
tagja új, a szállodát most is működtető hotel-
cég alapítását fogadta el 2015 decemberében.
A polgári per során erről a – kvázi, vagyonát-

mentő – döntésről így vélekedett a Fővárosi 
Ítélőtábla tanácsa: „Az önkormányzat tulaj-
donosi pozíciója a gazdasági társaságokban 
meglapozta a szerződő alperesek (önkormány-
zat, G-Magistratus Zrt. és Erzsébet Királyné 
Szálloda Kft.) rosszhiszeműségét. Az ügyben vé-
lelmezett tény volt, hogy a megtámadott szer-
ződések megkötésével az alperesek szándéka a 
hitelezők kijátszására irányult.”
Miután a bíróságok rendre kimondták, hogy 

a felperes cég követelése meglapozott, csu-
pán az volt a kérdés, hogy az önkormányzat 
által végrehajtott vagyonelvonás 
miatt – használati, hasznosítási 
jogcímen – mekkora összeget kell 
visszafizetni a város költségvetésé-
ből a felszámolás alatt álló G-Ma-
gistratus Zrt. számlájára. Szakértői 
vélemények alapján ezt az össze-
get – 2021. április 7-én kimondott 
jogerős ítéletében – 675 millió fo-
rintban állapította meg a bíróság, 
azzal, hogy az összeg után 2016. 
január 6-ától a jegybanki alapka-
mattal egyező mértékű késedelmi 
kamat is jár. Ennek mértéke a no-
vember 29-i döntéskor 36 millió fo-
rint volt, így az önkormányzatnak 
711 millió forintot kellett átutalni a 
G-Magistratus Zrt. számlájára. Ezen 
kívül 12 millió forint perköltség il-
lette meg a pernyertes vállalkozást.

vagy más, felelőssé tehető személlyel szem-
ben.
Hosszú évek teltek el, míg jogerős ítélet szü-

letett az ügyben. A perben nagy vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelésért tavaly szeptem-
berben jogerősen elítélt Komlós Jánosnak, 
illetőleg volt cégének, a felszámolás alatt álló 
Öresund Kft-nek 436 millió forintos kártérítési 
kötelezettsége keletkezett az önkormányzat 
részére. Ebből az összegből azonban – ezt 
Gémesi György és Bárdy Péter alpolgármester 
sem tagadta – egyelőre (több mint egy év alatt) 
egy fillért sem sikerült behajtani.
Vagyis: a persorozat utáni önkormányzat 

bevételi oldala most 0 forint, és sajnos 
nagy az esélye, hogy az is marad.

EGY MÁSIK PER, AMIBEN AZ  
ÖNKORMÁNYZAT NEM TUDTA  
IGAZOLNI A VÁLLALKOZÓ  

HIBÁS TELJESÍTÉSÉT, ÉS MÁS  
IS KIDERÜLT

A rekonstrukciós munkálatok vége felé Gé-
mesi György úgy döntött, hogy – mint mond-
ta, a közvagyon védelme érdekében – az egyik 
kivitelező, a Műemlék Ház Zrt. hibásnak vélt 
teljesítése miatt él a jóteljesítési garancia visz-
szatartásának lehetőségével, azaz: nem fizet. 
Az át nem utalt összeg valamivel több, mint 
75 millió forintra (10.645.306 forint és 249.508 
euró, ami a 2008. év februári árfolyam alapján 
64,8 millió forint) rúgott. 
A Műemlék Ház Zrt. vezetése nem találta jo-

gosnak a polgármesteri döntést, ezért polgári 
pert indított. A Kúriát is megjárt per több évig 
húzódott, és minden ítélet a vállalkozó igazát 
támasztotta alá. A perekben az önkormány-
zat nem tudta igazolni, alátámasztani a hibás 
vagy hiányos teljesítést, így várható volt, hogy 
előbb-utóbb elbukja a pert.

Egyszer volt, hol nem volt, valamit kezdenie kellett a gödöllői önkormányzatnak a Dózsa György út 2. 
szám alatt található, egykoron a járási hivatalnak, 20-as Népboltnak, a munkaügyi kirendeltségnek is 
helyet biztosító szecessziós stílusú, 2006 elején műemléki védelem alá helyezett épülettel. A borzalmas, 
már-már baleset- és életveszélyes állapotok felszámolását célzó megújulást egy hotel kialakításában 
látta a városvezetés 2004-ben. Akkor még kevesen gondolták, hogy bő másfél évtizeddel később a meg-
újult ingatlannal kapcsolatosan egy botrányos, a gödöllői önkormányzatot is fizetési kötelezettséggel 
terhelő persorozat miatt lesz hangos a helyi közélet.

Tények, amiért nem lehet  
sikertörténet a szállodaper

Egyelőre 723.000.000 – 0 arányú vesztésre áll az önkormányzat
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Vagyis: november utolsó előtti napján  
723 millió forinttal rövidült meg a gö-
döllői költségvetés!
A mundér becsületét védők tettek olyan kije-

lentést, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen az 
önkormányzat az egyik zsebéből a másikba teszi 
át a pénzt, ám ez nem fedi a valóságot. Ugyanis, 
a 711 millió forint felszámolási vagyonná vált, 
ami felett kizárólag a felszámoló rendelkezik. 
Az a felszámoló, aki ebből az összegből kielégíti 
a hitelezői igényeket – közte a pernyertes vállal-
kozásét is –, majd zárómérleget készít, amit jóvá-
hagyat a bírósággal. Amennyiben marad pénz, 
az visszakerül az önkormányzat számlájára.
A „zsebes” hasonlat annyiban akár helytálló is 

lehet, hogy a nyitott zsebből (gödöllői közkasz-
sza) egy olyan zsebbe kerül a helyi adófizetők 
pénze, amit az összeg megérkezése után azon-
nal zárolnak.

NAGYSÁGRENDI KÜLÖNBSÉG 
MUTATKOZIK A FELPERESI 

KÖVETELÉS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 
SZÁMÍTÁSA KÖZÖTT 

Gémesi György az előterjesztésben úgy fo-
galmazott, hogy a G-Magistratus Zrt. az önkor-
mányzattól megkapott összegből 157 millió 
forintot kifizet a kivitelezést végző vállalkozónak 
(jóteljesítési garancia visszatartott összege és 
kamatai).
Ezzel szemben a perben nyertes Műemlék Ház 

Zrt. követelése, a 2021. augusztus 30-i kimutatá-
son alapuló számításaik szerint 211.418.496 fo-
rintra rúg (25.597.898 forint és 505.373 euró). En-
nek mértéke augusztus 30-a óta folyamatosan 
– a tényleges elszámolás lezárásáig – növekszik, 
egyrészt az időközi, nagymértékű késedelmi 
kamatokkal (jegybanki alapkamat/euró alap-
kamat + 8%), másrészt a forint/euró árfolyam 
emelkedése miatt.

Túlmenően, a gödöllői közkasszát az üggyel 
összefüggésben az alábbi kiadások is terhelik:
• A perköltségek együttes összege (első- 
és másodfokú eljárás) nagyságrendileg 
11.968.600 millió forint.

• Adóhatóság felé tartozás és könyvvizsgálói 
díj 9 millió forint.

• A végrehajtási költség mintegy 5 millió fo-
rintra tehető.

• A felszámoló díja a jogszabály szerint lega-
lább 14,2 millió forint (2%-kal számolva), de 
elérheti a 35,5 millió forintot (5%-kal számol-
va).

• Az alperes jogi képviselőjének díja 2011 és 
2017 között 34,3 millió forint.

• Ha a tételeket összeadjuk, kiderül, hogy 
évek múltával akár 285,9 millió forintba is 
kerülhet a gödöllői adófizetőknek az állító-
lagos, a per során nem bizonyított „hibás 
teljesítés” miatt a polgármester által megta-
gadott kifizetés.
Vagyis: a 75 millió forintos alapkövetelés-

hez képest, több mint 210 millió fo-
rinttal többe.

LEVELET ÍRT A PERNYERTES  
VÁLLALKOZÁS VEZETŐJE

Néhány nappal a november 29-i testületi ülés 
előtt a pernyertes vállalkozás vezetője helyreiga-
zítási kérelmet juttatott el a települést irányító 
grémium tagjaihoz. Ebben ítéletekkel, konkrét 
számadatokkal bizonyította állításait, és arra 
kérte a polgármestert, hogy az általa jegyzett 
előterjesztésben megfogalmazott valótlan állí-
tásokat ismerje el, ismertesse a levélben foglalt 
valós tényeket, igazítsa helyre a valótlan állításo-
kat, valamint a testületi ülés nyilvánossága előtt 
kérjen elnézést a pernyertes cég jó hírnevének 
megsértése miatt. Erre utaló mondat nem hagy-
ta el Gémesi György száját.

FOGLALÁSI BEJEGYZÉS ALÁ KERÜLT 
AZ ÉPÜLŐ VÁROSHÁZA IS

Levelében a cégvezető további megdöb-
bentő részletekkel is szolgált. Például azzal, 
hogy milyen önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok és üzletrészek lefoglalását érinti a vég-
rehajtási eljárás.
Bárdy Péter utalt Komlós János és a per-

ben nyertes felperes cég vezetőjének koráb-
bi üzleti érdekközösségére és kapcsolatára, 
majd kijelentette, hogy a 675 millió forintot 
és annak kamatait november 29-én átutalják 
a G-Magistratus Zrt-nek, ezáltal önkéntes tel-
jesítés lesz, így ebben az esetben végrehajtási 
eljárás (foglalás) jogszerűen ugyan indítható, 
ám az abban foglaltak kikényszerítésére nincs 
lehetőség.

BEFÉKEZTÉK A KOSÁRLABDA- 
CSARNOK MEGVALÓSÍTÁSÁT

Nagy valószínűséggel a helyi sportbarátok 
nem örülnek a hírnek, de tudni kell, hogy a 
kényszertranzakciónak a kosárlabda-mun-
kacsarnok építésére előirányzott összeg kö-
zel egésze látja a kárát. Ráadásul a kifizetett 
723 millió forint átmeneti hiánya a település 
jövő évi költségvetésének forrásoldalát is 
kedvezőtlenül érinti, mert – ahogy a klasz-
szikus idézet szól – a költségvetésből elvont 
pénzből nem lehet füvet nyírni és utakat épí-
teni.

723 MILLIÓ KONTRA 0 FORINT
A hosszas vita – aminek során Bárdy Péter 

alpolgármester sikertörténetnek titulálta a 
perek folyamatát, és az önkormányzat 200 
millió forintos nyerő pozícióját vizionálta – 
szavazással zárult. Török Sándor (Szövetség 
Gödöllőért) jelezte, hogy támogatják az elő-
terjesztés egészét, ám a szálloda-perrel ösz-
szefüggő polgármesteri indoklást nem tudják 
elfogadni. A gödöllői képviselőtestület tagjai 
végül ellenvetés nélkül biztosítottak zöld 
utat a költségvetési rendelet módosításába 
beágyazott, kamatokkal együtt 711 millió 
forintos fizetési kötelezettség teljesítésének, 
valamint a 12 millió forintos perköltség meg-
fizetésének. Bárdy Péternek és a támogató 
voksa reményében alpolgármesterré válasz-
tott Bajkó Norberttel kiegészült lokálpatrióta 
klubos képviselőknek jogukban áll azt (el)
hinni, hogy a 436 millió forintos követelésből 
levont kiadások 200 millió forint körüli pluszt 
jelentenek majd a városnak, de ez egyelőre 
csupán vágyvezérelt hipotézis. A tény ugyan-
is az, hogy a Gémesi György vezette gödöllői 
önkormányzat jelenleg 723.000.000 – 0 ará-
nyú vesztésre áll a botrányossá dagadt szál-
loda-perben.
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A helyi utak védelmére hivatkozó polgármes-
teri döntés után pár héttel, 2020. december 18-án 
kihirdették azt a kormányrendeletet, ami a koro-
navírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges gaz-
dasági intézkedésről szól, és – mások mellett – 
2021. december 31. napjáig az önkormányzatok 
számára is megtiltotta új díj bevezetését és meg-
állapítását, illetve a meglévő díj új kötelezettségi 
körré történő kiterjesztését.
A város vezetése számára akár sokkolónak is 

nevezhető intézkedést több hónapos „csend” 
és gondolkodás követte, majd idén májusban a 

gödöllői útdíjasítási terv kidolgozásában koráb-
ban is résztvevő Bajkó Norbert alpolgármester 
előterjesztést készített a város útjainak és lakó-
környezetének védelméről, a település egyes 
területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő 
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalko-
tására. A helyi jogszabályt Gémesi György május 
14-én jóváhagyta, ezáltal az július 1-jén hatályba 
lépett, azzal, hogy a díjfizetési kötelezettségek-
re vonatkozó paragrafusok a következő év első 
napjától válnak „élessé”.
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a má-

sodik félév első napjától az érintett vállalkozói 
körnek kötelezettsége keletkezett, 
hogy bejelentse az üzemelteté-
sében lévő, 3,5 tonna össztömeg 
súly feletti gépjárműveit, amikkel 
a helyi önkormányzat kezelésében 
lévő utakon közlekedik, és ekkortól 
lehetett kérelmezni a jegyzőtől a 
behajtási engedélyeket.
A helyi jogszabályt, illetve az 

abban foglaltakat nem mindenki 
nézte jó szemmel. Ezt alátámaszt-
ja az is, hogy 85 helyi vállalkozás 
nevében sérelmet megfogalma-
zó és tiltakozást kifejező petíciót 
kapott a polgármester, valamint 
törvényességi felülvizsgálati ké-
relmet juttattak el a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz, mondván: a 
rendelet több szempontból is ag-
gályos lehet.
A gödöllői képviselőtestület au-

gusztus 30-i rendkívüli ülésének 
egyik napirendje arról szólt, hogy 
a várost irányító grémium alkosson 
véleményt a Pest Megyei Kormány-
hivatal július második felében kel-
tezett törvényességi felhívásáról,  

Vállalva a törvényszegést, kötélhúzásba kezdett a gö-
döllői testület lokálpatrióta klubos többsége. Fordu-
latokban bővelkedő történetünk úgy kezdődött, hogy 
tavaly novemberben Gémesi György – élve a különleges 
jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörrel – arról 
határozott, hogy ez év január 1-jétől behajtási engedély 
szükséges a korlátozással védett gödöllői önkormányzati ke-
zelésű közutakra azon, a súlykorlátozásban előírt össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek számára, amik használni kívánják a 
közutat. A vállalkozói tiltakozást is kiváltott, akár sarcolási jelzővel illet-
hető ötlet megvalósítása azonban akadályokba ütközött, és pontos következ-
ményei még napjainkban sem tisztázottak.

 
 

 
 

 

amiben 
felszólította a 

képviselőtestüle-
tet, hogy tűzze napirendre 

annak megtárgyalását, és rendelkezzen a díjfize-
tésre vonatkozó rendelkezések hatályba nem lé-
péséről, illetve azok hatályon kívül helyezéséről.
Amint az borítékolható volt, a törvényességi 

felhívásban foglaltakkal sem Gémesi György, 
sem helyettese, Bajkó Norbert nem értett egyet, 
s láss „csodát”: a szavazáskor a képviselőtestület 
többsége is Gémesi-Bajkó tengely mögé állt (a 
jelenlévő 11 testületi tagból 7 lokálpatrióta igen, 
2 nem, 2 tartózkodás).
A gödöllői „renitenskedésnek” a város határán 

kívül is lett hozadéka. Történt ugyanis, hogy a 
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője augusztus 
végén törvényességi felhívást küldött számos, 
a szóban forgó útdíj kivetését már korábban 
elrendelő Pest megyei település vezetéséhez, 
hogy a behajtási díj megfizetésével kapcsolatos 
előírást helyezze hatályon kívül és a törvénysér-
tést szüntesse meg. A hivatalvezető határozatát 
azzal indokolta, hogy a vonatkozó törvényi kör-
nyezet nem tartalmaz olyan felhatalmazást az 
önkormányzatok, mint útkezelők számára, hogy 
az általuk létesített közút közlekedési célú hasz-
nálatáért, akár annak fokozott igénybevételéért 
úthasználati díjat állapítsanak meg. Ráadásul, 
ezzel kapcsolatosan a Kúria Önkormányzati Ta-
nácsa is döntött: felhatalmazó rendelkezés hiá-
nyában megsemmisítette azon önkormányzati 
rendeleti előírást, ami útfenntartási díj fizetésé-
nek kötelezettségére vonatkozott.
A gödöllői önkormányzat – azon kívül, hogy 

Gémesi és csapata az útdíj 2022. július 1-jei be-
vezetésében gondolkodnak – lapzártánkig nem 
lépett a rendelet hatályon kívül helyezésével 
kapcsolatosan. Annak ellenére nem, hogy a helyi 
jogszabályban foglaltak fenntartása, no, pláne, 
az úthasználati díj megfizettetése törvényi elő-
írásba ütközik. Úgy látszik, a városvezetés lokál-
patrióta klubos többsége inkább a hatalommal 
való visszaélést is felvető „kötélhúzást” választja, 
mintsem a jogkövető magatartást. De, mi lesz, 
ha elszakad a kötél?

GB

Kötélhúzás

HIRDETÉS
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Mai szemmel kissé furcsának tűnik, de az 
alapelképzelés az volt, hogy – az Európai Unió 
hathatós, több mint 8 millió eurós támoga-
tásának is köszönhetően – az Ökörtelek-völ-
gyi hulladéklerakó központban a szelektív 
hulladékgyűjtésre épülő, a nyugat-európai 
gyakorlatnak megfelelő hulladékkezelést 
vezetnek, aminek részei – többek között – a 
gyűjtőszigetes és hulladékudvaros szelektív 
gyűjtés, az újrahasznosítható anyagok utó-
válogatása, a mechanikai és biológiai hulla-
dék előkezelése, illetve a komposztálás.
A gödöllőiek által „termelt” szemetét is ár-

talmatlanító hulladékkezelő központot 2010 
júniusában adták át, és az azóta eltelt bő egy 
évtizedben számos, az eredeti céloktól rész-
ben vagy teljes egészében eltérő változással 
működött, és működik napjainkban is.
Gémesi György társulási elnöki ideje alatt 

számtalanszor hangoztatta, hogy ezt a tevé-
kenységét ellentételezés nélkül végzi. Ennek 
– akár önsajnálatként is felfogható – ismétel-
getésére elsősorban azért lehetett szüksége, 
mert a jelenlegi kormánypártok 2010-es po-
zícióba kerülése után születtek olyan dönté-
sek (például: rezsicsökkentés), amik Gémesi 
szerint veszélybe sodorják a Zöld Híd prog-
ram zökkenőmentes, hatékony és rentábilis 
működését.
A gödöllői polgármester türelme és kor-

mányzatbíráló kirohanásokkal fűszerezett 

szélmalom-harca 2018. november 5-ig tar-
tott, amikor lemondott társulási elnöki tiszt-
ségéről, helyét Fördős Attila, Vác akkori első 
embere vette át. A személycserét követően 
történtek átvilágítások, belső vizsgálatok, 
amikről többen hitték azt, hogy lehetnek jogi 
következményei, azonban egyelőre nem tör-
tént felelősségre vonás.
A 2019-es önkormányzati választás után  

Juhász Istvánt, Kistarcsa polgármesterét 
választották meg a társulás elnökének. Az 
újdonsült prezident legfőbb célja a szemét-
szállítást végző cég működési nehézségeinek 
felszámolása, illetve a katasztrófavédelem 
rendszerből történő kivezetése volt. Az első 
feladatot a cég 49%-ának értékesítésével 
sikerült megoldani, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy a katasztrófavédelem is ki-
vonulhatott a Zöld Híd Kft. ténykedésének 
koordinálásából.
Juhász István november 18-án felszólító 

levelet írt városunk polgármesterének, Gé-
mesi Györgynek. A határozott hangvételű 
dokumentumban a rekultivációs tartalék 
közel 151,5 millió forintos összegének visz-
szafizetését követelte, miközben utalt az ön-
kormányzat számára idén áprilisban előny-
telenül zárult gödöllői szálloda-perre (2-3. 
oldal). Ráadásul a társulási elnök szerint az 
útdíj jogilag erősen aggályos bevezetésével 
(4. oldal), ezen összeg mintegy harmadával, 

azaz további 50-60 millió forinttal „sarcol-
nák” meg a gödöllőiek hulladékát is elszállító 
céget.
A kistarcsai polgármester egy interjúban 

azt is elmondta, hogy korábban, amikor 
még társulási elnök volt, Gémesi György 
arra hivatkozva utalta át a saját önkormány-
zatának számlájára ezt a nem kicsi összeget, 
hogy a Zöld Híd anyagi helyzete miatt ez 
veszélybe kerülhet. Adalékként szolgálhat, 
hogy ez az ügy 2016 óta húzódik. Mintegy 
két éve, Fördős Attila elnöksége idején szü-
letett már a döntés az összeg visszafizetésé-
ről, és a társulás jelenlegi vezetése azóta is 
jelezte jogos igényét a korábbi döntésre hi-
vatkozva. Eddig annyit sikerült elérni, hogy 
tavaly nyáron az összeg meglétét elismerték 
a gödöllői városházán, de visszautalás nem 
történt.
„Nem a társulás feladata, hogy a gödöllői 

vezetés elbukott pereit fizesse. Ugyanis a 
probléma itt nem az „elvonások” miatt van, 
hanem egy elbukott per miatt. Ez a pénz 
nem Gödöllőé. Más pénzét nem visszaadni, 
na, ez az, ami nem elegáns. Mi évek óta kér-
jük vissza ezt az összeget, nem most indult 
a történet. Ez nem a gödöllői emberek ellen, 
hanem a hulladékgazdálkodás megfelelő 
színvonalú fenntartása mellett szól, ami az 
ő érdekük is” – fogalmazott Juhász István.

RG

HIRDETÉS

Több mint 13 évvel ezelőtt, 2008. szeptember 10-én mosolygós településvezetők rakták le a Gödöllő határában, de Ke-
repes közigazgatási területén található Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ alapkövét. Gémesi György mellett, 
Franka Tibor (Kerepes) és Bóth János (Vác) első embere simították el a maltert a kapszula felett. Városunk polgármeste-
re meghatározó szerepet játszott az európai normáknak is megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerben, hiszen a meg-
alakulástól számítva 2018 novemberéig ő volt az Észak-Kelet Pest es Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanács elnöke. Egyik intézkedése az utóbbi hetekben kiemelt figyelmet 
kapott, miután a társulás jelenlegi vezetője több mint 150 millió forintot követel vissza a gödöllői önkormányzattól.

Közel 151,5 millió forint visszafizetését követeli 
a Zöld Híd társulás elnöke Gémesi Györgytől 
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Pestiesen szólva, nem semmi volt az el-
múlt év. Hogy élte ezt meg a helyi közélet-
ben?
Egyszerre nehezen és mégis könnyen. Min-

dig is tudtam, hogy amit vállaltam és tenni 
szeretnék a városért, nem a legkényelmesebb 
elfoglaltságom lesz. De minden szolgálat erről 
szól, amikor a másikért próbálunk tenni va-
lamit, akkor emberileg lehet nehéz, ellenben 
tudjuk, hogy amiért cselekszünk és áldozatot 
vállalunk, az egyszer majd gyümölcsöt hoz.

Mire gondol konkrétan?
Semmi konkrétumra nem gondolok, csak 

annyit látok, hogy a várost körülveszi egy 
szűk közeg, ahol mindenki sütögeti a maga 
pecsenyéjét. Jó volna egy olyan nagy közös-
ség, ahol egymásért, a másikért, és a jövő 
generációjáért tudatosan, víziók mentén 
dolgoznánk. Ez nyilván a sűrű feladataink 
mellett komoly kihívás, de ha minél többen 
adnánk a saját időnkből önzetlenül, akkor 
máris könnyebb lenne mindenkinek, a kö-
zösség és a benne rejlő értékek pedig meg-
tartanak minket.
Hogy jön itt a képbe Gödöllő közélete?
Az első költségvetési vita, 2020 februárja 

óta tudjuk, hogy a város vezetése nem akar 
együttműködni velünk, mivel számunkra 
nem a polgármester akarata fontos, hanem 
a lakosságé, így a nyilvánosság mögött nem 
tud velünk megállapodni semmiről. Ezért 
mindenből politikát csinál, lesöpör min-
dent, amit szeretnénk, és fondorlatos kom-
munikációval próbál „operálni”. Egy éve is 
említettem, hogy számára megkezdődött a 
választási kampány, ami most pláne igaz. 
Idén már politikai provokációknak is folya-
matosan tanúi voltunk a testületi üléseken 
és a közösségi médiában. Számomra itt jön 
a képbe a közösség ereje. Nekünk a városve-

költségvetési sorokon. De a kultúra még ek-
kor sem kapott ebből, így cselekedtünk és 
megszerveztük az eseményt, ahol megün-
nepeltük a jubiláns együtteseket november 
közepén. Nem csupán a zenekaroknak, ha-
nem a családoknak is sikerült egy szép na-
pot varázsolni további helyi, könnyűzenei 
együttesek fellépésével, hálát adtunk ér-
tük egy ökumenikus istentiszteleten, mert 
olyan közösségeket köszönthettünk, akik 
Gödöllő számára nagyon fontosak.

Ha már említette az iparűzési adót, nem-
rég komoly kritikát kaptak, mert öten nem 
támogatták, hogy az elvont adót visszakap-
ja a város. Valóban így volt?
Ez is egy politikai provokáció. A kisvállalko-

zásoknál hagyott pénz a talpon maradásukat 
segíti elő. Más formában ennek ellentételezé-
sére a város kapott segítséget. Ugyanis a gaz-
daságélénkítő beruházások folytán komoly 
beruházásokat hozott ide az állam, ami az el-
múlt időszakban több mint ötmilliárd forint 
támogatást jelentett helyi közép- és nagyvál-
lalatoknak, akik tevékenységükkel növelik a 
város helyi iparűzési adóbevételét, miközben 
a kisvállalkozásokat is segítik életben marad-
ni. A sor pedig folytatódik, és az ipari parkban 
további beruházások épülnek, amelyek álla-
mi támogatást kaptak és helyben fizetik majd 
az adójukat. Azt sajnos nem tudjuk támogat-
ni, hogy polgármester úr saját, országos poli-
tikai érdekeinek céljára használja ezt a felha-
talmazást, ahogy azt láttuk eddig is.
Keveset szerepelnek a közösségi médiá-

ban. Ez tudatos?
Szeretnénk hitelesek maradni. Amikor kell, 

megszólalunk, de hivalkodni és ripacskodni 
nem fogunk. Tudom, hogy ez Gödöllőn „kü-
lönleges”, de inkább tesszük a dolgunkat, an-
nak pedig örülök, hogy az egyesület aktív, és 

zetés politikai kommunikációjával továbbra 
sincs dolgunk, az nem a gödöllői embe-
rekért történik, mert öncélú. Ezért sokkal 
inkább azt gondolom, hogy egymásért kell 
tenni még többet, mert egy közösség csak 
belülről újulhat és tisztulhat meg.
Mondana pár példát?
A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület 

szervezésében a 2020-ban elmaradt sport- 
és egészségnapot 2021-ben hál’ Istennek 
meg lehetett tartani. Nagy örömünkre szol-

gált, hogy a cserkészeknek közel 1,3 millió 
forintot sikerült gyűjteni a jótékonysági 
esemény által, amivel részben segítséget 
nyújtottunk, hogy a Bezsilla villának mára 
új szigetelése és fűtése van. Gödöllőn több 
százan egy jó ügy érdekében összefogtak, 
együtt voltak, sportoltak, beszélgettek, és 
jól érezték magukat. Mi szerveztük, de nem 
rólunk szólt az esemény, hanem egy nagy 
közösségről, ami egész Gödöllő számára 
fontos. A cserkészek pedig a jövőnk záloga, 
hiszen vezetőik olyan ifjúságnevelő munkát 
végeznek, amely a keresztény értékrend-
re épít kisközösségi rendszerben, és a ter-
mészet szeretetére tanítja a gyermekeket. 
Ugyanilyen sikernek éltem meg a Gödöllői 
Királyi Kastélyban megszervezett Családi 
Napot, ahol a jubiláló városi együtteseket 
köszöntöttük 30-40-50 éves fennállásuk 
alkalmából. Sajnos láttuk, hogy a helyi po-
litika közel egy éve „beáldozta” a kiemelt 
civil szervezetek támogatását is, amikor azt 
olvastuk fizetett hirdetésekben: „ha nincs 
IPA, akkor nincs kultúra”, ami önmagában 
is visszatetsző volt. Kiderült a zárszámadás-
nál, hogy ez csak egy blöff, hiszen az utóbbi 
évek egyik legmagasabb iparűzési adóbe-
vétele érkezett a város kasszájába és a 700 
millió forintos többletet szétosztották a 

Talán semmihez sem fogható év volt 2021. Sokan küzdöttek az egészségügyi helyzettel, és annak  

gazdasági hatásaival, miközben szűkebb pátriánkban ezek nélkül is bőven akadt szóbeszéd téma.  

Erről, a közelgő 2022-es év kihívásairól és reményeiről beszélgettünk Kolozs Csaba képviselővel,  

egykori polgármesterjelölttel, hogy értékelje az önkormányzati ciklus második esztendőjét.

„Nem alkudhatunk meg 
olyan döntésekkel, amelyek nem a gödöllőiek 

érdekeit helyezik előtérbe”
- interjú Kolozs Csabával
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sok jó ügy elérése érdekében segíteni tudunk 
a számukra. Távol áll tőlünk az öncélú építke-
zés, mert a közösségeket kell támogatni, ez 
egyfajta paradigmaváltás is a helyi közélet-
ben. Amikor a város érdekéről vagy Gödöllő 
jövőjét befolyásoló döntésekről van szó, ak-
kor mindig jelentkezünk.
Sokszor támadja Önöket a város, ezekre 

nem szükséges reagálni?
Nem, főleg a politikai provokációkra. Ez 

egy olyan út, ami a város vezetésének fontos, 
tegyék nyugodtan! Nem foglalkozunk maga-
mutogató politikai játszmákkal, a testületi 
üléseken elmondjuk, ami Gödöllőnek fontos 
és az értékrendünkkel azonos.
Milyennek látja a gödöllői közéletet, a 

közhangulatot a sok viszontagság árnyéká-
ban?
Nagyon sok emberrel beszélek, akik azt 

érzik, hogy gazdátlan a város. Hosszasan 
említik a megoldatlan gondokat az egyszerű 
kátyúktól és fűnyírástól kezdve az egyéb fej-
lesztésekig, mint egy beígért út pormentesí-
tése vagy csapadékvíz-elvezetés megoldása. 
De mindenkinek szemet szúr, hogy közben 
milliárd forint feletti összegből épül a vá-
rosháza, és több mint félmilliárd forintot 
utal a város jogerős bírósági végzésre egy 
vesztes pert követően. És persze azt is lát-
ják, hogy a polgármester újra kampányol az 
ellenzék mellett országszerte és helyben, 
ahol fogadja a baloldali pártok vezetőit, de a 
politikai kommunikáció az, hogy a „Fideszes 
urak” át akarják venni a város irányítását. Ne-
héz erre finoman válaszolni és nyugodtnak 
maradni, de jó látni és hallani, hogy az embe-
rek érzik az álságos manipulációt.
Milyen céljaik vannak és miért konfrontá-

lódnak bizonyos kérdésekben, ha nem fog-
lalkoznak a politikai provokációkkal?
Az alapvető célunk nem változott, és ha 

azt látjuk, hogy a város érdekei sérülnek, 
akkor felelősségünk felszólalni ellene. Nem 
azért volt két éve fontos programpontunk, 
hogy eltöröljük a kommunális adót, mert ez 
populista üzenet, hanem egyértelműen lát-
szik a város költségvetési helyzetén, hogy 
nem kell az embereket megsarcolni. Azóta 
sem látni ennek eredeti célját, vagyis az inf-
rastrukturális fejlesztéseket. Amikor a behaj-
tási rendelet ellen emeljük fel a hangun-
kat, akkor a gödöllői vállalkozók mellett 
vagyunk, e bevétel többszörösét értelmet-
len perekre herdálja el a város. Gödöllő veze-
tése a lakosság érdekében kell, hogy dolgoz-
zon és nem fordítva! Elmondtuk többször, 
hogy megfelelő gazdasági tervek megvaló-
sításával a díjak okafogyottak. De nem elég 
azt mondania a városvezetőnek, hogy neki 

csak és kizárólag üzemeltetési feladata van, 
minden mást oldjon meg az állam, mert ez 
tényleg az egykori pártállami rendszert vetíti 
elénk. A szállodaper tipikus példája annak, 
hogy a közvagyonnal meddig lehet elmen-
ni a politikában, majd a kúriától időt kérve 
pár hónap alatt megmagyarázni a bizonyít-
ványt, hogyan kommunikálják le a lakosság 
felé a „sikersztorit”. De a gödöllőiek pénze 
közvagyon, mintha a városvezetés elfelej-
tené ezt, és sajátjaként használná.
Ezek szerint nem lát újabb lehetőséget az 

együttműködésre?
Az együttműködés sem lehet öncélú, hi-

szen több mint 30 ezer gödöllői ember ér-
dekében kell dolgozni, amire megvolt az 
esély 2019 őszén, de tudjuk, hogy mi tör-
tént. Nekünk nem úgy kell a polgármesterrel 
együttműködni, ahogy kéri, hogy menjünk 
el havonta egyszer egyeztetésre, ahol meg 
akar győzni minket a számára fontosnak vélt 
ügyekről. Nekünk Gödöllőért és a helybélie-
kért kell együttműködni, illetve a testülettel 
közösen kell a döntéseket meghozni. A kettő 
között óriási különbség van.
Jövőre országos választások lesznek. 

Mennyire láthatja kárát Gödöllő?
Egy település mindennapjait nem kellene, 

hogy befolyásolja és károkat okozzon egy 
országgyűlési választás. Egy polgármester 
pártszínektől függetlenül a városáért tesz, 

proaktívan elősegíti a fejlesztéseket, nem 
kampányol és szidja az éppen aktuálisan 
regnáló kormányt, hanem békét és fejlődést 
szeretne az itt élő lakosságnak. Gödöllőn a 
városvezetőnek a személyes sérelmei a leg-
fontosabbak, így már nem a szolgálat áll a 
középpontban és nem is a lakossági érdek. 
Ha eddig is a kampány volt nála első helyen, 
akkor az utolsó négy hónapban se legyen 
kétségünk, hogy másképp történik majd.
Tavaly is megkérdeztük, hogy mit hozhat 

a jövő?
Mindenekelőtt reméljük, hogy egészsé-

get, boldogságot, ezt kívánom valamennyi 
gödöllőinek, legyen áldott a Karácsonyuk! 
A „tükör tartása” a közéletben az egyik leg-
nehezebb dolog. Szinte lehetetlen az egykor 
szebb napokat látott településvezetői gon-
dolkodást visszatéríteni egy több évtizeddel 
ezelőtt megkezdett jó útra, ez az elmúlt két 
év tapasztalata. Még sincs más út, ezt kell 
folytatni, amivel Gödöllőért és nem a város-
vezetés ellen dolgozunk, így ki kell állni a 
lakosság érdekében, amikor további terhet, 
adókat és az életet megnehezítő döntéseket 
akarnak hozni a gödöllőiek kárára, vagy ép-
pen sok százmillió forintot kell kifizetni egy 
felszámolás alatt lévő cégnek a város büdzsé-
jéből. Nem alkudhatunk meg olyan dönté-
sekkel, amelyek nem a gödöllőiek érdekeit 
helyezik előtérbe.

KÖ
ZÉLET

Kolozs Csaba
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A köszöntők sorát Gyuricza Csaba, a Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rekto-
ra kezdte. Az egyetem vezetője hangsúlyozta: 
„A térség vezető, agrárfókuszú egyetemévé 
kívánunk válni.” A sport tekintetében pedig 
kiemelte: „Újjá alakítottuk a sportegyesületün-
ket. Olyan kiválóságokat nyertünk meg a vizes 
szakosztályainknak, mint Mutina Ági, Valkai Ági 
vagy Kiss Gergő. Mi abban hiszünk itt, az egye-
temen, hogy a modern egészségügy nem a kór-
házakban, nem a korszerű rendelőintézetek-
ben kezdődik, hanem az egészséges élelmiszert 
előállító mezőgazdaságban és a sportot szere-
tő és azt művelő ifjúságban.” Tudomány, okta-
tás, sport és kultúra jelenti a stratégia alapját, 
az egyetem vízióját és ennek szimbóluma az 
uszoda komplexum. A munka itt nem áll meg, 
hiszen tervezés alatt van a jégcsarnok, vala-
mint az egyetem területén is új sportkomple-
xumok létrehozása várható, így minden adott, 
hogy a térségben élő mintegy 200 ezer ember 
számára a legmodernebb sportolási lehetősé-
geket biztosítsa az egyetem.
Blahai strand, Gizella, egyetemi strand, 

egyetemi tanuszoda. A középkorúak és attól 
idősebbek számára ismerősen csengő, nosz-
talgikus intézmények neveit idézte Vécsey 
László országgyűlési képviselő. Konstatálta, 
hogy „a 30 évnél fiatalabb korosztályoknak 
már nincs róluk élő emléke. Strandolási, úszá-
si lehetőségként az elmúlt három évtizedben 
mind megszűntek.” Kiemelte, különösen fájó 
a Hajós Alfréd Általános Iskola önkormányza-
ti fenntartásában működött tanuszoda meg-
szüntetése, hiszen csaknem 100 gyermeket 
foszt meg a gyógyúszás lehetőségétől. Ezzel 
minden vízhez kapcsolódó sportolási lehető-
ség elapadt Gödöllőn. Örömét fejezte ki, hogy 
Gödöllő történetének legnagyobb közjóléti 
beruházását avathatják fel, amely által sok 
tízezer családhoz került közelebb a sportolás 
lehetősége. Mint mondta: „A FINA minősítés 
alkalmassá teszi az uszodát nemzetközi verse-

egy eredmény, egy látvány, egy hasznos épü-
let. Egy valami, amitől az itt élő gödöllőiek 
büszkébbek lesznek a városukra és valami, ami 
nem csak a gödöllőiek büszkeségét növeli, ha-
nem az egész országét. Ha új dolgot építünk, 
akkor azt olyan színvonalon kell csinálni, hogy 
Európa bármely országában megállja a helyét. 
De nem csak bármely országban kell megállnia 
a helyét, hanem egyedinek is kell lennie. Min-
den épületnek az dönti el a minőségét, hogy 
tudunk-e válaszolni arra, hogy mit keres itt. Ha 
ránézünk erre az épületre, tudunk válaszolni: ez 
egy magyar épület. Nem egy kockát építettek 
fel, amit belül ügyesen kialakítottak, hanem 
az ember, ha kívülről is ránéz, akkor rögtön 
látja, hogy ez valahogy illeszkedik abba, amit 
magyar építészeti hagyománynak nevezünk.” 
A kormányfő a 2010 utáni időszakot és a meg-
tett utat értékelve elmondta, hogy 35 uszoda 

épült, 43 áll kivitelezés alatt, 10 felújításra 
került - összesen 180 milliárd forint értékben. 
„Az egyik legfőbb nevelési eszköz a sport, mert 
az erős és magabiztos embereket nevel. Meg-
tanítja, hogy kitartó munkával saját erőnkből 
tudunk elérni eredményeket” – hívta fel a jelen-
lévő iskolások figyelmét. Orbán Viktor Gödöl-
lőről sem feledkezett meg beszélni. „Nem csak 
ezt az uszodát építettük meg, hanem vívócsar-
nokot is, de jégpályát is fogunk építeni. Ez a 
város nem csak sporthoz kapcsolódó fejleszté-
sekben részesült az elmúlt két évben, mintegy 
30 milliárd forint egyéb beruházás is készült. 
Bölcsőde és vasútállomás.” Megragadva az 
alkalmat, és az eseményen jelen lévő, általa 
személyes köszöntésben is részesült Géme-
si Györgyhöz így szólt: „Itt a polgármester úr, 
akkor talán azt az élcelődést megengedhetem 
magamnak, hogy ilyen, amikor elnyomnak egy 
várost a kormánypártok. Milyen lenne, hogy 

nyek megrendezésére is, így Gödöllő felkerült a 
vizes sportok nemzetközi atlaszára.” Az uszo-
da és annak szomszédságában kialakításra 
kerülő jégcsarnok pedig energetikailag jól ki-
egészítik egymást, amelyek összekapcsolása 
csökkenteni fogja az üzemeltetési költségeket.
Csányi Sándor, az egyetemet működtető 

alapítvány elnökeként szólt a közönséghez, 
aki röviden beszélt a felsőoktatás reformjáról: 
„Elindult egy olyan fejlődés, amely lehetőséget 

ad arra, hogy a magyar felsőoktatás, és azon 
belül az agrárium felsőoktatása Gödöllőn, a 
MATE keretein belül ne csak Európa-, hanem 
világszínvonalú legyen. Minden egyetemen, 
amely világhírű egyetem, jelen kell, hogy le-
gyen a sport is.” – utalt az uszoda fontosságá-
ra, egy-két sportágban pedig az élsport a cél. 
Az uszoda szakmailag jó kezekben van, s már 
több mint 800 igazolt sportolója van. Remé-
nyét fejezte ki, hogy Gödöllőre majd izgalmas 
vízilabda mérkőzésekre lehet járni, s a város 
a futball területén is feljebb tud kapaszkodni, 
amelynek a feltételeihez szintén szeretnének 
hozzájárulni, a működéshez pedig minden se-
gítséget megad, hogy a célok teljesüljenek.
Végezetül Orbán Viktor miniszterelnök lé-

pett a pódiumra. Elöljáróban elmondta: „Ami-
kor jöttem közelebb az épülethez, arra gondol-
tam, hogy valahogy így képzeljük a jövőt. Sok 
gyerek, közös munka, teljesítmény, összefogás, 

Ünnepélyes keretek között, december 3-án hivatalosan is átadásra 
került a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda. A 2014-ben bejelentett, a 
gödöllői önkormányzatiság történetének legnagyobb állami sport-
beruházását a koronavírus járvány miatt az eredeti tervhez képest 
szűkebb körben avatták fel, amelyen több prominens közéleti és 
sportéletben szerepet vállaló személy tette tiszteletét.

Szalagátvágás
„Ilyen, amikor elnyomnak egy várost a kormánypártok”
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ha támogatnánk is?” – kérdezte viccelődve. A 
felsőoktatásra 2700 milliárd forintot költenek, 
amelyből a gödöllői székhelyű egyetemre 200 
milliárd jut. Ez az összeg növelhető attól füg-
gően, hogy milyen megállapodások köttetnek 
az egyetemi sportfejlesztésekről. A beszédét a 
megszokott módon humorosan zárta. Szilágyi 

Árontól idézett, akit a világon egyedülálló 
géniusznak nevezett a három egymás utáni 
olimpián szerzett bajnoki címe végett. Beval-
lotta, jelmondata is az, amit a kiváló vívó mon-
dott, miszerint: „Ami ma elég, az holnap kevés. 
Ez majdnem mindenre igaz, talán a bankadó 
az egyetlen, ami ez alól kivétel lehet” – fordult 
Csányi Sándor felé a közönség hangos derűje 
közepette.
Az uszoda előtt rendezett hivatalos átadási 

ceremónia után a medencében bemutatkoz-
tak Gödöllő úszó és vízilabdás reménységei, 
akiket egykori olimpiai bajnokok, edzők, szö-
vetségi kapitányok is figyelemmel kísértek, 
és egy-egy úszótempó, átadás vagy éppen gól 
után tapsban fejezték ki örömüket.
Többek között megkérdeztük Szécsi Zoltán 

háromszoros olimpiai bajnok vízilabda ka-
pust, hogy mit gondol a városunk uszodájáról, 
aki a kormányt dicsérve ezt mondta: „1992-
ben mentem le először a Szőnyi úti uszodába, 
ami az akkori igényeknek megfelelően nagyon 
szép volt, tiszta fürdőkkel, remek infrastruktú-
rával. Közel másfél évtized múlva sajnos már 
egy leamortizált állapot fogadott, a fürdők 
sem voltak tiszták. Újabb másfél évtizeddel ké-

sőbb viszont ismét egy felújított uszoda várta 
és ma is várja a sportolni vágyókat. Látszik, 
hogy a kormánynak fontos, hogy az emberek 
mozogjanak és sportoljanak, ehhez pedig ki-
váló feltételeket biztosítanak, szemmel látha-
tóan óriási változás történt az elmúlt években, 
a gödöllői uszoda pedig gyönyörű, amihez gra-
tuláltam is a képviselő úrnak!”
Bíró Attilának, a magyar női vízilabda-vá-

logatott szövetségi kapitányának is tetszett az 
uszoda, a helyszínnel volt is egy hiányérzete, 
amit megosztott velünk: „Decemberben jöt-
tünk volna Gödöllőre egy gálamérkőzést ját-
szani a japán válogatottal, de sajnos a járvány 

körülményei miatt visszamondták az utat, ami 
persze érthető. Bízom benne, hogy hamarosan 
el tudunk jönni a lányokkal akár barátságos 
vagy tétmérkőzésre ebbe a szép gödöllői uszo-
dába.”
Darnyi Tamás négyszeres olimpiai- és vi-

lágbajnok, valamint nyolcszoros Európa-baj-
nok és örökös magyar bajnok úszó is meg-
tisztelte jelenlétével a városi uszoda átadási 
ünnepségét. Kérdésünk arra irányult, hogy 
az országban felépített minőségi feltételek és 
sok uszoda milyen plusz segítséget adhatnak 
a gyermekeknek a 40 évvel ezelőtt tapasz-
taltakhoz képest. Válaszában szerénységgel 

fogalmazott: „Ezek fantasztikus dolgok, kö-
szönjük a lehetőséget és a bizalmat. De a spor-
tolók neveléséhez jó edzők és vezetők is kelle-
nek, kötelességünk segíteni a jövő bajnokait 
és reménységeit, nekünk is van felelősségünk 
ebben. Mutina Ági egy remek személy Gödöllő 
számára és bízom abban, hogy jó közösséget 
tud kovácsolni helyben a gyerekeknek.”

KÖ
ZÉLET
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Hogy áll 2021 végén a felsőoktatási in-
tézmények modellváltása és miért volt erre 
szükség?
A felsőoktatás mostani alakítása nem rapid 

dolog. 2014-ben írtuk le először a szakpoliti-
kai stratégiába a változtatási szándékunkat, 
és mára 21 egyetemünk működését szervez-

tük át közalapítványi fenntartásba. Az eddigi 
tapasztalatok az először modellt váltó Corvi-
nus Egyetemmel a legbővebbek és egyértel-
műen pozitív elmozdulást tapasztalunk. 2021 
szeptemberében több mint 180 ezer fő kezdte 
meg a tanulmányait modellváltó intézmény-
ben, ez a hallgatók közel 70 százaléka. A fej-
lesztés célja, hogy nyitottabb, a vállalatokkal 
szorosabban és hatékonyabban együttmű-
ködő, megújuló egyetemeink legyenek. Az új 
működési modellben az állam hosszútávon 
finanszírozza, és további támogatással is biz-
tosítja a közfeladat ellátást. Ezáltal az egye-
temek közösségi szerepét erősítjük. Misszi-
ónk: egy egyetem nemcsak azért van, hogy 
oktasson és kutasson, hanem azért is, hogy 
a környezetét valamilyen módon támogassa, 
szolgálja. Fontos, hogy ez a folyamat és cél 

Több ezer milliárd forint áll rendelkezésre 
az intézmények fejlesztésére. Mire fordítha-
tók ezek az összegek?
Magyarország 2030-as stratégiai céljainak 

eléréséhez egyetemeinkre kiemelt szerep 
hárul. A Kormány elkötelezett, hogy a hazai 
felsőoktatás rendszerét és annak minden sze-

replőjét, a hallgatókat, az oktatókat, a kuta-
tókat és dolgozókat érdekeltté tegye a minél 
sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést 
kiváltó eredmények felmutatásában. Kiemelt 
célunk, hogy egyetemeink központi szerepet 
töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és inno-
vációban, a vállalati és nemzetközi kapcso-
lataik tovább erősödjenek. A magyar egye-
temek nemzetközi versenyképességének, 
oktatási színvonalának növelésével, minőségi 
képzési infrastruktúrájának felépítésével Ma-
gyarország regionális tudásközponttá válhat. 
A felsőoktatási főösszegek a baloldali kor-
mányok ráfordításához képest megduplá-
zódtak, 2022-re pedig még magasabb ösz-
szeg áll rendelkezésre. Hogy az arányokat 
érzékeljük, 2021-ben a GDP közel 1,3 száza-
lékát fordítja a kormány az egyetemekre, míg 
az EU államok átlaga 0,8 százalék. 2022-re a 
650 milliárdos felsőoktatási előirányzat ki-
egészítve a fejlesztési forrásokkal több, mint 
1000 milliárd forintot tesznek ki, ami a terve-
zett GDP közel 2 százaléka. Egyetemeink az év 
elején 2.700 milliárd forintos fejlesztési igényt 
terjesztettek elő a következő évekre és a kor-

Gödöllőn is megvalósuljon. Gondoljunk csak 
a Gödöllői Királyi Kastély működtetésére, 
vagy akár a napokban átadott térségi uszo-
dára is!
Ez egy kötelező folyamat vagy minden in-

tézmény maga dönthet a jövőjéről?
Az intézményi modellváltásról az egyete-

mek maguk dönthettek, az állam kizárólag az 
egyetemi szenátusok pozitív, támogató dön-
tését követően tárgyalta a fenntartóváltás 
megvalósíthatóságát. A modellváltást kérő 
egyetemek szenátusi tagjainak 87 százalé-
ka támogatta intézményeik átalakulását. Az 
Alaptörvény változatlan formában garantál-
ja az egyetemek önállóságát. A rendszerbe 
minden szükséges garanciát beépítettünk, az 
átadott vagyont kizárólag közfeladatra lehet 
használni, ebből kiemelkedik a felsőoktatás. 
Tanulságos, hogy az idén modellt váltott, 
nagy tudományegyetemek közül a legtöbb 
kétséget tápláló Szegedi Tudományegyete-
men is nagyon meggyőzőek az elmúlt pár 
hónap tapasztalatai, a most aláírt hosszútávú 
finanszírozási szerződés még azokat is megy-
győzte, akik korábban ellenezték a változást.

„Sosem költöttünk még  
ekkora összegeket felsőoktatásra”

Merre tovább egyetemek?
Az utóbbi években nem kis vihart kavart az egyetemek modellváltá-

sa, s azok működtetésének közalapítványokba szervezése. A folya-

matot felügyelő, gödöllői illetőségű, felsőoktatásért felelős helyettes 

államtitkárral, Hankó Balázzsal beszélgettünk.

- interjú Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral

HIRDETÉS

www.smpsystems.hu

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



2021. december 16. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 11

mány célja, hogy ezt megadja nekik, akkor is, 
ha Brüsszel ezt hátráltatja. Sosem költöttünk 
még ekkora összegeket felsőoktatásra, ez 
egyedülálló a magyar oktatás történetében.
Mi a speciális finanszírozás lényege?
Osztrák minta alapján olyan teljesítmény- 

elvű rendszer jön létre, amely 25 éves ke-
ret-megállapodásokon, valamint hat éves 
finanszírozási szerződéseken alapul. Az ál-
lam nem vonul ki az intézmények életéből, 
hanem fenntartóból partnerré válik. Speciá-
lis elemeket építettünk be az egyetemekkel 
kötött finanszírozási szerződésekbe, mint a 
hallgatói lemorzsolódás csökkentése, gyors, 
és a végzésnek megfelelő elhelyezkedést 
segítő ösztönzők, vagy akár a tudományos 
teljesítmény erősítése, és a nemzetközi rang-
sorokban történő előrelépés, de vannak 
sportra, tehetséggondozásra, felzárkóztatás-
ra vonatkozó vállalások is. Az első évben a 
finanszírozás 30, majd 40, és a harmadik év-
ben 50 százaléka már ezektől függ. Átlagosan 
elmondható, hogy az egyetemek működésé-
re fordítható forrás a két és félszeresére nő. 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
működési finanszírozása így eléri a 25 milli-
árd forintot.
A modellváltásra voksolók esetén az ala-

pítványok felelnek a működtetésért. Csu-
pán anyagi felügyeletről van szó, vagy be-
leszólhatnak a szakmai munkába is?
Az intézmény tudományos autonómiája, 

illetve az új finanszírozásnak, vagyonjutta-
tásnak és működésnek köszönhetően a pénz-
ügyi, szervezeti és munkáltatói önállósága is 
növekszik az új rendszerben. Cél a nemzetkö-
zi rangsorokban való előrelépés. A kuratóri-
um tagjai olyan elismert szakemberek, akik 
az egyetem oktatási, kutatási területén tudo-
mányos és gyakorlati tapasztalattal bírnak, 
vagy az adott terület gazdasági kapcsolódá-
sait jól ismerik, esetleg közéleti szereplőként 
kötődnek az egyetemhez. Az intézmény sze- 
nátusa tagot delegál a fenntartó alapítvány 
felügyelő bizottságába, valamint az egyetem 
vezető testületének véleményezési joga van a 
kuratórium döntéseivel kapcsolatban. 
Miben más és miért jobb az új modell az 

eddigi gyakorlattól?
A modellváltás alapvetése a decentra-

lizáció. A több tucat intézményt felügyelő 
minisztérium helyett a fenntartói jogokat az 
adott, közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
gyakorolja. Az egyetem működésének finan-
szírozása az alapítvány számára kijelölt fela-
dat. Az alapítványnak a vezető tisztségviselői 
személyes vagyonukkal felelnek az említett 
forrás hatékony felhasználásért, mindez nem 
várható el az egyetem választott vezetőitől.

A modellváltást bírálók leginkább azt 
róják fel, hogy az állami, nemzeti vagyon 
kiszervezésbe kerül magán alapítványok-
ba, azaz egy fordított államosítás történik. 
Mennyiben van igazuk a kritikusoknak?
Nincs igazuk, minden alkotmányos és tör-

vényi garanciát beépítettünk a rendszerbe. A 
közalapítvány az állam által juttatott vagyont 
a közfeladatra, illetve közérdekű célra fordítja. 
Az alapítvány végezhet gazdálkodási tevékeny-
séget, ám az nem veszélyeztetheti a közfeladat 
ellátást, ami nem vonható el az alapítványtól, 
és ezzel nem is hagyhat fel.
Gödöllőiként bizonyára lokálpatrióta 

szemlélettel is figyelemmel kíséri a MATE át-
alakulását és működését. Mi a véleménye az 
új agrár szuperegyetem első évéről?
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

mintegy 13 ezer hallgatójának több mint fele 
agrár, további több mint harmada gazdasági 
területen tanul. A MATE az agrár felsőoktatás 
legtöbb szakterületén domináns részesedés-
sel rendelkezik, szinte a teljes agrárium szá-
mára képez szakembereket. Sikerként értékel-

hető, hogy 2021-ben több mint 20 százalékkal 
többen választották az egyetemet, mint az 
előző évben. A MATE székhelye Gödöllőn, kö-
rülbelül 165 hektáron terül el. Jelenleg kilenc 
intézetnek, négy kollégiumi épületnek, egy 
botanikus kertnek és további kiszolgáló, va-
lamint kereskedelmi épületeknek ad otthont. 
Az új kampusz létesítmény előzetes tervezése 
megtörtént, megvalósításával egy világszín-
vonalú, Európában egyedülálló, XXI. századi 
centrum létrehozása a cél 2026-ra. Az egye-
tem jövőképe egy kelet-közép-európai vezető 
agrár fókuszú kutató egyetemmé válni, amely 
küldetésének tekinti, hogy olyan oktatást és 
kutatást végezzen, amely gyakorlati hatással 
bír az életminőségre és az élő környezetre, a 
fenntartható, zöld jövőért. Ennek elérését se-
gíti elő a szeptemberben aláírt, hat évre szóló 
finanszírozási megállapodás. Meggyőződésem 
azonban, hogy az oktatási, kutatási, gazdasági 
eredmények mellett szükség van az értékek 
melletti folyamatos elköteleződésére, hiszen 
az egyetem így válhat a tágabb közösség ék-
kövévé.

KÖ
ZÉLET

Hankó Balázs
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Rekordgyorsasággal járta végig az egye-
temi szamárlétrát és belekóstolt a szakpoli-
tikai világba is. Tudatos és törvényszerű volt 
az egyetem vezetésének elnyerése?
Egy ilyen feladatra nem jelentkezik az em-

ber, hanem felkérik. Szereztem tapasztalatot 
az egyetem dékánjaként, vezettem egyetemi 
tangazdaságot, a legfiatalabb professzor vol-
tam agrárterületen, irányítottam a hazai ag-
rárkutatást és az államigazgatásban is szert 
tettem felsővezetői tapasztalatokra. Már 10 
évvel ezelőtt is szószólója voltam annak, hogy 
a hazai agrárkutatás és felsőoktatás ebben a 
formában működésképtelen és változásokat 
sürgettem. Amikor a kormány döntött, hogy 
megszünteti ezt a szétaprózottságot, termé-
szetes volt, hogy igent mondjak a felkérésre, 
hiszen mindvégig egy ilyen rendszer működ-
tetéséért küzdöttem. Örömmel teszem, mert 
Magyarországon ennek van jövője.
Előny vagy hátrány rektornak lenni ott, 

ahol hosszú éveken át tevékenykedett?
Előny, hogy rálátásom van a teljes hazai fel-

sőoktatás és agrárium rendszerére. De még 
nagyobb előny, hogy éveken keresztül más 
területen is szereztem tapasztalatokat. Ke-
vésbé hatékonyan tudtam volna elvégezni az 
agrár-felsőoktatás számára elengedhetetlen 
szemléletváltást, ha végig a rendszeren belül 
vagyok, mert csőlátást adhat az embernek. Így 
számomra inkább előny, hogy lehetőségem 
volt 6-7 évet „kirándulni” más területen is.
Egy agrár „szuperegyetem” vezetőjeként 

miben látja a magyar agrár-felsőoktatás in-
tegrációjának lényegét?
Kis ország vagyunk komoly agrárpotenciál-

lal, de nem vagyunk annyira gazdagok, hogy 
10-15 intézményben képezzük a diákokat. A 

mány, mind a fenntartói szintről megkaptuk a 
maximális támogatást. A belső kommunikáció 
is fontos volt, hogy a munkavállalók és hallga-
tók megértsék a változás minden mozzanatát 
mind a négy korábbi egyetemen, az agrárku-
tatási hálózat 13 intézményében és a hozzá 
tartozó 20 gazdasági társaságban. Így lehetett 
elérni, hogy higgadtan, botránymentesen és 
sikeresen vezényeljük le az átalakulást.
Egy olyan alapítvány felé is meg kell felel-

ni, amely fenntartója a kastélynak és immá-
ron az uszodának is. Jó ez így?
Korábban is kaptam rektori felkéréseket 

egyetemekről, de nemet mondtam azokra. 
Miután ismertem az egyetemek konzervatív, 
feudális rendszerét, úgy éreztem, hogy nem 
lehet belülről változásokat elérni a megköve-
sedett rendszerben. Egyedül a modellváltás-
ban láttam a több évtizede érő reformok vég-
hezvitelének lehetőségét. Ez közelebb áll egy 
vállalatirányítási rendszerhez, mint a korábbi 
államigazgatási struktúrához. A modellváltás 
megmutatta, hogy az alulfinanszírozott és mű-
ködésképtelen rendszerben reménytelennek 
tűnő reformokat rövid időn belül el tudtuk 
indítani.
Melyek az első év pozitívumai?
Átalakítottuk a teljes szervezetet, megszün-

tettük a párhuzamosságokat, elkezdtük az 
oktatási rendszer megújítását. Azokat a változ-
tatásokat, amelyeknek hiányában korábban 
nem lehetett a kutatási, oktatási reformokat 
végrehajtani. Egységes szakmai irányítás alá 
tudtuk vonni a teljes hazai agrár-felsőoktatás 
és kutatás rendszerét, ezzel egy hatékonyabb 
működés alapjait raktuk le, de a teljes infor-
matikai rendszer megújítása is elkerülhetet-
len. Több, mint kétszeresére tudtuk növelni a 
költségvetésünket, így megteremtettük a pi-
aci alapokhoz közelítő, motivációs és teljesít-
ményalapú bérezés anyagi hátterét. Elindítot-
tuk az oktatási rendszerünk piaci viszonyokhoz 
alakítását és elkezdtük a szakrendszerünk mo-
dernizálását. Ezek a reformlépések jelentenek 
komoly szemlélet- és rendszerváltást az ag-
rár-felsőoktatásban.

világ is abba az irányba megy, hogy koncent-
rálja a tudást és csak néhány „erőközpont” 
végzi az ágazat előre vitelét jelentő innovációt, 
kutatást és a szakember-utánpótlást. Ezekhez 
a trendekhez és piaci elvárásokhoz nekünk is 
igazodni kellett, amelyhez az erőforrásokat 
egy irányba toltuk.
Melyek a kiugrási lehetőségei e téren Ma-

gyarországnak, a MATE-nak és Gödöllőnek?
A magyar agrártudás mindig is eladható 

exportcikk volt Európában, de Ázsiában, Afri-
kában, Dél-Amerikában is ott vagyunk. Kivá-
ló előzményei vannak a magyar agrártudo-
mánynak, azonban a lehetőségeinket ma még 
messze nem használjuk ki. Nincs idehaza az 
agráriumnál nagyobb fejlesztési potenciállal 
bíró, komplex, integrált tudást igénylő csúcs-
technológiai ágazat. Magyarország nemcsak 
saját magát képes ellátni élelmiszerekkel, ha-
nem az exportpiacra is tud juttatni, beleértve a 
technológiai és tudásexportot is. Gödöllő neve 
világszerte összeforrt az agrár-felsőoktatással. 
Az integráció központja lettünk és a fejleszté-
sek ezt tovább erősítik. Az egyetem akkor tud 
a nemzetközi rangsorban is előkelő helyet el-
érni, ha a várossal és környezetével integrált 
részként működik. A nemzetközi tapasztalatok 
is ezt mutatják, ez a helyes út.
Mekkora támogatással bírt az új modell a 

szenátusban és a dolgozók körében?
Nem volt más választásunk, mint végigvinni 

a változást, amely másfél-két év alapos előké-
szítő munka után került reflektorfénybe. Két-
ségtelen, hogy egy ekkora átalakításra eddig 
nem csak a hazai agrár-felsőoktatásban, de 
a teljes felsőoktatásban sem volt példa. Ez a 
kísérlet csak egyféleképpen működött: min-
denki egyirányba ment, amelyhez mind a kor-

Modellváltás, szuperegyetem, közalapítványi fenntartás. Nagy és 

hangzatos szavak, amelyek sok ember számára nem adnak tiszta ké-

pet. Az újjáalakult Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorá-

val, dr. Gyuricza Csabával pillantottunk be a szavak jelentése mögé 

és kérdeztük őt múltról, jelenről, jövőről.

Uszoda után  
jöhet a strand?
A modellváltástól a fejlesztésekig – 
interjú dr. Gyuricza Csaba rektorral
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Az önállóan működő Nemzeti Agrárkuta-
tási és Innovációs Központ beintegrálódott a 
MATE alá. Változik a funkciója?
A szétaprózódott, erőforráspazarló oktatás 

és kutatás egységes szakmai irányítás alá ke-
rült. Ez nemzetközi mértékben is erőt tud fel-
mutatni külföldi pályázatokban és eredményt 
tud produkálni az agrárgazdaság számára.
Az uszoda átadásán azt mondta, hogy a fő 

vízió az oktatás-kultúra-sport triumvirátus 
összekapcsolása, működtetése. Ez szépnek 
látszik a zászlón, de hogyan lehet megvaló-
sítani?
Remélem, hogy ez már a gyakorlatban is 

látszik! Egy egyetem akkor tud a világtérkép-
re feliratkozni, ha a tudomány és az oktatás 
mellett a kultúra és a sport területén is nagyot 
tud alkotni. Egy 18-20 éves fiatal a legritkább 
esetben jön egyetemre egy szűk szakterü-
let tanulása miatt. Az egyetemet globálisan 
tekinti, nézi az infrastruktúrát, a kollégiumi 
elhelyezkedést, a kulturális és sportolási lehe-
tőségeket. Kulturális területen nagyon jók az 
adottságaink, vannak művészeti képzéseink is. 
Idén először nyári színházat hoztunk létre 16 
előadással. Országosan is sokan látogattak el 
hozzánk, majd ősszel kulturális napokat szer-
veztünk. Nemzetközi, színes, multikulturális 
környezet van az egyetemen, hiszen hallgató-
ink 14 százaléka 102 országból érkezik, amely 
előreláthatólag tovább növekszik majd. Egy 
ilyen környezetben elkerülhetetlen a kulturá-
lis élet felpezsdítése. A sporthoz kapcsolódó-
an is megvannak a hagyományaink. Megújí-
tottuk a sportegyesületünket, terveink szerint 
hamarosan már 25 sportág gyakorlására te-
remtjük meg a lehetőséget a MATE-GEAC-ban, 
ahol egyébként röpke két hónap alatt meg-
dupláztuk a sportoló diákok számát. Hama-
rosan létrehozzuk a tömegsport szakosztályt, 
ahova több ezer fiatalt kívánunk bevonni. Sze-
retnénk egyedülálló módon lehetővé tenni, 
hogy minden egyetemista minden nap spor-
toljon. Átadtuk az ország legmodernebb vi-
déki uszodakomplexumát, a próbaüzem alatt 
800 fiatal érkezett az úszó- és vízilabda szak-
osztályokba. Reméljük, hogy 18 éves korukra 
természetes lesz számukra a tanulmányaik 
egyetemen történő folytatása. Ez a gondolko-
dás elindult, de a jövőben fog kiteljesedni.
Eddig 20 milliárd forint támogatást kap-

tak. Melyek a 2022-es év fő célkitűzései ezzel 
az összeggel?
Van egy 200 milliárd forintról szóló megálla-

podásunk a kormányzattal, amelynek eddig a 
tíz százalékát kaptuk meg előlegként. Minisz-
terelnök úr megerősítette, hogy a kormány 
szándéka továbbra is a fejlesztések megvaló-
sítása: nagyívű kampuszfejlesztés, amelyben 

oktatási terek, kutatási infrastruktúra megújí-
tása, sportkomplexumok szerepelnek, illetve 
a jelenlegi egyetem teljes felújítása, amelyet 
szeretnénk jövő év elején elkezdeni. Elvégez-
zük a sportcsarnok teljes rekonstrukcióját 
és felépítünk még egyet a régi mellé, hiszen 
az új kampusszal a diákjaink száma is meg-
többszöröződik. Elkezdtük az uszoda mögött 
Magyarország egyik legkorszerűbb jégcsar-
nokának tervezését, de szeretnénk újabb me-
dencét kialakítani az egyetem területén és a 
gödöllőiek régi vágyaként strandfejlesztésben 
is gondolkozunk. A jelenlegi 4-5 ezer itt tanuló 
diák száma eléri majd a 10 ezret, ezért kéte-
zer kollégiumi férőhelyet is szeretnénk építe-
ni. Európa egyik legkomolyabb felsőoktatási 
objektumává válunk az 5-6 éves fejlesztési 
program végére. Bízom abban, hogy hamaro-
san több daru lesz az egyetem területén, mint 
épület.

Segíti az egyetem a kastély teljes rekonst-
rukcióját is?
A kastély ugyanannak az alapítványnak a 

kezelésében van, mint az egyetem. A kapcso-
lat ebből adódóan szoros és több területen is 
összekapcsolódik, hiszen a tájépítész vagy tu-
rizmus képzéseknél a kastély gyakorlati hely-
színéül szolgálhat. Az egyetemet érintő 200 
milliárd forintos fejlesztésben a kastély nincs 
benne, arra egy további, 25 milliárd forintos 
csomag került kidolgozásra, amely a kastély 
hátralévő rekonstrukcióját jelentené. Régi 
személyes vágyam a babati istállókastély fel-
újítása. Ez is része a terveknek és a gödöllői tu-

rizmus ékköve lehet az itteni vonzerő tovább 
növelésével.
Milyen kapcsolatot tartanak fenn az 

egyetem egyik előszobájának is számító 
Premontrei Gimnáziummal, amely egy mini 
kampusszá alakul a nagy kampusz mellett?
Folyamatos kapcsolatban és együttműkö-

désben vagyunk a premontreiekkel. Köztu-
dott, hogy az egyetem épülete eredetileg a 
rend ingatlanja volt. Javasoltam apát úrnak, 
hogy jó lenne, ha a rend meg tudná vetni a 
lábát az épületben, ennek előkészületeit meg-
kezdtük. Szó van arról, hogy a régi kápolnát 
– amely jelenleg színházterem – felújítjuk és 
egyetemi kápolnaként működik majd. Tervez-
zük 2023-ra, amikor az épület 100 éves lesz, 
hogy az egyetemi épület déli oldalában a gö-
döllői premontreiek történetét bemutató mú-
zeumnak is helyet adunk. Így a múltat, jelent 
és jövőt szervesen összekapcsoljuk.

Egy játékra invitálom.
Mondok pár szót, mi jut eszébe róla?

Magyar Wageningen? Ez a jövő!
Csányi Sándor? Főnök, mentor, hosszútávú 

garancia az egyetem számára.
Lázár János? Folyamatos figyelem, agytor-

na és inspiráció. 
Gödöllő? Család, otthon. 
5 éves terv? Világszínvonal.
Magyar élelmiszertermelés? Önellátás, ön-

rendelkezés, minőség.
2021 vége? Talán egy kis pihenés! Áldott 

Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok!

KÖ
ZÉLET

dr. Gyuricza Csaba
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Mi a titka, hogy ennyi időn át fent lehet tarta-
ni azt a stílust, amit Önök képviselnek?
A magyar népzene örök érvényű. Mindig is 

volt és reméljük, hogy nagyon sokáig fennma-
rad. A Csík Zenekar életében nagyon fontos, 
hogy az autentikus magyar népzene hiteles tol-
mácsolása mellett igyekezzünk időnként meg 
is újulni. Azzal, hogy különböző feldolgozásokat 
készítettünk – például a Quimby vagy Kispál és 
a Borz dalokból - olyanokat is megszólítottunk, 
akiket másképp nem tudtunk volna elérni. S bár 
az autentikus népzenei összeállítások a koncert-
műsor jelentős részét teszik ki, az tény, hogy a 
feldolgozások szélesebb réteget érintenek meg. 
Viszont nagyon fontos, hogy a népzenét is to-
vább vigyük, ne csak a feldolgozások alkossák a 
repertoárunkat.
Egy emberöltő alatt számos generáció nő fel, 

Önök mégis újra és újra megszólították azokat. 
Ez mennyire tudatos?
Alapvető szabály, hogy csak olyan dalokat dol-

gozunk fel, amelyek nekünk is tetszenek. A jelen-
legi turnénkon például a tavaly megjelent „A dal 
a miénk” című LGT dalokat tartalmazó lemezünk 
anyagát muzsikáljuk Presser Gáborral és Kará-
csony Jánossal. Nem kifejezetten az egyik vagy 
másik generációhoz szólunk: ha meghallják a ze-
nénket, nagy örömmel tapasztaljuk, hogy meg-
tetszik az embereknek, függetlenül attól, hogy 
milyen korosztályhoz tartoznak. Nincs e mögött 
piaci szemlélet. A zenekar nem játszik olyat, amit 
ne szeretne, csak azért, hogy az tessen valakik-
nek. A népzene a magyar kultúra szerves része, 
amelyhez reméljük mi is hozzájárulhatunk a ma-
gunk módján.

Mit jelentett a Kossuth-díj? Változtatott va-
lamit?
Nagyon sokat jelentett, hiszen művészembe-

rek számára ez a legmagasabb kitüntetés ma 
Magyarországon. Először fel sem fogtuk. Gon-
dolkoztunk utána, hogy mit szabad vagy épp mit 
nem lehet a jövőben csinálnunk, de rájöttünk, 
hogy tennünk kell tovább a dolgunkat legjobb 
tudásunk szerint, hiszen ezért kaptunk Kos-
suth-díjat A népzenét megújító művészetért ré-
szesültünk benne és ez a megfogalmazás nagyon 
találó. Két nagy felfogás különíthető el népzene 
ügyben: vannak az ortodox autentikus népzene 
hívők, akik szerint csak és kizárólag úgy szabad 
muzsikálni, ahogy az hangról-hangra megtalál-
ható a gyűjtéseken. Mi a zenekarban mind a he-
ten egy picit mindig hozzáadjuk magunkat, ezért 
talán „Csíkosabb” lesz a muzsika. De az biztos, 
hogy egyedi és ránk jellemző.
Ketten Gödöllőről származnak, egy tag pe-

dig Szadáról. Ehhez képest nem nagyon hallani 
Önökről a városban.
Senki sem lehet próféta a saját hazájában… 

Gödöllőn eddig csak saját vagy külsős szerve-
zésben volt koncertünk, sajnos nem kaptunk 
meghívást a várostól. Ha nem hívnak, akkor csak 
magunknak szervezhetünk. Pedig sokat játszunk 
nem saját szervezésben, önkormányzatok által 
szervezett programokon. Gödöllőtől eddig még 
soha nem kaptunk meghívást például egy Belvá-
rosi Napokra, de persze szívesen játszottunk vol-
na a Szabadság Napján is. Az okokat nem tudjuk, 
erről nem bennünket kell kérdezni.

Három évtizede a csúcson vannak. Ezt bárki, az élet bármely területén  
megsüvegeli, legyen szó tudományról, sportról vagy akár művészetről.  
A Csík Zenekar nem csak hosszú ideje kiemelkedő tagja a magyar kultúrának, 
de unikális zenéjükkel a legszélesebb korosztályhoz szól. Az együttes két, Gö-
döllőről származó tagjával, Barcza Zsolttal és Szabó Attilával beszélgettünk.

„Senki sem lehet próféta a saját hazájában…”

30 éve a csúcson a Csík Zenekar
Úgy tudjuk, hogy a próbatermük is Aszódon 

van.
Így igaz. A várostól sosem jött lehetőség, de 

őszintén szólva, ez nem is foglalkoztatott igazán 
bennünket. Mindketten ismerjük polgármester 
urat, hiszen mindketten vívtunk. Anno a vívóte-
remben össze is ismerkedtünk vele, és ha ritkán 
találkozunk, barátsággal köszöntjük egymást, de 
ennyi.
Az oktatási intézményekben van lehetőség a 

népszerűsítésre?
Idén az Összetartozás Napja alkalmából ké-

szült rendhagyó énekóránkkal 25 iskolában jár-
tunk. Zseniális volt! Elképesztő élmény, ahogy 
a tanárok és a gyermekek fogadtak bennünket. 
Néhol könnyes szemmel vettek részt ezeken a 
foglalkozásokon, mi pedig hálával tartozunk a 
Jóistennek, hogy lehetőségünk volt eljutni ezek-
re a helyekre.
Mik a távolabbi tervek?
Vannak készülőfélben lévő műsoraink, de 

ezekről nem szeretnénk többet elárulni. So-
sem voltak nagy terveink, mert mindig a zene 
volt a meghatározó, ezek mentén alakítottuk 
az életünket. Ebben az egyedülálló műfajban, 
ilyen minőségben, élő zenét csinálni a jövőben 
is: ez a legfontosabb. December 28-án a Buda-
pest Kongresszusi Központban az Összetartozás 
Nagykoncertet pótoljuk be, amit a vírus miatt 
nem tudtunk tavaly a megtartani. Az biztos, hogy 
tematikus műsorokat készítünk majd tovább-
ra is, így remélhetőleg folytatjuk majd az LGT 
feldolgozásokat megszólaltató lemezbemuta-
tó-koncerteket, de egy klasszikus Csík Zenekar 
lemezt is jó lenne már csinálni és bemutatni azt 
is a közönségnek…
Akár Gödöllőn?
Csodálatos lenne!
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Felemás év van Önök mögött. Amíg az év 
első felében reménykedve várták nyitást, 
addig az év második felében nem kis felada-
tok vártak a kastélyra. Milyen volt valójá-
ban ez a két félév?
Teljes mértékben különbözött egymástól. 

2021 elején zárva voltunk és bizonytalan volt 
a nyitás időpontja és feltétele. Így visszafogott 
programmal és üzleti tervvel indítottuk az 
évet. A nyár közepétől - bár a külföldi és cso-
portos vendégek csak kis létszámban tértek 
vissza -, a várakozásainkat mégis felülmúlta az 
év. Október végén elértük a terve-
zett látogatószámot és árbevételi 
tervet, illetve számos szép rendez-
vényt valósíthattunk meg, mint az 
Országos Vadásznap vagy az Euró-
pa Tanács magyar elnöksége kap-
csán tartott Igazságügyi Miniszteri 
Konferencia, amelyen 36 delegáció 
vett részt, köztük az Európa Tanács 
Főtitkára.  
Milyen új programelemek-

kel találkozhatott a nagyközön-
ség, amelyek esetleg hagyomány-
nyá is válhatnak? 
A nagyközönség számára szer-

vezett események szinte mind-
egyikére jelentős külső támogatást kaptunk 
vagy más szervezőkkel közösen valósítottuk 
meg. Ez biztonságot és nagyobb vendégkört 
jelentett. A Vadásznapot például az Országos 
Magyar Vadászkamarával és az Egy a Termé-
szettel Nonprofit Kft-vel közösen valósítottuk 
meg. A Gödöllői Szimfonikus Zenekarral és a 
Duna Szimfonikusokkal 110 sétáló koncertet 
szerveztünk, de ilyen volt a jubiláló gödöllői 
kulturális együttesek családi napja is. Ezek 
mind a Gödöllői Királyi Kastély 25 éves nyitási 
évfordulójához méltó események voltak.
Mit jelent a kastélynak, a városnak és sze-

mélyesen Önnek az elmúlt 25 év?
Egy közel 300 éves épület esetében ez kevés 

idő, nekünk embereknek azonban rengeteg. 
Hiszem, hogy ez a 25 év a kastély harmadik 
aranykora a Grassalkovichok és a Monarchia 
időszaka után. A szerencsétlen hasznosítás 
után az épület jelentős része felújításra ke-
rült, tartalommal pedig megtöltöttük. Ma már 
valóban világszerte ismert kulturális turiszti-
kai attrakció, mely Gödöllő és Magyarország 
imázsához hozzátesz. Hálás vagyok érte és 
büszke vagyok arra, hogy ennek az új arany-
kornak, az újjáéledő kastélynak része lehetek.

Ott tart ma a kastély, ahogy 25 éve elkép-
zelték?
1996-ban mindenki azt gondolta, hogy eny-

nyi idő elteltével a teljes épületegyüttes felújí-
tása befejeződik. Ugyanakkor 1994-ben meg-
fogalmazták a Társaság Alapító Okiratában a 
célokat, miszerint a gödöllői Grassalkovich 
Kastélyegyüttes „minden elemében a magyar 
kultúra, művészet, szellemiség és annak vonz- 
erejéből táplálkozó kulturális és konferencia 
turizmus élő kastélyává, a nemzetközi és bel-
földi piacon is keresett, üzletileg működőképes 

komplexummá váljék”. Ha megnézzük a ju-
bileumi év programjait, a fogadott vendégek 
számát és azok visszajelzését, akkor teljesí-
tettük a célt. Ráadásul az elmúlt négy évből 
háromban a Kastély Kft. nyereséggel zárta 
tervékenységét – várhatóan 2021-ben is így 
lesz ez. 
Milyen fejlesztések várhatók a következő 

években? 
Mindenki azt szeretné, ha a teljes kastély 

felújítása megtörténne. A romos szárnyak fel-
újítása mellett azonban az is fontos, hogy a 
20-25 éve felújított részek állapota ne romol-
jon, illetve azok működtetése jobb, biztonsá-
gosabb és gazdaságosabb legyen. Az elmúlt 
négy évben többszáz millió forintot költöt-
tünk például a fűtés megújítására, biztonsági 
rendszerekre, épületfelügyeletre, gépészetre, 
villamos hálózatra. A következő évben sze-
retnénk ezeket befejezni. Reményeim szerint 
2022 végén a már felújított kastélyrészek üze-
meltetési, gépészeti rendszerei olyan állapot-
ba kerülnek, hogy azok újabb 20-25 évre biz-
tosítják a zavartalan működést. 
Lesz kastélyszálló?
Az irodámban 28 szálloda terv van, amelyek 

az elmúlt 25 évben készültek. De csak egyet-
len, 15 évvel ezelőtti foglalkozik azzal, hogy 
Európa szívében, Magyarország közepén mi-
lyen üzleti feltételekkel és mekkora hotelt ér-
demes kialakítani. Az első feladat a már felújí-
tott részek megóvása – ezzel talán jól állunk. 
A második a romos részek felújítása – ennek 
előkészítésén dolgozunk. Ezt követheti, vagy 
ezzel párhuzamosan történhet annak a vizs-
gálata, hogy kell-e szálloda a kastélyba, vagy 
annak közelébe. Véleményem szerint szük-
ség lenne rá, de nem vállalkoznék arra, hogy 

megmondjam, 100 vagy 200 ágy 
kell bele, négy, vagy öt csillag kell a 
bejárata mellé.
Meddig fokozható a Sisi kul-

tusz?
A határ a csillagos ég – mondhat-

juk humorosan. Három Sisi filmes 
produkcióról tudunk, melyek közül 
egy már elkészült, kettő forgatása 
pedig most indul. Sok munkánk 
van benne, hogy ezeket részben 
eredeti helyszínen, Gödöllőn ve-
gyék filmre. Mivel mind jelentős 
költségvetésű, komoly nemzetközi 
hátterű produkció, azt gondoljuk, 
hogy Sisi népszerűsége, ismertsége 

erősödni fog. Mi is teszünk ezért, például ja-
nuártól a Liszt Ferenc Repülőtéren is felhívjuk 
majd a figyelmet Gödöllőre, Sisi igazi ottho-
nára.
Nem kis változás a kastély életében az ala-

pítványi szervezésbe került egyetem, amely 
által a kastély is „betagozódott”. Ez előnyt 
vagy hátrányt jelent a jövőre nézve?
Az egyetemmel nem csak a közös tulaj-

donos, fenntartó okán, hanem rektor úrnak 
és az egyetem vezetésének is köszönhetően 
nagyon intenzív együttműködés kezdődött. 
Gödöllő két legnagyobb és legismertebb in-
tézménye kapcsán a szinergiák kihasználása 
– képzések, szakmai rendezvények, konferen-
ciák, stb. – mindenki számára előnyös. Bár a 
tulajdonosi összetétel sosem az ügyvezetés, 
vagy a munkavállalók kérdése, de sok esetben 
gyorsabb és hatékonyabb ügymenet alakult 
ki, így csak előnyeit látom az átalakulásnak.
Nehéz a koronavírus mellett tervezni. 

Mindezek mellett mit szeretne a 2022. évtől?
Egészséget, biztonságot, hogy utazási és 

kulturális álmainkat meg tudjuk valósítani. 
Ezt kívánom mindenkinek, mert akkor a kas-
télynak is sikeres esztendeje lesz!

Kastélyszálló a Sisi kultusz jegyében? 
Interjú Ujváry Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatójával

Ujváry Tamás
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Családi Nap  
hagyományteremtő szándékkal 

 - A jubiláló művészeti csoportok méltó köszöntése -

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület által megálmodott Családi Nap 
fontos és szerves része a helyi fiatalok könnyűzenei műhelyeinek bemutatása 
és egy igazi fesztivál hangulat megteremtése Gödöllőn, a gödöllőieknek. A dé-
lelőtt kezdődő interaktív tárlatvezetés „félidejében” a kastély dísztermében 
minden órában más-más művészeti csoport adott 20-25 perces koncertet. Így 
fellépett a 30 éves Cavaletta Női Kar, a 40 éves Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar Kamarazenekara és az 50 éves Városi Vegyeskar is.
A kora délután programját is egy igazi kuriózum nyitotta, hiszen ökumeni-

kus istentiszteleten vehettek részt az előzetesen regisztráltak a kastélykápol-
nában. A felemelő eseményen felekezettől függetlenül együtt imádkoztunk 

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület november 14-én 
első alkalommal rendezte meg a Gödöllői Királyi Kastélyban 
a Családi Napot. Az egész napos program során soha nem 
látott interaktív tárlatvezetés mellett hallhatta és láthatta 
a közönség az idén jubiláló gödöllői művészeti csoporto-
kat, míg a délutáni istentiszteletet követően helyi zeneka-
rok könnyűzenei koncertjét élvezhették a kikapcsolódásra  
vágyók.
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Családi Nap  
hagyományteremtő szándékkal 

 - A jubiláló művészeti csoportok méltó köszöntése -
nemzetünk és városunk egyik legfontosabb értékéért, a gödöllői családokért. 
Rajtuk kívül még a helyi művészekért és jubiláns együttesekért, zenekarokért 
is hálát adtunk, akik Gödöllő kultúráját folyamatosan gazdagítják és rengete-
get tettek az elmúlt 30-40-50 évben, hogy a legfőbb zenei érték megmaradjon 
a városunkban, és közösségeinket építse.
A délutáni műsort a cserkészekből verbuválódott Küszöb zenekar nyitotta a 

lovardában, amely a magyar népmesék virágos, madárkás mintája egy asztro-
nauta szkafanderén. A versek megzenésítésétől a magyar alternatív zenei vilá-
gig minden jóból merítettek, ötvözve a népi hangzásvilágot az underground, 
sőt akár a jazz szabadosságával.
Miután átléptük a „küszöböt”, máris érkezett a klasszikus blues-rock nótá-

kat játszó Jim Beam Blues Band, kiknek neve bizonyára sok, a műfajt kedve-
lő gödöllői számára ismerősen cseng, hiszen tagjai valamennyien szorosan 
kötődnek a városhoz. Műsorukban sok ismerős dallammal találkozhattak az 
érdeklődők a Janis Joplin-féle Mercedes Benztől a klasszikus Route 66-en ke-
resztül Tina Turner méltán népszerű Proud Mary című daláig.
Ezután a délután „kakukktojás” produkciójaként a 30 éves Városi Fúvósze-

nekar örvendeztette meg a vendégeket, akik a zenei hangzás miatt értelem-
szerűen kiszorultak a díszteremből. A tőlük megszokott ütemes, dallamos és 
professzionális előadás óriási tetszést aratott a lovardában, ahol erre az idő-
pontra minden ülőhely elkelt, a lendületes könnyűzenei betétek pedig hangu-
latilag is remek felvezetése volt az utolsó zenekar számára.
Ugyanis a nap zárásaként a Tancevaty Partyzans együttes lépett fel, amely 

lassan 10 éve alakult ismert gödöllői és profi zenészekből. Az esti bulira igazi 
fesztiváldalokat hoztak, amely méltó befejezése volt a családi napnak.
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Ha karácsony igazi keresztényi üzenetét nézzük, akkor való-
jában nem a szeretet ünnepére várakozunk, hanem azt a meg-
testesülést ünnepeljük, amikor a názáreti Jézusban Isten maga 
lett emberré. A próféták jövendölése valósággá lett, az Ige testet 
öltött és Isten elküldte fiát nekünk, aki örökre megváltoztatta a 
történelmet, békét hozott a földre és reménységet adott az em-
ber életének. A keresztény embernek ez általában véve vonal-
vezető az élete során, de különösen Krisztus születésére várva 
és adventi készületünk végén kiemelt figyelemmel tekinthetünk 
erre, és ebben segíthet számunkra az ünnep megélése.
Az Isten országa ugyanis belőlünk, emberekből áll, a krisztu-

si közösségek épüléséhez pedig az embereknek kell krisztusivá 
lenni, amiben óriási felelőssége van közösségeink vezetőinek, 
akik mintát mutatnak nekünk kicsiben és nagyban. Jézus gyer-
mekként jött közénk és kisded kora óta tanít bennünket egészen 
a kereszthaláláig, majd a feltámadásáig. Nem hatalommal ér-
kezik, hogy megmutassa számunkra, ki az Úr a házban, hanem 
kiszolgáltatott pólyás kisgyermekként. Nem akar harcolni és 
vitatkozni velünk, hogy megértsük Isten szerető szándékát, ha-
nem lehetőséget kínál számunkra, hogy szolgáljuk és szeressük 
Őt az életünkben. Ezt Jézus később, már felnőtt életében önma-
ga mutatja meg számunkra, így cselekedeteivel egy olyan utat 
mutat számunkra folyamatosan, amivel minden nap, minden 
percében eldönthetjük, hogy képesek vagyunk-e megérteni: 
csak akkor leszünk boldogok, ha a másikért élünk és teszünk. 
Vagyis karácsony mindennapi emberi üzenetére tekintve nem 
az a dolgunk, hogy mindig harcoljunk és a magunk javát keres-
sük, hanem sokkal inkább a békés együttélés megvalósítása és 
a másik ember szolgálata kell, hogy az első helyen legyen. Ahogy 
egy családfő a legjobbat akarja a szeretteinek, ugyanúgy egy kö-
zösség vezetőjének is az a legfontosabb, hogy annak szereplői 
elégedettek legyenek a körülményekkel, biztonságban és jól 
érezzék magukat, valamint motiváltan végezzék a rájuk bízott 
küldetést. Egy keresztény hívő közösség felelős vezetője is a leg-
jobbat szeretné a híveinek, mint ahogy egy település hivatala és 

annak első embere is a rájuk bízott akár több ezer ember szol-
gálatára tette le esküjét egy választás után.
Az elmúlt másfél év és a pandémia okozta körülmények is sok 

mindenre taníthattak bennünket. Az egészségügyben dolgozók 
áldozatos munkája igazi példa lehet a számunkra. Magánem-
berként segíteni a bajba kerülteken, az időseken, akik a legin-
kább kiszolgáltatottakká lettek a járvány okozta helyzetben. Ők 
voltak a mindennapjaink „kisdedjei”, és ha elfogadták a szerető 
gondoskodást, akkor megszülethetett karácsony legfőbb üze-
nete is a szívünkben. Ehhez nem szükséges közösségi média, 
fotó és videó sem, hiszen nem a magunk javáért, hanem a rá-
szorulókért tesszük mindezt.
Gödöllő közéletét látva érezzük és tudjuk, hogy nincs egység, 

a szolgáló szeretet nem képes kibontakozni, pedig mennyien 
várjuk a városban és minden lehetőség adott is volt ehhez két 
éve. Nem látjuk Krisztus békéjét sem, amivel Ő közénk jött. A 
város elveszíti annak lehetőségét, hogy a lakosságért legyen és 
értük tegyen, mert nem érzi biztonságban hatalmát, így „elő-
re menekül” és a hatalom szeretetét választja ahelyett, hogy a 
szeretet hatalmával szolgálná az embereket. Az a hatalom, ahol 
nem a másik ember és annak szolgálata áll a középpontjában, 
mindig gyűlöletet szít, és addig keresi saját maga akaratát, míg 
el nem éri önző szándékát. A gyűlölet azonban mindig csak vá-
dol és szövegel, míg a szeretet a tetteivel beszél és békére vágyik.
Mit tudnak tenni azon emberek és közösségek, akik a békére, 

az együttműködésre és a másik szolgálatára vágynak, miköz-
ben a gyűlölet szóáradata és a hatalmát féltő emberek veszik 
őket körül? Türelmesen várnak és szeretettel szolgálják tovább 
az embereket, akikért vállalták küldetésüket, mert ahogy Heró-
des sem tudott mit kezdeni a gyermek Jézussal, úgy a rosszat 
is csak jóval lehet legyőzni, mert az üdvtörténet nem állt meg 
karácsony és a Messiás eljövetelével.
A gyermeki Krisztus egykor csendben, alázattal jött közénk, 

mi is várakozzunk szeretettel, amíg megérkezik a szívünkbe!
- kc -

Szolgáló szeretet 
karácsonyi üzenete a közéletben

A másikért felelősséget vállaló és szolgálatot ellátó embereknek különösen 
aktuális lehet karácsony üzenete és Krisztus békéje, amit Isten szerető és 

velünk közösséget alkotó léte elhozott számunkra kétezer éve.
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Negyven éve Cegléden volt már káplán. Mi-
lyen érzésekkel jött vissza, mint plébános?
Nem volt külön kérésem püspök atya felé, en-

gedelmeskedtem a kérésének, de amikor meg-
tudtam, hogy ez lesz az új állomáshelyem, akkor 
jeleztem, hogy én itt már voltam káplán 1981-
ben. Válaszként csak annyit mondott, hogy az 
már rég volt, és ebben van is igazság. Néhány 
régi ismerőssel ugyan találkoztam, de nyilván az 
egész közösség megújult ennyi idő alatt, így va-
lójában egy új helyre kerültem és nagy remény-
séggel kezdtem akkor a szolgálatom.
Mennyit változott Cegléd a rendszerváltás 

után, akár mint város és úgyis, mint egyház-
község?
Ez a város már egyáltalán nem az a Cegléd, 

ami negyven éve volt, hiszen közben az egész 
ország is megváltozott. Azonban az emberek 
mentalitása és az egyházközség nem változott 
lényegileg, mivel Cegléd egy alföldi kisváros ma-
radt, a lélekszáma sem nagyon nőtt vagy csök-
kent, hanem a lakosság és a közösség is inkább 
kicserélődött.
Ha Gödöllővel kell összehasonlítani a nagy-

jából hasonló lélekszámú járási központot, ho-
gyan látja a két várost?
Ebben óriási a különbség a két város között, 

de nem úgy, hogy az egyik jobb vagy rosszabb. 
Gödöllőn él egy régi közösségi mag, és hiába van 
a város egy agglomerációs körzetben, nincs sok 
betelepülő család. Akik jönnek, ők is könnyen 
integrálódnak különböző közösségekbe. Mivel 
Cegléd egy alföldi város, így ide a tanyavilágból 
költöznek be az emberek, ahol elszigeteltség-
ben éltek, távol egymástól, gyakorlatilag kö-
zösségek nélkül. Amikor beköltöznek a városba, 
akkor ugyanezt az emberi kapcsolatot élik meg, 
emiatt sokkal zárkózottabbak az itt élők, nem 
annyira befogadók és nyitottak, hanem védik, 
amilyük van, mert ehhez szokott hozzá a tanyán.

kerülésével és Krisztusi értékekre nevelésével 
egyidőben a szülőket befogadja az egyház és 
meghívja annak közösségeibe. A gödöllői közös-
ség azért volt stabil, mert egységes építkezésben 
voltak benne a tagjai, az ovis és iskolások gyer-
mekek, valamint a szülők és akár nagyszülők is. 
Ez egyetlen valóság volt és mindenki örült an-
nak, hogy együtt építjük Isten országát. Ezért is 
nagyon örülök, hogy ez megvalósult és tudtom-
mal azóta is jól működik.

Mennyiben más a 
mai Gödöllő és az a 
város, amelynek 15 
év szolgálat után, 
2007-ben díszpol-
gára lett?
Néha hivatalból 

mennem kell Má-
riabesnyőre vagy 
a ceglédi plébáni-

ai közösséggel a gödöllőiek által szervezett 
programra, de összességében ritkán megyek, 
mert nem illik. Nem sok változást látok Gö-
döllőn, de azt tudom, hogy 2007-ben még 
sokkal egységesebb volt a város, mint utána 
és manapság. Azt kívánom a város minden 
tagjának, hogy a legharmonikusabb boldog-
ságot keresse, és úgy éljék az életüket, hogy 
mindenki a saját helyét találja meg, és ne a 
másikkal harcoljon.
Pár nap és itt van Urunk születésének ünne-

pe. Mit üzen karácsonyra és az újévre a gödöl-
lőieknek?
Karácsony a szerető Isten ajándékozó jóságá-

nak, az örök ige megtestesülésének ünnepe. Ha 
mi Jézus Krisztus születésére várunk, aki a béke 
fejedelme, majd újév a béke világnapja, akkor 
kívánom, hogy minden gödöllői ember szívében 
szülessen meg az a béke, amit egyedül az Isten 
tud adni! Jézus is mondja: „az én békémet adom 
nektek”, vagyis nem a világ békéjét. Ha Krisztus 
békéje helyet kap minden gödöllői ember szívé-
ben, akkor biztos, hogy mindenki boldog lesz a 
városban.

22 éven át szolgált Gödöllőn, ami papi hiva-
tásának felét jelenti. Hogyan emlékszik vissza 
az első évekre?
Nagyon nagy kihívás volt számomra, amikor 

1992-ben Gödöllőre kerültem. Ugyanis mielőtt 
megismertem volna az egyházközséget, rögtön 
rám bízták a besnyői lelkigyakorlatos ház fel-
újítását, beüzemelését, majd fenntartását és a 
folyamatos operatív feladatokat. Ezen kívül az 
összes hittant is megkaptam, mert Géza atya ak-
kor már nem sokat 
bírt vállalni, így az 
éppen elindult líceu-
mi hitoktatás is rám 
hárult. Miután bele-
rázódtam a munká-
ba és megismertem 
olyan személyeket 
és családokat, akik 
magukénak érezték 
az egyházat és annak helyi közösségét, akkor 
már könnyebb lett, mert láttam, hogy a sok te-
endő mellett merre és kikkel megyünk együtt a 
Krisztusi úton.
Fontos mérföldkő volt a gödöllői közösség-

nek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
elindulása. Ez inkább küldetés vagy plébánosi 
feladat volt, hogy a városban legyen keresz-
tény szellemben történő oktatási-nevelési 
munka is?
A lelkigyakorlatos ház utáni évben, 1993-ban 

jött az iskola, ami szintén óriási munka volt a jogi 
és materiális feltételek megteremtése miatt. Mi-
vel nem átvettük, hanem az Imre utcai épületet 
igényeltük vissza az államtól, így mi alapítottunk 
egy új iskolát. Ez azért volt jó, mert már az elején 
eldönthettük, hogy mi egy katolikus iskolát sze-
retnénk, ami stabilitást jelentett a küldetésünk 
elérése szempontjából.
Több mint egy évtizeddel a sikeres iskolai 

rajt mellé jött az óvoda is. Miért tartotta fon-
tosnak, hogy a kisebb lurkók is egyházi oviban 
kezdjék meg a közösségi életüket?
Egy hároméves gyermek katolikus óvodába 

Egy gödöllői  
díszpolgár Cegléden
Papi szolgálatának felét Gödöllőn töltötte, rögtön az első két  
évében elindította a máriabesnyői lelkigyakorlatos házat és a  
Szent Imre Katolikus Általános Iskolát, majd a 2000-es évek derekán 
az óvodát is. 2007-ben városunk díszpolgára lett, de hét éve már  
Cegléden továbbítja Isten üzenetét a híveknek. Talán már ennyiből is 
sokan kitalálták, hogy Szecsődi Péter atyával beszélgettünk.
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ISTEN IDŐT KÉR
Az elmúlt hetekben zajlott a női kézilabda-világbajnokság, és 

a meccseket nézve, már többször úgy éreztem, hogy Isten ha-
sonlít a csapatok edzőihez. Aki látott már edzőt, az tudja, hogy 
folyamatosan beszél a partvonal mellől a játékosaihoz. Buzdítja 
őket, utasításokat ad, együtt él a játékkal. A kézilabdában még 
az a lehetősége is megvan, hogy időt kérjen, odahívja a csapatát 
magához és elmondhassa nekik, hogy mit kellene másként csi-
nálni. Jelen példával élve Isten karácsonykor időt kért. A maga 
időfölöttiségéből belépett az ember idejébe azért, hogy a leg-
fontosabb dolgokat elmondja, azért, hogy megbeszélhessük 
vele, ezután mit kell tenni. A mi felelősségünk, hogy figyelünk-e 
rá? Meghalljuk-e, amit mond, vagy éppen valami teljesen más 
jár a fejünkben és máshova nézünk. A karácsonyi fények, ame-
lyek már most világítanak szerte a vá-
rosban, mindig arra figyelmeztessenek, 
hogy Isten mondani akar nekünk valami 
fontosat, valamit, ami életünk egészét 
megváltoztathatja. Istenre figyelő, az Ő 
szeretetét megélő, áldott karácsonyt kí-
vánok mindenkinek!

Kovács András
Gödöllői Szentháromság Templom 

plébánosa

„EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…”
Ha ezt a fordulatot halljuk, mindannyian tudjuk, hogy mi kö-

vetkezik ezután: egy mese. Egy olyan történet, amely bármeny-
nyire is tanulságos, mégiscsak kitalált történet. A Jézus Krisztus 
születéséről szóló evangéliumi szakaszokban sosem fordulnak 
elő a mesék jól ismert kezdő szavai. Nem, mert a karácsonyi 
evangélium nem mese, nem az emberi fantázia szüleménye, 
hanem a Mindenható Isten megvalósult terve és cselekvése. 
„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
született a törvénynek alávetve.” (Gal 4,4) Ő döntött úgy, hogy a 
sötétségben, reményvesztettségben, kiúttalanságban veszteglő 
világunkba belép, és Szabadítót küld Jézus Krisztus személyé-
ben. Mert az emberiség helyzete és sze-
mélyes életünk egyaránt Szabadító után 
kiált, aki nemcsak tanácsokat osztogat, 
hanem közbelép értünk és helyettünk. 
Az evangélium tehát nem mese és nem is 
jó tanács, hanem a szabadulás egyetlen 
lehetőségének örömhíre. Dicsőség érte 
Jézus Krisztusnak!

Lőrik Levente
Gödöllői baptista lelkipásztor

DE MIÉRT?
Karácsony titkának egyik lényeges sajátossága, annak ember-

szempontú oldala. Az Atya Fia, a Szentháromság második sze-
mélye emberré lett, ezáltal az Örök Atya egyedülálló módon egy 
gyermek, és általa az egész emberiség Atyjává vált. A gyermekek 
sokszor teszik fel a kérdést: de miért? Cur Deus homo? – tette fel 

egykor a kérdést Canterbury-i Szent Anzelm is. A kérdés azóta is 
fennáll, és egyre jobban elmélyülünk a válasz misztériumában: 
megteremtett, hogy egészen magához öleljen minket; megte-
remtett, de szabadnak, hogy felismerhessük szeretetét és szen-
vedélyes küzdelmét értünk. Karácsony 
misztériumának egyik legmélyebb ki-
jelentése: az Atya édesapánkká lett Jé-
zus Krisztus születésében. Gyermekei 
vagyunk, és ezért is tanít minket az Úr 
így szólítani őt a keresztségben újjászü-
letett fiaiként: Mi Atyánk!

Sztankó Attila
Máriabesnyői Nagyboldogasszony- 

bazilika plébánosa

ÉLET, AJÁNDÉK, KAPCSOLAT
Egy régi tanárom egy üveghalat kapott karácsonyra. Pont 

azt, amit öt éve egy munkahelyi karácsonyon adott valaki-
nek. A szegény csúf üveghal öt évig körbejárt. Idén a kör be-
zárult: az üveghalat most ő kapta. De milyen is a jó ajándék? 
A jó ajándéktól nem megszabadulnak, hanem szeretettel ad-
ják. Az ajándékozó figyelmesen nézi, hol tart az életben az, 
akit megajándékoz. Tudja, hogy mire van szükség, és ehhez 
igazítja ajándékát. Nem lomtalanít, hanem szeret. Jézus ér-
kezését ünnepeljük. Ő Isten tökéletes ajándéka számunkra. 
Miért? Mert vele Isten közelségét kaptuk meg. Jézusnak is 
volt keze, lába, szeme, szája. Nekem is van. Hasonlítok Hoz-
zá, mint minden másik ember. Ő pedig azt is érzi, amit mi 
ezen a földön: szomjúság, fáradtság, szomorúság, magány, 
vágyakozás. Tudja, min megyünk keresztül, végigjön velünk 
az úton. Ő társunk az életben. Az Ő testében az Isten-közel-
ség a hétköznapiságban is megjelent: 
munka, tánc és gyaloglás. Az Ő tes-
tében ott a gyógyulás és szenvedés: 
újjáéledés és szabadulás, de jajszó és 
fájdalom is. Az Ő teste és vére, kenyér 
és bor. Az Ő teste táplál. Az Ő testé-
ben feltámadás és élet van. Én benne, 
Ő bennem.

Balogh Tamás
Gödöllői református lelkész
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ISTEN ZSENIALITÁSA A  
GYERMEKI ÉRKEZÉS

Milyen sokan örültek volna, ha Isten a Messiást felnőtt férfi-
ként küldte volna erre a világra: eleve az érkezés csodás lett 
volna, lehetett volna arról is hosszasan beszélgetni vele, és rög-
tön lehetett volna vitatkozni vele. Ehelyett Isten azt választotta, 
hogy gyermekként megszületik erre a világra: kiszolgáltatott, 
tehát rászorul a mi segítségünkre. És ugyanúgy, ahogy egy csa-
ládba érkező gyermek, ő is megkapja a maga helyét és idejét a 
családban. A nagy kérdés idén karácsonykor is, hogy én magam 
hogyan fogadom Őt az életembe? Készítem Számára a helyet, 
mint ahogy az áldott állapotban lévő kismama a fészekrakó 
ösztöntől vezérelve készíti az érkező csöppségnek? Vagy arra 
várok, hogy majd felnőttként találkozzak vele, és próbálok vi-
tatkozni, mint a korabeli írástudók? Ha 
engedem, hogy gyermekként megszü-
lessen az én életemben is, akkor előbb 
meg fogom szeretni, időt, energiát, 
figyelmet fordítok rá, és csak később 
kezdek el gondolkodni azokon, amiket 
tanít. Engedjük, hogy Isten növekedjen 
bennünk!

Gulybán Gergely
Gödöllői görögkatolikus parókus

A KARÁCSONY IGAZI ÖRÖMÜZENET!
Megsokasodott a félelem és a bizonytalanság az emberek-

ben. Pedig a megoldás 2000 éve mindenki számára elérhető. 
Isten karácsonyi ajándéka Jézusban adatott örök élet. De Jé-
zusban kaptunk ajándékba gyógyulást lelki és testi betegsé-
gekre. Szabadulást függőségektől, szorongásokból. „Az Úrnak 
Szelleme rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy szegényeknek 
örömöt hirdessek, Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a fog-
lyoknak, szemük megnyílását a vakoknak, szabadon engedjem 
a szétzúzott szívűeket”. (Lk 4,18) Ott kopogtat minden szív aj-
taján és bebocsájtásra vár. Belülről a szívünk gondolkodási út-
vonalainak átformálásával hozza az Ő békéjét, ez nem a világ 
anyagi alapú békéje. Azt tanítja: Ne aggódjatok a holnap felől. 
Ha naponként HITTEL fogadjuk szavait, működésbe lép a csoda 

és tényleg valósággá lesz szabadító, gyó-
gyító, félelmektől mentesítő, békességet 
adó ereje a számunkra. Rajtunk múlik, 
hogy Jézust, mint ingyen kapott aján-
dékot elfogadjuk-e ezen a karácsonyon. 
Fogadjuk el! Megéri!

Szabó Sándor
Gödöllői Szeretet Lángja Gyülekezet 

lelkipásztora

KRISZTUS SZÜLETÉSE –  
PREMONTREI RENDÜNK SZÜLETÉSE
A 2021-es karácsony és az erre való készülődés nagyon külön-

leges a premontreieknél, mert Szent Norbert, a Premontrei Rend 
elindítója éppen 900 évvel ezelőtt alapította szerzetesközösségét 
a franciaországi Prémontré-ben. 1121 karácsonyán volt az első 
szerzetesi fogadalomtétele azoknak a rendi testvéreknek, akik 
Szent Ágoston szabályzata szerint Istent keresve, lelkipásztori 
és szerzetespapi életet kezdtek élni Istennel az emberek között. 
A magyarországi premontreiek hat évvel ezelőtt kezdték meg 
készületüket a jubileumi esztendőre: nagy lelki haszonnal, sok 
találkozással, konferenciákkal, együttlétekkel, hálaadással, és 
imádsággal a körülöttünk élőkért, valamint hangzó- és könyv-
kiadványokkal, intézményi fejlesztésekkel. Egész rendi közössé-
günk, de nemcsak a gödöllői atyák és test-
vérek, hanem a zsámbéki premontreiek és 
az ottani premontrei nővérek is bensőleg 
megérintett karácsonyi ünnepet kívánnak 
mindenkinek Gödöllő városában. Legyen 
az ünnepünk áldott, igaz és békével teljes!

Balogh Péter Piusz
Gödöllői Premontrei Apátság plébánosa, 

 O.Praem. apát

SZEMÉLYES KÖZÖSSÉG  KRISZTUSSAL
Karácsony olyan ünnepünk, mely kilépett a felekezeti, egyházi 

keretekből, és az emberek tömegei különféle korokban egyaránt 
megtartották. A köztudat úgy tartja számon, hogy ez a Krisztus 
születésének ünnepe. Ezzel szemben a Biblia történelmi tényei 
alapján nehezen feleltethető meg a karácsonyi időpont Krisz-
tus születésével. Azonban van miért örülnünk ennek az ünnep-
nek! Jézus Krisztus személye bármilyen időben kerül az embe-
rek figyelmének középpontjába, az önmagában öröm, mert a 
megváltás eseményét újból reflektorfénybe állítja. Személyes 
közösség a Krisztussal: ez a hívő lét lényege! Legfőbb kívánsága 
egy hitvalló kereszténynek, hogy mindenki halljon Krisztus éle-
tének tényeiről, mert ebből származik az 
ember üdvössége, azaz megmenekülése. 
A karácsony akkor válik igazán nagyszerű 
ünneppé, ha Jézus Krisztus nemcsak kivá-
ló személyiség számunkra, hanem Isten 
egyszülött fia, akivel személyes közösség-
be lehet kerülni!

Mihály József
Gödöllői Hit Gyülekezete pásztora
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VARÁZSLATRA HANGOLÓDÁS  
ÜNNEPI POMPÁBAN AZ OTTHONUNK

Advent beköszöntével előkerülnek a karácsonyi 
dekorációk. A házakra felkerülnek a színesebbnél 
színesebb fények.  A lakást díszítik a hógömbök, a 
színes girlandok, a piros manófigurák, az ajtóra fel-
kerül a kopogtató, az asztalra pedig az adventi ko-
szorú. Gyerekekkel együtt készíthetjük a díszeket, 
különféle anyagokból, különböző technikákkal. 
Készülhetünk nekik ünnepi tematikájú színezővel 
is, a kiszínezett képek is díszei lehetnek az ünnepi 
lakásnak.  Az együtt alkotás, a gyerekekkel töltött 
minőségi idő felbecsülhetetlen érték.

KARÁCSONYI MESÉK, TÖRTÉNETEK -  
KÖNYVBEN, DIA-, ÉS MESEFILMBEN

Esténként olvashatunk téli és karácsonyi törté-
neteket, amelyek színesítik a gyermek fantázia vi-
lágát, elősegítve bennük az ünnepre hangolódást.  
Előkereshetjük régi mesekönyveinket kedvenc ün-
nepi történeteinkkel, és magunk is kitalálhatunk 
egy közös karácsonyi mesét. 
Meséljünk a saját gyerekkori karácso-

nyainkról, az akkori hagyományokról! 
Újra hódít a diavetítés, ami szintén összehozza a 
családot. Felnőttekben felidézi a kellemes emlé-
keket, és gyermekeknek tovább adva meghitt él-
ményt nyújt. 

ADVENTI KALENDÁRIUM
Minden napra egy mese. Különlegesebbé tehet-

jük az adventi időszakot, készíthetünk mesenap-
tárat a kicsiknek. Minden este egy új téli, karácso-
nyi mesét vehetnek ki a kalendáriumból.

KARÁCSONYI ÉNEKEK, DALOK, MONDÓKÁK
A karácsonyi dallamok örökre a szívünkbe 

íródnak. Ha felcsendülnek a dalok, rögtön felele-
venedik bennünk az ünnep hangulata. Az adventi 
időszakban hallgassunk és énekeljünk karácsonyi 
dalokat, tanuljunk karácsonyi mondókákat a gye-
rekekkel!

KARÁCSONYI FÉNYFÜRDŐZÉS
Sötétedés utáni séta alkalmával fedezzük fel a 

karácsonyi hangulatot árasztó városokat! A leg-
több helyen aranyszínű világításba borulnak a 
főutcák oszlopai, fái. A házakat színesebbnél szí-
nesebb fények borítják. 
Síeléskor, szánkózáskor a havas táj csillámló fé-

nyei ragyognak. A korcsolyázás is remek téli prog-
ram. A szabadban a gyönyörű táj látványa, a friss 
levegő, az ünnepi fények a természet adta szépsé-
gek mind ünnepi hangulatot teremtenek.

KARÁCSONYI ILLAT
Igazi ünnepi hangulatot tudunk idézni ottho-

nunkba a fenyő, mézeskalács, fahéj, narancs, és 
a szegfűszeg illatával. A mézeskalács sütés egy 
nagyon kedvelt elfoglaltság. A sütik formázása, 
díszítése lázba hozza a gyerekeket, a sütéssel 
járó illatok pedig elvarázsolják az egész családot. 
Szintén karácsonyi illatot varázsol a lakásba, ha 

egy narancs héját bevagdosunk és a résekbe szeg-
fűszeget rakunk. A radiátoron pár mandarin vagy 
narancs szeletet vagy narancshéjat is száríthatunk. 
Egy kellemes délután alkalmával készíthetünk ka-
rácsonyi teát (almás, fahéjas) vagy forró csokit, 
kakaót a gyerekeknek. Felnőttek forraltborral, 
punccsal is lazíthatnak a nap végén. Nem csak az 
ízük, hanem az illatuk is nagyon kellemes, ünne-
pet idéző.

AJÁNDÉK CSOMAG KÉSZÍTÉSE  
A RÁSZORULÓKNAK

Készítsünk gyermekünkkel együtt szeretetcso-
magot! A csomag készítésekor beszélgessünk ve-
lük, mutassuk meg nekik, hogy miből áll az angyali 
meglepetés (együttérzés, szeretet, adomány)! Me-
lyek azok a kedves kis tárgyai, amivel szívesen és 
szeretettel örömet okozna másnak? 
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé 

a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész 
világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért 
van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

VZs

Varázslatos Karácsony
Karácsonykor meghittség költözik otthonunkba. A szeretetben, gondosko-
dásban gazdag együtt töltött készülődés és várakozás, a szülők angyali meg-
lepetései éltetik gyermekeikben a csodát.  A szikrázó fények, a karácsonyi 
illatok, a csilingelő dallamok és a mesés dekorációk teszik még varázslato-
sabbá az ünnepet.

HIRDETÉS

Jó ízekkel
töltjük meg 
a karácsonyt
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Jó volna az adventi várakozást és a karácsonyi 
ünnep szokásait úgy alakítani, hogy mindnyájan 
megélhessük azt a végtelen örömöt, és lelki gaz-
dagságot, amit ez az ünnep sugároz. Ennek fel-
tétele, hogy lelassuljunk, testi, lelki, anyagi erő-
forrásainkat helyesen mérjük fel, s amit az ünnep 
alatt teszünk, azt a családtagjaink, közösségeink 
iránti szeretetteljes adakozási vágy vezesse. Fon-
tos, hogy ekkor is vigyázzunk magunkra, egy-

másra, az egészségünkre, hiszen néhány baleset 
vagy betegségtípus éppen a gyönyörű ünnep jel-
lemzője, és így olykor elrontója.
Vegyünk néhányat sorra, és tekintsük át, mit 

tehetünk azért, hogy ne következzenek be!
Az ünnepi előkészületeket sokan rohanásként, 

stresszként, kötelező feladatként élik meg. A zsú-
folt üzletek, a saját lehetőségeket meghaladó 
mértékű ajándékok, vagy a ház csillogásának, 
díszítésének perfekcionista vágya olyan mérték-
ben túlterhelhet minket, hogy épp a lényeg, a 
békesség, a nyugalom, az egymásra való odafi-
gyelés vész el a külsőségek között. Ne engedjük 
belehajszolni magunkat ebbe a csapdába! Sok 
család jó példája mutatja, hogy egyszerűen is 
lehet ünnepi légkört teremteni. Fontos, hogy 
megtervezzük és elosszuk az előkészületekkel 
járó feladatokat, hogy észrevegyük a többiek 

munkáját, kifejezzük ezért hálánkat, örömünket.
Az ünnepi főzés-sütés során a konyha élettel 

telibb, nyüzsgőbb lesz. Ezáltal veszélyesebb 
is. Főleg, ha a saját tempónkat meghaladó se-
bességre kényszerítjük magunkat, akkor igen 
gyakoriak a kisebb vagy nagyobb háztartási 
balesetek, mint a halpucoláskor a kezek meg-
szúrása, megvágása a késsel, a forró sütő, tep-
sik, edények okozta égési sérülések, a lerántott 
serpenyőkből vagy fazekakból kiömlő olaj vagy 
más folyadék okozta forrázás. Ezek megelőzésé-
re javasolt, hogy osszuk be a munkát, ne kelljen 
sürgetve dolgozni! Ha többen vagyunk egyszer-
re a konyhában figyeljünk jól arra, mit csinál a 
másik! A csecsemőkre, kisdedkorú gyermekekre 
lehetőleg más családtag vigyázzon ilyenkor! A 
nagyobb gyermekeket jó bevonni a tevékeny-
ségbe, de legyünk tekintettel arra, hogy ez az 
első években inkább lassítja a munkánkat, hi-
szen őket türelemmel kell tanítgatnunk! Nagy-
takarításkor a létrára mászás rejt magában 
veszélyt, különösen az idősek, az egyensúlyza-
varban vagy szédülésben szenvedők és a gyer-
mekek számára. Itt is a körültekintő, saját tem-
póban végzett tevékenységet lehet javasolni, aki 
számára pedig ez túl veszélyes, az kérjen segít-
séget a környezetétől!
A faállítás során a balta okozhat sérülést, ha 

pedig nem jól rögzítjük a fát, könnyen felborul-
hat, és ráeshet valamelyik családtagra. Megelő-
zésre a körültekintő, alaposan és gondosan vég-
zett munka, a karácsonyfa helyének megfelelő 
megválasztása javasolt. A karácsonyi ünnep a 
tűzoltóság számára sajnos minden esztendőben 
csúcsidőszak. A világításra szolgáló díszeket, 
égőket olyan helyről szerezzük be, ahol biztosak 
lehetünk a termékek megfelelő minőségében, 
ellenben rövidzárlatot vagy elektromos tüzet is 

okozhat. Még körültekintőbbnek kell lennünk 
a gyertyákkal, mécsesekkel, csillagszórókkal. 
Amikor elhelyezzük őket, nagyon alaposan néz-
zük meg, nincs-e a láng 10-15 cm sugarú köré-
ben faág, szaloncukor vagy gyúlékony dísz!
Ami az ünnepi étkezést illeti, fontos tekintettel 

lenni az ismert táplálékallergiákra, különösen 
azoknál, akiknek már volt súlyos allergiás re-
akciójuk. Az olajos magvak – különösen a dió, 
de napjainkban már a mogyoró, mandula és 
számos egzotikus mag is – kedvelt alkotóeleme 
a süteményeknek. Jó is, hogy nagyanyáink tra-
dicionális receptjei áthagyományozódnak. Az 
allergiások számára azonban ez veszélyt rejt, 
figyeljünk rájuk!
A legtöbb családban a halételek – főleg a rán-

tott vagy marinírozott ponty és a halászlé – az 
ünnep elengedhetetlen fogása. Fogyasztásuk 
a szálkák miatt nagy gondosságot igényel. Hat 
év alatti gyermeknek ne adjunk szálkás halat, a 
nagyobbaknak pedig tanítsuk meg, hogy a halat 
egy kistányéron vágják apró darabokra, a szálká-
kat gondosan szedjék ki, ne a mélytányér szélére 
tegyék, ahonnan a levesbe csúszhat, hanem kü-
lön szálkás tányérra rakják! A halhúst még így is 
lassan, óvatosan vegyük a szánkba, és forgassuk 
meg! Ha szálkát érzünk, köpjük ki a falatot! Ha a 
szálka már a nyálkahártyába fúródott, ne essünk 
pánikba, fül-orr-gégészeti ügyelethez kell fordul-
ni, ahol eltávolítják! Amikor a gazdag menüből 
választunk, legyünk tekintettel a szervezetünk 
befogadóképességére, még akkor is, ha az íny-
csiklandozó ételeknek nehéz ellenállni! A túlevés 
csak rövid ideig okoz örömöt, hanem emésztési 
panaszok ronthatják el az ünnepi békénket.

Dr. Páll Gabriella 
 gyermekorvos

Ünnepekre készülve
A karácsonyvárás hagyományos része otthonaink nagytakarítása, feldíszíté-
se, készület az ünnepi menühöz, annak elkészítése és elfogyasztása, és a kará-
csonyfa állítása. De hogyan kapcsolódik mindez az egészéghez?

HIRDETÉS
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kékre festették a vonato-
kat, amelyek a Jamboree 
idején kapták meg a ké-
sőbbi zöld színt. A vona-
tok általában óránként 
közlekedtek reggel 5 és 
este 11 óra között, érkezé-
sük előtt haranggal figyel-
mezették a várakozókat, s 
a szabályzat megtiltotta, 
hogy az alkalmazottak 
borravalót fogadjanak el. 
A gödöllői HÉV érdekes-

sége, hogy - szemben más 
közlekedési eszközökkel – 
az Angliában használatos 
„balra tarts” közlekedési 
irány szerint haladnak. 
1941-ig Magyarországon 
baloldali közlekedés volt 
érvényben. Hazánkban 
a környező országokhoz 
igazodva 1939-ben szüle-
tett döntés az áttérésről, 

de a megvalósítás a második világháború kitöré-
se miatt két évvel elhúzódott. 1973-ig a kisföld-
alatti is így közlekedett, de az akkori felújítása óta 
már csak a gödöllői HÉV közlekedik a bal oldalon, 
így ez a vonal egyedülálló e tekintetben.

A főváros 1873-as egye-
sítését követően rohamo-
san nőtt a Budapesten 
dolgozó, de a környező 
településeken élők száma. 
Az így megnövekedett köz-
lekedési igények miatt a 
Budapesti Közúti Vaspálya 
Társaság (BKVT) elővárosi 
vasutak építésébe kezdett. 
1888. július 20-án adták át 
a gödöllői vonal első sza-
kaszát a Keleti pályaudvar-
tól Cinkotáig. A második, 
9,8 km hosszúságú szakasz 
Cinkota állomástól veze-
tett Kerepesig. 
A forgalom 1911. április 

19-én indult meg a Keleti 
pályaudvar - Cinkota kö-
zötti szakaszon. A Kerepes 
ideiglenes végállomástól 
Gödöllő MÁV-állomásig 
tartó harmadik, 12,8 km 
hosszú szakaszt 1911. november 25-én adták át 
a forgalomnak villamos üzemre berendezve. A 
HÉV megnyitása óriási eseménnyé vált, országos 
lapok is képes riportokban adtak róla hírt. Nagy 
felháborodást okozott, hogy az épületeket nem 
építették meg rögtön, és a gödöllői megállók el-
nevezése sem volt pontos. A Szabadság téri meg-
álló épületét 1913-ban kezdték el építeni, amely-
ben a Juhász vendéglő kapott helyet.
Az akkor még 65 perc menetidejű gödöllői vo-

nal forgalmát három gőzmozdony és kilenc, gőz-
zel fűtött és acetilénnel világított személykocsi 
bonyolította le, ezekre első-, másod- és harmad- 
osztályú jegyeket is lehetett váltani. Kezdetben 

Száztíz évvel ezelőtt, 1911. november 25-én helyezték forgalomba a Helyi Ér-
dekű Vasút (HÉV) vonal utolsó, több mint 10 kilométeres szakaszát, amely 
Gödöllőt nem csak bekapcsolta a közösségi és távolsági közlekedésbe, de az 
esemény miatt országos hírnevet is szerzett településünknek. Gödöllő a fej-
lődés nagy lehetőségének tekintette a Budapesttel összekötő új vonalat. A 
munkahelyek könnyebb elérését és a budapesti nyaralók nagyobb számú ér-
kezését várták a „villanyostól”. Az I. világháború ezeket a reményeket elosz-
latta, viszont Gödöllővel „összekötötte” Kistarcsát, Kerepest és Mogyoródot.

110 éves a
gödöllői HÉV

HOVA TOVÁBB,
GÖDÖLLŐI HÉV?

 
Tervek már korábban is voltak a végállomá-
sok helyére, illetve a HÉV és metró összekap-
csolására vonatkozóan. Az 1950-es években 
tervek készültek a HÉV és az építendő metró 
közös állomására a Népstadionnál. A metró 
építése azonban leállt, és csak 1963-ban in-
dult meg újra. Ekkorra azonban az Örs vezér 
tere mellett épült lakótelepek utasai újfajta 
utazási igényeket támasztottak, így a metró 
és a HÉV átszálló csomópontját a Fehér út két 
oldalán az Örs vezér terén építették meg.
 

A gödöllői HÉV budapesti végpontja 1970-ben 
került a Keleti pályaudvar érkezési oldaláról 
az Örs vezér terére. A budapesti végállomás-
tól a 2-es metró teremt közvetlen kapcsolatot 
a többi városrésszel. A hosszú gyalogos át-
szállás a szűk aluljárón át már építése idején 
elavult volt, ám kisebb költséget jelentett, 
mint a vasút szint alatti átvezetése. Felmerült 
a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése is 
(a négyvágányos mai Puskás Ferenc Stadion 
metróállomáson két sínpár a HÉV számára 
épült, akkor még ide képzelték a metró és a 
HÉV végállomását), ám ebből végül semmi 
sem lett. Nemrég viszont elindult a gödöllői 
HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszaka-
szok korszerűsítése és az Örs vezér terén az 
M2 metróvonallal történő összekötése, vala-
mint metró és elővárosi vasúti üzemre képes 
járművek beszerzése előkészítése projekt. 
Ennek célja a kötöttpályás közösségi közle-
kedés fejlesztése, Budapest belvárosa, a pesti 
külső kerületek, Csömör, Kistarcsa, Kerepes, 
Mogyoród, Gödöllő között átszállásmentes, 
gyors eljutási lehetőséget biztosító előváro-
si gyorsvasúti rendszer kialakításának és a 
kapcsoló járműbeszerzés előkészítése. A ter-
vezett beruházás során összekötésre kerül a 
jelenlegi M2 metróvonal és a gödöllői, illetve 
csömöri HÉV-vonal. Megújulnak, illetve rész-
ben áthelyezésre kerülnek a HÉV-megállóhe-
lyek, és korszerűsítésre kerülnek a pályák és a 
kapcsolódó biztosítóberendezések is. Ennek 
részleteiről és további – Gödöllőt érintő – fej-
leményeiről hamarosan tájékoztatást adunk.

A jövőbeli terv
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Édesapja dr. Lumniczer József az Erzsé-
bet Kórház sebész főorvosa volt. Lumniczer 
Sándor 1914-ben érettségizett a budapesti 
Gyakorló Főgimnáziumban. A tanulmányait 
1914-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Orvosi Karán kezdte meg, de 1915-ben elvitték 
katonának. Katonai szolgálata közben letette 
az első szigorlatát. A tábori sebészkórházban 
végzett munkája elismeréseként a Vitézi Rend 
tagja lett.1921-ben szerezte meg az orvosdok-
tori rangot, majd az I. számú Sebészeti Klini-
kán dolgozott. 1923-ban műtőorvosi képesí-
tést szerzett, 1934-ben tanársegéddé nevezték 
ki, 1937-ben magántanárként habilitált. 1939-
ben a kassai kórház sebész főorvosává ne-
vezték ki, ahol 1945. január 15-ig dolgozott, 
amikor is katonai parancsra távoznia kellett. 
Először Mosonmagyaróváron kezdett dolgoz-
ni a hadikórházban, majd, amikor a kórház 
megkapta a parancsot a nyugatra való kitele-
pítésre, nem volt hajlandó elhagyni a hazáját. 
A harcvonal elvonulását a Duna egyik szigetén 
elbújva várta meg családjával. Mikor lehetett, 
előjött és egy másik hadikórházban kezdett 
dolgozni, velük indult Budapest felé, de menet 
közben az oroszok fogságába került, ahonnan 
május 22-én szabadult. A Népjóléti Minisztéri-
umtól kapott igazolás után a Magdolnavárosi 
Kórházban dolgozott élete végéig.
Kora legnagyobb sebészei közé tartozott, 

emberileg és szakmailag egyaránt kiemelkedő 
orvos volt. Betegeinek utókezelését is fontos-
nak tartotta, nem csak a probléma sebészeti 
megoldását. Nevét 1944-ben honosította Lom-
niczyre, attól kezdve a Lomniczy-Lumniczer 
kettős vezetéknevet használta. A kollégái két 
legfontosabb tulajdonságának a „bámulatos 
akaraterejét, önfegyelmét” tartották. Szeretett 
kirándulni, volt, hogy napokig az erdőt járta.
Kiemelkedő sporteredményekkel rendel-

kezett az agyaggalamb-lövészet terén. 1921 

decemberében alakította meg a Királyi Auto-
mobil Club lövészszakosztályát, majd 1923 
februárjában újraélesztette az Országos Ma-
gyar Galamblövő Egyletet. Versenyezni 1922-
ben kezdett, és az 1924-es párizsi olimpián 
a négy magyar résztvevő közül tőle várták 
a legjobb eredményt. Ehelyett gyomormér-
gezés miatt hetven lövéséből tizenhármat 
elhibázott, így másnap már nem is ment ki a 
lőpályára, visszalépett. Az olimpiai számok kö-
zül ekkor kikerült agyaggalamblövést, és csak 
1952-ben helyezték vissza. Közben Európa- és 
világbajnokságokon tudtak versenyezni. A 
csapat 1929-ben Stockholmból huszonnégy 
tiszteletdíjjal és mintegy harminc plakettel 
tért haza. 1933-as bécsi világbajnokságon első 
helyet szerzett 300/298-as világrekorddal, a 
229-es hibátlan szériája is felülmúlt minden 
addigi produkciót. „A mi patronínségünkre jel-
lemző, hogy a külföldi céllövők a bécsi versenyt 
megelőzően 15-20 000 patront lőttek el, míg mi 
fejenként összesen 
nem lőhettünk el töb-
bet 800 patronnál. 
(…) Az itthoni mini-
mális tréningek után 
Bécsben folytattuk a 
verseny előkészüle-
teit. Kiderült, hogy jó 
formában vagyunk. 
Idehaza, ha verseny 
van, bejövök ide 
reggel korán, 7-től, 

A kés és puska művésze

fél 8-tól 10-ig operálok, aztán fáradtan roha-
nok ki a versenyre. Külföldön viszont az alatt 
a pár nap alatt csak a versenynek élek” – utalt 
arra, hogy orvosi hivatását sohasem adta fel. 
1939-ig Lumniczer kilenc világbajnoki címet 
és összesen 19 vb-érmet szerzett. A második 
világháború után aktívan részt vett a sportág 
újjászervezésében, és még közel 60 évesen is 
versenyzett.1955-ben a bukaresti Eb-n csapat-
ban második helyet értek el.  Hosszas betegség 
után, szegényen (mivel betegeitől pénzt soha 
nem fogadott el) halt meg Budapesten.
A gödöllői házat még édesapja vásárolta, 

a család ekkor nyaralóként használta. Igen 
nagy társasági életet éltek, a házban több-
ször játszott a híres Vidák-zenekar is egy-egy 
összejövetel alkalmából. Lumniczer Sándor 
már tartósan itt lakott a kis, kúriaszerű épület-
ben, fia Gödöllőn érettségizett, de, mivel nem 
volt remény arra, hogy itthon boldogulni tud, 
édesanyjához költözött Argentínába. Ő így em-
lékezett édesapjára, amikor hazalátogatott: 
„Minden beteget, mint embert, mint »egyedüli 
példányt« kezelt. Nem esetek, nem számok vol-
tak neki az emberek… Ahogy apám 60-70 évvel 
ezelőtt istápolta a betegeit, úgy kellene kezelni 
ma is. Felfedezhetnek még csodálatos sugara-
kat, gyógyszereket, de az apám módszere ne 
változzon!”
Lumniczer Sándor, testvére Magda és édes-

apjuk, József a gödöllői Dózsa György úti te-
metőben nyugszanak.

Dr. Lumniczer Sándor (1896. január 16. - 1958. december 24.). Budapesten 
született orvos családban. Felmenői között olyan híres orvosok voltak, mint 
például atyai nagybátyja, Lumniczer Sándor, Semmelweis fiatalkori barátja, 
aki Görgey mellett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején tábori 
törzsorvos volt, később budapesti egyetem sebészeti tanszékének a vezető-
je. Ő rakta le a magyar plasztikai sebészet alapjait, feltalálta a róla elnevezett 
sebészfogót, amelyet mind a mai napig használnak az egész világon. Az igaz-
gatása alatt levő II. sebészeti klinikán vezették be először az antiszeptikus 
sebkezelési eljárást Magyarországon.
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Az 1930-as monte-carlói galamblövőversenyen induló magyar csapat,  
középen a győztes Lumniczer Sándor

Dr. Lumniczer Sándor
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Területe 550 km2, ahol 16 település található, 
köztük Gödöllő. Legmagasabb pontja a Margita, 
344,2 m tengerszint feletti magasságával, amely 
Szada és Gödöllő határán található, azonban 
közigazgatásilag már Szada területe. Itt 1974-ben 
építettek betonból egy geodéziai mérőtornyot. 
Magyarországon 107 ilyen torony található. 
Ezeket földmérési feladatokra használták, igaz 
ma már nagyon ritkán. Sok helyen a kirándulók 
kilátóként is látogathatják. Ez így volt a Margitán 
is. Gyermek- és fiatal koromban én is többször 
voltam fent. Sajnos most már jó pár éve hivata-
losan le van zárva és nem szabadna felmenni. 
Többen így is felmennek, habár nagyon veszé-
lyes. Sajnos már tragédia is történt, akinek az 
emlékére egy kopjafát is állítottak a helyszínen. A 
Börzsönyben, a Csóványoson már felújították és 
kilátóként is lehet látogatni. Reméljük, hogy ez itt 
is meg fog történni, mert egyébként gyönyörű a 
kilátás a tetejéről!
A Gödöllői-dombság felszíni vizekben nem 

túl gazdag. Ennek ellenére 10 patak is ered a 
területén. Négy a Duna, hat pedig a Tisza víz-
gyűjtőterületéhez tartozik. Ebből következik 
az a különlegesség, hogy a dombság területén 
húzódik hazánk két legnagyobb és leghosszabb 
folyójának a vízválasztó vonala. Természetesen 
a Tisza is a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, hiszen 
annak balparti mellékfolyója és Titelnél (ez ma 
már Szerbia területe) ömlik a Dunába. A vízvá-
lasztó vonal Gödöllő területén a régi Gödöllő és 
Máriabesnyő között húzódik. Ez azt jelenti, hogy 
a Rákos-patak – amely tényleg pont Gödöllő és 
Szada határán ered, a Pazsaki és a Blaháné út 
találkozása közelében az erdőben és Újpesten 
ömlik a Dunába – a Duna, míg a Besnyő-patak és 
az Aranyos-patak a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. 
Természetes tavak nem találhatóak a dombság 
területén, azonban több mesterséges tavat, 

illetve tórendszert kialakított az ember a közép-
kor óta. Ezek közül a Hattyús-tavat az Alsó-park-
ban már feltöltötték a XIX. század végén, míg a 
Szentjakabi-tó pedig kiszáradt. Gödöllő terüle-
tén találhatjuk ma az Úrréti-tavat, a Babatpusz-
tai-tórendszert és a Malom-tavakat, Isaszeg és 
Gödöllő között. Ez utóbbiak partján régen tény-
leg malmok működtek, ma már azonban főleg 
horgászati célra hasznosítják. Szüleim elmesélé-
se alapján még a ’60-as években lehetett fürödni 
ezekben a tavakban.
Felszín alatti vizekben Magyarország igen 

gazdag, így a Gödöllői-dombság is. Korábban, 
évszázadokon keresztül a nem túl mélyen ta-
lálható talajvíz látta el ivóvízzel a lakosságot. 
Ezzel működtették a házaknál és a temetőkben 
található kerekes kutakat. Sajnos azonban az 
emberi beavatkozás következtében – a besnyői 
vasúti bevágás és az M3-as autópálya töltésének 
építése – a talajvíz szintje jelentősen lecsökkent. 
Így a kutak nagy része és a Szentjakabi-tó is ki-
száradt. Később azonban elkezdték megfúrni a 
mélyebben található rétegvíz készleteket és ma 
már ezek adják Gödöllő ívóvíz ellátásának nagy 
részét. Szintén jelentős hévíz (termálvíz) kincset 
találtak az 1960-as években az Alsó-parkban. 
Azonban akkor ezt a programot leállították. 
2006-ban újabb fúrásokat végeztek és kutakat 
alakítottak ki, de végül ezeket is elfojtották. Az in-
dok mindkétszer az volt, hogy nagyon magas az 
oldott ásványianyag (főleg só) tartalma a víznek 
és így nagyon költséges lenne a hasznosítása. 
Emiatt továbbra sincsen Gödöllőnek termál-
fürdője és fűtésre sem lehet felhasználni ezt a 
geotermikus energiát. Veresegyházon már rég-
óta hasznosítják fűtésre a melegvizet. Tura ha-
tárában pedig 2018-ban kezdte meg működését 
Magyarország és a régió első elektromos áramot 
előállító geotermikus erőműve.

Természetföldrajzi érdekességek  
a gödöllői-dombság területén

A dombság területén a homok és a lösz a 
legjelentősebb talajképző kőzet. A talajtípusok 
közül főleg a barna erdőtalaj, kisebb részben 
pedig a réti-, öntés- és homoktalajok fordulnak 
elő. Gazdag növény-, és állatvilágot találunk a táj 
területén. Jelentős erdei, vízi, vízparti és gyepve-
getációval találkozhatunk. A Gödöllői-dombvi-
dék Tájvédelmi Körzetben 94 védett növényfaj 
található, például a gyapjas gyűszűvirág vagy 
a homoki kikerics. Szomorú, hogy az elmúlt 
évtizedekben 7 védett növényfaj már kihalt a 
területen, közöttük a hosszúlevelű árvalányhaj 
is. Az állatvilága is igen gazdag, hiszen kb. 2500 
gerinctelen és kb. 270 gerinces faj található itt. 
Régóta híres a vadállománya (a vaddisznó, az őz 
és a gímszarvas őshonos, míg a dám és a muflon 
betelepített) a környéknek, hiszen már I. (Nagy) 
Lajos királyunk is vadászott a Valkói-erdőben 
a XIV. században. Itt egyébként találkozhatunk 
egy másik különleges látnivalóval, ami viszont 
már emberi alkotás, a Csörsz-árok maradványai. 
Ez egy 1260 km hosszú sánc-árok rendszer volt, 
amelyet a szarmaták építettek római irányítással, 
valószínűleg a IV. században, a barbár betörések 
megakadályozására. Ez volt a Kárpát-medence 
legnagyobb méretű ókori alkotása. A Duna-ka-
nyartól indult és gyakorlatilag az Alföldet övezte 
északi és keleti irányból egészen az Al-Dunáig. Ma 
már csak rövidebb szakaszai láthatóak néhány 
helyen, Magyarországon és Romániában.

Lencsés Barna

A Gödöllői-dombság – hivatalos nevén Gödöllői-Monori-dombság – hazánk 
egyik kistája. Az Északi-középhegységhez, mint nagytájhoz és azon belül pe-
dig a Cserhát középtájhoz tartozik.
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A kerttervezés egy igen összetett, egymás-
ra épülő folyamatokból álló munka, melyet a 
tervező és a tulajdonos többé-kevésbé közö-
sen végeznek annak érdekében, hogy a vég-
eredmény egy olyan jól működő, harmonikus 
rendszer legyen, melyben a tulajdonosok szí-
vesen töltik napjaikat. 
Első lépés a terület megismerése. Ez fel-

adatonként eltérő módszerekkel történhet. A 
célja, hogy felmérjük a pontos telekméretet, 
a terepviszonyokat és a telken már meglé-
vő - esetleg jövőben tervezett - épített, vagy 
egyéb fix elemeket, akár a meglévő növénye-
ket. 
Egyszerűbb területeknél a kerttulajdonos 

által megadott adatokra is tudunk támasz-
kodni. Abban az esetben, ha picit összetet-
tebb, de sík terepről van szó, helyszíni fel-
méréssel megszerezhetőek az alapadatok. 
Viszont, ha nagy lejtésről, összetett terepala-
kulatokról van szó, akkor legjobb, ha geodéta 
bevonásával készíttetjük el a felmérést. 
Új építésű lakóingatlanok esetében leg-

többször már rendelkezésre áll minden szük-
séges alapadat ahhoz, hogy helyszíni felmé-
rés nélkül is el tudjuk készíteni a kerttervet. 
Második lépés a megrendelő igényeinek 

megismerése és azok feltüntetése egy úgyne-
vezett funkciósémán. 
Ebben a lépésben elhelyezünk minden 

olyan funkciót a kertben, amire a kerttulaj-
donosok tervezéskor vágynak. A kerthasz-
nálat a tulajdonosok élethelyzetétől, szo-
kásaitól függően igen eltérő szokott lenni. 
Vannak, akiknek legfontosabb a kis konyha-

kert, mások úszómedencére vágynak és így 
tovább.
A kerttervezés harmadik lépése, amikor 

meghatározzuk a közlekedési irányokat, a ki-, 
illetve rálátási szögeket, valamint a takarást 
igénylő területeket. 
Az adott használati módokra kijelölt te-

rületekre el is kell jutni. Úgy kell megalkotni 
a közlekedési utakat, hogy azok segítsék a 
praktikus használatot, esztétikai élményt 
nyújtsanak, és lehető legkevesebb plusz bur-
kolatot jelentsenek.
Még nem találkoztam olyan megrendelő-

vel, aki ne azzal kezdte volna az igényeinek 
felsorolását, hogy a szomszéd ne lásson be. 
Emellett pedig erős az igény a szép kilátások 
megtartására. Ezeket a pontokat kell megta-
lálnunk és a tervezés folyamán figyelni a meg-
felelő ágyásszervezésre, növényválasztásra.
Az ügyféllel folytatott beszélgetések nyo-

mán egy jó tervező már „átérzi”, kifürkészi, 
hogy mi az a formavilág, amiben az adott 
megrendelő jól fogja érezni magát. 
Következő cikkünkben kitérünk a kert stílu-

sára, a kerttervezés legizgalmasabb részére.
Reméljük jut idő az ünnepi időszakban a 

családi összejövetelek és a készülődés mel-
lett álmodozni kertünk kivitelezéséről, a ta-
vasz eljöttéről! 

Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea 
okl. tájépítészmérnök

Kert-Ötlet 3D- Specialmix Kft

Kerttervezés lépésről lépésre

HIRDETÉS

K
ERT

Az idei évben eltekintünk az ünnepi témától, és egy olyan feladat megoldásá-
ról szeretnénk írni, amely minden felelős kerttulajdonos egyik legnehezebb 
és legszebb kötelezettsége: a kerttervezés folyamata. Rendhagyó módon a 
kertészkedés egyik igazán télre való feladatát fejti ki tájépítész kollégánk a 
mostani és a következő lapszámban, ahol is a kerttervezés menetére nye-
rünk betekintést.
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Karácsony alkalmából – mely Erzsébet királyné által különösen kedvelt ünnep volt, hiszen nagyon szeretett másokat megajándékozni –
egy varázslatos hangulatú napra várjuk a családokat. Aki ellátogat hozzánk, a Mare Temporis hagyományőrzőinek közreműködésével 

próbára teheti magát, megfelelne e a királyi udvar szokásainak és elvárásainak, megtanulhatja az udvari bálok népszerű táncait, 
és részt vehet Erzsébet királyné fogadásán.

Az udvari forgatag mellett kézműves programmal és a Kezes-Lábas Játszóház kreatív, ügyességi játékaival várjuk a kicsiket és nagyokat. 
Az ünnepi napot az Aranyszamár Bábszínház meseelőadása zárja.

Belépőjegyek ára: óvodásoknak: 800 Ft/fő • iskolásoknak: 2.200 Ft/fő • felnőtteknek: 3.700 Ft/fő • családoknak: 8.000 Ft (2 felnőtt, max. 3 gyerek)

A programra szóló belépőjegyekkel látogatható az állandó kiállítás, a Dédszüleink ebben ünnepeltek c. időszaki tárlat és a lovarda.
Belépő csak a meseelőadásra: 600 Ft/fő

Gödöllői lakosoknak a teljes programra külön kedvezményes belépőjegy váltható.
•

18:00: Barokk Színház: Látnivágyók 
– avagy Herceg Grassalkovich II. Antal színházalapításának igaz története • abszurd komédia egy felvonásban a Barokk Színházban

Írta és rendezte: Pozsgai Zsolt • Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő • Dózsa Zoltán • Lux Ádám • Nemcsók Nóra •  Timon Barnabás
Belépőjegy: 3.900 Ft

www.kiralyikastely.hu • informacio@kiralyikastely.hu  • Tel.: 06 28 410 124

Erzsébet királyné karácsonya
2021. december 28., 10-16 óráig 

Élménydús kalandok a család minden tagjának

Erzsébet királyné karácsonyai Gödöllőn
Gödöllőn a hétköznapok és az ünnepek is fesztelenebbek voltak, mint Bécsben. A karácsonyok bensőséges hangu-
latban zajlottak, ahogyan Mária Valéria nevelője, Rónay Jácint visszaemlékezéséből kiderül: „Esténként aztán Valéria 
főhercegnő óhajtására a szembekötősdi járta, majd újra munkához fogtak, s ábrákat színeztek és metszettek ki ahhoz 
a képeskönyvhöz, melyet a jólelkű királykisasszony a gyermekkórház üdülő betegeinek szánt.”
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Az ünnepek ugyanis mindig alkalmat jelen-
tettek a jótékonykodásra is. A család sokszor 
egészen újévig Gödöllőn maradt. Szintén Rónay 
feljegyzése 1881-ből: „Szilveszter estéjén megint 
felöltötte ünnepi pompáját a karácsonyfa. A 
gödöllői felsőkert egyik hajlásában öntözéssel 
mesterséges korcsolyapályát csináltak, melyen 
a királykisasszony és benső barátnője, Auersperg 
Aglája hercegnő napestig vidáman csúszkáltak”.
„Köztudomásu dolog, hogy a királyi család, ha 

csak közbe nem jött valami legyőzhetetlen aka-
dály, a karácsonyi ünnepeket mindig Gödöllőn 
töltötte. (...)
A királyné, Mária Valéria és férjhezmeneteléig 

Gizella is már hetekkel karácsony előtt személy-
zeteik élén elkezdettek dolgozni a katholikus 
iskolában felállítandó karácsonyfa földíszítésén 
és szegény gyermekek felruházásán és megaján-
dékozásán.
Maga a királyi pár közös pénztárából rende-

sen 100 frtot küldött a katholikus lelkésznek, 
ugyanannyit a reformátusnak, 50 frtot a besnyői 
zárdafőnöknek és 30-at a zsidó rabbinusnak, - 
kinek csak csekély számu növendéke volt, hogy 
azon az összegen téli ruhát vegyenek szegény 
tanítványaiknak. Volt horgolás, szabás, varrás a 
királyné és leánya lakosztályaiban, mintha vala-
mi műhellyé változott volna át a királyi kastély. 
A királyné maga rendesen fehérneműt készített, 

míg leánya fejkötőt, kézelőt, ingelőt 
stb. gyártott. A kedves jó lélek hetek-
kel karácsony előtt megvont magától 
minden tartható cukorkát és süte-
ményt. Ezt, valamint egy egész halom 
játékszert, melyet maga vásárolt össze 
a gödöllői vásáron, és egy nagy ko-
sár mézeskalácsot a ruhadarabokkal 
együtt elküldötték a plébánosnak, 
hogy karácsony estéjén kiossza az isko-
la legnagyobb termében felállított ka-
rácsonyfa alján. Festetich Mária grófnő 
udvarhölgy és később (1881 óta) Kornis 
Mária grófnő, a kis főhercegnő kamara 
elöljárója és növelőnője, maguk is te-
temesen hozzájárultak az ily küldemé-
nyek gyarapitásához. Így minden szent 
estén 170-180 tanulónak szerzett a kis 
királyleány örömet.
A kiosztásnál jelen volt udvar- 

hölgytől egyszer megtudván, hogy 
egy leányka nem kaphatta meg az a 
babát, melyet magának kiszemelt, az 
az aranyszívű királyleányka a maga babái közül 
kikereste a legszebbiket, a legszebben felöltöz-
tette, nyakába egy csomagot akasztott mézes 
kalácscsal és elküldötte a plébánosnak, hogy 
adja át az elszomorodott kis leánynak.
Ámde Mária Valéria be nem érte avval, hogy 

csak a kicsinyeknek szerezzen örömet: ő a „na-
gyokat” is meg akarta vigasztalni. A plébános 
kalauzolása mellett maga fölkereste a helybeli 
szegényeket és közöttük pénzt és ruhadarabokat 
osztott ki.” 

Simon Péter: Király és haza (Bp. 1899)
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2100 Gödöllő, Dózsa György út. 96 | Tel.: +36 70 636 5678
www.arsenalfitness.hu

Hogy érzik magukat „otthon”, Monoron? – 
kérdeztük Barta Lászlótól, a Gödöllői Röplabda 
Club elnökétől.
Először is el kell mondani, hogy mi otthon min-

dig Gödöllőn vagyunk, de a fizikai létünk most 
Monorhoz köt bennünket, ahol hihetetlen magas 
színvonalon áll rendelkezésünkre az infrastruktú-
ra és egy 1000 fős sportcsarnok, pedig a városnak 
még csak élcsapata sincs. Remek a stáb, akik ba-
rátságosak és segítőkészek, példát lehetne venni 
róluk Gödöllőn is.
Mennyire édes vagy keserédes az őszi elsőség 

az NBI-ben az extraligából visszalépés után?
Mindenféleképpen keserédes, hiszen nagyon 

nehezen jutottunk túl azon, hogy a játékosokkal 
ezt átbeszéljük. A lányok fegyelmezettek voltak, 
és ha nehezen is, de megértették, hogy mi történt 
és az ígéretek miképpen váltak köddé.
Megismételheti-e magát a történelem egy 

esetleges újabb rájátszásban elért siker után?
Vannak olyan események, amelyekben megis-

métli magát a történelem, ezt tudjuk jól. Viszont a 
tavalyi év után már mi is más szemüveggel nézzük 
az eseményeket és hiszünk el bármit is bárkinek. 
A csapat új reményekkel és motivációval vágott 
neki az idénynek, és ha a lányoknak sikerül elér-
ni ismét a tavalyi eredményt, akkor a döntő előtt 
már nem reményt, hanem konkrétumot szeret-
nék nekik mondani. Ezen dolgozunk nap, mint 
nap, és ennek az alapjait rakjuk le számukra.
Mikor mondhatjuk már el végre, hogy itthon 

vannak otthon a gödöllői röplabdás lányok?
Ez egy kiváló kérdés és nagyon jó lenne már 

konkrét dátumot mondani. Folyamatban van-
nak tárgyalásaink, amelyek egy része reményt 
ad, másfelől nézve elkeserítő, de az emberi ter-
mészet már csak ilyen. Mint mindenben, itt is azt 
lehet mondani, hogy arra van garancia, amit mi 
csinálunk meg, ha csak várunk másokra, akkor 
kerülhetünk olyan helyzetbe, mint ahol már vol-
tunk. De a rossz tapasztalat felvértez bennünket, 
hogy ne lépjünk bele még egyszer ugyanabba fo-
lyóba. Annyit elmondhatok, hogy egyfajta dacos 
hittel mégis Gödöllő a célterület (Veresegyház 
tárt karokkal várná a klubot – a szerk.) és jövő de-
cemberben már látok is egy csarnokot, azt még 
nem tudom, hogy hol, csak azt, hogy a városban.
Elképzelhető, hogy amíg a reményből való-

ság nem lesz, addig a csapat 2022 őszén pár 
mérkőzést az addigra talán már felújított Tö-
rök Ignác Gimnázium csarnokában játsszon?
A jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetet látva, 

amit Gödöllő biztosít a felnőtt NBI-es csapatunk-
nak, nem hiszem. Mi nem kockáztathatjuk meg, 
hogy beázik a terem, nem lesz fűtés vagy villany. 
Pár hete volt egy utánpótlás mérkőzésünk, amit 
nyolc, azaz 8 fokban kezdtek meg a lányok. Ilyet 
Monoron nem tudnék elképzelni, így ameddig 
nem lesz csarnokunk, és örömmel látják ven-
dégül a csapatunkat, addig ezt kell választani, 
mert a profi szintű játékhoz, profi szolgáltatást 
kapunk.

Volt már arra példa, hogy első helyen várta a 
tavaszi folytatást a csapat? – erről már Rózsavöl-
gyi Sándort, a Gödöllői Sport Klub-Gödöllői Bikák 
szakosztály elnökét faggattuk.
Tizenhat éve vettem át a szakosztály vezetését, 

azóta a felnőtt csapat sosem szerepelt ilyen jól ősz-
szel. Utoljára, 1992-ben volt bajnok a gödöllői fel-
nőtt labdarúgó csapat, ennek nyáron lesz 30 éve.
Minek köszönhető a siker? Ennyit erősödött a 

csapat, esetleg gyengült a mezőny?
Nem lett gyengébb a mezőny, sőt, minden év-

ben egyre erősebb. De mi is erősödtünk, ugyanak-
kor beérett a sokéves, tudatos, építkező munka, 
amely most az eredményben is megmutatkozik. 
Az új edző is megtalálta a hangnemet a játékosok-
kal, amely ugyancsak hozzájárult a sikerhez.
Beszélhetünk már az NB III-ról? Lesz jövőre 

NB-s labdarúgó csapata Gödöllőnek?
Ezen vagyunk. Nem titok, hogy szeretnénk egy 

osztállyal feljebb jutni, ebben a versenyben van 
egy jóval kedvezőbb anyagi helyzetben lévő ri-
válisunk. Amennyiben sikerül a feljutás, hasonló 
feltételekkel, a jelenlegi kerettel szeretnénk neki-
vágni a magasabb osztálynak.
A remek őszi idénynek van köze ahhoz, hogy 

immáron tehetségközpontként működnek?
Nincs. Sokkal inkább annak, hogy az elmúlt tíz 

évben is úgy működtünk, mint egy tehetségköz-
pont – kezdve az óvodai foglalkozásoktól az után-
pótlás gondozásig.

Két labdasportban is remek szezont tudhatnak maguk mögött a gödöllői csapatok, 
hiszen röplabdás lányaink a másodosztályt jelentő NB I-ben, míg futballista fiaink a 
Pest megyei első osztály őszi pontvadászatában zártak a tabella élén.

SPO
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Rózsavölgyi Sándor

Gödöllői Röplabda Club idei csapata

Őszi éllovas csapataink
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Kacsa: Friss pecsenye kacsacombokat megtisztítjuk a maradék toll tokoktól, 
majd jól átmossuk és lecsepegtetjük. Folyékony füsttel megfújjuk, friss fokhagy-
mát préselünk rájuk, sózzuk és jól átforgatjuk, majd tepsibe helyezzük bőrével 
felfelé. Durvára tört színes borssal, frissen vágott rozmaringgal megszórjuk, aztán 
felöntjük annyi olvasztott kacsazsírral, hogy ellepje, de óvatosan, hogy le ne mos-
sa róla a fűszerezésünket! Lefedjük, majd 95 C°-os sütőbe, esetleg kemencébe 10 
órán keresztül készre konfitáljuk. Miután elkészült, a kacsazsír nagy részét leszűr-
jük, csak egy kisujjnyi maradjon a tepsibe, majd egy 200 C°-os sütőbe/kemencébe 
ropogósra sütjük bőrét, és fogyaszthatjuk is.
Lilakáposzta: Cukrot karamellizálunk, félfőre vágott lilahagymát átdinszteljük 

rajta, majd a nagyobbra reszelt almákat is. Ezután a gyalult lilakáposztát adjuk 
hozzá és lefedjük, alacsony lángon, 5-10 percenként kavargatjuk. Miután kiengedi 
a nedvességét és elkezd puhulni, tető nélkül lassan elfőzzük a leve nagy részét. 
Sóval, borssal, őrölt köménnyel, egy kevés ecettel ízesítjük, tálalásnál frissen pirí-
tott, enyhén tört dióval szórjuk meg a tetejét.
Burgonya: A burgonyát megpuculjuk, átmossuk, azonos méretű darabokra 

vágjuk. Tengersós vízben készre főzzük, ezután még negyed órát nagyon alacsony 
lángon tovább hagyjuk, hogy teljesen átfőjjön. A burgonyáról leszűrjük az összes 
vizet, burgonyatörővel alaposan áttörjük, majd az olvasztott, forró vajat eldolgoz-
zuk benne elektromos habverő segítségével. Ezután a frissen forralt tejet is hozzá 
keverjük a kívánt selymes, vagy keményebb állag eléréséig. Sóval ízesítjük, esetleg 
kevés szerecsendiót is adhatunk hozzá.
Alma: Az almákat átmossuk, magházukat lyukasztóval eltávolítjuk, kisujjnyi 

szeletekre karikázzuk, majd egy enyhén híg, rumos-sós karamellen átforgatjuk, 
míg megpuhulnak. Kevés fahéjjal és szegfűborssal ízesítjük.

Egy kis főzőcske
Rozmaringos kacsacombok, diós lilakáposztával, 
burgonyapürével és karamellizált almával

Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

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

Hogyan éljük meg a karácsonyi készülődést? Ez lényegében rajtunk múlik. A boldog, kiegyensúlyozott gyermekkor része 
a mesehallgatás. Tehát álljunk meg, ne rohanjunk, teremtsünk varázslatos hangulatot gyerekeinknek és a karácsonyi készü-
lődés a meghitt, együtt töltött, békés, nyugodt időtöltésről szóljon! Ehhez ajánlom Rowling új könyvét, amely az olvasót és 
hallgatóját egy varázslatos mesebirodalomba repíti.
Főhősünk, a nyolcéves Jack, akinek legjobb barátját, Püsmacot, mostohanővére mérgében kidobja az autóból. Püsmac 

egy elnyűtt, rózsaszínről szürkévé vált, otthon illatú puha plüssmalac. Hiába kap egy ugyanolyan vadonatúj „pótmalacot”, 
Jack vigasztalhatatlan, hiszen társa pótolhatatlan.
A kalandok szenteste kezdődnek. Kalac, az új malac életre kel, és apró játékfi-

gurává kicsinyítve Jacket elviszi az Elveszettek Birodalmába, ahová az elhagyott 
dolgok kerülnek. Nagy lendülettel vetik bele magukat, hogy felkutassák Püsma-
cot, de ez sokkal nehezebb feladatnak bizonyul, mint gondolták. Ugyanis az Elve-
szettek Birodalma egy sokrétű hely, ahova annak megfelelően kerülnek a dolgok, 
milyen szerepet játszottak gazdáik életében „odafent”. A versenyfutás a Kallódó-
ban kezdődik, ahol kiderül, a Birodalom legalsó bugyrában, a kráterben a Veszejtő 
az úr, aki mindent elpusztít, ami a keze ügyébe kerül. Ha nem érnek oda időben, 
Püsmac is itt végezheti és a varázslat csakis szenteste éjfélig tart. Ha addig nem 
menekítik ki Jack barátját, örökre az Elveszettek Birodalmában ragadhatnak. 
Rowling hihetetlen részletgazdagsággal jeleníti meg szemünk előtt azt a biro-

dalmat, ahová hol hasztalan, hol nélkülözhetetlen dolgok kerülnek. Mindeközben 
olvashatunk olyan kis tanmeséket, melyeket testet öltött tulajdonságok mesél-
nek, mint például a Szépség, a Remény, a Hatalom és a Becsvágyc, akiket gazdáik 
vesztettek el. 
Sok izgalmat kívánok Jack és Kalac kalandjaihoz!

Mravik Henriett

Kalac, a karácsonyi csodamalac
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Békés,
boldog

Karácsonyt
kíván a 

Fáma
Könyvesbolt!

Gödöllő, 
Szabadság tér 9.

 
06 28 514 650

06 70 336 9013
fama@famakonyv.hu



2021. december 16. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 31

Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

A rejtvény kiemelt soraiban (első és második) egy középkori adventi énekből idézünk kettő sort. A megfejtéseket 
a pelikan@gdl.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2022. január 10-ig név, 
telefonszám, postacím és/vagy e-mail elérhetőségek megadásával. A helyes megfejtők között díjakat sorsolunk ki.  
A sorsolás időpontja január 12. A nyertesek nevét honlapunkon, illetve következő lapszámunkban közöljük.

MÚLTHAVI NYERTESEINK:
Szedmák Attila - dr. Péterfi Gábor könyve
Dr. Hollósy Tamásné - 2000 Ft FÁMA utalvány 
Farkas Mihály - 1000 Ft FÁMA utalvány

R
EJTVÉN

Y

WE S T 5
MINŐSÉGI

 LAKÁSOK 
MEGFIZET

HETŐ ÁRAK
ON

+36 70 953 00 00
0 Ft ügyvé

di díj
Három hón

apig
Átadás

0 Ft közös 
költség

2021 év vé
ge

www.west5.hrtl.hu | ertekesites@hrtl.hu

ELSŐ SOR

MÁSODIK  SOR



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2021. december 16.32

Impresszum: GDL.hu PELIKÁN | Kiadja a Szövetségben a gödöllőiekért egyesület | 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.  

Főszerkesztő: Béres Marianna | Szerkesztőség: 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. | E-mail: pelikan@gdl.hu | Nyomda: Copy & Consulting Kft.  

BUDAPEST  | Kéziratokat nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. A kiadó fenntartja magának a jogot a kéziratok leközlés előtti szerkesztésé-

re. Az újságban megjelent cikkek, képek az újság külalakja szerzői jogvédelem alatt áll. Csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével tehető 

hozzáférhetővé, illetve másolható. Az írások tartalmáért a szerző vállal felelősséget. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. IS
SN
 2
73
2-
13
39

CE
/2
25
29
-4
/2
02
0

G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I  
VÁ
LL
AL
KO
ZÁ
S

Nem volt kockázatos a ’90-es években vállal-
kozást indítani? Vagy akkor volt erre lehetőség, 
ezért vágtak bele?
Az LZ Thermotrade Kft. alapítása előtt társam-

mal, Zala Péterrel egy német kazángyárat képvi-
seltünk, de az sajnos megszűnt, viszont a munka 
és a feladat testhezálló volt, így másik beszállító 
után néztünk, akikkel együtt lehet dolgozni. Így 
jutottunk el Olaszországba, majd onnan Liech-
tensteinbe, a Hoval központjába, akiktől kizáró-
lagos forgalmazói jogot kaptunk a magyar piacra. 
Ebben a gondviselést látom, mert előtte már so-
kan akarták ezt elnyerni, sikertelenül. Ugyan nem 
vagyunk gépészmérnökök, mégis bennünk látták 
meg a megfelelő partnert. Azonnal tudtuk, hogy 
a Hoval névvel vállalkozni idehaza nagy lehetősé-
get jelent, komoly potenciált láttunk a velük való 
együttműködésben.
Honnan hová fejlődtek?
A cégünk megalakulásakor egy szervizessel és 

egy Barkasszal indultunk. Ma már tizenhat szer-
viztechnikusunk van országszerte, a cég személyi 
állománya 35 fő, és folyamatosan bővülünk. A 
kazánokon kívül mindennel foglalkozunk, ami 
hővel kapcsolatos: hőszivattyús hűtés és fűtés, 
csarnok- és helyiségszellőztetés, kémények, va-
lamint meleg víz tárolás és előállítás. Az első éves 
100 milliós eredményhez képest idén átléptük 
a két és fél milliárdos árbevételt, ami nem csak 
önmagában örömteli, hanem azért is, mert az 
utóbbi években kétszámjegyű bővülést értünk 
el rendszeresen. Ez visszaigazolást ad az elmúlt 
évtizedek munkájáról.
Ki a cég fő vevőköre?
Elsődlegesen az ipari és kommunális szeg-

mensben vagyunk erősek. Lakossági szinten 
főleg a kéményes üzletágban vagyunk ismertek. 
Fali kazánjaink és egyéb fűtő-, illetve szellőzés-

technikai megoldásaink a piac egészéhez képest 
ez utóbbi szegmensben kevésbé jelentős.
Többen a tulajdonosi körből Gödöllőn élnek. 

Adódik a kérdés, hogy akkor miért éppen Veres-
egyházon van a cégük?
Amikor telephelyet kerestünk, elmentünk a gö-

döllői polgármesteri hivatalba a polgármester úrral 
egyeztetni. Sajnos már a recepción sem jutottunk 
túl, be kellett volna jelentkezni, előre időpontot kér-
ni. Elszomorított, hogy ez ilyen bürokratikusan mű-
ködik, így a környező településeket bejárva eljutot-
tunk Veresegyházára, ahol polgármester úr azonnal 
fogadott minket és tetszett is neki a tervünk.  Autóba 
ültünk és megmutatta az akkor még üres területet, 
ahol ma is áll az irodaházunk. Adott egy kedvező 
ajánlatot, melyet elfogadtunk, a kivitelezés kez-
detén pedig a város kihelyezett hozzánk a sarokra 
egy éjjel-nappali vagyonvédelmi őrbódét. Azóta is 
azt érezzük, hogy Veresegyház egy vállalkozóbarát 
település, itt fontosak vagyunk a város számára. Az 
új, átépített irodaházunk átadása előtt még díszbur-
kolatot is kaptunk az épület köré, hogy szép környe-
zetben tudjuk folytatni a munkát.
Játszunk el a gondolattal! Van egy cégük Gö-

döllőn és egy Veresen? Mik lennének a legfőbb 
különbségek?
Ez egy érdekes kérdés, mert gödöllőiek vagyunk, 

és ugyanakkor veresiek is. Minden nem Veresegy-
házával kapcsolatos támogatási kérelemre ne-
met mondtunk, a veresi kérésekre viszont igent. 
Legyen az a Veres1színház, utcabál vagy épp egy 
könyv támogatása. Magunkénak érezzük a telepü-
lést, cégünk érzelmileg eggyé vált a várossal. Amit 
folyamatosan kapunk, azt – ha tehetjük – hálából 
viszonozzuk a városnak. Minderről semmilyen 
megállapodás nincs, egyszerűen kialakult, és fon-
tos kihangsúlyozni, hogy ez oda-vissza működik. 
Nyáron például megkerestük Béla bácsit (Pásztor 

Béla polgármester – a szerk.), hogy a raktárépü-
letünk mellett húzódó utcarészre szeretnénk né-
hány fát kihelyezni. Nem kérdezett vissza, azonnal 
egyeztetett a városi kertésszel, aki még aznap kijött 
fölmérni a terepet, egy hónapon belül pedig öt mé-
terenként fákat telepítettek, és szépen visszarakták 
a díszburkolatot is. Veresen így mennek a dolgok; 
nem tudom, hogy Gödöllőn vagy máshol hogyan, 
ezt ítéljék meg az ottani vállalkozók.
Ha ma újra kezdenék, megpróbálnák Gödöllőn 

beindítani a vállalkozást?
Ez nem kérdés, hogy a mai tudásunkkal biztosan 

nem Gödöllőt választanánk, hanem Veresegyházát. 
Biztosan nehezebb dolgunk lenne, mert akkor el-
sők voltunk, most már sokkal nagyobb a verseny itt 
is, viszont a város hozzáállása példaértékű és egyér-
telműen vállalkozásbarát, amit sajnos nem látok 
Gödöllőn. Hozzánk napi szinten jönnek teherautók, 
illetve nekünk is van sajátunk, és el sem tudjuk kép-
zelni, hogy behajtási díjat kelljen fizetnünk azért, 
hogy használjuk a város útjait, miközben helyben 
termelünk profitot, amivel a várost támogatjuk he-
lyi iparűzési adó formájában.
Végezetül Ádámtól kérdezem, miért jött haza 

Svájcból átvenni a vállalat irányítását, mi volt eb-
ben a fő inspiráció?
„Röpke” 17 évet éltem Zürichben és immár kettős 

állampolgár vagyok. Szeretem Svájcot, ugyanakkor 
elsősorban mindig is magyarnak éreztem magam. 
Soha nem tudtam úgy kapcsolódni az emberekhez 
odakint, mint itthon. Édesapámmal is sokat beszél-
tünk erről és nagyon örült, amikor bizonyossá vált 
a hazatérésem. Megkönnyíti a beszállítókkal való 
együttműködést az anyanyelvükön való kapcsolat-
tartás és a kultúrájuk ismerete. A saját kollégáimmal 
pillanatok alatt sikerült megtalálni a közös nevezőt, 
nagyszerű emberekkel van szerencsém együtt dol-
gozni. Jó döntés volt visszatérni.

Két gödöllői család  
veresi sikertörténete
A több mint 27 éve működő, 100%-ban magyar tulajdonú LZ Thermotrade 

Kft. fő profilja a fűtés- és szellőzéstechnika. A cég tulajdonos-ügyvezetőjével, 

Lőrincz Péterrel és fiával, egyben utódjával, Lőrincz Ádámmal beszélgettünk 

arról, hogy mi történt velük az elmúlt bő negyed évszázadban, és hogy kerül-

tek Gödöllőről Veresegyházra, ahol otthon érzik magukat.


