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Nehéz az ember dolga, amikor szeles idő-
höz kell öltözködnie, mert ha nem figyel oda 
kellőképpen, akkor könnyen megfázhat. Vagy 
ráfázhat? Emlékeznek az 1979-ben készült, nép-
szerű, 10 részes, jugoszláv vígjátéksorozatra, 
amelyeken generációk nőttek fel? Akár a mu-
lattató tévéjáték, a Forró szél is eszünkbe juthat 
gödöllőiként. Főszereplőnk, Borivoje Šurdilo-
vic, azaz Surda eredeti foglalkozását maga mö-
gött hagyva új szakmába vág. A sors fintoraként 
végül visszatér eredeti munkájához, amiben 
sikeres lesz.
A mi „hősünk” is hasonló utat járt be. Gö-

döllőn gyerekeskedett (egyes vélemények sze-
rint most is ezt teszi), majd orvosi hivatásával 
felhagyva politikusnak állt. Ment-mendegélt a 
rendszerváltók egyáltalán ki nem taposott út-
ján, de sikeres volt és elismert. Majd 16 év után 
megbotlott. Azt hitte, egy erős szél volt, ami 
fellökte. Tévedett. Ha időben, orvosként némi 
önkontrollt és önbírálatot gyakorolva jó diag-
nózist állított volna fel, talán ma is sikeres len-
ne, akár a szakmájában, akár a cserélt hivatásá-
ban. De ő mindennél jobban szerette a játékát, 
a hatalmat, ezért foggal-körömmel, görcsösen 

vagy talán a gomba módra szaporodó mozgal-
mak trendje válthatta ki a „Józan ész forradal-
mának” meghirdetett újabb, Gémesi-féle harci 
hangulatot. Igaz, forradalom végül nem lett 
belőle, talán a gondolat sem volt kellően józan. 
Azonban a fuvallat fejben mindenképpen 

erős lehetett, hiszen még ugyanazon év ápri-
lisában bejegyezték az Új Kezdet nevű pártot, 
amelynek elnöke Gémesi György volt. Kezdet-
ben a kész tényeket is cáfolta és tagadta, majd 
a kellemetlen hazugságát később oly módon 
oldotta meg, hogy gyorsan mást ültetett a párt-
elnöki székbe Hohn Krisztina személyében. Új 
szeleket meglovagolva nagyobb lehet az önbi-
zalmunk, ezért önálló indulást, mi több, önálló 
parlamentbe jutást vizionált városunk első em-
bere. Ki tudja, miért, talán az eredménytelen, 
mikroeredményt sem hozó mérések miatt, de 
hamar rádöbbent, hogy ez sem lesz jó út céljai 
eléréséhez, mert a törpepártnak annyi ismert-
séget sem detektáltak, hogy egy kicsit is kimoz-
dította volna azt a bizonyos potmétert a null-
pontról. Hatalmasat bukott a vitorla, és még 
annak árboca is eltört.

HA ÉN SZÉL LEHETNÉK…
Vészesen fogyott az idő, a 2018-as országgyű-

lési választások pedig közeledtek. Nem volt mit 
tenni, lépni kellett. A jobboldalból kidolgozta 
magát, a levitézlett baloldal mellé pedig még 
nem szeretett volna látványosan beállni, önál-
lóan pedig űrutazásszerű élményben volt része, 
hiszen a súlytalanság állapotába került. Néha 
talán azt sem tudta, hogy ebben a maga körül 
generált forgószélben merre van az előre, úgy 
elszédült a politikai szélkakas játékában. Noha 
kezdetben szimpatizált a Momentum nevű for-
mációval az olimpia „megfúrása” idején (ami 
önmagában érthetetlen az egykori válogatott 
sportolótól, aki saját bevallása szerint a politika 

ragaszkodott hozzá. Így hát úgy dön-
tött, hogy a világ a hibás, amely nem 
érti meg őt. A szél volt a hibás, amely 
szembefordult vele és kiszedte a fu-
vallatot a vitorlájából. Szeretett vol-
na tovább hajókázni az országos vi-
zeken, ezért nem felismerve, hogy ő 
fordult a széllel rossz irányba, inkább 
hajót váltott. Előbb kilépett az MDF-
ből, majd belerúgva korábbi támo-
gatójába és szövetségesébe elindult 
egy olyan úton, amelyről talán maga 
sem tudta, hova viszi. De már nem 
volt hajó, amivel utazhatott volna, 
hiszen csak úgy szereti ezt a játékot, 
ha ő mondhatja meg a versenystra-
tégiát és az ellenfelet is, mert nem 
tud veszíteni. Magányos harcosként, 
kissé megtépázva új vitorlát húzott 

fel, amelynek vászonanyagán támogatóként a 
MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) 
díszelgett. „Ha egyik hajó sem vesz fel, akkor 
indíts magadnak egyet!” alapon városi szóbe-
szédként kezelték a zuhanyhíradót, hogy párttá 
alakul az önkormányzati szövetség. Aztán 2016-
ban megérkezett a tavasz eleji, márciusi fuval-
lat, ami forradalmi hangulatot váltott ki Gémesi 
György fejében. Elég nagy lehetett a fronthatás, 

Aki szelet vet, vihart arat
Furcsa idők járnak. A változás szelei – mondhatnánk. De nem jelent- 

hetjük ki biztosan Gödöllőn ezt a gyakran használt kifejezést. Nincs 

miért. A gödöllői-dombság szépséges természeti adottságokkal ren-

delkező városában rá kell ébrednünk újra és újra, hogy mi sem válto-

zott tegnapról a mára. „Helyi vezetőnk” gondolatokban és szavakban  

folyamatosan fújja a passzát szelet, hirdetve a szépet és jót, már ami az 

ő tevékenységét illeti. Polgármesterünk 32 éve irányítja a települést és 

állítja: ő ugyanott áll, ahol volt, ő bizony nem változott.
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miatt maradt le az 1984-es olimpiáról), még-
sem állt be a fiatal, bizonytalan sorsú társaság 
mögé. Új kedvenc fuvallatában találta magát, 
amely a Berni becenevet viselte (Szél Bernadett 
– a szerk.). Az Új Kezdet érdekházasságot kötött 
az LMP-vel, de az arcos kijelentésekből idővel 
sokat visszavett kommunikáció után széllel bé-
lelve, éppen csak becsúsztak közösen a Parla-
mentbe. Az Új Kezdet megbukott.

ÚJ, ÚJABB, LEGÚJABB?
Az Új Kezdet súlytalanná válása, és a 2018-

as választási kudarc után egy „újabb” moz-

galom érlelődött az újdonsült polgármester, 
Márki-Zay Péter társában, aki még abban az 
évben megalapította a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalmat. „Az ellenségem ellensége 
a barátom” alapon érdekszövetségre lépett 
(értsd: mindenki lépjen be a MÖSZ-be) vele, így 
az általa korábban szidott baloldali politikusok 
is cimborák lettek. De ez nem volt elég, mert 
a 2022-es választás előtt egy hónappal Már-
ky-Zay kijelentette, hogy hamarosan többek 
között Gémesivel egy „legújabb” kezdetet indí-
tanának. És itt történetünk véget is érhetne, ezt 
tovább fokozni már nemigen lehetséges... vagy 
mégis? Ugyanis a politikai meteorológia leges 
legújabb szélirányt mutató előrejelzése szerint 
mégsem gondolkodik pártalapításban, mint 
mondja: „Gödöllő városa és az önkormányzati 
szövetség elég munkát ad neki, és elég nagy ki-
hívást is jelent számára”. Na bumm, eddig nem 
így volt? A siker persze mindenki sikere, de a 
kudarc magányos, így a szelek szárnyán gya-
korlatilag a választás másnapján egy politikai 
árulás semmit sem jelent ebben az értékvesz-
tett és vihart vert időszakban, pláne, ha több 
baloldali párt mellett az ő nyilatkozata eltörpül 
a médiában.
Diákként, ha nem készültünk rendesen az 

órára, elnyertük méltó érdemjegyünket, de le-
hetőség volt ugyanazon tanárnál, ugyanazon 
tananyagból javítani. Egyetemistaként is új 
tételt húztunk egy-egy utóvizsga alkalmával. 
A politika azonban más. Itt is lehet hibázni, de 

nincs ekkora lehetőség a javításra. Ez nem egy 
utóvizsga, pláne nem más köntösbe bújva. Mi-
től lenne új egy szél, ha azt ugyanazok fújják? 
Miért is lenne más, ha csupán a lehelete más 
szagú?

A SZÉL ÚTJA
Gémesi György polgármester sokszor fennen 

hangoztatta már, hogy ő bizony nem engedi be 
az országos politikát a városba, ezért Gödöllő 
egy kis szigetként épen megmaradt. Kérdés 
csak, hogy mitől más újra az az országos poli-
tika, amit ő képvisel, amikor a 260 kilométerre 

lévő messzi Baranyából (ki tudja milyen háttér- 
alkuk által) kis városunkba importált képviselő-
jelöltnek avanzsált pártelnöke mellett teljes 
mellszélességgel, a helyi választási bizottság 
által törvénytelennek minősített plakátokon 
is kiáll? Mi több, mellette kampányol, a válasz-
tókat telefonon az ő megválasztására biztatja, 
magatartásával a teljes baloldal országos po-
litikai „elitjét” vendégül látja, a közös fórumo-
kon együtt jelenik meg és így is fotózzák őket. 
A zűrzavaros széljátékban ezt talán már maga 
az érintett sem veszi észre, így nem tud olyan 
gyorsan váltani, amilyen gyorsan megbocsátást 
és megértést vár az emberektől. De az emberek-
kel nem érdemes játszani, becsülete pedig min-
denkinek csak egy van. Azt viszont könnyen el 
lehet játszani. S ha mégis azt veszi észre, hogy a 
szigetet éppen miatta ellepi a víz, akkor talán a 
legbölcsebb volna tovább hajózni.

ELFÚJTA A SZÉL
De nem így tett, messziről jött barátját saját 

bőrébe bújtatta, majd felkapta a hurrikán, és 
elsöpörte a saját „Barátok közt” forgatási epi-
zódjait. Amerikában a női ciklonok viszik a prí-
met, amit valószínűleg az elemi erők szeszélye 
és a véletlen alakított így. A szakirodalom sze-
rint nem lehet előre megjósolni, hogy meddig 
élnek, milyen dühösek lesznek, és merre ran-
dalíroznak. Ez történt Gödöllőn a kampányban 
is, pedig ismertük, tudtuk, mivel már születé-
sekor elkeresztelték a hurrikán nevét Krisztiná-

ra. De a veszély elmúlt, április 3-án a késő esti 
órákban végleg elvonult, így ismét visszatérhe-
tünk a normális gödöllői kerékvágásba, ahol 
nem idegenek szeretnék kitalálni, hogy mi a jó 
nekünk. Mielőtt Surda örökérvényű mondata 
igazzá nem válik, és vérnyomásunk alsó értéke 
magasabb nem lesz, mint másnak a felső érté-
ke.

GÖDÖLLŐ SZÉLCSENDRE VÁR
Ha még nem szédültünk el a heves szélmoz-

gások közepette és fejünk sem fáj a széllökések 
okozta fronthatásoktól, akkor érdemes elgon-
dolkodni, hogy ha az elmúlt évtized politikai 
ámokfutása helyett valóban a városra fordította 
volna a szelekből nyert energiáit, hol tarthatna 
ma már Gödöllő. Ha nem „fideszes” bosszúra 
éhes a város vezetője, akkor Gödöllő pénzén 
nem kell több ezer kilométert autózni országos 
kampány idején, nincs szükség politikai éket 
verni a város lakosai közé, hanyagolni lehet a 
megrendelt politikai üzenetek mantráit, őszin-
tén kommunikálni a mindenkori politikai elittel, 
és még sorolhatnánk. Jöhetne fuvallat jobbról 
vagy balról, városunk vezetője csak megrendel-
né kávéját kedvenc váci cukrászdája teraszán, 
szélcsendben készít egy szelfit magáról, és talán 
el is hinnénk, hogy neki csak és kizárólag Gödöl-
lő a fontos. De sajnos félő, hogy ez is csak egy 
vihar előtti csendes időszak, hiszen aki a poli-
tikában egyszer már megfürdött, az tudja csak 
igazán, hogy aki szelet vet, vihart is arat.

BKO
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Az M3-as autópálya gödöllői lehajtó utáni csomó-
pont déli körforgalmától a Haraszti út – Kenyérgyári 
út csomópontig történő kiépítése jelentősen egysze-
rűsíti majd a haraszti városrész és az iparterület köz-
lekedését, valamint csökkenti a belső utak terheltsé-
gét. A bejelentéskor megígért 2022 év végi határidőt a 
1112/2020. (III. 20.) számú kormányhatározat alapján 
tartják is.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 2019. de-

cember 13-án a város polgármestere egyeztetésre 
hívta a Szövetség Gödöllőért képviselőcsoportját, 
hogy konzultáljanak a kampányban megfogalmazott 

tíz plusz egy pontjukról, de mindösszesen három 
pontot – többek között ezt - támogatott jó szívvel. 
Szinte napra pontosan két hónap telt el a december 
13-án tartott megbeszélés és a bejelentés közti idő kö-
zött, miközben az elkerülő út megépítésének ígérete 
a városvezető részéről két évtizedre nyúlik vissza, szá-
mos kampány része volt, legutóbb már aláírásokat is 
gyűjtött ennek támogatásához. A 2020. februári beje-
lentés másnapján volt a költségvetés tárgyalása, ahol 
a Lokálpatrióta Klub képviselői kétkedve fogadták a 
tájékoztatást, a város vezetője két perc után elvette a 
szót, majd félórás monológba kezdett, amivel a pol-
gármester részéről „visszaállt a rend”, sokadszorra 
előtérbe helyezve saját személyét. Furcsának és el-
lentmondásosnak, akár szürreálisnak is nevezhető, 
hiszen ehhez hasonló fejlesztések érdekében kérte 
fel a polgármester kormányzati tanácsnoki pozíció-
ba Kolozs Csabát, aki többször jelezte, hogy ehhez 
nem kell ilyen titulus. Hogy mennyire nem hittek a 
fejlesztésben, jelzi, hogy Bárdy Péter alpolgármester 

elmondta, hogy az elektromos hálózat áthelyezési 
engedélyére várnak, melyre sajnos még mindig nem 
kapták meg a hozzájárulást. Mivel a Kenyérgyári út-
nak nincs alépítménye, így az iparterületre közvetlen 
érkező gépjárművek tönkre teszik majd az utat, amit 
eddig is sűrűn kellett már javítani egy végleges meg-
oldás helyett. A városban működő, és az elmúlt 15-20 
év legnagyobb iparűzési adóját fizető cégeknek ezen 
utak fejlesztéseit régen meg kellett volna kapniuk, a 
mostani bekötő úttal még inkább szükségszerű lesz. 
Bízunk benne, hogy az igen hosszúra sikeredett enge-
délyezési folyamatok lassan a végéhez közelednek, 
így ezek nem csupán a költségvetésekben lesznek 
láthatók, hanem az útfejlesztésre is hamarosan sor 
kerülhet.
Ha városházára van pénz pályázat nélkül is, akkor 

a többször toldozott-foltozott, de Gödöllőnek fontos 
iparterületét összekötő útra is lehetne, ahol már ré-
gen egy jó minőségű, háromrétegű alépítménnyel el-
látott utat kellett volna a javítgatások helyett (és árán) 
építeni. A városnak egykoron legnagyobb iparűzési 
adójukat fizető cégek bevételeiből is több Kenyérgyá-
ri út építhető, de Gödöllőnek elég lenne egy is.

több heti Magyar Közlönyt átlapozva értetlenkedett, 
kereste a határozatot. Hiába jelezték neki, hogy folya-
matban van annak aláírása, őt az nem érdekelte. De 
ha nem látták a márciusban hivatalosan is kormány-
határozatba foglalt tényeket, akkor miért akarták ta-
nácsnokká kinevezni Kolozs Csabát? A kérdés persze 
költői, a felkérés pedig minimum provokatív.
A beruházás megkezdésének vannak törvényi 

előfeltételei, például egy teljes vegetációs időszak 
vizsgálata, ami segíthette Gödöllő városát, hogy a 
kivitelezéssel párhuzamosan a belső helyi utakat is 
rendbe tegye a haraszti lakosok és az iparterületet 

használó cégek számára. A 
több mint két éve megtartott 
testületi ülésen Bárdy Péter 
elmondta, hogy a Kenyérgyá-
ri út tervezése megtörtént, 
amely a lehajtóhoz kapcsoló-
dik, az engedélyeztetés pedig 
folyamatban van. Felhívta 
arra is a képviselők figyelmét, 
hogy ebben az esetben lehet 
többletforrást bevonni, így a 
terv az, hogy pályázik a város. 
A 2021-es, valamint a 2022-es 
költségvetésben is szerepel-
nek a Kenyérgyári és Haraszti 
utak, valamint a Kotlán Sán-
dor utca útépítéshez szüksé-

ges engedélyezési és kiviteli tervek kiadási összegei, 
de útfejlesztési pályázat beadásáról nincs tudomá-
sunk. A 2022. április 21-i képviselő-testületi ülésen 
dr. Péterfi Gábor, a haraszti városrész képviselője 
rákérdezett az engedélyezési és kiviteli tervek aktuá-
lis helyzetére, melyre válaszul dr. Kiss Árpád jegyző 

Fel is út, le is út? Az M3 lehajtó gödöllői felhajtója
2020. február 12-én sajtótájékoztató keretében Schanda Tamás minisz-
terhelyettes, Vécsey László országgyűlési képviselő, valamint Kolozs 
Csaba önkormányzati képviselő együtt jelentette be, hogy az előzetes 
megbeszélések eredményeként a kormány arról döntött: állami támo-
gatást nyújt Gödöllőnek az M3-as autópálya lehajtójához, és egyúttal 
az elkerülő út első szakaszának megépítéséhez.
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A munkálatok elkezdődtek

2020. február 12-i bejelentés | Schanda Tamás, Kolozs Csaba és Vécsey László
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Ismeretes, hogy a veszélyhelyzet adta lehe-
tőséggel élve Gödöllő Önkormányzata nevében 
a polgármester 2021 májusában egyedül dön-
tött a 14/2021.(V.17.) önkormányzati rende-
letről, amely a városban „behajtási rendelet” 
néven vált ismertté. Röviden a lényege, hogy 
a városban 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművek 
után úthasználati hozzájárulási díjat kell fizetni, 
lényegében minden önkormányzati út használa-
ta esetén. A városvezető célja évi minimum 60-70 
millió forintos bevételszerzés az önkormányzat-
nak, ellensúlyozandó – állítása szerint - az állam 
által elvont iparűzési- és gépjármű adóbevétele-
ket. Fontos itt is megjegyezni, hogy az állam nem 
elvonta, hanem a kisvállalkozóknál hagyta az ipar- 
űzési adó felét!
A rendelet ellen az érintettek körében erős el-

lenállás alakult ki, amelynek kezelésére vállalko-
zók tömege kérte petícióban a polgármestert a 
rendelet visszavonására, számos jogos és logikus 
érvre hivatkozva. Végül sem érdemi egyeztetésre, 
sem visszavonásra nem került sor, így jutott az 
ügy a Kúria elé, amely 2021 decemberében meg-
hozott jogerős határozatában törvénysértés mi-
att megsemmisítette a rendelet díjfizetésről szóló 
szabályát, ugyanakkor törvényi jogsértést nem 
állapított meg a rendeletben foglalt forgalom-
szervezési és forgalomtechnikai kérdésekkel kap-
csolatban. Mindez azt jelenti, hogy ugyan nem 
kell útdíjat fizetni, viszont jóval az eredetileg 
tervezett rendelet hatályba lépése előtt város- 
szerte kihelyezett tiltó táblák miatt a súlykor-
látozással érintett járművek nem hajthatnak 
be a városi utakra. Ez alól csak az a jármú kap ki-
vételt, aki a bonyolult kérelmezési és engedélyez-
tetési procedúra után behajtási engedélyt kap az 
önkormányzattól. Ha a járműnek nincs engedé-
lye, megsérti a KRESZ adott szabályát és pénz-
bírságot kell fizetnie. Érdekes, hogy az eredeti 
cél már nem fontos, hiszen ez nem önkormány-
zati bevétel, hanem az államnak fizeti a szabály-
sértés összegét a gépjármű sofőrje. Mindeközben 
újabb kamerák kiépítését tervezi a város – bár a 
rendeletből befolyt összeg nem ide érkezik –, 
melyek felismerik a rendszámtáblákat is, így a 
gépjármű lekövethető, ha tönkreteszi az utat. 

Egy útszakasz több százezer használat után megy 
tönkre, ha jó minőségben készítették el. Ezek sze-
rint az útszakaszt utoljára használt gépjármű lesz 
a hibás? A város nyilvánvalóan nem tudja majd 
jogilag érvényesíteni az utolsó használóval szem-
beni kártérítési igényt, mert ez sokkal bonyolul-
tabb annál, minthogy elkészül egy felvétel.
Hol is tartunk most? A polgármester nem 

érte el a bevételnövelő célját, viszont nem 
szerelteti le a tiltó táblákat és behajtási enge-
délyeztetési eljárást ír elő. Ezzel eléri, hogy az 
érintettek egy része eleget tesz a bonyolult be-
jelentési kötelezettségnek, és ha az engedélyt 
megkapja, rendőri ellenőrzés esetén nem kap 
közlekedési bírságot. De vajon mire kell az ön-
kormányzatnak a behajtási engedély megadá-
sához szükséges adathalmaz, amikor a tervezett 

bevételt nem érheti el, sőt újabb kiadásokat hajt 
végre a rendszámok felismerése céljából? Ez a 
nagy kérdés! Az igazi választ nem tudjuk, csak 
sejtjük, de érdekesek lehetnek az adatkezelési 
kérdések, ezek nyomán pedig az adatvédelmi 
aggályok is. Mindazon túl, hogy a vállalkozók 
újabb felesleges adminisztrációnak vannak ki-
téve, logikátlan és életszerűtlen a rendeletal-
kotók szándéka. Persze mondhatják ironikusan 
és a bosszú mosolyával az arcukon, hogy az egész 
világ ismerhetné a gödöllői „metropolisz” rende-
leteit, ezért úgy induljon mindenki útnak szerte a 
nagyvilágból, hogy legyen a szükséges engedé-
lyek birtokában. Akkor is, ha az indulás napján 
meghibásodik a gépjármű, és másik autóval kell 
szállítani, vagy éppen a sofőr lebetegszik éjszaka, 
ezért reggel egy kollégának kell őt helyettesíteni. 
Ami persze egy újabb nyolc (!) napon belüli elbírá-
lás alá eső engedélykérelmet von maga után. Ez 
is egy újabb adalék ahhoz a kérdéskörhöz, hogy a 
rendelet alkotójának fogalma sincs a kereskedel-
mi folyamatokról, amikor egy megrendelés után 
sokszor még aznap indul a szállítás, mivel a rak-
tárkészletekért néha naponta meg kell küzdeni.
Igaz a mondás: ha valamit nem tudsz meg-

akadályozni, állj az élére! Ha a Kúria eltörölte a 
behajtási díjból származó bevételi lehetőséget, 
akkor keresd meg az illetékes szervet és így jelezd 
a vállalkozók felé, hogy ki az úr a háznál! A kérdés 
csupán az, hogy végső soron ki rúg öngólt ma-
gának? Ezekkel az intézkedésekkel valójában 
csak tovább mélyül a vállalkozók és a polgár-
mester közötti bizalom és tisztelet.

HL

Március 7-én, egy szép hétfői napon az Ady Endre sétányon egy civil 
rendőrségi autó intette félre az arra közlekedő tehergépjárműveket. 
A mit sem sejtő sofőrök teljes lelki nyugalommal álltak meg a 
rend őreinek, ekkor még nem is gondolták, hogy számukra nem is  
olyan szép nappal indul a hét. Akik nem rendelkeztek a súlykorlát-
tal ellátott utak használatára vonatkozó önkormányzati behajtási  
engedéllyel, 30 ezer forintos pénzbírságot kaptak.

Vesztesek bosszúja?

HIRDETÉS

 A Nyomdaguru szolgáltatás célja az, hogy pofonegyszerű és grafikai tudás 
nélkül is könnyen megtervezhető, mégis hatékony és egyedi nyomtatott 
marketingeszközöket biztosítson neked és a többi hazai kisvállalkozónak.

Négy egyszerű lépéssel olyan profi eszközeid lehetnek, mint a multiknak:
1. Válassz sablont!   2. Szerkeszd kedvedre!   3. Rendeld meg!   4. Használd eredményesen!

Gyere, próbáld ki az oldalt, és az első szállításodat 
ingyen teljesítjük ezzel a kuponnal: FREESHIP21
www.nyomdaguru.hu Eg
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A kép illusztráció
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Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a politika 
területén csak „nagyban” mennek a nem ke-
vés esetben vérlázító, mi több, bicskanyito-
gató „ügyeskedések”, téved. Kicsiben is lehet 
hergelni a közvéleményt.
Egyik ékes példája volt a mindannyiunk 

pénzéből való sajátos gazdálkodásnak Gö-
döllőn a 2014-es esztendő utolsó hónapja, 
amikor balhé lett a gödöllői településvezetők 
többmilliós szabadságmegváltásából. Közülük 
ma már csak Gémesi György van városvezetői 
tisztségben. Ő akkoriban a 2010-2014 közöt-
ti választási ciklusban felhalmozott, azaz: ki 
nem vett 113 nap után kapott valamivel több 
mint bruttó 3,5 millió forintos járandóságot. 
Az ülésteremben elhangzott bírálatokat nem 
hagyta szó nélkül településünk főpolgára. Az 
akkoriban évente 39 nap fizetett szabadságra 
jogosult Gémesi György politikai célzatúnak és 
inkorrektnek nevezte a megnyilvánulásokat. 
Elmondta: járandóságáról nem mond le, és 
a jövőben is ragaszkodni fog ahhoz a munka-
tempóhoz, ami eddig is jellemezte őt, és amit 
helyetteseitől is elvár. Gémesi azt is megfogal-
mazta, biztosan sokan örülnének, ha évente 
másfél hónapra eltűnne a városból, de ez a sok 
feladat megfelelő szintű, az emberek igényei-
hez igazodó ellátása miatt kivitelezhetetlen. A 

karbantartás) is. Merthogy polgármesterünket 
1990 óta a mindannyiunk által finanszírozott 
szolgálati autó volánja mögött látni. Akkor is, 
ha csak munkába indul, és akkor is, amikor az 
önkormányzatok kiüresítéséért és/vagy an-
nak jövőjéért aggódva járja MÖSZ-elnökként 
az országot, az Új Kezdet pártalapítása utáni 
országos turnéról nem is beszélve. Városhá-
zi kimutatás szerint 2015 és 2018 között csak 
üzemanyagra valamivel több, mint 4,8 millió 
forint ment el. A legtöbb (1.512.181 forint) 
2017-ben, amikor az adatok alapján 55 ezer ki-
lométert meghaladó távot futott a LEA-421-es 
forgalmi rendszámú közautó. Összehasonlítá-
sul: az egyenlítő hossza 40 ezer kilométer. 
Az pedig 2019 őszén hab volt a tortán, ahogy 

a helyi közkassza terhére – akár egy esetleges 
választási vereséggel is számolva – javította 
kabinetfőnöke, L. Péterfi Csaba egzisztenciális 
létét. Gémesi György a közel 3 millió forintos 
ciklus végi „extralóvéval” kapcsolatosan úgy 
fogalmazott: közeli munkatársa nagyon so-

kat dolgozott, ezért 
megérdemelte a 
„motivációs pénzbe-
li elismerést”. Ennél 
a pontnál érdemes 
megjegyezni, hogy 
Gödöllőn, a lokálpat-
rióta klubos szemlé-
let alapján a jutalom 
és korábban az ön-
kormányzati cégek 
ügyvezetőinél al-
kalmazott prémium 
olyan plusz anyagi 
elismerés, ami némi 

túlzással alanyi jogon jár, akár osztogatásnak 
is tekinthetjük. Márpedig ilyen jellegű külön-
pénzt – mondjuk a versenyszférában – csak 
olyan esetben fizetnek ki, ha a munkavállaló 
extrabevételhez juttatja a tulajdonost.
Hogy cikkünkből ki és milyen tanulságot von 

le, egyéni megítélés kérdése. Annyival azon-
ban segítjük a jogszerűség leplével letakart 
többmilliós tételek közötti eligazodást, hogy 
– például – a helyi civilek működési támoga-
tására éves szinten 3-4 millió forintot szánnak, 
miközben a Gödöllőnél lélekszámban és költ-
ségvetési főösszegben legalább négyszer ki-
sebb Mogyoródon 10 millió forintot. Ebből az is 
következik, hogy akadnak olyan szervezetek, 
melyek néhány tízezer forintért éltetik a várost 
vezető többséget, akik szívesen vállalnak szó-
noklatot, netán fővédnökséget a civil szféra 
rendezvényein, mert tudják: egy-egy ölelés, si-
mogatás, parolázás újabb közpénz-milliókkal 
kecsegtető választási sikert hozhat…

StVn

polgármester azzal is próbált érvelni, hogy az 
olimpián és a világjátékokon való részvételén 
kívül regnálása óta nem volt szabadságon, és 
ezt a jövőben sem tervezi. Öt évvel később, a 
2019-es választási ciklus kezdetén polgármes-
teri szabadságmegváltással kapcsolatos elő-

terjesztés nem került a képviselőtestület tagjai 
elé, ami arra enged következtetni, hogy Géme-
si – ha másként nem, legalább papíron – csak-
csak elment szabadságra 2014 és 2019 között. 
Sőt, még az is könnyen előfordulhat, hogy lát-
ványos biciklitúráira is szabadságot vett ki, ne-
tán akkor is, amikor „baráti” polgármester-tár-
sai településére látogatott el drótszamarával. 
Ha már a polgármesteri utazásoknál tar-

tunk, feltétlenül szólni kell a kabinetfőnö-
kével, L. Péterfi Csabával közösen eltöltött 
külföldi kiruccanásokról. Beszédes adat ezzel 
kapcsolatosan, hogy – mint állítják, a város 
érdekében – 7,8 millió forintot meghaladó gö-
döllői közpénzt „égettek el” a 2014 és 2019 kö-
zötti időszakban. Az összeg – a napidíj (5,2 mil-
lió forint) mellett – utazási-, reprezentációs- és 
egyéb költségekből tevődött össze. S ha már 
itt tartunk, ejtsünk szót a néhány évente cseré-
vel megújuló szolgálati személygépkocsikkal 
megtett kilométerekről, valamint az azokhoz 
társuló költségekről (üzemanyag, biztosítás, 

Szinte nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a jogszerűség és a köz-
életben szerepet vállalók önmérséklete szöges ellentétben állhatnak 
egymással. Ráadásul, a mindennapjainkat jelentős mértékben meg-
határozó két fogalommal kapcsolatban sok esetben felmerülő „ösz-
szeférhetetlenségre” néhányan még rá is játszanak. Teszik ezt főként 
arra hivatkozva: ha tettük nem ütközik törvénybe/jogszabályba, máris 
érdektelen, mit gondolnak róla az egyszerű földi halandók. Majd meg-
magyarázzuk valahogy…

Jogszerűség leplével 
letakart gödöllői milliók

Látogatás Wageningenben: balról az első L. Péterfi Csaba, jobbról harmadik 
Gémesi György, jobbról második Molnár Gergő lokálpatrióta képviselő
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Van egy fejlődő kastélyunk, amely Erzsébet 
királynénk rezidenciája volt. De van Erzsébet 
parkunk, szobrunk, körutunk is, amely az ő 
nevét viseli. Mi több, a szállodánk is róla van 
elnevezve – noha az mostanában nem éppen 
dicső múltjáról, sokkal inkább az évek óta elhú-
zódó és a város költségvetését jelentősen érintő 
perről vált ismertté. A sok történelmi helyszín 
közül is igazi ékszerdobozként emelkedik ki a 
2011-ben a Norvég Alap pályázatból felújított 
Királyi Váró, amely mellett található új állomás-
sal együtt a műemléki jelleg és a modern épí-
tészet vonzó ötvözetének látványát kölcsönzi 
számunkra. Az 1882-ben épített épület a kas-
télyukba rendszerint vonaton érkező uralkodó 

családnak és kíséretének rangjukhoz illő foga-
dását tette lehetővé.
Kívül akár nap mint nap betelhetünk a szép-

ségével, de belépőjegy megváltásával belülről 
is megcsodálhatjuk a festői szépségű épületet, s 
szippanthatunk magunkba egy kicsit az 1800-as 
évek hangulatából. Ki ne szeretne magának egy 
ilyen munkahelyet, pláne, ha saját rezidenciánk is 
lehetne benne? Nem kivétel ez alól L. Péterfi Csa-
ba sem, aki számos funkciója mellett az utóbbi 
időben legfőképp a néhai színművész, Pécsi Ildikó 
fogadott fiaként pozícionálja magát. Mi gödöllői-
ek, a polgármester kabinetfőnökeként ismertük 
meg őt, s akinek hírnevét másfél évtizedes városi 
működése alapján, de legfőképpen stílusa kap-
csán egészen színes, változatos vélemények len-
gik körül.
Mint köztudott, a főtéren lebontott városháza, 

majd az új hivatal immár több milliárd forintnyi 
közpénzt felemésztő építése miatt ideiglenes he-
lyekre kellett költöztetni az irodákat. Ezzel nem 
kis fejtörést okoztak az ügyeket intézni kívánó 
helybélieknek, de a művelet annál több közpénzt 
emésztett fel a bérleti díjak megfizetése jogán. 
Végül mindenkinek megtalálták a helyét, kinek 
a központban, kinek a VÜSZI Dózsa György úti 
épületében. L. Péterfi is megtalálta (feltehetően 
saját magának) a legideálisabb helyet. „Király 
ez a hely!” – csettinthet reggelente, miközben a 
múzeumként és kiállító helyként szolgáló váró 
egyébként a városunkba látogató turisták egyik 
célpontja. Az évek alatt láthattuk, hogy természe-
tesen van itt hely koncertnek, esküvőnek, konfe-
renciának, de a városi televízió adásainak rögzíté-
sére, vagy éppen a polgármesteri interjúadásra is 

alkalmas... Mi több, L. Péterfi Csaba kitalált „sze-
repléseinek” is, amely egész széles palettát kínál 
önmaga számára és szórakoztatására; az önálló 
irodalmi estektől a valóságos mélységeket jelentő 
és a közösségi médiában rendszeresen fellelhető 
kis videókig. Ez utóbbiakkal nem egyszer hatal-
mas megbotránkozást okozva két lábbal tiporja a 
gyalázatba erkölcsileg a múltunk fényét és hangu-
latát. De mindennél fontosabb a sokoldalúság. S 
hogy a királyi pompát ki fizeti? Nos, mi, adófizető 
gödöllőiek, akiknek a befizetett forintjaiból tart-
juk fenn mindezt. (Azt csak remélni merjük, hogy 
a királyi váró egyéb célokra történő igénybevétele 
megfizetésre is kerül bérleti díj formájában.)
A fent leírt állapotot azonban a főnöke eltű-

ri, már ha egyáltalán a 
polgármester ad utasí-
tást a beosztottjának  
(rossznyelvek szerint 
ez nem feltétlenül van 
így). Megéri tehát a 
város közszolgájának 
(?) lenni egyeseknek. 
Amíg hagyjuk. De ha 
egyszer elindul a vo-
nat, akkor az ajtók 
záródnak…

Gödöllőn számos jelentős, történelmi múlttal rendelkező hely talál-
ható. Olyanok, amelyek kapcsán az ember szívesen visszaugrana pár 
évszázadot, s átélne egy-egy fontos eseményt, vagy akár csak csendes 
szemlélője lenne annak. Hol máshol lehetne erről elmélkedni, mint a 
Sisi kultuszáról híres Gödöllőn? De vajon hűen ápoljuk a múltat és vi-
gyázunk annak értékeire?

Megy a gőzös?

www.tiktok.com/@l.p.cs
A kabinetfőnöki ti(k)tok

www.smpsystems.hu

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK 
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
Épület felügyelet
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1990-ben ingyen kapták tulajdonba az 
egészségügyi alapellátáshoz, valamint a 
járóbeteg-ellátáshoz szükséges épület- és 
eszköz állományokat az önkormányzatok, 
cserébe viszont elvárás volt, hogy fenntart-
sák és működtessék a vagyont. Egészen 
2012-ig, amikor elérkezett az önkormány-
zati rendszer átalakítása, és az egészségügy 
feladatellátásával kapcsolatban önállóan 
dönthettek a települések: visszaadják az ál-
lamnak, vagy saját fenntartásban hagyják.
2013. február elején a polgármes-

ter arról tájékoztatta a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ dolgozóit, hogy 
az önkormányzat nem vállalja tovább a 
város és a járásban található települések 
járóbeteg-szakellátását, valamint az in-
tézmény működtetéséhez kapcsolódó 
feladatokat. Ez azt jelentette, hogy a szak-
rendelő állami tulajdonba kerül. A bejelen-
tés után egy héttel a képviselő-testület elé 
került az előterjesztés, ahol Gémesi György 
bejelentette, hogy kapott egy petíciónak 
is felfogható, 100 aláírással ellátott le-
velet, amelyben az intézmény dolgozói 
azt kérik, hogy maradjon a szakrendelő 
a város tulajdonában. A képviselő-testü-
let egyhangú szavazással az intézmény 
dolgozóinak kérése mellé állt, így a város 
2014. december 31-ig vállalta a fenntartói 
feladatokat, míg az akkori Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozta 
az elvégzett egészségügyi ellátásokat. Az el-
adósodott települések konszolidációjának 
megkezdése előtt a kormány a feladatok újra 
szabályozását végezte el, ami elsősorban ál-
lami feladatátvállalást jelentett, nemcsak az 
egészségügyben, hanem a közoktatásban 
is. Itt fontos feladatfinanszírozási döntés 
volt az önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmények fenntartói- és üzemeltetési fel-
adatainak tankerületek felé történő átadá-
sa. Érdekes, hogy az oktatási intézmények 
tulajdonához ragaszkodott a város vezetője, 
pedig a törvény egyértelműen fogalmazott 
az állami átvételt illetően. Ugyanakkor az 

intézmény tüdőgondozójában, mivel ezt 
az önkormányzat saját forrásból nem tud-
ja támogatni. Dr. Horváth Ildikó 2019. év 
eleji válaszában leírta az egészségügyi tör-
vény önkormányzatra vonatkozó kötelező 
feladatait, majd jelezte, hogy az önként 
vállalt feladatoknál saját forrásból, uniós 
támogatásból, esetleg egyéb állami költ-
ségvetésből lehet pályázni, ami nála nem 
állt rendelkezésre. Hozzátette azt is, hogy a 
betegellátás biztonsága érdekében az ön-
kormányzatnak bármikor lehetősége van 
a járóbeteg-szakellátási feladatokat átadni 
az államnak, így a fenntartói kötelezettség 
is a magyar államot terhelné. Vajon a mi-
nisztériumtól kért eszközfejlesztési igény 
összefüggésben áll-e az Ady sétány és 

egészségügyi ellátást, amelyről az önkor-
mányzat önállóan dönthetett (egykori or-
vosként is), átengedte volna állami kézbe, 
ha nincs a petíció. Ez is a város vezetésére 
jellemző, mindenkor harcias szembenállást 
mutatja a kormányzati döntésekkel szem-
ben. Persze az állami finanszírozás is helyes 
irány lehetett volna, mivel előtte nem for-
dított túl sok összeget a város infrastruktú-
rára és üzemeltetésre sem. De ez már csak 
a szomorú és tanulságos múlt. 2014-ben 
ugyan még kapott valamekkora forrást 
az egészségügyi központ finanszírozása a 
költségvetésben, de 2015-re annak még 
csak megemlítése is szőrén-szálán eltűnt 
a kiadási sorokon. A történet ettől az évtől 
kapott egy gellert, mivel a város nem adta 
vissza az államnak a szakellátási feladat 
működtetését, miközben a kommuniká-
ció Gödöllő lakossága felé hosszú évek 
óta az kormányzati dotációt hangsúlyoz-
ta, hogy mindent az állam finanszíroz, nincs 
ebben semmi dolga az önkormányzatnak, 
szimplán az időközben Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő Központ (NEAK) név-
re keresztelt intézményből befolyt összegek 
futnak át a település költségvetésén.
A fenti helyzet nem változott Gödöllőn 

a mai napig, de közben azért történt pár 
érdekes fejlemény. 2018 év végén a pol-
gármester és az intézmény igazgatója, Dr. 
Dunai György levelet írt az egészségügyért 
felelős államtitkárnak, hogy a kormány 
támogassa a gép- és műszerfejlesztést az 

A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ sajnos sosem volt a városvezetés 

szíve csücske, ezáltal nem is került a kiemelten támogatott intézmények közé. 

Az idei országgyűlési választások után pár nappal azonban végre jó hírt kaptak a 

gödöllőiek: a város pályázik a II. számú rendelőintézet felújítására. Lassan tíz éve 

már, hogy a városnak döntést kellett hoznia a járóbeteg-szakellátási feladatokkal 

kapcsolatban. Az elmúlt évtized történéseit mutatjuk be.

HIRDETÉS

Áldás vagy átok a     helyi egészségügy?
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Légszesz utca sarkánál lévő tüdőgondo-
zó épületének későbbi, egyesek szerint 
áron aluli eladásával? A város 2019 tava-
szán döntött arról, hogy a tüdőgondozó 
ősszel a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont Petőfi Sándor utcai főépületébe köl-
tözik. Jelen cikkünk nem foglalkozik a nagy 

port és országos botrányt kavart, sokaknak 
csak „ingatlanmutyiként” elhíresült telekel-
adás körülményeivel, de sokatmondó tény, 
hogy 2019. április végén az önkormányzat 
olyan feltétellel írt ki pályázatot a telekre, 
hogy arra egy többszintes, 40 darab két-
ágyas szobával, műtőkkel, szakrendelők-
kel és kiszolgáló egységekkel rendelkező 
magánkórházat lehet építeni. A pályázatot 
egy hónap alatt elbírálták, melyre egyet-
len ajánlat érkezett, majd újabb egy hónap 
múlva már szerződést is kötöttek a Boróka 
Egészségház működtetőjével, ami szerint 
2021 karácsonyára magánkórháznak kel-
lett volna épülni...!?
A 2019 őszén megválasztott képvi-

selőtestület a ciklus első felében sem élt 
át csodát, így az egészségügyi központ 
finanszírozására az eddigi három költ-
ségvetési év kezdetén nulla forint árvál-
kodott, ez alól kivétel a 2021-ben átadott, 
egyelőre nem minden szakrendelésre ki-
terjedő betegirányító-rendszer közel tíz 
millió forintja. 2022. április 7-én a gödöllői 
képviselőtestület minden tagja megsza-
vazta, hogy a város pályázza meg azt a 
legfeljebb 400 millió forintos állami tá-
mogatási forrást, amit a II. számú rendelő 
(volt pártház) részbeni átépítésére, energe-
tikai rendszerének felújítására fordítaná-

nak. Az örömteli döntés előtt azonban pár 
felvetésre választ várt a Szövetség Gödöl-
lőért két képviselője. Láthatóan érzékenyen 
érintette a város vezetőjét, egyben nagy vi-
hart okozott Kolozs Csaba kérdése, hogy 
miért csak most kerül erre sor – egyéb-
ként pont a választások után pár nappal, 
ami részben persze véletlen, mert a Top 
Plusz pályázat ekkor lett végleges –, hiszen 
eddig is voltak lehetőségek az intézmény 
rendbetételére. A pályázattól függetlenül 
ugyanis a helyi egészségügyi ellátórendszer 
mindennapi működése lényegesen nem 
változik, mivel nem kap működési támo-
gatást az orvoshiány és a várakozási idő 
felszámolására. Ráadásul az ingatlan az ön-
kormányzat tulajdona, magyarul: a város 
saját épületét újítja fel, amit a pályázati ki-
írás értelmében minimum öt évig továbbra 
is egészségügyi célra kell használni. A jelen 
pályázattól eltérő lehetőségekre csak 
annyit válaszolt a polgármester, hogy az 
eddigi pályázatokon Gödöllő nem indul-
hatott, a 2017 óta elérhető Egészséges 
Budapest Programnál (EBP) pedig sze-
rinte a kormány „osztogatta szét” a pénzt 
és „őt nem kereste senki”.
Az EBP célja a budapesti és Pest megyei 

ellátórendszer minőségének javítása volt, 
ahol Gödöllővel ellentétben számos város 
élt is a lehetőséggel, hogy egészségügyi 
szakrendelői és alapellátást segítő fejlesz-
téseket célozzon meg. Elég csak a közeli 
veresegyházi példát megnézni, ahol 2017 
novemberében a program keretében szinte 
elsőként mintegy 430 millió forintnyi fejlesz-
tési támogatást kapott a Misszió Egészség-
ügyi Központ helyi szakrendelőjének meg-
újításához. Nem tudjuk, hogy a kormány 
Veresegyházra is „osztogatja-e” a pénzt, 
ahol Pásztor Béla függetlenként a ciklus 
végére hat évtizede lesz városvezető. De 
az biztos: ha fontos a helyi emberek kép-
viselete egy polgármesternek, akkor nem 
várja meg, hogy felhívják, hanem elébe 
megy. A hegy és Mohamed közhelynek tűnő 
példája juthat eszünkbe, de nem gondoljuk, 
hogy a kormánynak egyesével fel kell hívni 
az ország 3155 települését – közte Gödöllőt 
– egy nyílt és nagy média nyilvánosságot ka-
pott programban történő részvétel miatt. A 
város kabinet irodájának folyamatosan kap-
nia kell a kormányzati hírleveleket, erről ott 
sokat írtak. Az egykor Cserháti Péter minisz-
teri biztos által felügyelt Egészséges Buda-

pest Programhoz fejlesztési terveket kellett 
beadni, melyhez 700 milliárd forintos állami 
forrás állt rendelkezésre a főváros és Pest 
megye számára. Az utóbbi időben átalakult, 
jelenleg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazga-
tóság (KEF) alá tartozik, de valószínűleg az új 
kormányban is szerepe lesz. A kérdés csak 
az: hol és milyen mértékben?
Szomorúnak és megszokottnak is 

mondhatnánk, hogy eddig a gödöllői 
egészségügy is a helyi lokálpatrióta po-
litika martalékává vált. Idén talán valami 
elindult, így reményeink szerint a helyiek 
mindennapi életminőségét és egészségét 
meghatározó ágazat évtizedes várakozás 
után, állami segítséggel megkaphatja az 
első komolyabb támogatást.
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Egészséges Budapest 
Program fejlesztései 
Pest megyében
A teljesség igénye nélkül összeszedtük a 

Pest megyei települések fejlesztéseit, ame-
lyek között ellenzéki, független vagy épp 
kormánypárti vezetés vegyesen található. 
Egyértelmű, hogy nem pártszín alapján adta 
az állam a pénzt, ahogy azt a polgármester 
mondja. A támogatott intézmények között 
megtalálható önkormányzati fenntartású és 
állami tulajdonban álló egyaránt. Olyan is, 
aki nem 2013-ban, hanem később adta álla-
mi tulajdonba a helyi járóbeteg-szakellátási 
feladatokat. Az alábbi rendelők 200 millió és 
1,2 milliárd forint között kaptak építészeti, 
orvosi, illetve informatikai eszközfejleszté-
sekhez támogatást, amit ma már hívjunk 
Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztés kor-
mányzati programnak.
• Veresegyházi Misszió Egészségügyi 
Központ

• Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelő
• Jászberényi Szent Erzsébet Kórház  
Nagykátai Rendelőintézete

• Bajcsy-Zsilinszky Kórház Monori  
Rendelőintézete

• Ceglédi Toldy Ferenc Kórház
• Bajcsy-Zsilinszky Kórház Gyömrői  
Rendelőintézete

• Váci Jávorszky Ödön Városi Kórház
• Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet
• Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft.

• Budakeszi Szakrendelő
• Érdi Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény

• Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet
• Vecsési Egészségügyi Szolgálat
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Hosszú éveken keresztül megtiszteltetés volt, 
hogy a gödöllői közéletben számítottak rám és 
fontosnak is éreztem a bizottságban végzett 
munkát, de sajnos a három évtized utolsó har-
madában tovatűnt a tagság valódi súlya és mára 
fokozatosan „leépült” az érdemi munka az ön-
kormányzati bizottságban. A város szervezeti 
és működési szabályzata (SZMSZ) egyértelmű-
en fogalmaz a bizottsági tevékenységekről: „A 
képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a 
döntés végrehajtásának szervezésére és ellenőr-
zésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz 
létre. A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik 
a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület 
döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehaj-
tására irányuló munkáját.” Ezek a mondatok a 
mai körülmények között szinte egyáltalán nem 
valósulnak meg. Emlékszem, annak idején még 
a dr. Fülöp István és dr. Krassay László által 
vezetett bizottságokban milyen komoly viták 
folytak, melyek végén történtek a döntések 

ilyen méltatlan helyzetet az ülések megtartása 
körül sohasem tapasztaltam! Tulajdonképpen 
egy nappal az ülés előtt kaptuk meg az előter-
jesztéseket, melyek között ott volt a költségve-
tés módosítása is, amit ennyi idő alatt felelősen 
áttekinteni nem lehet!
A szállodaperekkel kapcsolatos ügyet a bí-

róságok is több évig vizsgálták és hozták meg 
döntésüket, annak megismerése egy mai kép-
viselőnek és bizottsági tagnak szinte lehetetlen, 
így döntést sem hozhatnak. Viszont tény, hogy 
az önkormányzatnak tavaly közel 723 millió 
forintot kellett fizetnie, amihez az előterjesztés 
szerint szükséges volt költségvetési forrást biz-
tosítani. A dokumentumok hiányában az előter-
jesztésben megjelenő körítések nem jelentenek 
semmit, de ha azok rendelkezésre is állnának, 
akkor is egy – mindenki által elfogadott – szak-
értői bizottságnak kellene átvizsgálnia és a pon-
tos tényeket megállapítania. Én ebben a statisz-
ta jellegű folyamatban nem kívánok részt venni! 
A bizottsági tagság megszüntetésére vonatkozó 
bejelentésemet ez év január 18-án küldtem 
el polgármester úrnak, aki több mint két hó-
nap múlva válaszolt és tudomásul vette azt. A 
bizottság azóta nélkülem is működik, amiből 
következtethető, hogy a Szövetség Gödöllőért 
képviselők kisebb létszámra javasolt egykori in-
dítványa valós és megalapozott volt.
Köszönöm az elmúlt negyed évszázad bizal-

mát, hogy hosszú évekig segíthettem városo-
mat, illetve jó egészséget, sok sikert, valamint 
erőt és kitartást kívánok a képviselőknek és a 
bizottsági tagoknak!

SM

előkészítései. Majd később a Jogi bizottságnak 
is éreztem szükségességét, amikor még olyan 
jogász tagok is segítették a munkát, mint dr. 
Horváth László vagy dr. Szőke Pál.
Az előző ciklus során már láttam, hogy a bi-

zottsági tagság kezdi elveszíteni létjogosult-
ságát, hiszen olyan előterjesztések kerültek 
elénk tárgyalásra, mint például egy háziorvos 
praxisának székhelyváltozása, amiről nincs 
mit tárgyalni. Ez súlytalanná teszi a bizottsági 
munkát, amikor ezzel szemben a városháza 
lebontásával kapcsolatos előterjesztés elénk 
sem került. Mivel a város azóta sem tartja be a 
kormányhivatallal kötött szerződésben vállalt 
kötelezettségét, így talán jobb volt nem kikérni 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét ebben 
a kérdésben. A jelenlegi ciklusban már hezitál-
tam, hogy vállaljam-e a tagságot, mert átérez-
tem, hogy a Szövetség Gödöllőért képviselői 
miért akarnak kisebb létszámú és hatékonyabb 
bizottságokat a választások után. Végül a KDNP 
kérésére vállaltam a jelölést, a képviselőtestü-
let pedig bizalmat szavazott nekem, de tavaly 
őszre kiderült, hogy az abban történő részvétel 
nem fontos a város vezetésének.
A hivatal által megküldött 2021. II. félévi 

munkaterve szerint a novemberi testületi ülés 
időpontja november 18-a volt. A szeptemberi 
ülésen elhangzott, hogy az időpont novem-
ber 11-re módosul, mivel polgármester úrnak 
Strasbourgba kell mennie, majd hallani lehe-
tett, hogy az újabb módosítás szerint novem-
ber 25-én kerül megtartásra az ülés. Ezek után 
a médiából értesültem, hogy betegség miatt 
ekkor sem lesz testületi ülés. A dátumok mó-
dosításairól hivatalos tájékoztatást, mint bi-
zottsági tag semmilyen formában nem kaptam! 
Mindezek után november 23-án este nyolc óra 
után kaptam egy levelet, hogy másnap, azaz 
24-én délután lesz a bizottsági ülés, majd késő 
este az előterjesztések is megérkeztek. Nagyon 
sok cikluson keresztül voltam bizottsági tag, de 

Egy emberöltőnyi  
munka margójára

Egy ideje érlelődött bennem az elhatározás, majd tavaly novemberben ír-
tam egy levelet, hogy az akkor aktuális bizottsági ülésen nem kívánok részt 
venni, melyre választ sajnos nem kaptam, így az előzmények átgondolása 
után januárra véglegessé vált az elhatározásom, hogy közel negyed évszá-
zad után be kell fejezni a Jogi és Ügyrendi Bizottság „munkájában” való 
részvételemet.

- Schalkház Miklós jegyzete

A város képviselői az április 21-i testületi 
ülésen fogadták el a 2021. évi zárszámadást. 
Bárdy Péter alpolgármester bevezetőjében 
elmondta, hogy az elmúlt évben hozzávetőleg 
1 milliárd forint hiányzott a költségvetésből, 
amiért nem a város vezetése a felelős. Iparűzé-
si- és gépjárműadó elvonások, valamint álla-
milag megtiltott díj- és egyéb adóemelések 
voltak a főbb okok. Persze a tények azt mutat-
ják, hogy a helyi iparűzési adó felét a kormány 
a kisvállalkozók zsebében hagyta, illetve az 
önkormányzat nem sarcolhatta meg jobban 
a lakosságot régi és új adókkal, miközben a 
nagy cégektől érkező iparűzési adó bevétele 
például az állami beruházások miatt szépen 
hozott a város konyhájára. Viszont több mint 
beszédes, hogy a szállodaper kapcsán kelet-
kezett 723 millió forintos fizetési kötelezett-

Politikailag 
csúsztatott bevezető

Schalkház Miklós
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Képviselő úr! Mire vonatkoztak a kérdései?
Tavaly november óta semmilyen információ 

nem látott napvilágot a szálloda perrel kapcso-
latban. Kíváncsi voltam, hol tart a polgármester 
által beharangozott, a városnak 200 millió forin-
tos plusszal kecsegtető, úgynevezett „sikertör-
ténet”.
Okosabb lett a jegyzői válasz láttán?
Ha egy szóban kell válaszolnom: igen! De ne-

hogy azt gondolja bárki is, hogy akár a gödöllői 
adófizetőknek, akár nekem ez örömet jelent.
Beavathat bennünket a részletekbe?
Az önkormányzat fizetési kötelezettsége a 

perköltségekkel együtt 723 millió forint volt, 
amelyből 711 millió forintot tavaly november 

Nem túl kecsegetető a helyzet, de talán a 
másik eljárás kedvezőbben alakulhat.
Úgy tűnik, itt sem kerek minden. Ebben egy 

46 millió forintot meghaladó vagyoncsökke-
nésről van szó, amiért egy 2018. májusi ítélet 
alapján szintén Komlós János a felelős. Ezt kö-
vetően megindult a marasztalási kereset, ami 
első fokon az összeg megfizetésére kötelezte 
Komlóst. Csakhogy az alperes jogi képviselője 
fellebbezett és a másodfokon eljáró ítélőtábla 
helyt adott neki, majd az ügyet visszautalta első 
fokra. Az itt eljáró törvényszék két évvel ezelőtt a 
keresetet elutasította, az elutasítást az ítélőtábla 
helybenhagyta, ezért a gödöllői önkormányzat 
felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, 
ahol az ügy jelenleg sorban áll.
Sikerült egyáltalán valamit behajtani Kom-

lós Jánoson vagy valamelyik cégén?
A jegyző azt írta, hogy a kötelező törvényi fel-

tételek hiányában még nem indulhatott végre-
hajtási eljárás Komlós Jánossal szemben, akitől 
önkéntes teljesítés nem történt.
Mi az ügy tanulsága?
A jegyzői válaszokból két fontos dolog követ-

kezik biztosan. Részben az, hogy a végrehajtá-
sok sajnos jogszerűek voltak, és szó sem volt a 
városi közkassza kifosztásáról. Részben pedig 
az, hogy az elmúlt közel féléves időszakban nem 
változott a persorozat önkormányzat számára 
kedvezőtlen egyenlege. A gödöllői költségvetés-
ből továbbra is hiányzik 723 millió forint, amit – 
többek között – infrastrukturális fejlesztésekre 
lehetne fordítani, de a bevétel még mindig nulla.

Forrás: Gödöllői Hírek

séget meg sem említi – vagy tán elfelejti? – a 
dokumentum, pedig ennyivel kevesebb volt 
a záró összeg és az idei költségvetésben sem 
számolhatott még egy fillérrel sem ebből a 
város, ami a jegyzői válaszból adódóan így 
lesz egy ideig. Csak a panaszkodás ment a kor-
mányt okolva mindenért, de a hotelper hiány-
zó összegéről nem hallottunk önkritikát, vagy 
az eredeti tervhez képest 726 millió forinttal 
több iparűzési adóbevétel miatt sem történt 
pozitív üzenet és köszönet a nagyobb helyi 
cégek felé. A szállodaper kifizetése a számok 
között elrejtve a felhalmozási és fejlesztési 
feladatoknál, ott pedig a „város- és községgaz-
dálkodási részesedés” soron jelenik meg, mint 
kiadási összeg, miközben minden más tétel 
nevesítve van. Ha már folyamatosan kivérez-
tetésről beszél a polgármester, akkor szembe 
kellene néznie magával, hogy valójában ki vé-
rezteti ki a várost, a hárítás helyett pedig mini-
mum korrekt és politikamentes tájékoztatást 
adni a város lakosságának.

Gödöllői szállodaper: 
halványuló remények  
Gémesiék „sikertörténetében”

29-én átutaltak a G-Magistratus Zrt. számlájára, 
ami felett a felszámoló rendelkezik. A felszá-
molás még folyamatban van, az önkormányzat 
csak ennek jogerős lezárása után kaphatja visz-
sza a neki járó összeget. Ennek mértéke még 
nem ismert, azt viszont tudjuk, hogy a végre-
hajtás eddig több mint 770 ezer forintba került 
a városnak, ami nőhet, de akár csökkenhet is. A 
végrehajtási eljárások egyelőre nem zárultak le, 
ugyanis az önkormányzat több esetben is jogor-
voslattal élt az eljáró önálló bírósági végrehajtó 
intézkedésével szemben.
A persorozatból bevételre is számíthat a vá-

ros?
A feltételes mód indokolt, mert jelenleg igen-

csak bizonytalan a helyzet. Hogy lesz-e az önkor-
mányzat számára a perekből tényleges pénzbe-
vétele, az sajnos egyre kétségesebb.
Miért ilyen borúlátó?
Jegyző úr két, az önkormányzat számára elvi-

leg előnyös pert említett a válaszában. Az egyik 
2019 novemberében vált jogerőssé, és megálla-
pította, hogy dr. Komlós János, mint az Öresund 
Kft. vezető tisztségviselője valamivel több, mint 
232 millió forintos kártérítési felelősséggel tar-
tozik, mert nem teljesítette a hitelezői követelé-
seket. Csakhogy a tényleges fizetési kötelezett-
séget kimondó, úgynevezett, marasztalási pert 
nem lehetett elindítani, mert a kft. felszámolása 
még nem zajlott le.

A város 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadással, illetve az idén 
elfogadott és már módosított költségvetési rendelettel kapcsolatosan le-
folytatott vita során szóba került a Gémesiék kedvező megítélését az ügy 
kirobbanása óta nem igazán javító szállodaper. Tavaly novemberben a pol-
gármester és a lokálpatrióta képviselők saját kommunikációs csatornáikon 
„sikertörténetként” próbálták meg „eladni” az erősen botrányszagú ügyet. 
A képviselőtestület április 21-i ülésén kiderült, hogy Máthé László, a Szövet-
ség Gödöllőért önkormányzati képviselője március elején kérdéseket kül-
dött dr. Kiss Árpád jegyzőnek, hogy megtudja, milyen fejlemények történ-
tek azóta az eljárásokban. A jegyzői válaszról Máthé Lászlót kérdeztük.

Máthé László



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2022. május 5.12
VÁ
R
O
SI
 S
ÉT
ÁK

Immáron sok éves hagyomány a Fenyvesben, hogy lelkes, a 
lakóhelyükre és környezetükre igényes lakók megtisztítják a vá-
rosrész nagy részét a szeméttől. Az egyik főszervező, Török Réka 
idén is hamar partnerre talált Török Sándor személyében. A Szö-
vetség Gödöllőért önkormányzati képviselője ezúton is kivette 
a részét a szervezésből, zsákokat biztosított, amelyeket a VÜSZI 
elszállított a helyszínről. A borús idő és a szemétszedést megelő-
ző éjszakai eső ellenére is sokan gyűltek össze az aktivitásra a 
Föld Napja utáni szombaton. A Kikerics és a Pipacs utca sarkától 
a Valkói útig tartó szakaszon, majd a Bojtár csárdától egészen a 
Spar melletti játszótérig, a Köztársaság út mindkét oldalát meg-
tisztította a lelkes csapat a szétdobált hulladékoktól. Jó volt lát-
ni, hogy fiatalok, idősebbek együtt szedték a szemetet és egyre 
többüknek szívügye környezetünk tisztasága és védelme. 
Köszönet jár érte mindenkinek! Török Sándor képviselő 
elmondta, hogy természetesen nem csak a Föld Napja 
alkalmából és ezen a napon kerül sor szemétszedésre, 
mert sajnos többször van igény erre, hiszen alapvetően 
hiába lakják környezetbarát emberek a városrészt, mégis 
kénytelenek ily módon is hozzájárulni a mikrokörnyeze-
tük rendbetételéhez.

Miénk a Föld!

HIRDETÉS

ALAPÁSÁS, TEREPRENDEZÉS, PARKOLÓK KÉSZÍTÉSE

TERMŐFÖLD,  SÓDER-, ZÚZOTTKŐ-, KERTI MURVA

KIS- ÉS NAGYGÉP SZÁLLÍTÁS 22 T-IG, ÉPÜLETBONTÁS, ÚTÉPÍTÉS

 WWW.KELETRANS.HU  +36 30 616 4135

GÉPI FÖLDMUNKA FUVAROZÁS

Út a végtelenbe

Minden embernek a saját maga problémá-
ja a legfontosabb, ez így természetes. Igaz ez 
a különböző városrészekre is, hiszen a lakos-
ság általában a saját mikrokörnyezetére a 
legérzékenyebb. Befolyásolnak a főbb gödöl-
lői történések, örömök és gondok egyaránt, 
mégis főleg az zavar bennünket nap mint 
nap, ami megnehezíti az életünket, pláne, ha 
hosszú időn át az illetékesek nem foglalkoz-
nak annak megoldásával.

Egy ilyen helyzetre hívta fel figyelmünket az 
egyik kedves olvasónk. A Munkácsy Mihály és a 
Grassalkovich utcák találkozásánál a járda úgy 
van vége, ahogy: azaz sehogy. A hirtelen véget 
érő járda után olyan szintkülönbség következik 
az úttest felé, hogy azt a „régebb óta fiatal” kor-
osztály nem biztos, hogy biztonságosan le tudja 
küzdeni. Persze kerülni lehet az úttest felé, de 
ez sem tűnik kevésbé balesetveszélyesnek a ka-

azt is, hogy merre jár „nyitott szemmel” a pol-
gármester és a körzet lokálpatrióta képviselője. 
Bízunk abban, hogy ez az „apróság” is rendező-
dik a többi gondatlan gazda szerepét mutató 
állapotok közül, hogy a kertváros szélén élők se 
érezzék magukat mostohának. Arról már nem is 
beszélve, hogy ilyen problémák nincsenek vagy 
legalább is gyorsan javításra kerülnek egy idős- 
vagy bababarát településen.

nyarodó autók miatt. Az út egyébként a pár mé-
terre lévő buszmegállóhoz vezet, amely szintén 
másképp néz ki, mint a többi, hiszen sem fedél, 
sem pad nem áll rendelkezésre a tömegközleke-
dők számára. Megszokhattuk, hogy a település 
vezetése főként a városközpont és annak köz-
vetlen környezete iránt jobban érzékeny, de ez a 
hely is mindössze néhány száz méterre fekszik a 
belvárostól. Jóllehet, az állapot akár tükrözheti 
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A tulajdoni lapon 3000/24198 tulajdoni há-
nyadrészben az ismert cukrász, Sulyán Pál neve 
szerepel, aki szívesen állt rendelkezésünkre. 
Mint megtudtuk, a vállalkozó nagyjából másfél 
évtizede vásárolta meg a remíz épületét és köz-
vetlen telekrészét. Elképzelése szerint a hangu-
latos épületből kulturált zöld környezetben egy 
igényes cukrászdát és kávézót szeretett volna 
kialakítani. Csakhogy ebben az önkormányzat 
8-10 éve még nem volt partner, mert nem tud-
ta, hogy mit szeretne kezdeni a területtel, most 
pedig mossa kezeit, hogy nem az ő tulajdona… 
Két-három évvel ezelőtt történt meg a „szétvá-
lás”, így alakult ki az osztatlan közös tulajdon. 
A MÁV-HÉV Zrt. korábbi vezérigazgatója, Aba 
Botond már engedélyezte a beruházás megindí-
tását, ám a társaság új vezetése ezt megvétózta, 
hiszen nem tudni, mekkora területre lesz szük-
ség a kötöttpályás vasúti fejlesztések során.
Úgy tűnik tehát, hogy a sok éves önkormány-

zati egyhelyben toporgás miatt most üt vissza és 
csak múltba meredő fantázia marad, hogy mi 
mindent kezdhetett volna a város az épülettel 
és területtel. Ismét holtpontra jutott annak re-
ménye, hogy bármi szemmel látható változás le-
gyen, amelyről csak az egykori népszerű műsor 
címe jut eszünkbe: Unokáink sem fogják látni?

KTS-B

Generációk nőttek fel, de kevés elhagyatott 
épület kapott akkora országos figyelmet, mint 
a Palotakerten található egykori HÉV kocsiszín, 
a Remíz. Ennek még örülhetnénk is, ha nem 
Gödöllő egyik szégyenfoltjáról lenne szó. Per-
sze jobb lenne egy sikertörténetről beszámolni, 
hiszen 32 év elég (és) sok idő arra, hogy a turiz-
musára alapozni kívánó város a Gödöllői Királyi 
Kastélytól csupán pár száz méterre lévő „ékessé-
gével” kezdjen valamit.
Az épület jelentőségéről, másoknak annak 

jelentéktelenségéről sokat elmond, hogy a je-
lenlegi többségi tulajdonos MÁV-HÉV Vasúti Zrt. 
sem tudott információkkal szolgálni az eredetét 
és kialakulását illetően, amely szemmel látha-
tóan nem az utóbbi pár évtizedben épült. Mint 
azt korábban megírtuk, 1911. november 25-én 
adták át a forgalomnak a HÉV Gödöllőig tartó 
harmadik szakaszát. Egyes források szerint a 
Remíz is akkor épült, ez esetben kiváló állapotú-
nak is titulálhatnánk. (Már csak ezért is érdemes 
lenne megmenteni). Az épület kezdetben kocsi-
színként biztosított helyet a szerelvényeknek. A 
MÁV-HÉV Vasúti Zrt. tájékoztatása szerint e funk-
ciója már a ’90-es években sem volt meg, utol-
jára festőműhelyként funkcionált. Szintén meg 
nem erősített információk szerint kocsiszínként 
azért szűnt meg, mert az újabb szerelvények 

már nem fértek be. Érdekességként említjük 
meg az interneten található kisfilmet, amelyet 
1995-ben Becsky András készített. Ebben régi, 
romos szerelvények láthatók, talán felújításra 
várva. A szerviz funkció is valódi lehetett, hiszen 
szerelőaknára utaló kialakítás található az épü-
letben. A hatalmas terület a MÁV-HÉV Vasúti Zrt. 
számára is ismeretlen okokból került osztatlan 
közös tulajdonba. Az állami cég információi sze-
rint terv volt a szórakozóhellyé történő alakítása, 
de a környezeti adottságok nem tették lehetővé. 
Időközben a Remíz és a MOL kút között több 

mint egy évtizede a város elbontatta két, ősidők 
óta működő kisvállalkozó épületét (gumiszerviz 
és gazdabolt), amely döntés után az egyik csalá-
di vállalkozás sajnos meg is szűnt. De hiába volt 
2013-ban több fórum keretében is egyeztetés 
a HÉV gödöllői szakaszának átépítési lehető-
ségeiről, majd nyert 2014-ben pályázati forrást 
a várost, hogy megalkossa a település öt éves 
Integrált Településfejlesztési Stratégia névre 
hallgató programját (melynek ez is része volt), 
azóta a tettek helyett csak a hallgatás volt nagy 
e téma körül. Az utolsó remízről szóló, izgalmat 
okozó hír a 2021 májusában történt kisebb tűze-
set volt, amelynek során 20 négyzetméteren ka-
pott lángra az épületben felhalmozódott illegális 
hulladék. 

Tudják, hogy melyik az a hely, ahol egyszerre megtalálható a gödöllői 
tájra jellemző flóra és fauna jelentős része, amely egyes hírek szerint 
már volt kábítószeresek búvóhelye és hajléktalanok által igénybe vett 
„szálláshely” is? Ha a Palotakert HÉV megállónál található Remízre 
gondolnak, akkor eltalálták. Az egykor szebb napokat látott épületről 
és azt övező terület múltjáról keveset tudunk, épp úgy, mint a jelené-
ről és jövőjéről.

Palotakert megálló:
Kérem vigyázzanak!  
Az ajtók záródnak?

FATÜZELÉSŰ KEMENCÉBEN SÜLT, HOSSZÚ KELESZTÉSŰ PIZZÁK

ÉRDEMES ELJÖNNI HOZZÁNK 
VAGY HÁZHOZ RENDELNI

FOODPANDÁN KERESZTÜL!
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Két családi vállalkozás épületének a helyén „VIP” buszparkoló: ez a látvány fogadja  
a kastélyba érkező turistákat

A Remíz belülről: szétlopott épület 
és szeméthalom
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Mikor kezdődött a kapcsolata Gö-
döllővel?
Kisgyermek koromban, de csak 1970-

ben jöttünk a városba. Húszas éveim ele-
jén, a művelődési ház igazgatója lettem, 
tanítói diplomával. Többek között azt a 
feladatot kaptam, hogy élesszem újjá 
Gödöllő művésztelepét. Ez életem egyik 
legmeghatározóbb élménye. Remseyék, 
Kampis Antal, Dékán Antal és Winkler Nándor 
„munkatársa” lehettem. A Remsey házban zsíros 
kenyér és egy üveg bor mellett kezdtük el a mun-
kát ősszel, de májusban már a kiállítás megnyitó-
ját tartottuk a járási hivatal nagytermében.
Hogy alakult az első év?
Sikeres lett a kiállítás, és ezzel a munkával bon-

tott zászlót az, ami most van. A Nagy Sándor-ház-
ban „továbbképző-szakkör” jelleggel kezdődött 
minden, a fiatalok pedig nagy iramban fejlődtek a 
Remsey testvérek kezei alatt.
Berobbant Gödöllő életébe?
Teljes erőmmel részt vettem a város kulturális 

életében. Évente megrendeztük az említett kiállí-
tást és sok jó dolog történt a művelődési házban. 
Négy évig tartott, több sikeres rendezvénnyel és 
nagy nevekkel. A kis motorom is főszereplővé vált, 
mert azzal jártam a várost utcáról utcára, hogy 
mindent megtapasztaljak. Látogattam az iskolá-
kat, az óvodákat, az üzemeket, így gyorsan megis-
mertek. Szellemi irányítóm, világnézeti formálóm 
volt a Remsey család. Sokat beszélgettem Remsey 
Jenővel, aki a gödöllői művésztelep, a magyar sze-
cesszió központi iskola egyik alapítója.
A kastélyt nem lehetett bekapcsolni a vérke-

ringésbe?
Nem volt egyszerű az akkori időszak miatt, de 

fél évszázada éppen ott indítottuk el a „GÖDÖL-
LŐI TAVASZ” című rendezvényt. Torma Gabriella 
zongoraművész és Kresz Albert fotóművész szak-
mai tanácsadók voltak. Olyan hírességek léptek 
fel, mint Kocsis Zoltán, Ránki Dezső vagy Schiffer 
András.
Sikeres négy év után miért nem folytatta a 

munkát?
Mert „hívott” az új, Légszesz úti iskola. Zeneta-

nárként nagy lendülettel vágtam bele a munkába. 

Szép dolgokat csináltunk, kiemelném a „Május 
szólít, mondjunk dalt!” nevű programot. Ebbe 
szinte minden óvodát és iskolát be tudtunk vonni, 
összekapcsolva az intézményeket. Boldog vagyok, 
hogy egy új iskolának hagyományt tudtam terem-
teni, de a sport tagozattal eltűntek ezek a dolgok, 
ezért egy kicsit el is ment a kedvem.
Olyannyira, hogy hátat fordított a közszolgá-

latnak…
1984-ben Münchenbe mentem zongoristának, 

ezzel hosszú időre kiléptem a város vérkeringésé-
ből. Persze rendszeresen hazajártam, de 25 évig 
csak vendég voltam Gödöllőn. Sok országban 
dolgoztam - óceánjáró hajókon is -, de legtovább 
Svájcban. Nagyon sokat tapasztaltam, tanultam, 
sok nép zenéjét megismertem.  Írtam zenei tan-
könyveket, melyek közül az egyiket (Musikmesse 
Frankfurt) itt mutattuk be Ildikó lányommal.
Gondolom, hazatérése után, egy nemzetközi 

karriert is befutott szakemberért kapkodott a 
város.
A Csillaghúr zenekarom által kapcsolatba kerül-

tem nagyjából húsz, gyerekeknek zenélő együttes-
sel, és Gödöllőre hoztam volna egy gyerekzenekari 
fesztivált. Felkerestem városunk polgármesterét 
és a Művészetek Háza vezetőjét, de teljes volt az 
elutasítottság. A zenekarok ingyen vállalták volna, 
így a belépődíjakkal, a programokhoz kapcsoló-
dó bérleti díjakkal, komoly bevétele lett volna a 
rendezvénynek. Országos hírű zenei eseményt 
terveztünk, ráadásul minden évben. Ekkor tapasz-
taltam meg, hogy aki nem tartozik a város kulturá-
lis életének irányítói „holdudvarába”, az nincs is. A 
zenekar ettől függetlenül sikeres műsorokat adott 
és fellépett többek között a Kaláka fesztiválon, a 
Szigetfesztiválon, a „Gyermeksziget” programon 

és a Millenáris Parkban többször is. 
Később egyszer még bementem a 
MUZA-ba, mert szerettünk volna be-
kapcsolódni a város életébe. Az akko-
ri (és jelenlegi) igazgató nem tartott 
ránk igényt. Végül kegyeskedtek töl-
telékként berakni a sörfesztivál egyik 
betétműsorába, de a programfüzet-
be már nem, mondván: „annak is 

örüljek, hogy egyáltalán felléphetünk”. Ezek után 
büszke jász emberként azonnal töröltettem ma-
gunkat a műsorból. Ezzel eldőlt, hogy Gödöllőről 
is töröltük a zenekart és magamat. Nekünk, nép-
művelőknek régen a tehetségeket kötelességünk 
volt segíteni, de úgy látom, hogy a város kulturális 
irányítói nem így állnak a kérdéshez. Sajnos moti-
váció hiányában nagyon passzív vagyok a jelenlegi 
vezetéshez, pedig sokkal többet szerettem volna 
tenni Gödöllőért.
Van Önben sértettség?
Miért lenne? Ha nincs szükség a szolgálatomra, 

akkor elfogadom, nekem így is teljes az életem. A 
lányommal 10 év alatt több mint ezer író-olvasó 
találkozó van a hátunk mögött - határainkon innen 
és túl. Régóta ismerem a polgármestert, ismerem 
a családját, ismertem szüleit is, sokáig egy utcá-
ban laktunk. Az utóbbi évek politikai pálfordulását 
nem tudom követni. Azt kérdezem: hogy ülhet 
azok utódaival egy asztalhoz, akik az édesapját - 
aki nemzetőr volt ’56-ban - a forradalom bukása 
után mellőzték és meghurcolták?
Nincs visszaút?
Amikor a régi művelődési ház vezetője voltam, 

befogadtunk minden egyes kulturális tevékeny-
séget, a művészetben tehetséges emberekre 
odafigyeltünk és támogattuk őket. Ismertem a 
ház előző munkatársait, magasan képzett, profi 
népművelők voltak. Csak két név közülük: Ka-
puszta Katalin és Kecskés József. A ház státusza 
megváltozott, úgy látom, hogy csak a belépődíjas 
programok és a színházi előadások számítanak, 
zárttá vált a közművelődésre szánt épület. Nekem 
mindig arra hívták fel a figyelmem, hogy bővítsük 
a felfedezettek körét, de a jelenlegi Művészetek 
Házában idegenként érzem magam, mert pont 
a nyitott ház funkciója hiányzik. Amíg ez így van, 
ebbe a csoportba én nem teszem be a lábam!

A Csillaghúr együttes neve sok gödöllői, főleg kisgyer-
mekes család előtt ismerősen cseng. A város kulturális 
életét irányítók szívében azonban nem penget érzelmi 
húrokat a nemzetközi karriert is befutott szakember, 
Sás Károly, aki nem csupán a zenekar vezetője, de meg-

annyi művészeti érték is a nevéhez fűződik.

„Többet szerettem volna tenni Gödöllőért” 

Csillaghúrokat pengetve

Sás Károly
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üzemel. A ház eredeti szépsége az átépítések 
ellenére is még mindig látszik.
Nagy Sándorék több változtatást hajtottak 

végre a házon. Mivel a lapostető nem bizo-
nyult szerencsésnek (folyton beázott), ezért 
1937-ben magastetőssé építették át. Ez az ere-
deti szerkezetet nem változtatta meg. A házat 
1988-ban műemlékké nyilvánították, és ami-
kor az 1990-es évek végén felújították, az ere-
deti terveknek megfelelően visszaállították a 
lapostetőt. A ház a család tulajdonában ma-
radt, jelenleg sajnos a tulajdonosok külföldön 
élnek, de időnként megnyitják a házat a láto-
gatók előtt. A ház fenntartásával kapcsolat-
ban több probléma merült föl az évek során: a 
talajból és a lapostető hibái miatt a tetőről ér-
kező nedvesség kikezdte az épületet: gombás 
fertőzéshez vezetett. Időnként a legsürgetőbb 
kárelhárítást elvégzik, de mivel az épület ma-
gántulajdon, állami és önkormányzati támo-
gatások nem érhetők el a felújításokhoz.

BZS

Nagy Sándor (1868-1950) 1907-ben költö-
zött Gödöllőre feleségével, Nagy Sándorné 
Kriesch Laurával (1879-1966) Veszprémből, 
az akkor már felépült új házba. A Medgyaszay 
István által tervezett két műteremház (Nagy 
Sándor és Belmonte Leó számára) a kor ki-
emelkedő alkotásai. A két ház egy telekre, 
az Erdő utca 506. szám alá készült. Gödöllő 
ezen részén ekkor a keskeny, hosszú nadrág-
szíj-telkek voltak jellemzőek, amelyek még a 
paraszti életformát tükrözték. Ezekre általá-
ban az utcafronton hátrafelé elnyúló hosszú 
házakat építettek. A két műteremház teljesen 
más szemléletet képvisel: a telek mélyére, 
és az utcafronthoz képest elfordítva kerültek 
megépítésre a házak. Ezen túlmenően még 
emelettel is rendelkeztek, amely szintén el-
tért a kor megszokott normáitól. Medgyaszay 
vasbetont alkalmazott a téglaépületeken, a 
bejárat díszítő részletein és a pergolás tető-
teraszon népművészeti ihletésű motívumok 
köszönnek vissza. A kor építészetében egye-
dülállóak voltak ezek a házak, megjelenésük 
a szokatlanság ellenére barátságos. Gödöllő 
építészetében európai színvonalat képvisel ez 
a két műteremház. 
Medgyaszay István Bécsben és Budapesten 

tanult, a kor kiemelkedő építésze volt. 1902 és 
1906 között tervezte meg a két gödöllői műte-
remházat, amelyet a művésztársak közül töb-
ben túlzónak tartottak egy művészcsalád szá-
mára. Medgyaszay tervezte a későbbiekben 
a veszprémi színházat, amelyet Nagy Sándor 

munkái díszítenek, és ennek sikere után 
több felkérést is kapott középületekre. 

Több díjat kapott, különösen a vasbeton épí-
tészeti alkalmazása okán. 1925-től a Műegye-
tem tanára lett. A házak belső beosztása is 
újszerű volt: a ház szíve a földszinti nagy hall 
volt, amely köré került a többi helyiség (háló, 
fürdő, konyha). A hall volt a közös munka, a 
közös művészet, a közös társasági élet, a kö-
zös családi étkezés színtere, ebből nyílt a háló, 
a fürdőszoba és a konyha. Az emeleten volt a 
műterem és két kis szoba.
A gödöllői művésztelep tagjai a város lakói 

számára idegen életmódot folytattak: rend-
szeresen sportoltak, vegetáriánusok voltak, 
maguk készítette ruhákban jártak (sőt, a 
férfiak szakállt viseltek, ami ebben a korban 
nem volt divat). A művészet minden ágában 
alkottak: ipar- és képzőművészeti alkotásaik 
világhírűek. 1907-ben alakult meg a művész-
telepen a szövőműhely, amely munkát adott 
néhány helybélinek, és a művé-
szek tervei alapján szőnyegeket, 
kárpitokat készítettek. A gödöl-
lői művészek a ház folytatása-
ként tekintettek az azt körülvevő 
kertre. Alkotásaikon is gyakran 
jelenik meg. Ebben a tekintet-
ben is fontos volt a ház tájolása, 
a kissé elforgatott tengely: a kert 
így sokkal jobban kinyílt a lakók 
számára.
A Belmonte Leó számára ké-

szült műteremházban, több át-
építés után, jelenleg az ÁFÉSZ 

A gödöllői művésztelep megmaradt épített emlékeinek egyike Nagy 
Sándor háza (Erkel u. 6.). Továbbiak a szövőiskola épülete (Körös-
fői-Kriesch Aladár u. 47.), Körösfői-Kriesch Aladár háza (Körösfői-Kri-
esch Aladár u. 28.), a Belmonte-ház (Körösfői-Kriesch Aladár u. 34.) 
valamint a Remsey-ház (Körösfői-Kriesch Aladár utca 6.). Nagy Sán-
dor 154 éve, május 18-án született Németbányán.

Egy gödöllői művészház

BARKÁCS, VILLAMOSSÁG, CSAVAR, SZERSZÁM
Kőműves, ács, festő, burkoló, asztalos, vízvezetékszerelő,

lakatos, stb. szerszámok, anyagok nagy választékban kaphatók!

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

metszőolló, locsolócsövek,  kerti GRILLEK nagyon sok méretben!

Általános virág- és muskátliföld, balkonláda, virágcserép, 

virágok, muskátli széles választékban!

MEGNYITOTTUNK

GÖDÖLLÕ, SZÕLÕ U. 5. A CSÍKOS ABC-VEL SZEMBEN

+36 28 782 413 
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T Tatai Öreg-tó, tapolcai Malom-tó, a budapesti 

Feneketlen-tó és Városligeti-tó. A sor folytatód-
hatna tovább a hangulatos belvárosi tavak-
kal. Hazánk területének két százalékát az a több 
mint 3 ezer tó borítja, amelyek partján az ember 
szívesen sétál, esetleg fut, netán családi körben 
etetgeti a vízi világ szárnyasait. Talán nem is gon-
dolnák, hogy egykoron Gödöllőn is volt lehető-
ség erre, hiszen 205 évvel ezelőtt hattyús-tavak 
díszelegtek a kastély előtti területen.
A kastélykertet a XIX. század elején III. Gras-

hattyústavat is létesítettek. Az egyik az épület 
főhomlokzata előtt volt található, a másik ettől 
délre esett. A mai korban elhelyezve az egyik a 
buszpályaudvar és a kastélyt a vasútállomás-
sal összekötő középső sétányra kell képzelni, a 
másikat pedig a Zeneiskola mögötti sétányra. 
A tavakon hattyúk úszkáltak, az egyik pedig té-
len korcsolyapályaként szolgált a város lakos-
ságának. Itt még nem érdemes párhuzamot 
vonni az akkori és a mai Gödöllő között, mert 
még joggal hihetnénk azt, hogy a két évszá-
zaddal ezelőtti döntéshozók meghaladták a 
mai (gödöllői) kor szellemét. A tavakat azon-
ban felszámolták, egyes források szerint Erzsé-
bet királyné isiásza miatt, más források szerint 
pedig azért, mert a patak már nem tudta kellő 
vízhozammal ellátni. Az egyik tó az 1873-as ál-
talános rendezés áldozatául esett és töltötték 
fel, míg a másikat 1894-ben szüntették meg. 
Meseszép lehetett. Ki ne menne vissza abba a 
korba? Akárcsak egy délutánra is, hogy meg-

csodálja az akkori kertet, hiszen a 
kor egyik legszebb természeti szép-
ségeként tartották számon.
Gémesi György polgármester még 

egy 2009. április 1-jén megjelent 
sajtóorgánumban a városközpont 
átépítésének nyolc elemének egyi-
keként aposztrofálta a Hattyús-tó és 
környezetének kialakítását. (A jelen-
kort ismerve már bizton állíthatjuk, 
ez csak egy áprilisi tréfa lehetett.) 
2013-ban, a Grassalkovich-szobor 
avatásakor pedig azt mondta, hogy a 
múltat a jelennel összekötő alkotás-
sal régi adósságát törlesztette a vá-
ros közösségének. Ezen alkalomból 
jelezte, hogy az önkormányzat célja 
a Hattyús-tó rekonstrukciója. Csu-
pán egyetlen esztendőt kell ugrani 
az időben, amikor a népszerűnek és 
a többség által támogatottnak gon-
dolt elképzelés kampányelemmé 
nőtte ki magát. Itt még mindig nem 
kell sokat képzelegni, hiszen nem az 
első, s talán nem is az utolsó üres 

salkovich Antal és felesége, Esterházy Leopol-
dina építtette át a kor divatját követve angol 
kertté. Ez egyrészt a park területének megnö-
velésével járt, másrészt viszont a barokk kert 
egyes elemeinek megtartása mellett a repre-
zentációt a romantika váltotta fel. Lágyan ívelő 
útrendszer tagolta a parkot, amelyben ligetes 
facsoportok, virágkülönlegességekben gaz-
dagon pompázó ágyások gyönyörködtették a 
szemet. A kastély főhomlokzata előtt 1817-ben 
a Rákos-patak vizének felduzzasztásával két 

Hallottak már az orosz balettirodalom népszerű és egyik legtöbbet 
játszott darabjáról, a „Hattyúk taváról”? Hát a gödöllői Hattyús-tó-
ról? Tudják, hogy mi a különbség és a hasonlóság a zenemű és váro-
sunk egykori díszessége között? Talán nem is gondolnák, hogy mi-
lyen sok!

Hattyúk tava

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

www.arsenalfitness.hu

ELSŐ ALKALOM INGYENES!

T E G Y É L  M I N K E T  P R Ó B Á R A



2022. május 5. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 17

HIRDETÉS

ígéretnek tűnő állítás volt városunk első em-
berétől. Két évvel később, 2016-ban témaként 
ismét előkerült a Hattyús-tó, csak most ezúttal 
nem a város lakosságát, hanem a 2023. évi Eu-
rópa Kulturális Fővárosa címet elbíráló zsűri 
tagjait próbálta elkápráztatni többek között a 
tó visszaidézésével (nem sikerült neki). Akko-
riban még a Gödöllői Királyi Kastély felújításá-
hoz kapcsolódóan is nyilatkozott a Hattyús-tó 
újbóli kialakításáról, amelyet a Rákos-patak 
záportározójaként is vélt funkcionálni.
Csajkovszkij első balettjét – A hattyúk tavát – 

a 19. századi klasszikus orosz balettek legkivá-
lóbb alkotásaként tartják számon. Akárcsak az 
1800-as évek kastélyparkját is a maga nemé-
ben. A hattyúk tava szövegkönyvét Vlagyimir 
Begicsev és egyik fiatal táncosa egy régi orosz 
népmese alapján dolgozta ki. Gémesi György 
- akárcsak mint a zeneszerző mindhárom  
balettjéhez (A hattyúk tava, Csipkerózsi-
ka és A diótörő) - mesetémát választott, mert 
úgy vélte, hogy a mese valóságos érzelmek és 
szenvedélyek kifejezésére való alkalom. Ezek 
pedig gazdagon kínálkoztak, mint az látható 
is volt. Más kérdés, hogy a zene kedvelői a mű-
remeket jobban díjazták. Míg a balettet ma-
napság is előadják, a Hattyús-tavat a mai na-
pig halogatják és csak beszélnek róla. Persze 

ez sem igaz teljesen, hiszen e szavakat követte 
a városkasszát súlyos milliókkal történő meg-
szabadítása is. A 2015. évi költségvetésben 
például 10 millió forint elköltésére tett javas-
latot, amiben Gémesi szó szerint az alábbiakat 
mondta: 
„Az alsóparki vizes fejlesztések előkészíté-

sének részeként el kell készíttetni egyes elő-
zetes megalapozó szakértői anyagokat, hogy 
a megváltozott körülmények és új tényezők 
figyelembevételével kijelölhető legyen a fej-
lesztési tervezés tartalma:
• a Hattyús-tó helyreállításának előkészíté-

sére,
• az alsóparki kutak hasznosítására (gyógy-

víz-kút és a további két kút hasznosítása, töb-
bek között fürdő, illetve strand kialakításához, 
az uszodaprojekthez).”
Az idézet egyenlő a betlivel, amikor egyetlen 

lappal sem szerez pontot a játékos. Így történt 
ezzel az ígérethalmazzal is. A régi orosz nép-
mese keretében a szerző megszólaltathatta az 
emberi tisztaságba, jóakaratba és bátorságba 
vetett hitét, és a bagolyszárnyú szörnyeteg 
rabságában vergődő hattyúleányok sorsá-
ban korának – II. Sándor orosz cár nyomasztó 
uralmának – nagyon is reális alaphangulatát, 
a mélabút fejezhette ki. Hogy van-e párhu-

zam, még ha áthallásosan is a 
csupán néhány betű különb-
séggel bíró Hattyúk tava és a 
Hattyús-tó között, szubjektív 
megítélés kérdése. Egy azon-
ban biztos: Csajkovszkij zené-
je a Hattyúk tavában nemcsak 
hangulatkeltő, hanem fontos 
drámai alakító tényező is, 
amihez a polgármesternek 
nem kell a szomszédba men-
nie. Tény: egy tucat év is kevés 
volt ahhoz, hogy az álomból 
valóság legyen és a történe-
lem újjá éledjen egy újabb tu-
risztikai vonzerőt kínálva a 
Gödöllőre látogatóknak. Je-
len pillanatban pedig annak 

örülhetünk, hogy a Pest megyei Önkormány-
zat 2022. évi költségvetésében a Rákos-pa-
tak menti fejlesztésekre vonatkozó projektre 
– aminek konzorciumi vezetője a Pest Megyei 
Önkormányzat – megérkezett az 544 millió 
forintos támogatás (ebből Gödöllőre közel 
330,5 millió forint jut), így a természeti kincs 
revitalizációját elősegítő munkálatokra vo-
natkozó közbeszerzési eljárásokat hamarosan 
kiírhatják. Az, hogy jut-e saját forrás a Haty-
tyús-tóra, ma még nem tudjuk, de legalább a 
patakra jut valami, ami egykoron táplálhatta 
a Hattyús-tavakat. Talán az a tény táplálhatja 
a reményünket is, hogy ha már a város csak 
szavakkal, de mások majd tettekkel és akár 
pályázatok formájában fontos-
nak tartják a múlt életre kelté-
sét. Mivel nagyon úgy tűnik, 
hogy a polgármester csele-
kedeteiben nem követi az 
ígéreteit, így nem költ erre 
a város büdzséjéből. Ad-
dig viszont nekünk csak a 
sok „remekmű” marad, 
és ha nem is éppen bal-
ettbe, de egy vígjáték-
ba illő Fekete Péter.

ZCS

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

www.arsenalfitness.hu

ELSŐ ALKALOM INGYENES!

T E G Y É L  M I N K E T  P R Ó B Á R A

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)

BIZTONSÁGI LÉPCSŐHÁZI
BEJÁRATI AJTÓ
Újdonság! Vásároljon a magyarországi importőrtől!NYÍLÁSZÁRÓK GARANTÁLTAN A LEGJOBB MINŐSÉGBEN

A J T Ó - A B L A K  S T Ú D I Ó
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A koncert előtti napon az újonnan épült Ma-
gyar Zene Házában nagysikerű koncertet adott 
a két kiváló művész, akik nem csak zenéjükkel, 
stílusukkal, értékrendjükkel, de személyiségük-
kel egyaránt elragadtatják a közönséget, bárhol 
lépnek is fel a világban. A két művész 2012 óta 
tervezik közös fellépésüket, míg eljött az idő, 
hogy együtt zenéljenek. Régebben Gödöllőn 
is próbálkoztak mindhiába, ezért is vette nagy 
örömmel a Szövetségben a Gödöllőiekért egye-
sület, hogy duplán tudott segíteni. Egyrészt si-
került tető alá egy évtizedes álmot a két kiváló 
művész életében, másrészt a menekülteknek 
nyújtott lelki feltöltődés, és az Ukrajnában mű-
ködő kórházaknak gyűjtött adomány egyaránt 
fontos küldetést jelentett a civil szervezetnek.
Hiába tiltották az egyes városi irányítás alatt 

álló közösségi felületeken az esemény hírül 
adását, ennek ellenére is zsúfolásig megtelt a 
kastély díszterme. Az egybegyűlteket a szerve-

Aki szeretné segíteni a két kórházat, az  
Egy Vérből Vagyunk Alapítványon  
keresztül az alábbi számlaszámra való utalással  
teheti meg: OTP Bank 11712073-21458020.  

Közlemény: GDL adomány.

zők nevében Bondár Alex, a Szövetségben a 
Gödöllőiekért Egyesület elnöke köszöntötte, 
majd dr. Ujváry Tamás, a házigazda Gödöllői 
Királyi Kastély ügyvezetője méltatta a részt-
vevőket. A rendezvényt személyes részvételé-
vel megtisztelte Akamizu Hidero tanácsos, a 
Japán Nagykövetség misszióvezető-helyettese, 
valamint Iwasaki Yuki másodtitkár, a Kulturális 
és Sajtó Ügyekért felelős osztályvezetője is.
Szaniszló Richárd két különleges hangsze-

ren, vibrafonon és marimbán fejlesztette tökély-
re a tudását. Az erős gödöllői szálakkal és nem 
kevés díjjal rendelkező zenész a dzsessz legel-
ismertebb hírességeivel is koncertezett már, de 
a japán kollégája a példaképe. Ennek ellenére 
mégis – a város vezetésénél tett korábbi próbál-
kozásainak sikertelensége után - ez volt az első 
alkalom, hogy e gyönyörű helyen koncertet ad-
hat.
Társa, a világhírű japán dzsessz zongorista, 

Makoto Ozone, aki csodagyerekként nőtt fel, 

kétéves korában ült először a billentyűk mögé 
és hét évesen már improvizált Hammond orgo-
nán. A számos díjjal és lemezzel büszkélkedő 
híresség nem csak hazájában, hanem szerte a 
világon nagy népszerűségnek örvend.
A két barát világ iránti nyitottságát és gondol-

kodását mutatja: saját elhatározásukból dön-
töttek úgy, hogy szeretnének a maguk módján 
hozzájárulni a kárpátaljai és ukrajnai menekül-
tek megsegítéséhez, akik közül nem kevesen 
foglaltak helyet a hallgatóság soraiban. Úgy 
gondolták, hogy a zene nyelvén egy ingyenes 
koncerttel szeretnék közvetíteni gondolataikat, 
ezáltal is segítve a háború elől menekülők lelki 
és mentális regenerációját.
A rendezvény ingyenes volt, ám a helyszínen 

adakozni is lehetett. A felajánlásokat a Szövet-
ségben a Gödöllőiekért egyesület az Egy Vérből 
Vagyunk Alapítványnak juttatta, amely a két 
támogatott kórház megsegítését intézi.

Segélykoncert a menekültekért
Nem mindennapi koncertre került sor május 2-án a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.  
Két kiváló zeneművész, Makoto Ozone és Szaniszló Richárd az ukrán zászló színeit magukra öltve adott jó-
tékonysági koncertet a kárpátaljai és ukrajnai menekültek megsegítésére. Az est bevétele a beregszászi és 
ungvári kórház életmentő és fájdalomcsillapító gyógyszereinek beszerzését segítette.

dr. Ujváry Tamás Bondár Alex

Szaniszló Richárd

Balról: Bondár Alex,  Iwasaki Yuki, Akamizu Hidero,  
Szaniszló Richárd, Makoto Ozone, Kolozs Csaba
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Pázsitunk, gyepünk, füvünk táplálása  
– a legegyszerűbb módon!
A melegebb tavaszi napok beköszöntével mindenkinek kedve támad 
tevékenykedni a kertben, friss zöld növényekkel és színes virágokkal 
körbevenni magát. A tavaszi növényültetéseken és metszéseken túl 
ennek az időszaknak fontos eleme a tápanyagutánpótlás – ezen belül 
is a gyepfelületek tápanyagutánpótlására térünk most ki.

K
ERT

HIRDETÉS

temberben, melynek gyorsan felvehető kálium 
tartalma segít megerősíteni a sejtfalakat, ellenál-
lóvá teszi a fűszálakat a fagyok beköszöntére, és 
nem utolsó sorban, használatával gyepünk télen 
is szép zöld színű marad. Alacsony hőmérsékle-
ten egyáltalán nem adagol nitrogént, hogy télire 
ne növekedjenek a fűszálak, ellenben tavasszal 
ahogy melegszik az idő, a nitrogén azonnal ren-
delkezésre áll majd a frissen hajtó növények szá-
mára. Aszályos időszakban, forró nyarak esetén 
kifejezetten ezt a programot ajánlott tartani, erős, 
szárazságtűrő gyep alakítható ki a segítségével.

KEVESEBB RÁFORDÍTÁSSAL 
IS SZÉP EREDMÉNY

Kevesebb lépcsős terv, amely szintén lefedi az 
egész szezont. Márciusban All Round műtrágyát 
használva 4-5 hónapon keresztül kiegyensúlyo-
zottan ellátjuk a gyepet tápanyaggal. Zöldíti a fü-
vet (N), erősíti a sejteket (K), és még a gyökérzet 
növekedését (P) is segíti. Nyáron, már júliusban 
kiszórva a Pre Winter műtrágya jótékony hatása-
ival jól kombinálható, melyeket feljebb már emlí-
tettem. Intenzív csapadék, gyakori öntözés esetén 
ajánlott a hosszabb hatású, lassabb feltáródású 
műtrágyákat használni, hogy a tápanyagok ne 
mosódjanak ki túl hamar a talajból.
AZOKNAK, AKIK SZERETNÉK EGYBEN LETUDNI
Egy szezonban egyszeri kiszórással használha-

tó a Full Season műtrágya, amelynek 8-9 hónapos 
hatástartama lefedi a teljes vegetációs időszakot. 
Minden tápanyag megtalálható benne, amire a fű-
nek szüksége lehet az év folyamán. Ezeket lassan, 
szabályozottan adagolja, nekünk pedig egy alkal-
mon kívül nincs rá gondunk egész évben.
A füves területek minden kertben megadják az 

alapot a szép virágágyásoknak, pihenőterületeknek, 
érdemes rájuk évente néhány alkalommal nagyobb 
figyelmet fordítanunk. Ha ellenálló, erős gyepet ala-
kítunk ki, az nem csak szép lesz az év minden idősza-
kában, de hasznosítani is jobban tudjuk majd, hiszen 
strapabíróvá válik, nyugodt pihenésre, játékra, spor-
tolásra egyaránt alkalmas lesz.

Schirger Móni
Specialmix Kft.

Kisebb füves terület az ágyások között, na-
gyobb díszpázsit vagy szabadidős tevékenysé-
gekhez használt gyepfelület gyakorlatilag minden 
kertben megtalálható. Ezek a területek a levegő 
páratartalmának növelése mellett megkötik a 
port, szabályozzák a hőmérsékletet, és kellemes, 
esztétikus helyszínt biztosítanak kertünkben. 
Hogy ezeket az előnyöket kiélvezhessük, a terü-
let vízellátása mellett az év minden időszakában 
figyelmet kell fordítanunk a gyep táplálására is. 
Gondoljunk csak bele, ahogyan a kertünk összes 
többi növényét is gondozzuk, ápoljuk, tápozzuk, 
ugyanúgy a kertünkben található fűnek is meg 
kell adnunk ezt a gondoskodást! Főként, ha fű-
nyíróval minden héten lenyírjuk, a levágott nye-
sedéket összegyűjtjük, bezsákoljuk, így még az a 
tápanyag sem tud visszajutni számára, amelyet 
maga „termelt ki” a talajból. 
A gyepműtrágyázást többféle terv, vagy úgy 

nevezett „program” szerint lehet végezni – ez 
leginkább attól függ, mennyi figyelmet és időt 
szeretnénk ráfordítani. A műtrágyák legfontosabb 

összetevőinek – a nitrogén, a foszfor és a kálium 
– aránya határozza meg, mikor melyiket ajánla-
tos használnunk. Az ICL cég Landscaper Pro nevű 
termékcsaládja kifejezetten házikerti felhaszná-
lóknak készült, ezek a műtrágyák szinte teljesen 
biztonságosan használhatók laikusok számára 
is. A tápanyagok teljesen burkolva vannak növé-
nyi gyantával, ezzel kiküszöbölve, hogy esetleg 
kiégessük vele a pázsitot. A műgyanta burok ned-
vesség hatására a megfelelő időtartamon belül 
adja ki magából a tápanyagokat.
A következő tervek valamelyikét ajánlott az év 

során véghez vinni (már beállt, nem friss vetésű 
gyepekre).

AZOKNAK, AKIK SZERETNÉK A LEHETŐ 
LEGTÖKÉLETESEBBEN CSINÁLNI

Márciusban a Maintenance műtrágyát kiszór-
va biztosítjuk a lehető legtöbb nitrogént a fűnek, 
amely gyorsan növekedésnek indul, kizöldül. Jú-
niusban a Stress Controll műtrágyát használva a 
nyári hőség ellen vértezzük fel a gyepünket, majd 
a sort Pre Winter műtrágyával érdemes zárni szep-
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Sokan elutaznak kipihenni a tavaszi fáradtság 
első jeleit, mások túrázással vagy éppen otthoni 
pihenéssel, kertészkedéssel töltik e napot. Ren-
getegen vannak azonban, akik a városukban 
vágynak kikapcsolódásra. Igaz ez a helyiekre, 
akik keresik az élményt, és azokra a városunkba 
látogatókra is, akiknek - a városvezetés büszke-
ségeként mutogatott statisztikai kategória sze-
rinti egyik legélhetőbb településen - fel kell(ene) 
tudni „mutatni” valamit. 
Anno kisgyerekként az úttörő nyakkendőnkkel 

integettünk a Hazafias Népfrontnak „tisztelegve”, 
amint zárt sorban, egyszerre lépkedve vonultunk 
el a számukra épített emelvény előtt. A napokkal 
korábban begyakorolt felvonulás minden kínjá-
nak és nyűgének a végét vártuk, a próbák alatti 
egyedüli üdítő „élményt” csak a tanórák elma-

radása jelentette. Sokszor szüleinkkel is vonul-
hattunk, akik a munkahelyük égisze alatt vitték 
a táblát és a zászlókat ünnepelve a „kötelezőt”, 
vagy éppen örülve annak, hogy van munkahe-
lyük. Utána persze akár a munkahelyen zártabb 
körben vagy a közösségi rendezvényeken en-
gedték ki a gőzt. Ezt fel lehetett fogni amolyan 
korabeli csapatépítőnek is. A felvonulások után, 
mikor már kellőképpen felépítettük a szocia-
lizmust és megerősítettük a következő ötéves 
tervet, hazaérve letéptük magunkról a kötelező 
uniformist, hogy mehessünk végre az alsópark-
ba, nézhessük a lovasversenyt, élvezhessük a 
kulturális műsorokat, felülhessünk a körhintára 
és a zsebpénzünkből vehessünk egy kis vásárfiát.
A rendezvények évtizedes hangulatát ma sem 

nehéz visszaidézni, hiszen az Alsópark kiváló 

adottságai nagyszerű lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy minden elférjen egymás mellett, és 
sok ember együtt élvezhesse a munkaszüneti 
nap szépségeit. A díjugrató lovasverseny híres 
volt, amely a majális központi elemeként szere-
pelt. Persze sokan legyintenek, sör és vursli. De a 
lényeg nem ebben állt, hanem a kikapcsolódás-
ban, amely – valljuk be – a kor előrehaladtával 
átalakult és igazodott a kor szelleméhez, az em-
berek igényeihez. 2008-ban nagyszerű gondolat-
ként a megszokott Alsópark helyett a repülőtérre 
szervezték a majálist, ez a hely még több teret 
adott a jónak, ráadásul a késő este záruló kon-
certek sem zavartak senkit. A programok aztán 
el-elmaradoztak, a városnak egyre kevésbé volt 
fontos, hiszen arra költeni kell… Mígnem 2013-
ban az egyetem szervezésében, illetve annak 
megbízásából az egykori OMÉK területén tért 

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

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,

+36 20 55 90 990

www.kertvill-centrum.hu
ÁRGARANCIA 2022.05.31-ig!

bruttó 142.900,- Ft

3 év
garanciával

HIRDETÉS

Éljen május 1-je?
Sokaknak nyűg, míg másoknak kikapcsolódási lehetőség vagy ép-
pen valóságos ünnep május elseje. Persze függ ez attól is, hogy mi-
lyen napra esik, hiszen ki ne örülne a „szerencsésebb” években egy 
hosszú hétvégés pihenésnek? De mi van azokkal, akik helyben sze-
retnének szórakozni?
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Margaret Island koncerten kapcsolódjunk ki, 
esetleg programot kínáljunk gyermekeinknek a 
játékpark nyújtotta játékos tudomány-furfangos 
csudavilágban, és átadjuk magunkat a gasztro-
nómia élvezeteinek az eszem-iszom sétányon. 
Mert ezek a programok bizony fontosak, és 
hozzátartoznak az élhető települések megítélé-
séhez.
Csak fokozza az izgalmakat a város nemré-

giben meghirdetett online közvélemény kuta-
tása, ahol három rendezvény (Adventi Napok, 
Belvárosi Napok, Majális) közül lehetett szavaz-
ni kettőre, hiszen az önkormányzat által vélt 
“ismert okok” miatt csak ennyire van pénz. 
Persze, a majális áldozatul esett, így a negatív 
hírt pozitívnak eladva ismét moshatja kezeit a 
polgármester, hogy a nép szavazott így. Szintén 
csak a teljesség igénye nélkül megjegyzendő, 
hogy több, akár baloldali érzelmek által veze-
tett város ezen programokon túlmenően is pró-
bálja a lakosságot szolgálni, mint például tette 
ezt idén Siófok a négynapos Húsvét és Nyulada-
lom névre hallgató rendezvényével.
De ne is beszéljünk többnapos rendezvények-

ről (bőven akad), először az ötről a hatra, pon-
tosabban a nulláról az egyre kell eljutni. Amíg 
viszont holtponton vagyunk, addig csak gondo-
latokban és emlékeinkben idézhetjük a múltat.

ZCS

vissza a régi idők hangulatát felidéző és nívós 
programjait jelentő majális – nagy sikerrel. Há-
rom év után ismét otthon ülhették a munka ün-
nepét a gödöllőiek, akárcsak egy évre rá. Hogy 
ez mennyire fogható a pénzhiányra, szubjektív 
megítélés, hiszen abban az évben bontották a 
városházát, amelyre százmilliókat is meghaladó 
büdzsé sem volt kevés. 2018-ban és 2019-ben 
aztán visszatért a majális a gödöllőiek életébe, 
igaz ez talán a 2019. évi önkormányzati válasz-
tások előtti „hangulatjavító” intézkedéseknek 
volt betudható. Noha a műsor tartalmán látszott, 
hogy alacsonyabb költségvetésből gazdálkodott 
az önkormányzat – akár a saját, vagy a jóval ki-
sebb lélekszámmal bíró települések kategóri-
ájában vizsgáljuk is ezt. Anyagi szempontból 

még kapóra is jöhetett a városnak a 2020-as és 
2021-es esztendő, hiszen nem lehetett rendezvé-
nyeket tartani, és más jellegű kihívásokkal néztek 
szembe a települések. A járvány elcsendesedett, 
ismét lehet(ne) mindent. Azonban ha valaki kilá-
togatott az Alsóparkba, elárvultan érezhette ma-
gát, ha a május 1-jei rendezvényt kereste.
Szomorkodásra azonban semmi ok! Mert ha 

időben kapcsoltak és felismerték a helyi „prog-

ramkavalkád” kínálta otthonmaradás alterna-
tíváinak ellenpólusait, akkor elmehettek más, 
a Gödöllő városához hasonlóan „kivéreztetett” 
településekre. Például Veresegyházra megnéz-

ni a májusfaállítást, vagy betekinthettek 
az egészségsátorba, és a játszóházba, de 
nézelődhettek a kirakodóvásárban is, 
valamint élvezhették a vidámparkot. A 
kézműveskedés szerelmesei jó eséllyel 
találták meg a számításaikat Vácott, 
ahol anyák napi ajándékkészítésbe 
lehetett bekapcsolódni. Aszódon főző-
verseny és májusi piknik várta az oda-
látogatókat, ahol gyermekkoncertek, 
utcabál, no és a Gödöllői Kutyasport 
Központ bemutatóját lehetett cso-
dálni. Ha pedig a főváros belső zaját 
nem is kergettük, akkor a perem-
kerületnek számító Rákosmentéig 
is elég volt elmennünk egy piknik-
pléddel, hogy Rácz Gergő vagy a 
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Ferencz József 1848 telén váltotta a császári és 
királyi székben a gyengeelméjű V. Ferdinándot, 
de az 1848/49-es szabadságharc leverése, a véres 
megtorlás, valamint a neoabszolutista kormányzá-
si gyakorlat a Habsburg-ház gyűlölt alakjává tette. 
Minőségi változást hozott a Magyar Királysággal 
való kapcsolatokban, amikor 1854-ben Ferenc Jó-
zsef feleségül vette a tizenhat éves Wittelsbach Er-
zsébetet, aki élete végéig különös módon is szívén 
viselte a magyarok sorsát. A cím sejteti, hogy a mai 
napig kérdések övezik Sisi első gödöllői látogatá-
sának a dátumát, azonban az kétségtelen, hogy az 
első hiteles forrással is alátámasztható látogatása 
155 évvel ezelőtt, 1867. május 11-én volt.
A poroszoktól 1866-ban Könnigrätz-nél elszen-

vedett vereség után két-
ségbeesve igyekezett Sisi 
megőrizni a birodalmat 
férje és fia számára, ami-
nek egyetlen reális útja a 
Magyar Királysággal való 
kiegyezés volt. Nem ul-
timátumszerűen, hanem 
kitartóan és szívósan, min-
den diplomáciai és női 
eszközt bevetve küzdött a 
magyarság előnyben része-
sítéséért az osztrák udvar 
azon tagjaival szemben, 
akik továbbra is ragaszkod-
tak az „erős kéz” elvéhez. 
Erzsébet királyné nagy 

gondot fordított a magyar nyelv elsajátítására és az 
ország történelmének megismerésére. A királynét, 
majd később gyermekeit kiváló szakemberek segí-
tették a tanulásban. A királyné életével foglalkozó 
írások pontos dátum említése nélkül, az 1866-os 
porosz-osztrák háború idejére teszik az első láto-
gatást, amikor Erzsébet nagy feltűnést keltve, gyer-
mekeivel Magyarországon keresett menedéket. 
Minderre a kiindulási alapot egy Ferenc József által 
írt schönbrunni levél szolgáltatja, amelyet augusz-
tus 9-én hajnalban fogalmazott feleségének: „Ha 
akarod, elmehetsz Gödöllőre a sebesültekhez. De 
ne nézd olyan szemmel, mintha meg akarnánk vá-
sárolni, mert most nincs pénzem, és ezekben a ne-
héz időkben rettenetesen kell takarékoskodnunk.” 

Először királynéként a gödöllői kastélyban?
Sisi első hivatalos látogatása Gödöllőn

Erzsébet Gödöllőről szóló levele nem ismert, ezért 
többféle módon lehet értelmezni az uralkodó vála-
szát. A magyar földön kívül is állandóan kereste a 
magyarok társaságát, így a legnehezebb időkben 
is próbált gyámolítójuk lenni. A Bécsben kialakított 
kórházakban is a magyar sebesülteket kereste Er-
zsébet, erről írt anyjának július 5-én: „…különösen 
szívesen időzöm a magyar katonák körül. A szegény 
embereknek nincs itt senkiök, aki elbeszélgethetne 
velök.” A bajban helytálló Erzsébet ebben az időben 
egyetlen cél érdekében, a magyarokkal való ki-
egyezés miatt ostromolta férjét folyamatosan, ezt 
a fennmaradó levelek is bizonyítják. A kiegyezés 
után, 1867. március 17-én Erzsébet így írt Ferenc 
Józsefnek: „Végtelen nagy örömmel vettem, hogy 
Gödöllő a mienk lesz, és alig várom a percet, amíg 
rendben lesz, s mi ott lakhatunk.” Ezekből a napok-
ból fennmaradt fiának, Rudolfnak címzett levél 
valóban arról tanúskodik, hogy ekkor járt először 
a kastélyban, de arra semmiképpen sem ad ma-
gyarázatot, hogy hogyan merült fel már 1866-ban 
a vásárlás gondolata. Ettől kezdve évente több 
hónapot is itt töltöttek - főként ősszel és tavasszal. 
Gödöllő hamarosan Erzsébet Bécs kötöttségei elől 
való meneküléseinek egyik legkedveltebb célpont-
ja lett. „Itt nyugta van az embernek, nincsenek ro-
konok, nem piszkálódik senki, ott meg Bécsben az 
az egész császári pereputty! Engem sem feszélyez 
itt semmi, úgy élek, mint falun, sétálhatok, kiko-
csizhatok egyedül!” - írta Erzsébet édesanyjának 
Gödöllőről.
Utolsó itt tartózkodása Erzsébetnek 1897. októ-

ber 2. és 24. közé esett, ugyanis a rákövetkező év-
ben, 1898-ban egy anarchista meggyilkolta. Alakja 
ugyanakkor nem tűnt el örökre Gödöllőről, hiszen 
1901-ben az országban elsők között avatták fel Er-
zsébet királyné egészalakos szobrát, amely a mai 
napig vigyázóan néz a királynéról elnevezett park-
ba látogatókra, mint egykoron Sisi a dualizmus ko-
rában szeretetett magyarjaira.

Wisznovszky Tamás

HIRDETÉS

Erzsébet királyné emléke mélyen beleivódott a gödöllői köztudatba, 
hiszen férjével és anyósával ellentétben a magyarság által kifejezetten 
kedvelt alakja volt a Habsburg udvarnak a korban. Sőt, a királyi család 
olyannyira rányomta bélyegét a kastély történetére, hogy noha az a 
Grassalkovich családhoz sokkal inkább köthető, mégis Gödöllői Királyi 
Kastély elnevezéssel illetjük napjainkban. Azonban mikor kezdődött a 
kapcsolat Gödöllő és a legendás bajor származású királyné között?
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De miért is áll a Magyar Agrár és Élettudomá-
nyi Egyetem főépülete előtt a lovas szobra? Az 
épületet 1923-ban kezdték el építeni a trianoni 
béke miatt Kassa melletti Jászóról átjött pre-
montrei atyák, Takács Menyhért apát vezetésé-
vel. Mivel három gimnáziumuk és Jászó is az új 
határokon kívül kerültek, így az áttelepülést vá-
lasztották. 1924-48 között ebben az épületben 
működött a Premontrei Gimnázium. 1931-ben 
úgy döntöttek, hogy szobrot emelnek a rend jó-
tevőjének, mivel ebben az évben ünnepelték az 
ifjúság évét, és Imre herceg halálának 900. évfor-
dulóját. A szobor alkotója Róna József, a korszak 
ismert művésze volt. Ő készítette Erzsébet ki-
rályné szobrát Gödöllőn, Savoyai Jenőét a budai 
várban, Kossuth Lajosét Szegeden és a Klapka 
szobrot Komáromban. Az emlékmű másik célja 
volt, hogy „példaképül szolgáljon az ifjúságnak, 
és állandóan figyelmeztesse őket Isten és a haza 
lángoló szeretetére”, amely tehát a becsület és a 
hűség eszményét testesíti meg ma is. Ezen okok 
miatt emlékezünk meg minden év április 11-én 
Kálmán hercegre.

Lencsés Barna

Kálmánt hazaérkezése után atyja a Szepesség 
(Felvidéken, a mai Szlovákia területén található) 
hercegévé teszi. E minőségében adományoz 
jelentős birtokokat a jászói premontrei prépost-
ságnak. 18 évesen apja Szlavónia - amely a mai 
Horvátországban van - hercegévé is kinevezi. 
1235-ben meghal II. András és elsőszülött fia, IV. 
Béla lesz a király. Kálmán és bátyja, a kor királyi 
családjaira egyáltalán nem jellemző viszonyai 
ellenére nagyon jó testvérek voltak. Kálmán 
mindenben segítette testvérét. Bátyja „karja és 
kardja” volt, a középkori lovagi életeszményt 
testesítette meg. Támogatta a birtokok vissza-
vételében, és a bajban is mindig mellette volt. 
Erre szükség is lett, amikor 1241 kora tavaszán a 
tatárok megtámadták Magyarországot. IV. Béla 
harcba hívta az ország népét, körbe hordoztatta 
a véres kardot. Nagyon sok főúr nem jött el a csa-
pataival, akik haragudtak Bélára, amiért vissza-
vette a II. András által adományozott birtokaik 
egy részét.
Kálmán herceg, mint jó testvér és a hazájá-

hoz hű ember, azonnal összegyűjtötte katonáit  
Szlavóniában, illetve Horvátországban és elin-
dult a királyi táborba. Sokan eljöttek a király hívó 
szavára. Ott volt a nádor, az országbíró, a két 
érsek, több püspök és a templomos lovagok. A 
hadsereg főparancsnoka Kálmán herceg volt, 
mivel neki volt katonai tapasztalata. A fővezért 
segítette még Ugrin kalocsai érsek és Montreáli 
Jakab, a templomosok nagymestere. Az ő dom-
borművük látható a Kálmán herceg szobor talap-
zatán. Így kb. 60 ezer ember gyűlt össze, amely a 
közhiedelemmel ellentétben egy komoly létszá-

mú hadsereg volt. Valószínűleg a tatár fősereg 
sem volt ennél nagyobb. A döntő csatára Mu-
hinál került sor, ahol a Hernád folyó beömlik a 
Sajóba. 1241. április 10-én a tatárok támadást 
indítottak a Sajón lévő híd elfoglalására. Kálmán 
herceg, Ugrin érsek és a templomos lovagok 
azonnal a híd védelmére indultak és sikeresen 
visszaűzték a tatárokat, majd a sereg zöme visz-
szahúzódott a magyar szekértáborba. Ezt azért 
hozták létre, hogy így jobban védhető legyen a 
helyszínen lévő magyar haderő. Másnap, április 
11-én azonban a tatárok találtak több gázlót is 
a folyón és átkeltek rajta. Így hajnalban meglep-
ték a magyar tábort és megkezdődött a véres 
csata. A magyar sereg a szekérvár szorításában 
nem tudott felfejlődni, a tatárok pedig sajnos 
halomra nyilazták a sátraikból előjövő magyar 
katonákat. Kálmán herceg vezetésével a magya-
rok megpróbálták a lehetetlent, de a csata sorsát 
nem tudták megfordítani. Nagyon sokan eles-
tek a csatában, köztük a két érsek, a nádor, az 
országbíró, püspökök, főurak. Kálmán herceg is 
súlyosan megsebesült, de így is hősies harcban 
kimenekítette bátyját és sikerült elmenekülniük. 
A testvérek útja elvált egymástól, hogy ezzel is 
megosszák az üldöző tatárokat. IV. Béla Ausztria 
felé vette az irányt, hogy onnan hozzon segítsé-
get, míg Kálmán herceg Horvátország felé indult, 
de egy hónap múlva a Somogy megyei Segesden 
belehalt sérüléseibe. Holttestét továbbvitték és a 
szlavóniai Csázma mellett, az ivanicsi domonkos 
kolostorban temették el titkos helyre, hogy a 
tatárok ne dúlják fel a sírját, így viszont ma sem 
tudjuk pontosan, hogy hol nyugszik. 

Árpád-házi Kálmán herceg a 781 éve zajlott muhi csata egyik hőse 
volt. Édesapja II. András, édesanyja Meráni Gertrúd. A herceg IV. Béla 
magyar király és Szent Erzsébet öccse volt. Mindössze ötéves, amikor 
édesanyját 1213-ban meggyilkolják a pilisi erdőben egy vadászaton. 
Négy testvérével ezután félárvák lesznek. II. András még gyermek-
korában megszerzi neki Halics (a későbbi Galícia) trónját, királynak 
is koronázzák. „Uralkodása” nem tart sokáig, mert néhány év múlva 
menekülnie kell, de királyi címét haláláig megtartotta.
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Az európai mesteredző később dolgozott 
a világhírű osztrák Hypo Niederösterreich 
csapatánál is és három alkalommal volt a női 
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. 
Családfakutatása több ezer felmenőt számlál, 
de egyedülálló, régi óbudai és gödi fotógyűj-
teménye jelzi, hogy mindig a maximalizmusra 
törekszik. Most a Dunakanyar Kézilabda Aka-
démia szakmai igazgatója, ott beszélgettünk 
vele.
Hogyan lett a Gödöllő edzője?
A III. ker. TTVE egy feltörekvő NB I/B-s csapat 

volt. Különböző gazdasági és egyéb megfonto-
lásokból a csapat szponzora megkereste Matuz 
Sándort, a Gödöllői Sport Club elnökét, így vé-
gül a helyi klub színeiben folytatta a csapat a ver-
senyzést. Ennek a vezetésére kértek fel, azonban 
egy idő után nem tudták előteremteni a gazda-
sági alapokat. Pedig az első helyen álltunk, meg-
lepetésre megvertük az akkori bajnok Debrecent 
a Magyar Kupa első mérkőzésén. Elengedték a 
sportolókat, nekem az ifiket kellett volna edze-
nem, de nem voltak adottak a feltételek.
Hova ment tovább?
Elfogadtam egy kuvaiti ajánlatot. 1990. au-

gusztus elején már indultam a henteshez lemérni 
a bőröndök súlyát, hogy felvihetem-e a repülőre, 
de bemondta a rádió, hogy Szaddám Husszein 
gyorsabb volt, kitört az öbölháború, így itthon 
maradtam. Nyár végén lehetetlen edzőnek szer-
ződni, így elkezdtem rendszerezni és feldolgozni 
az addigi munkámat.
Mi lett a gödöllői csapattal?
Négy játékos maradt és az ifikkel kiegészülve 

egy pontot szereztek. Rendkívül nagyra tartot-
tam és kedveltem Farkas Balázs tanár urat, aki 
sokat foglalkozott a fiatalokkal. Megtudták, hogy 
nincs élő szerződésem, így ismét megkerestek, 
hogy az őszi szezon után nem segítenék-e, mert 
az 5 ponttal rendelkező és utolsó helyen álló csa-
patnak bent kellene maradni az NB I/B-ben.
Ahogy ismerjük, segített.
Nem volt egyszerű időszak. Rendszerváltás 

után voltunk, teljes káosz uralkodott, játékost is 
alig lehetett igazolni. A feleségem és egyik barát-
nője számított rutinosabbnak, a helyi fiatalokkal 
együtt alkották a csapatot. Tavaszi bajnokok 
lettünk, idegenben megvertük a bajnokság első 
két helyezettjét, végül a hetedik helyen zártunk. 
Szezon végén ismét közölték, hogy nincsen pénz 
a folytatásra, de jött a megmentő, Klivinyi Zol-

tán személyében, aki szponzorálta a csapatot. 
Így nyugodtan dolgozhattam, játékosokat is 
hozhattam, az új szezonban pedig megnyertük a 
bajnokságot.
Gyanítom, Gödöllő első NB I-es csapatát úgy 

a szurkolók, mint a város a tenyerén hordozta.
Az utolsó meccseink egyikét megnézte Gémesi 

György polgármester is. Az egyetemi csarnokban 
játszottunk általában telt ház előtt. Kapacitáltak, 
hogy beszéljek vele, de nem sok értelmét láttam, 
hiszen addig sem támogatta a csapatot. A férfi 
együttes éppen akkor ünnepelte az NB II-es baj-
noki címet. Közölte, hogy nem támogat minket, 
mert nem helyiek játszanak a csapatban. Mond-
tam neki, hogy akkor alaposan félre tájékoztat-
hatták, hiszen hat gödöllői játékosunk volt, míg 
a férfiaknál csak kettő, ráadásul mi az NB I-be ke-
rültünk fel… De a tények nem érdekelték. Végül 
Klivinyi is kiszállt a csapatból, így gyakorlatilag 
megszűnt a helyi női kézilabda.
A polgármester ezek szerint nem akart  

NB I-es csapatot?
Biztos akart volna, csak úgy, hogy ne kerüljön 

egy fillérjébe sem. Ráadásul nem érezte, hogy a 
kézilabda népszerűsége nőtt az országban. Na-
gyon nagy hiba volt, hogy a város nem támogatta 
a csapatot, pedig simán bent maradt volna az 
első osztályban. A férfi csapatra költöttek, amely 
tele volt pesti, NB I-ből kiöregedett játékosokkal.
Matuz Sándor egyesületi elnök sem tudta rá-

bírni Gémesit a támogatásra?
Nem voltak jó viszonyban, így kettejük  

rossz kapcsolata kivetítődött az egyesületre. 
Azt mondta: az kevésbé zavarja, hogy az utolsó 

tanácselnök, Papp István lánya a csapat egyik 
játékosa, de az egyesületi busz részvétele a taxis 
blokádban igen, így nincs támogatás. Annyira 
mégsem lehetett ez igaz, mert a férfi csapat to-
vább működhetett – igaz, külön utakon.
Voltak gödöllői játékosai, akik az NB I-ben 

folytatták?
Igen: Bárdos Mónika, Farkas Magdolna, Ger-

gely Erika és Papp Csilla.
Melyik volt karrierének legsikeresebb kor-

szaka?
A Ferencvárosnál eltöltött 15 év. Nagyon szíve-

sen maradtam volna a Fradiban, de nem bántam 
meg a Hyponál töltött éveket sem. Ott Ausztrália 
kivételével minden földrészről volt játékosom, 
komoly kihívás volt. Például a termálfürdőben 
a koreaiakat arra kellett kérni, hogy vetkőzzenek 
fürdőruhára, mert a nyakig beöltöztek, a brazilo-
kat pedig arra, hogy vegyenek fel rendes fürdőru-
hát, ami kicsivel többet takar…
Mi volt a legviccesebb emléke a Hyponál?
Volt egy koreai irányítónk (Ho – a szerk.), aki az 

edzésen szólt, hogy „pi-pi”. Mondtam, hogy per-
sze, nyugodtan menjen ki pisilni. Kiderült, hogy 
a koreaiak nem tudják kiejteni a „vé” és „ef” be-
tűket, helyette „pé”-t mondanak és csak azt kér-
dezte, hogy „wieviel?”, azaz hányszor csinálják 
meg a gyakorlatot.
Volt, amikor túl korán érkezett egy női öltö-

zőbe?
Az első években igen, de nem én érkeztem 

korán, hanem a játékos késett az átöltözéssel 
a megbeszélt időponthoz képest. Volt, hogy az 
egyik lány nekem háttal állva és előre hajolva a 
lábai közt hátranézve pillantott meg.
Kibírta, hogy trénerként, évtizedekig ennyi nő 

között egyik lányba sem lett szerelmes?
Nem, engem is utolért, de engem rábeszéltek 

– mesélte nevetve az edzőlegenda. Zsuzsa azóta 
a feleségem.
Hogyan gondol vissza Gödöllőre?
Csak kellemes emlékekkel. Sok rendes embert 

ismertem meg és emiatt a mai napig jóleső érzés 
ellátogatni Gödöllőre.

Kuvait helyett Gödöllő 
- interjú Németh Andrással

TANÍTVÁNY A MESTERRŐL, AZAZ GERGELY ERIKA NÉMETH ANDRÁSRÓL:
„Németh András életem meghatározó emberei közé tartozik, aki sokkal több egy edzőnél. Min-

dig a kézilabdázás legmagasabb fokát tanította, kitartásra, becsületre nevelt, példát mutatott. Ra-
jongásig szerettük, a tűzbe mentünk volna érte (bár a belünket kihajtotta). Olyan elemi kohéziós 
erő lakik benne, amire az idő a legjobb bizonyíték, például a héten volt nálam „Olika” Olasz Mari a 
gödöllői csapatból. Mindig, mindenben bizalommal fordulhattunk hozzá, végig segített, nyomon 
követett a profi pályafutásom alatt és akkor is, miután abbahagytam a játékot. Szinte évente ta-
lálkozunk az általa rendezett gödi bulikon. Pár éve meglátogatott a műtermünkben, büszke rá, 
hogy tanítványai a civil életben is sikeresek és megtalálják a helyüket, számára ez nagyon fontos.”

Hiába jutott fel 30 éve a gödöllői női kézilabda csapat a bajnokság első osz-
tályába, mégis a végét jelentette. Az akkori tréner, Németh András pályája a 
siker felé ívelt, neve egybeforrt a Fradival. 

Németh András
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Az újdonsült egyesület lelkes, szinte kizárólag 
saját nevelésű amatőr játékosokkal, valamint a 
sportág iránt elkötelezett edzőkkel, szakvezetők-
kel és támogatókkal indult el az önállóság útján. 
Bár, korábban a férfiak is szép eredményekkel 
büszkélkedhettek, 1992 után főként a hölgyek 
sikereiért szoríthattak a röplabdázás helyi szerel-
mesei. A megmérettetések színterét az 1990-es 
évek második feléig az NB II-es bajnoki összecsa-
pások jelentették. A gyakorlatban a másodosz-
tályt jelentő NB I-be jutás az 1997/1998-as évad-
ban fogalmazódott meg, amikor az időközben 
megszűnt Architekton Zrt. felvállalta a gödöllői 
csapat anyagi támogatását. A szponzoráció nem 
csak a felkészülést és a feltételek javítását segí-
tette, hanem a klub addig piros-zöld hivatalos 
színének kék-fehérre történt megváltoztatását is 
jelentette.
A cél Novák Gyula edző irányításával teljesült, 

ezáltal 1998-tól már az NB I-ben jeleskedett vá-
rosunk női röplabda-csapata. Azonban nem idő-
zött sokat a helyi hatos ezen bajnoki osztályban, 
hiszen 2000 tavaszán sikeresen vette az osztályo-
zót, így – Dobos János tréner vezetésével – felju-
tott az Extraligába. 
Az első idényekben főként a biztos benn-

maradás volt a legfőbb elvárás, ám a TEVA Zrt. 
2006-ban indult és tíz évig tartott szponzoráció-
jával „nagyobbat mertek álmodni” a klubvezetés 
tagjai. Az érmes és nemzetközi porondot is érő 
remények beteljesüléséhez alaposan – részben 
hazai erősségekkel, részben idegenlégiósokkal – 
meg kellett erősíteni a játékoskeretet, és Hollósy 
László személyében edzői poszton is meg kellett 
találni a kellően felkészült és motivált vezető-
edzőt. 
A fiatal trénerrel a gödöllői csapat a 2006/2007-

es szezon végén bajnoki döntőt játszhatott és 
ezüstérmes lett, a Magyar Kupában pedig bronz- 
érmet szerzett, miként 2008-ban és 2009-ben 
is, valamint részt vett a Challenge-kupában és 
indult a MEVZA (közép-európai) Ligában is. Ezt 
követően Deme Gábor bajnoki bronzéremig 
(2010) vezette a gödöllői hölgykoszorút, 2011-
ben második, egy évvel később pedig harmadik 
lett a Magyar Kupában. Rajtuk kívül Ludvig Zsolt 
szerzett érmeket a gödöllői együttessel (bajno-
ki ezüst 2012-ben, majd bajnoki- és kupaezüst 
2013-ban), míg a Szalay Attila, Horváth András 
kettős egy-egy bajnoki bronzot és kupaezüstöt 

(2014), Horváth András pedig egy további Ma-
gyar Kupa második helyet (2015) élhetett meg a 
gödöllői kispadon. 
Amint az eredményességi felsorolásból ki-

tűnik, a bajnoki- és kupa aranyérem, illetve az 
azért járó díszes serleg hiányzik a Gödöllői Röp-
labda Club vitrinjéből. Pedig mindkettő elérhető 
közelségben volt. A 2013-as Vasas elleni bajnoki 
döntőben az egyik fél harmadik győzelméig tar-
tó párharcban a GRC 2-1-re vezetett, és negyedik 
ütközeten csupán 4 pontra voltak a céltól (21-19), 
mégis elvérzett. 
A Magyar Kupa 2015-ös fináléjában ennél is 

drámaibb körülmények között ment el a végső 
siker: 2-0-ás szettelőnynél a harmadik játszmá-
ban mérkőzéslabdához jutott a gödöllői együt-
tes (24-23), ám a Vasas fordított és elhódította a 
kupát. 
Akkor kevesen gondolhatták, hogy a gödöllői 

hölgyek egy időre búcsút inthetnek az érmes 
reményeknek hazai elitcsapatok bajnoki- és 
kupaversengésében. Olyannyira eltávolodott a 
GRC a honi elittől, hogy – a Penta Kft. két éves, 
2018 végén lezárult szponzorációja ellenére – 
2018-ban a csapat kiesett az NB I. Ligába, ahol 
2021-ben ugyan első lett, de Szalay Attila edző 
és a klubvezetés szem előtt tartva a saját neve-
lésű fiatalokra történő „támaszkodást”, nem 
vállalta az Extraligában való indulást. Ugyanis 
az utóbbi évek utánpótlás-nevelés eredménye-
képpen egyre több siker részesei a gödöllői fia-
talok. Az országos bajnoki döntős szereplések 
és a Diákolimpiai-remeklések mellett feltétlenül 
szólni kell a juniorcsapat 2019-es bajnoki ezüst- 
érméről, aminél jobbat csak 2007-ben jegyzett a 
klub: ekkor Hollósy László irányításával országos 
bajnoki címet szereztek a gödöllői juniorok! 
A sportág helyi fejlődését az is igazolja, hogy 

2015-ben strandröplabda-szakosztály alakult 
Gödöllőn, amely Karádi Zoltán vezetésével eddig 
5 felnőtt- és 7 utánpótláskorú bajnoki címet tud-
hat magáénak! 
Érdemes megemlíteni a gödöllői röplabdá-

záshoz szükséges egyik legfontosabb feltételt, 
a sportcsarnokot, és annak hiányát. Két éve a 
lányok már nem a városban játsszák hazai mér-
kőzéseiket, az újpesti Tungsram-csarnok után, 
a monori arénában leltek ideiglenes otthonra. 
Az önkormányzat 2017 őszén egy Erzsébet-park 
hátsó kijárata melletti telekkel támogatta a helyi 

30 éves a Gödöllői Röplabda Club

röplabdások csarnoképítési ügyét, de az érdemi 
előrelépés még egy kicsit várat magára. 
A GRC három évtizedes történetét taglalva, 

megállapítható, hogy számos nagyszerű játékos 
nevelkedett városunkban és/vagy fordult meg 
a csapatban. Közülük Széles Petra volt az, aki 
2005 és 2019 között közel másfél évtizednyi baj-
noki szezont húzott le kék-fehér mezben, és lett a 
klubhűség példaképe.
A sok esetben „megszállott” klubelnökök ne-

vének felsorolása nélkül összefoglalónk sem len-
ne teljes. Íme: Tóth Imre (1992-1997), Nagy János 
(1997-2000), Barkóczi Ottó (2000-2003), Széplaki 
István (2003-2006, elhunyt 2015-ben), Buda Lász-
ló (2006-2007), Árpás Géza (2007-2016), Tamás 
Zoltán (2016), Pánczél Ottó Péter (2016-2018. no-
vember 22-ig), Barta László (2019. január 18-tól). 
S még valaki, nevezetesen Körösfői László (1933-
2019), a helyi röplabdasport utóbbi évtizedei-
nek legjelentősebb személye, aki játékosként és 
sportvezetőként is szolgálta a GRC-t, és minden 
bizonnyal fentről is követi az újabb és újabb gö-
döllői röplabda-sikereket.

FGI

Harminc éve, 1992 tavaszán szűnt meg a Gödöllői Sport Club (a legendás GSC), és az egye-
sület berkein belül működött szakosztályok önálló klubbá alakultak. Ezt történt a helyi röp-
labdásokkal is, akik a Gödöllői Röplabda Club (GRC) égisze alatt folytatták versenysport-te-
vékenységet. Visszatekintésünkben – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt három évtized 
legfontosabb momentumait foglaljuk össze.
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Széles Petra
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Pedig a kastélyhoz hozzá tartozik egy kert, 
park léte. Egy kastély nem csak egy szép régi 
épület, ami ma már műemlék; nem csak neme-
sek, arisztokraták, vagy királyok egykori lakó-
helye; nem csak történelmünk színtere, hanem 
fogalmához hozzá tartozik annak közvetlen kör-
nyezete: parkja, kertje. Park nélkül városi palotá-
ról beszélhetnénk csak.
Grassalkovich Antal igen színvonalas parkot 

alakíttatott ki Gödöllőn a Kastély körül. Az épület 
választotta ketté a területet Alsó- és Felső-kert-
re, mely mind a két irányban jóval nagyobb volt, 
mint a most ismert zöldfelület. Az Alsó-kertben 
fácános, vadaskert és konyhakertészet is üze-
melt – ez utóbbi az új városi és térségi uszoda te-
rületének környékén volt. A Felső-kert (jelenlegi 
Kastély-park) az 1700-as években még francia 

kert volt szabályos alakzatokkal, külföldről ho-
zatott növényekkel, kerti épületekkel, melyek 
közül ma már csak a Királydombi Pavilon áll, 
illetve mitológiai alakokat ábrázoló szobrokkal. 
Ha manapság a fasor végéig elsétálunk, egy 
dombot találunk „kőkockával” a tetején. Ez a kő 
is egy ilyen szobornak, Onphalé-nak az alapzatá-
ul szolgált valamikor. A nyaranta a díszudvaron 
és környékén látható hatalmas dézsákban álló 

narancs- és citrom fák sem a mai turisták miatt 
kerülnek ki, hanem közel 300 évvel ezelőtt is 
jellemzőek voltak a Kastélyban. 1817-ben III. 
Grassalkovich Antal feleségének, Esterházy Le-
opoldinának a kezdeményezésére építették át 
a parkot a kor divatjának megfelelően angol táj-
képi kertté és az eltelt kétszáz évben ilyen nagy-
szabású átépítés már nem is történt. Az öreg fák 
közül több is ebből az 1817-1840 közti időszak-
ból származik, mint például a díszudvar melletti 
platán.  A királyi korszakban és a két világhábo-
rú között is inkább csak csinosították, vagy épp 
modernizálták a kertet. A sokak emlékében ma 
is élő díszudvari nagy, köralakú szökőkút, vagy a 
hátsó részeken körbekerített medence is a Hor-
thy időszakban készült. Ma a kastély parkja 26 
hektár, műemléki és természetvédelmi oltalom 

alatt álló történeti kert. Kerítéseinél körbe sétál-
va több mint 4 kilométert tehetünk meg. Az épü-
let ölelésében lévő, 2008-2009-ben felújított bel-
ső 5 hektáron 4,5 kilométer öntözőrendszert, 2 
kilométer murvázott utat, 5000 m2 évelőágyást 
tart karban a kastélyt is működtető társaság ker-
tészeti csoportja. A teljes park fenntartása idén 
több mint 70 millió forintba kerül a Kft-nek. Ha 
figyelünk, különleges növényekkel és állatokkal 

Mi bújik meg a Kastély mögött?

is találkozhatunk. Az Erzsébet park felőli kapu és 
a Tessedik úti kerítés közti hátsó részeken a világ 
egyik legnagyobb Janka-tarsóka populációja él, 
mely védett növény – ezeken a részeken ezért 
lehet csak meghatározott időszakokban és idő-
közönként füvet nyírni. Ha például május végén, 
június elején „térdig ér a gaz”, jusson eszünkbe, 
hogy nem véletlen és talán nem is gaz. Fészkel a 
parkban több kuvik, de még mezei nyúlcsalád is 
otthonául választotta.
Nem csak a kastély, hanem a park is tudna 

tehát mesélni – ha legközelebb ott járunk, gon-
doljunk egy-egy idős fa alatt arra, hogy talán Es-
terházy Leopoldina választotta, 1843-ban, első 
gödöllői tartózkodása során talán épp az a fa 
ihlette meg Petőfi Sándort, vagy lehet, hogy an-
nak a fának támasztotta fáradt hátát Kossuth, 
vagy Görgey az isaszegi csata után szemlézve a 
honvédeket. Ott pihent meg Erzsébet királyné, 
esetleg tövében egyeztette Teleki Pál és Almásy 
László (aki a film címével ellentétben nem volt 
angol és nem volt beteg, de Gödöllőn többször 
is járt) a Cserkész Jamboree előkészületeinek 
állását. Hiszen az elmúlt 300 év történelme 
ebben a kastélyban, és ebben a parkban játszó-
dott.

Természetesnek vesszük a kastély parkjának (Felső-kertjének) létezését, 
amikor a HÉV-hez sietünk, vagy a gyerekekkel játszunk, sétálunk benne, eset-
leg egy-egy rendezvényen veszünk részt. Ugyanakkor történetéről és jelené-
ről talán kevesebben és kevesebbet tudnak, mint magáról az épületről.
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pusztai területéről rajtoló bajnokságon és az azzal 
együtt lebonyolított Nyílt Szenior Ultra Hosszú-
távú Országos Bajnokságon több százan teljesí-
tették a pályákat, melyek hossza 2 700 métertől  
16 500 méterig terjedt. A leghosszabb pálya szint-
különbsége meghaladta a 600 métert. A terep első 
részén erdők és nagyobb nyílt területek váltakoz-
tak meredek oldalakkal és sok kisebb domborzati 
tereptárggyal, míg a másik felét laposabb, hosz-
szan elnyúló dombok alkották, sűrű út- és nyila-
dékhálózattal.

Itt a 21 évesek férfi és a női csapatversenyé-
ben is a Tabáni Spartacus SKE diadalmaskodott 
Magyarország 2022. évi Nyílt Országos Csapat-
bajnokságán, így a Morandini Hanga, Hajnal Do-
rottya és Sárközy Zsófia, valamint a Divin Péter, 
Bujdosó Zoltán és Bakó Áron alkotta triók vették 
át a MATE különdíját Dr. Gyuricza Csaba rektortól.

Fotók: Balázs Gusztáv

Gödöllő és az egyetem sportélete az idei első 
negyedévben csak még tovább fejlődött: 5 hónap 
alatt a korábbi 300 főről 1200 főre duzzadt az iga-
zolt sportolók száma, emellett pedig több orszá-
gos szintű verseny szervezésében is oroszlánrészt 
vállaltunk. 
A MATE-GEAC atlétika szakosztálya nyerte el 

például a 114. Mezei Futó Magyar Bajnokság ren-
dezési jogát, amely március 19-én valósult meg 
nagy sikerrel a Gödöllői Királyi Kastély Felsőpark- 
jában. Ez a verseny Gödöllőn és ilyen nívós kör-
nyezetben még sosem került megrendezésre, a 
pályákat pedig nemcsak festői, hanem változatos-
nak is bizonyuló terepen jelölték ki a szervezők. A 
rajtszámok alapján közel ezren futottak a kastély 

Felsőparkjában, a délelőttől délutánig egymást 
követő számokban. Köztük voltak a MATE több 
campusának hallgatói és dolgozói is, akik a nap 
legvégén 4 000 méteres távot küzdöttek le a Futa-
MATE „különszámban”.
Alig telt el néhány nap, hogy újra sportolók 

érkezzenek Gödöllőre az ország minden tájáról, 
március 25-26. között ugyanis az uszodában ren-
dezték meg az EATON Vízilabda Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) férfi 
selejtező mérkőzéseit. Mint azt Dr. Gyuricza Csaba 
rektor a megnyitó eseményen hangsúlyozta, a 
MATE Magyarországon és talán Közép-Európá-
ban is egyedülálló lehetőséget kapott azzal, hogy 
nemzetközi viadalok lebonyolítására alkalmas 
versenyuszoda tulajdonosaként és fenntartója-
ként fejlesztheti az egyetemisták sportéletét. A 
vizes sportok új hazai fellegvárában ezúttal tizen-
három magyar egyetem csapata mérkőzhetett 
meg egymással, köztük a MATE–GEAC–MSA férfi 
pólósai a háromból két mérkőzést nyerve jutottak 
a májusi miskolci döntőbe.
A MATE adott otthont a március 27-i tájfutó 

országos bajnokságoknak is. Az Egyetem babat-

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE) az oktatás és ku-
tatás megújítása mellett rendkívüli prioritása van a sportélet fellen-
dítésének is. Ennek fontos mérföldköve volt a tavalyi esztendőben a 
MATE-GEAC megújítása, a négy új sportszakosztály létrehozása, vala-
mint a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda átadása. Utóbbit már az első 
napokban azonnal birtokba vette a térség lakossága, így már most 
több száz gyermek jár ide rendszeresen sportolni.

Megismerkedhetsz az atlétikával, vívással, sport-
lövészettel, vízilabdával és úszással. Találkozhattok 
olimpiai és világbajnokokkal. Részt vehettek túrákon 
és a szabadidős programokon. Ebéddel és mindkét 
turnusra uzsonnával tesszük teljessé a napodat.

U8 / 2015-2016-BAN SZÜLETETT GYEREKEK
U1O / 2013-2014-BEN SZÜLETETT GYEREKEK
U12 / 2011-2012-BEN SZÜLETETT GYEREKEK
U14 / 2009-2010-BEN SZÜLETETT GYEREKEK

1: 2022. JÚNIUS 20-24.
2: 2022. JÚNIUS 27-JÚLIUS 1.
8:00-16:00 ÓRA KÖZÖTT

TURNUSOK
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KOROSZTÁLYOK

Helyszín: MATE-GEAC Sportcsarnok - 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Gödöllő Városi és Térségi Uszoda - 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 9.

Jelentkezés: mate@geac.hu e-mail címen 
Minden egyéb felmerülő kérdésre a jelentkezés során tudunk választ adni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2022. 06. 01.

MATE-GEAC

Játék, sport és közösség

35.000 Ft/fő
Részvételi díj:

www.geac.hu

NYÁRI TÁBOR
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Online világ veszélyei gyermekeinkre
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A digitális tér robbanásszerűen tört be a min-
dennapi életünkbe, az online tanulás és az ott-
honról végezhető munka formájában. Családi 
burkokba férkőzött be az új világ, amelynek jó 
és rossz oldalaival kellett hirtelen együtt élnünk. 
Szülőként el kellett fogadnunk, hogy már a kiska-
maszok nem tarthatók távol a „kütyüktől”. Tanu-
lási, stressz levezető, és kapcsolatfenntartó for-
rás lett számukra. Egyre több oktatási intézmény 
követelménye tanulási eszközként a számítógép 
és az okostelefon. A gyerekek házi feladatként 
kapnak olyan kutatómunkát, amelyekhez online 
eszközök és alkalmazások szükségesek. Egyes 
tanórákon okostelefonon kezdik a tanítást, így a 
gyermekek egyre korábban kapják meg az inter-
netezéshez használatos eszközt. De hogyan tud-
ják megoldani a létminimum alatt élő családok 
a technika fejlődésével járó követelményeket? 
Hogyan tudnak okostelefont finanszírozni és 
fenntartani? Hogyan tudják így a hátrányos hely-
zetben élő gyerekek a lépést tartani? Pszicholó-
gusok hívják fel a figyelmet arra, hogy a digitális 
eszközhasználat a gyermekeknél figyelemzavart, 
viselkedészavart okoz. Ezért szülőként már a 
kezdetektől próbáljuk óvni csemetéinket az esz-
közök használatától, úgy, mint például a gyakori 
mesenézéstől, a mobiltelefon, későbbiekben 
a számítógép használatától! Az okostelefon 
ugyanakkor amellett, hogy tanulási eszköz, ki-
tűnő biztonsági készülék, amivel bármikor elér-
hető a gyermek. Hátránya, hogy sebezhetőbbé 
teszi a gyereket, mivel személyes eszközzé válik 
számukra, így gyakran nem vagyunk tudatában, 
hogy a gyerekek mire használják. 
A legveszélyesebb forrást a tiltott tartalmak 

jelentik, amelyeket a gyerekek is elérnek, és 

egymás között terjesztenek. A pubertás kor kö-
zeledtével sűrűsödnek a nehézségek: online 
bűnözők, hackerek, zaklatók, digitális agresszió, 
„trollkodás”, egymás online szekálása, digitális 
szexualitás. Nincs rá még igazán megfelelő kor-
látozó szoftver, itt marad a gyermek-szülő közti 
személyes kapcsolat.
A gyerekek sokszor a szobájukba zárkóznának, 

hogy egész nap a telefonon lógjanak. Sűrűsödik 
a videojátékkal való időtöltés és a kortársakkal 
való online kapcsolattartás. Életüket virtuális 
világban élnék meg, az időérzék teljesen meg-
szűnik számukra. Egyre kevésbé vágynak társa-
ságba és közös programokra menni. Konfliktusa-
ikat is nehezen oldják meg és még nehezebben 
dolgozzák fel, mert lenyomatként ott marad az 
online térben, amit folyamatosan magukkal ci-
pelnek, mint egy terhet a telefonjaikban. Ezek a 
tényezők mind rossz hatással bírnak a szociális 
kompetenciára, egészségükre, önbecsülésükre, 
gondolkodásmódjukra, énképükre és a jövőké-
pükre is.
MIT TEHETNÉNK SZÜLŐKÉNT?

A munka, az otthoni teendők, a gyermekek 
fejlődési szakaszaikkal járó nehézségek, azokat 
fejlesztő/segítő feladatok mellett, nekünk is egy 
újabb tanulási folyamatot jelent ennek az új vi-
lágnak a megismerése és gyermeke-
inkkel való megismertetése. Amíg kicsi 
a gyerkőc, addig kontroll alatt tudjuk 
tartani, hogy mit és meddig nézhet, de 
amikor már egyedül dönthet az internet 
használatáról, sokkal nagyobb veszély-
nek van kitéve. Fontos, hogy tudatosan 
készítsük fel őket az online jelenlétre, 
fokozatosan vezessük be ebbe a meg-

kerülhetetlen világba. Gyermekeink közösségi 
média veszélyeitől való megvédésére a legjobb 
módszer a kommunikáció. Tájékoztassuk őket 
az internet biztonsági alapelveiről, ismertessük 
a viselkedési etikettet! Nagyon fontos a bizalom, 
a megértés és megértetés. Merjen a gyerek kér-
dezni, tudjon kihez fordulni! Mutassunk több 
érdeklődést a gyerek online tevékenysége iránt! 
Szerezzünk tudomást, hogy mit látnak a neten 
és a külvilágban, mindez miként befolyásolja a 
testi-lelki jólétüket!

KÖZÖS SZABÁLYRENDSZER  
A CSALÁDBAN, EGYETÉRTÉSBEN
A tiltás nem megoldás, de nem szippanthat-

ja be a gyereket a digitális világ. Töltsünk velük 
minél több minőségi időt, tanítsuk őket a valódi 
élet szükségleteire! A valódi élet nem egyenlő a 
virtuális világgal! Jobb a friss levegőn, a hús-vér 
emberi kapcsolatokkal, családdal és barátokkal 
együtt, így a tapasztalatok is mások!

VZS

HIRDETÉS

Lépj előre digitálisan!

Van úgy, hogy
többet kell netezned

Gyere be a gödöllői Telekom üzletünkbe  
és beszéljünk a részletekről!

Nálunk rajtad múlik, hogyan  
 rakod össze a mobil csomagod!
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Milyen veszélyeket rejteget az online világ? Milyen hatással van ránk és gyer-
mekeinkre? Milyen felnőttekké válnak a hatásukra? Lesz-e következménye 
a baráti- és a későbbi párkapcsolatokra? Milyen generációk nevelődnek en-
nek eredményeként? Mikor érett a gyerek az online eszközök használatára? 
Hogyan tudjuk szülőként megvédeni és felkészíteni őket az online felületek 
helyes használatára? Ezen kérdések is foglalkoztatják a szülőket manapság.
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Alalplé: Válogassuk külön a spárgákat színenként, mossuk meg, 
pucoljuk meg és vágjuk le a fásabb részeket! A fás végét és a héját 
helyezzük fazékba, külön a zöldet, külön a fehéret és öntsük fel 
annyi vízzel, hogy ellepje! Sózzuk, majd lassú lángon 15-20 per-
cig főzzük, végül szűrjük le ízes levét, ami spárgakrémünk alapja 
lesz.
Spárga: Olvasszuk ki a vajat és a félfőre vágott vöröshagy-

mát dinszteljük le benne! Ehhez adjuk a pucolt spárgákat, 
amelyeket 3-4 cm-es darabokra vágjuk fel előtte! A spárga fe-
jeket tegyük el levesbetétnek a végére! Miután a spárgák pu-
hulnak, öntsük fel alaplével, hogy jól ellepje és főzzük készre 
benne! Botmixerrel turmixoljuk selymesre! Ezután finom 
lyukú szűrőn passzírozzuk át! A paszírozott levest forraljuk 
újra, tejszínnel dúsítsuk és kukoricakeményítővel sűrítsük 
tetszés szerint! 
Fehér spárga: 0,5 kg fehér spárga, 100 g teavaj, 1,5 dl 

tejszín, 1 közepes fej vöröshagyma, kukoricakeményítő, 
só, cukor, őrölt fehér bors, citromlé, édes fehérbor.
Zöld spárga: 0,5 kg zöldspárga, 100 g teavaj 1,5 dl tej-

szín, 1 db közepes vöröshagyma, kukorica keményítő, só, 
őrölt fekete bors, őrölt szerecsendió, száraz fehérbor.

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

Lépj előre digitálisan!

Van úgy, hogy
többet kell netezned

Gyere be a gödöllői Telekom üzletünkbe  
és beszéljünk a részletekről!

Nálunk rajtad múlik, hogyan  
 rakod össze a mobil csomagod!
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Problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok!

JOGTERÜLETEINK:

Ingatlanjog | cégjog | adójog 
biztosítási, kártérítési jog | egészségügyi jog

(Magyar, angol, német nyelven is)

ELÉRHETŐSÉGDr. Boros Andrea

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Dr. Tácsik Réka

Dr. Nagy Márta

Dr. Kotsis-Papp Dóra

2100 Gödöllő,

Bajcsy-Zsilinszky utca 34.

+36 28 413 537

www.drborosandrea.hu

HIRDETÉS

Egy kis főzőcske

Spárgakrém duó
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől
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– interjú Pál Ferenc atyával
„Semmi sem történik véletlenül”

Kedves Feripap! Hogyan lett a kicsiny erdélyi 
falu egyfajta testvér egyházközségévé Gödöllő-
nek?
Először a Hankó családdal ismertük meg egy-

mást, a kapcsolatfelvétel is általuk indult el. A 
rokonságnak van egy hétvégi háza Kiskászon-
ban, ahol a család évente, pünkösd idején talál-
kozik, így a szentmisén is itt vesznek részt. A falu 
kistemploma statikailag évről-évre sajnos egyre 
rosszabb állapotba került, így 2015-ben, amikor 
nyilvánvalóvá lett, hogy új templomot kell építeni, 
nagy lelkesedéssel fogadták a hírt és azonnal fel-
ajánlották támogatásukat.
Milyen módon történt a segítségnyújtás?
Minden kezdet nehéz, így az építkezés sem in-

dult zökkenőmentesen, kellett a pozitív bíztatás, 
amit utólag is köszönünk. Ami ezek után követke-
zett, az a gondviselés segítségével, tettekben pe-
dig Hankó Balázs közreműködésével haladt előre. 
A gödöllői egyházközségben gyűjtést is szervez-
tek, az adományt pedig egy küldöttség hozta el. 
Elsősorban a fizikai találkozást vártuk, és nagy volt 
az örömünk, amely a két közösség lelki kapcsola-
tának kezdetét is eredményezte. Azóta már több 
alkalommal megismétlődött a találkozás, ami to-
vább mélyítette a kapcsolatot és barátivá is tette.
Élő kövekből épül az egyház, de ugye nem csak 

a gödöllői találkozásból épült fel a templom?
Természetesen nem, de az első találkozás mér-

földkőnek tekinthető, mert hiszem, hogy semmi 
sem történik véletlenül. A jó Isten vezet minket, 
mutatja az utat, az anyaországi kapcsolat pedig 
erőt ad és megtart. Mindezek után már a közössé-
geken túlmutató, komoly társadalmi összefogás, 
valamint a magyar államtól több lépésben kapott, 
összesen 23 millió forint támogatás eredményez-
te azt, hogy 2022. január 19-én felszenteltük az 
új templomot és a közösségi házat, melyre nagy 
örömünkre Gödöllőről is jelen voltak a barátaink.
Hallgatva önt, ez egy kisebb csoda. Mit jelen-

tett a külhoni magyaroknak az áprilisi válasz-
tás, és milyen üzenettel bír a helyi közösségnek?
Isten kegyelméből és kitörő örömünkre ismét a 

nemzeti oldal kapott bizalmat. Az itt élő emberek 
számára ez nagyon fontos üzenet, mert a jelenlegi 
kormány cselekszik úgy, hogy csak az országnak 

van határa, míg a nemzetnek nincs. Megnyugtató, 
ha az anyaországban is szeretnek és honfitársnak 
tartanak bennünket. A gödöllői példán látszik, 
hogy hiába választ el minket a határvonal, emiatt 
távol is élünk egymástól, de Krisztusban egyek 
vagyunk. Ha egyikünknek fontos a másik, és nem 
csak magunknak élünk, akkor a hitünk és az elkö-
teleződés valóban csodákra képes.
Közeleg Pünkösd. Hogyan várják az ünnepet?
Különleges lesz idén a szentlélek kiáradásának 

ünnepe, mivel két éve a pandémia miatt a szí-
vünkben zarándokolhattunk, de tavaly is csak kö-
töttségek mentén lehettünk ott a nyeregben. Ha 
minden igaz, akkor idén végre nem lesz korláto-
zás, ráadásul a pünkösdvasárnap előtti szombat 
éppen június 4-e lesz, ami Trianon emléknapja. 
Így a Csíksomlyói búcsú egybeesik azzal a nappal, 
amikor határokat húztak közénk, 
ezért még egy okkal több, 
hogy a Szűzanyához közö-
sen imádkozzunk, hálát 
adjunk egymásért és a 
megmaradásunkért. A 
búcsúra nagy szeretet-
tel várjuk az anyaországi 

és gödöllői barátainkat is, de minden jó szándékú 
embert, mert üdvösséges dolog, ha a testvérek 
együtt imádkoznak.
Vannak még Kászonban egyéb tervek?
A templom melletti közösségi részben már két 

éve működik az óvoda és az iskola. Ha minden a 
helyére kerül, akkor szeretnénk, ha közösségi te-
remként tovább működne a jövőben is. Az emele-
ten még kialakítható lesz két-három vendégszoba 
is, de ez a jövő zenéje. Azonban jó látni, hogy Is-
tenben bízva van még tennivalónk bőven.
Végezetül az anyaországtól fizikailag távol, s 

lélekben mégis közel, hogyan látja a távolabbi 
jövőt Gödöllővel?
Engedje meg, hogy itt fejezzem ki köszöne-

temet a gödöllői és anyaországi barátainknak a 
segítségnyújtásért, otthoni testvéreink nélkül a 
felénél sem tartanánk a templomépítéssel, de az 
is lehet, hogy el sem kezdtük volna. Bízom benne, 
hogy tovább mélyül egyházközségeink kapcso-
lata. A közösségi médiában távolról is követem a 
gödöllőiek mindennapjait, és imádkozom értük. 
Két éve tervezzük, hogy részt veszünk a gödöllői 
jótékonysági focitornán. 2020-ban elmaradt a ví-
rus miatt, tavaly pedig a pityókaszedési munka 
itthon tartotta a férfiakat. Viszonozni szeretnénk 
azt a sok segítséget, amit kaptunk. Ha gödöllői 
barátainknak fontos egy helyi küldetés és célki-
tűzés, akkor nekünk is az, Krisztus erre is tanít 
minket.

Gödöllőtől közel nyolcszáz kilométerre él egy maroknyi székely közösség a 
Perkő nyugati lábánál, a Kászon-patak völgyében. Az erdélyi kis magyar falu 
a 300 fős lélekszámot sem éri el, de a kiskászoni római katolikus egyházköz-
ség mindennapjait felpezsdíti Pál Ferenc atya jókedve és tettrekészsége. A 
gödöllői kapcsolatokról beszélgettünk Feripappal – ahogy őt a helyiek neve-
zik és szeretik –, miképp fonódott össze a két település egyházközségének 
élete, majd váltak testi-lelki barátsággá a kisközösségek pár éven belül.

H
IT
ÉL
ET Pál Ferenc atya (Feripap)

A kiskászoni Szent Margit-templom (balra a régi)
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Szerelmi háromszög, gyilkosság, Lápi lány,  
avagy a hely „Ahol a folyami rákok énekelnek”

Kya csupán 6 éves volt, mikor a családja hátra hagyta őt egy lápvidéki kis kunyhóban. A kislány meg-
tanulta, hogy lehet élni és túlélni egy ilyen vidéken. A közeli kisvárosban megpróbált ugyan iskolába 
járni, de hamar rá kellett jönnie, ő itt egy kitaszított különc gyermek, akin még csak segíteni sem akar-
nak. Visszahúzódott a kunyhójába, és tanulmányozni kezdte az őt körbevevő csodálatos természe-
tet. Ebben egyetlen fiatal fiú volt segítségére: Tate, aki tisztelte és szerette Kyát. Együtt tanulták a 
költészetet és természetismeretet. Ahogy cseperedik Kya, a kislányból szép és különleges kamasz 
lány lesz, ezzel felkeltve a kisvárosban élő fiúk érdeklődését, igazi kihívást jelentve számukra. A 
tisztelettel, de félelemmel teli hódítók közül egyvalaki érezhette magát szerencsésnek, addig a 
pillanatig, míg egy reggel holtan nem találják. Természetesen az elsőszámú gyanúsított a Lápi lány, akit felnőtt korára 
sem sikerült elfogadni a környékbeli embereknek. Delia Owens zoológus. A tudományos könyveket író tudósnő első regé-
nye hatalmas siker immár két éve az egész világon és a mi kis könyvesboltunkban is. Hogy miért írok ajánlót egy befutott 
sikerkönyvről? Mert elkészült belőle a film és akármennyire kíváncsi vagyok rá, sajog a szívem, mert tudom, lerombolja azt 
a csodát, amelyet az olvasásakor épített fel az agyam. Ezért, aki szeretné megnézni filmen, mihamarabb olvassa el előtte, 
hogy még részese legyen ennek a hihetetlen élménynek, amit én és az olvasóink már megtapasztalhattak. Mert a film már 
a rendező képi világát fogja elénk tárni, meggátolva az agyunk képzelőerejének szárnyalását, amit ez a könyv számomra 
minden eddiginél jobban megérdemel. Ajánlom fiataloknak időseknek, férfiaknak, nőknek, azaz mindenkinek.

Mravik Henriett

VÍZSZINTES: 1. A1. Az idézet első sora (Á, M, N, É). 

9. Egykori moszkvai áruház betűszava. 12. Klasszikus 

diftongus. 13. Összehasonlítással nyert arány. 14. Já-

szai-díjas színész (Ádám). 16. Libanoni és francia gép-

kocsi jelzés. 18. Csupán. 20. A magas … (Jack London). 

21. A görög eredetű latinosított Achatius régi magyar 

megfelelője. 23. Kettőzve: afrikai dob. 25. Ünnepélyesen 

átad. 26. Vízparti kisragadozó. 28. Az idézet második sora 

(B, J). 30. Riksa vége! 31. Iránymutató szó. 32. Árpa Atti-

la, színész, rendező monogramja. 33. Teakeverék! 34. 

Pap és írástudó a babiloni zsidóságból. 36. Kostyál Márk 

2017-es filmje. 40. Ismeretlen névbetűi. 41. Feladatkör. 

43. Idegen Sára. 45. Tallium vegyjele. 47. Gikszer. 50. Lis-

taszerűen mondá. 52. Belga, osztrák és magyar autójel. 

54. A tetejére. 55. Vezetékben kering. 57. Fél tallér! 60. 

Építési törmelék. 61. Algériai kikötőváros, angol térké-

pen. 62. Biztatást kifejező szó. 63. Pocsolya. 64. Az egyik 

igeragozás. 66. A gödöllői egyetem egykori névbetűi. 68. 

Belül eszmél! 69. Sakk szuperverseny andalúziai helyszí-

ne. 71. Pest megyei város. 73. Talmi. 75. Felsőruha.

FÜGGŐLEGES: 2. Tiszteletes. 3. Gyomorbelső! 4. Pre-

montrei szerzetes, Corvin-koszorús költő (László). 5. Be-

írás egynemű betűi. 6. James Cameron filmje 2009-ből. 

7. Arrafele! 8. Részben hazaér! 9. Alacsony súlypontú, 

kisméretű versenyautó. 10. Érdeklődés nélkül. 11. Sziget 

az Ír-tengerben. 13. Az idézet harmadik sora (R, E). 15. 

Londonban van valamije! 17. Kimerült. 19. Vuk nagybá-

tyja. 22. Római 200. 24. Jelenleg. 27. Török eredetű, ritka 

férfinév. 29. Kedveskedőn. 31. Aláásó páratlan betűi. 35. 

Karima része! 37. Klasszikus csont. 38. Hegycsúcs. 39. 

Kopasz. 42. Virágrész. 44. Szlovákiai város magyar neve. 

46. Gyapjúzsír. 48. Az idézet negyedik sora (I, T, A). 49. 

Abroncsos. 51. Összetartozó személyek mennyisége. 53. 

Templomtoronyban lakó jeladó. 56. Rendreutasít. 58. 

Béka, latinul (RANA). 59. Fordított kettős betű. 60. Ételí-

zesítő. 63. Korpusz. 64. Török férfinév. 65. Ige betűi ke-

verve. 67. Részben cicázik! 70. Orsó fele! 72. Aján Tamás, 

sportdiplomata kezdőbetűi. 74. Tüzel.

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2022. május 31-ig név, telefonszám, 
postacím és/vagy e-mail cím megadásával. A helyes megfejtők között 2000 Ft és 1000 Ft értékű FÁMA könyvutalványokat, 3 x 5000 Ft értékű tele-
fontok vásárlási utalványokat (amelyek a gödöllői Telekom szaküzletben válthatóak be), a Kastélyszínház (Gödöllői Királyi Kastély) Gregor Bernadett: 
„Karády Katalin tiszteletére - Jó a rosszat elfeledni!” című önálló estjének június 5-i előadására szóló páros belépőt és meglepetésajándékokat sorso-
lunk ki. Előző számunk rejtvény megfejtőinek nyertesei: Selmeci Zsoltné Éva - 1000 Ft FÁMA könyvutalvány | Kolláthné Morvai Mária - 2000 Ft FÁMA 
könyvutalvány | Pintér Attila - 5000 Ft Telekom utalvány | Koch Viktória - 5000 Ft Telekom utalvány | Lancsin Benjámin - 5000 Ft Telekom utalvány 
Hollósy Boglárka – Gödöllői Királyi Kastély családi belépőjegye (2022. év végéig érvényes) | Bokorné Kozma Julianna – meglepetésajándék | Csent-
ner János – meglepetésajándék | Gratulálunk!

Keresztrejtvény: Móra Ferenc: Anyának c. költeményéből idézünk 4 sort
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Miért döntöttek a gödöllői nyitás mellett?
A CASANETWORK Ingatlanszövetség egy 

közepes méretű közvetítő hálózat, a gödöllői 
iroda négy éve áll ügyfeleink rendelkezésére. 
A tulajdonos választása azért esett Gödöllőre, 
mert egy emberléptékű kisváros, jó piaci szerep-
lőkkel, ami illeszkedik abba az üzleti filozófiába, 
amit képviselünk. Agglomerációs fekvése, kiváló 
megközelíthetősége (tranzit utak, 
M3, M31 és M0 autópályák mentén),  
és a főváros gyors elérhetősége mi-
att stabilan erős az ingatlanok iránti  
kereslet-kínálat. Ezért úgy gondol-
juk, hogy ez az intenzitás az ingatlan 
piacon a jövőben sem fog változni.
Mi a helyi hosszútávú perspek-

tíva?
Nem csak Gödöllőn, hanem a 

Galga mentén és a környező telepü-
léseken is tevékenykedünk. Távlati 
célunk, hogy a piacra kerülő legtöbb 
ingatlan elérhető legyen kínálatunk-
ban, hogy a vásárlók vagy bérlők egy 
helyen megtalálják az aktuális aján-
latokat minden információval. Arra 
törekszünk, hogy az iroda minél 
nagyobb ismertségre tegyen szert, kollégáim 
professzionális és eredményes munkája által jó 
referenciákat kapjunk. Fontos, hogy üzletünk 
központi helyen (Petőfi tér 12.) található, előtte 
parkolósávval. Összességében az a tervünk, hogy 
a város legismertebb, legjobb ingatlanközvetítő 
irodája legyünk, a legnagyobb portfólióval.
Hogy tud megélni ilyen sok ingatlaniroda a 

városban?
Nemcsak az ingatlanközvetítés esetén, de 

más szolgáltatási területen is van konkurencia. 
Ügyvédi iroda, szépségszalon, kávézó, hogy csak 
párat mondjak, amiből sok van a városban. Az 
ügyfél szabad választása javítja a szolgáltatások 
színvonalát, hiszen az marad talpon, aki valóban 
ügyfél centrikus, megbízható és szakszerűen 
dolgozik. Nálunk a kisebb értékű falusi családi 
házak, üdülőtelkek ugyanúgy elérhetőek, mint 

a luxusingatlanok. A szakmai alázat számunkra 
alapelv és valljuk a közmondást, miszerint „sok 
kicsi sokra megy”.
Minek köszönhetőek a magas ingatlanárak 

Gödöllőn?
A helyi ingatlanárak országos szinten is való-

ban magasak, közelítik a pesti oldal kínálati árait. 
Ennek számos oka van. A főváros közelsége min-

den agglomerációs települést vonzóvá tesz, Bu-
dapest három tömegközlekedési elérése pedig 
kifejezetten előnyös, melyből kettő ráadásul kö-
tött pályás. A vonat és a HÉV csúcsidőben mene-
külési út az ingázóknak. Oktatási intézményekkel 
is nagyon jól ellátott a város, a bölcsődétől az 
egyetemig teljes a vertikum helyben, amely kö-
zül több egyházi, sport és művészet orientált in-
tézmény is található, ami a  családoknak vonzó. A 
város településfejlesztési koncepciójában nincs 
új lakópark kialakítása, vagy belterületbe vonása 
építési telkek parcellázása céljából. Ezért nagyon 
kevés az új építésű társasház, ikerház, és építési 
telek. A szűk kínálat – a piac alaptörvénye szerint 
-  magasan tartja az ingatlan árakat, ami persze 
a használt ingatlanok árát is magával húzza. A 
korlátozott lehetőségek miatt főleg a régebbi épí-
tésű lakótelepi lakások cserélnek gazdát, illetve 

elbontandó házas telkek adnak megoldást új 
családi házak építésére. Végezetül a széleskörű 
családtámogatási lehetőség, és az inflációhoz 
mérten olcsó „zöld otthon program” hitel fel-
hajtja az építőanyagok árát, és a kivitelezői díja-
kat, ezzel együtt az ingatlanok árát. Ez országos 
jelenség, de az árakban fokozottan érvényesül az 
amúgy is felkapott településeken.
Miért határolódik el sok eladó az ingatlan-

közvetítőktől?
Gyakran szembesülünk az „ingatlanosok kí-

méljenek” felirattal, vagy mondják „magam is el 
tudom adni”. Ez bizonyára így is van, de az autón-
kat is elvisszük olajcserére, pedig a férfiak házi-

lag is meg tudják oldani, és a hölgyek 
is elmennek fodrászhoz az otthoni 
hajfestés helyett. Rögtön az eladás 
gondolata megszületésekor szakértő 
kollégáim tanácsot adnak az ingatlan 
reális piaci ára felől. A túlárazott in-
gatlanok növelik az értékesítési időt, 
az alulárazott pedig a tulajdonos 
zsebére megy. Egy orvosnak, tanár-
nak, pénztárosnak nincs lehetősége 
az érdeklődők telefonhívásait kezel-
ni munka közben, így bizony le fog 
maradni a potenciális vevőről, aki 
már hívja is a következő hirdetést. Az 
ingatlanközvetítő munkaidőben is 
rendelkezésre áll, így nem veszítjük 
el a lehetséges vevőt. Megkíméljük 
az eladót az ingatlan turistáktól, mert 

rutinból leinformáljuk az ügyfeleket az anyagi 
lehetőségükről. A legfontosabb ingatlan-nyil-
vántartási, jogi és építésügyi  kérdések sokszor 
fel sem merülnek, ezeket az eladó és a vevő sem 
ismeri, csak az ügyvédnél derül rá fény. Ez is ré-
sze az értékesítésnek. Irodánk biztosítja mindazt 
a profizmust, amit a nagy hálózatok kínálnak, 
és mellette azt a rugalmasságot nyújtjuk, amire 
csak a kis családi vállalkozások képesek.
Büszkén mondhatom, hogy sok elégedett és 

hálás ügyfelünk van, akik tapasztalt és képzett 
kollégáim segítségével zártak le sikeres adás-
vételeket. 

INGATLANBAN OTTHON VAGYUNK!

Sok bába közt sem vész el a kínálat
Gödöllőn számos ingatlaniroda van, noha a magas árak mellett a vá-
rospolitika miatt nincs sok új lehetősége az építkezni vágyóknak. Erről 
és a helyi ingatlanpiaci helyzetről beszélgettünk Szilágyi Krisztinával,  
a CasaNetWork gödöllői irodájának vezető értékesítőjével.
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Szilágyi Krisztina


