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VÉLEMÉNY

Szinergiák egykor és ma
gyarország él, megerősödött, folyamatosan nyeri mesi György meghirdette a „Józan Ész ForradalAz 1848. március 15-i napban benne van a
vissza gazdasági és nemzeti függetlenségét, po- mát”, amely rá egy évre Új Kezdet párttá alakult.
megelőző időszak – a reformkor –, belőle loblitikai cselekvőképességét, és szerencsére növeli A magát jobboldali és konzervatív pártnak valló
bant ki a magyar szabadságharc. 1825-1848
is szerepét a régióban. Az elmúlt tizenkét évet formáció a „Talpra Európa” programot meghirközött rendkívüli egyéniségek – Wesselényi,
látva határozott párhuzamok vonhatók a reform- dető Európai Demokrata Párt tagja, ami az euróBatthyányi, Kossuth, Klauzál – váltak a magyarkorral, hiszen gazdasági szabadságharc kezdő- pai liberális frakció családjához tartozik. A város
ság szószólóivá, beváltva Széchenyi gondolatát,
polgármestere a Szabad Városok Szömiszerint Magyarország nem volt,
hanem lesz… Elég a legnagyobb ma- A szinergiában egy dologra ható tényezők hatá- vetsége ellenzéki önkormányzati csogyar munkásságát említeni, megírta a sa nem összeadódik, hanem hatványozódik. Is- porttal együtt fontosnak érzi, hogy
a települések közvetlenül is Európai
Hitelt, nevéhez fűződnek folyószabályozások, a Lánchíd építése, de a Nem- merünk ilyet a fizikai és lelki folyamatokban, a Uniós forráshoz tudjanak jutni, kikezeti Akadémia kezdete is. A magyar gazdaságban, a történelemben is. Vannak olyan rülve a kormányt. Az Európai Egyesült Államok megvalósításáért küzdő
nyelv forradalma pedig a nemzeti kölnapok,
amikor
ez
bekövetkezik.
A
helyszínek,
a
frakció tagjaként, Magyarország kortészet rendkívüli fejlődését eredményezte, elég Kölcseyt, Vörösmartyt, szavak, a mozdulatok évszázados távlatban is élők. mányát élesen bírálva, a visszatartott
uniós forrásra direkt igényt tartva vaAranyt említeni. Petőfi 1848-ban még
lóban gondolhatjuk ezt a „józan ész
csak huszonöt éves, de már ünnepelt Ilyen 1848. március tizenötödike is.
dött a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió forradalmának”?
költő, a március 15-i események emblematikus
vezetőivel szemben, hogy az ország pénzügyi
A nemzeti identitástudat erősödésére utal,
verse, a Nemzeti dal eggyé vált a forradalommal.
önállósága megmaradjon. 2010-ben Magyar- hogy hazánkban az aggasztó népességfogyás elÚj nemzeti intézmények születtek: a Nemzeti
ország több súlyos válsággal küzdött: a magas len rendkívüli küzdelem kezdődött. Más nyugati
Múzeum és a Nemzeti Színház, mindkettő embállamadóssággal, devizahitelezéssel, és az ön- országok demográfiai problémáikat az európalematikus épület volt a forradalom idején, nem
kormányzati eladósodással, mégis gyakorlatilag itól eltérő kultúrájú népesség korlátlan beenvéletlen, hogy fontos a szerepük lett március 15.
az első pillanatban szuverenitás harcot kezdett gedésével, addig a magyarság az illegális migtörténéseiben. Legfontosabb üzenete a nemzeti
a külföld pénzügyi befolyásával szemben, és a ráció határozott, következetes megállításával,
szuverenitás és a polgári átalakulás, valamint a
“Talpra magyar!” szellemében cselekedett.
és a családtámogatási rendszer kiterjesztésével
függetlenség és az alkotmányos berendezkedés
A jelenkort, azon belül az elmúlt évek esemé- kívánja orvosolni. Alkotó energiák törtek fel az
kivívása volt.
nyeit látva az Európai Unió liberális alapértékei egyénekben, a családokban, munkahelyeken,
Az első világháború utáni Trianon traumája
miatt érezhetünk aggodalmat az ország szuve- ezek adódnak össze. Második reformkor követmély sebet ütött újfent Magyarország számára
renitását féltve, amikor különféle ideológiai esz- kezett be? Talán igen, csak nem tudatosul bena nemzetet elválasztó országrészek elcsatolásámékkel és jogállamisági mechanizmusok által nünk!
val, ami után a magyar politika fő célja a területi
próbálnak nyomást gyakorolni az ország nem2010 után döntési helyzetbe került egy új rerevízió lett. Ezt átmenetileg siker koronázta az
zeti önrendelkezésével szemben. Mindeközben formnemzedék, akik hazai és nemzetközi sikeelső és második bécsi döntés, de az 1947-ben
Gödöllőn is „forradalmi hangulat” lett úrrá hat reik, illetve országépítő teljesítményük alapján
aláírt párizsi békeszerződés végérvényesen
évvel ezelőtt, amikor 2016. március 15-én Gé- összevethetők a XIX. századi reformnemzemegpecsételte és visszaállította Magyarország
dékkel. Politikai hovatartozástól függetlenül
1938 előtti határait, sőt három további települést
objektíven kijelenthető, hogy az országban, a
Csehszlovákiához csatolt.
Kárpáthazában jelenleg tudatos nemzetépíA 2004. december 5-én történt kettős államtés folyik! Kérdés, hogy az elmúlt évtized
polgárságról szóló népszavazás után végzetestörténései összeállnak-e egy szinergiánek tűnő sebet kapott nemzeti identitás helyvá, ezáltal össze tudnak-e sűrűsödni
reállításáért 2010-ben kezdődött küzdelem
az elmúlt időszak energiái egy újabb,
mára a Trianon által szétszakított magyar
még biztatóbb korszakká? Ez is kiderül
közösségekkel együtt határokon átívelő
hamarosan!
nemzetegyesítésben csúcsosodik ki.
LT
Trianon után több mint 100 évvel Ma-
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A HÓNAP TÉMÁJA

Üvegplafon
Március. Ez az a tipikus hónap, amikor sok minden kiviláglik. Így
vagyunk mi ezzel magunk is, hiszen a téli, hidegebb hónapok
okozta bezártság után szívesebben szabadulunk ki a természetbe, átállítjuk az órát, hosszabbodnak a nappalok és jöhetnek az
elhatározások. Általában ilyenkor fellendül az ingatlanpiac, a
munkaerőpiac, nekiállunk a kert átépítésének vagy a lakásunk
felújításának, a tavaszi nagytakarításról nem is beszélve.
Sokszor, sok minden történt már márciusban.
Például márciusban mondta el Winston Churchill
híres, fultoni beszédét, és kiáltották ki a Párizsi
Kommünt vagy éppen ekkor végezték ki háborús
bűnösként Szálasi Ferencet. De a tavasz első hónapjában született Gödöllőn Lumniczer Sándor
sebész, a Lumniczer-fogó atyja, és városunkban
hunyt el március idusán a helyi művésztelep egyik
alapítója, Nagy Sándor festőművész. Nekünk, magyaroknak talán mégis a legfontosabb a szabadságharc, amelyről évről-évre megemlékezünk, s
amelyhez oly sok minden fűződik. A 12 pont, Pilvax, Petőfi, Kossuth, Táncsics-börtön, forradalom,
Nemzeti Dal. Szinte mindenki fejből fújja percekig
azokat a neveket és fogalmakat, amelyek 1848.
március 15-e kapcsán örökre beleégett az emlékezetünkbe.
De mily sok embernek adott ez az évforduló
újabb és újabb gondolatokat, reményt, hitet és
erőt, hogy megvívja a saját forradalmát! Mindenki
a maga területén, ahol éppen le kell győznie valamit a saját életében vagy úrrá kell lennie egy nehéz
helyzeten. De vajon mindenki olyan, 21. századi
magasztos eszmék és célok miatt kiált forradalmat, amiért tették azt eleink a maguk idejében?
Vajon mit lát maga előtt az, aki egy igazi forradalmár, Petőfi Sándor szobránál hajt főt koszorúval
a kezében, miután a maga „józan esze” jegyében

és hevében forradalomra szítja a helyieket és az
egész országot? Vajon tisztelgés vagy bocsánatkérés egy igazi hős előtt, akinek szó szerint a lábáig,
ez esetben a talapzatáig sem érünk fel? Másfelől
megközelítve: vívhat-e harcot, hirdethet-e újabb
és újabb forradalmat az, aki már ki tudja hányadszor, mindig az aktuális, számára szimpatikus és
reményt jelentő napsugara felé fordulva (és párt
köntösébe bújva) teszi fel városát az egyéni érvényesülés oltárára?
„Gödöllő a Gödöllőieké!” – hirdette nem is
olyan régen kampányszlogenjében a regnáló
városvezetés, miközben ki tudja, azóta az ország
különböző pontjáról hány és hány „importált”
barát talált jólétre a számukra fenntartott politikai
óvóhelyen. Vagy akár egy ejtőernyővel a gödöllői
főtérre érkezett távoli „rokon” kapott vendéglátásból tisztes fogadtatást, aki a helyieket képviselve forradalmi hevületben szónokolja, hogy a
gödöllői járásban bizony semmi sincs rendben.
Erkölcsiségről itt már nem szabad beszélni, hiszen
aki a politikát csupán kommunikációnak tekinti,
annál már rég elvesztette minden jelentőségét a
forradalmi szimbólumok keresése.
„Közösséget építünk!” – olvashattuk többek
között a szó szerint bontásra ítélt városházát elkerítő kordonokon. A jelenség több mint áthallásos,

hiszen a magát közösségektől (nem csak kordonokkal) elszigetelő vezetés a valójában közösségeket megosztó PR szlogenjeivel hirdeti és ünnepelteti a város költségvetését évekre bénító, több
milliárdos költségvetésű (városháza bontása,
új épület vásárlása, új városháza építése), mára
egyetlen saját forrásból épülő gödöllői fejlesztését. Ahol az alulról építkező közösségeket a város
nem szolgálja, támogatja és segíti, hanem felülről
„építi”, ott sajnos a rendszer vezetését szolgálja
ki egy város lakossága, miközben ezt talán észre
sem veszi. Persze a jó célokat szolgáló közösség
nem ördögtől való gondolat ott, ahol nem öncélú,
de sajnos városunk vezetője a közösségi médiában megjelenő posztjaiban sem átalkodik kijelenteni, hogy „az én városom”.
De ez valóban a mi forradalmunk lenne?
Sokan látjuk ezt fordítva, hiszen ez a mi városunk és az ő forradalma. A gödöllőiek városa gödöllői emberekkel és gödöllői képviselettel, akik a
hagyományokat is másképpen hajlandóak ápolni
szóban és tettekben egyaránt, valamint másképpen kívánják megélni azt a mindennapokban.
Tisztán, hűen, az egoizmust nélkülözve.
Mert ha így teszünk, akkor nem kell attól tartanunk, hogy ránk szakad az üvegplafon.

HIRDETÉS

G Y ÜM Ö LCSF A VÁSÁR !

Egyes gyümölcsfákra
20-30%

engedmény
helyszíni vásárlás esetén.

KERTÉSZETI ÁRUHÁZ

Redcats oszlopos alma Szomolyai fekete cseresznye Zempléni kökény

Svájci csíkos körte

Germersdorfi cseresznye

Gödöllő, Jázmin u. 1.
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Szo: 8-15 óráig
Vasárnap és ünnepnap zárva.
Tel.: 06 28 515 700
www.sieberz.hu
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Csak a szokásos…
KÖZÉLET

… történt februárban, a városi költségvetés elfogadásakor. Súlyos százmilliók
hiányoztak a szállodaper 700 millió forint feletti összeg kifizetése miatt, de az
évek óta húzódó városháza építése is minden további fejlesztési lehetőséget
megbénít a maga – folyamatosan emelkedő - milliárdos tételével.
Mondhatni azért is szokásos, mert idén sem
történt előzetes egyeztetés a költségvetés sarokpontjairól, a részletes munkába pedig tudatosan
nem enged ellenzéki betekintést a polgármester.
A legfontosabb döntés a hosszú évtizedek után 50
százalékos állami támogatással épülő bölcsőde
volt. A saját forrással kapcsolatban megoszlottak
a vélemények a városvezetés hitelfelvételi szándékával szemben, amelynek Török Sándor a bizottsági ülésen és a testület előtt is hangot adott,
Dr. Péterfi Gábor: „Az önkormányzatnak nem valamilyen érdek miatt favorizált területre kellene fókuszálnia,
hanem olyan döntéseket hozni, amik
nem megnehezítik, hanem könnyebbé
teszik a gödöllőiek mindennapjait”.
hiszen a hitelfelvétel elfogadása jelenleg nem
szükséges, a zárszámadás, vagy egyéb költségvetési módosítást igénylő beavatkozás idején
ezt meg lehet tenni. Kolozs Csaba intő szavai is
igaznak bizonyultak, hiszen a hitel kamata tovább
emelkedik, melyet a háborús helyzet csak ront.
Sajnos a több éve tartó késlekedésből eredően
rengeteg pénzt veszít a város a LED-es közvilágítás
korszerűsítésére felvett 410 millió forintos hitel
miatt is, ami a város összes lámpatest cseréjére
vonatkozott, ahol az éves energiamegtakarítás
fedezte volna a törlesztéseket. Viszont három év
alatt a hitel összegének csak a 20 százalékát költötte el a város, miközben az energiaárak, munkadíjak, anyagköltségek brutálisan megemelkedtek. A
LED teljesítményéből adódó áramfogyasztás tervezett 60%-os megtakarítása és az üzemeltetési
kiadások 50%-os csökkenése így nem érvényesül a költségvetésben. A felvett hitel konstrukci-

óban 4480 lámpatest cseréjével számoltak, mára
sajnos az eredeti terv alig több mint fele kerülhet
telepítésre. És ha nem lenne elég a „jóból”, egy év
alatt a kamattörlesztés a háromszorosára emelkedett, így ott tart a város, ahol a hitel felvétel
kezdetén, még mindig 400 millió forintot vár el a
bank az önkormányzattól.
Gémesi György gödöllőieknek szóló „fekete leves” híre a nulla forintos infrastrukturális támogatás volt, vagyis nem jut pénz utak, járdák és vízelvezetések építésére, de persze „mindezért az
állam felelős”. Kolozs Csaba rámutatott a korábbi
évek hibás döntéseire (városháza átépítése dekonjunktúra kezdetén, szállodaper), amelyek
súlyos százmilliókat vontak el olyan területekről, mint az infrastruktúra és az egészségügyi
központ működési támogatása. A polgármester
szerint az utak és járdák javítása a kommunális
adóból folyamatos lesz, de a VÜSZI erre a célra
Kolozs Csaba: „Az Önök választási
ígérete szerint a kommunális adóból

csak akkor épülhetnek új utak, ha pályázati pénzek érkeznek, vagy egy utca lakossága összeadja
a beruházás egy részét. Sokáig nem kért a város
Török Sándor: „A bölcsőde idei saját
forrás szükséglete kb. 200 millió forint.
A hitel kamata plusz 152 millió forintos
terhet ró az önkormányzatra, amit minden gödöllőinek viselnie kell, de a város
pénzügyi helyzete ezt nem indokolja. A
hitelfelvétel ellen szól a megemelkedett
hitelkamatláb drasztikus emelkedéséből adódó kockázat is.”

a polgároktól hozzájárulást, hanem megépítette
az utakat kommunális adóbevétel nélkül is. A városüzemeltetési cég 313 millió forintos eredmény
tartaléka az idei tervek alapján további 37 millió

Kocsi Tamás: „A hitelfelvétel forrásaként szeretném megjelölni a folyamatban lévő szállodaüggyel összefüggő, városvezetés által megnyertnek minősített
pereinkből befolyó, valamint a G-Magistratus végelszámolását követően
jogosan visszajáró összegeket. Ezeknek
a nagyságrendje az önök indikációi szerint 500 millió plusz 400 millió forint lesz,
ami talán a III. negyedévig befolyik majd
a város közkasszájába”.

befolyó pénzt is útépítésre kellene felhasználni, de ennek nyoma sincs az
idei költségvetésben”.
tervezett éves kiadása megegyezik a kommunális
adóbevétellel. Lefordítva ez azt jelenti: ha nincs a
lakosságtól beszedett adó, már a kátyúkat és járdajavításokat sem végezné el a város, új utakról
pedig ne is álmodozzon senki. Elgondolkodtató,
hiszen a városvezetésnek még akkor is fontos volt
új utak építése, amikor komoly adósságot halmozott fel, miközben kommunális adó kivetése szóba sem jött. Közben az állam átvállalt Gödöllőtől
közel nyolcmilliárd forint adósságot, mégis ma

forinttal nő, így több mint elgondolkodtató a város
infrastrukturális fejlesztéseinek elmúlt fél évtizedes
gyökeres változását látni. A Szövetség Gödöllőért
képviselői hangsúlyozták: szakmailag hiába lehet
jó és konzervatív a költségvetés, ha a benne foglalt
fejlesztések nem a gödöllőiek életét segítik.
Máthé László: „Szeretném határozottan
visszautasítani azt a gyakorlatot, hogy
képviselőcsoportunk, ahogy az elmúlt
években, úgy az idén sem vehetett részt a
költségvetés előkészítésében”.
HIRDETÉS
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alpolgármesteri tisztség
Bajkó Norbert

Dr. Gémesi György

Idestova két és fél esztendeje, napra pontosan 2019. október 13-án kevéssel több mint 15 ezer gödöllői választópolgár (a szavazásra jogosultak 59%-a) úgy döntött, hogy patthelyzet közeli állapotot idéz elő a várost
irányító 15 fős képviselőtestületében. A 7-7 lokálpatrióta klubos és Fidesz-KDNP által delegált Szövetség Gödöllőért képviselő mellett, mandátumot szerzett a Hely az Érték civil szerveződés listavezetője, Bajkó Norbert
is, aki az egyéni körzetben – írd és mondd – csupán 34 voksot kapott. Szerepe azonban már az alakuló ülésen
felértékelődött, mert Gémesi György polgármesternek szüksége volt a többségre, hogy működtethesse az azt
megelőző közel három évtizedben kialakított rendszerét. Cikkünk – a teljesség igénye nélkül – arra keresi a
választ, hogy az önkormányzati választási ciklus felénél milyen érdemjegy kerülhetne az alpolgármesteri cím
adományozásával megpecsételt „kényszerkoalíció” félévi bizonyítványába.
Az alpolgármesterré avanzsált, idén januártól havi, bruttó 994.500 forintos illetményre
és 149.175 forintos költségtérítésre jogosult
Bajkó Norbert a választási kampány idején
fennen hangoztatta, hogy „Gödöllőnek változásra van szüksége, Gödöllőnek meg kell újulnia!” Igazából a mai napig nem derült ki, hogy
pontosan mire gondolt, mert alpolgármesteri
cselekedetei alapján nem érzékelhető, hogy
sok „megújulást” vitt volna át a városvezetésen. Inkább az látszik, hogy feladatokat kap,
amikben elmélyül, aztán javaslatokkal rukkol
elő.
Bajkó egyik legnagyobb horderejű ötlete
eddig az útdíj bevezetésének szándéka volt.
Pontosabban lett volna. Ő már 2021 januárjától megsarcolta volna a bizonyos helyi utakra
behajtó, 3,5 tonna feletti súlyú gépjárműveket, többletterhet róva közvetlenül több tucat
helyi vállalkozás számára (is), közvetve pedig
a helyi fogyasztókra. A hír hallatán az érintettek tiltakozásba kezdtek, majd tavaly decemberben a Kúria Önkormányzati Tanácsa is
döntött a gödöllői szándékról, és felhatalmazó rendelkezés hiányában megsemmisítette
azon önkormányzati rendeleti előírást, ami az
útfenntartási díj fizetésének kötelezettségére
vonatkozott.
Az útdíjasítás ötlete – az utak fenntartási
költségeihez történő hozzájárulást szajkózó

érvelésen túl – onnan eredt, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott, az önkormányzatokat érintő kormányzati elvonások ellentételezésére
forrást biztosítsanak. Merthogy, a szegény
jelzővel nem illethető gödöllői önkormányzat
– vélhetően Gémesi György rendszeres kritikai észrevételeinek is köszönhetően – olyan
helyzetbe került, hogy nem számíthatott
közvetlen állami segítségre. A gödöllőiek viszont igen! Főként a helyi középfokú oktatási
intézmények több milliárd forintos fejlesztési támogatása, illetve egyéb, közjóléti- és
infrastrukturális beruházások megvalósítása
révén.
Kétségtelen, hogy a koronavírus-járvány
nem könnyítette meg a városvezetés helyzetét (sem), ám a pandémia elleni védekezés
mögé bújni nem lenne őszinte megnyilvánulás a részükről. Több okból sem. A leginkább
szembetűnő a város 2020-as és 2021-es költségvetésében az volt, hogy szinte mindenen
és mindenkin spóroltak, kivéve csinosuló
„otthonuk”, a városháza milliárdos kiadást
jelentő, a kiinduló szerződéses árhoz képest
az idő előrehaladtával százmilliókkal dráguló
átépítésén. S ha nem lett volna elég az öncélúságból, fellebbezéseikkel addig húzták
az időt a szálloda-perben, amíg tavaly novemberben 723 millió forint elhagyta a helyi

közkasszát, miközben egy korábbi, ide kapcsolódó jogvita lezárása után egyetlen fillért
sem sikerült behajtani.
Ráadásul, ez az ügylet odáig fajult, hogy az
idei városi büdzsében nyoma sincs a VÜSZI
Kft. telephelyén megvalósítani tervezett kosárlabda-munkacsarnokra fordítható, tavaly
még a 900 millió forintot is meghaladó fedezetnek.
A kiragadott példák jól érzékeltetik azt a sajátos felfogást, amit a gödöllői városvezetés
jelenlegi többsége szavazati fölényénél fogva,
érzelmi húrok pengetése, netán hangzatos információk mantrázása közben „ráerőszakol”
34 ezer helybéli polgárra.
Miután az intézményi apparátus tagjainak,
valamint a néhány tízezer forinttal támogatott civil csoportosulásoknak nem érdeke az
esetleges működési zavarokat, hiányosságokat nyilvánosan észrevételezni, azt hihetjük,
hogy Gödöllőn minden a legnagyobb rendben van. Pedig egyre többen érzékelik, hogy
– az ésszerű lehetőségekhez képest – nagyon
nincs.
Két és fél év van hátra a 2024 őszén esedékes valódi bizonyítványosztásig. Értékelni egy
teljesítményt a tanodákban az elégtelentől a
jelesig szoktak. És azt is tudjuk, hogy a legrosszabb érdemjegy bukáshoz vezethet…
THT-SG
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Milyen érdemjegyet írna a Gémesi-féle többség
félciklusos bizonyítványába?
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Sony, AVON, TEVA. Csupán néhány név azon
multinacionális vállalatóriások közül, akik egy ideig Gödöllőn tartottak fenn székhelyet vagy gyárat,
de ma már nincsenek itt. Sajnos a veretes névsor
folytatható, hiszen azt a bizonyos törölközőt tavaly
év végén a Ganz Árammérőgyár – Schlumberger és
Actaris után – harmadik jogutódja, az Itron is bedobta, így a Táncsics Mihály úti épület kiüresedett.
Ezzel hét évtized után megszűnt a fogyasztásmérő-gyártás Gödöllőn. Ott, ahol a tevékenységét

2022. március 10.

S ha már itt tartunk, nem mehetünk el szó nélkül
amellett, hogy mekkora szerepe lehet egy település vezetésének abban, hogy a multi az adott helységet válassza, amikor befektetésre szánja el magát. Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól,
ha azt mondjuk: üzenetértékű.
Mosolyogni és – mint a gödöllői városgórék
esetében többször is megtapasztalhattuk – közös
fényképen pózolni, nagy valószínűséggel nem elég.
Az adókönnyítések segíthetnek, de ehhez egyre ke-

összegben fejleszt Gödöllőn, amihez az állam
722 millió forintos támogatással járult hozzá.
• A kínai Shenzhen Kedali Industry 14,1 milliárd
forint értékű beruházást hoz Gödöllőre. Ehhez az
állam 1 milliárd 275 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott.
Mindent egybevetve, az állam néhány esztendő
alatt közel 3,3 milliárd forintot áldozott arra, hogy
városunk és térsége gazdasága az újabb befektetőknek köszönhetően fejlődjön. Az önkormányzat

Mennyi az önkormányzat érdeme?
Befektetők jönnek, mennek…
Több mint három évtizede, a rendszerváltoztatást követően alapos változások, átrendeződések történtek
a gazdasági életben is. A privatizáció beindítása, valamint a külföldi befektetők megjelenése a gödöllői
komoly múltra visszatekintő, a hely- és környékbeliek ezreinek munkát adó nagyvállalatokat is érintette.
A gödöllői cégrendszer jelentős átalakulását eredményező „roham” egy idő után alábbhagyott. Többen
már nincsenek a városban, iparűzési adójukkal nem számolhat a települési költségvetés. Öröm azonban az
ürömben, hogy az utóbbi években új vállalkozások is idetelepedtek, köszönhetően főként a kormányzati
támogatásnak, a szakképzet munkaerő-állománynak és Gödöllő infrastrukturális adottságainak.
1950 szeptembere óta végző, az 1990-es privatizációig állami nagyvállalat közvetlenül mintegy 3
ezer embernek adott munkát, közvetve pedig több
mint tízezer fő mindennapi megélhetéséhez járult
hozzá. Szerencsére még ma is nagyon sokan élnek
közöttünk, akik évtizedeket húztak le a legendás
„Ganzban”, akár úgy is, hogy már ipari tanuló korukban bekapcsolódtak az Erzsébet-park szomszédságában működött gyár termelésébe.
A nosztalgikus sorok után néhány gondolat erejéig érdemes elidőzni azon, hogy egy-egy multi
miért hoz olyan döntést, ami látszólag a zsugorodását eredményezi. Egy tőkés számára az első a
profit. Ha a termelési-, gyártási- vagy értékesítési
rendszerben kialakul egy gyenge láncszem, attól a
versenyképesség megtartása érdekében a lehető
legrövidebb időn belül megválik. Lehet, hogy első
körben csak leépítéssel spórol, majd, ha már ez
sem segít, bezár és továbbáll. Gödöllő esetében is
hasonló okok miatt kellett lemondani néhány kifejezetten jó iparűzési-adófizetőről.

vésbé nyúlnak, mert kell a pénz az önkormányzatnak. Olyannyira, hogy Gödöllőn már hosszú évek
óta a 2 százalékos maximumon tartják az iparűzési
adó mértékét, és a mentességi küszöb csökkentésével növelgetik az adófizetői kört.
A közlekedési infrastruktúra, az autópálya és/
vagy a repülőtér közelsége, valamint a szakképzett
munkaerő sokkal csábítóbb egy hazai vagy külföldi
befektető számára. No pláne, ha a kormány stratégiai partnerként kezeli egyiket-másikat, és anyagilag is támogatja fejlesztése megvalósításában.
Márpedig, városunkat érintően az elmúlt két évben több ilyen jellegű, gazdaságfejlesztést szolgáló
kormánydöntés is született. Íme, a jelentősebbek
listája:
• A dél-koreai Samyang Biopharm 8,6 milliárd
forintos beruházással orvosi eszközöket gyártó
üzemet hoz létre az üzleti park területén, a beruházáshoz az állam 1,3 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatást biztosított.
• A dél-koreai ILJIN Csoport 3,8 milliárd forintos
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vezetésének pedig – mielőtt magának próbálja meg
kisajátítani az örömteli fejleményeket – érdemes
magába szállni és elgondolkodni azon, a cseppet
sem mellékes körülményen, miszerint: a Gödöllőn
keletkező iparűzési adót nem csak gödöllőiek termelik meg. Viszont nem elegáns visszaélni azzal,
hogy annak előremutató elköltésébe nem szólhatnak bele.
Vé-eN
HIRDETÉS
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A tavalyi esztendőben, az óvodák „holdingosításakor” hangzott el az ígéret a város vezetésétől, hogy
a nevelési intézmények után az önkormányzat
gazdasági társaságai következnek. Az ígéret idén
már el sem hangzott, a szó elszállt, de az írás itt
maradt. Pedig ez a lépés ésszerű lett volna, csaknem egy évvel ezelőtti cikkünkben bemutattuk,
mennyi előnnyel jár a holdingszerű működés.
Beszerzés, jogi képviselet, könyvelés, adminisztráció, üzemeltetési költségek – csak hogy
néhányat említsünk a legfontosabb optimalizáló lépések közül, amelyek városi szinten is komoly megtakarításokat vonhatnak maguk után.
Így lehetne ez szűkebb hazánkban is, ha… De ott
van a ha… amely marad is, amíg az ígéret csupán pusztába kiáltott szó. Egy stratégiai gondolkodású városnak fontos lenne, hogy az üzemeltetés területén is a település érdekeit, az okosan
gazdálkodó és a helyiek pénzére
ügyelő szemlélet legyen úrrá a
vezetésben. De önmagában az
2017. májusüzemeltetés nem elégséges, hi2018. december
szen a proaktív városoknak van
esélye a fejlesztésre, amiből nö2010. júniusvekvő bevételek származnak.
2010. december
„Mint derült égből a villámcsapás, úgy ért minket ma reg2020. decembergel a hír, hogy bezár a gödöllői
2021. december
a bejelentéstől a
SONY-gyár” – nyilatkozta Gémebezárásig eltelt idő
si György 2010. június 2-án. A településünket vezető polgármester egy tucatnyi
évvel ezelőtt tett nyilatkozata is hűen mutatja,
hogy - már akkor is csak - futott az események
után. Persze, miként is tehetett volna másképp,
így jár, aki jobbára az újságból, vagy csak az utolsó pillanatban értesül az ilyesmiről, és a nem kevés iparűzési adót fizető vállalatok nevével csupán a költségvetést olvasgatva vagy azt tervezve
találkozik. A huszonötödik órában már csak a

veszett fejsze nyele után
kapkodunk. Ha már proaktív nem is, de sajnos
reaktív sem tudott lenni a város, mert már késő
volt. Maradt a szomorú hír, a több száz munkáját elvesztő ember és az önsajnálat. Gémesi is
elismerte: „Ezzel kapcsolatban két súlyos problémával kell megbirkózni, az egyik a munkahelyek
megszűnése, a másik pedig a komoly mértékű
iparűzésiadó kiesése.” Ebben az esetben a mondat mindkét részében igaza lett…
Persze szerinte aggodalomra semmi ok nem
volt, hiszen a polgármester látta a kiutat: „Megoldást jelenthet, hogy ha minél hamarabb megindul a Magyar Posta logisztikai központjának
beruházása. Ennek révén mintegy 700 munkahely jön létre városunkban.” A központot végül
nem ide telepítették. Volt több olyan nagy cég is
a városban, aki bejelentette hosszú hónapokkal
előtte közelgő bezárását, de még akkor sem készült stratégia a jövőbeni adóbevétel pótlására.
De több száz gödöllői lakos munkájának elvesztése is úgy tűnt, mintha nem érné el a város vezetésének ingerküszöbét. Ezzel párhuzamosan
folyamatosan halljuk, hogy a bevételek 80-90
százaléka minden évben az üzemeltetésre megy
el, sőt, mostanában – április 3-ig még bizonyára
– az állam bácsi is hibás sok mindenért. Feltehetjük a kérdést, ha már nincs stratégia, és megfelelő kapcsolat sincs a vállalkozásokkal, akkor egy
szinte kizárólag üzemeltetésben érdekelt város
vezetése miért engedheti meg magának saját
cégeinek a nem hatékony működését? A kérdés
költői és az olvasóra bízzuk ennek megfejtését,
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Ki mint vet, úgy arat?
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annyi bizonyos, hogy a dolgokat csak szemlélő
és a helyzetre csak reaktívan, passzívan reagáló
városvezetés módszere nem célravezető.
De milyen ennek az ellenpontja, a proaktív városvezetés? A proaktív megvalósítható koncepciót gyárt a jövőbelátás művészetével. Kapcsolatokat épít és ápol helyben, illetve a mindenkori
kormányzattal, pártpolitikai érdekek nélkül. Befektetőbarát környezetet teremt, hogy a mai, cégekért vívott iszonyatos versenyfutásban, kihasználva a helyi adottságokat (Budapest és a repülőtér
közelsége, autópályák) vonzza ide a letelepedni
vágyó befektetőket. Amelyik összehangolja a helyi igényeket a középfokú szakirányú oktatással,
azaz helyben megteremti a felvevőpiac szükségleteinek kiszolgálását. Amely arra törekszik, hogy a
beruházásoknál a gödöllői vállalkozók elsőbbséget élvezzenek, hiszen az itt élők a legfontosabbak
és az általuk fizetett helyi adó a városban marad.
Amely olyan környezetet alakít ki szakemberek
bevonásával, ami által lehetővé teszi, hogy az
éves iparűzési adót arra fordíthassa, amire kell, a
fejlesztésekre. Amiből épülhetnek az utak, járdák,
korszerűsödhet az infrastruktúra és a szolgáltatások. Hogy ne csak egy hatékonyság nélkül üzemeltető, hanem fejlesztő város képe rajzolódjon ki
a lakosság előtt. Hogy ne csak egy PR fotó erejéig
álljon oda a milliárdos kormányzati támogatással
ide telepített külföldi beruházások mellé.
És ha esetleg a kedves olvasóban az az érzés
ébredt, mintha Gödöllőn másképp lenne bekötve
pár „kábel”, végezetül álljon itt tanulságként egy
komancs mondás: „HA NEM LÁTOD A LÓ FEJÉT,
FORDÍTVA ÜLSZ RAJTA.”

HIRDETÉS
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BARKÁCS, VILLAMOSSÁG, CSAVAR, SZERSZÁM
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Kőműves, ács, festő, burkoló, asztalos, vízvezetékszerelő,
lakatos, stb. szerszámok, anyagok nagy választékban kaphatók!

TAVASZI KÍNÁLATUNKBÓL
fűnyírók, fűkaszák, motoros fűrészek, gallyvágók, (akkumulátoros)

+36 28 782 413
GÖDÖLLÕ, SZÕLÕ U. 5. A CSÍKOS ABC-VEL SZEMBEN

metszőolló, locsolócsövek, kerti GRILLEK nagyon sok méretben!
Általános virág- és muskátliföld, balkonláda, virágcserép,
virágok, muskátli széles választékban!
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Akadémiai iskola új épü
KÖZÉLET

- Interjú Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Központ elnökével
Öt éve már, hogy a korábbi önkormányzati fenntartású oktatási intézmények fenntartói- és üzemeltetési feladatait is a tankerületek
látják el. Az átvett infrastruktúra és a szakma kihívásai nem kevés
feladatot jelentett az állam, így a Klebelsberg Központ részére is. Az
intézmény elnökét, Hajnal Gabriellát kérdeztük az azóta eltelt időszak tapasztalatairól és a gödöllői fejlesztésekről.
Hogyan látja a gödöllői oktatási intézmények szakmai és infrastrukturális helyzetét,
különös tekintettel a 2013-as tankerületi központok alá történő szervezés tükrében?
A gödöllői intézmények szakmailag átlagon
felüli teljesítményt nyújtanak. A Török Ignác
Gimnázium minden évben a különféle nem
hivatalos rangsorokban jó helyezést ér el a középiskolák között. A kompetenciamérés eredményei alapján az általános iskolák az országos
átlaghoz képest jellemzően jobban teljesítenek.
A Fréderic Chopin Zeneiskola egy-egy növendéke minden évben felvételt nyer a Zeneakadémiára, a Montágh Imre gyógypedagógiai
intézmény pedig példaértékű munkát végez az
autista és középsúlyos fogyatékos tanulók fejlesztésében. Az intézmények infrastrukturális
helyzete átlagos, folyamatos a fejlesztés a Tankerületi Központ részéről, további feladatok
előtt állunk (2016 év végéig az infrastruktúra
működtetése még önkormányzati feladat volt.
– a szerk.).
Közel 10 éve kerültek ki az iskolák az önkormányzati fenntartás alól. Milyen „örökséget” vettek át Gödöllőn?
Külön kell választani a fenntartás átvételét
2013-tól és a működtetés, üzemeltetés átvételét, ez utóbbi feladat 2017-től került a tankerületekhez. Gödöllőn régen a város fontosnak
tartotta az iskolák szakmai támogatását, de

a fenntartás átvétele után ez csökkent. A működtetés átvételekor korrekt partnerek voltak,
és teljes mértékig tisztában voltak az épületállomány helyzetével. Az épületek között jobb
állapotban volt a felújított Damjanich és Petőfi
Iskola. Az önkormányzat legnagyobb hibája a
Hajós Iskola főépületének felületes kezelése
volt. A 2000-es évek elején már elkészültek a
statikai felmérések, azaz tudták, hogy az épület
rossz állapotban van, mégsem csináltak semmit. A gimnázium tetőszerkezetének leromlott
állapota is ismert tény volt, miközben a logopédiai órákat is életveszélyes körülmények között tartották. Az átvételt követően a Montágh
Iskolában kazánt kellett cserélni és az év végén
szükségessé vált a Hajós Iskola statikai megerősítése, így átmenetileg a tanulók egy részét az
egyetem épületében kellett elhelyezni.
Miben sikerült előre lépni a közel egy évtized alatt?
A Tankerületi Központ ma már 60 szakemberrel látja el feladatát, melyben minden szakterület megtalálható. A szakemberek jó és hatékony
támogatást nyújtanak az intézményeknek. Ennek köszönhetően egységesebb, szakmaibb és
átláthatóbb az intézmények irányítása. Nem a
helyi erőviszonyoktól függ az egyes intézmények sorsa, hanem szakmai alapon születnek
döntések. Infrastrukturális szempontból az elmúlt öt évben a Dunakeszi Tankerületi Központ

a sürgős feladatok elvégzésén túl felújította a
Török Ignác Gimnázium kültéri sportpályáját, az
Erkel Iskola gyógypedagógiai tagozatának udvarát és több helyiségét, megoldotta a Hajós és
Montágh Iskola tetőszigetelését, a Damjanich
Iskola tornacsarnokában pedig térelválasztó
függönyt szereltetett fel. A Török Ignác Gimnázium energetikai felújításának és a Hajós Iskola
jövőbeni elhelyezésének előkészítő munkája is
a Tankerület érdeme. A Klebelsberg Központ
jelentős informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a gödöllői állami fenntartású iskolák több
mint 700 darab számítástechnikai eszközzel
gazdagodhattak a múltban, a napokban pedig
187 millió forintot is meghaladó értékben kapnak a pedagógusok és a gimnázium 9. évfolyamos diákjai 669 darab laptopot személyes
használatra. A Zeneiskola a Kodály Programnak
köszönhetően 29 millió forint feletti értékben
kapott hangszereket az elmúlt négy évben.
Összességében elmondható, hogy jó döntés volt kialakítani a jelenlegi működési modellt?
A jelenlegi modell beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Az egységes működés megteremtése óta a fenntarthatóság, az átláthatóság, a
költséghatékonyabb megoldások, a fejlesztések és a szakmai munkavégzés területén komoly előre lépés történt. Az önkormányzatok
számára pedig továbbra is nyitott a lehetőség,
hogy a helyi iskolákat sokféle módon segítsék,
hiszen az ingatlan továbbra is az övék, az iskolákban dolgozók és tanulók a helyi közösség
tagjai. Az intézmények egy része rossz állapotban került a Tankerületi központhoz, a legtöbb
iskolában az önkormányzati fenntartás évtizedeiben sem történtek jelentős fejlesztések.
Talán a legkritikusabb a Hajós Alfréd Általános
Iskola állapota.
HIRDETÉS

BIZTONSÁGI LÉPCSŐHÁZI
AJTÓ-ABLAK STÚDIÓ
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Újdonság! Vásároljon a magyarországi importőrtől!
N Y ÍL Á S Z Á R Ó K G A R A N
www.wintec-samu.hu
wintec@wintec-samu.hu
+36 28 414 380 | +36 30 996 6201
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 33-35.

Gyártmány: Törökország (nem kínai)
Szerkezet: acél tok + MDF borítású ajtólap
Mérete: 95x205cm.

Bruttó 135 000 Ft

(projektekhez kedvezményt tudunk biztosítani)
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Mennyi a valóságalapja az iskola felújításáról, esetleg új iskola építéséről szóló híreknek?
A Légszesz utcai épület felújítása gazdaságtalan, a ráfordítás elérné vagy meghaladná
egy új épület megépítésének költségeit. Mindenképpen új épületben kell gondolkodni. Az
épületet belátható időn belül ki kell váltani,
ám az ingatlan területe legfeljebb egy 16 termes épületnek tudna helyet adni, ami már ma
sem elég. Felmerült a sportiskolai program
továbbfejlesztésének gondolata, amely összehangolható a Magyar Agrár – és Élettudományi
Egyetem (MATE) városi sportkoncepciójával.
Így érdemesebb két kisebb, 16-16 tantermes
iskola építésében gondolkodni, amelyből az
egyik a körzeti iskola funkcióját látná el, a másik pedig egy teljesen egyedi, a sporttevékenység köré szerveződő oktatási formában, sportakadémiai programmal működne. A felmérés
folyamatban van, sokféle variáció felmerült az
elhelyezésre.
Mikor indulhat az akadémiai program és
mi a cél ezzel az unikális lépéssel?
A tanulók több mint 40 százaléka vesz részt
az emelt szintű testnevelés oktatásban. Az
intézmény hosszú távú elképzelése a MATE
sportszakosztályaival való szorosabb együttműködés, ennek keretében pedig egy olyan
egyedi akadémiai iskolává való átalakulás,
amelyben a tanulók az alsóbb évfolyamokon
még nem sportágspecifikusan végzik az alapozó sporttevékenységeket, hanem tehetségük,
adottságaik alapján a fizikai fejlettségük későbbi szakaszában orientálódnak a számukra
legmegfelelőbb sportág felé. Az akadémiai
programhoz az egyetem adná a megfelelő
sportszakmai, sportorvosi hátteret, valamint
a sportlétesítményekhez való hozzáférést, az
edzőket, szakembereket. Az együttműködés
megkezdődött. A megvalósításig még sok feltételnek kell teljesülnie, amelyek közül igen

KÖZÉLET

ületben?

Hajnal Gabriella

lényeges eleme az iskola megfelelő épületben
való elhelyezése.
Sokak örömére közel 1 milliárdos támogatásból megújulhat a Török Ignác Gimnázium.
Mit érintenek a munkálatok és milyen időbeli
lefutása lesz a fejlesztésnek?
A tavaly őszi támogatás megérkezése után
elkészülhettek a műszaki tervek, a kivitelezésre
kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg zajlik. Reményeink szerint a kivitelezés a tanév végéhez közelítve megkezdődhet. A tervek szerint 180 nap
áll a kivitelező rendelkezésére, ami mellett az
iskolának működnie kell. Terveink szerint 2022
végén, 2023 elején a diákok már megújult környezetben tanulhatnak. Az épület energetikai
felújítására kerül sor: teljes tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, teljes épület hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere. Az épületben a világítást
új, energiatakarékos rendszerre cseréljük.
Hogyan sikerült megfelelő mennyiségű
forrást találni a Török Ignác Gimnázium fejlesztésére?
A Tankerületi Központ már jóval korábban
megvizsgálta az épület állapotát és kereste annak lehetőségét, hogy a súlyos problémákra
megoldást találjon. A legnagyobb gondot a tető
rossz állapota jelenti. Tavaly a fenntartó megbízásából egy korszerű felmérés készült az épület

energetikai állapotáról és a szükséges fejlesztési munkákról. Ez a dokumentáció szolgált alapjául annak a kormányzati döntésnek, amely a
projekt forrásigényét biztosította. A körzet országgyűlési képviselője, Vécsey László is szívén
viselte a gimnázium ügyét, az ő közbenjárásának is köszönhető, hogy támogatást kapott.
A fejlesztéseket látva hova helyezhető el
a gödöllői oktatás az ország és a Dunakeszi
Tankerület térképén is milyen szerepet tölt
be a következő tíz évben?
Gödöllő nem csak járásközpontként, de intézményei munkáját tekintve is kiemelkedő a
térségben. Az itt működő sokszínű, különböző
profilú iskoláknak sajátos vonzereje van, ezt
a környékről ide járó tanulói arány is mutatja.
Az általános iskolák különböző karaktere és
egyedi, emelt szintű képzési kínálata túlmutat a
kötelező feladatellátáson, a gimnáziumok színvonala országosan is elismert. Minden adott a
helyben történő továbbtanulásra, a kampusszal
történő együttműködésben remélve ez ennek
további távlatokat is adhat. Az a célunk, hogy az
intézményeket folyamatosan fejlesszük, megőrizzük a pedagógiai sokszínűségüket annak
érdekében, hogy a jövő generációi is megfelelő
színvonalú, értékalapú oktatásban részesülhessenek.

2%

HIRDETÉS

ELADÓ/KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK VEVŐINK RÉSZÉRE
godollo.casanetwork.hu | +36 20 423 6566
CASANETWORK Ingatlaniroda | 2100 Gödöllő, Petőfi tér 12.
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Jól csak a szívével
lát az ember
PORTRÉ

- interjú Szaniszló Richárddal
Paprikás csirke, vibrafon, Makoto Ozone, Gödöllő. Furcsa, hogy ezek mind
összefüggésben állnak valakivel. Több mint másfél évtizedig élt Gödöllőn
az ország egyik legismertebb vibrafon virtuóz zenésze, aki a Zeneiskolában
tanított. Szaniszló Richárd zeneművésszel beszélgettünk az említett ös�szefüggés megfejtéséről és arról: vajon miért csak ezen hasábok mentén
tudja meg sok gödöllői ember, hogy itt élt köztünk?
Kisimultak a szülei idegei, amikor az ütős
hangszeren játszó gyermek elkerült otthonról?
A hangerővel nem volt gond, de szüleim sem
panaszkodtak, pedig a kétszobás lakás nappalijában volt a dobfelszerelésem. Inkább hallgatták
volna még tovább, amikor 12 éves koromban Szegedre kerültem a konzervatórium kollégiumába.
Milyen élmény indította el a zenei pálya választásában?
A zenei pályát édesapámtól örököltem, aki a
mai napig aktív amatőr gitáros. Nem a klasszikus
zenében nőttem fel, mégis ahova jutottam, azt ennek köszönhetem.
Mi vezette a klasszikus zenétől a jazz felé? Az
improvizáció?
Nem érzem magam jazz zenésznek. Mindig a
klasszikus zenei alapok egyvelegét használom
amikor improvizálok, és nem a jazz zenére jellemző, előre gyártott gondolatsort játszom. A klas�szikus dallamokból merített kollektív tudástárból
csipegetek le, amit egykor kaptam az iskolában
és játszottam hangszereken. Sohasem mintákat
tanultam be, hanem a tanult tudást elegyítem az
ösztöneimmel, vagyis a belső rendből alakul ki
bennem a zenei improvizáció alapja.
Mikor és miért került Gödöllőre?
A zenei élet, a jazz is Budapest központú, viszont
Szegeden végeztem, majd Orosházán dolgoztam.
A pesti közlekedés miatt egy kisvárost kerestem a
főváros környékén. Felhívtam Ferenczi Anna nénit a Zeneiskolában, de épp más kezdett tanítani
ütőhangszereken. 2006-ban mégis Gödöllőre költöztem, és innen jártam Budapestre, majd Jászberénybe és Veresegyházra is dolgozni. Jelenleg már
Aszódon tanítok egy zeneiskolában.
Volt közös fellépése a gödöllői Neumann Balázs jazz zongoristával, vagy a városban tanító
Révész Richárddal?
Akkoriban nem is tudtunk egymásról. Ez sajnos
jellemző volt a város kulturális életére. Egy szűk
belső körben kellett volna mozogni, hogy ismerjenek, de idealista, naiv ember vagyok, aki büsz-

ke arra, hogy nem érdekből, hanem a zenén és a
szívemen keresztül látom a világot. Mert jól csak a
szívével lát az ember. A Művészetek Háza vezetője
egyszer felajánlotta, hogy a Talamba koncert előtt
a folyosón játszak a várakozóknak, ami nekem fontos lehet, hiszen nekik nagy a közönségük…
A Gödöllői Királyi Váró Jazz klubjába sem kapott meghívót, hogy zenéljen a városban, ahol
él?
Még nem, de jól ismerjük egymást Csányi Pistivel. Nem rontok ajtóstól a házba, ha hívnak,
szívesen jövök. 1998-tól magam szervezem a koncerteket, átlag évi húsz előadásom van. Mindenhol
örömmel fogadtak, sok helyen játszottam a környéken, de Gödöllőn, ahol 16 évig éltem, valami
ok miatt sajnos nem. Érdekes példa, hogy az első
lemezem hírét – amely Amerikában jelent meg
2008-ban - eljuttattam a helyi újsághoz, de választ
sem kaptam. Később is küldtem a sajtóhíreket,
de amikor David Friedman és Makoto Ozone neve
sem érte el a helyi kulturális ingerküszöböt, akkor
feladtam és elkönyveltem, hogy nincs rám szükség
Gödöllőn.
Pedig a gödöllői Zeneiskolában is tanított, és
kollégáival zenei közösséget is alkottak.
Létezett egy városi zenekar, amit Benedek
Kriszti, Dezső Piroska, Kovács Zsolt, Nagy János,
Valastyán Tamás és jómagam alkottunk. Volt egy
felkérés, amikor a holland testvérváros ünnepelte jubileumát, de egy kommunikációs hiba miatt
végül nem mentünk, mert egy repülőjegy 13 ezer
forintos árát nem fizette ki a város. A próbákat és a
fellépést ingyen vállaltuk.
Milyen szerepet tölt be életében a tanítás, a
megtapasztalt zenei élmény átadása a felnövekő nemzedéknek?
Nagyon fontos, mert szeretném továbbadni a
tudást. Ősszel előadást tartottam Szegeden egy
ütőhangszeres konferencián, órákat is adok Pesten a Bartók Konzervatóriumban. Helyi zeneiskolákban is próbálom folyamatosan átadni azt az
improvizációs rendszert, amihez értek.

Szaniszló Richárd

Ritkán hallani a vibrafonról és a marimbáról,
bár az idei virtuózok döntőjében ezeken a hangszereken győzött a 14 éves gödöllői Braun Áron.
A hangszer kiválasztása a különlegességében
rejlett?
Nem választottam, hanem elvarázsolt. Ha megvan a teremtő akarat, akkor megszületik hozzá a
megfelelő technika is. Nem azért gyakorlok egy
technikát, hogy jó jazz vibrafonos legyek. Sok idő
telt el, amíg eljutottam ehhez a hangszerhez, amin
úgy tudok improvizálni, mintha egy komplett zeneművet írnék. Fiatalon a kihívás érdekelt, ma már
nem akarok megfelelni senkinek, egyszerűen boldoggá szeretném tenni az embereket a játékommal. Áronnak nagyon örültem, a tanítványaimnak
is nagyon motiváló volt, amikor megmutattam,
hogy ilyen korban is lehet „négyverőzni”.
Hamarosan a világhírű Makoto Ozone
dzsesszzongoristával koncertezik hazánkban.
Pestiesen szólva, ez nem semmi. Hogyan sikerült tető alá hozni?
Tíz éve Gödöllőre akartam hozni a koncertet,
ahol az amerikai Christian McBride bőgős és Jeff
„Tain” Watts dobos mellett Makoto Ozone világhírű japán jazz zongoristával – aki Chick Corea és
Gary Burton muzsikus társa volt 35 éven át – együtt
léptem volna fel, de a fent említett okok miatt nem
sikerült. A koncert életem egyik meghatározó élménye lesz, óriási megtiszteltetés, hálás és boldog
vagyok, hogy májusban együtt zenélhetünk az
újonnan nyílt Zene Házában. Ráadásul duóban játszunk, ahol nagyon virtuóznak kell lenni és tisztán
improvizálni. Büszke vagyok arra is, hogy pár éve
kaptam egy David Friedman vibrafont ajándékba,
ami a saját hangszere volt. Berlinbe kellett kimenni érte és valójában nem teljesen ingyen kaptam,
hanem az ára egy paprikás csirke volt, ennyit kért
cserébe.
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Zöldellő Gödöllő?
- Interjú Steiner Attila államtitkárral

Jelentős zöld átalakulásoknak vagyunk ma tanúi Gödöllőn, köszönhetően az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejlesztéseinek. A
tárca körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát, Steiner Attilát kérdeztük arról: hogyan állunk
az újrahasznosítás kérdésével, milyen lehetőségek vannak az illegális
hulladéklerakás mérséklésére, és megjelennek-e majd a zöld iskolabuszok az utakon?
Milyen most a hulladékgazdálkodás helyzete? Mik a kormány tervei az újrahasznosítás
területén?
Szeretnénk, hogy kevesebb hulladék keletkezzen, de ha már termelünk, akkor használjuk
is újra. A biológiailag lebomló hulladékból lehet
másodnyersanyagot készíteni. A beszennyezett
műanyagok és üvegek hasznosítása sokkal nehezebb, így fontos, hogy ezeket elkülönítetten tudjuk
gyűjteni, majd kezelni. A tervek szerint 2023 nyarától egy teljesen új hulladékgazdálkodási rendszer lesz Magyarországon. Szeretnénk, ha hatékonyabb lenne az újrafeldolgozás, és sokkal jobb
hasznosítási arányokat érnénk el a jelenlegihez
képest. A válogatóművek jelenleg alacsony kihasználtsági szinten tudnak működni, mivel az
alapanyag minősége és mennyisége nem megfelelő, ezért a lakosság hozzáállásán is változtatni
kell. A biológiailag lebomló hulladékokban rejlő
lehetőségeket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen vizsgáljuk. A MATE-nak
komoly mintaprojektjei vannak, elsősorban
komposztálás terén. Az elkülönítetten gyűjtött
biológiailag lebomló hulladékból pedig biogázt
is elő lehet állítani, ami fontos energiaforrás lesz
a jövőben.
Pár hónapja Gödöllőn járt és előadást tartott
egy civil szeminárium keretében a környezetés klímavédelemről. A közösségi összefogás
hatékonyságát és környezetünk megóvását
hogyan lehet javítani?
Nagyon fontos terület a szemléletformálás.
Egyszerre kell az ENSZ, az Európai Unió és végül

nemzeti szinten is megalkotni ehhez a kereteket,
de ez csak akkor működik, ha az emberek is tesznek az ügy érdekében. Végeztünk egy zöld konzultációt az országban 17 egyetem bevonásával,
melynek során az egyetemisták körében nagyon
jó tapasztalatokat szereztünk. A fiatalok kifejezetten nyitottak a kérdésre és hajlandók is tenni az
ügy érdekében. Fontos, hogy a kormányzatnak is
legyenek olyan programjai, amelyek látványosak
és bevonják a lakosságot, de ehhez kellenek civil
szervezetek, önkormányzatok, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz. Erre egy jó példa a
„TeSzedd!” önkéntes hulladékgyűjtési akció, amit
ugyan a minisztérium finanszíroz és vállalja a szállítást, de a segítő szervezetek nélkül nem tudtunk
volna 100 ezer embert megszólítani tavaly ősszel.
Ehhez hasonló lakossági akciókra szükség lesz a
jövőben is.

www.hulladekradar.hu

Úgy tudjuk, hogy szigorúbb bírságok jöhetnek az illegális hulladéklerakásért, ami Gödöllőn is komoly problémát jelent. Kik fogják majd
fizetni a bírságok nagy részét és hogyan tudják
ezt behajtani?
Létrehoztuk a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságokat, amelyek minden
kormányhivatalban működnek, az ő feladatuk
lesz ennek az ellenőrzése. A hatóságok rendőrséggel, polgárőrséggel, vadőrökkel vagy közterület-felügyelettel szorosan együttműködve végzik
a munkájukat. Olyan jogszabályi környezetben
gondolkodunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a közreműködő hatóságok is szabhassanak ki bírságot,
mert álláspontunk szerint akkor lesz igazán hatékony az illegális hulladéklerakás elleni fellépés. Az

Steiner Attila

említett zöld konzultációt 70 ezer személy töltötte
ki online formában, ahol ezt a kérdést is feltettük,
és úgy tűnik, hogy a lakosság nagyon nyitott erre.
Ma is létezik már egy „HulladékRadar” alkalmazás, ha bárki talál Magyarországon, akár településen belül, akár külterületen illegális hulladékot,
le tudja fényképezni az applikációval, ami beküldi
a GPS koordinátákat a fotóval együtt a hivatalba,
így tudjuk az intézkedés helyét és jellegét. Az alkalmazást már több mint húszezren letöltötték,
a bejelentéseknek köszönhetően pedig közel
40.000 tonna hulladék került elszállításra.
2019-ben Gödöllőn fontos szakmai célja volt
a Szövetség Gödöllőért jelöltjeinek a zöld iskolabusz indítása, kímélve a reggeli dugóktól a
várost. Van erre lehetőség? Hogy áll jelenleg a
kormány Zöld Busz programja?
Eddig a nagyobb városokra koncentráltunk és
a program főleg a demonstrációs fázisról szólt.
Kipróbáltunk különböző elektromos buszokat
valós forgalmi helyzetek és domborzati viszonyok
között, és megnéztük, hogy az évszakok változása mit okoz egy akkumulátoros jármű esetén.
Fontos volt számunkra, hogy megmutathassuk a
lakosságnak ennek a technológiának az előnyeit,
hiszen nagyon halk és nincs lokális károsanyag-kibocsátás sem. A fogadtatás kifejezetten pozitív
volt. Idén várhatóan közel száz elektromos autóbusz jelenik meg a városok helyi közlekedésében.
Emellett megindultak az egyeztetések az elektromos iskolabusz kérdésében is. A „zöldebb” hozzáállású önkormányzatok ilyen típusú gondolataira
is nyitott a minisztérium. Valamint szeretnénk
kiterjeszteni a programot hidrogén hajtású buszokra is. Ez év végétől kezdődik a hazai hidrogén
hajtású busz és a kisebb méretű elektromos iskolabusz gyártása Debrecenben, melyek tesztelésére van fogadókészség a kormányzattól.
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„Gödöllőn sem biztos, hogy a polgármester úr korábbi
politikai családját szidalmazó kijelentései segítik
a konstruktív párbeszédet”
- Interjú Gulyás Gergely miniszterrel
Január végén került sor a premontrei rend új templomának alapkőletételére. Az eseményen részt vett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, akivel örömmel beszélgettünk hitről, elvekről és Gödöllőről.
Nemrég volt a premontrei templom alapkőletétele. Miért tartotta fontosnak a személyes
részvételét az eseményen?
Megtisztelő meghívást kaptam. A rend kommunisták általi felszámolása, és az illegalitásban
való működése, valamint az országban több helyen végzett oktatási és közszolgálati tevékenysége is indokolttá teszi, hogy a kormány kiemelt
partnerként tekintsen a Premontrei rendre.
Gödöllőn van két római katolikus templom
és két kápolna. Most egy újabb templommal
gazdagodik a város. Miért fontos Magyarország jelenlegi kormányának egy újabb templom építése?
A válasznak van egy gyakorlati és egy elméleti
része. A gyakorlati, hogy a jelenlegi kápolna kicsi, ezért igény van nagyobb templomra. Viszont
a döntés szimbolikus jelentősége is fontos. Miközben azt látjuk Nyugat-Európában, hogy a
templomokból jobb esetben kulturális központok, rosszabb esetben kávézók vagy klubok lesznek, addig Magyarországon, ha a hívőknek, egy
rendnek, vagy iskolának ilyen igénye van, akkor
a kormány egy új templom építését örömmel
támogatja. Ahol templomot építenek, közösség
is épül, ezért ott kell újat építeni vagy meglévőt
Vécsey László, Gulyás Gergely, Balogh Péter Piusz
felújítani, ahol a hívők, a gyülekezet meg tudja
záteszem, hogy nem látom a közvetlen összefüg- azt tölteni, miközben az egyházak a közösségeik
gést: ha valakinek már nem jár ide a gyermeke, lelki épülésére tudnak összpontosítani. Az egycsupán emiatt miért lenne érdeke az iskola ilyen házak és a kormány ilyen összehangolt munkája páratlan gyarapodást hozott 2010 óta. 3000
mértékben történő fejlesztése?
Kiemelt dotációban részesítette a kormány
a 900 éves premontrei rendet. Helyben egyes
rossz nyelvek ezt annak tudják be, hogy a gimnáziumban érettségizett a miniszterelnök fia.
Van a két említett tény között kapcsolat?
Ez elsősorban nem miniszterelnökre vagy a
családjára nézve sértő feltételezés, hanem a
premontrei rendre. Ha ezt valaki gödöllőiként
mondja, akkor különösen igaz, hiszen tudjuk,
hogy a rend milyen jelentős szerepet játszott és
játszik a magyar közoktatásban. Azt is tudjuk,
hogy milyen hátratételt volt kénytelen elszenvedni a kommunista diktatúra időszakában. Ráadásul Magyarország legjobb gimnáziumai közé
tartozik a rend által fenntartott intézmény. Ezek
önmagukban is elég okot szolgáltatnak arra,
hogy a kormány támogassa a fejlesztéseket. Hoz-

Gulyás Gergely

templom felújításának vagy megépítésének lehettünk tanúi. Ebben benne van az a több mint
1600 megújult vagy felépült egyházi ingatlan
is, mely a trianoni határokon kívül található. Ha
világszerte zűrzavaros időszaknak is tűnik ez a
mostani, a hit ma is segít világos elvek mentén jó
döntéseket hozni.
Gödöllő több vonatkozásban évente vis�szatérő téma az Ön „repertoárjában”. Tavaly
például az iparűzési adó kompenzációjáról
tárgyalt a város polgármesterével, de nem
jutottak eredményre. Hogy látja Gödöllő gazdasági helyzetét és miért nem kapott végül
közvetlen segítséget?
A koronavírus hatására 2020-ban a magyar
gazdaság 5 százalékkal csökkent. Ugyan még
ezzel a csökkenéssel is a legjobbak között voltunk Európában, de nyilvánvaló, hogy a járvány
a legnagyobb veszteséget az államnak okozta.
Ebben a helyzetben úgy gondoltuk, hogy segíteni kell a kis- és közepes vállalkozásoknak. A
kormány egy fillért sem vont el önmagának a
települések iparűzési adóbevételéből. Arra kértük az önkormányzatokat, hogy fogadják el azt,
hogy a kisvállalkozások esetében az általuk befizetett iparűzési adót megfelezzük, és az maradjon a vállalkozásoknál. Hogy egy válsághelyzetben ne bocsássanak el embereket, vagyis jobb,
ha a pénz a gödöllői vállalkozásoknál marad.

www.gdl.hu

2022. március 10.

GDL - PELIKÁN

13

• Férőhelyek tekintetében a rend és a plébánia igényein túl alkalmasnak kell lennie a Premontrei Iskolaközpont befogadására, a
tervezett befogadóképesség 600 fő.
• Az emelt szentély alatti altemplom részhez és a tornyok alapozásához kiemelt földmennyiség 9000 m3, betonozási munkák
mennyisége 2900 m3.
• A templom Szent Ágoston püspök és egyháztanító tiszteletére
épül a Premontrei Rend eszményképét és munkásságát jellemző
„szemlélődve élni és ezáltal másokat éltetni” gondolat és létforAz épülő apátsági templom látványterve

ma jegyében.
• A keletelt főhajó hossztengelyét (61 m), így a főszentélyt is Szent

Szerintem bármely település vezetője örülhet,
ha egy ilyen nehéz időszakban, mint amilyen
a 2020-as járványév volt, a kisebb cégek adóterhei csökkennek. Ebből a pénzből a központi
költségvetés egy fillérrel sem gazdagodott, a
pénz Gödöllőn van, csak nem az önkormányzatoknál, hanem a vállalkozásoknál. Az is tény,
hogy az önkormányzatok bevételei a 2021-es
adatok szerint ennek ellenére nem csökkentek,
sok helyen még nőttek is. Budapesten például,
miközben a város politikai okokból folyamatosan vádaskodik a kormánnyal szemben, a
főváros költségvetési bevétele az iparűzési adó
kisvállalkozók számára történt megfelezése ellenére is magasabb, mint amit eredetileg - az
adócsökkentés bejelentése előtt - vártak. Ebből
látszik, hogy a baloldali politikai vádaknak nincs
sok köze a valósághoz. Az az állítás, hogy a kormány bármit elvett volna, egészen egyszerűen
nem helytálló. Ami pedig az állami kiegészítést,
támogatást illeti, a legobjektívebb és legkorrektebb módszert fogadtuk el, ami pártpolitikára
való tekintet nélkül egy-egy város adóerő képességét vette figyelembe. Nem szeretnék durva
vitákat az ellenzéken belül, de ha a baloldal miniszterelnök-jelöltjének a véleményét nézzük,
akkor ő a lépést korrekt kormányzati döntésnek
nevezte. A szegényebb városok teljes egészében
megkapták a kieső iparűzési adót, a közepes
adóerőképességgel rendelkező települések a
75 százalékát és a leggazdagabb egyharmad
volt az, akinek saját maga kellett ezt kigazdálkodnia. Ez teljesen független volt attól, hogy ki
kormánypárti vagy ellenzéki vezetésű.
Osztja a város polgármesterének véleményét, miszerint az önkormányzatok ki vannak
véreztetve?
Ez a kormány sokat tett azért, hogy az önkormányzatok működésének és gazdálkodásának
kiszámítható keretei biztosítottak legyenek.
Először is mindenkit megszabadítottunk az adótehertől (Gödöllő esetén 2014-ben ez közel 8 milliárd forint volt – a szerk.). Ha valaki belegondol,
hogy a több mint 1000 milliárdos adósság átvállalás mekkora kamatfizetési kötelezettséget és
általánosságban véve is milyen nyomasztó ter-

Ágoston augusztus 28-i ünnepének napfelkeltéhez tájolták. A kehet jelentett az önkormányreszthajó hossza 31 m. A tornyok 43 m magasak lesznek.
zatoknak, akkor el kell ismer• A templom építészeti kialakításában szervesen kapcsolódik
nie, hogy komolytalan állítás
a rend liturgikus és történeti hagyományaihoz. A két nyugati
önkormányzat-ellenességgel
toronnyal és egy huszártoronnyal is bíró templomot a mai kor
vádolni ezt a kormányt. Az
elvárásainak és műszaki követelményeinek megfelelően, de a
elmúlt évek gazdasági nöPremontrei Rend építészeti hagyományait követve tervezték.
vekedésének hatásaiból az
• A háromhajós, keresztházas templomteret belül íves záródású
iparűzési adókon keresztül
apszisok zárják. A belső teret a koraközépkori épületszerkezeteaz önkormányzatok is részeket idéző vasbeton ívek és fa fedélszerkezet zárja. A keleti főszensedtek. Ha valaki megnézi a
tély alatt Szentsír-kápolna, a nyugati kapuzat fölött pedig karzat
számokat, látni fogja, hogy
kerül kialakításra.
ma az önkormányzatok támogatása több mint 2010• A templom átadás ideje előre láthatólag 2023 nyarán lesz.
ben, úgy, hogy közben az
az uszoda és a premontrei apátsági építkezéegészségügyi- és oktatási feladatokat az állam
sek, a Török Ignác Gimnázium és a Református
teljes egészében átvette, és ennek megfelelően
Líceum felújítása is, de számtalan útépítést, vasfinanszírozza az önkormányzatok helyett. Ha
útvonal rekonstrukciót vagy akár a jégcsarnok
ezt kivéreztetésnek nevezzük, akkor nehéz szaelőkészítését is említhetnénk.
vakat találni arra, amit még 2010 előtt, a GyurMire számíthatnak a gödöllőiek a jövőben?
csány-kormány alatt az önkormányzatokkal
Gödöllő azért is áll kirobbanó fejlődés előtt,
tettek.
mert az agráregyetem központja, és a kormány
Milyennek nevezhető a város és a kormány
egyetemfejlesztési tervei között kiemelt helyen
kapcsolata?
Minden várossal partneri kapcsolatra
törekszünk, mert tiszteletben tartjuk a
választók véleményét, a választások eredményét tudomásul vesszük. A baj nem a
kormány oldalán van. Vannak olyan települések, ahol a polgármester pártpolitikai
részvétele, adott esetben országos politikai ambíciója fontosabbá válik, mint a város ügyeinek intézése. Ennek lett áldozata
Budapest, de Gödöllőn sem biztos, hogy
azért, mert a polgármester mostanra a
baloldal támogatója lett, a korábbi politiszerepel. Gödöllő még inkább divatosabb egyekai családját szidalmazó kijelentései segítik a
temi város lesz. Minden városnak jót tesz, ha a
konstruktív párbeszédet. A kormány részéről
fiatalok nagy számban vannak jelen. Látjuk azt
csak azt tudjuk mondani, hogy minden helyhaa folyamatot is, amelyben a Budapesthez közeli
tóságot partnernek tekintünk, és mindenkivel
települések jelentősége felértékelődik. Érezzük,
szeretnénk együttműködni. Ha a másik oldalon
hogy Gödöllőn többen szeretnének lakni, ezért a
nincs erre fogadókészség és sok esetben a legkormány komoly fejlesztési központként tekint
durvább valótlan vádakkal kell találkoznunk,
a városra. Egy olyan egyetemi város alakulhat ki,
akkor tudomásul vesszük, hogy az együttműköamely a magyarországi agrárképzés fellegvára
dés nehezebb és keressük a lehetőségét annak,
lesz. Ehhez társulhat az ipari park kiemelt, gyors
hogy más formában működjünk együtt az itt
és jelentős fejlesztése.
élőkkel. Ilyen Gödöllőn az egyetemi fejlesztés,

KÖZÉLET

• Az apátsági templom földszinti alapterülete közel 1300 m2 lesz.
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Száműzetésben

„Csak azt kellene betartani, amiről a szerződés szól”

KÖZÉLET

Volt egyszer egy állatkórház a város szélén. Oda járt Gödöllő lakossága, hogy
kedvenceik kórságára megoldást találjon. A kórház megszűnt, ám annak
szomszédságába, ugyanúgy a város szélére, a kormányablakba kell menni
annak, aki a személyes ügyeit szeretné orvosolni. Ennek hátteréről és a jelenlegi helyzetről beszélgettünk Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottal, a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjével.
Dr. Tarnai Richárd

Hogyan alakult ki a jelenlegi rendszer?
1998-ig a rendőrségre kellett menni személyi
igazolványt csináltatni, de 1998 és 2002 között
létrehoztuk az okmányirodai hálózatot, ami egy
önkormányzati „centrum” volt. Az „odafigyelő” településeken jól is működött, de a 2002 és 2010 közötti kormányzás alatt ez a folyamat megállt. Igaz,
meg sem szüntették a rendszert, ami azt mutatja,
hogy nem volt vele gond. 2010-ben nagyon egyszerű volt az elképzelésünk: minden állami szolgáltatás egy hivatalon belül legyen elérhető. Két év múlva lettek járások, így az okmányirodák kormányablakokká történő alakítása párhuzamosan haladt. Most hallani olyan híreket, hogy egy esetleges
kormányváltás után nem csak a megyéket és járásokat, de a kormányablakokat is megszüntetnék.
Gödöllőn is működött a rendszer a városházán. Miért került ki a kormányablak a város szélére?
A járások létrejöttével minden érintett településsel kötöttünk egy megállapodást. Az állam az
önkormányzatok összességében 1369 milliárd forint adósságát egyenlítette ki. Ebből 7,8 milliárd forint volt Gödöllőé, amelyet az önkormányzat halmozott fel, ám a kormány fizette ki. A gödöllői és
környékbeli emberek magas szintű kiszolgálása a
legfontosabb cél. Ezért szerződésben rögzítettük,
hogy a járási hivatalt és kormányablakot a város
központjában, a városháza épületében helyezzük
el. Ezt a megállapodást Gémesi György és jómagam írtuk alá. Majd polgármester úr szólt, hogy
lesz egy rekonstrukció, így ideiglenesen átmentünk a Kotlán Sándor utcai épületbe. De nemsokára azt vettük észre, hogy nincs is meg a városháza,
mert lebontották.
És ez ennyiben maradt?
Jogilag a helyzet egyértelmű. Ám egyelőre nem
kezdtünk el pereskedni, mert az itt élőknek nem
hosszú jogi hercehurcára, hanem jól működő szolgáltatásokra van szüksége. Ezért megkerestük azt
az ingatlant, amely nem önkormányzati, hanem
állami és itt alakítottuk ki a járási hivatalt. Jobb
lett volna szerződés szerint a városközpontban,

de mivel ezt megsemmisítették, ezért azzal főztünk, amink volt, így mentünk a saját épületünkbe. Mert az ügyfelek kiszolgálása nem szenvedhet
hátrányt. Persze mennyivel jobb lenne, ha ezt az
önkormányzat is így gondolná! Polgármester úrral
többször egyeztettünk a szerződés szerint kötelező, 442 négyzetméteres területről, de mindig olyan
variációkat mutatott, ahova a 14 munkaállomásos
kormányablak fele sem fért volna be. Nem értem,
hogy miért nem jó, ha a városban élő embereket
komfortosan szolgálják ki a központban. Nem a
legelegánsabb megoldás a város részéről az adósság lenullázása után.
Volt egyeztetés arról, hogy mikor mehetnek
vissza az új városházára?
A szerződés ma is hatályban van, az önkormányzatnak fennáll az elhelyezési kötelezettsége.
Gémesi György kijelentette, hogy a városháza az
önkormányzat feladatainak ellátására kell. Most az
elhelyezésünk megoldott, még ha a város szélén is
vagyunk. De nézzük a jó oldalát: a Kotlán Sándor
utcában legalább lehet parkolni! Nekünk nem a
pereskedés, hanem a helyi emberek érdekei a fontosabbak, hogy mindenki intézni tudja az ügyeit.
Akkor nem csak fizikailag, hanem a város szívében is peremterületre kerültek?
A mi szolgálatunk nem érzelmi kérdés. Nekünk a
városban és a járásban élő embereknek kell minél
gyorsabban és jobb szolgáltatást nyújtani. Ha ebben partner egy önkormányzat, annak örülünk. Ha
nem, lásd Gödöllőn, akkor egyedül vagyunk kénytelenek megoldani. Furcsának hangzik, de „csak”
azt kellene betartani, amiről a szerződés szól.
Most, hogy már működik a kormányablak,
van relevanciája egy központinak is?
Ennek van előnye és hátránya is, de lehetséges.
A kormány érdeke a szolgáltatás biztosítása. Nagyon jó a kapcsolat a körzetben élő Vécsey László
országgyűlési képviselővel, aki mindig jelzi a helyben élő lakosság igényeit, amelyekre nyitottak
vagyunk.
Terveznek bármiféle könnyítést a szolgáltatások elérésében?
Jelenleg bárki intézheti az ügyeit személyesen,
a 1818-as telefonszámon 0-tól 24 óráig, online
módon, de van ügysegéd és kormányablak busz

is. Utóbbi a világon egyedülálló. Az állam mindent
megtesz a komfort érdekében, folyamatosan fejlesztjük a személyes ügyintézési lehetőségeket,

miközben egyre több elektronikus szolgáltatást
vezetünk be. Ezt a folyamatot csak gyorsította a
járvány, hiszen megnőtt az igény az online ügyintézés iránt.
Ha minden igaz, más gödöllői jogszabálysértéssel is volt dolguk.
Jött egy beadvány a település egyes területeire való behajtás rendjével és a fizetendő díjakkal kapcsolatban, amelyet ki kellett vizsgálnunk.
Ennek során felvetődött az önkormányzat jogszabály-ellenessége, amely sajnos bebizonyosodott.
A városnak ezt a „sarcot” nem szabadott volna
kivetnie. Nem egy települést érintett ez a dolog,
ebben volt jobb- és baloldali önkormányzat egyaránt. Gödöllő volt az első város, amellyel pereskednünk is kellett, végül a Kúria – országosan
precedens értékűen – megerősítette a döntést és
hatályon kívül helyeztette a rendeletet. A város vezetője törvénytelenül járt el, és sajnos azt vádolja,
aki erre felhívta a figyelmet. Pedig ilyenkor egy dolgot lehet tenni: elnézést kérni.
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Évről-évre egyre nagyobb gondot jelent a gödöllői közlekedés. A belső forgalom megoldatlansága is azt eredményezi, hogy egyre hosszabb idő, míg hazaérünk, de reggel a város távolabbi pontjaiból az autópályáig való eljutás tovább
tart, mint beérni Budapestre az M3-as autópályán. Erről és a választókerületi térség közlekedési helyzetéről kérdeztük Vécsey László országgyűlési képviselőt, aki szakmáját tekintve is autentikus a témában, hiszen közlekedés-építőmérnöki diplomával rendelkezik.
Városi vagy térségi ügy Gödöllő közlekedési
problémája?
A gazdasági csőd közelében, 2008-ban elkezdett csökkenni a gépjárművek száma.
2012-ben megfordult a trend és Gödöllőn

2008-hoz képest ma közel negyven százalékkal
több a személygépkocsi. Ez műszakilag terheli az úthálózatot, káros környezeti hatásokkal
jár és az időszaki forgalmi dugók jelentősen
megnövelik az utazási időket. Folyamatosan
fejleszteni kell, senki nem kívánja a motorizációval nálunk is jobban terhelt országok
dugóit itthon is megtapasztalni. A budapesti
agglomerációt, ezen belül az otthonunkat magába foglaló észak-keleti agglomerációt járva
mindenki számára világos lehet, hogy településeink belső forgalma, az oda irányuló és onnan kiinduló célforgalom, valamint az átmenő
forgalom növekedése agglomerációs, térségi
szintű jelenség. Előbbieket települési szinten
kell kezelni. Ezért például a 2018. október 18-i
testületi ülésen a város belső úthálózatának
fejlesztésére 13 ajánlást terjesztettem a gödöllői képviselő-testület elé. Az átmenő forgalom
azonban térségi probléma, ami térségi megoldást igényel.

Elég egy koncepció szakmai átgondolása vagy a város beavatkozása is szükséges ahhoz, hogy fejlődjön a
közlekedés? Mi lehet megoldás a megnövekedett számú
átmenő forgalom kezelésére?
Az M0-ás, az M2-es autópálya és az M31-es autóút megépülése, az agglomerációs
lélekszám növekedése és a
2008-as gazdasági csődközeli
helyzet miatt visszaeső, majd
2012-től
robbanásszerűen
újra felívelő gépjármű forgalom részben felülírta a kétezres évek elejéig kialakult konVécsey László
cepciókat: külön elkerülő utak
Gödöllő, Szada, Aszód, illetve
Veresegyház és Fót számára, vagy például a Gödöllő-Vác haránt irányú főközlekedési útvonal
tervezete. Bizonyos elemeik használhatók maradtak, ezek beépülnek a 301-es és 310-es jelű
főútvonalak tervébe, ami a Dunakeszi – Isaszeg
végpontú térségi elkerülő út. Ennek megvalósítása folyamatban van. Erre minden egyes településről közvetlenül ki lehet jutni, a szomszédok belterületi átkelési szakaszainak terhelése
nélkül. A HÉV rekonstrukciója hatalmas belső
úthálózat fejlesztési lehetőségeket nyithat meg
a város számára. Ehhez érvek kellenek, már
most el kellene kezdeni egy profi koncepció kidolgozását, amiben szívesen segítek.
Az utóbbi években túlnyomóan rendre inkább csak lámpák épültek a körforgalom helyett. Mi ennek a szakmai magyarázata?
Ár-érték arány és az indokoltság időtartama.
Köztudott, hogy egy közművekkel sűrűn behálózott, részben borsos árú magántulajdonokat
érintő városi helyszínen csillagászati összegekbe kerül egy körforgalom kialakítása. Például
az M3 felhajtónál a jelenlegi forgalomnagyság
indokolna egy körforgalmat. Azonban amint
megépül a 301-es, amint a veresegyházi forgalmat erre ki lehet vezetni, Szadán gyakorlatilag
eltűnik az M3-Gödöllő irányú átmenőforgalom.
Az M3 Szada felőli körforgalmának a 2104-esre

történő visszavezetésével, mellette a Rét utcai
kereszteződés kiépítésével elveszíti létjogosultságát az, ami most még indokoltnak mutatkozik. Utóbbi tervek idén őszre már jogerős
építési engedéllyel rendelkezhetnek, a Haraszti - Kenyérgyári – M3 közvetlen csatlakozásának
építése pedig hamarosan indul.
A Köztársaság úti vasúti felüljáró megépítésével már nem lassítja a közlekedést a vonatforgalom. Lehet hasonló megoldás a HÉV
tekintetében?
2019-ben a Fővárosi Önkormányzat leállította a H8-H9-M2 projektet. Örülök, hogy a
kormány 2021-ben átvette és folytatja a tervezést. A 2021. október 13-i projektszakasz-indító
megbeszélésen érintett településeink, így Gödöllő ügyében is kifejtettem álláspontomat. A
jegyzőkönyv tanúsága szerint sem a jelenlegi
nyomvonal megerősítését, sem a nyomvonal
áthelyezését a Kastély oldalára nem tartom
jó megoldásnak. A várossal közösen el kell
érnünk, hogy az Erzsébet park és Palotakert
között kéregvasútként, tehát föld alatti vonalvezetéssel épüljön újjá a HÉV. Ez a megoldás
helyreállítaná a város egykor volt belső közúti
hálózati kapcsolatait a Táncsics Mihály úttól a
Munkácsy Mihály útig, föloldva a dugókat okozó szűk keresztmetszeteket.

KÖZÉLET

Közlekedj okosan! - Interjú Vécsey Lászlóval
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Minden út Gödöllőre vezet?
KÖZÉLET

- Interjú Dr. Mosóczi László államtitkárral
Az utóbbi évtizedek egyik legmeghatározóbb kérdése az országos
közlekedés, annak ésszerűsítése, ezzel a városok élhetőbbé tétele.
Nincs másként a térségben, és azon belül Gödöllőn sem. Körbejártuk a témát, így az egyik leghitelesebb emberrel, Dr. Mosóczi Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával beszélgettünk. A szakpolitikus szülei és
nagyszülei révén gödöllői gyökerekkel rendelkezik, így érzelmileg is
kötődik városunkhoz, ahol évente többször megfordul.

Dr. Mosóczi László

Az elmúlt időben több hír is megjelent a gödöllői HÉV és az M2 metró összekötéséről. Miért
fontos ez az elképzelés?
Budapest és agglomerációjának közösségi közlekedésében fontos szerepet tölt be a HÉV, amely
több évtizedes, néhány vonal évszázados múltra
tekint vissza. Budapesti bevezetésük általában
problémás, némelyik olyan csomópontban van a
végállomását tekintve, ahonnan a tovább utazás
és átszállás nehézkes, így nehezebb kihasználni a
HÉV előnyeit. A gödöllői HÉV-nél is át kell szállni
az utasoknak, ha tovább utaznak a belváros felé.
Ezért is merült fel minden HÉV vonal rekonstrukciójának az ügye és az M2-es metróval történő ös�szekötése. Ez nem jelenti azt, hogy minden metró
járatnak ki kell menni Gödöllőre, hiszen a napköz-

beni kétperces követési időre nincs szükség. Ennek tervezése folyamatban van.
Miért van szükség a HÉV-re?
A HÉV-nek komolyabb szerepet kell vállalni a
jövőben, hiszen cél a közösségi közlekedés fejlesztése az egyéni utazással szemben. Ezzel hozzá tudunk járulni a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, mivel a károsanyag kibocsátás 25
százalékáért a közlekedés felelős, ezen belül 98
százalékban a közút használata. Logikus tehát,
hogy a villamos vontatású közösségi közlekedés
irányába tereljük az utasokat. Ehhez persze olyan
jármű, infrastruktúra, menetrend, tarifa, átszállási
lehetőség kell, hogy az emberek szívesen használják. A gödöllői HÉV-nek is ezt kell teljesíteni
a vasútállomáson átszálló utasok számára. Kell
majd egy tarifaközösség is, hogy az átszállóknak
ne kelljen két jegyet vennie, ebben Gödöllő akár
egy kísérleti helyszín is lehet. De azt a problémát is
orvosolni kell, hogy ne legyen szintbeli keresztezése egyszámjegyű főúttal, még akkor sem, ha cél az
átmenő forgalom elterelése a várostól. Új HÉV szerelvények vásárlását is tervezzük, amelyek közül
lesz olyan, ami ki tud menni nagy vasúthálózatra,
de ez Gödöllő vonatkozásában nem releváns.
Általánosságban miért fontos a kormány számára a közlekedés fejlesztése?
Három cél miatt. Egyrészt minden megyei jogú
város kerüljön bekötésre a gyorsforgalmi háló-

Szada irányába épülő lehajtó

zatba. Ez három települést kivéve megvalósult,
de azok is folyamatban vannak. Fontos, hogy az
országhatárok irányába tartó autópályák érjék el
a határokat, ha a szomszédban is van erre fogadókészség. Végül, 2025-re minden településről 30
percen belül el lehessen érni egy gyorsforgalmú
főutat. A jelzett időpontra ez a feltétel a lakosságszám több mint 90 százalékára igaz lesz.
Miben fejlődött a leginkább a közúthálózat az
utóbbi évtizedben?
Fontos az általános úthálózat építése és fejlesztése, ezen belül a települések forgalmának lebonyolítását jelentő utak. Ilyen Gödöllő esetében
több is lesz. A közlekedésbiztonság fokozása, javítása érdekében, körforgalmak építését is szorgalmazzuk ott, ahol nehéz az átjutás. A Magyar Közút
32 ezer kilométer közutat kezel, 2010 óta 6 ezer kilométernyi szakaszt újítottunk fel. Csak a tavalyi évben 1200 kilométer út felújítását kezdtük el, ami rekordnak számít. De az autópályák esetén az utóbbi
három évben, évente több mint 100 kilométer új,
gyorsforgalmi szakaszt adtunk át, így már az 1800
kilométert súrolja az autópálya hálózat.
Ha Gödöllő, akkor M3-as autópálya. Tud ezzel
kapcsolatban bármi hírrel szolgálni?
Gödöllő ilyen szempontból szerencsés, hiszen
már 1980-ban elérte a gyorsforgalmi hálózat. Lassan megérik az M3-as ezen szakasza, hogy kapacitásbővítéssel és általános felújítással is foglalkozni
kelljen. Közben megépült az M31-es út, ami lehetővé tette, hogy az M0-ról jövőknek vagy menőknek
ne kelljen elmennie a rákospalotai csomópontig.
Miért nem lehet a domonyi lehajtót használni?
A Budapest felé tartó felhajtónál viszonylag
egyszerűen megteremthető a fel- és lehajtás. Ez
korábban szerepelt a tervek között, amely nincs
elfeledve, de az M3-as autópálya Budapest-Hatvan
közötti szakasza megérett a kétszer három sávosításra. Ez komoly projekt lehet a 2020-as évek második felében, és a felhajtó is akkor lesz időszerű.
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összekötni az M3-assal. Egyrészt Kerepes kiszolgálásában fontos szerepet játszhat, de vizsgáljuk

Isaszeggel való összeköttetését is. Forgalmi modellt készítünk, hogy ez a közút Gödöllő elkerülésében milyen szerepet vállalhat. Itt is megkötöttük már a tervezői szerződést. 2023 harmadik
negyedéve után lehet kormánydöntést követően
elkezdeni a kivitelezést.
2020-ban látott napvilágot az M3-as autópálya Budapest felőli lehajtójánál lévő körforgalom haraszti ágának építése. Ez mikorra
várható?
Egykor itt álltak a díjszedő kapuk. A
Haraszti út és Kenyérgyári úttal összekötő szakasz tekintetében a kivitelezésre 1,33 milliárd forintot biztosított
a kormány. Örömmel mondhatom,
hogy 2022 tavaszán megkezdődhet a
munka, a forgalomba helyezés pedig
az év második felében várható. Ezzel
az ide érkezők a Dózsa György úti lámpás kereszteződés irányába rögtön a
célállomáshoz jutnak, míg mások ezt
ki tudják kerülni. A „haraszti ipari területre” érkező teherautóknak sem kell eljönni
a Dózsa György útig, majd visszakanyarodni a gyárakhoz.
Van egy másik körforgalom is.
Így van, amelyen akkor hajtunk
át, ha letérünk az M3-asról Hatvan
irányából vagy felhajtunk Budapest irányába. Ennek a csomópontnak létezik egy nem használt
kihajtó ága, amelyet szeretnénk
feléleszteni és a tervezését elindítani. Ez Szada irányába a Rét utcai
csomópontba kötne ki. Jogerős
építési engedély ez év végére áll majd rendelkezésre.
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Örökös slágertéma a Gödöllőt elkerülő út.
Tervben van annak is a megépítése?
A 310. számú főút Mogyoród-Isaszeg összekötésénél végzünk forgalmi vizsgálatokat Isaszegre történő behajtás, illetve Gödöllő elkerülése
szempontjából. Korábban terveztünk egy Gödöllőt ebből az irányból is elkerülő szakaszt, de növekszik az autók száma a 3. számú főút Gödöllő
belterületi szakaszán is, ami egyre megterhelőbb
lesz. Éppen ezért ennek a projektnek keretében
vizsgáljuk a Gödöllőt elkerülő út célszerűségét
forgalom szimulációs módszerekkel. Az M31-es
megépítésével viszont az ottani szakasz kiépítése
okafogyottá vált, nincs is értelme a párhuzamos
útvonalnak.
Ha már kötöttpályával kezdtük a beszélgetést, azzal is fejeznénk be. Elégedett a vasúti
fejlesztéssel?

Természetesen, hiszen most fejeződik be az
egyik legkomolyabb vasúti fejlesztési projekt a
Rákos-Hatvan vonalon szép új vasútállomással,
peronokkal, aluljárókkal. A mozgáskorlátozottaknak is hozzáférést biztosítottunk, amely már
alapvető követelmény. Valkó irányába létesült egy
gyönyörű felüljáró, amely sok-sok óra megtakarítást jelent az autósoknak. Szeretnénk, ha Gödöllő
is csatlakozna azon városok közé, ahol a helyi és
helyközi közlekedést egy integráltabb rendszerrel
tudjuk összekapcsolni, amikor a lakosok ugyanazzal a bérlettel több járművet tudnak használni,
illetve optimálisabb járműfordulókat lehet kialakítani.

Haraszti út irányába épülő lehajtó

KÖZÉLET

Miben fejleszthető még az M3-as?
Az elmúlt években rohamosan fejlődött a gépkocsik száma és a lakosságszám mind Gödöllőn,
mind pedig a térségben. Az M2-es – ami Budapestről Vác irányába tart – és az M3-as között sok
és nagy települések vannak. Ezeknek a kiszolgálása ma csak három- vagy négyszámjegyű utakkal
lehetséges, és mindegyik településeken halad át.
Éppen ezért tervezzük Vécsey László képviselő úr
kérésére is az M2-es és M3-as autópálya összeköttetését egyelőre kétszer egysávos úttal, amely a
későbbiekben kétszer kétsávosra bővíthető. Ez az
M2-es Göd déli csomópontját kötné össze az M3as gödöllői csomópontjával. Lenne egy leágazás
is, amellyel összekötnénk az M3-as 2020-ban átadott mogyoródi, Hungaroring csomópontjával,
így egy „T alakú” úthálózat jönne létre. Ez azoknak
lesz előnyös, akik Hatvan irányából haladnak Vác
irányába, mert nem kell a közbülső településeken
keresztül haladni, de nem is kell bemenni Budapestig. Gödöllőnek és a környező településeknek
is komoly fejlődés lesz a közút szempontjából. A
tervezői szerződés már megkötésre került, 2023
után lehet a kivitelezésre forrást biztosítani.
Menjünk át az M3-as másik oldalára! Ott is
terveznek valamit?
Egy másik fontos beruházás lesz a MogyoródIsaszeg közötti szakasz megvalósítása a 310. számú úton. Ez a Hungaroring csomóponttól fog
indulni és Kerepesen keresztül az M31-est fogja
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Valami bűzlik a Fácán soron
Ha valaki gyalog sétál a Fácán soron, akkor a középső részhez érkezve
kellemetlen jelenséget tapasztal. Évszaktól függetlenül, olykor kevésbé,

VÁROSI SÉTÁK

máskor pedig intenzívebben, néha már-már az elviselhetetlenség határát
súroló mértékben érezni a csatorna cseppet sem kellemes szagát.
A probléma nem újkeletű.
Néhány évvel ezelőtt látszólag
történtek lépések az ügyben a
szaghatás megszüntetése érdekében, de azon kívül, hogy a sok
hónapon át tartó, félpálya feltúrásával járó munkálatok megnehezítették az arra közlekedők
dolgát, érdemi változás nem volt
tapasztalható. Utánajártunk annak, hogy mi okozza a gondot és
mi jelentheti a megoldást.
Tudniillik, hogy városunkban
az Arany János utca jelenti a vízválasztó vonalat. Innen a Duna
Menti Regionális Vízművek Zrt.
Török Sándor
két irányba lejteti a szennyvizet. Nem kis mennyiségről beszélünk, hiszen a napi átlagban
5300 köbméter szennyvízről van szó. Ennek a
mennyiségnek a fele, mintegy 2500 köbméter a
Szivárvány utcai gyűjtőbe érkezik, onnan emelik át a Köztársaság úti Bojtár Csárdánál lévő
gyűjtőbe. A Fácán sor 32. szám előtt található
gravitációs aknába érkezik Gödöllő 6-os számú
átemelő nyomócsöve. A szennyvíz nyomócsövekben kén-hidrogén keletkezik, ez bűzhatást
okozhat. Az elmúlt években a Fácán soron új
gravitációs csatornát fektettek, amely gyorsabb
lefolyást hivatott biztosítani. Ez okozta akkoriban a hónapokon át tartó munkálatokat, de
ettől függetlenül nem szűnt meg az utcában
tapasztalható kellemetlen szaghatás, amely évszaktól függetlenül, de legerősebben nyáron érzékelhető a meleg és a párolgás miatt. A helyzet
megoldására, a vízművek második lépésként
változtatott az addigi nitrátadagoláson, amely

meg is teszünk az ottlakókkal. Bejelentéseimet
egy személyes megbeszélés zárta, amely során
Palkovics Judit üzemvezető helyettes asszony
tájékoztatott az eddig megtett intézkedésekről.
Ezek ugyanakkor még nem hozták meg a 100

Palkovics Judit

vegyszeres ellensúlyozást jelent, így ma már
oxigén tartalmú vegyület adagolására tértek át.
Mindezzel párhuzamban nem csupán az adagolási vegyszerben, de annak mennyiségében
is történt változás, amelyet már koncentráltabban alkalmaznak.
Megkérdeztük Török Sándort, az egyetemi
körzet önkormányzati képviselőjét (Szövetség
Gödöllőért) is a jelenségről.
„Valóban régi keletű kellemetlenségről beszélünk, aminek megoldására az ottlakók már
régen várnak. Fontosnak tartottam, hogy tegyek
az ügy megnyugtató rendezése érdekében. Egy
ilyen jellegű gondot csak a felelős szolgáltatóval közösen lehet megoldani és a DMRV ebben
együttműködő partner volt. Nyitottságukat mutatja, hogy kérték is a segítséget a folyamatos
visszajelzések tekintetében, amelyet szívesen

százalékos sikert, így negyedik lépésként a csatorna fedlapok alá fóliatakarás került, ezzel is
tovább enyhítve a szaghatást. Ötödik lépés az
úgynevezett szagtalanító géltáblák aknákba
való helyezése, amelyet annak érdekében lógatnak a mélybe, hogy teljesen megszüntessék,
legrosszabb esetben is minimálisra csökkentsék
a kellemetlen jelenséget. Biztos vagyok benne,
hogy a DMRV mindent meg fog tenni az ottlakók
érdekében.”
A történet itt nem ér véget, hiszen egy olyan,
évek óta húzódó ügyről van szó, amelyet érdemes és kell is tovább figyelni, szükség esetén
tovább orvosolni. A jövőbeli esetleges intézkedések kapcsán felmerült az adagolószerek
további változtatása, annak mértékének maximalizálása, hogy az ügy végérvényesen nyugvó
pontra juthasson.
HIRDETÉS
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VÁROSI SÉTÁK

Nádas hotel

Talán a fenti cím sem túlzó a képek láttán. Ez a látvány tárult elénk
a Nádas utca folytatásában, amely hosszan, az erdő melletti sávban
Valkó felé vezet ki.
A szörnyű állapot sajnos több problémát is
felvet. Elsődlegesen természetesen azon emberek magatartását, akik bútorokat, fatuskót,
sittes zsákot kivisznek az erdőhöz, hogy ilyen
módon „szabaduljanak meg” a felesleges
dolgaiktól. Kár keresni a magyarázatát, hogy
ennyi erővel miért nem rendelnek konténert
vagy az erdő helyett miért nem egy erre hivatott helyre szállítják, mert valószínűleg nem
kapnánk a feltett kérdéseinkre értelmes magyarázatot.
De a másik oldalról is felvet pár kérdést. A
közterület felügyelet rendszeresen figyeli az
illegális szemétlerakatokat, amelyet az illetékes társasággal elszállíttatnak. A bemutatott
fotók némelyikén látszik, hogy már a gaz is
benőtte, így nem nehéz kitalálni, hogy ezek a
szemetek bizony régóta kerültek a helyszínre
és szennyezik a környezetet. Kár, hogy a figyelem – ahogy azt már sok esetben is megszok-

hattuk (pl. hóeltakarítás, területek tisztán tartása, stb.) preferáltan a Polgármesteri Hivatal
és annak pár száz méteres vonzáskörzetére
koncetrálódik.
Az még inkább szembeötlő, hogy a szennyezett területen vadkamerák is vannak kihelyezve a fákra. Az egyik ilyen, kamerával ellátott
fa tövében óriási szemétkupac volt látható és
még egy fát is kivágtak… Vajon igaziak ezek a
kamerák vagy csak elrettentésre helyezték ki
ezeket? Ha valódi kamerákról van szó, akkor
vagy nem figyeli senki ezeket, vagy ha figyelik,
akkor nem zavarja a látvány azt, aki intézkedhetne bármit is. Ellenkező esetben nem lenne
esélye a gaznak benőnie a szemeteszsákokat.
Talán széleskörű egyetértés lenne az ügyben
is, hogy a lakosságra kirótt kommunális adó
és egyéb „sarcok” helyett az elkövetőkre kiszabható 2 millió forintig terjedő büntetések
gyarapítsák a város kasszáját.

HIRDETÉS

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

+36 20 55 90 990

TOLÓKAPU SZETT

motor max 500kg kapusúlyig, beépített vezérlõegységgel
és rádióvevõvel, gyalogos bejáró funkció, lassítás, kulcsos kioldás,
2db TO.GO4 adóval, PUPILLA fotocellával, 4 méter CRV6 fogasléccel,

3 év

garanciával
bruttó

142.900,- Ft

www.kertvill-centrum.hu
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Egy látványos innováció használata
városban és vidéken:

TECHNOLÓGIA

a drónok

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő újdonsága a távirányítható kisméretű repülők, a drónok.
A szórakozás mellett komoly üzleti
célokra is használható eszközről
beszélünk, melynek tavaly gödöllői kötődése is lett.
A drónok eredete,
hasonlóan az internethez vagy a GPShez, a hadiiparhoz
köthető. Mára azonban a legtöbb drónt
a lakosság tudhatja
magáénak,
utána
a vállalati szféra,
és csak harmadik a
sorban a katonaság.
Például 2022 elején
az USA-ban a kötelezően regisztrált 860
ezer drón 61 százaléka hobbi célokat
szolgált. A drónértékesítés növekedése drámai:
2016-ban 2,15 millió drónt adtak el a világon, míg
2021-re a becslések 30 millióról szólnak. Ugyanakkor a növekedés nagy részét már a vállalati célra
vásárolt eszközök adják.
A két legnépszerűbb vállalati alkalmazási terület az építőipar és a mezőgazdaság. A gödöllőiek
büszkeségére a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) mindkét területen aktív kutatásokat folytat a Drón Munkacsoport keretei közt. Tavaly nyáron találkozhattunk a tudósítással, hogy
rizsföldeken kísérleteznek drónokkal: a cél, hogy

a járványos barnulás elleni védekezés érdekében
részletes légifelvételeket automatikusan elemezve időben észlelhessék a fertőzés megjelenését. A
drónos mérés nem csak vagány, de kíméletesebb
is: a növények érintése nélkül lehet vizsgálni a
risztövek aktuális állapotát, tápanyagellátottságát
vagy az esetleges kártevők jelenlétének nyomait,
míg az elárasztott területek taposása hátráltatja a
művelést és kárt tesz a növényekben. Ezen kívül
zónákra oszthatók a földek, és a precíziós gazdálkodáshoz szükséges adatokat lehet gyűjteni a drónokkal, sőt az adatokat mezőgazdasági gépekbe is
át lehet tölteni, így segítve a hatékony munkavégzést. Ezek a technológiák nagymértékben hozzájárulnak a mezőgazdasági életpálya népszerűsítéséhez, hiszen a fiatalok számukra vonzó eszközökkel
végezhetik a munkát.
Néhány hónapja pedig arról olvashattunk, hogy
a babatpusztai istállókastély állagát mérték fel
drónokkal, ahol szakmai koordinátorként a MATE
kutatója, dr. Máthé László által felügyelt munka
első lépéseként megvalósult az istállókastély részletes felmérése, amit még I. Grassalkovich Antal
építtetett 1750-ben. Körberepülték az épületet, és
többféle érzékelővel (3D-s LIDAR szkenner, hiperspektrális kamera) készítettek képeket, melyeket
ezután összeillesztve és mesterséges intelligencia
szoftverrel elemezve a pontos képet kaptak a tartószerkezeti problémákról éppúgy, mint a vakolat
állapotáról vagy a mikroorganizmusok tenyészeteiről. Ezek az adatok hatalmas segítséget jelentenek egy felújítás megtervezésekor, vagy a munkálatok alatti minőségellenőrzéskor. Városunkban
számos felújításra szoruló vagy felújítás alatt

álló épület található, melyek iránt felelősséggel
tartozunk, és megszépülésük erősítheti a lakók
kötődését városukhoz. Ezért reméljük, az innovatív technológiával mielőbb megismerkednek az
önkormányzat szakemberei is.
A harmadik, fejlődőben lévő alkalmazási terület
a kiszállítás, mivel kisebb távolságokon vagy járművel nehezen járható helyeken meglepően gyorsak tudnak lenni a drónok. A kiskereskedelemben
a nagy webáruházak, és a nekik dolgozó fuvarozók
kísérleteznek ezzel. Az élelmiszerek közül elsőként
az éttermek házhozszállításában alkalmaztak
drónokat, a jövőben azonban ez a paletta is bővülhet. A drónokkal szállított orvosi termékeknél
a sürgősség dominál: vérkészítmények, oltások,
gyógyszerek, méregoldó oldatok, stb. De az Ausztráliában 2019 óta működő Wing például könyvtári
könyvet és kávét is gyakran szállít.
2021. februárban lépett életbe Magyarországon
a drón törvény, amely szabályozza a drón kategóriákat, az egyes drón típusok felhasználási lehetőségeit, és a bejelentési kötelezettséget. Aki drónnal
szeretne repülni, mindenképpen át kell tekintenie
a szabályozás rá vonatkozó részét, hogy az esetleges szabálysértést el tudja kerülni.
– szem –

HIRDETÉS

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
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Az egész világ aggódva figyeli a
háborús eseményeket és az imákon túl aktívan is segíteni szeretnénk elsősorban külhoni magyar
testvéreinken. Máthé László a
Szövetség Gödöllőért képviselője
közel 30 éven át a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának
vezetője volt, így komoly tapasztalattal rendelkezik. Őt kérdeztük:

Máthé László

„Fontos a szervezettség, hogy
olyan társaságokon keresztül segítsünk, amelyeknek van infrastruktúrája, és a külhoni civil szervezetekkel és konzulokkal kapcsolatban állnak, mert így biztosak lehetünk
abban, hogy a felajánlott adományok a megfelelő helyekre jutnak el.
Ha valaki pénzbeli adományt szeretne eljuttatni, akkor ezt megteheti
a Máltai Szeretetszolgálat 1350-es adományvonalon, ahol hívásonként 250 forinttal járulhat a humanitárius akció támogatására, de a
www.adomanyozz.hu oldalon utalással is segíthet. A Híd Kárpátaljáért elnevezésű program keretében a 1357-es segélyvonalán hívásonként, illetve SMS-enként 500 forintot lehet felajánlani.

Aki tárgyi felajánlással és Gödöllő város kárpátaljai testvérvárosán keresztül szeretne segíteni, az a Forrás és Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központba (Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.) vihet tartós
élelmiszereket és tisztítószereket. A Váci Egyházmegyei Karitász is
higiéniás termékeket, tisztálkodási szereket és tartós élelmiszereket
vár a menekültek fogadásához, melyet a gödöllői Szentháromság
Plébánián (Gödöllő, Szent Imre u. 15.) gyűjtünk. Az érkezők elszállásolásához fogadnak plédet, hálózsákot és törölközőt is.

Mi, a Szövetség Gödöllőért képviselői írtunk a város
vezetésének, valamint javasoltuk a rendkívüli testületi
ülésen, hogy a város tulajdonában álló Balatonlellei
üdülőt nyissuk meg a menekültek részére.
Tapasztaljuk, hogy a menekülteknek nem mindig a pénz,
hanem a fedél jelenti a legnagyobb segítséget.
Keresztény emberként kérek minden gödöllőit, ha lehetősége van
rá, csatlakozzon a #legyenbéke imalánchoz minden este 20 órakor
egy gyertya gyújtásával! Részleteket az imalanc.777blog.hu oldalon találunk.”

HIRDETÉS

JOGTERÜLETEINK:

Ingatlanjog | cégjog | adójog
biztosítási, kártérítési jog | egészségügyi jog
(Magyar, angol, német nyelven is)

Dr. Boros Andrea
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

ELÉRHETŐSÉG

2100 Gödöllő,

Dr. Tácsik Réka

Bajcsy-Zsilinszky utca 34.

Dr. Nagy Márta

+36 28 413 537

Dr. Kotsis-Papp Dóra

www.drborosandrea.hu
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KÖZÉLET

A rosszra egyetlen válasz a jó cselekedet,
ez az eszköz pedig a kezünkben van!
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„Szerelem gyöngyei” a gödöllői Bertának

MÚLT-KOR

A 2022-es évet Petőfi emlékévvé nyilvánították. Számos program, rendezvény, kiállítás készül abból az alkalomból, hogy 200 éve született
Petőfi Sándor, aki 1822. december 31-én vagy 1823. január 1-jén látta
meg a napvilágot Kiskőrösön, de szoros, mondhatni „szerelmi” kapcsolata fűződött városunkhoz is.
Magyarországon sok település kötődik Petőfi
Sándorhoz. Gödöllőn is többször átutazott és
kétszer hosszabb időt is itt töltött. Emlékét utca,
iskola és egy szobor őrzi.
1843-ban az ifjú költő fordítói munkát kapott
Nagy Ignáctól, a Kisfaludy Társaság „Külföldi
regénytár” című sorozat szerkesztőjétől. A megbízás két mű magyarra fordítását tartalmazta,
az egyik Charles de Bernard francia író regénye,
amely magyarul „A koros hölgy” címen jelent
meg. A másik James George Payne Rainsford
„Robin Hood” című könyve volt. Mindkét könyvet németből fordította. Német nyelvtudásra az
aszódi és pápai diákévei alatt tett szert. Valószínűsíthetően a szerkesztő beleegyezésével az utóbbi
regény fordításakor hosszabb leírásokat és versbetéteket hagyott el a majd 900 oldalas eredeti
könyvből. Mivel Petőfi Pesten nem igazán haladt
a fordítással, ezért augusztus elején, barátai tanácsára, szobát bérelt Gödöllőn. Gödöllői itt tartózkodása alatt Petőfi Szombat János özvegyénél
bérelt szobát. Szombaték háza a mai Török Ignác
Gimnázium mellett állt. És valóban, itt mintegy
három hét alatt végzett a fordítással. A kötet 1944ben látott napvilágot. A fordítás mellett kirándulásokat tett a környéken volt aszódi iskolatársaival.
A kastélyt is felkereste augusztus 29-én egy baráti
társasággal.
Gödöllőn két verset is írt Petőfi: a „Merengés”
és a „Temetőben” című költeményeket, amelyek
közül az elsőt álnéven publikálta. A fordításért
kapott pénz nagyobb részét egyébként színészi
jelmezek vásárlására fordította, valamint könyveket és egy erős útiládát is beszerzett, mivel ekkor
Erdélybe készült színésznek.
A második gödöllői időzésére 1845-ben került
sor, amikor az előző ittléte alatt megismert Erdélyi

Petőfi felindultan elhagyja Gödöllőt. A csalódott
költő szerelmének gyümölcse egy 39 versből álló
ciklus lett, amely 1845-ben nyomtatásban is megjelent „Szerelem gyöngyei” címmel. A verseskötet egy példányát a Bertától kapott, nemzetiszín
szalaggal átkötött préselt csokorral együtt küldte

Petőfi Sándor lakóháza
1843-ban és napjainkban

Ferenc református lelkész meghívására többször
kilátogatott Gödöllőre. A lelkész házában ismerkedett meg 1845 augusztusában Mednyánszky
Bertával, a gödöllői Grassalkovich uradalom jószágkormányzó lányával. Nem sokszor találkozhattak, de közös sétáik olyan hatással voltak a
költőre, hogy Petőfi a rövid ismeretség alatt beleszeretett a karcsú, kék szemű, szőke leányba, és
levélben meg is kérte az édesapjától a lány kezét.
Berta csak akkor szerzett erről tudomást, amikor
szigorú apja már el is küldte az elutasító levelet:
„poétához, pojácához nem adom a lányomat…
ennyivel tartozom őseimnek” indoklással, miután

el a költő a szerelmének. Ezek a relikviák a Petőfi
Irodalmi Múzeum állandó kiállításán láthatóak.
A hálás utókor már 1899-ben táblát helyezett el
Szombat Jánosék házán, majd később egy emlékbizottság is alakult, amelynek célja volt, hogy felállítsák Gödöllőn a költő szobrát, de az első világháború
meghiúsította a terveket. Végül 1955. augusztus 21én leplezték le Petőfi Sándor szobrát a városban. A
két és fél méter magas bronz szobor Turáni Kovács
István alkotása. Az 1960-as években elbontották
Szombat Jánosék egykori házát, ma már csak egy
emléktábla őrzi az új házon Petőfi emlékét.
VKI
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Az 1848-as forradalom
és következményei Gödöllőn

Az utolsó rendi országgyűlés Pozsonyban
március 18-án fogadta el egyhangúlag az úrbéri

viszonyok megszüntetését (azaz a jobbágyfelszabadítást), a közteherviselést és az egyházi
tized eltörlését. Ezeket és más fontos döntéseket, az ún. áprilisi törvényeket – többek között a
Batthyány-kormány megalakulásáról, a választójog kiterjesztéséről és a népképviseleti ország�gyűlésről szólókat – április 11-én szentesítette az
uralkodó, V. Ferdinánd (uralkodott: 1835-48).
A jobbágyfelszabadítás tavasszal Gödöllőn is
megtörtént. Viczai Károly földbirtokosnak sikerült megegyeznie a földművesekkel. Összesen
1872 hold (1 hold = 5755 m2 = 0,5755 hektár, azaz
kb. egy focipálya) föld jutott 48 gazda kezébe. Így

most már az addig művelt földjeik tulajdonosaivá váltak, és ezzel megszűntek a földesúri terheik. Ezen kívül még kaptak rét, legelő és erdőhasználatot is. Ez utóbbiból a földdel nem rendelkező
zsellérek (253-an) is részesültek, viszont külön
földosztásra nem került sor 1848/49-ben.
Március 22-én fogadta el az országgyűlés a
Nemzetőrség felállításáról szóló törvényjavaslatot. Erre minden forradalom után szükség van a
rend fenntartása és az ország megvédése miatt.
Június végén Mészáros Lázár hadügyminiszter
elrendelte, hogy Pest-Pilis-Solt vármegye 4000
nemzetőrt állítson ki és küldjön a Délvidékre, a
szerbek ellen. Ugyanis a szerbek már májusban
betörtek Magyarország területére. Gödöllőről
230 nemzetőr indult el júliusban a déli határhoz.
A vezetőjük a község két legnagyobb vallási felekezetének vezetője, Erdélyi Ferenc református
lelkész és Arndorfer Alajos katolikus pap. Egy részük néhány hét múlva haza is tért. Érdekesség,
hogy Bajáról gőzhajóval jöttek Pestre, a többiek
pedig részt vettek a további küzdelmekben, valószínűleg Szenttamás ostromában is.
A választójog kibővítésével Magyarországon
a felnőtt férfiak 25-33 százaléka jutott szavazati joghoz. Ez az akkori Európában viszonylag
magasnak számított. Így Gödöllőn is a legalább

A HELY, AHOL ÉLÜNK

Az 1848. március 15-én, Pesten
(Pest-Budán) győztes, vér nélküli
forradalom hírét még aznap hozták
Gödöllőre vásározó parasztok és fuvarosok.
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negyed telekkel (kb. 6-7 hold) rendelkező parasztok, önálló iparosok, kereskedők és az értelmiség
is szavazhatott a nemesség mellett, az első népképviseleti országgyűlési választásokon. Erre júniusban került sor az egész országban. Gödöllőn,
azaz a gödöllői járásban két jelölt is volt: Beniczky
Ödön (1821-74) cinkotai földbirtokos és ügyvéd,
illetve Fényes Elek (1807-76) ügyvéd, a korszak
híres statisztikusa – akit még májusban bíztak
meg az Országos Statisztikai Hivatal megszervezésével - között. Ekkor még a választások nyílt
szavazás keretében valósultak meg. Ez azt jelentette, hogy nem titkosan, a választófülkékben,
mint napjainkban, hanem általában a település
főterén személyesen szavaztak a választópolgárok. Gödöllőn a mandátum sorsa végül 10 órás
küzdelemben dőlt el Beniczky javára, aki 1290890 arányban győzött. Ez akkoriban szoros eredménynek számított. Így ő képviselhette Gödöllőt
1848/49-ben. Később 1861-ben, majd pedig
1865-74 között is ő volt a község országgyűlési
képviselője.
Sajnos azonban a békés polgári átalakulást
megakasztotta szeptemberben a horvátok támadása Jellacic (Jelasics) vezetésével és ezzel kezdetét vette a szabadságharc.
Lencsés Barna

HIRDETÉS

IGAZI NÁPOLYI PIZZA ÉLMÉNY

FATÜZELÉSŰ KEMENCÉBEN SÜLT, HOSSZÚ KELESZTÉSŰ PIZZÁK

GÖDÖLLŐ

GÖDÖLLŐ, TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 3. (SPORTPÁLYA).

ÉRDEMES ELJÖNNI HOZZÁNK
VAGY HÁZHOZ RENDELNI
FOODPANDÁN KERESZTÜL!

+36 30 896 6683 | FACEBOOK : NAPOLIZZA.PIZZERIA
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Diákolimpiai bajnok a TIG csapata
Nem mindennapi bravúrt vitt véghez a gödöllői Török Ignác Gimnázium V-VI. korcsoportos (középiskolás) lány röplabda csapata, miután a békéscsabai tornán a dobogó
legfelső fokára állhattak fel. Az elődöntőben a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium csapatát verték meg 3:0 arányban, majd jött a döntő a „hazai pályán” játszó Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium ellen. A viharsarkiak már 2:0-ra is vezettek, ám a TIG
csapata innen fordítva hódította el az aranyérmet. A bajnokcsapat tagjai: Bútor Anna,
Cziráki Luca, Fejes Dorka, Kristóf Dóra, Laczkó Barbara, Máthé-Barabássy Kata, Nagy
Zorka, Ratkai Panni, Pásztor Kata, Sorompó Kinga és Tímár Leila. A torna legjobb támadójátékosa Ratkai Panni, a legjobb előkészítő Sorompó Kinga lett. A legjobb edzőnek
járó különdíjat Wirnhardt Oszkárnak ítélték oda. Gratulálunk!

Fiatal tehetségeink

Kriszt Sarolta

Gödöllő számos fiatal sporttehetséggel büszkélkedhet. Az egyik legtöbb sikert szállító klub a MATE-GEAC, hiszen nem múlik el hét, hogy
az atlétika szakosztály sportolói ne hozzanak dicsőséget Gödöllőnek
az ország vagy a világ valamely tájáról. Közéjük tartozik Kriszt Sarolta
is, őt mutatjuk be.
Saci a Török Ignác Gimnázium 15 éves tanulója, aki a sok verseny és
edzőtábor miatt egyéni tanrend mellett nemcsak kiváló sporteredményeivel tűnik ki, hanem jeles bizonyítvánnyal is büszkélkedhet, amelyhez elengedhetetlen tanárai segítsége és a szülői háttér biztosítása.
Saci a GEAC-ban kezdett atletizálni 2014-ben. Versenyszámai a többpróba, amely szabadtéren a két nap alatt teljesítendő hétpróbát (magasugrás, távolugrás, gátfutás, súlylökés, gerelyhajítás, 200 m, 800 m),
fedettpályán pedig az „egynapos” ötpróbát (200 m és gerelyhajítás
nélkül) jelenti. Ezekbe nem tartozik bele a hosszúgát, amelyben szintén rajthoz áll. Fiatal büszkeségünk szerint a sport segít megtanítani
a jó időbeosztásra. Így fogalmazott: „A vírus alatt az egyetlen lehetőségem volt közösségben lenni, ami nagyon sokat segített. Családom
is nagy szerepet játszik a sportéletemben, három testvérem űzte a
sportágat és még mindig, így vagy úgy, de részesei az atlétikának.

Édesanyukám az edzőm, ami esetemben mindenképp pozitív hatás, és
apukám is jelen van a pályán, de ő nem a szakmai területen”.
Saci idén februárban Nyíregyházán mutatkozott be először a fedettpályás atlétikai országos bajnokság ifjúsági (U18) korosztályában. A
kétnapos viadal legeredményesebb sportolója lett, minden számában
győzött, így három bajnoki aranyéremmel tért haza. Pár héttel előtte
szintén a nyírségi városban két számban is (távolugrás, 200 m) teljesítette az Európa-bajnoki kiküldetési szintet, így a nyáron Jeruzsálemben
állhat rajthoz a kontinens legjobbjai mellett (100 méteren már korábban
teljesítette). Remélhetőleg ezek sora gazdagodik szabadtéren is, ám az
indulást az aktuális világranglista helyezés dönti el. Szintén kihívás lesz
számára az EYOF is, így idén egyértelműen a nemzetközi erőpróbákra
koncentrál.
A több szakágban is a válogatott kerettagjának számító atléta legfőbb
eredményei:
• 17-szeres korosztályos országos bajnok (3 olyan bajnokságot csinált
végig, ahol a maximálisan elérhető aranyérmeket megszerezte
• 2021-ben 2 országos csúcsot döntött meg (fedettpályán 300 m síkon
és szabadtéren 300 m gáton)
• 2022-es évben eddig 4 számban vezeti korosztályában a hazai ranglistát, több számban előkelő helyen áll a világranglistán
Sok sikert kívánunk Saci!

Jöhet a rájátszás!
Megismételte tavalyi bravúrját a Gödöllői Röplabda Club felnőtt női
alakulata. A helyi hatos az alapszakaszt 3. helyen zárva ismét bejutott az
NB I rájátszásába, ahol reményeink szerint ismét kivívja a jogot arra, hogy a
következő idényben a legmagasabb osztálynak számító extraligában vitézkedjen. Kérdés, hogy ezt vállalja-e a gödöllői egyesület és végre nyílik esély
arra, hogy otthon itthon legyen, s ne Monoron kelljen lejátszania a hazai
mérkőzéseit?
HIRDETÉS

TEGYÉL MINKET PRÓBÁRA

ELSŐ ALKALOM INGYENES!
2100 Gödöllő, Dózsa György út. 96 | Tel.: +36 70 636 5678

www.arsenalfitness.hu
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Isten éltesse, Lázár Vilmos!
Kevés olyan testvérpár van a világon, amely bármely sportágat figyelembe
véve hasonló eredménysorral büszkélkedhet, mint a Lázár-fivérek. Idősebbik tagjuk, Vilmos, március 26-án lesz 55 éves. Az ünnepi alkalomból beszélgettünk vele.

Lázár Vilmos

17 évesen indult először országos bajnokságon, 22 évesen pedig már csapat világbajnoki
címet szerzett. Nem tartott attól, hogy túl hamar kiég?
Akkoriban még 18 év alatt nem lehetett indulni
országos versenyen, így egy kis csel is kellett ehhez. Most már vannak pónival versenyzők, ifi versenyek vagy éppen korosztályos világbajnokságokon. A fogathajtás számomra mindig is életforma
volt. Azt gondoltam, hogy „nyugdíjasan” is versenyezni fogok, mégis, az egyik pillanatról a másikra
hagytam abba.
Mi volt az oka?
Noha az azt megelőző két világbajnokságon én
nyertem, a 2017-es lipicai vébén a testvérem, Zoli
volt az esélyesebb. De egy összeesküvés következtében, teljesen szabályellenesen kizárták őt. Ez az
igazságtalanság övön aluli ütés volt, és ezt váltotta
ki belőlem. A csapatversenyt így is megnyertük, de
a hátam mögött hagytam a versenyzést. Akkor nehezen éltem meg a dolgot, de 34 szezon után sem
bántam meg a döntést és sportvezetőként ma is
jelen vagyok a sportágban.
Pályafutása során 20 országos bajnoki és 12
világbajnoki címet szerzett, sokáig veretlen
volt itthon és a nagyvilágban egyaránt. Melyik
időszakot tartja a legsikeresebbnek?
Kétszer védtem meg az egyéni világbajnoki címet. 1999-ben Kecskeméten nyertem, ahol Zoli

a második lett, ez óriási élmény volt, majd két év
múlva Németországban ismét győzni tudtam. Ez
hozta meg az ismertséget és népszerűséget, szép
időszak volt. A nyerés-védés megismétlődött
2013-ban és 2015-ben. Emeli az értékét, hogy nem
mindig ugyanazokkal a lovakkal versenyeztünk. A
34 év alatt mindig mi választottuk a lovakat. Nem
egyszer én raktam először kötőféket és kantárt
olyan lóra, amellyel aztán nyertem. Több ilyen fogatunk is volt, ami plusz értéket ad a győzelmeknek.
Testvére, Zoltán kilencszeres világbajnok szintén fogathajtásban. Volt Önök között valaha
is rivalizálás?
Egyáltalán nem. Volt egy lóállományunk, amit
beosztottunk egymás között. Amikor például Zoli
átment a kettes fogathajtásból a négyesbe, akkor
odaadtam neki a vébét nyert lovaimat. Inkább
mindig segítettük egymást és nem rivalizáltunk,
hanem dupla esélyként fogtuk fel a jelenlétünket.
Nem csak a lovassportban, de az üzleti életben is hamar ért el sikereket. Tudatos volt ez a
kettős építkezés vagy más volt az oka az üzleti
életbe való kitekintésének?
Mindig a vállalkozások sikere volt az első. A
sport nem pénzkereseti lehetőséget jelentett a
számomra, hanem hobbiként szolgált. Volt, amikor a lovakat eladtuk és az abból befolyt összeget
vállalkozásba fordítottuk. Van, aki fordítva csinálja
és mindent feláldoz a sport érdekében. Én azt vallom, legyen stabil anyagi vállalkozásom és ha mellette megengedhetem magamnak, akkor jöhet a
sport.
Tavaly ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját egyik „főremeke”, a Lázár Lovaspark.
Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, és anno
miért nem Gödöllő lett az építkezés célpontja?
A 17. kerületből költöztünk ki. Sok helyen kerestük az ideális helyszínt, még az Alföldön is.
Volt a fejünkben egy ilyen létesítmény, végül
Molnár László barátunk ajánlotta a figyelmünkbe
a domonyvölgyi területet. A kastély közelsége, a
budapesti turisták ide csábítása kellő vonzerőt
jelentett. Sok kritériumnak, így például a területnek, talajnak, edzés lehetőségnek ez felelt meg. A
létesítmény folyamatosan fejlődik, a betonkeverő
az egyetlen, ami állandóan megy.
Sejtette már akkor, hogy a megye egyik
szimbólumaként szolgáló létesítményt hoznak
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létre? Hogy áll az eredeti elképzelés, miszerint
szállással is bővítik a lovaspark szolgáltatásait?
Bíztam a sikerben, de azért óvatosan bánik ezzel az ember. Megépítettük az első csárdát, majd a
következőt és végül a harmadikat. Folyamatosan
bővítettük, amely jól is működött, hiszen évente
100 ezer vendéget szolgáltunk ki a lovasbemutatóval és a magyaros gasztronómiával. A covid odacsapott ennek, hiszen még családi és céges rendezvényeket is alig lehetett tartani. De most ismét
napirenden van a fejlesztés. Fúrtunk két termálkutat, így már van termálvizünk is. Mások lettek az
igények, amelyekhez próbálunk alkalmazkodni.
Ló, szabadban végzett programok, wellness, falusi
jellegű szálláshely – ezek az irányok.
Országos és világbajnoki címek, rengeteg kitüntetés, a Lovassport Szövetség és a Nemzeti
Vágta elnöke. Mindemellett az üzleti vállalkozások. Másnak három élet is kevés ehhez. Vannak
még céljai?
Igen és bízom abban, hogy ez még sokáig így
is marad. Ha nincsenek céljaim, akkor meghalok.
Olyan még nem volt, hogy nem látok célt magam
előtt, ezért nem tudom, milyen érzés, de biztos
rossz lehet. A Lovassport Szövetségben sokat teszünk azért, hogy ismét lovas nemzet legyünk.
Nagyot fejlődtek az intézményeink, a versenyek
és a létesítmények. De a vállalkozások fejlesztése is állandó dolog, ráadásul a vendéglátás és
gasztronómia közül egyik sem „hátradőlős” szakma. Emellett a lányom díjlovagol, de kacsintgat
a fogathajtás felé is, az öcsém újrakezdte a fogathajtást, valamint a fia magas szinten versenyzik a
díjugratásban, így továbbra is érintettként járunk a
versenyekre.
Egyes elemzések az ország 100 legbefolyásosabb embere közé sorolják Önt. Egyet ért ezzel
és érzi a súlyát?
Még a 100 leggazdagabb embertől is nehezebben mérhető az ilyen, s nem is foglalkozom vele.
Amit elértem, a kapcsolatrendszeremet és ismertségemet próbálom kamatoztatni, de nem a magam, hanem elsősorban a magyar lovassport és a
hazai kereskedelem érdekében.
A Lázár fivérek neve egybeforrt Gödöllőével,
mégsem vágja rá senki: ha Gödöllő, akkor lovassport. Miért van ez?
A családunk Gödöllőn él, a gyerekek is oda
járnak iskolába. A lovas bázisunk azonban Domonyvölgyben található, amely közigazgatásilag
Domonyhoz tartozik. Régen szép időket megélt
az egyetemi lovasélet, de mostanában inkább a
szabadidős lovaglás irányába ment a világ, több
ilyen központ is működik a városban. Az egyetem
fejlődésével azonban sok lehetőség mutatkozik,
az adottságok megvannak hozzá.
Isten éltesse sokáig! Ugyanilyen, hasonló sikereket kívánunk a következő 55 évre!

SPORT

Akinek a fogathajtás életforma
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Királyi gyermek Gödöllőn

KASTÉLY

Mária Valériát méltán nevezték a kortársak a gödöllői királykisasszonynak.
A kis magyar főhercegnő azontúl, hogy Budán született, gyermekkora nagy
részét a gödöllői kastély falai között töltötte.
Habsburg-Lotharingiai Mária Valéria Matilda
Amália, Ferenc József és Erzsébet királyné negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot
1868-ban. A királyné ragaszkodott hozzá, hogy
szeretett magyarjainak örömet szerezve a budai
palotában szülje meg legkisebb gyermekét. Mária Valéria nevelésének kérdéseit határozottan
magához vette édesanyja, nem engedte, hogy
Zsófia főhercegné (a nagymama) beleszóljon,
ahogy a többi gyerekénél történt. Így főként magyar nyelven szóltak a hercegkisasszonyhoz, magyar nevelőnőkkel és magántanárokkal vették
körbe. Mivel Erzsébet (vagy ahogy a szűk családja becézte, Sisi) nagyon kedvelte Gödöllőt, a kislányt is mindig magával hozta. Messze a szigorú
bécsi udvartól, itt kötetlenebben, családiasabb
légkörben tölthették napjaikat.
Mária Valériának saját lakosztályt alakítottak
ki az emeleten, a felső parkra néző szárnyban.
Ripka Ferenc 1896-os pontos leírásában olvashatjuk, hogy világoskék selyemtapétával burkolt falak jellemezték a főhercegnő lakrészét,
ami középen egy szalonból állt (ma nappali
szobaként definiálhatnánk), ettől balra kis „toi-
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lette-szoba” (öltözőszoba),jobbra pedig hálószoba volt. Ez utóbbi összeköttetésben állt a
kislány nevelőnője, Korniss grófnő szobáival. A
főhercegkisasszony lakrésze nem az édesanyja
lakosztálya mellett volt, ezért is volt fontos, hogy
a nevelőnője elérhető távolságban legyen. A kor
arisztokratikus szokásának megfelelően a királyi
gyermekeket elsősorban a nevelőnők, tanítók
veszik körül és korlátozott időt tölthetnek szüleikkel. Az utókor hálásan lapozgatja a kis hercegnő naplóját, amit 8 éves kora körül kezdett el írni.
Először csak a kor divatjának megfelelően tesz
egy-két bejegyzést az utazásairól vagy a gyermeki érzéseiről. Kiemelt élmények számára, mikor
édesanyjával („a Mamával” - ahogy ő nevezi) és
édesapjával („a Papával”) kettesben tölthet időt.
Erre Gödöllőn többször nyílt lehetősége. Naplójából megtudhatjuk, hogy édesanyja tehetségét
örökölvén Mária Valéria is verseket írt és szavalt,
kis színpadi műveket komponált, amivel családtagjainak kedveskedett ünnepekkor. Szívesen
táncolt, valamint négykezest játszott zongorán
oktatójával, szülei örömére. Akár itt, akár másutt
tartózkodnak, magántanárok kísérték a császári

Gyermekek kocsikáznak a gödöllői kastély parkjában.
A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteménye.

gyermekeket. Még a fesztelenebb Gödöllőn való
tartózkodás alatt is Mária Valéria fél 8-kor kelt,
megreggelizett, majd 9 órára érkezett meg Rónay
Jácint püspök, aki magyar történelemre tanította vagy Dr. Karl Ferdinand Kummer, aki az osztrák, illetve az egyetemes történelmet, a német
nyelvet és irodalmat ismertette meg a kis hercegnővel. 10-től 11 óráig franciául tanult, majd
ismét a történelmet nézte át. Délben rendszeresen kikocsikázott a kastélyból, ha az időjárás
miatt mégsem, akkor szabad idejét naplóírással,
szavalással, olvasással töltötte. Két órakor félóra
számtan következett (hiszen egy uralkodó leendő feleségének nincs is szüksége többre a 19.
századi nézet szerint), majd délután három órakor szüleivel étkezett. A Gödöllői Királyi Kastély
kiállításában ma is látható „a kisebédlő” nevű
helység, ami a szűk családi étkezések színhelye
volt. Ezután fél 6-ig angolul társalgott tanítójával, majd zongoraóra következett és angol vagy
francia leckeírás. Fél 7-re érkezett a tánctanár, 7
órakor pedig könnyű vacsora következett. Rövid
játékidő után 8 órakor lepihent a hercegnő.
Erzsébet királynéhoz hasonlóan Mária Valéria
is rajongott a lovakért. Kocsikázása alkalmával
kedvenc póniját fogták be, igazi látványosságnak számított a gödöllői gyermekek számára.
Karitatív személye már kisgyermekként megmutatkozott: ilyen alkalmakkor gyakorta vitt
magával édes süteményeket, melyeket örömmel
osztott szét a bámészkodó kortársai között. A királyi család köztudottan sokat jótékonykodott.
Karácsony alkalmával, például Erzsébet királyné
minden évben karácsonyfát állíttatott a gödöllői
iskolákban. Ám húsvétkor is kalácsot, süteményt
süttettek (amelyben maga Mária Valéria is segítkezett a korabeli anekdota szerint), illetve piros
tojásokat küldtek szét az uradalomban élő gyermekek számára.
Ha Ön is szeretne belekóstolni, hogy milyen
hangulatú volt az ünnep a királyi családnál, látogasson el húsvétkor a Gödöllői Királyi Kastélyba!
Töltse velünk az Ibolya Napot, elevenítsük fel
együtt Erzsébet királyné és a gödöllői királykisasszony emlékezetét!
Villangó-Török Ivett
HIRDETÉS

Ibolya nap

Húsvét a kastélyban
2022.
április 17-18.
• vidám hangulatú családi programok
• hagyományőrző bemutatók

www.kiralyikastely.hu
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KERT

Kerttervezés (2. rész)
Előző számunk cikkében bevezettük, milyen szempontok figyelembevételével indulhatunk neki kertünk megtervezésének. A második fejezetben igyekszünk a szubjektív szempontokra is kitérni, meghatározni az ízlésünkhöz leginkább illő miliőt, szem előtt tartva a területi adottságokat.
A kerttervezés következő lépése, a kert
stílusának meghatározása. Elsősorban a ház
stílusához illő formákkal, színekkel és textúrákkal dolgozunk, de a háztól távolodva egyre szabadabban kezelhetjük a kert stílusának
meghatározó elemeit. Legfontosabb, hogy a
teljes kép harmonikussá váljon!

a teljes térszerkezet véglegessé vált, egyre
inkább a részletek kibontása lesz a cél. Kiválasztjuk a burkolattípusokat, elhelyezzük a
kerti, épített design-elemeket, a kerti világítást, esetleges vízarchitektúrákat. Bármen�nyire is azt gondoljuk, a kert a növényekről

A még pontosabb megismerés érdekében ilyenkor segítségül hívjuk az interneten
fellelhető képeket. Meg szoktam kérni az
ügyfeleimet, hogy küldjenek nekem egy-két
linket olyan exteriőrökről, amiben el tudják
magukat képzelni. Ezzel bebiztosítjuk, hogy
tényleg az ő ízlésének megfelelő látványterv
szülessen.
Ha minden fent felsorolt információ birtokában vagyunk, akkor következik a tervezési
szakasz. Különböző kertépítészeti eszközökkel létrehozzuk és berendezzük a külső életteret.
Ez a tervezés legizgalmasabb része. A folyamat végére készen láthatunk egy teljesen
berendezett, növénykompozíciókkal kísért
kertet. A tervező által megálmodott kertet
ezután bemutatjuk a megrendelőknek, majd
tovább finomítjuk, hangoljuk. Amikor már

szól, egész idáig egyetlen konkrét növényről
sem esik szó.
A növénykiültetési terv, egy különálló,
mégis elengedhetetlen része a tervezési folyamatnak. Bár szó nem esett még róluk, a
tervező fejében már formálódtak a kompozíciók az egyeztetések alatt. Viszont több ezer
növényfajtával dolgozunk, így egy-egy helyre
akár 10-20 lehetőség is adódik, melyek közül
a kerttervező bemutatja azokat, amelyek leginkább szolgálják a kívánt célt, és leginkább
tolerálják a hely adottságait. Gondolok itt a
növények habitusának a stílusra, a hangulatra és a funkciókra gyakorolt hatására, a talajadottságokra, a benapozottságra, a kitettségre…stb.
Szerencsére az interneten szinte minden
javasolt vagy javasolható növényfajta képe
megtalálható, így az egyeztetések alkalmával

HIRDETÉS

a kerttulajdonosoknak nem kell a képzeletükre hagyatkozni. Lista alapján átnézhetik és
kiválaszthatják az ajánlott lehetőségek közül
azokat, amik később bekerülnek majd a megépített kertbe.
Ezzel le is zárul a kertépítés tervezési fázisa, a tervek
kivitelezésre
bocsátható
formában átadásra kerülnek a tulajdonosok részére,
viszont a kivitelezés folyamán sok új gondolat születhet, ezért legjobb, ha a
tervező támogatja és végig
kíséri az építést, hogy a végeredmény a terveknek (így
a megrendelők igényeinek)
megfelelően alakuljon.
Kollár Dávidné Bálint Petra
Andrea
okl. tájépítészmérnök
Kert-Ötlet 3D- Specialmix Kft.
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NŐI SZEMMEL

Húsvétra hangolódva
Az ünnep néhány szimbólumát használva
pillanatok alatt különféle kompozíciót készíthetünk otthonunkba. A húsvéti asztalt színesebbé,
elegánsabbá, ünnepélyessé tehetjük virágdekorációval, színes anyagokkal, terítőkkel, asztali
futóval, porcelán terítékkel. Vázába állított barka
ágak tojásokkal díszítve vagy az aranyeső mutatós az asztal közepén. Rusztikus hatást keltve
befőttesüvegekbe is állíthatjuk a tavasz virágait.
Romantikusabbá tehetjük asztalunkat a nagyitól
örökölt porcelánokkal. Vegyük ki a vitrinből és
vegyítsük saját kis apróságainkkal!

a tojást világos helyre, és pár nap múlva kész a
zöldellő húsvéti dekoráció! Tovább dekorálhatjuk
szalagokkal, vagy a tojáshéjat is színesre festhetjük, hogy még szebb dísze legyen otthonunknak.
Húsvétkor, jópofa, látványos fogásokat, des�szerteket, reggeliket, köreteket, előételeket készíthetünk apró trükkök segítségével. A finomságokat
együtt is készíthetjük, mint a nyuszis muffin, húsvéti mézeskalács, nyúlkalács, répatorta. Nemcsak
a gyerekek lelik majd örömüket a színes, vidám
fogásokban, vendégvárónak is tökéletesek, és a
locsolókat is meglephetjük velük.
A tojásfestés az ünnep elmaradhatatlan programja. Amíg mi és a nagyobb gyerekek a valódi
tojásokat festjük, addig a kisebbek polisztirol
(hungarocell) tojások festésével, matricázásával
és húsvéti kifestő könyvvel hangolódhatnak az
ünnepre. Az üzletek polcain széles kínálat tárul
elénk a tojásfestékek és dekoráló anyagok terén
is. Ha mégis a természetes anyagokat választjuk,
segítségül felsoroljuk, hogy mely színeket, milyen
természetes alapanyagokból nyerhetünk.

Kék: apróra vágott vöröskáposzta, főzési ideje 30
perc
Vörösbarna: vöröshagyma buroklevelei, főzési
ideje 30 perc
Sötétbarna: erősre főzött, majd lehűtött kávéban
festhetőek a tojások.

JÁTSZUNK!
A TERMÉSZETES FESTÉKEK
ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPRECEPTJE:
Vidám, tavaszi hangulatot teremthetünk a színek kombinálásával. Bátran vegyíthetjük a pasztell és élénk színeket. Rendkívül mutatósak a kockás, csíkos, pöttyös, és virágos minták is.
A természetes hatást kedvelők növényeket felhasználva dekorálhatnak, például barkával, borostyán levéllel, mohával, eukaliptusszal, búzafűvel, rafiával. Rafiából fészek készíthető, melyben jól
mutatnak a festett tojások.

KÉSZÍTSÜNK HÚSVÉTI TOJÁS FÜVET!

Fél liter vízhez adjunk 4 evőkanál ecetet, ebben
főzzük fel a színezőanyagokat! A színek erősebbek
lesznek, ha forró színező oldatban festjük a tojásokat. A tojások szobahőmérsékletűek legyenek!
Halványzöld: apróra vágott spenót, petrezselyem
levél, zöld búza, főzési ideje 30 perc
Sárga szín: őrölt kurkumapor, 15 perc a színezőlé
főzése
Narancssárga szín: fél liter víz, 8-10 evőkanál pirospaprika őrlemény, főzési ideje 20-30 perc
Lila: cékla leve bármilyen formában, vagy lilahagyma buroklevelei
Kékes-lila: áfonyalé

Amire szükségünk lesz: tojáshéj, virágföld, búza
vagy fűmagok.
Vegyünk egy pár darab szép nagy tojást, majd
a tetejét szedjük le óvatosan! Öntsük ki a belsejét,
majd a félig üres tojáshéjat töltsük meg virágfölddel! Ezután szórjunk bele gyorsan növő magokat,
ez lehet búza vagy fű! Szórjunk rá még kevés földetai16454626879_PAP22010_PK_Husvet_Hird_210x60mm_V2_U01_B01_PRESS.pdf
és óvatosan locsoljuk be a magokat! Tegyük

1 2022. 02. 21. 17:58:07

A legkedveltebb húsvéti játék a tojáskeresés,
amely minden korosztály számára izgalmas feladat. A lehetőségektől függően kint és bent is játszható. Szabadban a fák, a bokrok vagy a kövek alatt,
cserepekben elrejtett tojások, apróságok megtalálása játékossá és izgalmassá teszi az ünnepet.

LOCSOLKODÁS
Családok fenntartva a hagyományt és továbbadva gyermekeiknek, húsvét hétfőn hajnaltól izgatottan készülnek a locsolkodásra. A lányos háznál
anyák és lányaik készülnek finom ételekkel, finomságokkal, szebbnél szebb tojásokkal, csinosan
várják a locsolókat. Míg az apák fiaikkal elegánsan
kora reggel elindulnak megöntözni az ismerős hölgyeket, asszonyokat, lányokat. Ilyenkor a frappáns
locsoló vers fejében pirostojás a jutalom.
Mindenkinek kellemes húsvéti készülődést, a
leányoknak sok locsolót, a legényeknek sok piros
tojást kívánunk!
VZs
HIRDETÉS

Nem hiányozhatunk az ünnepi asztalról
Természetesen tökéletes
O rg an ic
p k.hu
papko lba szmuhely
pap_ ko lba szmuhely

a da l é k a n ya g ot

nem tartalmaz!
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tulajdonságok, amit otthonról hozunk. Másnak ez
a hűség, ami szintén fontos, de mivel nincs mindenre tökéletes megoldás itt a földön, ezért a jókedv, humor, az önirónia, és mindennek a fonákja
volt az, amivel kezelni tudok egyedi helyzeteket a
mai napig.
A gödöllői időből számos barátság fennmaradt, keresztszülő is lett. Sokszor jön Gödöllőre?
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magánéletünkre is. A sérülések után nem büntetés
jár, hanem következmény. Merjünk segítséget kérni, de előtte fontos a beismerés.
Gödöllő, Vác, Cegléd, Hatvan és Csömör után
hogy élte meg egy faluba való áthelyezést?
Váratlanul, már csak amiatt is, mert ugyanaznap kaptam kézbe az áthelyezésemről szóló papírt
püspök atyától, amely novemberi napon felmen-

Az életszentség nem a rendkívüliségben,
hanem a normalitásban van
Cserhátszentiván-Garáb-Felsőtold-Alsótold-Kutasó-Bokor felsorolásakor sokan talán azt sem tudják,
hol keressék ezeket a településeket a térképen. Mostanában itt él és szolgál az egykori gödöllői újmisés
pap, aki igaz, jó barátja volt Törőcsik Marinak, és a városunkban töltött két év után tíz évig az
egyházmegye ifjúsági, valamint a közmédia egyházi műsorokért felelős referense is volt. Bokros
Levente plébániai kormányzóval beszélgettünk Gödöllőről, humorról, krízisekről, és arról, hol jár azon
az úton, ahol lehetőséget kapott a keresztben elrejtve látni azt, amit Isten még nem vett el tőle.

Bokros Levente

pappá válni már egy folyamat. Az első kápláni helyszín meghatározza a hivatást. Emlékszem, amikor
a Kossuth Lajos utcai plébániáról először mentem át a kastélykápolnába misézni, elfelejtettem
kulcsot vinni. Leültem, megvártam Péter atyát,
miközben átelmélkedtem, hogy miért lettem pap
és mit keresek Gödöllőn. A legszebb emlékeim a
kápolnához és a mögötte lévő hittan termekhez
köthető, mert komoly hitélet volt a közösségben,
a hitoktatást és a fiatalokkal alkotott közösséget is
ott tapasztaltam meg először. Meghatározó volt a
Líceumban és a Szent Imre iskolában történő tanítás is, ami segített tanárrá válni.
Megmaradt olyan humoros, közvetlen papnak, amilyennek a fiatalok Gödöllőn megismerték?
Megmaradt a közvetlenségem, és a Líceumnak
köszönhetően megtanultam az ökumenikus világlátást is, a mai napig ez nagy kegyelem az életemben. Gyökössy Bandi bácsitól tanultam meg a
három H betűt is. Ez számomra a hit, humor, hallgatás. A hit az alap és hozzá járulnak a személyes

Péter atya arra tanított, hogy nem szabad vis�szajárni, de ebben nem én vagyok a legjobb diákja, mert nem tudok személyi kapcsolatok és
barátságok nélkül élni. A líceumi tanítási évek alatt
megismerkedtem pár családdal, akikkel a mai
napig tartom a kapcsolatot. 1995-ben pedig keresztelő papból keresztapa is lettem, ami szintén
felelősséggel jár.
Hogyan látja 28 év elteltével városunkat és a
helyi közösségeket?
Nemrég egy belvárosi kávézásnál vettem észre,
hogy épül egy hivatal, ami talán a városháza lesz,
mert ahol régen volt, már nincs. De igazából épület
szintjén nem érdekel a város, a helyi közösségek
már annál jobban. Legutolsó élményem a premontrei rend életébe való bepillantás volt. Piusz
atya és háza népe tavaly eljöttek a plébániánkhoz
tartozó Garábra, ahol a legősibb premontrei prépostság van hazánkban, majd én is elmentem Gödöllőre, Frigyes testvér szentelésére.
Voltak szép és nehéz időszakai az elmúlt közel 30 év papságának. Egy válság idején mi segít
egy papnak?
Az emberségünk megélése nélkül Isten elvont
igazság marad. Nem lehet szeretni testiség – kézfogás – nélkül és nem tudok őszinte lenni szembenézés nélkül. A személyesség, kölcsönösség
és tisztelet nagyon fontos, ezekben mindannyian
sérülünk életünk során. Ha őszinték vagyunk, akkor valójában nem a sikereink, hanem a stigmáink,
vagyis a sérüléseink határoznak meg minket. Ha
egy pap elfelejti a saját stigmáit, akkor összekeveri
az emberit és az istenit, pedig Isten tanít meg minket emberré lenni, ahogy fiát is közénk küldte. Ha
az ember felvállalja és belátja, hogy sérült, akkor
nincs baj, mert segítséget mer kérni, mivel saját
magán látja, hogy ha így megy tovább minden,
akkor tönkremegy. Egyedül nem megy a gyógyulás sem, ez igaz az egyházra, a társadalomra, és a

tett Csömör szolgálatából és áthelyezett Cserhátszentivánba, ahol nem volt fűtés. Az alázatosság
lelkülete sokáig hiányzott belőlem, itt rengeteg
lehetőségem és időm van arra, hogy akinek kellek,
az megtaláljon. Nehéz bármit mondani az áthelyezésről, mert arról nem szabad beszélni, amit teljesen még nem éltem meg. Úton vagyok, és most itt
van dolgom, mert mindannyian egy nagyobb tervnek vagyunk az együttműködői.
Nagyböjt van, Krisztus kereszthalálára és feltámadására készülünk, de virágvasárnap előtt
országgyűlési választás is lesz. Mit üzenne most
a gödöllőieknek papként?
Papként csak annyit üzennék, hogy az életszentség nem a rendkívüliségben, hanem a normalitásban van. Nagy László idézetével pedig talán így egészíteném ki, hogy: „ha lesz emberi arcuk
egyáltalán, akkor csókolom őket”.

HITÉLET

1994-ben szentelték fel és Gödöllőn kezdte
meg szolgálatát, Ön volt Szecsődi Péter atya
első káplánja. Milyen emlékek villannak be papi
hivatásának első két évéről?
A legmeghatározóbb élmények, mint ahogy általában más papok életében is. Az első szolgálati
helyen tanuljuk meg, hogy kell csinálni és hogyan
nem szeretném. A felszentelés egy pillanat, de
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Egy kis főzőcske Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

OTTHON

T-bone steak, sült zöldségekkel

T-bone steak: Friss steaket, ha lehet 45 dkg-osat válasszunk, vaj-olaj keverékkel kikent előforrósított serpenyőben oldalanként 3-3 percig sütjük, majd 3 percig egy sütőrácson pihenni
hagyjuk. Ezután ismét visszahelyezzük a forró serpenyőbe és oldalanként 2-2 percig sütjük.
Végül 1-2 cl Metaxa konyakkal flambírozzuk. Azonnal tálaljuk füstölt sópehellyel ízesítve.
Burgonya: Pucolt és nagyobb darabokra vágott burgonyát nem teljesen készre főzzük tengersós vízben. Jól lecsepegtetjük, majd bő forró olajban ropogós kérget sütünk köréje. Miután
ismét lecsepegtettük, sóval, frissen őrölt feketeborssal, majorannával és kevés őrölt kömén�nyel ízesítjük, átforgatjuk, tálaljuk.
Gomba: Apró, mosott, elfelezett csiperkét, hideg serpenyőben elkezdjük melegíteni és kevergetni, amíg a gombák kiengedik a bennük lévő vizet, majd elforrják azt. Ezután nagyobb
lángon aranybarnára pirítjuk. Sóval frissen őrölt feketeborssal, friss kakukkfűvel ízesítjük.
Újhagyma: Friss újhagymát átmossuk, majd vaj-olajjal kikent forró serpenyőben két oldalát aranybarnára pirítjuk, enyhén sóval ízesítjük.

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

Petőfi Sándor „a” költő és a Tőről vágott magyar ember

KÖNYVAJÁNLÓ

A magyar kulturális élet reflektorfénye 2022-23-ban Petőfire és a „magyar ifjakra”
irányul. Ennek apropójából egy olyan életrajzi könyvet szeretnék bemutatni, amivel
biztos, hogy azok szívébe is belopja magát Petőfi Sándor, akinek eddig csak egy bemagolandó ismeretanyag volt a költő életútja.
A „Tőről vágott magyar ember” című regény alapvetően szórakoztató irodalom, mely az eddigi Petőfiről összegyűjtött ismereteket használja fel úgy, hogy a hiányzó részeket az írói fantázia tölti ki, ezzel életre keltve a múlt nagyjait. Megismerhetjük életútját egészen születésétől kezdve a segesvári csatának addig a pillanatáig, míg két katona ki nem oltotta Petőfi Sándor
életét, melyről tudhatjuk, a könyvnek ez a része fikció, ugyanis halálának körülménye máig ismeretlen.
A költő emberi alakot ölt, már nem egy adathalmaz, versek sokasága és nem is csak egy hazafi a sok közül. Olyan magyar
nagyság, aki olykor esendő ember, akárcsak mi. Egy fiú, akivel édesapja mindig elégedetlen,
egy szerető férj, aki ha kell, a hazájáért elbúcsúzik Júliától, egy büszke apa, egy barát, aki néha
hibázik. Tehetsége mégis a legjobbak közé emeli, mígnem ő lesz a magyar irodalmi élet legnagyobb költője. De, hogy is éri ezt el? Ma azt mondanánk, hatalmas önmarketinggel. Ezzel
keresi a kenyerét. Petőfi rövid élete során közel ezer verset írt, melyek közül jó néhányat olvashatunk a könyvben az események kronológiájába ágyazva, így ismerve meg születésük történetét és azok utóéletét. Ugyanis egy-egy Petőfi vers megjelenése mindennapos beszédtémát
adott az embereknek. Várták a verseit, majd ki is elemezték azokat, hol elégedetten, hol pedig
kemény kritikákat megfogalmazva.
Olyan nagy nevek kapnak szót és formálódnak hús-vér emberekké a szemünk előtt, mint
például Jókai Mór, Vahot Imre, Szendrey Júlia, Bem József, Vörösmarty Mihály és még sokáig
lehetne sorolni. A történetek hol szomorúak, hol pedig igazán kacagtatóak. A könyv nyelvezete autentikus, ami még inkább hozzájárul ahhoz, hogy egy időutazás részesei lehessünk.
Mravik Henriett
HIRDETÉS
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festő (Claude). 48. Akta része. 49. Vas megyei község.

59. Működési rendellenesség. 61. Cseh űrhajós (Vladi-

79

mir). 63. Fejezet része! 65. Vívóporond. 67. Zalatnay
Sarolta beceneve. 69. Magaslat. 71. Palotás eleme!
72. Részben nyegle! 74. Régi hosszmérték. 77. Surány
határai! 78. Dallos Sándor.

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2022. április 15-ig név, telefonszám, postacím és/vagy
e-mail cím elérhetőségek megadásával. A helyes megfejtők között 2000 Ft és 1000 Ft értékű FÁMA könyvutalványokat, 3 x 5000 Ft értékű telefontok vásárlási utalványokat (amelyek a gödöllői Telekom szaküzletben válthatók be), Gödöllői Királyi Kastély családi belépőjét (amely 2022 végéig használható fel) és meglepetésajándékot
sorsolunk ki. Előző számunk rejtvény megfejtőinek nyertesei: Gombos Kinga – 2000 Ft FÁMA utalvány, Malikné Bajnóczi Erika – 1000 Ft FÁMA utalvány

A gödöllői kastély az 1752. évi inventár tükrében
Varga Kálmán ismét könyvet írt, akitől megszokhattuk, hogy egyik szerelméről, a Gödöllői Királyi Kastélyról nem fogy ki az ötletekből, kutatási témákból, amelyet mindannyiunk örömére papírra is vet. Az idei
év sem múlik el egy új könyve nélkül.
A szerző tollából az elmúlt esztendőben látott napvilágot a gödöllői
Grassalkovich-kastély történetét átfogóan bemutató kötet „A gödöllői
kastély századai” címmel. A közeljövőben megjelenő újabb feldolgozás
lényegében a korábbi mű kiegészítése, mégpedig a kastélybéli élet kevésbé ismert korai időszakáról, egy eleddig lappangó forrás, az 1752. évi
inventár elemzésével.
A magyar és német nyelvű leltár alapján egészen pontosan beazonosíthatók a főúri rezidencia helyiségei: képet kapunk az urasági használatú termek elhelyezkedéséről és reprezentatív berendezéséről, valamint
a kastély háztartásáról, ideértve a személyzeti szobák és a kiszolgáló egységek funkcionális rendszerét is. A szerző szemléletes alaprajzi sémákkal
illusztrálva 150 oldalon mutatja be az akkori épületegyüttes használatát
és működését, s mindennek külön érdekessége, hogy az 1751-es királynői látogatásról is sok adattal bővíti ki tudásunkat. A főszöveget közel 40
kép egészíti ki, majd szakirodalmi-, kép- és rövidítésjegyzék zárja.
A könyv kiadója az ESTERHÁZY KASTÉLY KÁPOLNA ALAPÍTVÁNY (Az

Esterházyak és a barokk udvari kultúra örökségének ápolója); adószáma:
18079227-1-08; számlaszáma: 11737100–20004707 (OTP).
A kötet kiadói ára: 3.000 Ft
Közvetlen megrendelésre elektronikus úton van lehetőség a
kastelykonyv@gmail.com címen és a vételár március 31-ig
történő átutalásával az Alapítvány számlájára. Gödöllői és környékbéli megrendelők számára a kötet
átvétele ismét a Gödöllői Városi Könyvtárban
(Dózsa György út 8.) biztosított, hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken 1018, csütörtökön 14-18 óra között. Igény esetén, illetve
távolabbi megrendelőknek
a könyvet postai úton (+ 1.500
Ft) küldik el, ez esetben 4.500 Ftot szükséges utalni.
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Maradandó értékek átadása egy gyorsan
változó médiafogyasztói társadalomban
Ki hinné, hogy ez a baráti, fiatal alkotói közösség már 15 éve rendületlenül
azon dolgozik, hogy igényes minőségű médiatermékeket készítsen sajátos
látásmóddal és minden esetben hozzáadott értékkel. Az ODPictures alkotói
stábjának három vezetőjével, Bazsik Ádámmal, Orbán-Katona Domonkossal
és Huszár Domonkossal beszélgettünk a múlt és jövő kihívásairól.

Orbán-Katona Domonkos, Farkas Ferenc Jeremiás, Bazsik Ádám, Huszár Domonkos és Major Péter

Nem pusztán fotóznak és filmeznek. Mi az a
plusz, amit hozzátesznek, hogy többek legyenek másoktól?
Főleg médiatartalom előállításával foglalkozunk, amelybe beletartozik a mozgó- és állókép,
valamint hanganyag egyaránt. Fő indítékunk
már a kezdetekkor is az értékeket hordozó alkotások létrehozása volt, melyektől jobb lesz a
világ és gondolkodásra sarkallja a társadalmat.
Fontos a hozzáadott érték is, a szimpla tartalomgyártástól többek akarunk lenni.
Mi inspirálja és tartja meg az alkotói közösséget?
A kihívások folyamatosan formálnak minket.
Eljutottunk egy adott szintre, de ez nem azt jelenti, hogy szakmailag többek vagyunk másoknál, csak másképp állunk egy-egy témához. Persze műszakilag is fejlődni kell a leginnovatívabb
módokon, hogy tudásban és technológiai oldalról is az élvonalban legyünk. Hálát adhatunk az
ODPictures alkotói közösségéért, mert előbb
voltunk barátok, mint üzlettársak. Ez fontos számunkra, mert olyan heterogén közegben dolgozunk, ahol nagyon jól tudjuk egymást kiegészíteni. Egy bizalomteljes vállalkozói kultúrát sikerült
kialakítani, ami nagyon erős kapocs közöttünk.
Partnereik listáján látható, hogy egyházi
berkeken belül sokat dolgoznak. Ez tudatos?
Tény, és örömmel vállaljuk, hogy keresztény
identitásunkból fakadóan jött létre az alapmisszió, ami bennünket alkotásra ösztönzött,
de portfóliónk ma már szerteágazó, amelyben

van kisvállalkozás, országos projekt, egyesületi
munka. Természetesen az egyházi kapcsolatok
és feladatok is megmaradtak, amelyek közül kiemelkedik a premontrei rend, melynek a gimnáziumába is jártunk. Vannak saját projektjeink is,
amelyeket elköteleződésből, önkéntes és szociális alapon vállalunk. Fontos visszacsatolás, hogy
ügyfeleink 90-95%-a az első közös munka után
nem keres másik céget.
Mi volt életük eddigi legnehezebb kihívása?
Aktív emberek lévén mindig keressük az
egyedit, így a kihívások is utolérnek minket. Az
egyik legnagyobb a Fülöp-szigetek fővárosában
forgatott „Faces of Love” című film elkészítése
volt 2016-ban. Manila legveszélyesebb környékein forgattunk. Az ott töltött néhány hét alapjaiban rázta meg a lelkünket és testünket, mert
a nyomor olyan lesújtó valóságát láttuk, amivel
európai emberként ritkán találkozunk. Könnyűnek találtattunk, összetörtünk és átértékeltük a
jóléti társadalmunk „wellness-kereszténységét”.
A másik, szintén a társadalmi felelősségvállalás
oltárán készített „A javító” című film volt 2020ban. Két évig forgattunk egy leánynevelő intézetben, hogy készítsünk egy szituatív dokumentumfilmet. Óriási szakmai kihívás volt, miképpen
lehet feldolgozni egy valós emberi történetet
úgy, hogy csak megfigyelőként vagyunk jelen.
Általánosságban nézve pedig naponta jelentenek komoly kihívást azok a partnerek, akik
egyedi rugalmasságot és azonnali rendelkezésre
állást várnak el. A foci EB „fan zone” projektjé-

nek háromhavi előkészülete után egy hónapon
keresztül fotóztunk és filmeztünk óriási stábbal,
azonnali vágással, napi 15 órában, UEFA központi jóváhagyással, majd online média megjelenítéssel. Ezt hiba nélkül megvalósítani hatalmas
kihívás volt. Utólag jó érzés, hogy szinte minden
magyar ember látott már ODPictures fotókat és
filmeket, csak épp nem tud róla, hogy mi vagyunk mögötte.
Egy város általában él a saját kompetenciáival. Vannak felkérések Gödöllőről?
Vannak kisvállalkozói vagy egyesületi partnerkapcsolatok a városban, akiknek hálásak
vagyunk és örömmel dolgozunk velük. Gödöllő
városvezetése részéről sajnos ritkán látunk minőségi és igényes projekt megvalósítására való
hajlamot. Ennek persze számos oka lehet, de az
biztos, hogy például a 2022-es Gödöllői Naptár
nem sok értéket hordoz vizuálisan. Egy kisváros
esetében szerintünk kiemelten fontos, hogy ne
csak napi tájékoztató tartalmakat gyártsunk a
lakosságnak, hanem legyen egy alapvető helyi
vizuális kultúra: ahol megtanulható a jó és rossz
álló- vagy mozgókép közötti különbség. Főleg,
ha ez a kisváros korábban kitermelt egy Nagy
Sándort vagy Körösfői-Kriesch Aladárt. Szívesen
állunk rendelkezésre minden értékalapú projekt
megvalósítására.
Vannak távlati célok, amik foglalkoztatják
az alkotói közösséget?
Állókép tekintetében az épülő Premontrei
Apátsági templom csodaszép kihívás, mert egy
időtlenségben létező egyházi rendnek kell dokumentálni az építkezést. Ez egy folyamatos
teljesítésű projekt, aminek van egy szociális és
transzcendens jellege is. Mozgókép tekintetében azon projektek foglalkoztatnak bennünket,
ahol a saját magunk által készített, és az ország
talán egyik legmegbízhatóbb rendszerét tovább
fejleszthetjük. Szakmailag egy „time-lapse”
vagy „online streaming” rendszer összerakása,
az egyedülálló fejlesztések mindig inspiráltak
minket, amivel meg tudunk újulni és folyamatosan követjük a technológiai kihívásokat is. De
a legnagyobb jövőbeni kihívás, hogy gyorsan
változik a média tartalomfogyasztási kultúra, és
sajnos a legtöbb elkészített képi- és videótartalom a közösségi médiába kerül ki, ami pár percig
érdekli az embereket. Komoly aggodalommal
tekintünk erre a folyamatra, sokat foglalkozunk
azzal, miképpen lehet megfogalmazni az értékes
tartalmakat úgy, hogy azok maradandók, és ne
csupán villanásnyi élmények legyenek.
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