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Sötétben 
tapogatózva

8. oldal

Múzsák a gödöllői 
kastélyban

18. oldal

Gödöllőről a váci 
püspök mellé

30. oldal

A Gödöllői Királyi  
Kastély éves kulturális 
 és családi programjai

MELLÉKLETBEN

Indul a  
Mandula!

5. oldal

Reptér! Lobog a  
szélben a szélzsák!

6-7. oldal

Kemény fába  
vágták a fejszét

4. oldal

Jaj, úgy élveznénk 
mi a strandot!

3. oldal

Bronzkorszak 
utáni „alapozás”

16-17. oldal
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Van olyan önkormányza-
ti gazdasági társaság, amely 
26,5 millió forintos veszteség-
gel, más pedig 34 millió forint 

nyereséggel zárt. A cégek 
fele nonprofit, míg a 
másik fele piaci gazdálkodást végez, a szolgálta-
tást végző cégek vezetőinek jutalmazása tekinte-
tében pedig az adott év eredményéhez 4 hónap-
tól 12 hónapig történő munkavégzéssel járultak 

hozzá. Kolozs Csaba és Török Sándor önkormányzati 
képviselők (Szövetség Gödöllőért) arról érdeklődtek, 
hogy milyen elvek vagy mutatók alapján kapnak a város 
tulajdonában lévő cégek vezetői éves prémiumot. A pré-
mium a teljesítmény-ösztönzés egyik legtipikusabb eszkö-
ze, amely lényege, hogy a munkáltató az alapbéren felül 
plusz juttatást fizet a munkavállalónak, ha az teljesíti a fel-
tételeket. Kiderült, hogy ez csak a közpénzzel gazdálkodó 

gödöllői önkormányzati társaságoknál nincs így.
Kolozs Csaba elmondta, nem az összeggel van 
problémája - bár 2021 év végén egységesen meg-

emelték 800 ezer forintra a cégvezetők 
illetményét -, hanem azzal, hogy a 
legtöbb határozati javaslatban 
leírt alap feladat elvégzését 
jutalomnak nevezik. Bár-
dy Péter alpolgármester 
elmondta, van képlet 
alapján adott prémium 
(ilyenre még nem lát-
tunk példát helyben) 
és van „adható” ka-

tegória is, amikor a tulajdonos úgy ítéli meg, hogy valaki jól vé-
gezte a feladatát. Azt elfelejtette hozzátenni, hogy a város vezető-
je közpénzről dönt, amikor leírt szabályozás nélkül osztogatja az 
adófizetők pénzét. Török Sándor arra volt kíváncsi, hogy miért 
nincs átfedés sok helyen a határozati javaslatok és a felügyelőbi-
zottsági kivonatok között. Gémesi György válaszában egyértel-
műen rögzítette, hogy ő a cégek felettese, ezért a polgármester 
dönt, a testület pedig szavaz. Mint említette, lényegtelen szá-
mára, hogy a felügyelőbizottság mit javasol, hiszen csak ő látja 
a működésüket, ezért ő javasolhat nekik jutalmat is. Az ellenzéki 
városatyák még azt is szerették volna megtudni, hogy a VÜSZI 
és az Erzsébet Királyné Szálloda felügyelőbizottsági ülésein egy 
- egy tag miért szavazott nemmel, ezért két fb tag jelenlétében, 
többség hiányában, csak elnöki elfogadással lett érvényes az ál-
lásfoglalás. A kérdést az ügyvezetőknek tették fel, akik hivatalból 
jelen vannak az fb-üléseken, így a nemmel szavazó tag indokát 
is ismerik. A válaszok helyett azonban a polgármester kérdőre 
vonta Török Sándort, hogy miért a nyílt testületi ülésen kérdez 
rá ezekre. Ezek szerint jelentéktelennek gondolták megosztani a 
vagyongazdálkodási követelmények betartatásában komoly fe-
lelősséget vállaló felügyelőbizottsági tag véleményét.

Ezek után csupán formai dolognak tűnik, 
hogy a beszámolót, a felügyelőbizottsági 
kivonatot és a jutalmazást egy határo-
zatban rögzítették minden cég ese-
tén, így egyetlen szavazattal kellett 
véleményt alkotni minden képvi-
selőnek az adott témában.

Kézi irányítás és  
prémiumosztás közkasszából

A 2022. május 19-i képviselőtestületi ülésen hat önkormányzati cég 
beszámolójáról döntöttek. Régóta tudni lehet, hogy csak a polgárm-
ester által történt premizálási javaslatokra kerülhet sor, de idén 
kiderült, hogy ezt már nem is titkolják.
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Többek számára bizonyára már „lerágott 
csont”, de időről időre érdemes összefoglalni, 
hogyan jutott Gödöllő városa az elmúlt bő há-
rom évtizedben ebbe az áldatlannak nevezhető 
strandhelyzetbe. Azzal kezdődött, hogy az ön-
kormányzati éra első ciklusaiban, és a 2000-es 
évek hajnalán elhangzott választási ígéretekben 
Gémesi György és aktuális lokálpatrióta klubos 
csapata az alsóparki termálvízben látta a gödöl-
lői strand- és gyógyfürdő jövőjét. Az idősebbek 
emlékezhetnek rá, hogy a fúrásokat még az 
1960-as években elkezdték az alsóparki terüle-
ten, ám a munkálatok 1969-ben abbamaradtak. 
A termálprogramot 2000-ben újraindították, 
majd 2006 februárjában ismét fúrások helyszíne 
volt az Alsópark. Ennek nyoma a lefojtott kutak 
formájában ma is látható. Mára egyértelművé 
vált, hogy minden bizonnyal sokáig fognak még 
éktelenkedni a zöldben a kutak, mert az utób-
bi ciklusokban már ígéret szintjén sem történt 
utalás a termálfürdőre, mondván: a talált víz ás-
ványi anyag koncentrációja olyan magas, hogy 
annak hígítási költségigénye gazdasági szem-
pontból ellehetetlenítené a termálfürdő rentábi-
lis megvalósítását és működtetését.
Valószínűleg kevesen gondolták volna, 

hogy az 1970-es évek elején bezárt blahai 
strandfürdő egy olyan, igencsak sajnálatos 
folyamatot indít el Gödöllőn, miszerint: hosz-
szú időre kulturált nyári fürdőzési lehetőség 

nélkül marad a település népe, amely egykoron 
– a környező tavak mellett – több, ilyen jellegű 
létesítményt (például: kastély márványme-
dencéje, Gizella-fürdő) is felkereshetett. Némi, 
ugyanakkor átmeneti vigaszt jelentett, hogy elő-
ször az egyetem, majd bő egy évtizedig a VÜSZI 
Kft. megnyitotta a víztározónak készült egyete-
mi strandot, csakhogy ez a folyamat 2012-ben, 
az évről évre növekvő közpénz-támogatási igény 
miatt megfeneklett. Gémesi György 2014 no-
vemberében fogalmazta meg a strand-kérdéssel 
kapcsolatos, már-már szállóigévé vált bölcses-
ségét, miszerint: a strand időjárás-függő, ezért is 
luxus erre pénzt költeni, amíg vannak fontosabb 
feladatok. Az egyetem akkori sport kft-je ezt 
nem így látta, ezért 2016-ra felújította az óvoda 
feletti vizes objektumot, ám a hosszabb távú 
üzemeltetésre ők sem tudtak berendezkedni. 

Részben a működtetés gazdasági eredmény-
telenségének veszélye, részben pedig a terület 
tulajdonos-cseréje (2018-ban a premontrei per-
jelségé lett az ingatlan, amely multifunkcioná-
lis csarnoképítés keretében uszodává alakítja) 
vetett véget az egyetemi strandéletnek. (2021 
év végi interjúnkban Gyuricza Csaba, a MATE rek-
tora a megvalósítandó célok között említette egy 
strand megépítését – a szerk.) A 2019-es önkor-
mányzati választás kampányidőszakában Gé-
mesi György megcsillantott egy reményt azzal, 
hogy szándéknyilatkozatot írt alá Pásztor Béla 
veresegyházi polgármesterrel. Ennek egyik lé-
nyeges pontja az volt, hogy Gödöllő támogatná 
a veresi termálfürdő-programot, amiért cserébe 
a gödöllőiek kedvezményes belépőhöz jutná-
nak a komplexum használatakor. A hangzatos 
együttműködésnek azóta sincs kézzelfogható 
következménye, s várhatóan már nem is lesz. 
Ugyanakkor örömteli, hogy október óta a vere-
siek is fejest ugorhatnak az impozáns, minden 
igényt kielégítő gödöllői versenyuszodában. S 
ha már az új versenyuszodát szóba hoztuk, nem 
mehetünk el „büntetlenül” városunk első em-
berének tavaly májusban tett kijelentése mel-
lett: „Jó lenne, ha az uszoda mögötti területen – 
mondjuk – két vagy három medence épülne, ami 
üzemeltethető lenne az uszodával. Végre lenne 
valóban strand is a városban. Azt is meg merem 
kockáztatni, hogy akár a város is hozzájárulna a 
költségekhez. Erre ígéretet tenni nem tudok, de 
jó lenne az uszodát bővíteni egy külső stranddal. 
Talán kezdeményezhetünk egy települési-városi 
mozgalmat: strandot az uszoda mögé! Bízom 
benne, hogy a jégcsarnoknak lehet majd más 
helyet találni” – fogalmazott Gémesi. Itt néhány 
objektív állítást azért érdemes megemlíteni:
1. Senki nem olyan szegény, hogy ne tudjon 
ígérni.

2. Az ígéret csak a bolondnak okoz örömet.
3. Az uszoda mögött jégcsarnok építését tervezi 
az állam és a MATE. Ezt „partvonalon kívülről” 
megtorpedózni, vagyis: más kárára hitegetni a 
helyieket, 33 ezer gödöllői lakos arculcsapása.

Ma már tudjuk, egy esztendő sem volt elég ah-
hoz, hogy a parlamenti választás során rossz lóra 
tett polgármester „elintézze” a gödöllőieknek, 
hogy ezen a nyáron strandolhassunk a telepü-
lésen. Csupán ötletek, szavak szintjén történnek 
fürdőzési ígéretek évtizedek óta a városban, 
de cselekedetek sohasem követték azokat. 
Mindig valakire várunk, mintha csak más-
nak lenne fontos a gödöllőiek nyara. Ha 
az állam uszodát épít, építsen hozzá 
strandot is? Megszokott politikai for-
dulat, hogy újra a másikra mutogatás 
időszaka jön, a gödöllőiek vágyálma 
lényegtelen. Kár… de mára ebből 
elege lett Gödöllő lakosságának.

ERGÉ

Itt a nyár! Az évszak, ami – mások mellett – a strandolás idősza-
ka is. Gödöllőn azonban erre hosszú évek óta nincs lehetőség.  
Tavaly októbertől használható ugyan a minden igényt kielégítő, 
vadonatúj Gödöllő Városi és Térségi Uszoda, ám ez a létesítmény – 
bármennyire is impozáns – nem képes pótolni a strand-fílinget.

Gödöllőiek 
vágyálma

Jaj, úgy élveznénk 
mi a strandot!

MEGKÉRDEZTÜK
„Egy piaci vállalkozás tulajdonosa-

ként alap feladatunk, hogy motiváljuk és 
ösztönözzük a cég vezetőjét.  

Dönthetnénk másképp is, de amikor nincs egy 
alap elvárás a vezetővel szemben, akkor ez a 
kollégák felé is feszültséget szülhet. Azonban 

Gödöllőn az adófizetők pénzéből megy az osztoga-
tás. Ha egy bevételt jelentő önkormányzati lakások 

bérleményéről is egy igen bonyolult képlet dönt, akkor - ha nem 
is hosszú távú ösztönző rendszerrel - minimum az adott évhez tartozó 

teljesítmény volumenhez legyen köthető a prémium!”  
Kolozs Csaba

„Egy felügyelőbizottsági tag felelősséggel járó szavazatát sokkal ko-
molyabban kell venni, mint ahogy elnagyolta a város vezetése. Elvárha-
tó, hogy ezeket a véleményeket az előterjesztésekkel együtt a képviselők 
is lássák. Elfogadhatatlan, hogy a polgármester úr inkorrektségről be-
szél, amikor erre rákérdezek.”  Török Sándor 

OLCSÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRDEKEL VALAKIT?
Zárt ülésen született döntés arról, hogy az önkormányzat, a tulajdoná-

ban lévő, a csanaki városrészen található, öt beépítetlen telekingatlant 
pályázat útján értékesít. A határozat értelmében a gödöllői székhelyű 
gazdasági társaság 16.422.000 forintért vásárolhatja meg az összesen  
2.346 négyzetméteres, építési övezetben elhelyezkedő területet. Köny-
nyen kiszámítható, hogy a vevő pontosan 7 ezer forintos négyzetméter 
áron jutott hozzá az ingatlanokhoz. De ha valaki azt gondolná, hogy nem 
létezik ennél is kedvezőbb ingatlanvásárlás a gödöllői önkormányzatnál, 
az téved. mert rá két hónapra a Damjanich utca 119. szám alatti, 6.477 
négyzetméteres területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület meg-
nevezésű belterületi ingatlanon adott túl a város 27,7 millió forintért. 
Ezért a nyertesnek négyzetméterenként már csak 4.276 forintot kell fi-
zetnie. Érdemes tehát figyelni a pályázati felhívásokat, mert a fenti példá-
kat követhetik még hasonló ingatlan eladások a városban!



2022. június 23. www.gdl.huwww.gdl.hu GDL - PELIKÁNGDL - PELIKÁN 2022. június 23. 54
KÖ
ZÉLET

Különös telefonhívással kereste fel egy lakos 
Máthé Lászlót, Blaha városrész önkormányzati 
képviselőjét (Szövetség Gödöllőért), miszerint 
a Boncsoki dűlőúton lévő telkére nem tud be-
menni, a bejáratot levágott fagallyak „díszítik”, 
megakadályozva őt a bejutásban. A szomszédok 
szerint fakivágás történt a területen csatornaépí-
tésre hivatkozva, ám sem az ELMŰ, sem a DMRV, 
sem pedig a VÜSZI nem tudott ilyen kivitelezés-
ről. A pórul járt telektulajdonos ekkor kérte a 
helyi képviselő segítségét, aki a „szolgálati” utat 
betartva szintén tájékozódott a VÜSZI igazga-
tójánál, és Pelyhe József önkormányzati képvi-
selőnél (Lokálpatrióta Klub), aki a polgármester 
megbízásából főállásban koordinálja a lakos-
sági igényeket a városüzemeltető cégnél. Mivel 
Máthé László sem jutott közelebb a megoldás-
hoz, az önkormányzathoz vezetett az útja, ahol 
elmondták: az elmúlt hónapokban nem adtak 
ki a területre fakivágási engedélyt. Ezzel kiderült, 
hogy illegális fakivágások történtek, amely után 
a kevésbé értékes, vékonyabb ágakat, gallyakat, 
„szemétként” ott hagyták a „természetrombo-
lók”. A történet le is zárulhatna az önmagában is 
szomorú véget jelentő sorokkal, de csak ezután 
jött a sava-borsa.

A helyszínen egy idős házaspár arról számolt 
be, hogy hétvégén történt fakivágás, amiről vi-
deofelvétel is készült. Azonban nem jellemző, 
hogy hivatalosan szombaton és vasárnap ilyen 
tevékenységet végezzenek. „Egy ott élő lakos 
javasolta, hogy menjek el a Blaháért Társaság 
egyik tagjához, akit fel is kerestem. Az illető elis-

Bármerre vágták ki a fákat, szinte mindenhol 
„nyomot hagytak” maguk után - az el nem szál-
lított ágakat otthagyva. Az is tapasztalható, hogy 
egy út szélétől jóval beljebb lévő fa is kivágásra 
került. (Feltehetőleg nem zavaró elhelyezkedése 
miatt, sokkal inkább a mérete miatti más célokra 
történő felhasználása végett.) Az egyesület Mol-
nár Gergely képviselővel (Lokálpatrióta Klub) 
áprilisban büszkén adott hírt arról, hogy rendbe 
tették a Molly domb melletti területet a durván 
benőtt akácostól. Nos, a hír igaz. Annyiban azért 
kiegészítésre szorul, hogy a kies területen, ahol 
aztán végképp senkit nem zavartak a fák, a szer-
vezet „terület rendezése” kvázi a tarra vágást 
jelentette, szintén maguk után hagyva egyet, s 
mást, de az elvitt öles fák pénzbeli értéke sem 
kevés.
Egy egyesület aktivitása becsülendő dolog, 

a civil összefogás ereje mindig ösztönző. De re-
méljük, hogy másokat nem az ilyen munka meg-
ismétlésére serkenti, mert higgyék el, az sokba 
kerülhet egy gödöllőinek! Kérdésünkre Máthé 

László elmondta: hiába lett a kezdetkor kimond-
va, hogy a Blaháért Társaság a megválasztott 
Blahai önkormányzati képviselő munkáját segíti, 
ő nem hogy nem tudott erről a munkáról, de az 
ülésükre sem hívták meg – mondván, hogy ép-
pen szabadságon volt. Nos, ez az ülés elég régen 
lehetett, hiszen képviselő úr az utóbbi 35 évben 
nemigen használta a szótárában a szabadság ki-
fejezést, 1-2 napra mennek el nagy ritkán a város-
ból, nyáron pedig lehet ez akár 3-4 nap is...

merte, hogy valóban a civil szervezet megbízá-
sából vágja a fákat, s fizetségként ő is kap a fák-
ból, akárcsak más, rászoruló emberek” – idézte 
fel a döbbenetes történetet Máthé László, aki a 
soron következő testületi ülésen is felvetette a 
problémát. A polgármester mit sem tagadva, a 
tőle megszokottól eltérő módon nagyon rövid 
választ adott. Elmondta, hogy beszél a civil szer-
vezettel, mert a városvezető szerint „sajnos min-
denhez engedély kell”, és egyeztetés sem történt 
a szakmával. A történet verbális része itt érhet 
véget, de… Gémesi György szó szerinti idézete 
eleve meghökkentő, hiszen sajnálatosnak ne-
vezte a tevékenység engedélyhez kötését, amit 
egyébként a hivatal ad ki a saját szabályozásának 
megfelelően. Akkor sem lenne kevésbé képmuta-
tóbb, ha nem tudnánk olyan esetről, amikor több 
százezres összegben róttak ki bírságot egyetlen 
fa kivágása végett. Kár is firtatni az erkölcsi részét, 
viszont sokkal kérdésesebb, hogy milyen alapon 
és kinek a megbízásából végez(het) egy civil szer-
vezet olyan munkát, amelyhez az engedélyen túl 
némi szakértelem is kell? A VÜSZI folyamatosan 
végez fakivágási tevékenységet az önkormányzat 
megbízásából a szerződésének megfelelően. Ez 
esetben vajon miért nem ő csinálta a munkát? 
Remélhetőleg, ha a Blaháért Társaság anyagi 
hozzájárulást is kapott a fakivágásra, akkor an-
nak elszámolásában is nyomon követhető ezen 
(egyébként tevékenységi köri leírásában fel nem 
fedezhető) munka! Pláne az egyik megszólalta-
tott megnyilvánulása miatt is, miszerint ő cseré-
be fabatkát sem, csupán fát kapott… A 2021. év 
végi költségvetés módosításakor is furcsa volt, 
hogy a kosárlabdacsarnok építéséhez félretett 
összegből a hotelperre „elszórt” 723 millió forint 
felett megmaradt összegből miért kellett új jog-
címen 2 millió forinttal támogatni a szervezetet 
a Perczel Mór utca közvilágítást pótló műszaki 
megoldás elvégzéséhez, mikor közvilágítás pro-
jekt zajlik a városban! Ez tisztán úgy tűnik, mint-
ha a megrendelő (önkormányzat) és a kivitelező 
közé csupán egy projekt céget iktattak volna be, 
aki jelen esetben egy közvilágítási munkákhoz 
szintén nem értő civil egyesület.

Kemény fába vágták a fejszét
Nem először írunk olyan eseményről, amelynek (egyik) tanulsága: amit 
szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Sajnos ez is mutatja 
a gödöllői közállapotokat és a regnáló városvezetés demokrácia elját-
szásához, a lakosság semmibe vételéhez, nem utolsó sorban az önma-
ga által hozott rendeletek saját maga által való be (nem) tartatásához 
fűződő viszonyát. Egy, a város számára mindig is stratégiai fontosságú 
civil szervezet „sokoldalúságát”, szabálykövetését, és „transzparens” 
működését mutatjuk be.

Induljunk ki abból, hogy néhány, főként bla-
hai és máriabesnyői utcát leszámítva, Gödöl-
lőn szilárd burkolatú utakon közlekedhetünk, 
köszönhetően az 1990-es évek végén megin-
dult önerős és/vagy pályázati támogatással 
megsegített önkormányzati fejlesztéseknek. A 
nem minden gödöllői adófizető állampolgárt 
elért folyamat nagyjából 2014 márciusáig tar-
tott, amikor a várost irányító képviselő-testü-
let rendeletbe foglalta a lakossággal történő 
útépítési együttműködést. A helyi jogszabály 
egy év elteltével módosult, mások mellett az-
zal, hogy kiderült, milyen mértékű érdekeltsé-
gi hozzájárulás kérhető a lakosságtól az útépí-
tési beruházások megvalósításához:
• belterületi lakóövezet esetében a bekerülé-
si költség 30 százaléka,

• belterületi üdülőövezet esetében a bekerü-
lési költség 50 százaléka,

• külterületi falusias övezet esetében a beke-
rülési költség 90 százaléka.
Több mint hét év telt el a rendeletmódosí-

tás óta, de az abban foglalt lehetőségekkel – 
nyilván okkal – a gödöllői emberek nem éltek. 
Fő kifogásként azt hallani, minden gödöllői 
lakost megilletne, hogy ne kelljen azért zseb-
be nyúlni, mert – miként a helybéliek döntő 
többsége – szilárd burkolatú felületen szeret-
né megközelíteni a lakóingatlanát. Egyesek 
odáig is elmentek, hogy „alkalmi jogászként” 
felvetették: nem meríti-e ki a rendelet érvény-
ben tartása a joggal való visszaélés tényállá-
sát? A lokálpatrióta klubos többségű gödöllői 
önkormányzat újabb „húzása” 2016. január 
1-jén lépett életbe. Ekkortól vezették be a so-

kak által élesen bírált és 
kritizált magánszemélyek 
kommunális adóját. A köz-
kassza bevételi oldalát nö-
velő közteher felhasználá-
sával kapcsolatosan azt 
ígérték, hogy azt fejlesz-
tésekre, főként útépítésre 
és- felújításra fordítják. Az 
elmúlt három évben kö-
zel 630 millió forint folyt 

be ebből a helyiadó fajtából. Ezzel szemben 
útépítésre (a tervezési és engedélyezési költ-
ségekkel, illetve a pályázatokon nyert állami 
támogatással együtt) alig 485 millió forintot 
fordított a helyi önkormányzat. A két összeg 
között 145 millió forintos rés tátong, az útépí-
tés kárára.
Mindeközben a városháza új, Szabadság tér 

6. szám alatti épületének átépítésére és bőví-
tésére bő 1,5 milliárd forintot áldoztak mind-
annyiunk pénzéből 2019 és 2021 között. Nem 
tévedés: háromszor annyit, mint útépítésre!

MINTHA AZÉRT LENNE A SZABÁLY, HOGY 
AZT A KIVÉTELEK ERŐSÍTSÉK

Minden bizonnyal több, elsősorban blahai 
és/vagy máriabesnyői polgárpukkasztó esetet 
is ide lehetne citálni az útépítésre „megérett” 
városi utcák közül, választásunk azonban a 
helyzet abszurditása miatt a Fenyvesben ta-
lálható Mandula utcára esett. Mondjuk az 
okokat:
• a Mandula utca párhuzamos a Juhar utcá-
val, aminek nincs szilárd burkolata;

• a Mandula utca zsákutca, és értesülésünk 
szerint az is marad;

• a Mandula utcát csupán járdával kívánják 
majd összekötni a Tél utcával;

• a Mandula utcában jelenleg írd és mondd,  
8 ház van;

• két évvel ezelőtt a VÜSZI Kft. beszámolója 
szerint „nagyfelületű útjavítás” keretében 
dolgozott a Mandula utcában, és két kijá-
róval rendelkező körforgalmat építve zárta 
le a végét;

• a körforgalmat egy olyan építési szabályo-
zás indokolta, miszerint: a kommunális 
hulladékot szállító gépjárműnek meg kell 
tudni fordulni (a már említett Juhar utcánál 
ez egyelőre nem szempont?).

 
Ha a fentiekben felsoroltakat összegezzük, 
kirí, hogy a „nyolcházas” Mandula utca vala-
miért fontosabb a többinél valaki(k)nek. De, 
ne fussunk ennyire előre! Kutakodásunk ered-
ményeként ugyanis különös „kincsre” buk-
kantunk. A Mandula utca végi körforgalmat 
magántulajdonú telkek veszik körül. Először 
azt gondoltuk, valami „csókos” közpénzből 
intézte az aszfaltozást, hiszen a polgármester 
politikai tanácsadója is ott lakik, aki kommu-
nikációban elég jó, főleg, ha saját magának 
kell intézni valamit. De „tévedtünk”, illetve 
majdnem. A városvezetés bizonyára valami-
lyen nyomós okból kiindulva csak úgy enged-
te öt részre bontva eladni a telkeket, ha a ko-
rábbi tulajdonos saját költségén a VÜSZI-vel 
megépítteti a körforgalmat. Bár, arcátlanság-
nak tartotta, nyelt egyet, és megtette. Mint 
mondta: túl van már az egészen…
Az idősebbek emlékezhetnek arra a népsze-

rű, könyvben is megjelent mesére, aminek „A 
Futrinka utca lakói” volt a címe. Nos, a gödöl-

lői Mandula utca lakói jól jártak 
a lokálpatrióta klubos többségű 
városvezetés pressziójával, amit 
valószínűleg egyik befolyásos, 
a polgármesteri kabinetveze-
tői szerepkörben is funkcionáló 
szomszédjuknak köszönhet-
nek…

PST

Normál esetben egy önkormányzat sikeressége lemérhető a 

településen végrehajtott infrastrukturális fejlesztéseken. Azon belül 

is a lakók komfortérzetét és gépjármű-közlekedését segítő szilárd 

burkolattal ellátott utak, utcák építésén. Ha csak az elmúlt három 

évet vesszük alapul, Gödöllőn érdekes, mi több, elgondolkodtató kép 

tárul elénk. Lássuk a „turpisságoktól” sem mentes helyzetet!

Indul a Mandula!
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Juhar utca: se nem szélesebb, se nem rövidebb -  
se aszfalt, se körforgalom

Mandula utca, körforgalom

A Molly dombbal szemközti terület  „rendbetétele”

„Percel Mór utcai közvilágítást pótló 
műszaki megoldás” a Boncsok dűlőn...

... ha már arra jártak, találtak még 
értékes fákat, hát azokat is kivágták
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A város és a Gödöllői-dombság között fekvő 
perőci sportrepülőtér 2004. december 16-án Gö-
döllő Város Önkormányzatának tulajdonába ke-
rült. Üzemeltetéséről a helyi Sky Escort Hungary 
Aero Club nevű repülőklub gondoskodik, amely 
már a tulajdonosváltás előtt is hosszú évekig Rair 
Aero Club néven fenntartója volt a füvespályás 
területnek. A város csak öt évre vette át az üze-
meltetést, ekkor a VÜSZI Kft. látta el a feladatkört, 
de mégis, fél évvel a Gödöllői Arborétumban négy 
halálos áldozattal végződő repülőgép tragédia 
után, 2017 tavaszán határozatlan idejű szerződés-
sel visszakerült a repülőklubhoz. 2008-ban a város 
komoly fejlesztési tervet készíttetett, mert olyan 
nyilvános sport- és üzleti célú repülőtér fejleszté-
sét tűzte ki célul, amely alkalmas kisrepülőgépek 
kiszolgálására is. A befektető keresésére kiírt pá-
lyázat eredménytelenül zárult. Both Lajos, a klub 
vezetője már 1992-ben, vagyis harminc évvel ez-
előtt arról nyilatkozott, hogy a polgármesteri hiva-
tallal összefogva képesek fejleszteni a repteret, így 
a kastély és egyéb gödöllői látnivalók miatt ez a vá-
ros idegenforgalmának fellendítéséhez vezethet.
Azóta sajnos tudjuk, hogy sem a rengeteg köz-

pénzből készült fejlesztési tervből, sem a kon-
cessziós kiírásból nem lett semmi az elmúlt évti-
zedekben. A 2004-es tulajdonba vétel óta olyan 
dolgok történtek, amelyeknek nincs sok köze egy 
reptér valódi tevékenységéhez. 2008-ban volt itt 
majális, a késő esti koncertek sem zavartak senkit, 
de érdekes mód nem vált hagyománnyá. A mezei 
futóversenyeknek már sűrűbben ad otthont a rep-
tér, 2019-ben családi napra hívott a Zöld-Híd, idén 
pedig a város polgármestere közvetlen kollégáival 
egy bizarr videóklipet készített nőnapra. Az egyet-
len megvalósult beruházás is gazdaságilag felfog-
hatatlan, hiszen a város adófizetőinek pénzén, 
nagyjából tízmillió forintért elkészült üzemanyag 
tárolásra és kiszolgálásra alkalmas kutat nem en-
gedik üzleti modellel működtetni, hogy mások is 
használhassák, ami miatt komoly bevételtől esik 
el a város, de annak használata is több kérdést vet 
fel. Az is több, mint beszédes, hogy engedély van 

oktatáshoz szállás, rekreációs és városi pihenő 
övezet, stb.). A gépek javító- és szerviz bázisának 
kialakítását, illetve ehhez kapcsolódó szakmai 
háttér alapját a városi szakképzésben is célként le-
het kitűzni. A pár száz méterre található Gödöllői 
Üzleti Park (GÜP) további területeinek bevonása 
az ipari környezet beruházásaival is óriási poten-
ciált rejt a város számára, ami a kutatás-fejlesztés 
térségbe vonzását is jelentheti. A turisztika támo-
gatásáról nem is beszélve, amely az elmúlt évek-
ben az egyik legjobban fejlődő iparág volt hazánk-
ban. A reptér a Gödöllői Királyi Kastélyra nézve is 
komoly lehetőség, hiszen a szervezett diplomáciai 
és kormányzati reprezentációk, valamint nem-
zetközi konferenciák nagyban növelhetik a város 
hírnevét és árbevételét. De a helyi és a környező 
települések multinacionális cégeit is kiszolgálná, 
illetve az autó- és motorsport turizmust erősítené 
a Hungaroring.
Azt lassan mindenki látja a városban, hogy a 

proaktív üzleti modellek nem érdeklik a város 
vezetését. Gémesi György többször kijelentette: 
neki kizárólag az üzemeltetési feladatokkal van 
dolga, a többit oldja meg az állam. Ha pedig nincs 
egy adott feladatra elegendő forrás, akkor az állam 
egészítse ki, és támogassa az általa elképzelt ön-
kormányzati mechanizmust. Bizakodni már nem 

tudunk az elmúlt évtized(ek) történéseit látva, így 
csak abban reménykedhetünk, hogy a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) fej-
lesztéseinek részét képezheti a repülőtér, hiszen 
a hosszú távú tervek és a nemzetközi integrálódás 
szükségessé teszi a közvetlen légi elérhetőséget is.

egy 1500 méter hosszú szilárd burkolatú kifutó 
megépítésére, csupán a mostani kb. 800 méteres 
füves felületű pályát használhatja a reptér, ahol 
éjszakai fény hiányában csak a nappali repülés 
megoldható. A repülőforgalom ezért csak a kikép-
ző, oktató és más magánjellegű sportrepülési fel-
adatokból tevődhet össze.
A gödöllői reptér rengeteg potenciállal bír, 

amelynek fejlesztésével számos repülőtérhez 
köthető probléma orvosolható lenne, de további 
gazdasági előnyök is realizálhatók. Fennmaradt 
egy remek adottságokkal rendelkező, a Cavok 
Aviation Training Kft. által az egyik legnagyobb 
hazai hivatásos pilótaképzésnek is helyet adó re-
pülőtér, azonban a lehetőségeket jelenleg csak 
korlátozottan tudja kihasználni. Utóbbihoz mini-
mum egy szilárd burkolatú futópálya kialakítása 
lenne szükséges éjszakai pályafényekkel. Az ideális 
elhelyezkedése miatt egy Budapest vonzáskörze-
tében működő kisgépes kiszolgálásra szakosodott 
reptér is lehetne, ami helyet adna az üzleti repülők 
megfelelő színvonalú kiszolgálásához, forgalmat 
vonna el a zajjal túlterhelt ferihegyi repülőtérről, 
de régió szintű gazdasági- és turisztikai fejleszté-
sekhez is nyújthat infrastrukturális alapot. Buda-
pest környéki másodlagos repterekkel (Budake-
szi, Budaörs, Dunakeszi, Tököl) ellentétben nem  
zajérzékeny, nincs a közvetlen közelében lakossági 
beépítettség. A legjobban megközelíthető reptér 
Pest megyében, hiszen Ferihegy, Hungaroring és 
Budapest is könnyen elérhető innen. Az egyik leg-
fontosabb biztonsági paraméternek is tökéletesen 
megfelel, mivel rendelkezik kényszerleszálló terü-
lettel, de kormányzati delegációkat sem tud más 
reptér biztonságosabban fogadni a főváros rész-
leges lezárása nélkül, mint a gödöllői. Pályahosz-
szát tekintve minden üzleti- és légcsavaros kisre-
pülő kiszolgálása megoldható lenne, amely 1800 
méterre is bővíthető, az már egy A320-as Airbus  
utasszállító gép fogadására is megfelelő. Számos 
üzleti alapon működő szolgáltatás kiépítésére al-
kalmas az óriási terület a kisgépes forgalomhoz 
(parkolás, tárolás, hangárok, vendéglátóhelyek, 

Idén 90 éves a Gödöllői repülőtér (LHGD), amely az elmúlt három évtized 

során sok mindent megélt, de legfontosabb küldetését sosem töltötte be. Az  

1960-as évek közepétől sokáig az ejtőernyősport egyik fellegvárának számított,  

de a hazai- és nemzetközi kisgépes forgalomban nem tudott maradandót alkotni.
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Reptér! Lobog a szélben a szélzsák

Hogyan jött az ötlet, hogy repülőiskolát ala-
pítson?
Fiatalon határoztam el, azóta tudatosan épí-

tem. Évente 6000 órát repülünk, így azt gondo-
lom, sikerült a 2008-as álmomat megvalósítani. 
Eleinte csak szimulátoros és airbus képzésre 
törekedtünk. 2010-ben aztán megvettük az első 
gépet és szépen növekedtünk. 2016-ban azon-
ban úgy tűnt, hogy bezárunk, de szerencsére 
átveszeltük ezt az időszakot.

Adódik a kérdés: van létjogosultsága egy 
egyetemi városban nagyobb méretekben gon-
dolkodni az oktatás területén?
Remélem! 2015 óta együtt dolgozunk a Buda-

pesti Műszaki Egyetemmel, ahol posztgraduális 
szak keretében évente 10-20 főt képzünk. Teljes 
airline programot nyújtunk, amely végén a hallga-
tók felvételi lehetőséget kapnak a különböző légi-
társaságokhoz. Zajlik a hármas egyeztetés a BME, 
a MATE és az iskolánk közötti együttműködésről.

Milyen észszerűség lehet a gödöllői egye-
tem szerepvállalásában?
Sok külföldi hallgató tanul a városban, de a 

Ferihegy és a Hungaroring közelsége, Gödöllő 
földrajzi fekvése, a kastély, az üzleti park és az 
ambiciózus egyetem kiváló összetétel. A BME 
hagyománnyal bír a képzésben, a MATE terület-
tel rendelkezik a reptéren.
Korábban gondolkodtak a repülőtér fej-

lesztésén. Mik voltak az elképzeléseik főbb 
elemei?
Egyrészt nincs szilárd burkolatú pálya, de 

szerettük volna megoldani az éjszakai fény te-
lepítését is. Az évenkénti pilótaképzéssel egy 
olyan klaszter kialakítását terveztük, amelyben 
a szerelő mérnökök és repülő mérnökök fog-
lalkoztatását, illetve a nagy lehetőségeket ma-
gában rejtő drónképzést, annak jogi hátterét 
ötvöztük volna. Lehetne kooperálni a várossal 
repülőtér üzemeltetés és műszaki ellenőrzés 
területén is. Ez utóbbit egyébként végezzük, fo-
gadunk külsős gépeket is.
Nem kooperálnak?
Szeretnénk, de úgy nehéz, ha a polgármester 

nem reagál a megkereséseinkre, a leveleinkre 
sem válaszol, így nem tudunk hozzá bejutni. 
Komplex elképzelésünk volt, amelyhez a meg-
felelő kompetenciákkal is rendelkeztünk, de 
a városnak valamiért jó ez a ’70-es évek végi 
állapot. 2017-ben kértük az önkormányzatot, 
hogy engedélyezzék az éjszakai fény kialakítá-
sát, amely 20 millió forintos költségét vállaltuk. 
A tulajdonosi engedélyt megkaptuk, de a je-
lenlegi üzemeltető a reptéren leszavaztatta az 
embereivel a polgármester jelenlétében, így a 
fejlesztés a testületi határozat ellenére nem va-
lósulhatott meg! Semmi észszerűség nem volt 

ebben, ahogy az üzemeltetésben sem. Lantai 
Csaba, egykori VÜSZI igazgató (később alpol-
gármester – a szerk.) át akarta adni nekünk az 
üzemeltetést, mert látta a szakmaiságunkat. 
Annyit sikerült elérni, hogy az iskola székhelyét 
kivigyük a reptérre, de a sovány eredmény nem 
rajta múlott.
Van esély arra, hogy befektető érkezzen?
2008-ban voltak kezdeményezések, amikor 

sok vidéki repülőtér hihetetlen fejlődésen ment 
keresztül. Ilyen a békéscsabai, pécsi, szegedi, 
győri és fertőszentmiklósi is. Gödöllőn valami-
re védik és úgy működik, mint egy múzeum. Mi 
egy megtűrt iskola vagyunk, pedig nem kevés 
pénzt fizetünk,, sőt ingyenes felügyeletet is 
adunk a klubnak, aki „hivatalosan” az üzemel-
tetést végzi. A körülményeink mostohák, egy 
lelakott faházat bérlünk, a komfortosabb kő-
házba nem juthatunk be.
Meddig lehet ezt így tartani?
Nem tudom, de ha négy-öt éven belül nem 

történik semmi, akkor elsorvad. Ha a körfor-
galmi csomópontról lenne egy lehajtó, akkor a 
repülőtér fejlődne. Fellendülhetne a kerozin, a 
repülőgép benzin és autó benzin kereskedelme 
is.
Mik lehetnek a repülőtér reális alternatívái?
Ha jelenlegi formájában megmarad, akkor 

hobbi repülőtér státuszban konzerválódik. Je-
len állás szerint nem az első körös fejlesztendő 
repülőterek között jegyzik a gödöllőit, látva a 
város hozzáállását, amelyet a Légiügyi Hivatal 
is furcsáll. Én mindezek ellenére hiszek a reptér-
ben, pedig máshol tárt karokkal várnának min-
ket. Gödöllő jó helyen van és jó adottságokkal 
rendelkezik. Ide lehet jönni busszal, vonattal, 
hévvel, autóval, de még helikopterrel is. Nagy a 
terület hangár kapacitása, ennek igencsak híján 
van Budapest, de kiszolgálhatná a Ferihegyen 
nem fogadott gépeket is. Fejlesztés esetén 10 
tonna alatti üzleti kisgépeket is tudna fogadni, 
adott lenne a tankolás és tárolás, maradhatna 
a hobbi, a szabadidős tevékenység és az okta-
tás is. Csak a Hungaroring kiszolgálása is sokat 
hozna a konyhára.
Van még remény, hogy Önök bármit is meg-

valósítsanak az elképzelésekből?
Jelen körülmények között kevés. Az éjszakai 

fény megvalósításának kudarca után feladtuk 
ennek reményét. Az üzemeltetést tudnánk vál-
lalni, amelyhez mindennel rendelkezünk. Még 
a szimulátorunkat sem tudtuk a reptérre vinni, 
az Üzleti Parkban kaptunk ennek helyet, amely 
hamarosan egy újabb eszközzel bővül. Célunk, 
hogy iskolánkat repülési centrummá alakítsuk, 
és az oktatás, gyakorlati képzés terén komplex 
tudást biztosítsunk a fiatal pilóták számára.

Az elmúlt évtized egyik komoly koncepcióját tette le az asztalra Lezsovits Gábor 

is, aki hivatását tekintve egy légitársaság pilótája, de mellette nemzetközi szinten 

oktat kollégákat a CAVOK Aviation Training pilótaiskola keretében.

Lezsovits Gábor  
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KÖ
ZÉ
LE
T Májusban nagy dérrel-dúrral jelent meg a 

hír, miszerint megkezdődött a városi közvilágí-
tási hálózat fejlesztése. Ennek előzménye volt 
a 2018. februári képviselő-testületi döntés, 
amelyben a polgármester 410 millió forintos hi-
telfelvételi kérelmet terjesztett elő a cél megva-
lósítása érdekében, amit a lokálpatrióta klubos 
többség megszavazott. Az adósság konszolidá-
ció óta hitelt – okulva sok település felelőtlen 
gazdálkodásából – csak előzetes kormányzati 
engedéllyel lehet felvenni. A hozzájárulás 2018 
decemberében megérkezett, majd a gyors ban-
ki szerződéskötés és utalás után a pénzügyi fel-
tételek adottak voltak.

Az energiatakarékos és környezetkímélő be-
ruházás döntését egy nyilvánosan elérhető hát-
téranyag alapozta meg. A számítások szerint a 
LED-es hálózat kiépítésével 60 százalékos ener-
giamegtakarítást, illetve 50 százalékos üzemel-
tetési költségmegtakarítást prognosztizáltak. 
Mindez a számok nyelvére lefordítva évente 
33 millió forintot jelentett volna. A 410 millió 
forint hitel által a beruházás megtérülése 13 
évet mutatott. Csakhogy hiába született meg 
a döntés és került folyósításra a hitel, a munka 
csak nem kezdődött el. A 2019. évi összesített 
közbeszerzési terv szerint a szerződés teljesíté-
sét még ugyanazon év végére jelezték. De hiába 
várhatta a lakosság az új fényeket, ez sem az 
önkormányzati választáson, így a régi polgár-
mester, régi lámpatestjeiben sem újultak meg. 
A hitelt három éve törleszti a város, miközben 
az áram díja 25 százalékkal emelkedett, így ön-
magában is évről-évre egyre feszítőbb fizetni az 
idén már 115 millió forintos áramdíjat, viszont a 
megtakarítás, és vele együtt a megtérülési pe-
riódus el sem kezdődött. Így jutottunk el 2021 
végéig, azaz csaknem három évet kellett várni 

rakni a városnak a következő kilenc évben. En-
nek eredményeképpen viszont sokkal kisebb 
költségmegtakarításhoz kell viszonyítani a régi 
nagy fogyasztású lámpatestek drága energia-
árak melletti éves üzemeltetési költségeit. De 
ha nem lenne elég a jóból: a 410 millió forint 
hitelből a város több mint 100 millió forintot 
már kifizetett három év alatt, mégis az idei költ-
ségvetési táblázat szerint ott vagyunk, ahol a 
part szakad, vagyis még mindig 401 millió fo-
rint a város tőke- és kamattartozása a bank 
irányába. Mondhatjuk a magas kamatkörnyezet 
miatt, hogy a szegény embert az ág is húzza, 
de a polgármester pünkösd ünnepén már arról 
beszélt, hogy az önkormányzatok kikerülnek a 
rezsicsökkentés hatálya alól, így további szolgál-
tatás csökkenéssel (nem kátyúznak, nem építe-
nek új utakat, nem kaszálnak területeket, stb.), 
és egyéb elvonással tudja majd a város kifizetni 
az energia áremelést. Ez komoly érvágás min-
denkinek, de a város vezetése nem érzi problé-

mának az el-
vesztegetett 
három évet. 

Szerinte az 
önkormány-
zati válasz-
tások előtt 
hitelt felvelvő városvezetésnek nincs, a kor-
mánynak viszont annál több a felelőssége.

Persze a döntéshozó könnyen legyinthet: hol 
érdekli már őt a szerződés lejárta és az, hogy 
mit hagy hátra az utókornak? Csak el ne fe-
lejtsen szólni, hogy az utolsó majd kapcsolja le 
maga után a lámpát…

arra, hogy a további milliós tételeket felemész-
tő tervezési, közbeszerzési szaktanácsadói 
költségek mellett kiírják az eljárást, amelynek 
eredményeképpen a nyertes ez év januárjában 
került kihirdetésre. Az önkormányzat „gyorsa-
ságának” persze megvan az ára, hiszen az ere-
detileg 5,5 milliós kamat 2022-ben már ennek a 
háromszorosát, az idei bubor értéken számolva 
16,5 millió forintot tesz ki, ami sajnos még ma-
gasabb lesz. A megtérülés tehát torzul, de a mű-
szaki tartalom is több, mint érdekes a 2018-as 
előterjesztés vonatkozásában. Az eredeti anyag 
szerint a beruházás „magában foglalja a terve-
zési díjat, a régi fényforrások leszerelésének, a 
bővített lámpatest számnak megfelelő LED-es 
fényforrások beszerzésének, valamint azok fel-
szerelésének költségeit.” Ez az akkori állapotnak 
megfelelően 4480 lámpatestet jelentett, de a 
dokumentum külön kitér 600 új fényforrás tele-
pítésére is. A magas kamatkörnyezet a világban 
zajló események miatt bekövetkező adottság, 
de nem mindegy, hogy a projekt lezárása és kö-
zel 4500 lámpatest cseréje után kell ezzel szá-
molni, vagy már akkor, amikor el sem kezdődött 
az a munka, amire a város három éve vett fel hi-
telt. Nem tudni, hogy a gödöllői matekot a 3 év 
tétlenséget tükröző állapot, vagy a már megszo-
kott, mesterien homályos kommunikáció ered-
ményezte, de a közbeszerzési eljárás kiírásában, 
így annak nyertesével kötött szerződésben is 
csak 1880 lámpatest csere szerepel, amelyről 
könnyen megállapítható, hogy kevesebb mint 
a fele a 4480-nak, így a leírtak valóságtartal-
mát keresve is csak a sötétben tapogatózunk. 
De ha a felénél kevesebb a lámpatest csere, 
akkor az 50-60 %-os energia- és üzemeltetési 
költségmegtakarítás is 20-30 %-ra csökken, ami 
önmagában nem éri el az időközben megemel-
kedett energiaárakat, ezzel pedig lehetetlen 
megjósolni a projekt megtérülési idejét. Az egy-
kori előterjesztés és számítás lényege éppen ez 
volt: gyors lámpatest cserékkel a teljes projekt 
megtérülésének elérése a 13 éves futamidő vé-
gére. Így még inkább torzulhat a megtakarítás 
lehetősége, az üzemeltetési költségek csökken-
tése, valamint a teljes megtérülés is. Az eredeti 
tervhez képest előálló 40 %-os lámpatest csere 
azt is jelenti, hogy az évi több mint 30 millió 
forintos hitelhez további összeget kell hozzá 

Alig több, mint három évvel azután, hogy a kormány átvállalta valamennyi önkormányzat adósságát  
(Gödöllő esetében 8 milliárd forintot), 2018-ban Gémesi György polgármester 410 millió forintos  
hitelfelvételre tett javaslatot. Ezzel kívánta korszerűsíteni és bővíteni a közvilágítási hálózatot.  

Sajnos a munkák csak 2022-ben kezdődtek el, de ez csak a probléma egyik fele…

Sötétben tapogatózva KÖ
ZÉLET

HIRDETÉS

A kerek évfordulókon túl milyen jelentősége 
van a Gödöllői Premontreiek 100 ünnepség 
sorozatnak?
Iskolánk alapkő letétele 1923. október 25-én 

történt. Gyakorlatilag, ha nincs premontrei is-
kola és épület, akkor a későbbi egyetem sincs, 
hiszen ezt az épületet államosították 1948-ban, 
majd lett utána felsőoktatási intézmény. Úgy 
vélem, az egyetem jelenléte is nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy Gödöllő 1966. január elsejétől 
elnyerte a városi rangot. Érdekesség, hogy ad-
dig Gödöllő volt az egyetlen község az ország-
ban, melynek egyeteme volt.

Mikor tervezik és meddig tartanak az év-
fordulós programok?
2023. március 6-án, Fényi Ottó atya (volt 

kormányzó perjel, ő alapította újra a Pre-
montrei Gimnáziumot – a szerk.) halálának 
évfordulóján indul, amelynek szimbolikus je-
lentősége van, akárcsak a zárásnak, ami 2024. 
november 29-én, Takács Menyhért (jászói pré-
post, a gödöllői premontrei intézmények ala-
pítója – a szerk.) halálának évfordulóján lesz.
Miért tervezték két évre áthúzódóan az 

ünnepet?
A premontrei rend fennállásának 900 éves 

évfordulóját is több éven keresztül szervez-
tük, és több évre húzódtak a jeles programok 
is. Most erre az ünnepi időszakra is nagy erő-
vel készülünk, ugyanakkor az előző lendüle-
tében még benne vagyunk. Fontosnak tartot-
tuk, hogy átöleljen egy iskolai tanévet is. Egy 
jelenleg futó iskolai verseny (Premontreiek az 
oktatás szolgálatában) is ezt készíti elő.
Hogyan tervezik a lakosságot bevonni és 

megszólítani?
Helyben egy komoly premontrei kiállítást 

és konferenciát tervezünk, természetesen 
felvesszük a kapcsolatot a közművelődési 
intézményekkel, hiszen ebben partnerségre 
törekszünk. Ez közös érdek, mert Gödöllő tör-
ténetéhez és jelenéhez is hozzá tartozunk. És 
ez nem csak az országosan is kiemelkedő isko-
lánkra igaz, amely a következő három évben, 
évenként egy-egy osztállyal bővül.
Milyen változások övezik a kerek évfordu-

lót?
Például a fácánosi temető rendezése ilyen. 

A városi temetőben van egy parcella, amelyet 

a rend kapott örökös használatra a gödöllői 
katolikus egyházközségtől. Itt 16-17 elhunyt 
rendtárs nyugszik. Engedélyek birtokában az 
ősz folyamán megtörténik az itt nyugvó test-
véreink exhumálása, valamint a rendi teme-
tőbe történő áthozatala. A hivatalosan temet-
kezési emlékhely elnevezésű terület bővítésre 
és bekerítésre kerül, a síremlékeket felújítjuk. 
Ezzel egyidejűleg ingyenesen visszaadjuk az 
egyházközségnek az általunk eddig használt 
parcellát, ahol egy emlékoszlopot állítunk fel.
Terveznek valamit a szomszédságban 

lévő egyetemmel?
22 éve vagyok itt, de a jelenlegi az első ve-

zetés, amellyel ilyen korrekt, harmonikus és 
biztató a kapcsolatunk. Ez reményt ad arra, 
hogy a közösen tervezett dolgainkat megvaló-
sítsuk. Többek között bízom abban is, hogy a 
gimnázium felé eső lépcsőházat is meg tudjuk 
majd nyitni, amelyet élettel lehet megtölteni.
Mennyire függnek össze a jelenlegi fejlesz-

tések, a templom és a multifunkciós csarnok 
építése a jeles eseményekkel?
Nincs rajtunk kényszer, hogy az évfordulóra 

befejezzük az építkezéseket. Jelen számítás 
szerint azonban 2023 őszén átadásra kerül-
het a templom és a csarnok is. A régi strand 
fedett uszodává alakítása is a csarnok beru-
házás része, amely ennek a sportfejlesztésnek 
a második üteme. Ezek azon túlmenően, hogy 
a tanórai oktatás részét képezik, nyitva állnak 
majd a lakosság és a sportszakosztályok szá-
mára is, így bizonyos mértékben mi is hozzá 
tudunk járulni a mozgásra vágyó gödöllőiek 
lehetőségeihez, vagy az edzésidő és hely szű-
kében álló sportegyesületek gondjainak eny-
hítéséhez.
Adódik a kérdés: az új templom felépítésé-

vel mi lesz a régi kápolnával?
Mivel ennek is történelme van Gödöllőn, te-

mető kápolnaként fog szolgálni, urnafalakat 
állítunk, alsó terei továbbra is közösségi tér-
ként működnek.

Ezt a nevet viseli a premontrei rend gödöllői jelenlétének 100. évfor-
dulója, amely egybeesik a gimnázium újraalapításának 30 éves törté-
nelmével is. Az újabb évfordulók a premontreiek fennállása 900 éves 
jubileumának méltó folytatása, amelyekről Balogh Péter Piusz apáttal 
beszélgettünk.

Gödöllői Premontreiek 100

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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Balogh Péter Piusz apát
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A 95 éve megkezdett építkezés miatt az akkori 
helyi sajtó nem volt elragadtatva. Kritizálta a stí-
lusát, és a tervek előzetes bemutatását hiányol-
ták. A Rockefeller Alapítvány támogatásával épült 
intézmény ünnepélyes átadására 1930. október 
29-én került sor. Érdekesség, hogy Dr. Scholtz Kor-

nél államtitkár megnyitójában elismerte: a Járási 
Egészségház felállítása kísérlet volt a tisztiorvo-
sok számára, amit gyakorlatszerzésnek szántak.
A gödöllői egészségház megelőző és gyógyító 

tevékenységeket egyaránt ellátott. A gyönyörű, 
kétszintes épület földszintjén a Mentőegyesület, 
az iskolafogászat, a röntgenlaboratórium, kvarcoló 
szoba, iskolafürdők, a bejáró személyzet szobája, 
konyha, mosókonyha, gépház és garázs volt talál-
ható. Az első emeleten a Stefánia Szövetség rende-
lői, a tisztiorvosi hivatali helyiségek, irodák, labora-
tóriumok, illetve tüdő- és ideggondozó helyiségek 
kaptak helyet. A második emelet egy 12 személyt 
befogadó internátusé volt a gyakorlati tanfolya-
mokon résztvevő tisztiorvosok és védőnők számá-
ra, amely mellett még egy-egy iroda, étterem és 
előadóterem is rendelkezésre állt. 1930-ra már öt 
orvos, három közegészségügyi védőnő, egy egész-
ségőr és három iskolaorvos dolgozott. A tisztior-
vos – aki egyben az iskolaorvos is volt – irányította 
a mintajárás egészségvédelmi munkáit. Persze az 
akkori marketing is fontos volt, amely elsősorban 
nem a gyógyszer lobbira helyezte a hangsúlyt, 
hanem sokkal inkább a csecsemőhalandóságra, a 
tuberkulózisra és a családvédelemre. 1928–29 te-
lén 74 előadást tartottak egészségvédelmi témák-
ban, vándorkiállításokon ismertették az egészség 
megőrzését célzó legfontosabb feladatokat, de 
főzőtanfolyamokat is szerveztek az egészséges 
étkezés megismertetésére. A mintajárás az egész-
ségügyi állapotok javítása terén elért eredményei 

helyiség, vizsgáló szoba, nappali, két hétágyas- 

valamint egy-egy kétágyas és egyágyas kórterem, 
gyermekszoba, egy kétágyas elkülönítő szoba állt 
a szülő nők rendelkezésére. Az orvos számára 
külön orvosi lakás is volt az épületben. A korsze-
rű felszerelés nőgyógyászati és szülészeti műtét 
beavatkozásokat is lehetővé tett. A betegbiztosító 
intézetek által kiállított beutalóval vagy szegény-
ségi bizonyítvánnyal díjtalanul igénybe lehetett 
venni a szülőotthont, de az egy- illetve kétágyas 
szobák magasabb árainak különbözetét ki kellett 
fizetniük az ezt igénylőknek. A betegszállításban 
és az elsősegélynyújtásban is nagy szerepe volt 
a gödöllői Mentőállomásnak, amely az Országos 
Mentőegyesület fiókegyesületeként működött. 
Az egészségházban egy szoba a mentőügyeleté 
volt, egy pedig a gépkocsivezető lakásául szolgált. 
1936-tól mentőorvos is dolgozott a Mentőállomá-
son, a feladatot a járási Szülőotthon orvosa látta 
el. A fiókegyesület elnöke dr. Kovács Lajos magyar 
királyi kormányfőtanácsos, a premontrei rend vi-
káriusa, ügyvezető igazgatója pedig a mindenkori 
tiszti főorvos volt. A helyi Mentőállomás a legjob-
ban felszerelt, legjobban működő vidéki mentőál-
lomások közé tartozott. A járási tisztiorvos a taní-
tók és a szülők jelenlétében minden évben egyszer 
megvizsgálta az első, a második és a negyedik osz-

ellenére ellenzőkre akadt. A Stefánia Szö-
vetség az anya és csecsemővédelemre 
való specializálódást, bevált módszerei-
ket és kimagasló eredményeit hangoztat-
ta. Kifogásolták, hogy a „m. királyi egész-
ségügyi központ az általános egészségvédelmet 
úgy kívánja Magyarországon meghonosítani, hogy 
a speciálisan anya- és csecsemővédelemben gya-
korlott Stefánia védőnőkkel általános preventív 
egészségvédelmi munkát (tüdőbeteg-gondozás, 
vérbajgondozás, stb.) is kíván végeztetni, viszont 
általános egészségügyi védőnőivel az anya- és 
csecsemővédelmet is el akarja látni.” Persze nem 
maradt válasz nélkül a járás sem, amely a gazda-
ságosságot emelte ki. A járásban létesített négy 
fertőtlenítő körzet egyik központja Gödöllőn volt, 
ahol egy korszerű gőzfertőtlenítőt helyeztek üzem-
be, valamint két tüdőbeteg gondozót létesítettek. 
Gödöllőn a Lipótmezei Állami Elmegyógyintézet 
vezetése alatt létesült egy idegbeteg gondozó inté-
zet is, de a helyi mintajárásban építették ki először 
az iskolaorvosi, benne fogászati szolgálatot is. A 
vízvezetékkel, fürdőszobával nem rendelkező la-
kásokban élő iskoláskorú gyerekeket hetente vit-
ték az egészségházba, ahol zuhanyfürdővel várták 
őket. 1931 augusztusában kezdte meg a működé-
sét a mintául szolgáló Gödöllői Járási Szülőotthon, 
amitől a csecsemőhalandóság visszaszorulását 
várták. A szülőotthonban – amely Holló Mihály 
gödöllői iparművész színes, magyaros bútoraival 
és búbos kemencével volt berendezve - előkészítő 
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Ha visszakanyarodunk településünk egészségüggyel kapcsolatos tör-
ténelmébe, az elmúlt évszázadból elsőként az 1927-es év tárul elénk, 
amikor a Járási Egészségvédelmi Szolgálat szervezési munkájának 
alapjául egészségügyi mintajárás alakult Gödöllőn. Három esztendő-
vel később - komoly nemzetközi figyelem mellett - felavatták a Gödöllői 
Járási Egészségvédelmi Szolgálat központját, a Járási Egészségházat.

tályokba járó diákokat. A védőnők évközben tisz-
tasági vizsgálatokat is végeztek, így a gyermekek 
egészségügyi gondozása kibővült a ’30-as évek-
ben. Az év négy hónapjában tisztiorvosokat, a 
többi nyolc hónapban pedig védőnőket oktattak 
a gyakorlati munkák elsajátítására. 1941-ben át-
alakult az egészségvédelem rendszere. Megszűnt 
az Országos Stefánia Szövetség, és megalakult az 
Országos Egészségvédelmi Szövetség. Az egész-
ségügyi szakfeladatokat az állami zöldkeresztes 
szolgálat – vezetője a tiszti főorvos volt –, a szo-
ciális munkát pedig az egykori Stefániából alakult 
társadalmi szervezet végezte.
Összességében elmondható, hogy Gödöllő 

egészségügyi helyzete sokat javult az egészség-
ház nyitását követő évtizedek alatt. Mégis, hat év-
vel azt követően, hogy Gödöllő város lett, a Járási 
Egészségházat be kellett zárni és le kellett bonta-
ni, mivel állaga – „köszönhetően” a salakbeton 
építőanyagnak – olyan mértékben megromlott, 
hogy nem volt más választás. De még ebben az 
évben megépült és átadták a Gödöllői Egyesített 
Egészségügyi Intézet (köznyelven: SZTK) Petőfi 
Sándor utcai épületét. Mindez 50 éve történt.
 Az ezredforduló első napján, 2000. január 1-jén 

a város és a környező települések járóbeteg-ellá-

hogy az egészségügy, pontosabban annak ellátó 
rendszere országosan is számos problémát, el-
lentmondást hordoz magában. Azonban a Géme-
si György vezette lokálpatrióta klubos többségű 
önkormányzat működési támogatást elutasító 
fenntartói hozzáállása rátesz egy-két lapáttal a 
gödöllői szakrendelő mindennapi gondjaira. 
Közvetlenül az ott dolgozó orvosok, assziszten-
sek és szakszemélyzet – időnként a kelleténél is 
áldozatosabb – munkáját nehezíti meg, közvetve 
pedig azokét, akik igénybe veszik a szakrendelé-
sek nyújtotta egészségügyi szolgáltatásokat. Ez 
utóbbiak vagyunk mi, gödöllőiek! Az pedig már 
csak hab a tortán, hogy a városvezetés nulla forin-
tos működési támogatását nem szégyenként éli 
meg a képviselő-testületi tagság többsége. Ennek 
egyik ékes példája az a Gémesi György által voks-
többletet biztosító, így kényszerűségből alpolgár-
mesteri székbe segített Bajkó Norbert által kifun-
dált betegirányító rendszer, aminek toteme ott 
található a bejárattal szemben, ám működéséről 
néhány hónapja maga az ötletgazda is azt állítot-
ta, hogy az évi nettó 600 ezer forintos statisztiku-
sért „kiáltó” fejlesztés az út elején tart. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a mintegy 10 millió forintos 
beruházásról dr. Dunai György, az intézmény 
igazgatója egyértelműen kijelentette, hogy a gép 
nem tudja helyettesíteni a betegregisztrációban 
dolgozók munkáját, talán könnyebben megért-
jük, hogy a látszat időnként csal.
Mindez nem feltétlenül igaz az 50 éves gödöllői 

„SZTK-épületre”, aminek látványa felér egyfaj-
ta segélykiáltással, miszerint: az indokolatlanul 
„zsugori” fenntartói magatartás megváltoztatása 
elkerülhetetlen!

náv

tásában fontos szerepet betöltő intéz-
ményt Tormay Károly Egészségügyi 
Központra keresztelték. A gödöllői 
„SZTK” fél évszázados létéből immár 
32 év telt el úgy, hogy az intézmény 
fenntartója a helyi önkormányzat. 
Némiképp szerencsés helyzetben 
vagyunk, amikor az évforduló miatt 
számba vesszük, hogy milyen küllemi, 
fejlesztési, és működési változás követ-
kezett be az elmúlt bő három évtized-
ben, a sebészorvosi szakvizsgával ren-
delkező Gémesi György polgármesteri 

„munkássága” alatt.
Nagyot hibáznánk, ha azt írnánk: semmilyen! 

Közelebb áll a valósághoz az a megállapítás, hogy 
az egészségügyi intézmény fenntartója, a gödöllői 
önkormányzat időnként odafigyelt az objektum-
ra. Ha pusztán kívülről vesszük szemügyre a dísz-
téglával burkolt épületet, szinte nincs különbség 
az átadás ideje és napjaink között. Nyilvánvaló, 
hogy az értékcsökkenés és az energiahatékony-
ság, valamint a kötelezően előírt változtatások 
miatt hozzá kellett nyúlni a kétszintes létesít-
ményhez. Szigetelni kellett a tetőt, ahonnan rend-
szeresen lőtték az égbe a korábbi sörfesztiválok és 
augusztus 20-i ünnepségek elengedhetetlennek 
számító „kellékét”, a tűzijátékot. Cserélni kellett 
a nyílászárókat, illetve a téglák közötti réseken 
beszivárgó csapadékvíz miatt a homlokzati szi-
getelés is megújításra szorult. Akadt teendő az 
akadálymentesítési kötelezettség teljesítésekor 
kiépített rámpa-labirintussal, a gyengénlátók mi-
att a belső falfestéssel, valamint a várakozóterek 
padjainak lecserélésével is. Mindezek ellenére, 
sokan vélik úgy, ha ránéznek az épületre vagy 
betérnek a fél évszázados falak közé, hogy mint-
ha megállt volna az idő. Nem gondoljuk, hogy 
az emberek többsége ne lenne tisztában azzal, 
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A gödöllői egészségügy utolsó évszázada
Mintha megállt volna az idő…

ÁLLÁSAJÁNLATOK (2022. 05. 15.)
Intézményünk általános sebészeti, sze-

mészeti, urológiai, radiológiai szakellátás 
biztosításához várja szakorvosok jelentkezé-
sét teljes vagy részmunkaidőben.  Érdeklődni: 
titkarsag@tormay.hu vagy igazgato@tormay.
hu e-mail címen lehet.
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újat, felmenő rendszerben. 2000-ben mentem 
nyugdíjba, de hiányoltak és visszahívtak a szülők, 
mert nálam mindig a gyermek volt az első. Minden 
tanulási kelléket magunk csináltunk, de volt, hogy 
szőnyeget is otthonról vittünk. 
Milyen a helyzet ma Gödöllőn?
Sok a gyerek, kevés a hely. Nehéz a szülőnek 

azt mondani, hogy nem veszik fel a gyereket, 
mert kevés a szakember. Régen volt szájpadha-
sadásos, dadogós és prevenciós csoport, ez mára 
megszűnt. Pedig sokan egyetemet is végeztek 
közülük. Az integrált oktatást is problémásnak 
láttam, ha nem tudom kiemelni a fejlesztendő 
gyermeket, többet ártok neki.
Milyen elismerésekben részesült?
1985-ben kaptam a vezető pedagógus kitün-

tető címet. 1986-ban miniszteri elismerésben ré-
szesültem. Gödöllő városától 2002-ben Gödöllő 
Gyermekeiért és Ifjúságáért díjat kaptam. Ezek 
büszkeséggel töltenek el.
Nyugdíj mellett is vállalt szerepet?
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola indu-

lásától karitatív tevékenységben oktattam éveken 
át beszédhibás és dislexia-veszélyeztetett gyereke-
ket, majd ezt követően az óvodában is, ezért Nepo-
muki-érmet kaptam. Később a református óvodá-
ban is nagy szeretettel, adományként folytattam 
agyerekek logopédiai fejlesztését.
Ha újra kezdené, más pályát választana?
Újra ezt választanám, mert nagyon szerettem, 

bár nem volt egyszerű. Szegény családból szár-
mazom, 1944-ben szüleim két gyermekkel és két 
bőrönddel jöttek át Ungvárról, még két testvérem 
már itt Budapesten született. Semmink sem volt, 
iskola mellett, mi gyerekek is dolgoztunk, hogy se-
gítsük a szüleinket. Felvételizni sem volt egyszerű, 
először nem is sikerült, mert nem voltam párt- és 
KISZ-tag, istenhívőként reakciós és osztályidegen 
lettem. Sokszor néztük rettegve azt a bizonyos fe-
kete autót, hogy kiért jön. Sok nehézséggel kellett 
megküzdeni.
Pedagógusnap alkalmából mit kíván a kollé-

gáknak?
Kitartást és gyermekszeretetet!

Jó látni, hogy mennyire aktív, rendezi a ház-
tartást, intézi a családi ügyeket. Hogy van?
Ekkora családban mindig van feladat, most 

éppen felkészítem az iskolára a keresztfiam kislá-
nyát. Túl vagyok egy komoly szívműtéten, elmúl-
tam 80 éves, de Istennek hála megvagyok.
Pedig sok évet letagadhatna. Hamar elrepül-

tek az évek?
1966-ban végeztem a tanulmányokkal. Pá-

lyakezdőként nagyothalló óvodásokat tanítot-
tam, de Judit lányom születése után nem tudtam 
vállalni a fővárosba járást, így 1980-tól kezdve Gö-
döllőn dolgoztam. Ebben a „hőskorban” az egyko-
ri Városi és Körzeti Beszédjavító Állomáson az első 
és egyetlen városi logopédusként vállaltam felada-
tot. Sok volt a beszédhibás gyermek, akiket ambu-
láns módon láttam el, de csak a legsúlyosabbakat 
tudtam bekérni vizsgálatra. Nem szerettem volna, 
ha egyetlen gyermek is beszédhibásan megy iskolá-
ba, mert tiszta beszéd kell az íráshoz és olvasáshoz.
Hogyan tudott szelektálni?
Nehezen, de a legszegényebbeket és legeleset-

tebbeket előszeretettel kezeltem.
Mikor lett vezető?
A járás leválásával már csak Gödöllő tartozott 

hozzánk, 1989-től vezettem a helyi logopédiát. 
1990-ben megfelelő méretű helyiség-együttest 
kaptunk. Addigra már minden iskolára jutott egy lo-
gopédus, csoportokat szerveztünk, és kijártunk az 
óvodákba is. A súlyos gyerekekre és a prevencióra 
fókuszáltam. Iskolára való felkészítést vállaltunk az 
óvodákban, de első és második osztályos gyerme-
kek olvasás javításán is próbáltunk segíteni.
Minek köszönhető, hogy országos szinten is zsi-

nórmérték az a szakmaiság és emberség, amit Ön 
képvisel?

Utolsó évfolyamként még olyan képzést kap-
tunk, amikor az értelmi fogyatékosok, nagyothal-
lók, vakok és mozgássérültek mellett logopédiát 
is tanultunk, így komplexen, integráltan láttam és 
kezeltem a gyerekek problémáit. Ennek is köszön-
hető, hogy logopédusként elhelyezkedhettem, 
ami akkor még nagyon nehéz volt. Ráadásul olyan 
tanáraim voltak, mint Illyés Flóra (Illyés Gyula fele-
sége – a szerk.), Montágh Imre, Bárczi Gusztáv és 
Meixner Ildikó. Az elhivatottságomat a nevelteté-
sem, családi példáim és Istenben való hitem hatá-
rozta meg.
Hogyan élték meg kollégáival a magas szintű 

munka méltatlan körülményeit?
Hát bizony, volt, hogy olajkályhával fűtöttünk. 

Ehhez a munkához elhivatottság és gyermeksze-
retet kell, a fizetésünk akkor is kevés volt. Jó kö-
zösséget alkottunk, remek pedagógusaink voltak, 
akikkel kiválóan együtt tudtam dolgozni. 1990-ben 
önálló intézmény lettünk, rá egy évre az országban 
harmadikként létrehozhattuk a logopédiai osz-
tályt, majd a következő három évben is egy-egy 

Zsóka néni, mindenki csak így ismeri Mészáros Györgynét, az állandóan aktív 
pedagógust, aki évtizedeken át töltött be vezető szerepet Gödöllőn a logopé-
dia létrehozásában, működtetésében. Kevés olyan család van, akinek tágabb 
környezetében ne lett volna vele dolga. Neve fogalom Gödöllőn, akinek a szí-
vében sok gyermek kapott helyet. Pedagógusnap alkalmából otthonában lá-
togattuk meg.

Kitartás, elhivatottság és gyermekszeretet
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Gödöllőn él, mégsem lehet Önről annyit hal-
lani. Az akvarell festészet van ennyire periférián 
vagy Ön?
Két éve költöztünk haza családostól Belgium-

ból, ahol több, mint egy évtizedig éltünk, és Gö-
döllőn terveztük el a jövőnket. A város jó választás 
volt, kedves szomszédok, kedvező fekvésű térség. 
Még sok kiaknázatlan fejlődési lehetőséget látok a 
városban, de én új vagyok itt, ismerkedem a helyi 
szokásokkal, és magamat is meg kell ismertessem 
a helyiekkel. Az akvarell, mint alkalmazott festő 
technika felfutóban van, de idő kell, hogy elérje 
itthon is a nemzetközileg elfoglalt helyét.
Mennyire számít kortárs képzőművészeti ága-

zatnak az akvarell? Nem lenne helye a GIM Ház-
ban?
Mindenképpen kortárs képzőművészet, ezt 

elsősorban mi, akvarellisták határozzuk meg. A 
közelben több kiváló akvarellistát is ismerek. Biz-
tosan lenne helye a GIM Házban, sőt szinte oda is 
kívánkozik!
Ismeri és követi a helyi művészeti életet?
Ismerkedem a helyi művészeti élettel. A gödöl-

lői neves galériában már megtalálhatók az akva-
relljeim. A galéria vezetőnője szívélyesen fogadott. 
Véletlen, de egy régi festő ismerősöm is Gödöllőn 
kötött ki, itt él és alkot. A Művészetek Háza már a 

Hogyan került Belgiumba és miért tért haza?
Amikor külföldre költöztünk már öt gyermekes 

család voltunk. A kintlétünk alatt, de Magyaror-
szágon (!) még további két gyermekünk született. 
Belgiumba két természetes ok vezetett minket. A 
gyerekek nyelvi környezetben tanulhattak nyelvet 
és mindannyiunk látóköre szélesedhetett. A másik 
tényező, mint a legtöbbünknél gazdasági ok volt. 
Mindannyian magyarnak születtünk és szeretünk 
is itt élni, soha nem vágytunk más hazára. A terv 
is ideiglenes kiköltözés volt, bár hosszabbra nyúlt, 
mint sejtettük.
Márciusban díjat kapott Varga Miklóssal Bu-

dafokon. Mivel érdemelte ki a hónap művésze 
címet?
Budafokon a március hónap művésze díjat kap-

tam. Óriási megtiszteltetés volt egy ilyen híres és 
elismert művész mellett, mint Varga Miklós díja-
zottnak lenni! Budafok-Tétényben szokás szerint 
az önkormányzat testületi ülések alkalmával két, 
a városrészhez kapcsolható művészt kiemelnek és 
díjaznak. Március hónapban minket találtak erre 
méltónak. Nagy öröm ez számomra. Ezt szép szo-
kásnak vélem, nem lenne rossz Gödöllőn is meg-
honosítani.
Vannak tervei Gödöllőn is?
Természetesen vannak. Bár látom, Gödöllőn 

vannak megosztottságok, amik nehezítik az ér-
vényesülést, de bízom benne, hogy ez is pozitív 
irányba fog változni. A magam részéről igyekszem 
Gödöllő jellegzetes helyeit felölelő kollekciót meg-
festeni, ami a lakóhelyemet is népszerűsítheti, így 
ezzel integrálódhatok szervesen a városba. Remé-
lem lesz majd szélesebb tere a kiállításának!

nevéből adódóan is alapvető tere lehetne az alko-
tásnak, a bemutatkozási és kiállítási lehetőségek-
nek. Eddig nem sikerült eredménnyel megkörnyé-
kezni, de továbbra is dolgozom rajta.
Miért az akvarell festészetet választotta?
Kezdetben mindent kipróbáltam. Festettem 

olajjal, akrillal, temperával, tussal, készítettem ké-
peket vegyes technikával. Az akvarellel óvatosabb 
voltam, talán tartottam egy kicsit tőle, de mindig 
nagyon vonzott. Teljesen más látásmódot igényel. 
Rengeteg lehetőséget kínál és minél több trükköt 
ismerünk, annál összetettebb festményt készíthe-
tünk. Persze ez senkit ne riasszon el az akvarelltől: 
kevés technikai ismerettel is lehet jó műveket al-
kotni! Emellett ott van a lehetőség a folyamatos 
fejlődésnek.

Hol lehet ezt megtanulni, és Ön kitől sajátítot-
ta el a technikákat?
Voltak mestereim a kezdetben, akiknek ma is 

hálás vagyok. Konkrét akvarell festőművészi kép-
zést és diplomát Flandriában, Belgiumban kap-
tam. Az ott töltött idő alatt érett meg bennem az 
elhatározás, hogy az akvarell mellett tegyem le 
végleg a voksomat. Évek óta kizárólag ezzel dolgo-
zom. Tanulni, elsajátítani ma már számos lehető-
ség van. Sok oktató videó elérhető az interneten, 
vannak workshopok, tanfolyamok, illetve kisebb 
létszámú aktív alkotó közösségek is.

Zechmeiszter László neve egyre ismerősebben és elismertebben cseng a 
képzőművészet világában. Nem csak a festészet különleges ágazata, de 
stílusa és elismerései is a magasan jegyzett akvarellisták közé predeszti-
nálják a hétgyermekes családapát, aki nemrég tért haza Belgiumból, s csa-
ládjával otthonra lelt Gödöllőn.

Az akvarell útja Belgiumtól Gödöllőig

Zechmeiszter László

Mészáros Györgyné, Zsóka néni
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Míg Gödöllő vezetése fennen hangoztat bizo-
nyos méréseket, amely az egyik legélhetőbb tele-
pülések között jelöli városunkat, addig az öndicsé-
ret fényében csupán egyetlen dologról feledkezik 
meg: a városban élőkről és azok komfortérzetéről. 
A település gazdátlanságáról számos mindennapi 
tapasztalat árulkodik, amely sajnos szintén előke-
lő helyre repítené Gödöllőt egy másik listán. Erről 
a listáról legutóbb, 2019-ben épp az elszenvedők, 
azaz mi, a helyben lakók mondtunk véleményt, s 
csupán 47 százalékra értékeltük a „mutatványt”. Ez 
az index aligha emelkedett azóta, sőt…

A júniusban embermagasságú, táblákat elta-
karó fű és gaz (amelyet a polgármester új barátja 
után szabadon, pestiesen szólva méhlegelőnek is 
hívhatnánk), az elöregedett járdahálózat, az infra-
strukturális karbantartás hiánya, a regnálása alatt 
elhanyagolt oktatási-nevelési intézmények épü-
letei, hogy csak párat említsünk, a 21. századi fej-
lesztésekről pedig ne is beszéljünk, amelyeket csak 
ígéretként hallunk több évtizede! Amikor vendéget 
fogadunk, azon tüsténkedünk, hogy a hozzánk lá-
togatók jól érezzék magukat. Az első benyomást a 
tisztaság alapján szerezzük. Sajnos évről évre egy-
re szembeötlőbb a szemét kérdés Gödöllőn, de vál-
tozás mégsincs. Hiába az évi egy-két alkalommal 
„megrendezett” szemétszedési akció, ez nem oldja 
meg generálisan a problémákat. Nemrég írtunk a 
központtól távol eső részeken uralkodó állapotok-

ról. De mielőtt bárki azt hiszi, hogy ez csak távol a 
központtól tapasztalható, az téved. A lakótelepek 
szelektív gyűjtő szigetei körül városszerte káosz 
uralkodik. Hiába él és gondolkodik környezettuda-
tosan a lakosság nagy része, jelen gyűjtési gyakori-
ság kevésnek bizonyul ahhoz, hogy ne Nápolyban 
érezzük magunkat.

Érdekes vetületet ad a családi házas övezetben 
eddig ingyenesen biztosított szelektív hulladék 
gyűjtésére alkalmas cserezsák fizetőssé válása. 
Nem tudni, hogy az intézkedés mennyire befolyá-
solja és milyen irányba változtatja a szelektív hul-
ladékgyűjtési kedvet, de tették ezt azért, mert pró-
bálták talpra állítani a veszteséggel „megörökölt” 
Zöld Híd Kft-t, amely két éven át hatóság általi 
megfelelőségi véleménnyel sem rendelkezett. 
Érdeklődésünkre a szolgáltatást végző DTkH Non-
profit Kft-től megtudtuk, a szelektíves zsák 39 forin-
tos darabonkénti árára tettek ajánlatot az önkor-
mányzatok és kereskedelmi egységek számára. De 
Bajkó Norbert alpolgármester a közösségi média e 
témával foglalkozó posztjához írt hozzászólásában 
már 45 forintos árat említ, amelynek - állítása sze-
rinti – árképzésében Gödöllő városa nem vett részt. 
De nem ez az egyetlen „furcsaság” a beírásában, 
hiszen Bajkó a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló 

ingyenes zsákok évenkénti nyolcról 32 darabra 
való emelését az önkormányzat eredményeként 
titulálja, miközben eddig is ennyi járt az ingatlan 
tulajdonosainak. A változás csupán annyi, hogy a 
16 gyűjtési hét helyett most egyszerre, a „szezon” 
elején osztják ki a zsákokat. A legnagyobb gond a 
kommunikáció hiánya, bár ha az alpolgármester 
szavai és a DTkH levele közötti ordító különbsé-
geket vesszük alapul, nem biztos, hogy ez a fajta 
„kommunikáció” bárkinek is hiányzik.
Szintén furcsa, hogy csak pár sziget van kame-

rával ellátva, mi több, tapasztalatunk szerint a ka-
merák néha áthelyezésre kerülnek az egyik helyről 
a másikra. Egyszeri beruházás lenne a 32 sziget 
bekamerázása, de nem történik előrelépés, sőt, in-
formációink szerint még a kamerák némelyikének 
valódiságát is kérdések lengik körül. Márpedig az 
elrettentés, így a megelőzés fontos lenne. Ugyanez 
igaz az illegális szemétlerakásra, melyek szintén 
megtalálhatók a nagy forgalmat lebonyolító utak 
mentén. Hiába a lakótelepen élők által indított 
közösségi médiában indított „cunami”, azok sem 
találnak megértésre. Így marad nekik a bosszanko-
dás, amikor a nyaraló övezetből érkező autók zsák-
számra termelik oda saját feleslegüket, hiszen ez 
„olcsóbb”, mint díjat fizetni a szolgáltatásért. Hogy 
mennyi bírságot szabott ki eddig az önkormányzat, 
nem tudni, de nagyobb értelme lenne, mint a be-
hajtási rendelet néven elhíresült „sarcnak”, ame-
lyet a munkájukat végző vállalkozásokkal fizettet-
ne az utak használatáért, amit előbb-utóbb a város 
lakosságára hárítanak majd.
Van példa zárható konténerre is (pl. Eger), de 

városunkban a megoldás helyett még a párbeszé-
det is csak szimulálják. Példa erre a Szőlő utcai 
társasházakban egy éve kifüggesztett, Pappné 
Pintér Csilla lokálpatrióta képviselő nevével el-
látott felhívás, amely ezt célozza meg. Ahogy írják 
a plakáton: mindannyiunkra szükség van, és csak 
együtt sikerülhet! Egyetértünk. Mi készen állunk. És 
a városvezetés?

Számos lehetőség van egy település élhetőségének a mérésére. Sok város-
vezető a saját marketing értékének megfelelően próbálja előtérbe helyezni 
a számára kedvező értékeket, s ezen felméréseknek hisz, vagy amit éppen 
ő készíttet. Mi ezt egyszerűbben és lepel nélkül, az átlagember szempontjá-
ból mutatjuk be.

Nápolyi szelet újratöltve

HIRDETÉS

kevés csupán elmondani és megmutatni. Rá 
kellene találnunk valami olyan mechanizmus-
ra, amellyel még közelebb lehet juttatni ezeket 
az üzenetet az emberekhez, hogy ne legyen 
többé kérdés az egyéni lét és a nagy egész vi-
szonya.
A NatGeo főszerkesztői munkáján túl mi-

kor találkozhatunk legközelebb Önnel, mi 
lesz a következő nyilvános szereplése?
Ugyan nem szereplés, de ahogy eddig, úgy 

ősztől újra tanítok majd külföldi egyetemi 
hallgatókat vizuális és operatőri ismeretekre a 
Metropolitan Egyetemen, ezt nagyon élvezem. 
Ott is azzal a problémával találkozom újra meg 
újra, hogy miként lehet átadni a kép szeretetét 
azoknak, akik nem feltétlenül szakmabeliek 
még. A nyáron pedig végig a magazinnal fog-
lalkozom.
Hogy tetszik önnek ez a rendezvény és a 

miliője, a történelmi kastély?
Ebből az alkalomból is már többször jártam 

itt a korábbi években. Nem kell mondanom: 
lélegzetelállítóan szép ez a hely. Nekem kü-
lönösen kedves látvány, hogy amikor kint va-
gyok az utolsó napon – amely a gyermeknap is 
egyben -, mindenfelé családokat látok gyere-
kekkel. Tehát pontosan azokat az arcocskákat 
látom, akikben még nagyon reménykedem.

Előny vagy teher egy országosan ismert és 
elismert személy fiaként érvényesülni?
Ez is, az is. De igyekszem most már önerőből 

és saját jogon létezni és dolgozni. Így, hatvan 
felett már ideje.
Valamiféle megfontolásból választotta a 

média édesapjától eltérő ágait?
Nem. Óvodás koromban még aligha foglal-

koztam ennek a mögötteseivel, de már akkor is 
csak állatokat gyűjtögettem és bámultam. Bio-
lógiai érdeklődésem egyértelműen valamiféle 
belső indíttatásból származott.
Volt azért ebben esetleg atyai ösztönzés is?
Nem, a szüleim mindig hagyták, hogy a saját 

utamat járjam. A nagyapám volt az egyetlen, 
akinek ornitológusként köze lehetett volna eh-
hez, de ő akkor már sajnos nem élt.
Milyen minőségében hívták meg a zsűribe? 

Az operatőri vagy a főszerkesztői vénája kell 
inkább a szakmai munkához?
Arra tudok válaszolni, hogy melyiket érzem 

erősebbnek. Arra kevésbé, hogy miért kértek 
fel. A National Geographic magazinnál képpel 
és szöveggel is dolgozom, a kettő együtt tud a 
legjobban működni. De azért számomra a kép 
még mindig elsődleges.
Mondhatni, már rutinosnak számít a kü-

lönböző versenyek zsűrizésében. Ez a szak-

mai fejlődésének tudható be vagy már in-
kább a tapasztalatát próbálja átadni?
Ezen még nem gondolkodtam soha. Nekem 

az a mániám, hogy a jó kép megtalálja a maga 
útját, és ha ebben tudok segíteni, akkor bol-
dog vagyok. A képnél nincs erősebb üzenet.
Miként lehet 106 ország 1374 filmjét szem-

lézni egy ilyen alkalomra?
Sehogy. Van egy előzsűri, amely válogat 

és szűr. Nem kevés film marad fenn a rostán, 
annak végignézése már a zsűritagok dolga. 
Nehéz, de kategóriák természetesen vannak. 
Most éppenséggel az történt, hogy nekem és 
Szalay Péter zsűritársamnak nagy kedvencünk 
lett egy nagyon kis költségvetésű, egyszemé-
lyes, láthatóan nem professzionális eszközök-
kel készített film. Talán az egyik legerősebb 
film, mindketten így éreztük. Lám, nem fel-
tétlenül a profi háttér, és nem is a döbbenetes 
eszközpark és polírozott látványvilág a fontos.
Mit mond Önnek és a társadalomnak ez a 

fesztivál?
Nekem azt mondja, hogy amennyire csak 

tudom, képviselnem kell, segítenem kell át-
vinni az üzeneteket, mert ez az évtized sors-
döntő ebből a szempontból. Remélem, eddig 
sem mondtunk semmit hiába. Tudjuk, hiszen 
adatok is bizonyítják: rossz irányba tartunk. De 

A képnél nincs erősebb üzenet 
Interjú ifj. Vitray Tamással

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

+36 20 55 90 990

www.kertvill-centrum.huELEKTROMOSFŰTÉS

HOGY NEHOGY GÁZ LEGYEN, HA NINCS GÁZ

Május utolsó hétvégéjén zajlott Gödöllőn a Kék Bolygó Alapítvány által 
meghirdetett és szervezett VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvé-
delmi Fesztivál, az ország egyik legnagyobb fenntarthatósági közönség-
programja. A rangos tematikus filmes seregszemle nemzetközi szekció-
jának háromtagú zsűrijében feltűnt egy ismerős név is. Vitray Tamásról 
talán sokaknak a televíziós műsorok és legendás sportközvetítések ug-
ranak be. Mi azonban a neves operatőrt, biológust, szakírót, a National 
Geographic magyarországi főszerkesztőjét köszönthettük.
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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

Persze megoldás mindenre van, hiszen 
a konténerek számát lehet emelni, ezáltal 
a rendetlenség is megszüntethető lenne. 
Erre már több pozitív példa is van, hiszen 
Kocsi Tamás és Török Sándor önkormány-
zati képviselők (mindketten Szövetség 
Gödöllőért) a saját körzetében meglépte 
a konténerszám emelését, pedig azon szi-
geteken csak üveget gyűjtenek a családi 
házas övezetben történő házhoz menő 
szelektív gyűjtés miatt.

Mindennapos csendélet a Szőlő utcában

A gaztól már a  
szemét sem látszik?
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Egy éve az ország legjobb nyolc csapata közé 
kerültek a röplabdás lányok, ahonnan végül 
egyéb okok miatt visszaléptek. Ennek tükrében 
hogyan élték meg az idei bronzérmet és azt, 
hogy a csapat az NB I-ben folytatja?
Először is köszönöm a GDL.hu Pelikán szer-

kesztőségének, hogy folyamatosan keresnek és 
érdeklődnek a GRC életéről! Büszkék vagyunk 
az eredményeinkre, a sportolóinkra, és klub ösz-
szes munkatársára. De a sportban rejlő realitás 
azt diktálta számunkra, hogy nem vállalhatjuk 
túl magunkat. Látjuk és érezzük a hontalanság 
fárasztó útját. A mindennapi, monori oda-vissza 
útvonal nem könnyű, amely nemcsak fizikailag, 
de pszichésen is fárasztó. A lányok a tavalyi év 
után nyilván csalódottak az eredmény miatt, 
hiszen az első szakaszban tíz mérkőzésből tízet 
nyertünk meg. Majd jöttek a sérülések, amikor 
kisegítettek a saját nevelésű játékosaink, de 
tudtuk, hogy így kevesek leszünk. Köszönöm az 
edzők áldozatos munkáját és az utánpótlás játé-
kosok segítségét is!
Minek volt köszönhető, hogy ennyi játékos 

ágynak dőlt?
A hat kezdő játékosból négynél komoly sérülés 

történt tavasszal. Ez mindent elmond, amit vizs-
gálni kell. A sok utazás és a feszültség sem ked-
vezett, de előző szezonban is így csináltuk, akkor 
viszont csak egy sérültünk volt.

Egy klub jövőbe vetett hitét és hosszú távú 
stratégiáját mindig az mutatja leginkább, ha 
van utánpótlása. Kijelenthetjük, hogy komoly 
lábakon áll a jövő röplabdasportja Gödöllőn?
Fantasztikus teljesítmény, hogy idén az U13 

mini, az U17 serdülő, és az U21 
junior lány korosztály is eljutott 
az országos elit bajnokság dön-
tőjéig, ahol egy kivétellel a fel-
nőttekhez hasonló, bronzérmes 
eredményig jutottak. Természe-
tesen mindig van hova fejlődni és 
törekszünk is erre, de a fent em-
lített adatok mindenféleképpen 
predesztinálnak minket a jövő-
beni komoly sikerekre.
Egy esetleges siker után elfo-

gadná a vezetőség az extraliga 
indulást is?
Az extraliga indulás mindig 

anyagi kérdés. Én lennék a világ 
legboldogabb sportvezetője, ha 
sérülésmentesen „le tudnánk 
hozni” egy szezont, így nagyobb 
esélyünk is lenne a legjobbak kö-
zött való indulásra.
Megszokhatta a gödöllői kö-

zönség, hogy a felnőtt csapat 
Monoron van otthon, hiszen 

pálya, amelyet több évtizede, a gödöllői csapat 
megszűnése óta nem használtak. Nyilván ak-
kor sem volt rajta egyetlen fa sem, azóta a ter-
mészet „ültette be” növényekkel. Szeretném 
hangsúlyozni, egyetlen fát sem szerettünk volna 
kivágni, de az önkormányzat valami ok miatt ezt 
a területet jelölte ki számunkra. Ezért válasz-
tanunk kellett: vagy ezen a helyszínen építünk 
Gödöllőn, vagy más településen ténykedünk. A 
szívünk győzött és „belekényszerültünk” ebbe 
a megoldásba. Egyetlen olyan fát sem vágtunk 
ki, amely évszázados múlttal rendelkezne, 
ugyanakkor nagy figyelmet szentelünk az épü-
let kialakításának, a környezettudatosságnak és 
annak, hogy minden tekintetben beleillesszük a 
környezetbe.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Már a zöldes színvilággal is a tájba szeretnénk 

illeszteni a csarnokot és a gázt be sem kötjük. 
Csak vizet és villamos energiát használunk, 
noha az épület tetején 2000 négyzetméteres 

napelempark lesz, amely remé-
nyeink szerint nem csak a mi el-
látásunkat biztosítja, hanem a 
fel nem használt energiát lead-
juk. Gyűjteni fogjuk az esővizet, 
amellyel szintén sok költséget 
megtakarítunk, nem mellesleg 
védjük a környezetünket. Úgy 
vélem, ma több, mint üzenet 
értékű ez a környezettudatos 
és energiatakarékos építkezés.
Mekkora lesz a csarnok?
A terület 5400, a csarnok 

alapterülete 2000, a játéktér 
pedig 1100 négyzetméter lesz. 
A magassága 14 méter, ekkora 
nincs még egy a megyében. Há-
rom pálya elfér benne kereszt 
irányban, ami szükséges is lesz, 
hiszen a felnőtt csapat mellett 
több, mint 200 gyermekkel fog-
lalkozunk. A sportkomplexum 
multifunkcionális lesz, amely 
nemzetközi sportesemények 

megrendezésére is alkalmas. A reptér közelsége 
miatt erre meg is lehet minden reményünk. 
Berendezték már képzeletben?
Valóban csak képzeletben, mert az már lát-

szik, hogy a 600 millió forint nem lesz elég. 
Annyit tudni lehet, hogy a földszinten kapnak 
majd helyet az irodák és a fájdalomklinika, ami 
egy rehabilitációs teret jelent. Lesznek tera-
szok, de komoly figyelmet kap a kert építése, 
a későbbiekben pedig szeretnénk kialakítani 
strandröplabda pályát is. Olyan szolgáltatásokat 
szeretnénk nyújtani a zöld és biztonságos kör-
nyezetben, hogy a szülők nyugodt szívvel ránk 
bízzák a gyermekeket akár egy tábor során.
Mikor várható az átadás?
Szeretnénk idén elérni a szerkezetkész álla-

potot, s ha minden más feltétel is teljesül, akkor 
2023-ban átvágni a szalagot. Addig az utat és a 
közvilágítást is rendezni kell. Reményeink szerint 
a Magyar Röplabda Szövetség a továbbiakban is 
mellettünk áll és anyagi támogatásával segíti, 
hogy mielőbb birtokba vehessük a csarnokot.
Ez elegendő lesz a sportág kiszolgálására?
Jelenleg öt helyszínt bérlünk és Monoron ját-

szik a felnőtt csapat. Ezt az áldatlan állapotot 
optimalizáljuk itt, így „csak” az üzemeltetést kell 
megoldanunk. Jelenleg nettó befizetői vagyunk 
a városnak, éves szinten 10 millió forintos nagy-
ságrendben, hogy a gödöllői családok gyerme-
keinek lehetőséget biztosítsunk röplabdázni.
Adódik a kérdés: haszonélvezője lehet-e a 

többi helyi sportegyesület a röplabda csarnok-
nak?
Nyitott és befogadó klubként felelősséget 

érzünk irántuk is, mint ahogy a nyitottságunk 
eddig is megvolt a város egésze iránt. Eddig sem 
rajtunk múlt és ezután sem rajtunk múlik a vá-
rosi kapcsolatok minősége, mi kivétel nélkül 
pozitívan állunk mindenki iránt, aki tisztességes 
szándékkal közeledik felénk. Amennyiben le-
hetőség lesz rá, a szabad kapacitásaink függvé-
nyében az edzésidőkön kívül szeretettel várjuk 
a sportegyesületeket, de a sporton kívül szeret-
nénk mást is beengedni, például koncerteket 
szervezni.

Évtizedek óta megszokhattuk, hogy a gödöllői röplabdás lányok szállítják 
városunk legmagasabb szintű országos eredményeit a látvány csapat-
sportok közül, ami idén sem történt másképp. Mind a felnőtt, mind pedig 
az utánpótlás csapatok remek eredményei is azt mutatják, hogy komoly 
szakmai munka folyik a klub háza táján, mégis a tavalyi extra(ligás) telje-
sítmény az idei szezonban „csak” a dobogó harmadik fokára volt elég. Az 
évad eredményeiről, valamint az Erzsébet-park mögött történő „meglepe-
tés” munkálatokról is beszélgettünk Barta Lászlóval, a Gödöllői Röplabda 
Club (GRC) elnökével.

Bronzkorszak utáni „alapozás” SPO
RT

ott tudja lejátszani a hazai mérkőzéseit. Miért 
kényszerültek a városon kívülre?
Gödöllőn sajnos nem áll rendelkezésre al-

kalmas csarnok, ezért lettünk „hontalanok”. Az 
egyetemi létesítmény és a Török Ignác Gimnázi-
um terme sem műszakilag, sem pedig belmagas-
ság szempontjából nem elegendő. Noha óriási 
szüksége lenne a gödöllői sportnak plusz térre, 
erre hiába vártunk 30 évet. A városközpontba 
tervezett csarnok és a kosárlabda csarnok sem 
épült meg. Monor ugyan sokkal szerényebb 
sportélettel bír, de a sport infrastruktúráját össze 
sem lehet hasonlítani a gödöllőivel.
Ha minden igaz, ez hamarosan megváltozik.
Már sokan észlelték, hogy az Erzsébet-park 

mellett munkálatok zajlanak. Örömmel mond-
hatjuk ki végre: lesz otthona a gödöllői röplabdá-
nak. Egy hosszú, ötéves folyamat fontos mérföld-
kövéhez érkeztünk, hiszen 2017-ben döntött az 
önkormányzat arról, hogy ezt a területet a csar-
nokunk felépítésére adja.

Mi történt 2017 óta? Miért csak most kezdő-
dött az építkezés?
A csarnok eredeti költségvetése 600 millió fo-

rint volt. Ezt össze kellett gyűjteni, amely sikerült 
is a cégek társasági adó felajánlásaiból (TAO). 
Közben volt egy elnökváltás is 2019-ben, ezért 
a mandátumom onnan datálódik. Korábban le-
hetőségünk lett volna Veresegyházán otthonra 
lelnünk, eredményes tárgyalásokat folytattunk 
Beer Miklós egykori váci megyéspüspökkel is, 
de többedmagammal azon voltunk, hogy egy 
gödöllői csapatnak a saját városában legyen az 
otthona. Az egyetem részéről is történtek lépé-
sek, hogy az égiszük alatt tevékenykedjünk, de 
sajnos ez egyéb okok miatt szintén meghiúsult. 
De aki csak egy fűszállal is segíteni tudott, hogy a 
lányok komoly teljesítményéhez végre minőségi 
otthont is kapjanak, azoknak itt és most szeret-
nék köszönetet mondani!
A közösségi médiában azzal támadták, hogy 

fákat kell kivágni a csarnok építéséhez. Mi a 
véleménye erről?
A csarnok egy kivett, sport és rekreációs be-

sorolású területen épül. Ez az egykori gyeplabda 

Csak ötszettes, drámai csatában maradtak le az országos elit 
bajnokság dobogójáról a juniorok. A gödöllői Bútor Anna (alsó 
sorban balról harmadik) lett a hatos döntő legjobb játékosa. Az UTE legyőzésével harmadik helyen zárt a serdülő csapat a 

nemzeti bajnokság hat résztvevős döntőjében.
Döntő játszmában szereztek bronzérmet a mini lányok a nyolc 

csapatos országos bajnokság fináléjában.
Az NB I rájátszás végén bronzérmet nyert felnőtt csapatunk. 

Álló sor közepén: Barta László klubelnök
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Gubás Gabi Sisi bőrébe bújt, de nem is akárhogyan és legfőképpen 
nem úgy, ahogy általánosságban vélekednek a magyarok királynéjáról. 
A népszerű színésznőt kérdeztük erről a különleges előadás után.
Ha Sisi, akkor szinte mindenkinek először Gödöllő jut az eszébe. Miért 

ide szervezte az előadást?
Mivel tudtam, hogy Gödöllő a szíve csücske volt Sisinek, azt gondoltam, 

hogy ennél autentikusabb helyen nem is játszhatnám el őt.
Sisit már sokan, sokféleképpen közelítették meg és dolgozták fel, pró-

zai mű azonban még nem született belőle. Tudatosan törekedett erre 
vagy ezt a műfajt érezte a legmegfelelőbbnek hozzá?
A műfajt a rendező, B. Török Fruzsina találta ki és általa egy olyan mű szü-

letett, amely cselekményben gazdag, és szinte izgalmas krimiként tárul fel 
lépésről lépésre a királynő élete. Így született meg egy elképzelt beszélgetés 
a gyilkos és áldozat (Sisi) között, amelyben sok mindent megtudhattunk 
róla és a belső motivációiról. A gondolatok racionalizálása történik a szín-
padon, hiszen a tettes megindokolja magának a gyilkos cselekedetét. Az 
idősödő Sisi 40 év felett nem engedte magát fotózni, ezért különösen izgal-
masnak találtam a témát, hogy én játszhatom, de egyben hiteles is, hiszen a 
gyilkos képzeletében is a fiatal Sisi jelenhetett meg, mert sohasem találkoz-
tak egymással a gyilkosság pillanatáig. A színpadon nem az idealizált Sisit 
láthatjuk, viszont választ kapunk arra, mitől keseredett meg, miért voltak 
pszichoszomatikus tünetei, és menekült még saját maga elől is. Jó volt 
felfejteni és emberközelibbé tenni a gyermekeitől és szabadságától meg-
fosztott asszonyt. Fontos, hogy ne csak a királyné fésűjét foghassuk meg a 
múzeumban, hanem ismerjük meg az emberi vívódásait is. Egy biztos, hogy 
a szívem csücskébe zártam.
Mit szeretett volna leginkább átadni szerepével a közönségnek?
Mindig megpróbálok legalább egy kapcsolódási pontot találni, amely 

onnantól kezdve köldökzsinórként köt össze engem a megtestesítendő 
alakkal. Olyan ez, mintha az előadásommal szülném meg, a próbák pedig 
a vajúdásaim. A szabadság iránti vágyát szeretném kivetíteni a színpadra. 
Valljuk be, aranykalitkába zárva, folyamatosan helyre utasítva, mindig felül-
bírálva én is deformálódnék. Sisi már kérte és kívánta a halálát, erről napló-
bejegyzések is megtalálhatók, elkerülhetetlen volt a sorsa.
A szépségük hasonlóságából vagy valami más miatt fogadta el a fel-

kérést?
Hiszem, hogy nem véletlenül találnak meg a szerepeim, így tudtam, hogy 

ezzel is dolgom van. Amikor Sisivé változtattak, és a fejemre tették a hajko-
ronát, meglepő volt, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. Nagy élmény 
volt számomra, hogy nem a megszokott „habos-babos” oldaláról mutat-
hattam meg őt, hanem láthatjuk az emberi esendő arcát is.

Gregor Bernadett szintén 
egy nem mindennapi előadás-
sal szórakoztatta igényes kö-
zönségét, aki Karády Katalint 
idézte meg a kastély barokk 
színházában.
Szépsége mit sem változik, 

azonban színpadi szerepeivel 
szélesíti a palettát. Tudatos ez 
Öntől vagy idővel magától jön?
Szerencsésnek mondhatom 

magam, mert megtalálnak a 
munkák, nem én megyek elé-
bük. Eddig nem volt szükségem 
arra, hogy saját kezembe ve-
gyem a sorsom. Hosszú ideje tár-
sulati tag vagyok, mert fontos, 
hogy legyen egy fix hely, ahova 
tartozhatok. Sikeresnek tartom 
magam, mert sosem ragaszkodtam görcsösen valamihez, így ki tudok telje-
sedni.
Miért pont Karády Katalinnak szeretett volna emléket állítani? Példaké-

pe? Esetleg ismerte őt személyesen?
Sajnos nem ismertem. Kamaszlányként Szegeden nőttem fel, s akkoriban 

lehetett ismét kapni a bakelit lemezeit és kazettáit. Mindig kértem a szüleim-
től, hogy vegyék meg, s persze naponta „rongyosra” hallgattam. A dalok mé-
lyen megérintettek annak ellenére, hogy koromnál fogva, tapasztalat hiányá-
ban nem éreztem át a mondanivalói jelentőségét. Megfogott a személyisége, 
amivel nem vagyok egyedül, másokat is foglalkoztat a Karády titok, hiszen 
film is készült róla.
Karády Katalin életét titkok és homályok fedik, egyesek „férfifalónak” 

tartották. Mik igazak az életrajzi adatokból? Milyennek ismerte meg és 
mutatja be őt Gregor Bernadett a színpadon?
Fontos, hogy nem eljátszom Karády Katalint, csak mesélek róla egyes szám 

harmadik személyben, és igyekszem is ezt megtartani. A titkát nem sikerült 
megfejteni, nem is kell, viszont örömmel tölt el, hogy halála után 32 évvel 
is megtelnek a színháztermek miatta. A titkait magával vitte a sírba, mindig 
szűkszavúan beszélt, és leginkább csak a gyermekkoráról. Nehéz sorból in-
dult, a színházi pályája eleje is rögös volt. Személyiségének titka az a mérhe-
tetlen emberi jóság, amivel a háború alatt katonáknak énekelt és életeket, 
köztük zsidó gyerekeket mentett meg. Ki is tüntették őt a Világ Igaza díjjal.
„Jó a rosszat elfeledni” - ez az előadásának címe. Van áthallás Karády 

Katalin és Ön között?
Semmilyen párhuzam nincs köztünk. Érzéketlenség és tiszteletlenség 

lenne hozzá hasonlítani magam, csupán egyik dalának címét választottam 
az előadáshoz is. Ennek oka, hogy Karády dalainak hangzása alapvetően  
melankolikus. Ez viszont egy pozitív hangvételű dal, az előadáson is olyan fo-
tót vetítünk ki hozzá, ahol teli szájjal nevet, kevés ilyen készült róla. Az áthallás 
ott van, hogy sok támadás érte őt, el is ment az országból, ám végrendeleté-
ben arról rendelkezett, hogy Magyarországon temessék el. Sok helyre jutot-
tam el az előadással, de úgy érzem, hogy ebben az ékszerdobozban, ami a 
Gödöllői Királyi Kastélyt jelenti, itt lelt igazi otthonára az est, melyhez nagyon 
passzolt az értő és érző közönség is.

Múzsák a gödöllői kastélyban
Bő két hét leforgása alatt hazánk és jelenkorunk két meghatározó színésznője kápráztatta el előadásával 
a közönségét a Gödöllői Királyi Kastélyban. A két múzsát nem csak tehetségük és szépségük köti össze, 

de mindketten egy kevésbé ismert oldalukról mutatkoztak meg.

„Herctzegi tántz és komédia ház” Gödöllőn
Gróf Grassalkovich Antal 1739-ben kezdte el élete fő művét megépít-
tetni: a gödöllői uradalom középpontjában lévő kastélyát. A barokk stí-
lusban emelt kettős U alakú épület kettős kupolájával irányadó volt a 
kortársak számára, nem véletlenül hívják „gödöllői típusnak” az erre 
hasonlító főúri lakokat. Szinte élete végéig bővítette a családi rezidenci-
áját, amellett, hogy templomokat, iskolákat is építtetett. Utódai halála 
után már csak belső átalakításokat végeztek, nem is kicsiket.

KASTÉLY

HIRDETÉS

A nézőtér két bejárattal rendelkezik, az egyik a 
belső udvarról érhető el, a másik a páholy alatt 
a kastélyba vezet, hiszen maga a színház az épü-
let egyik szárnyában rejtőzik. A játéktér másfél 
méterrel magasabban helyezkedik el, ami a 
korra jellemző kulisszás rendszerű, mechani-
kus szerkezetekkel ellátott volt. A nézőtér hátsó 
fele felett található a hercegi páholy, ahonnan 

a legjobb kilátás nyílt a színpadra. 
Csak meghívóval vehettek részt az 
előadásokon, jegyet nem lehetett vál-
tani, sőt a meghívottak közül is csak 
kevesek foglalhattak helyet a páholy-
ban, a hercegi pár mellett. A hercegi 
udvar több heti gödöllői tartózkodá-
sa alatt budai és pesti színtársulatok 
fordultak meg a kastély színpadán a 
Grassalkovichok és környékbeli ne-
mesek örömére. A zenét II. Antal saját 
zenekara szolgáltatta, akiket az északi 
oldalon, a róluk elnevezett Muzsi-
kus-szárnyban helyeztek el (jelenleg 
ez még felújítás előtt áll, ám romtúra 
keretében megtekinthető). A színház 
szomszédságában található a déli ol-
dalon a kastély lovardája. Mindkettő 
szoros összeköttetésben állt a kastély 
sörpincéjével. A két részre osztott 
teremben tárolták és szolgálták fel a 
seritalt és egyéb üdítőket. E hármas 
egység az úri szórakozás magas szín-
vonalát képviselte, nem beszélve a 
herceg Grassalkovich II. Antal és neje 
vendégszeretetéről.
Hogy ne csak a történelmünkre és 

az épületre lehessünk büszkék, 2018 óta folya-
matosak a színházi előadások a kastély barokk 
színháztermében. Idén összesen 15 alkalom-
mal bárki megtapasztalhatja, hogy milyen is a 
kastély-érzés, a festett falak közt, és a cseh kris-
tálycsillár alatt – mely a színház 2003-as felújítá-
sára készült – mennyire különleges Gubás Gabi, 
Gregor Bernadett, vagy Göttinger Pál játékát 
megnézni.

Hat gyermeke közül Antal (1734-
1794) fia örökölte a birtokot, ám 
családi rezidenciáját Pozsonyiván-
kán rendezte be. Felesége, herceg 
Esterházy Anna Mária (1739-1820), 
akinek édesapja az az Esterházy 
„Fényes” Miklós, akihez a fertődi 
Esterházy-kastély felvirágzása köt-
hető. Eszterháza a színművészet, a 
zene, a képzőművészetek központ-
jává vált Mária Terézia uralkodása 
(1740-80) idején. A hercegi udvar 
hangversenymestere pedig nem 
más volt, mint az európai hírű Jo-
seph Haydn.
Grassalkovich II. Antalnak tehát 

két igen markáns példa lebegett 
szeme előtt: édesapja mecénási 
tevékenységét tovább vitte, ám 
nem az építészetben, hanem apó-
sát követve a művészeteket kezdte 
el pártolni. Kezdetben a pozsonyi, 
illetve a pozsonyivánkai kastélyban 
rendeztek színházi előadásokat, 
majd apósa mintájára II. Antal is 
alapított egy 24 tagú (vonós) zene-
kart. II. József (1780-90) birodalmi hercegi cí-
met adományozott a Grassalkovich családnak. 
A rangemelésnek azért is volt nagy jelentősége, 
mert ebben a korszakban a magyar főneme-
si hierarchiában csupán a Batthyányiak és az 
Esterházyak egy-egy ága viselt hercegi címet. 
Mindennek reprezentációs vonzata is volt, így II. 
Antal számítva a hercegi címre, 1782-85 között 
felújíttatta gödöllői kastélyát, ami addigra kissé 

divatja múlttá vált. Az épületegyüttes külső lát-
ványában ekkorra már a teret hódító klasszici-
záló, késő barokk stílus elemei jelentek meg, a 
belső átalakítások közül pedig a második U alak 
déli szárnyának átépítését kell kiemelnünk. Há-
rom szint egybebontásával kialakítottak egy 
120 fő befogadására képes színházat. Falai a 
korszaknak megfelelően klasszicizáló későba-
rokk festésűek, részletgazdag, vidám színekkel. 

Világbajnok fagylalt már a Kastélyban is!
Kóstolja meg Fazekas Ádám

fagylaltkészítő mester világbajnok fagylaltját 
a Kastély megújult kávézójában, a 

Cafe Idában
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Barokk színház rekonstrukciós rajza / megvalósítása
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Dr. Gyuricza Csaba rektor szerint az együtt-
működés legfőbb célja az, hogy az egyetem 
által nyújtott lehetőségeket a diákok minél szé-
lesebb köre megismerje. „A tudatos pályavá-
lasztás minden fiatal elsődleges érdeke. Hogy ez 
az életre szóló döntés valóban a lehető legsike-
resebb legyen, a MATE élmény alapú szakmai és 
kulturális programokat, pályaorientációt segítő 
tájékoztató előadásokat és közösségi szolgálati 
együttműködést biztosít a fiataloknak” – emelte 
ki az intézmény vezetője.
A MATE minden évben két alkalommal fogad-

ja majd az érintett középiskolák végzős osztálya-
it egy hosszabb, 3-5 órás campuslátogatáson, 
melynek keretében a diákok laborlátogatáso-
kon és előadásokon nyerhetnek bepillantást az 
egyetemi életbe, a high-tech agrárium és a kap-
csolódó tudományterületek legújabb területei-
be, valamint a felvételi rendszerébe. A laborok 
és a botanikus kertek látogatására az alsóbb 
évfolyamos diákoknak is lesz lehetőségük.

A fotón (balról jobbra): Dr. Szabó István (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese), Dr. Merkei Attila György (a péceli Fáy András 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója), Fábián Bertalan (a gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója), Holló Krisztina (a Váci Szakképzési 

Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Aszód igazgatója), Dr. Gyuricza Csaba (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora), 

Kis Ágnes (az isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója), Veizer Valéria (az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium igazgatója), Kocsi Tamás (a Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gödöllő igazgatója), Takácsné Elek  

Borbála (a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatója).                      Fotó: Balázs Gusztáv

a motiváció a sikeresség egyik alapfeltétele, 
ezért rendkívül fontosak azok a kiscsoportos 
laborlátogatások, ahol egy-egy kísérletet si-
keresen elvégezve a diákok pozitívan tudnak 
kapcsolódni az adott tudományterülethez. Az 
egyetem sokszínű, rendkívül széles oktatási 
portfóliója ráadásul minden tudományterü-
letet lefed, ezért nincs olyan érdeklődési körű 
diák, akit ne tudna az egyetem személyesen is 
megszólítani.
Az aszódi, gödöllői, isaszegi és péceli iskolák 

tudományos ismeretterjesztő rendezvénye-
ken, továbbtanulással kapcsolatos fórumokon 
és pályaorientációs napokon szintén vendégül 
látja majd a MATE képviselőit az együttműkö-
dés keretében.

AZ ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁSON 
RÉSZT VEVŐ ISKOLÁK:

• Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,  
Általános Iskola és Kollégium, Aszód

• Fáy András Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium, Pécel

• Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola,  
Gimnázium és Szakközépiskola, Isaszeg

• Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 
Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium, Gödöllő

• Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
• Váci Szakképző Centrum Madách Imre 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
Gödöllő

• Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma, Aszód

Ezek az élményfókuszú, interaktív progra-
mok nagy segítséget jelentenek ahhoz, hogy 
az okostelefonnal és állandó netkapcsolattal 
felnövő diákok felfigyeljenek az agráriumot 
és más tudományágakat elárasztó high-tech 
fejlesztésekre. Ha élményeik révén felismerik 
az innovációkban rejlő óriási potenciált, és 
rádöbbennek, hogy a mezőgazdaság már nem 
csupán sáros gumicsizmákról szól, akkor ők is 
nagyobb eséllyel kívánnak cselekvő részesei 
lenni a jövő mezőgazdaságának.
Napjainkban egyre inkább bebizonyoso-

dott, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszer-
termelés minden bizonnyal az egyik legmeg-
határozóbb, az egész világ számára kiemelt 
stratégiai ágazattá vált, ezzel párhuzamosan 
pedig az agrárszakma presztízse is nőni fog. Az 
ilyen interaktív rendezvények révén ezt a biz-
tos jövőképet a fiatal generáció is megláthatja.
Mint az az iskolaigazgatók részvételével 

zajló kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) együttműködési meg-
állapodást kötött hét – köztük három gödöllői – iskolával, a diákok tudatos 
pályaválasztása és továbbtanulásuk elősegítése érdekében.

Gödöllői diákok 
pályaválasztását  
segíti a MATE
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Szó mi szó, a kommunista vezér egy olyan orszá-
got vezetett, amelynek 33 évesen állt az élére. Az 
előző rezsim megdöntése után a forradalom sike-
rével vette át a miniszterelnöki posztot. 1965-ben 
ő lett a Kubai Kommunista Párt első főtitkára és így 
vált az ország egypárti szocialista köztársasággá. 
2008-ban fizikai állapotára hivatkozva mondott 
le elnöki és hadvezéri posztjáról, majd 2011-ben 
első titkári feladatától és a központi bizottságtól 
is megvált. A hatalmat öccsének, Raúl Castrónak 
átadva – aki őt követve tíz évig volt hivatalban – vé-
gül 90 éves korában, 2016-ban hunyt el.
Mi tagadás, nagy formátumú politikus volt, aki-

nek emlékére csak azért nem emeltek szobrot, 
és a nevéről nem neveztek el utcákat, tereket, 
intézményeket és szervezeteket, mert azt végren-
deletében megtiltotta. A fél évszázadnyi „uralko-
dásával” olyan személyekkel került a dobogóra a 
hatalomban eltöltött időt tekintve, mint II. Erzsé-
bet brit uralkodó és a thaiföldi király. Az 1953-ban 
megkísérelt első puccsa kudarcba fulladt. Castro 
perének tárgyalása egy kórházban a teljesség tel-
jes kizárásával zajlott. A négyórás védőbeszédé-
nek utolsó mondata a saját politikai programjának 
kihirdetéseként, egyben népszerűségének megin-
dítójaként vált híressé: „A történelem fel fog mente-
ni”. Tény: a legnyugatibb kommunista kedvelt ba-
rát lett a kelet- és közép-európai országokban, így 
Magyarországon is. Hazánk magatartását nagyban 
meghatározta a „nagy testvér”, Szovjetunió Kubá-
hoz való aktuális viszonya. Castro és társai eleinte 
forradalomnak tartották a magyarországi 1956-os 
eseményeket, „szovjet becstelenségnek és pusztí-
tásnak” nevezték, és a ’60-as évek elején változ-
tak meg ezen „nézőpontok”. 1972-ben a 46 éves 
Castro mai szóhasználattal élve 60 napos világ 
körüli „roadshow”-ra utazott, melynek keretében 
a Commandante május végén már testvéri barát-

ként látogatott el Magyarországra nyolc napra. Az 
utazás céljának hivatalos kommunikációjában a 
megbonthatatlan barátság megerősítése szere-
pelt, de a szóbeszéd alapján tudni vélték, hogy a 
cukor világpiaci árának mélyrepülése alaposan 
megrengette a nem túl stabil lábakon álló kubai 
gazdaságot, így kellett egy kis „elvtársi segítség”. 
(Kuba kicsit később belépett a szocialista országo-
kat tömörítő KGST-be, miután már nálunk is lehe-
tett kapni például kubai narancsot.)
A ferihegyi ünnepélyes fogadtatás után a „le-

gendás forradalmár” Kádár Jánossal nyitott autó-
val és motoros díszkísérettel ment végig Budapest 
utcáin. A másnapi tárgyalások után harmadnap 
a győri Magyar Vagon- és Gépgyárban járt, majd 
Czinege Lajos honvédelmi miniszter hadgyakor-
latra kísérte el. Negyedik nap a Vörös Csillag ter-
melőszövetkezeté volt Polgárdiban, majd az ötö-
dik nap nyerhette el legjobban a tetszését, mivel 
a Balatonon Kádárral Tihanyig hajóztak az Aligai 
pártüdülőből. A hatodik napi vadászat végeztével 
pingpongozott a telki vadászházban, végül pedig 
a hazautazása előtti hetedik napon, 1972. június 
5-én a haladó értelmiség képzésének egyik felleg-
várába, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre 
érkezett. A városi utak mentén a lakosok tömött 
sorokban fogadták őt, az iskolákból kivezényelt 
diákok kis magyar, kubai és vörös zászlókkal inte-
gető hada éljenezte a forradalmi elnököt. Reggel 
9 óra előtt gurult be az egyetemre, ahol a helyi és 
megyei pártvezetés fogadta. Castro ekkor is viselte 
az olajzöld katonai ruháját, aki szakállával, szivar-
jával, és a róla kialakított hős mítosszal, az akkori 

Habla Fidel!
50 éve járt Gödöllőn Fidel Castro

lázadó ifjúság teljes szimpátiáját elnyerte. Híres 
volt fürgeségéről, de a honi elvtársaknak nem csak 
az iram tartására kellett ügyelniük, hanem arra is, 
hogy megelőzzék a néha több napos késéssel ér-
kező, a protokollra semmit sem adó Castro „csíny-
tevéseit”. Diáktársai körében az „őrült” becenevet 
viselő vezető a gödöllői lépcsősoron is odalépett 
pár vietnami hallgatóhoz szót váltani. De nem 
ez volt az első „dilije”, hiszen már a reptéren ott-
hagyta a tiszteletére kivonult fogadóbizottságot, 
széttolta a díszőrségbe felsorakozott katonákat 
és odament az üdvözlésére kijött kubaiakhoz 
beszélgetni kicsit. A katonákat később alaposan 
lehordták. Majd simán begázolt egy búzatáblába, 
mikor a mezőgazdaság bemutatása volt műsoron, 
mert helyet akart cserélni a sofőrrel, hogy maga 
vezethesse az őt szállító gépkocsit. Máig mesélnek 
állítólagos kalandjairól, miszerint a Balatonnál, 
megunva a hivatalos protokollt, egy kölcsönvett 
Pannónia motorral átszökött Balatonkenesére. 
Castro a gödöllői egyetemen meghallgatta a szo-
kásos tájékoztatókat az intézmény történetéről, 
munkájáról és fejlődéséről, majd meglátogatta a 
mikrobiológiai tanszéket és a gépészmérnöki kar 
néhány műhelyét. Ezután a hangszórókból kubai 
dalok harsogása mellett megnézte a kollégiumot, 
majd diákokkal találkozott, sőt a kollégiumi rádió 
interjút is készíthetett vele. 
Az igazi esemény az egyetemi aulában zajlott, a 

földszint és mindhárom emelete zsúfolásig meg-
telt, ahol Castro képei és spanyol feliratok köszön-
tötték őt. A fiatalok „Kuba győzni fog! A forradalom 
győzni fog!” dalának skandálását a Havannából is-
mert kiáltás váltotta: „Habla, Fidel!”, azaz „Beszélj, 
Fidel!”. És Fidel természetesen beszélt a diákokról, 
a változó időkről, a barátságról és persze a köte-
lező elemként kihagyhatatlan szocializmusról, 
akinek mondatait sűrű taps szakította félbe. Lel-
kesítette a fiatalokat, hogy szerencsések, mert a 
forradalom után születtek, de csak együtt építhe-
tik és erősíthetik a kommunizmust… Ami ma egy 
selfie készítését jelenti, az ötven évvel ezelőtt egy 
autogram, pár kedves sor volt. A sűrű program mi-
att lehetetlen volt minden igényt kielégíteni, ezért 
a KISZ bizottság által nyomtatott saját fényképére 
írt sorokkal búcsúzott: „Fogjatok össze, magyar 
ifjú kommunisták! Szeretettel: Fidel Castro!”

HIRDETÉS

120 éve alapították a Gödöllői Erdészeti Arborétumot

Egy olyan személy gödöllői látogatására emlékezünk vissza, akinek a meg-
ítélése sokrétű és nem feltétlenül pozitív. A harmadik világ sajátos vezeté-
sű, emblematikus figurája fél évszázada tette tiszteletét városunkban.
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gyűjtemény ma már Európában szinte egyedülálló 
természeti és erdészeti különlegesség a parkban, 
ahol jelenleg kb. 110 nyitvatermő és 650 zárvater-
mő fafaj, illetve alfaj található.
Az Arborétum évtizedek óta szolgálja a lakosság 

pihenését és kikapcsolódását. Többek között csa-
ládok, baráti társaságok, iskolai osztályok, óvodai 
csoportok és közösségek látogatnak ide. Kihelye-
zett tanóráknak, erdei iskolás foglalkozásoknak, 
sőt érettségi találkozóknak is fontos helyszíne. 
Évek óta rendszeresen itt rendezik meg a nagy-
sikerű ArboFesztet, és a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesülete is nyaranta tart népszerű szabadtéri 
előadásokat. 2020-ban megkezdte működését a 
Gödöllői Erdei Vasút is. Ez a nagyszabású vállalko-
zás az Erdei Vasútért Egyesület és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. (az intézmény kezelője - a szerk.) együttműkö-
désével valósulhatott meg. Jelenleg 1 km hosszú 
a pálya, de a tervek alapján ezt 2 km-re szeretnék 
növelni. A terv az, hogy az egyesület telephelyét, 
a Csemete-rétet kössék össze a MÁV Állami Tele-
pek megállóval, de egyelőre az Arborétumig lehet 
közlekedni vele.
2022. május 1-jével a Pilisi Parkerdő Zrt. az 

Arborétum üzemeltetésével az Erdők a Közjóért 
Alapítványt bízta meg, amelynek az új neve Arbo 
Park lett. A Parkerdő 2020-ban újította meg ezt 
az alapítványt, amelynek küldetése, hogy „olyan 
kezdeményezéseket támogasson, amelyek a ter-
mészet és az emberi környezet védelmét, a környe-
zeti kultúra fejlesztését, a természeti erőforrásaink 
gazdagítását, a biodiverzitást (az élővilág sok-
színűségének megőrzését), valamint a klímavédel-
met szolgálják a közjó érdekében”.

Lencsés Barna

A minisztériumban felállított új ügyosztály fel-
ügyelete alá került az összes kincstári erdő. Ez 15 
önálló igazgatóságot, illetve erdőhivatalt jelen-
tett, köztük a gödöllőit is. Érdekesség, hogy ezek 
közül mindössze kettő található a mai Magyar-
ország területén: a gödöllőin kívül még a sóvári 
(diósgyőri), a mai miskolci. Reformokat indított 
el a miniszter az erdészet területén is. A kísérleti 
állomások számát 17-ről 28-ra emelte. Európában 
elsőként hazánkban indult meg a madártani kuta-
tás és a madárvédelem megszervezése, amelyek-
ben óriási szerepe volt a korszak talán utolsó poli-
hisztorának, Herman Ottónak. 1896-ban fogadták 
el az erdészeti kísérletügy megszervezését, ennek 
lett egyik helyszíne Gödöllő.
Tudatosan szemelték ki településünket erre a 

feladatra, mivel Gödöllő környékén található az 
alföldhöz hasonló vastag homoktakaró, így az itt 
folyó kutatások segíthetik az Alföld fásítási prog-
ramját is. Másrészt akkor már itt működött néhány 
éve a Baromfitenyésztő Szakiskola (1898) és a Mé-
hészeti Gazdaság (1900) is. A miniszter végül 1902-
ben hozta létre a József főherceg-ligetet, országos 
fenyőkísérleti telepként. A névadás nem csak a 
Habsburg-rokonság miatt esett a főhercegre, ha-

nem mert kiváló botanikus is volt. Margitszigeti, 
alcsúti és fiumei parkjaiban már sikeresen honosí-
tott meg külföldi fafajtákat, így ezeket a tapasztala-
tokat Gödöllőn is hasznosítani lehetett a Méhészeti 
Gazdaság mellett. Az első évben 50 holdat már be 
is erdősítettek, a munkát Pirkner Ernő, az erdőhi-
vatal akkori vezetője felügyelte. A fásítási program 
1912-ig tartott, a telep irányítását Kovács Béla 
főerdészre bízták. Elsősorban hazánkban nem 
honos fenyőfélék telepítésére került sor. Kisebb 
területen azonban telepítettek külföldi lomblevelű 
fafajtákat, és a fejlődés összehasonlíthatósága 
kedvéért hazai örökzöld és lombhullató fákat is. 
Az alapításkor telepített 69 tűlevelű fajból 28, míg 
a 89 lomblevelűből 64 maradt meg. Néhány kü-
lönleges, itt találhatóak fafaj: sárgafenyő, balzsam 
jegenyefenyő, nevadai cirbolyafenyő, tulipánfa, 
vasfa és bíbortölgy. Később tölgy, bükk és cser 
génbankot is létrehoztak. Az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet 1960-ban egy új programot indított a 
területen. Egy kifejezetten erdészet-tudományos 
célú növénygyűjtemény jött létre, amely azért 
nagyon különleges, mert az egyes fafajtákat nem 
elszigetelten találjuk meg, hanem a velük kialakult 
társulásokban, azaz természetes közegükben. Ez a 

Az arborétum létrehozásának fontos előzményei közé tartozik, hogy 1889-
ben vált önállóvá a Földművelésügyi Minisztérium a korábbi Földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium kettéválásával. Így még nagyobb 
figyelmet kaphattak az agrárügyek. Ez különösen így lett, amikor 1895-ben 
Darányi Ignác lett a miniszter, aki először 1903-ig, majd pedig 1906-10 kö-
zött töltötte be ezt a tisztséget. Az ő unokaöccse volt a két világháború kö-
zötti miniszterelnök, Darányi Kálmán, a család egyik későbbi leszármazott-
ja pedig 2015-ben érettségizett a Premontrei Gimnáziumban.

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 

Az egyetemi aula előtti szökőkútjánál

Az egyetmi alulában

Balatoni hajókázás Kádár Jánossal

Gödöllői Erdei VasútA szabadtéri színpad
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Érdemes megjegyezni, hogy a gödöllői fociklub 
elődje, a Pest megyei Dózsa 1951-ben jött létre. Ez 
egy budapesti rendőr csapat volt, de felsőbb szer-
vek utasítására a városba költöztek, és felvették a 
Gödöllői Dózsa nevet.
Egy évvel később megnyerték a harmadosz-

tályt, de az MLSZ – ismeretlen okok miatt –még 
nem engedte be a másodosztályba a gödöllői csa-
patot. Az 1953-as esztendőben megint a Gödöllői 
Dózsa bizonyult a legjobbnak a harmadik vonal-
ban, csak még imponálóbb fölénnyel. Ilyen telje-
sítmény előtt már az illetékeseknek is fejet kellett 
hajtaniuk, és 1954-től három évig a másodosztály 
Keleti-csoportjában szerepelhettek településünk 
focistái. Fontos megemlíteni, hogy 1954-től 1955-
ig Lakat Károly, az egykori Fradi játékos, később, 
1980-ban néhány mérkőzés erejéig a válogatott 
szövetségi kapitánya volt a helyi csapat edzője. 
Az 1950-es évek végén megszűnt a csapat rendőr 
jellege, ugyanis idetelepült a Ganz Árammérőgyár. 
Az állami cég 100 éves szerződést kötött a helyiek-
kel, és a sportot is támogatta. Innentől kezdve a 
csapat neve sokáig Gödöllői Vasas lett. Az egykori 
játékosok elmondása szerint 1967-ben reális esély 
lett volna arra, hogy az NB II-be jussanak, ami 

akkor a harmadosztálynak felelt meg. Állítólag 
megmondták a focistáknak, hogy ne is akarjanak 
nyerni, mert a vezetőség nem tudná megteremte-
ni a feltételeket a felsőbb osztályban való indulás-
hoz. Így a csapat „csak” harmadik lett. Ez annyira 
visszavetette a helyi focistákat, hogy 1971 nyarára 
egészen a hatodosztályig csúsztak vissza. Az ezt 
követő években a játékoskeret szinte teljesen ki-
cserélődött, és a zászlóján szereplő évszámot ala-
pul véve 1975-ben életre hívott Gödöllői SC csa-
pata előbb a hatod-, majd egy évvel később az 
ötödosztályt (Pest megyei II. osztály) nyerte meg, 
de a 80-as évek elején újabb visszaesés követke-
zett. A 80-as évek végére ismét a harmadosztály-
ban találjuk a Gödöllői SC-t, ám csak a Kartal NB 
III-as játékjogának megvétele jogosította fel őket 
arra, hogy a harmadik vonal Duna-, majd Mát-
ra-csoportjában játszhassanak. Az 1990-es évek 
elején a klub neve Gödöllői LC lett, és a 1991/1992-
es bajnoki év végén a csapat megnyerte az NB III. 
Mátra-csoportjának bajnokságát, és Ambrózy 
István szakmai irányításával feljutott az NB II. 
Keleti-csoportjába. A másodosztályban négy évig 
tudott szerepelni a gödöllői tizenegy, amely 1996 
tavaszán kiesett az NB III-ba. Itt tíz szezon jutott 

30 év után újra bajnoki címet 
ünnepelhetett gödöllői focicsapat

az akkor még csak a fociszakosztályra szakoso-
dott Gödöllői SK csapatának, mert a csapatlét-
szám-csökkentést előtérbe helyező átszervezések 
miatt 2007 őszétől a negyedik vonalat jelentő Pest 
megyei I. osztályban kötöttek ki, ahol azóta is ját-
szanak, és 2017-ben (edző: Szász Ferenc), majd 
2019-ben (edző Pozder Nenad) az ezüstéremig ju-
tottak. 2021 őszén Győri Zoltán vette át a gödöllői 
tizenegy szakmai irányítását Hevesi Tamástól, aki 

az elmúlt év tavaszán az 5. helyig vezette a formá-
ciót. A gödöllői legénység már az 5. fordulóban a 
tabella élére ugrott, és szinte a bajnokság végéig 
a hátát nézte a teljes mezőny. A sors úgy hozta, 
hogy a bajnoki címről döntő csúcsrangadót a 
legfőbb rivális, a Dunaharaszti MTK otthonában 
játszották le május 28-án. Annak ellenére, hogy a 
26. percben hátrányba került városunk tizenegye, 
nem esett pánikba a csapat: a 39. percben Nagy 
Barnabás egyenlített, majd a 91. percben Bara-
bás Ádám végérvényesen eldöntötte, hogy idén 
minden eddiginél pazarabb mutatókkal Gödöllő-
re kerül a Pest megyei elitbajnokság aranyérme. 
Elsőségével a Gödöllői SK társulata készült az NB 
III-as osztályozóra, ahol a Csornai SE (Győr-Mo-
son-Sopron megye bajnoka) volt az ellenfél. Az 
első, gödöllői mérkőzésen 1-0 arányú vendégsiker 
született, míg a visszavágó 1-1-gyel ért véget, így a 
feljutást 2-1-es összesítéssel a Csorna vívta ki.
Mindez azt is jelenti, hogy késő nyártól – lega-

lább egy évig – ismét Pest megyei I. osztályú foci-
meccseket láthat a gödöllői publikum a Táncsics 
Mihály úti, tavaly május óta Szűcs Lajos nevét vise-
lő sportcentrumban.

- fedor -
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Három évtizedet kellett várni, hogy gödöllői nagypályás focicsapat bajnoki címet nyerjen. 

1992-ben az NB III. Mátra-csoportjában végzett az élen a Gödöllői LC együttese, idén pedig 

a Gödöllői SK legénysége ült a Pest megyei I. osztályú pontvadászat trónjára. Viszont az 

NB III-as tagság megszerzése sajnos nem sikerült.
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Idén azonban érkezett a hír: „Lesz horgász-
verseny a Dányi-tavon!” A május 28-i jubileumi 
esemény más volt, mint az előző kilenc, hiszen 
a majális és az egyházközségi családi nap egy-
ben került megrendezésre. A szokásokhoz hí-
ven a pecások hajnali hat órára már elfoglalták 
számmal ellátott állásaikat. A „szolunáris-nap-
tár” (a horgászok speciális holdfázis naptára - a 
szerk.) és a kapásindex előzetes jelzései ellenére 
- miszerint a pikkelyesek megállás nélkül veszik 
majd fel a horgászok által felkínált falatokat - a 
verseny nehezen indult a megérkezett hidegfront 
miatt. Volt, aki édes ízesítésűvel, valaki a tej- és 

vajsavas, erjesztett változattal, vagy magvakkal, 
más a természetes kukoricabázisú anyagokkal 
igyekezett a végszerelék közelébe csalni a pon-
tyokat. Az „extrém” pecások még chilipaprika-ki-
vonatot is kevertek hozzá. A tóban élő rengeteg 
törpeharcsa miatt az etetés és a csalik helyes 
kiválasztása kiemelten fontos szerepet kapott. 
A korábbi években is favoritnak számító Péter 
atya (Szecsődi Péter - a szerk.) ráijesztett a ver-
senytársakra, hiszen gyorsan kifogott két halá-
val a verseny élére állt. Szerencsére a tóban élő 
halak is tisztában voltak azzal, hogy jubileumi 
horgászverseny résztvevői ülnek a parton, így 

több nagyobb testű hal is tiszteletét tette egy-egy 
szerencsés horgász pontymatracán. A felnőtt ka-
tegória első helyezettje fogta a legnagyobb halat 
a versenyen: egy 6.5 kg-os pontyot. 
A versenyt követően a pecások, családjaik és 

az egyházközség többi tagja misén vettek részt, 
majd az ebédre helyben főzött gulyásleves elfo-
gyasztása előtt következett az eredményhirde-
tés. A gyerekek között Varga Berci nyert négy 
kifogott ponttyal. A felnőtt kategóriában ifj. 
Varga Árpádé lett a fődíj. A két új kategóriában a 
családok versenyét a Németh család nyerte, míg 
a „papok” kategóriában Péter atya aratott „egye-
dülálló” győzelmet.
A horgászverseny, a majális és a családi nap 

egy remek kombinált közösségi nappá vált min-
denki számára. Bizonyára még sokáig emlékeze-
tes marad ez a dátum, főleg a verseny győztese-
inek számára.

Jubileumi tizedik egyházközségi horgászverseny
A nyár első napjai 2011 óta mindig izgalommal tölti el a gödöllői egyházköz-

ség pecásainak szívét, hiszen a horgászverseny napját várják. A 2021-es év-

ben a pecások adrenalinszintjét ez az esemény nem tudta megemelni, hiszen 

a járványügyi intézkedések miatt nem volt kivitelezhető.

ÖTCSILLAGOS KÉNYELEM
Mikor lesz a szállóvendégből visszatérő vendég?

Akkor, amikor a szálloda az otthon kényelmét
a sokcsillagos hotel eleganciájával ötvözi.

Legyen szó hatalmas luxushotelről vagy kedves kis vendégházról, minden szálláspület esetében meghatározó a belső tér stílusa, karaktere. 
Szállodára szabott egyedi megjelenést, design koncepciókat kínálunk Megrendelőinknek.

• LUXUSHOTEL • BUTIKHOTEL • SZÁLLODA • APARTMANHOTEL • RESORT • DIÁKHOTEL • KOLLÉGIUM • 
• SPORTSZÁLLÓ • HOSTEL • PANZIÓ • ÜDÜLŐHOTEL • WELLNESHOTEL • VENDÉGHÁZ • SELF-SERVICE HOTEL •

Bemutatóterem és Projektiroda 1139 Budapest, Frangepán u. 11.  Tel: +36 1 340-3777
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2100 Gödöllő, Dózsa György út. 96 | Tel.: +36 70 636 5678

www.arsenalfitness.hu

ELSŐ ALKALOM INGYENES!
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A bajnokcsapat
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Változatos bugás hortenzia K
ERT

HIRDETÉS

Hyd.p. Candelight® 1,2 m 
Hyd.p. Diamant Rouge® 1,5 m
Hyd.p. Hercules® 1,5–2 m
Hyd.p. Limelight® 1,5–2 m
Hyd.p. Phantom 1,5–2 m
Magasra növő fajtáink virágzó sövénynek, szo-

liternek vagy alacsonyabb bokrok mögött háttér-
növénynek egyaránt ültethető:

Hyd.p. Mega Pearl 2–3 m
Hyd.p. Pinky Winky® 1,5–2,5 m
Hyd.p. Wim’s Red® 2–3 m

Ebből is jól látható, hogy nincs olyan kertrész-
let, terasz vagy kaspó, amibe ne tudnánk megfe-
lelő fajtát javasolni. Legyen szó szoliter vagy sö-
vény növényről, napos vagy árnyékos, kicsi vagy 
nagyméretű területről, minden paraméterre van 
fajta javaslatunk. Most csupán a bugás hortenzia 
választékunkból szerettünk volna egy kis ízelítőt 
adni, de kertészetünkben természetesen megta-
lálható a kerti- cserjés- és tölgylevelű hortenzia 
fajok széles választéka is. 
Szeretettel várjuk faiskolánkban, ahol készsé-

gesen segítünk tanácsot adni a legalkalmasabb 
fajta kiválasztásában, addig is jó böngészést kívá-
nunk a honlapunkon (www.specialmix.hu) a rész-
letes fajtaleírásokkal és képekkel ellátott további 
Hydrangea fajtáink között!

Nemerkényiné Orosz Júlia
Specialmix Kft.

A tavalyi lapszámban is tettünk már említést 
a méltán népszerű hortenzia fajokról, azok fő dí-
szértékeiről, széles körű felhasználásáról. Vevőink 
által megvásárolt növények között nagy százalék-
ban a bugás hortenzia (Hydrangea paniculata) 
szerepel, melyet kevesebb tapasztalattal rendel-
kező kertészkedőknek is bátran ajánlunk. 
Ez a hortenzia faj változatos színű és formájú 

kúpos, végálló bugában nyíló virágairól kapta 
a nevét. A tavasz végén, nyár elején nyíló virá-
gok az éves hajtások csúcsán fejlődnek, ezért a 
gazdagabb hajtásképződés érdekében érdemes 
tavasszal erősen, akár tövig is visszavágni. Talán 
a legtélállóbb hortenziafajok egyike. A bugás hor-
tenziafajon belül megkülönböztetünk lazább és 
tömöttebb bugás virágzatú fajtákat.
A lazább, szellősebb bugás virágokat hozó faj-

táknál (például Hydrangea paniculata Tardiva) a 
virágzat apró termékeny és nagy meddő virágokat 
egyaránt tartalmaz.
A tömött bugás fajták virágzatát látványos, ste-

ril virágok alkotják.

Mindkét esetben elvirágzás után is tartós vi-
rágdíszt ad a buga, ugyanis az elszáradt virágzat 
lombhullás után is a vessző csúcsán marad, mely 
télen is látványos. Vágott virágként virágkötészet-
ben is felhasználják.

A hosszantartó virágzás alatt a virágok színár-
nyalata is változik. A legtöbb esetben a fehéren 
nyíló bugavirágzat érése során rózsaszín árnya-
latot ölt: Hyd.p.  Baby Lace®, Hyd.p. Hercules®, 
Hyd.p. Mega Pearl. 

Akad olyan fajta is, ami világoszöld árnyala-
ton nyílik, majd érése során fehéredik ki: Hyd.p. 
Little Lime®, Hyd.p. Limelight®. Faiskolánkban 
megtalálható a fehéren nyíló, majd egész sötét 
rózsaszínre színeződő Hyd.p. Wim’s Red és Hyd.p. 
Diamant Rouge. Létezik olyan fajta (Hyd.p. Pinky 
Winky®) is, ahol a buga csúcsa egy időben fehér, 
alja pedig élénk sötét rózsaszín, és ezt a kettős 
színhatást hosszan megtartja.

A bugás hortenziák végmagassága szempont-
jából megkülönböztetünk törpébb (1 m alatti), 
közepes (1–2 m), illetve magasabbra (2–3 m) növő 
fajtákat:
A törpe fajtákat ültethetjük előkertbe alacsony 

cserje csoportba, teraszra kaspóba, de alacsony 
sövény is kialakítható belőle:
Hyd.p. Baby Lace® 1 m 
Hyd.p. Little Fresco® 0,6–0,7 m
Hyd.p. Little Lime® 0,9–1,2 m
Hyd.p. Petite Star 0,6 m 
Középmagasra növő fajtáink sövénynek és szo-

liternek is ültethetőek:

Ez a kórokozó a herpesvírusok családjába tar-
tozik és több altípusa ismert. A legtöbb esetben 
nem okoz tüneteket, így a kutatások szerint a 
felnőtt lakosság 86 százaléka már átesett a fer-
tőzésen. Azt azonban tudnunk kell, hogy a vírus 
a legnagyobb veszélyt a várandósság alatt a 
magzatra jelenti. A CMV a leggyakoribb magzati 
fertőzést okozó vírus és számtalan esetben telje-

sen tünetmentesen fertőz. Azok a várandós nők, 
akik a terhességük alatt esnek át a fertőzésen 
25-75 százalékban adják át a magzatnak a kór-
okozót. A vírusátvitel a várandósság bármelyik 
időszakában megtörténhet, de a szülés során, 
sőt a szoptatás idején az anyatejjel is bekövet-
kezhet. A betegség az első időkben nem minden 
esetben jár tünetekkel, ezek a babáknál később 
is jelentkezhetnek. A fertőzés okozta károso-
dás súlyossága a terhesség első harmadában a 
legnagyobb, de a későbbi fertőzések is komoly 
károsodást okozhatnak a magzatnak. A magzati 
fertőzések 15-20 százaléka súlyos elváltozással 

jár, a fertőzött magzatok körülbelül 5 százaléka 
pedig meghal, legtöbbször vetélés következté-
ben. Európában mintegy 37 800 fertőzött újszü-
lött születik évente, ezek közül 6 807 súlyos ká-
rosodással, amelyek elsősorban a májat, a lépet 
és az agyat érintik. Nagyon sok beteg csecsemő-
nél alakul ki látásromlás, hallásromlás és vesz-
tés, valamint akár szellemi visszamaradottság 

is. A fertőzött és tüneteket mutató csecsemők 
90 százalékánál pedig maradandó idegrendszeri 
károsodás következik be.
A betegség súlyossága és a megmaradó ká-

rosodás mértéke több tényezőtől is függ, mint 
például, hogy mennyi vírus került be a magzat 
szervezetébe, vagy hogy a várandósság melyik 
időszakában történt a fertőzés. A magzati fertő-
zésnek több rizikó faktora is van, amelyek egyike 
az anya életkora. Minél fiatalabb az édesanya, 
annál nagyobb az esélye, hogy élete során még 
nem esett át a fertőzésen és nem védett a CMV 
ellen, így nagyobb eséllyel adhatja át a fertőzést 

A várandósság alatti CMV fertőzés 
okozta magzati károsodás

a magzatnak. A másik nagy veszélyt a terhes-
ség alatt a kisgyermekkel való közeli kapcsolat 
jelenti. Ennek oka, hogy a fertőzött gyermekek, 
köztük a tünetmentesek is, évekig nagy szám-
mal ürítik a vírust, ezért a legnagyobb fertőző 
forrásai a CMV-nek. Ha a kismama nagyobb test-
vérrel sokat jár játszótérre, nagy eséllyel talál-
kozhat olyan kisgyermekkel, aki forrása lehet a 
várandósság alatti fertőzésnek. Mai ismereteink 
szerint a baktériumokkal ellentétben a vírusokra 
nincs tökéletes gyógymód. Joggal vetődik fel a 
kérdés: mit lehet tenni annak érdekében, hogy 
gyermekünk ne szenvedjen a CMV fertőzés kö-
vetkezményeiben, hogyan tudjuk ettől megvé-
deni? A kulcsszó ebben az esetben is a szűrés. 
Az első lépés a gyermekvállalás előtt a leendő 
édesanya vizsgálata, hogy átesett-e CMV fertő-
zésen, védett-e a kórokozó ellen? Ugyanakkor 
a CMV több típusa miatt előfordulhat, hogy a 
védettnek hitt kismama egy másik változattal 
fertőződik meg a terhesség ideje alatt. Célszerű 
hát a várandósság mindhárom trimeszterében 
is ellenőrizni a friss fertőzés lehetőségét. A vé-
dettség szűrésére az ellenanyag szint ellenőrzé-
se ad lehetőséget, a friss fertőzést PCR teszttel és 
antitest ellenőrzéssel is ki tudjuk mutatni, ahogy 
ezt már megtanultuk a COVID 19 járvány során. 
Az újszülöttek és csecsemők CMV vizsgálata a 
legkisebb gyanú esetén is erősen ajánlott, mert 
sok esetben a tünetmentesen született újszülött 
is hordozhatja a vírust és a későbbiekben is ki-
alakulhatnak a tünetei, okozhatja az előzőekben 
említett maradandó károsodásokat. A vizsgálat 
az újszülöttek és csecsemők esetében vizeletből 
történik, onnan kerül kimutatásra a kórokozó. A 
kezelés hatékonyságát jelentősen befolyásolja, 
hogy mennyire korán sikerült azonosítani a fer-
tőzést, mivel az időben elkezdett vírusellenes 
kezeléssel elkerülhetjük a tartós egészségrom-
lást.
Ne sajnáljuk az időt arra, hogy megbizonyo-

sodjunk saját, illetve újszülöttünk CMV men-
tességéről, hogy boldog és egészséges legyen a 
babánk!

Feczkó Angéla
QantaScope Hungary Kft. / Fejlesztési Igazgató

Visszatekintve az elmúlt bő két évtizedre, a 21. századot hívhatjuk a vírusok 
évszázadának is. Az emberiséget újabb és újabb vírusfertőzések fenyegetik, 
de valójában sok kórokozó már régóta velünk él, azonban nem fordítunk rá-
juk kellő figyelmet. Ezek egyike a Cytomegalovírus, vagy a köznyelvben job-
ban elterjedt CMV is.
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A megmosott burgonyát, meghámozzuk és nagylyukú sajtreszelőn lereszeljük egy 
edénybe, lesózzuk, majd jól átkeverjük és pihenni hagyjuk (sima burgonya esetén cit-
romlevet keverjünk hozzá hogy ne barnuljon!). Az átmosott cukkini két végét levágjuk, 
majd egy külön edénybe reszelve, ugyanúgy járunk el mint a burgonyánál.
Fél óra pihentetés után egy nagyobb edénybe szűrő felett kinyomkodjuk a bur-

gonyából és a cukkiniből a folyadékot, majd a kipréselt zöldségeket egy másik tál-
ba helyezzük. Adjunk a zöldségekhez annyi tojást, hogy kicsit nyálkás legyen, majd  
annyi lisztet, lassan adagolva, jól átkeverve, hogy  összeáljon egy sűrűbb formázhatóbb 
masszává!
Sóval, őrölt szerecsendióval, őrölt fehér borssal és kevés frissen préselt fok- 

hagymával fűszerezzük! Ízlés szerint petrezselymet, újhagymát vághatunk bele, eset-
leg sárgarépát, vagy kevés zellert is reszelhetünk hozzá. Nem túl forró, vajjal-olívaolajjal 
kikent teflonos serpenyőben szép aranybarna ropogós lepényeket sütünk belőlük. 
Dresszing: A tejfölt és a joghurtot egy tálba öntjük. Sót, őrölt fehér borsot, frissen 

préselt fokhagymát, citromlevet, apróra vágott petrezselymet, snidlinget és kaprot 
adunk hozzá, majd jól átkeverjük. 
Saláta: A fejes salátát és jégsalátát kisebb darabokra vágunk, majd hozzáadjuk 

a kockázott paradicsomot, uborkát és frissen reszelt sárgarépát, végül rukkolát és 
madársalátát adunk hozzá, amely után óvatosan összekeverjük. Tetejét zsenge borsó 
vagy retek csírával, esetleg mikro zöldségekkel díszítjük. 

Ha nincs kedve, vagy lehetősége a főzéshez, a Kemencés vendéglőben megkóstolhatja ezt az ételkülönlegességet! 
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Mindig örömmel várjuk a nyári szünetet, hi-
szen gyermek és szülő egyaránt megszabadul a 
tanév izgalmaitól, beleértve a gyermekeinkért 
való gondviselői aggódást egy-egy dolgozatírás 
vagy szóbeli felelet előtt – nem beszélve sok eset-
ben az estéket és hétvégéket „felemésztő” gya-
korlásokról. Az egyik után viszont jön egy másik 
feladat: a nyár megszervezése, amely nem kis 
logisztikát, tervezést igényel. Ahol gyermek van 
a családban, ott legfontosabb a minőségi együtt-
lét és szakszerű felügyelet. Mi szülők korlátozott 
szabadsággal rendelkezünk, amely nem fedezi 
az egész nyarat, azonban szeretnénk a lurkóknak 
egy csodaszép és izgalmas nyarat biztosítani, 
ami tele van kalanddal és új látnivalókkal.
Sokan életünk végéig felemlegetjük a nagy-

szülőknél nyaranta eltöltött heteket. Pláne, ha 
messzebb laktak, különleges érzésekkel tarkí-
tott volt több hét távol a szülőktől, mobiltelefon 
és minden technikai vívmány nélkül. Ez ma már 
szinte elképzelhetetlen, pedig gondoljunk csak 
bele, semmivel sem ért bennünket több baleset, 
s talán a mi szüleink is toleránsabbak voltak a 
nagyikkal szemben a náluk való, korlátlan, tej-
ben-vajban való fürösztésünk utáni földre való 
visszarángatásunk okozta nehézségek miatt. 
A nagyszülőnél való nyaralás ma is plusz tölte-
tet ad, ahol legtöbbször valóban a pihenésé a 
főszerep, hiszen olyan körülményt adhatnak az 
unokáknak, amit maguk a szülők sem tudnak 
megtenni reggeltől estig. Ilyenkor még olyan fel-
adatokba is bevonhatók a gyerekek, amelyekkel 

itthon kevésbé találkoznak – legyen szó háztáji 
állatok ellátásáról, vagy éppen a nyári befőttek 
eltevéséről és lekvárfőzésről. S valljuk be, ezeket 
sokkal szívesebben teszik meg az újdonság mi-
att, mint amikor az itthoni szürke hétköznapok-
ban kell könyörögni nekik a szobájuk kitakarítá-
sáért vagy az ágyuk bevetéséért. Az itt eltöltött 
nyarak egy életre szóló élményt, emléket hagy-
nak nemcsak a nagypapiban és nagymamiban, 
de a gyermekben is. Pláne, ha még az unokatest-
vérekkel való találkozás is megadatik ilyenkor, az 
a csemetéknek egyenesen a földi paradicsom.
Természetesen a nyári szünet fénypontját a 

szülőkkel való együttlét jelenti minden gyermek-
nek, ami a legalkalmasabb időszak arra is, hogy 
javítsuk a szülő-gyermek közti kapcsolatainkat. 
A közös nyaralások, de akár az egynapos csa-
ládi kirándulások, városlátogatások, és egyéb 
szabadidős programok is különleges élményt 
jelenthetnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Egy családi számháború, túrázás, közös filmné-
zés vagy kerékpározás is remek élmény lehet, de 
valószínűleg a strandolás, és az ebben rejlő vízi-
játékok válnak elsőszámú kedvenccé mindenki 
számára.
A gyermekek számára a család utáni fontos 

közösség az iskola, az óvoda, a cserkészet vagy 
a sportklub, akik különféle táborokat szervez-
nek az évadzárás után, ahol már nem a matek és 
magyar lecke vagy a számos technikai és fizikai 
feladat megoldása a társak közti kapcsolat alap-
ja, hanem az önfeledt játék és kikapcsolódás, 

az egész éves munka megünneplése. A legtöbb 
gyermek szereti ezeket a táborokat, melyek szin-
tén jó lehetőséget nyújtanak az élményszerzésre 
vagy egy-egy sportág kiválasztására is. A táborok 
kiválóak az új ismeretek elsajátítására, készsé-
gek fejlesztésére, a leválásra, az önmaguk ki-
próbálására, a másik szolgálatára, és barátságok 
kialakulására. A személyes és valóságos világba 
történő visszavezetés is fontos elem a mai online 
tér adta kézenfekvő lehetőségek mellett. Egyre 
népszerűbb az is, hogy több anyuka összefog 
és beosztják egymás között a nyár többi részét, 
mindenki bevállal egy-egy hetet, így a gyerekek 
együtt „bandázhatnak”.
Ahhoz, hogy sokszor ne a tableteken és tele-

fonokon edződjenek a kezek és az ujjak, egy-
szerűen lefoglalhatjuk otthon is a gyermekeket, 
amikhez nem kell sok eszköz, mégis jól szórakoz-
hatnak velük, ha a nyaralási alkalmak után felüt-
né a fejét az unalom a vakáció alatt. Az évközben 
a szekrényben vagy garázsban lapuló udvari játé-
kok újbóli felfedezése mindig az újdonság erejé-
vel hat a gyerekekre. Ugyanakkor kiváló alkalom 
olyan feladatokat adni a számukra a szünidőben, 
amelyekre utána évközben is oda kell figyelniük, 
így nem csupán lefoglaljuk, hanem fejlesztjük is 
őket. Ezáltal jobban tudnak később is felelőssé-
get vállalni és egy adott feladat esetén. A kötele-
ző olvasmányok mellett érdemes engedni őket 
szabadon válogatni más irodalmakból, belehall-
gatni új zenékbe, ezzel is fejlődhet ízlésviláguk! A 
labdajátékok mindenhol népszerűek és játszha-
tók testvérekkel és barátokkal, de a programka-
valkád a nyár során biztosan adott lesz ezeken 
kívül is, hiszen kalandparkok, közösségi játszóte-
rek és felújított várak számából mára se szeri, se 
száma az országban.
A való világ megélése és a jövő megalapozása 

miatt furcsán hangzik, de érdemes hagyni őket 
kicsit unatkozni is, jó hatással lehet a lelkivilá-
gukra, növelheti a kreativitásukat, elősegítheti 
az újabb ötletek megvalósítását, ilyenkor tudják 
igazán felfedezni, hogy mi érdekli őket valójában, 
így talán jövőre már nem a szülőknek kell feltalál-
ni a „spanyol viaszt”.

VZCs

A tanév vége közeledtével kisdiákként élvezettel írtuk nap, mint nap a táblára 
a nyári szünetet hívogató betűket, amely a pihenés, a napsütés, strandolás, 
kikapcsolódás érzését keltette bennünk. Gyerekként nem volt érezhető, 
hogy szüleinknek milyen feladatot jelentett a nyári szünet megoldása.
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Problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok!
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Gödöllőn született, biztos többen 
kíváncsiak a városban, hogyan jut el 
egy helyi fiatalember a papi hivatás 
választásáig?
A papi hivatás meghallása az 

életemnek egyszerre természetes 
és misztikus része is. Ha valaki 
házasodni szeretne, azt azért teszi, 
mert szerelmes a másik személybe és 
el tudja képzelni, hogy egymással élik 
le az életüket. A papi hivatás tetszett, 
maga a papi szolgálat mindig is közel 
állt a szívemhez, ezt hősiesnek, 
értékesnek és magasztosnak élem 
meg a mai napig. Számomra vonzó 
az embert szolgálni, életet adni, az 
üdvösség felé segíteni. Ez az emberi 
része, amit örömmel végzek, és 
boldog vagyok ebben a munkában. A 
titokzatos fele: Isten érintése, amikor 
megéreztem, hogy Jézus közelében 
lenni jó. Először 14 évesen hallottam egy kispap 
tanúságtételét, ami nagyon elgondolkodtatott, 
majd rá 2-3 évre a húsvéti vigília szertartása, 
különösen a virrasztás olvasmányai érintettek 
meg. Eldöntöttem, hogy én is olvasni szeretnék a 
szentmiséken. Kamaszként nem lehet sok ember 
előtt belevágni, így egy hétköznap reggeli misén 
kezdtem olvasni, ahol magával ragadt Krisztus 
szolgálata, így minden nap szentmisére kezdtem 
járni.
Ministrálni is elkezdett akkor?
Érdekes, de azt csak 18 éves koromtól, amikor 

sekrestyés Laci bácsi kórházba került nem volt 
asszisztencia, így engem kértek meg. Ekkor már 
tudtam, hogy itt a helyem és szeretem az Úr Jézust 
és egyházát, de még nem mertem felvállalni 
hivatásomat, talán nem voltam még érett hozzá. 
Továbbtanultam, de Gödöllőn maradtam az 
egykori GATE-en. Az egyik közösségi alkalommal 
egy bibliaórán imádkoztunk a hivatásunkért. 
Ebből tanulva én is így tettem minden szentmisén 
a szentáldozás után. Kértem a jó Istent, hogy 
megértsem, elfogadjam az akaratát, és tudjam 
Jézust követni. Végül a jubileumi, 2000. évben 
tartott római Ifjúsági Világtalálkozón kaptam 
egy mély megtapasztalást: találkozhattam az 
egyházunk vonzó, fiatalos és élő arcával is, ami 
végképp megerősített, hogy mi az én valódi 
hivatásom. Még befejeztem a tanulmányaim, 
majd egy év múlva, 21 évesen jelentkeztem a váci 
szemináriumba.
Éppen 13 éve szentelték pappá, mely időszak 

közel felét Monoron töltötte. Itt vált igazán 
vezetővé és önálló pappá?

Bakancslista, amely segít életünket teljesebbé tenni
A bakancslista fogalma egy 2008-as filmnek köszönhetően került be a hétköznapi szóhasználatba, 

amikor is két halálos beteg öregúr útnak indul, hogy megvalósítsa álmait, mielőtt „feldobja a bakan-
csot”. Ötlettárunk bővítésére számos könyv jelent meg, hogy összeállíthassuk a saját bakancslistán-
kat lehetőleg minél fiatalabban, hogy mintegy kihívásként teljesíthessük álmainkat.
Az elmúlt két évnek köszönhetően a hazai turizmus fellendült, egyre többen kezdtek érdeklődni 

szép hazánk látványosságai és izgalmas eseményei iránt. Azt, hogy Magyarország igazán gyönyörű 
és izgalmas hely, bizonyítja a Bakancslista Magyarországon című könyv, mely 777 hazai úti célt és 
kalandot sorakoztat fel annak érdekében, hogy a számunkra érdekes látnivalókat, eseményeket, 
programokat össze tudjuk állítani és a listánkat elkezdhessük pipálni.  A több száz képpel illusztrált 
kötet fejezetei nem a szokásos, tájegységek szerinti tagolást valósítják meg, hanem különféle kalan-
dokat kínálnak. Így mindenki megtalálhatja a számítását: aki elvonulásra vágyik, vagy vérpezsdítő 

szórakozásban szeretne részt venni, aki kulturális programokat, történelmi nevezetességeket keres, aki a gasztronómia szerelmese vagy 
akár az is, aki a hagyományok nyomába szegődne.
Csodálkozz rá a világ legnagyobb bronz domborművére! Szól az 501.tipp… bizony, ez a gödöllői egyetem aulájában található A mag 

apoteózisa című 150 négyzetméter falfelületet elfoglaló gigantikus mű. (Van még három gödöllői kaland, akit érdekel, jöjjön be a köny-
vesboltba és kikeresheti!) De olvashatunk tippeket, hogy forralt borozzunk a rozmárokkal, vagy miként feleselhetünk lappantyúkkal. 
Elkalauzol a giccsmúzeumba, vagy meglátogathatjuk a Kárpát-medence legnagyobb csúszdáját. A bakancslista számos pozitív hatással 
van mind a pszichénkre, mind a szervezetünkre. Engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy kicsit a saját vágyainkra koncentrál-
junk! Szedjük össze a gondolatainkat, mik azok a dolgok, amitől az életünk teljesebbé válhat, majd kezdjük el megvalósítani azokat!

Igen, ott voltam először önálló, előtte 
diakónusként és káplánként szolgáltam. Érdekes 
tanulás és bizonyos értelemben mélyvíz volt, de az 
elődöm, Csáki Tibor atya egy nagyon odaadó és jó 
pap, aki egy bensőségesen működő, élő lelkületű 
közösséget hagyott hátra maga után, ahova a 
maga nehézségeivel és örömeivel együtt kellett 
beilleszkednem. Ez papságom izgalmas és szép 
időszaka volt, szerettem Monoron élni és szolgálni, 
ahol sok élménnyel gazdagodtam.
Pappá szentelésének tízedik évfordulójára a 

frissen kinevezett váci megyéspüspök magához 
rendelte, hogy Ön lássa el a titkári feladatait. 
Hogy élte meg a Vácott töltött éveket Monor után 
és miért Önt kérte fel a feladatra?
Zsolt püspök atyát elég régóta ismerem, a pesti 

központi papnevelde második évétől ő volt a 
prefektusom (fegyelmi elöljáró – a szerk.), ahol jó 
kapcsolat alakult ki köztünk, később ugyanahhoz 
a papi közösséghez és lelkiséghez is tartoztunk, 
valamint sokáig lelki vezetőm volt. Püspöki 
kinevezése után egy héttel felhívott és megkért, 
hogy segítsem a munkáját, amit örömmel 
vállaltam azzal a fájdalommal, hogy nem volt 
könnyű otthagyni a monori közösséget. Tudtam, 
hogy az önálló szolgálatom után egy ideig ismét új 
szakasz kezdődik a papi életemben.
Egy éve vácrátóti plébános, de sok más 

funkciót és feladatot is ellát. Hogyan tudja 
elvégezni az összes munkakört?
Titkári feladataim után is támogatom püspök 

atyát pasztorális helynökként: segítem és 
koordinálom a tanácsadó testületek és lelkipásztori 
szakterületek működését, Illetve felelőse vagyok 

a belső egyházi képzéseknek. 
Megszűnt ugyan a klasszikus 
titkári feladatom, hogy kísérjem 
a püspököt, vezessem az autót 
vagy megszervezzem a püspöki 
misék szertartásait. Paphiány van, 
és ha vannak települések, ahol 
nincs mise, akkor „nincs mese”, ez 
fontosabb szolgálat. Püspök atya 
is tudta, hogy 40 éves kor felett 
szükségem van a papi identitásom 
megélhetésére, vagyis elsősorban 
nem tisztségviselő, hivatalnok 
és sofőr vagyok, hanem papnak 
szegődtem el, aki szolgálja 
Isten népét. Ettől függetlenül 
a feladatok zömében még a 
püspökséghez kötnek, de ahhoz, 
hogy ember és pap maradjak, 
fontos volt a plébánosi kinevezés. 
Vácrátót az a kedves kis közösség, 

ahol megélem a papságom a hívekkel, de közel van 
Váchoz, így minden nap bejárok a püspökségre, és 
el tudom látni az egyéb feladatokat is.

Mint egykori gödöllői diák és fiatal, mit üzen 
Gödöllő ifjúságának: hogyan töltsék értékesen a 
nyári szabadságukat?
Felnőttként sajnos látom, hogy fiatal kamaszként 

rengeteg értékes időt töltöttem teljesen 
haszontalan dolgokkal a négy fal között. Ha a mai 
fejemmel visszautaznék az időben, akkor kilépnék 
a lakásom ajtaján és találkoznék a barátaimmal, 
segítenék fiatalabbak táboroztatásában, ahol az 
élethez fontos tapasztalatokat lehet gyűjteni és 
továbbadni a következő generációnak. Bármilyen 
szolgálatot érdemes vállalni, amivel én is többé 
válok, nem csak az, akinek odaadom az időmet. 
Amikor pedig csak magamra hagyok időt, akkor 
többet mozognék, és egy nyelvet jól megtanulnék. 
De mindezek mellett fontos a pihenés is, hiszen 
ősszel egy új évad kezdődik tele sok kihívással és 
feladattal újfent.

Gödöllőn élte gyermekkorát, ide járt közösségbe, a hivatása 
is innen indult. Papszentelésének másnapján az újmiséje is a 
gödöllői Szentháromság-templomban volt, ahol szülei a mai 
napig élő közösségi tagok. Paszternák Tamásnál jártunk.

VÍZSZINTES: 1. Magasba tart. 4. Az idézet első sora (M, Ó, E, K). 13. Berli-
ni többszöröző képző! 14. Árvita. 15. Angol férfinév, jelentése: hatalmas  
mennydörgő király (TARELL). 16. Becézett női név. 18. Oxigén és tantál vegy-
jele. 20. Tokiói székhelyű multinacionális vállalat. 21. Királyi Haditengerészeti 
Kiképző Intézet, angol rövidítéssel (RNTE). 22. Plakátragasztóval bekent. 24. 
Győzelem. 26. Pillangó, régies szóval. 27. Szumátra része! 29. Első osztályú, 
röv. 30. … Altor, 2003-ban alapított svéd metálzenekar (EREB). 32. A szó önálló 

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2022. július 31-ig név, postacím, telefonszám és/vagy e-mail 

cím megadásával. A helyes megfejtők között 2000 Ft és 1000 Ft értékű FÁMA könyvutalványt, 3 db 5000 Ft értékű telefontok vásárlási utalványt (amelyek a gödöllői Telekom 

szaküzletben válthatóak be), és további meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. Fődíjként pedig egy páros belépőt kap a szerencsés nyertes a Gödöllői Királyi Kastélyban 2022. 

szeptember 23-án tartandó Légrádi Gergely: Fekete-fehér című monodrámájára Göttinger Pál főszereplésével.

Előző számunk rejtvény megfejtőinek nyertesei: Bokorné Kozma Julianna - 1000 Ft FÁMA könyvutalvány | Ormos Miklósné - 2000 Ft FÁMA könyvutalvány | Szabó Jánosné - 

5000 Ft Telekom utalvány | Holló Szabolcs Józsefné - 5000 Ft Telekom utalvány | Kerekes Balázs - 5000 Ft Telekom utalvány | Szántó Istvánné – Gödöllői Királyi Kastély 2 főre 

szóló belépőjegy | Geszler Jánosné – meglepetés ajándék | Kelemen Andrásné – meglepetés ajándék | Köszönjük, hogy velünk játszottak és gratulálunk minden nyertesnek!

G. Sárdy Anna: De jó! c. költeményéből idézünk 2 sort.
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Gödöllőről a váci püspök mellé jelentéssel rendelkező része. 34. Technécium vegyjele. 35. Tartalék 
játékos ülőhelye. 37. Miskolc hegye. 39. Ónnal bevon. 41. Szemmel 
érzékel. 42. Az USA Nebraska államának legnagyobb városa. 43. Te-
niszjátszma része, angolból átvett szóval. 44. Esküt tetet.46. Csekély 
értékű régi római rézpénz. 47. 2016-ban alapított angol énekes duó 
(IDER). 49. A mutatott dolgon. 50. Ón vegyjele. 51. Szókirakó rész-
lete! 53. Eszes. 55. Álomba ringatá. 57. A kormánnyal szembenálló 
csoport. 60. Idegen férfinév. 61. Osztrák tartomány. 63. Ismer. 64. Az 
1936-os olimpia női magasugró bajnoka, a keresztneve kezdőbetű-
jével. 65. Vízkóros. 67. Háztáji. 69. Holland és japán gépkocsi jelzés.
FÜGGŐLEGES: 2. 1937-ben felfedezett kisbolygó (MAGNYA). 3. 

Előkelő, idegen szóval. 4. Szabad páratlan betűi. 5. Bajnokok Ligá-
ja, röv. 6. Kovács …, Kossuth-díjas dalszerző, előadóművész, költő. 
7. Titán-dioxid. 8. Csatdarab! 9. Ausztrália képviselője volt a 2022-
es Eurovíziós Dalfesztiválon (TANZER). 10. Az amerikai Nagy-tavak 
egyike. 11. Száraz aprósütemény. 12. Blokád kezdete! 13. Az idézet 
második sora (N, Ö, S, P, Á). 17. Kimutatás jelzője lehet. 19. Júdeai 
városka, a belőle származó József Jézus követője volt. 22. Fafajta. 
23. Az Apple cég által forgalmazott zenék és videók lejátszására 
alkalmas készülék. 25. Tapasztal. 28. USA-tagállam. 31. Összhang-
ból káoszt teremt. 33. Rajzlap jelzője. 35. Szén és neon vegyjele. 
36. Jézus egyik követője. 38. Áfa az Európai Unióban (Value Added 
Tax). 40. A búsuló juhász megformázója (Miklós). 42. Hibáztat. 44. 
Musicalszínész, énekes (Pál). 45. Egyetemi irányultság. 48. USA-beli 
pénznem. 50. Csibészség. 52. Autóalkatrész. 54. Nőstény kutya. 56. 
Névelős bőrredő. 58. Afrikai főváros. 59. Paradicsom. 62. Belül ki-
dönt! 64. Hangtalan citera! 66. Este egynemű betűi. 68. Római ka-
tolikus, röv.
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Egy éve hirdetik, hogy nem hirdetnek, be-
széljenek Önök helyett a termékek! Beszél-
nek?
Nem szeretnénk folyamatosan az emberek 

arcában lenni. Organikus, lassú fejlődést szeret-
nénk elérni, mert így tudunk jobban válaszolni a 
vevői igényekre. Úgy tűnik, beszélnek a termé-
kek helyettünk, viszik a hírünk, ajándékba adják 
a szomszédnak, munkatársnak, így ők is betér-
nek hozzánk és sokszor törzsvevőnkké válnak.
Odafigyelnek az egészséges életmódra. Mi-

ért pont pékséget nyitottak?
A kenyér évezredek óta alapvető táplálék. Sze-

rettünk volna egészséges alternatívát adni min-
denkinek, akinek pedig nincs ideje és lehetősége 
otthon sütni, annak megmutatni, hogy milyen-
nek kell lenni a kenyérnek. Azért esett a pékségre 
a választás, mert a munkánk gyümölcse kézzel 
fogható. A kenyeret ki lehet tenni otthon az asz-
talra és együtt fogyaszthatja el a család.
Mennyire nehéz manapság egy családi vál-

lalkozást indítani Gödöllőn?
Ma mindenhol nehéz Magyarországon egy 

ilyen kis kezdeményezést elindítani. De a családi 
vállalkozás műfaja is kihívás, mert folyamatosan 
figyelnünk kell arra, hogy ne menjen a családunk 
rovására. Próbáljuk tudatosan megvédeni a 
gyermekeinket attól, hogy ne sérüljenek ebben 
a helyzetben.
Milyen segítséget kaptak a pékség nyitásá-

hoz?
A legtöbbet a családunktól kaptuk, de baráta-

ink is jelen voltak, bíztattak és - ha kellett - a fel-
adatokban is részt vettek.
A város központjában nem egy pékség van. 

Nem volt ez túl kockázatos vállalkozás?
A vadkovászos kenyér teljesen más dimenzió, 

mint amit bárki is kínál a városban. Ha valamit 
csinálunk, akkor azt teljes bedobással tesszük. 
Minden pékárut élesztő nélkül készítünk, ebből 
országos szinten is nagyon kevés van. Bíztunk 
benne, hogy ezt a vásárlók is felismerik és érté-
kelik.
A kovász időigényes, az idő pedig pénz, nem 

is voltak nyitva egész nap. Mégis miért jó a 
vadkovász?
A vadkovász fermentálja a tésztát, amely le-

bontja a gabonában lévő szénhidrátokat és fe-
hérjéket. A szénhidrátbontással készült termé-
kek fogyasztása kevésbé emeli a vércukorszintet 
a szervezetünkben. A fehérjebontás pedig ki-
emelten fontos, mert ezek a fehérjék alkotják a 
glutént, amit az emberi gyomor nem túl köny-
nyen emészt. A kovász gyakorlatilag előemészt, 
így a gyomrunknak sokkal könnyebb dolga van. 
Ezek a folyamatok élesztős technológiánál nem 
játszódnak le, ráadásul az élesztő tevékenysége 
a sütés után nem áll le, ezért puffasztó hatása is 
lehet. A kovász e mellett tartósítja, természetes 
módon savanyítja a tésztát, míg az élesztős ke-
nyérbe savanyító adalékanyagot kell tenni, hogy 
elkerüljék a penészedést. Így mi azt gondoljuk, 
hogy érdemes megvárni, amíg elkészül egy vad-
kovászos kenyér. Egyébként május végétől reg-
gel 7 órától nyitva vagyunk, sikerült a munkafo-
lyamatokat úgy átszervezni, hogy mindenkinek 
előnyös legyen.
Missziójuk szerint a környezetet is védik. 

Hogyan teszik ezt?
Igyekszünk minél több terméket közelről be-

szerezni. A legnagyobb mennyiségben szükséges 
liszt alapanyagot, a legközelebbi, jó minőséget 
előállító Pásztói malomból vásároljuk. A zöldsé-
gek jórészt a zsámboki biokertből érkeznek. Cso-
magolóanyagainkra is odafigyelünk, főleg papír 
és üveg csomagolásban érkezik minden, sőt a 
göngyöleget szelektíven gyűjtjük. Figyelünk a 
takarítószerekre, de még a kávé is fenntartható 
gazdaságból származik. Ezen kívül minden ter-
mékünk teljesen növényi alapú, amellyel szeret-
nénk a fenntarthatóságot tovább növelni, hiszen 
ma már egyre inkább azt látjuk, hogy a jövő az ál-
lati eredetű termékek fogyasztásának visszaszo-
rításában rejlik. Nem lehet mindent tökéletesen 
csinálni, de a cél folyamatosan előttünk lebeg, 
hogy gyermekeinknek is tudjunk jövőt és élhető 
környezetet biztosítani.
Le kellett dönteni azt a (tév)hitet, hogy ami 

egészséges, az nem finom?
Ez nagyon relatív. Vannak, akiknek a kenye-

rünk savanyú, szerintünk viszont ennek van ke-
nyér íze, ami pedig nem vadkovászos, az édes. 
Érdemes ízfokozó nélküli ételeket fogyasztani, 
mert néhány hét múlva a zöldségek, gyümölcsök 
is sokkal ízesebbek lesznek. Az ízlésünk alakul az 
egészséges étkezéssel, és egy idő után el sem 
tudjuk majd képzelni, hogy megegyük azt, ami 
korábban kifejezetten ízlett.
Hallani, hogy ma már továbbadják a tudást 

és tanfolyamokat tartanak. Ez is egyfajta kül-
detés?
Szeretjük átadni azt a tudást, amit megszerez-

tünk, megtapasztaltunk. Fontos, hogy másokat 
is beengedjünk az üzembe, akik mindent meg-
nézhetnek és megismerhetnek, mert így nő a fe-
lénk táplált bizalom is. Be lehet látni az üzembe 
is, az új nyitvatartással pedig akár a napi munká-
ba is beleshetünk.

„Ki minő kovászt tesz, oly kenyeret eszik”
Tavaly májusban nyitott meg a Saranko pékség Gödöllő szívében, amely 
sok tekintetben az országban is egyedülálló. A Sarankó házaspárral, 
Emővel és Gerivel beszélgettünk a családi álom beteljesüléséről, egész-
séges étkezésről és hivatásuk küldetéséről.
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