
A három Sallai
18-19. oldal

A városházi szappanopera 

legújabb fejezete

8-9. oldal

Mennyit ér az 
emberélet Gödöllőn?

13. oldal

Gödöllőn járt 
Marco Rossi

16-17. oldal

Rejtélyes 4 millió  
a Gerle utcai aszfalt alatt

12. oldal

6. oldal
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Pedibusz, azaz sétáló busz vagy lábbusz. A 
mozgalom célja, hogy ne a szülők vigyék isko-
lába a gyerekeket, hanem a tanulók gyalog, de 
önkéntes felnőtt kísérettel jussanak el az intéz-
ménybe. Ezáltal csökken az iskolák körüli autók, 
így a dugók száma, amivel védjük a környezetet, 
valamint a diákok megtanulják a biztonságos 
gyalogos közlekedés szabályait – nem beszélve 
a séták közösségépítő hatásáról. Életszerű kez-
deményezés, hiszen bizonyára számos család 
van, amelynek ez valós segítséget jelent. Reggeli 
után rögtön munkába lehet indulni, a gyermek 
pedig felügyelet mellett megy iskolába. Addig is 
levegőn van – mondják sokan, és a reggeli „ban-
dázásnak” is van élénkítő hatása. Óhatatlanul 
felsorakoznak az érvek és ellenérvek, mint ahogy 
a kerékpáros közlekedést preferáló városvezetés 
és az azt ellenzők között is. Igazságot mi sem sze-
retnénk tenni, mindkettőnek van előnye és hát-
ránya, csupán pár érvet világítunk meg.
Bezzeg a mi időnkben vagy a ti időtökben, 

mondják szüleink visszautalva a saját gyerek-
korunkra. De valljuk be, nekünk is eszünkbe 
jutnak az iskolás éveink, hiszen reggelente az 
autóban ülve azon gondolkodunk: elkényeztet-
jük-e a gyerekeket az autóztatással? De vajon 
volt-e akkor ennyi autó? Biztonságosabb volt-e 
a közlekedés? Árultak-e drogokat az iskola köze-

komfortos buszozás éppúgy közösséget erősítő 
lehet a fiataloknak. Biztonságban, kényelmesen, 
szülőmentesen és forgalmi dugó nélkül, mivel 
az autók nem egyszerre indulnak el otthonról, 
illetve nagy valószínűséggel sokkal többen ven-
nék igénybe, mint a pedibusz programot. A zöld 
iskolabusz indítása fontos szakmai célja volt a 
Szövetség Gödöllőért jelöltjeinek 2019-ben a 
fenti okok mentén. Pár hónapja lapunk hasáb-
jain Steiner Attila államtitkár elmondta, hogy 
a lakosság visszajelzése a tesztek során pozitív 
volt, az önkormányzatok ilyen típusú gondo-
lataira pedig nyitottak, sőt idén már hidrogén 
hajtású buszokat is forgalomba állítanak. A Zöld 
Busz Program keretében közel 51 milliárd forint 
áll rendelkezésre a 25 ezer főnél nagyobb lélek-
számú városok és közlekedési közszolgáltatók 
számára, elektromos meghajtású buszok beszer-
zésének támogatására. A sikeres pályázat ese-
tén a forrás 80 százalékát biztosítja az állam. Tíz 
városban már működnek zöld buszok, köztük a 
Gödöllőhöz közel fekvő, lélekszámban csak kicsit 
nagyobb Dunakeszin. Egyébként, ha Gödöllőn a 
napközi, alacsony számú utasokat olcsó üzemel-
tetésű elektromos kisbuszokkal (okos rendszert 
használva) szolgálná ki a város rugalmas menet-
renddel, míg csúcsforgalomban az É-D és K-NY 
utak mentén nagyméretű buszokkal valósulna 
meg az utasszállítás, akkor ez olyan léptékű fej-
lődést eredményezne a helyi közösségi közle-
kedésben, amelynek töredékét sem értük el az 
elmúlt 32 év alatt.
Összegezve minden tisztelet a Pedibusz-prog-

ram résztvevőinek, az önkénteseknek, a szü-
lőknek és a gyerekeknek egyaránt. Mindezek 
mellett kár, hogy a zöld busz projektről nincs 
hír a városunkban, bár az elmúlt hónapok során 
megtapasztalták az ellenzéki képviselők, hogy 
a város által benyújtott pályázatokról csak ké-
sőbb kapnak értesítést, annak előzetes terveiről 
és a benyújtott támogatási kérelmekről nagyon 
ritkán. Lehet, hogy kivételesen a képviselőkkel 
együtt a gödöllői lakosok is örülnének egy pályá-
zati meglepetésnek, amely május 5-én nyílt meg, 
határideje pedig: 2022. szeptember 30-a.

lében? És egyáltalán jobb volt-e a közbiztonság? 
A kérdésekre egyértelműek a válaszok, s általá-
ban ezekkel (is) védekeznek az autó mellett vok-
solók. De akkor még mindig itt van a pedibusz, 
hiszen, ha szívesen rábízzuk egy leinformálható 
„idegenre” a csemeténket – ahol a szülők szá-
mára azért kérdés a felnőtt kísérő felelőssége, ha 
valami történik az úton -, akkor reggelente egy 
jót sétál a levegőn, a barátaival pedig megbeszél-
hetik a maguk kis dolgait. Három tényezőt azért 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az egyik az 
időjárás. Tudjuk, senki sincs cukorból, ahogy 
mi sem voltunk annak idején, de túl sok más 
választásunk nem volt, mint egyedül és gyalog 
közlekedni a suliba. Valljuk be, csúnya időben bi-
zony vizes nadrággal érkeztünk meg, hogy aztán 
cseppet sem komfortosan üljük végig az egész 
napot. A másik szempont az iskolatáska. Manap-
ság az alsó osztályos gyerekeknek nem egyszer 
tíz kilogrammot is meghaladó nehezékkel kell 
közlekedni. Bármilyen kényelmes hátizsákról 
van szó, félő, hogy a táska súlya irányítja a lába-
kat vagy a kerékpár kerekeit. A harmadik kérdés 
a távolság. Hiába vannak körzetekben az iskolák, 
sokan a város másik végéből járnak a kiválasztott 
intézménybe. Például egy Blaha felső részén élő 
gyermek minimum 45 perces tempós sétával jut 
el gyalog az iskolába. Ha pedig a szülőnek egy 

pedibusz gyülekezési helyre kell vinni 
a gyermekét, akkor már elviszi az isko-
láig is. A kerékpár is lehet alternatíva, 
de ez mindaddig jó, amíg az időjárás és 
a közlekedés megengedi. Bővülnek a 
kerékpárutak, de az útburkolaton sár-
ga festékkel „érvényesített” jelzés ezt 
nem pótolja, így biztonságot sem ad 
a kétkeréken haladóknak, ami kvázi az 
autósokra van bízva.
De van egy másik lehetőség is, ami 

komolyabban sajnos szóba sem került 
a városban: a ZÖLD BUSZ. E megoldás 
mellett - akár iskolabuszként szolgálat-
ba állítva - szintén érvek sorakoznak. A 
károsanyag-kibocsátása elenyésző, a 
fenntartási és üzemeltetési költségek 
jóval kedvezőbbek a hagyományos 
buszokétól, és minőségi utazást biz-
tosít a felhasználónak. Egy reggeli 

Tavasszal indult útjára Gödöllőn a Pedibusz-Program, amely sok 
szép, támogatandó célt tűzött ki zászlajára. Az abban foglaltakkal 
egyetértve, a programot nem kritizálva, a tanév kezdetén érdemes 
körbejárni a témát.

Zöld busz helyett pedibusz
Merjünk kicsik lenni?
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Ezt teszik a Szövetség Gödöllőért képviselői is. 
A 2022. június 30-án megtartott rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésen ugyanis Feigl Ferenc, a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy a helyzetet felismerve javasolja ezen szige-
tek számának csökkentését, esetleg megszün-
tetését. Kocsi Tamás és Kolozs Csaba ellenzéki 
képviselők ezért augusztus 19-én levelet intéztek 
az ügyvezetőhöz és Gémesi György polgármester-
hez, amelyben a városvezető által is sokszor em-
legetett, de eddig kevésbé gyakorolt együttmű-
ködésre hívták a feleket. A szerkesztőségünkhöz 
is eljutatott levelükben jelezték és kérték, hogy az 

illegális hulladék felszámolásának ne 
az legyen a módja, hogy a szelektív 
szigeteket megszüntetik. Sokkal 
inkább erősíteni kell az elmúlt 
évtizedben kialakult szelektív 
hulladékgyűjtés szemléletét 
és a környezettudatos gon-
dolkodást, ugyanakkor minden 
eszközt meg kell ragadni annak ér-
dekében, hogy büntessék az illegálisan 
szemetelőket, vagy más területről a lakótelepek 
konténereit pillanatok alatt feltöltő (adott eset-
ben hulladékszállítási szerződéssel nem bíró) 

egyéneket. Ugyanis a szelektív szigetek némelyike 
preventív okok miatt jelenleg is kamerával ellá-
tott. Azt viszont nem tudni, hogy ezek mennyire 
élesek, valamint von-e bármilyen retorziót maga 
után, ha egy nem kívánt esemény rögzítésre kerül. 
Mindenesetre széles körben elfogadott, hogy a 
törvénysértésnek legyen következménye és akár 
szankcionálják is azt, amely nagymértékben ké-
pes visszaszorítani a környezetszennyezést.
Kérdésünkre Kolozs Csaba önkormányzati 

képviselő, a levél egyik aláírója elmondta, hogy 
az együtt gondolkodásra hívó, és a megoldást 
kereső levelükre két munkanapon belül pozitív 
válasz érkezett Feigl Ferenctől, aki nyitottságot 
mutatott a továbbiakra és várja az egyeztetést. 
A levélben arra kérték a feleket, hogy kizárólag 

szakmai alapon történjen az együttmű-
ködés - már ha erre van fogadókész-
ség -, mert ezzel a problémával a 
közélettől függetlenül minden 
gödöllői lakos szenved a maga 
környezetében, így a megoldás-
nak is politikamentesnek kell len-

nie, ami a helyi emberekért történő 
közös cselekvésben nyilvánul meg. A 

képviselő hozzátette, hogy Gémesi György 
sajnos az elmúlt három hétben (szeptember 9-i 
lapzártánkig – a szerk.) még nem reagált a levélre, 
de bízik abban, hogy ami késik, talán nem múlik...

Az idei évben egyre súlyosabb problémát jelent a Gödöllő területén ta-
lálható szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalható rendetlen 
állapot. A zsúfolásig megtelt konténerek azt mutatják, hogy kevés az 
edényzet. A körülöttük lévő óriási mértékű, újra és újra keletkező illegá-
lis „szemét lerakatok” láttán pedig a legtöbben megoldást sürgetnek.

Megrogyni látszik a gödöllői  
szelektív hulladékszállítás 
Együttműködésre hívták a feleket  
a Szövetség Gödöllőért képviselői
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Mi volt a motiváció, hogy egy üzleti klubbot 
hozzanak létre?
Az alapgondolatot a COVID által megtapasztalt 

„home office” generálta. Egyfajta itthon ragadt-
ság inspirálta bennünk egy baráti beszélgetés 
során, Személyi László és ifj. Varga Árpád társa-
ságában, akik a klub alelnökei. Rávilágított arra, 
hogy szükség lenne egy olyan szellemi műhelyre 
és találkozási pontra, ahol a Gödöllő és térségé-
ben élő vállalkozók közös témák mellett üzleti- és 
baráti kapcsolatokat építhetnek ki. Mindezek mel-
lett egy olyan klub működtetése is a célunk, amely 
gazdaságfejlesztésben és innovatív megoldások 
keresésében partnere a térség önkormányzatai-
nak, a Pest-Megyei és Érdi Kereskedelmi- és Ipar-
kamarának (PMKIK), a Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetemnek (MATE) és a kistérség ipari 
parkjainak.
Milyen fogadtatása volt a klubnak és kik a 

tagjaik? 
Kellemes meglepetés volt számunkra kezdemé-

nyezésünk pozitív fogadtatása és hamar sikerült az 
alapításhoz szükséges 10 üzletembert összehoz-
nunk, amely azóta folyamatosan bővül. Kezdet-
ben a személyes ismeretségi köreinkből hívtunk 
tagokat, akik elsősorban a helyi kis- és középvállal-
kozási szektor szereplői, ugyanakkor nagy multi-
nacionális vállalati múlttal rendelkező üzletember 
is található az alapítók között. Jelenlegi tagjaink 
gödöllői kötődésűek, de névadónk kistérségben 
betöltött gazdasági szerepét szem előtt tartva, a 
régióban működő cégeket is szeretnénk a jövőben 
tagjaink között köszönteni. Kiemelt célkitűzésként 
a városban és térségünkben lévő nagyvállalato-
kat is meg kívánjuk szólítani, hogy tanulhassanak 
egymástól a KKV és a nagyvállalati vezetők. Mind-

nak. Természetesen egy év végi zárórendezvényt 
is tervezünk VIP meglepetésvendéggel. 
Hogyan lehet Önökkel kapcsolatba kerülni?
Elsősorban a www.gruk.hu oldalunkon lehet 

rólunk tájékozódni, illetve évente több rendez-
vényünk is nyitott az érdeklődő vállalkozók szá-
mára, amelyek során megismerhetnek bennün-
ket, és bepillantást nyerhetnek klubunk életébe. 
Várunk minden érdeklődő és a közösségért tenni 
akaró vállalkozót!

Alapító tagságunkkal és csatlakozó új tagja-
inkkal büszkén mondhatjuk, hogy sikerült egy 
hiánypótló üzleti fórumot létrehoznunk, mely-
ben a tagok az üzleti kapcsolataikon túl, emberi 
és baráti kötődéseiket elmélyítve tapasztalják 
meg a helyi közösség értékteremtő erejét.

ezek mellett örömmel fogadtuk a MATE belépését, 
amely segít a tagjainknak felismerni a korszerű tu-
dás és a kutatások fontosságát.
Milyen rendezvények voltak eddig?
Az alapításkor elfogadott program mentén már 

kilenc klubeseményen vagyunk túl, amely felka-
rolta a tagok kölcsönös megismerése mellett a 
Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójával 
és egy finn-magyar üzletemberrel való kötetlen 
beszélgetést. Közös rendezvényeket szerveztünk 
a PMKIK gödöllői tagozatával vállalkozói fórum 
formájában, és a gödöllői önkormányzattal egy 
üzleti szemináriumot a városi applikációs és tér-
informatika témakörében. A MATE gödöllői cam-
pusa is vendégül látta a klubunkat, bemutatva: mi 
mindent kínál az egyetem a vállalati szektornak?
Mik a közeljövő tervei?
Szeptemberben az energetikát és a fiatalok 

vállalkozóvá válását, októberben a PMKIK-val 
közösen a generációváltást, míg novemberben a 
vállalkozások digitalizációját választottuk témák-

Egy éves a Grassalkovich Üzleti Klub
A név kötelez: I. Grassalkovich Antal öröksége és hitvallása men-
tén, amely „Tehetség, erkölcs, siker”, három helyi vállalkozó kezde-
ményezésére 2021 nyarán megalakult a Grassalkovich Üzleti Klub.  
Egyéves évfordulóján beszélgettünk az elért eredményekről és  
tervekről Debreczeni Attila elnökkel.
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ifj. Varga Árpád, Debreczeni Attila,  Személyi László
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Tavasszal nem várt munkára hívták önöket 
az autópálya lehajtó építésének helyszínére. 
Mi volt az oka?
A Penta Kft. útépítési munkájához riasztottak, 

mivel a munkagép belefutott egy sírba.
Nem volt ennek semmi előzménye?
Minden nagyberuházásnál hivatalból előírják, 

hogy szakfelügyelet legyen a földmunkák során. 
Ez meg is történt napi egy alkalommal, de nem 
volt sírokra utaló jel.
Gondolom az építkezés leállt, az önök mun-

kája pedig elkezdődött.
Így van, mindenkinek nagyon pozitív hozzáál-

lása volt a helyzethez. A beruházó Magyar Közút 
kérésére a kivitelező azonnal felfüggesztette a 
munkát az érintett nyomvonal szakaszon. Ez áp-
rilis végén volt, május első két hetében végeztük 
a kutatást, amiben ugyanannyi régész és civil 
vett részt, hiszen ilyenkor a közösségi régészet 
program keretein belül meghirdetjük a jelentke-
zők számára a lehetőséget.
Mit találtak?
Összesen 19 objektumot találtunk és tártunk 

fel, ez egy kiscsoportos honfoglalás kori temet-
kezés helyszíne volt. 
Miből tudtak erre következtetni?
Magasan voltak a sírok, a humuszhatáron. A 

honfoglalókra jellemző volt, hogy nem túl mé-
lyen, homokdombokon temetkeztek. Esetünk-
ben a sírfoltok alig különültek el a homoktól, 
amibe beleásták őket.
Használtak fémkeresőt is?
Igen, az eszköz segítségével ott is találtunk sí-

rokat, ahol sírgödrök nem váltak el az altalajtól.
Milyen sírokat találtak?
Több gazdag és pár egyszerűbb sírt találtunk. 

Köztük volt több gyereksír is, gazdag melléklet-
tel. Szerencsére a terület beerdősült, így meg-
maradt minden, a szántás és az amatőr „kincs-
vadászok” nem bolygatták a sírmezőt.
Mit rejtettek magukban a sírok?
Találtunk félhold 

alakú, ezüst függőt, 
bronz ékszereket és 
az egyik gyermekte-
metkezésnél a nyak 
körül viselt óvó-vé-
dő tárgyakat: ólom-
gyöngyöt, átfúrt ku-
tya- vagy farkasfogat, 
halántékékszert és 
egy keresztet, amely 
ekkor még nem any-
nyira a keresztény-
ségre utalt, mint inkább babonás szokásokhoz 
kötődő szimbólum lehetett, hiszen csak a 11-12. 
században szilárdult meg a hit. Az erőt megtes-
tesítő és felsőbb hatalmakhoz fűződő, amulett 

funkciójú tárgyak extra védelmet biztosítottak a 
nők és a gyermekek számára.
Mit találtak a felnőtt sírokban?
A férfi sírok kevésbé voltak gazdagok, de ezek-

ben is találtunk sodrott nyakperecet, gyöngyöt, 
bronz karperecet, fejékszert, kagylót, gyűrűt. 
Az egyik férfi lábánál csikózablát és kengyelpárt 
fedeztünk fel, ez egy lovas harcos fegyveres sírja 
lehetett.
Történelmileg kuriózumnak számít a meg-

talált leletegyüttes?
Olyan értelemben rendkívüli, hogy Gödöllőről 

kevés 10. századi emlékről volt tudomásunk. 
Országosan évi egy-két honfoglalás kori temető 
előkerülése jellemző, de idén Pest megyében 
feltártunk már kettőt. A gödöllői amulett tárgyak 
ritkaságszámba mennek, magam is szeretek a 
kapcsolódó szakmai kérdésekkel foglalkozni. 
Egyébként ebben az évben Pátyon világszenzá-
ciónak számító sírokat tárt fel a Ferenczy Múze-
um, de a gödöllői leletek is jelentősnek számíta-
nak.
Adtak-e bármi plusz ismeretet a tudomány 

számára a gödöllői leletek?
Az amulett funkciójú tárgyak dokumentálása 

mindenképp, és újabb adatokat nyertünk a ke-
reszténység megjelenéséhez, elterjedéséhez. 
Írott forrásaink nincsenek ezekből az időkből, 
csak az elitre vonatkozóan. Régészeti ásatások-
ból, a temetkezésekből, és a kora Árpád-kori 
templom maradványokból tudunk megállapítá-
sokat tenni a néptömegek kereszténnyé válásá-
ról, ezért minden ilyen adat felértékelődik.
Folytatódik az ásatás?
Amennyiben az út két oldalán lesz bármiféle 

beruházás, akkor igen, de nem valószínű, hogy 
sok sír van még ott.
Mi történik a megtalált mellékletekkel, kiál-

lításra kerülhetnek?
Jelenleg a restaurálásuk történik, majd igény 

esetén kiállíthatók lesznek. Ebben nem mi va-
gyunk a kezdeményezők, de partnerek vagyunk, 
ha a város szeretné.

Nem mindennapi esemény miatt állt meg az élet az M3-as autópálya 
gödöllői lehajtójának építése során, amely a Haraszti út és Kenyérgyári 
út összekötését hivatott megvalósítani. Az egyik munkagép kezelő-
jét furcsa látvány fogadta a földmunka során, amely 11 évszázaddal 
repítette vissza a jelenlévőket. A történtekről Dr. Rácz Tibor Ákossal, a 
Ferenczy Múzeumi Centrum régészével beszélgettünk.

Gödöllői honfoglalók nyomában

HIRDETÉS
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A nagy ötletek (majdnem) mindig egy íróasztalnál születnek. 

Hogy ülve vagy állva, az tulajdonképpen mindegy! 

Lényeg, hogy az irodai munkakörnyezet

ne csak inspiráló, de egészséges is legyen!
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Manapság nem sok vállalkozás mond-
hatja el magáról, hogy négy évtizede 
„nyomja az ipart”. Van ennek valami tit-
ka?
A negyven év alatt jó pár kocsma volt a 

városban. Való igaz, klasszikus kocsmaként 
mára csak én maradtam a 3-as főút ezen 
oldalán. A titkom az, hogy nagyon szere-
tem csinálni még 75 évesen is. És hát mivel 
tudnék foglalkozni, ha nem ezzel? Hosszú a 
nap, el kell foglalnom magamat valamivel, a  
törzsvendégeim pedig számítanak rám.
Hogyan lett vendéglátós?
Bagon születtem, de még abban az évben 

felköltöztünk Pestre, így ott jártam iskolába. Az 
általános iskola végén gyárlátogatáson vettünk 
részt a MOM tanműhelyében. Megtetszett az 
esztergályos szakma, ezért arra szerettem volna 
jelentkezni. Ahogy apámmal mentünk felvéte-
lizni, folyamatosan mondta, hogy válasszak in-
kább másik szakmát, menjek villanyszerelőnek. 
Csakhogy a felvételi helyszínen kiderült, betelt a 
villanyszerelő létszám. Így hiába szerettem volna 
eleget tenni apám kérésének, az esztergályos 
szakmát végeztem el. Közben az MTK fiókcsapa-
tában fociztam. Megnyertük az ifjúsági bajnok-
ságot, de csak a legtehetségesebbek mehettek a 
felnőttbe. A házunkban lakott egy hölgy, akinek a 
testvére a VM Egyetértés labdarúgója volt, így az 
ő segítségével igazoltam a vendéglátós csapat-
ba. Itt mindenkit sportállásba helyeztek, én egy 
étterembe kerültem. Így kezdődött minden, itt 
ismerkedtem meg felségemmel is, akivel 43 évig 
éltünk boldog házasságban.
Hogy kerültek Gödöllőre?
Feleségem gödöllői volt, ezért gyakran látoga-

tott haza. Egyik este hazajött, és újságolta, hogy 

be egy hölgy a Felsőbabádi Állami Gazdasághoz, 
amely végül is a beszerzési forrásom lett. Felesé-
gem javasolta, hogy a Felsőbabád településnév-
ről nevezzük el a kocsmát. Utána persze bővült 
a paletta is.
Meg lehet ma élni egy kocsmából?
Aligha, ha csak kocsma lenne. De 15 éve van 

itt totó, lottó, tippmix, így együtt jobban megéri. 
Persze a vendégkör sem ugyanolyan. Régen még 

úgy kellett kikönyörögni őket zárórakor, 
ma már jobban elmaradnak az emberek.
Sosem lehetett hallani balhéról. Csen-

des kis utcában van, nem is tartják egy 
tipikus késdobáló helynek.
Nem véletlenül hívják „Csendesnek”. 

Sosem engedtük, hogy bármilyen gond le-
gyen, a feleségem különösen szigorú volt, 
és csírájában elfojtott mindent. Volt persze, 
aki verekedni akart, de tettlegességig so-
sem fajult semmi. Aki pedig nem viselke-
dett megfelelően, az többet nem tehette be 
a lábát a kocsmába. Tény, hogy szűrve van-
nak a vendégek, de egy törzsvendég sem 
csinálhat akármit. Ismerem az embereket, 

tudom, hogy ki mennyit ihat. Egyetemisták is jár-
tak régen, de szalvétát gyújtogattak, lerészeged-
tek, ezért eltekintettem tőlük… Nem hajtanak az 
anyagiak, fontos a saját magam és a vendégeim 
nyugalma. Már két tévén is lehet meccset nézni, 
így jól vagyunk a megszokott emberekkel. Ha po-
litizálni kezdenek, akkor pedig én vagyok az, aki 
témát váltok, mert az ma kihozza az indulatokat 
a legtöbbjükből.
Negyven év után a Babád volt, van, de lesz 

is?
Nem. Addig lesz Babád, amíg én csinálom. 

Mivel már közoktatási intézmény közelében 200 
méteren belül nem lehet kocsmát nyitni, így át 
sem ruházható senkire. Más üzletként mehet to-
vább, ha majd valaki úgy szeretné.
Készül valamivel a negyvenedik születés-

napra?
Gondolkodtam ezen, de nálunk a feleségem 

volt mindig a nagy szervező. Ha ő élne, biztos 
lenne valami, de én így csak mindenkit vendégül 
látok egy ingyen italra a nevezetes napon.

ZCSP

van egy eladó ház, amelyet meg is vettünk 1978-
ban. Akkor éppen a Belvárosi Külkereskedelmi 
Vállalat munkahelyi büféjét vittem. 1982-ben jött 
az ötlet, hogy nyissunk kocsmát. Ez is apám régi 
vágya volt, és nagyon boldoggá tettem, hogy va-
lóra váltottam az álmát.
Nem volt problémás az engedély megszer-

zése az iskola közelsége miatt?
Dehogynem, hiszen az akkori jogszabályok mi-

att 60 méteren belül nem lehetett ilyen egységet 
nyitni. Erről tájékoztattak is bennünket az akkori 
tanácsnál, nem volt mit tennünk. Egyik nap arra 
lettünk figyelmesek, hogy két ember méreget az 
utcában. A tanácselnök, Benedek Endre volt az 
egyik kollégájával. Addig mértek, amíg kitalálták, 
hogy a bejáratot helyezzük át a másik utcafront-
ra, így már kívül estünk a 60 méteren és megkap-
tuk az engedélyt.
Miért lett Babád a neve? Kinek a babáját sze-

mélyesíti meg?
Senkiét. Eleinte csak borozónak indultunk, s 

mivel nem voltam termelő, szőlőm se volt, így 
kerestem bort. Az egyik pesti kocsmában ajánlott 

A 40 éves „csendes” Babád
Szeptember 25-én lesz 40 esztendeje, hogy megnyílt a Babád Borozó, 
Gödöllő Alvég városrészében, a Pacsirta és Török Ignác utca sarkán. A 
hely, amelyet nem véletlenül becéznek Csendesnek, mára már foga-
lommá vált. A tulajdonossal, Gergely Sándorral beszélgettünk a kerek 
évforduló kapcsán.
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Gergely Sándor

Nevezés és információk: www.veresifutonap.hu

2022. október 16. 10:00
  Veresegyház, Búcsú tér
         (Találkozók útja-Patak utca-Mogyoródi út által határolt terület)

Távok: minifutam 400 m • 2,5 km 
   • 7 km • 14 km • 21 km • váltó 21 km

3. VERESI FUTÓNAP
Tegyünk meg még több lépést 

egészségünk érdekében!
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Az épület sorsának alakulásában több párhu-
zam is felfedezhető. A mai szálloda helyén a tele-
pülés tulajdonában állt az akkor még földszintes 
épület a Ferencz József tér és Váci utca sarkán. 
Már 1900-ban megfogalmazódott a gondolat, 
hogy ennek helyét egy díszes, emeletes épü-
let váltsa: a községháza. Egy tűz következtében 
1907-ben semmivé lett az épület, így az építke-
zést tervezési hibák miatt csak 1910 februárjában 
hagyta jóvá a Magyar Királyi Államépítészeti Hiva-
tal. A késlekedés miatt már az akkori Gödöllő sem 
nézett jó szemmel a település vezetésére. A sa-
roktelek értékét kb. 100.000 koronára becsülték, 
ami évek óta használatlanul hevert, de a romok 
egy része is csúfította a főteret. Az építési munka 
díja és az anyagárak is folyamatosan emelkedtek. 
Ugye, hogy ezek az érvek ma is megállnák a he-
lyüket? Mint ahogy a szállodává történő átalakí-
tás idején is ugyanígy volt. Mondhatnánk, hogy 
nincs új a nap alatt, vagy csak rossz az időzítés?
Gödöllőnek az 1900-as években sem állt a ren-

delkezésre elegendő anyagi forrás az építkezés-
hez, így 50 éves kölcsönhöz folyamodott. 1910 
szeptemberében bírálta el a testület a verseny-
tárgyalásra beérkezett ajánlatokat. A 10 aján-
latból csak három vállalta a teljes építkezést. Az 
államépítészeti hivatal által kijelölt főmérnök a 
község által delegált bizottsággal együtt a legol-
csóbb ajánlat elfogadását javasolta. A közgyűlés 
azonban ódzkodott a döntéstől. Október végén a 

képviselő-testület elfogadta a kiskunhalasi Maján 
János ajánlatát. Az épület befejezésének idő-
pontját (mintha ez is napjainkban történne) 1911 
októberéről 1912 július elsejére módosították. 
A sztrájkok és az alapanyag-ellátás akadozása 
miatt azonban a vállalkozó kérvényezte az át-
adás későbbi időpontra történő halasztását. Ezt 
helyben is hagyták (1912. augusztus 1-jére), de a 
megadott határidőre sem fejeződtek be a munká-
latok. Egyre ijesztőbb a jelenkor ismétlődése.
Szintén érdekesség, hogy a két kocsibejáró 

mellett akkoriban is voltak üzletek az épület 
alagsorában (összesen 15), itt volt a községi fa- 
és szénpince, valamint a lomtár, de innen nyílt a 
rendőrség helye is a zárkákkal. A számos bolt és 
néhány lakás mellett a tér és utca sarkán alakítot-
ták ki a gyűléstermet, ahol nem 
egyszer állt a bál. 1912 januárjá-
ban árverésre bocsátották az új 
községháza bérleti jogát, így egy 
budapesti Filmszínház Vállalat 
és a sarkon a gödöllői Fogyasz-
tási Szövetkezet élelmiszerboltja 
által fizetett díjak fedezték a fel-
vett kölcsön törlesztő részleteit.
1912 szeptemberében – még 

a régi bútorok közt – tartotta a 
közgyűlés első ülését az új köz-
ségháza nagytermében. Új ház, 
új szokás alapon Ádám Ferencz 

Jól mutatja a 19-20. század fordulójának helyi gondolkodását, hogy a 
polgárok ügyes-bajos dolgainak egy helyen történő intézését tartot-
ták szem előtt. Nem űztek el senkit és semmit politikai bosszúvágyból, 
mint ahogy azt tették pár éve, a település szélére „evakuált” kormány- 
ablakkal. 110 éve épült fel az egykori Járási Hivatal, amelynek  
születése kísértetiesen hasonló a mai városháza építésének 
körülményeivel, mára pedig Gödöllő egyik leghíresebb, a 700 milliós 
perként elhíresült története fűződik hozzá a tavalyi évről, immáron 
Erzsébet királyné Szálloda néven, Gémesi György nevével fémjelezve.

Csak az első 110 év volt nehéz
A múlt kísért, a jövő veszendő?

HIRDETÉS
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Tegyünk meg még több lépést 

egészségünk érdekében!

községi bíró, elnök kérte a tagokat, hogy a fel-
szólalók ne vágjanak egymás szavába, hanem 
előre jelentkezzenek szólásra és indítványaikat 
a gyűlés végén tegyék meg. Az 1912. szeptember 
9-én megkezdett műszaki felülvizsgálat követ-
keztében 1913 áprilisában került a közgyűlés elé 
az eredmény. Az akkori egy év jótállás mellett 
szemmel láthatóan a munkákat rendben talál-
ták. Több mint egy évszázada nem herdálták el 
az épületeket, így nem is bontották le a régi köz-
ségházát, hanem új funkciót kapott, abban folyt 
a tanítás.
Az 1960-as években a földszintes udvari szár-

nyakat egy lapostetős emelettel megemelték. 
Később járásbíróság, majd járási hivatal, a föld-
szintjén kisebb üzletek, kávéház és népbolt volt 
az épületben. A volt községházát az önkormány-
zat 1994-ben helyi védettségű építészeti értékké, 
majd 2006 elején a Kulturális és Örökségvédelmi 
Hivatal műemlékké nyilvánította. Az életveszé-
lyes állapota miatt kiürítésre ítélt épületben 
utoljára pártok irodái voltak, az udvarban sze-
retetkonyha működött, no és a sarkon a „20-as” 
Népbolt. Áldatlan állapotok uralkodtak, feldúcolt 
homlokzat, omladozó vakolat és a pincében ta-
nyázó patkányok jellemezték az akkori viszonyo-
kat.
Végül a 2005 tavaszán megszületett önkor-

mányzati döntés következményeként három 
évvel később, 2008 márciusában érkezett el az 
újabb mérföldkő: megkezdte működését az Er-
zsébet királyné Szálloda.

(folytatás a következő számunkban)
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Mondhatnánk filmrendezői szemmel, hogy a 
Városháza sorozat legújabb epizódjait láthatja a 
gödöllői publikum, azonban sajnos sem a magas 
nézőszám, sem az előállítás megtérülő költségei 
nem hoztak a gödöllőiek szempontjából „kasz-
szasikert”. A lassan közel egy évtizedet is megélt 
sztori pestiesen szólva: nem semmi.
A ponyvaregény sorozat a városháza lebon-

tásának előzményeivel és annak utóhatásaival 
indult. Az első epizódok még az önkormányzati 
adósságkonszolidációval kezdődtek, amikor a 
magyar állam Gödöllő 7 milliárd 818 millió forin-
tos tartozását vállalta át 2013-2014-ben. Minde-
zek után a kormány közigazgatási reformjával vá-
rosunk az első helyek egyikén állt, hogy a hosszú 
várakozási és ügyintézési idővel, így rengeteg elé-
gedetlen ügyféllel rendelkező okmányiroda egy 
szép, új, 19 munkaállomásra tervezett korszerű 
kormányablak formájában valósuljon meg a régi 
városháza földszintjén. A sorozat természetesen 
nem lenne életszerű, ha annak nincs negatív 
hőse, ezért élhetett meg hosszú éveket a törté-
net, a nézők kisebb-nagyobb felháborodása kö-
zepette. A fejlesztés vagy átépítési körülmények 
kivesézése, az olcsó vagy drága felújítási szak-
vélemény megvitatása, de az életveszélyesnek 
vagy épp ellenkezőjének bizonyítására készült 
részek is a képernyőnkre kerültek. Az első fejezet 
lezárásaként végül kiderült, hogy nem életveszé-
lyes, nincs újabb szakvélemény, milliárdos tételt 
képez a bontás és a terület rendezése, de még-
is a film „főrendezője” - ezen korábbi ígéretét is 
megszegve - a rombolás mellett döntött. Az épü-
letet kiürítették, a kormányhivatal - Gémesivel 

zát. A 2022. augusztusi rendkívüli ülésen a törté-
net egy másik szereplője szólta el magát, hogy a 
kormány nem támogatta 200 millió forinttal a vá-
rosháza felújítását, ezért az új hivatal építése evi-
dens volt. A második fejezet költségvetése sem 
lett sokkal kevesebb, mint az első, hiszen 2020 
februárjában a közbeszerzési pályázaton közel 
nettó egymilliárd forintért egy olyan cég nyert, 
akinek előző három üzleti évének összes árbevé-
tele a fél milliárdos értéket sem érte el! A döntés 
után az ellenzéki képviselők érveik alapján érkez-
tünk el ahhoz a ponthoz, amikor rizikós és veszé-
lyes ilyen költségekkel terhelni a várost, hiszen 
hamarosan alternatív költségvetés is szükséges 
lehet. Európában a pandémia megjelenésével 
komoly válság jelei mutatkoztak. A koronavírus 
járványt 2020 márciusában cáfolta is az orvos 
végzettségű városvezető, sőt obszcén szavakkal 
„illette” a közösségi médiában e témában neki 
nyílt levelet írók sokaságát. De a válság jeleit is 
olyannyira nem ismerte el, hogy a helyetteseivel 
szakmaiatlannak titulálva az ellenzéket leszavaz-
ták a kérést, és elfogadták a határozatot, majd 
megköttetett a szerződés. Az ellenzék „szakma-
iatlanul” vizionált költségvetés módosítását a 
polgármester áprilisban végül mégis meghozta, 
egyedül. Így a sztori alapja adott volt a második 
évadra is, újra sikerült bőven milliárd forint feletti 
tételt „leakasztani” a város közkasszájából a si-
keresnek semmiképp sem mondható teleregény 
második részéhez.
És elérkeztünk a legújabb korhoz, amikor a 

pandémia okozta válságból való felocsúdás után 
2022 februárjában kitört a háború, majd az ener-
giaválság hatására fokozatosan emelkedtek az 
árak, így volt ezzel az építőipar is. A kivitelezési 
munkadíjak hasonló módon emelkedtek, miköz-
ben a munkaerőhiány megmaradt. A kereslet és 
kínálati piac együttes válságáról beszélhetünk, 

kötött jelenleg is érvényes szerződése ellenére 
- mehetett, ahova akart. A város milliárdos nagy-
ságrendet „tapsolt el” ezzel a vagyonvesztéssel 
és az épület romba döntésével. De nincs okunk 
szomorkodni, a „Városháza Saga” folytatódhat, 
ha van szponzor az újabb történethez, hiszen a 
nézők adottak. Happy end az első fejezet végén, 
hogy a városnak van egy főtere, de az utolsó epi-
zódokból hiányérzete támad a nézőnek, hogy 
a széles elfogadottsággal rendelkező alsóparki 
rekreációs terület tervezett fejlesztését elfelejti a 
producer a Hattyús-tóval és a zöld belvárosi, csa-
ládias hangulattal.
Többen akarva-akaratlanul várták az újabb 

évad eseményeit és azt, hogy mikor tűzi műsorra 
a város a következő részeket. De mielőtt elérke-
zett volna az idő, a történeti hűség miatt érde-
mes megjegyezni, hogy a dramaturg szerkesztői 
hiába dolgoztak egy új városháza építésének 
forgatókönyvén, a lebontott épület belső terei 
és irodái, nemcsak a kormányhivatalnak, hanem 
egy új épület kiépítésével párhuzamosan akár 
sok gödöllői vállalkozónak lehetett volna bérleti 
díj fejében székhelye vagy telephelye. A szappan- 
opera következő premierje 2020. február 13-án 
kezdődött. A már új képviselőtestület lokálpatri-
óta többsége 700 millió forintot hagyott jóvá egy 
új városháza közbeszerzési pályázatára kiírt első 
ütemére a Szabadság tér 6. szám alatti, volt Buda-
pest Bank ingatlan átépítésével. 2015-ben a vá-
ros a cseppet sem új ingatlant 121 millió forintos 
értékben, több csereingatlan adás-vétele ered-
ményeként történő megvételekor már valójában 
eldöntötte, hogy ide helyezi át a székhelyét, csak 
a sorozat és a nézők képernyő elé csalogatásával 
több epizódon keresztül, vontatottan húzták az 
időt, hogy esetleg, mégis felújítják a régi városhá-

2022. augusztus 25-én a polgármester rendkívüli testületi ülésen újfent a városháza építésének többlet 

fedezetének biztosítását kérte. A szappanoperának is beillő történetre nemcsak Gödöllő históriás köny-

vének egyik fejezeteként, hanem a 2023. évi költségvetés újabb kiadásaként is tekinthetünk.

A városházi szappanopera 
legújabb fejezete
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erre hívták fel a figyelmet Török 
Sándor és Kolozs Csaba önkor-
mányzati képviselők (Szövetség 
Gödöllőért) 2020-ban is, amikor 
egyikük arról érvelt, hogy ebben a 
helyzetben bevételeket ösztönző 
beruházásokat kell támogatni, mert 
hiába fontos a városháza, az időt 
már nem lehet visszafordítani. Az 
építés ugyan megszünteti a lassan 
százmilliós bérleti díj kiadásokat 
okozó széttagoltságot, de ez egy 
statikus beruházás, aminek csak 
üzemeltetési kiadása lesz, árbe-
vétel nélkül. Török Sándor 30 éves 
pénzügyi tapasztalatára hivatkozva 
jelezte, hogy a koronavírus járvány 
csak az egyik előszele a gazdasági 
válságnak, amelynek mindig van 
egy recessziós következménye, ez 
előtt áll a világ. Azonban az épülő új 
városháza nem maradhat félkész ál-
lapotban, egy szerkezetkész épület nem ékte-
lenkedhet a város központjában, így a film foly-
tatására a lokálpatrióta többség megszavazott 
újabb 168 millió forintot, majd a múlt hónap 
végén összehívott rendkívüli ülésen további 332 
millió forintot, ami összességében újfent fél mil-
liárdos tételt képez a közkassza terhére. Utóbbi 
tétel több mint elgondolkodtató. A polgármester 
a júniusi testületi ülésen ezt mondta: „Egyenlő-
re nincs jelzés a költségnövekedésre. Brutális 
árak vannak. De olyan munkák vannak hátra, 
amelyek nem igazán anyagigényesek”. Ehhez 
képest két hónap múlva átadás helyett Gémesi 
többlet feladatokra kért fedezet biztosítást, ahol 
az összeg egy része az építőipari árak emelése 
miatt vált szükségessé az előterjesztés alapján. 
Egyelőre várat magára a regény azon része, ami-
kor kiderül: melyik állítása igaz. De a történet itt 
nem ér véget. Az épülő hivatal főtér és piac közti 
árkád beépítésére szánt vendéglátó egység ki-
alakítására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánították, mert a beérkezett ajánlatok nem 
illeszkedtek az eredeti célkitűzéshez. Nyertes 
pályázó híján úgy döntött a városvezetés, hogy 

saját maga alakítja ki, amihez többletforrást biz-
tosít. Amikor üzemeltetési okok miatt éttermek 
zárnak be, és éppen a belvárosban, ahol szám-
talan vendéglátóegység található, köztük olyan, 
amely éppen a várostól bérel helyiséget az épü-
let szomszédságában. A nyertes kivitelezőnek 
eleve a teljes épület megépítése a feladata, így 
annak belső tereinek kiépítését kellene a bérle-
ménybe adott vállalkozónak elkészíteni, amit az 
eredménytelen eljárás miatt most a város ma-
gára vállalt, és többlet feladatként tüntet fel az 
előterjesztésben.
A kérdés már csak az, hogy a széttagoltság 

miatt eddig kifizetett közel 100 millió forintos 
bérleti díjjal, valamint a K&H Banktól 80 millió 
forintért vásárolt épület integrálásával, és a fél 
milliárdos újabb fedezettel a harmadik szériára 
szánt kifizetések hol és mikor állnak meg. A so-
rozatban többször elhangzott 2022 eleje, majd 
július elseje, de az augusztus 20-a is elhagyta 
már a városvezető száját, mint átadási dátum, 
de mára kiderült, hogy a film forog tovább. Re-
méljük, az ismert slágerrel ellentétben, előbb-
utóbb megáll. A megbízás mindenesetre folyta-

tódik, éppen a jövő évi költségvetést 
kívánja a városvezetés megterhelni, 
így hamarosan újabb „érdekfeszítő” 
epizódokkal leszünk gazdagabbak. 
A nyári időszakban a munka szin-
te semmit nem haladt. A kivitelező 
széttárta a karját, nem tud mit tenni, 
hiszen projektcég lévén nincs saját 
alkalmazottja, aki a munkát elvégzi. 
De akkor mégis milyen összeget és 
mely csapatnak szavaztak meg az 
igennel voksolók augusztus 25-én? 
Az évadok összefüggéseit látva: a 
nyertes pályázó 999.786.886 Ft érték-
ben nyerte el a munkát, majd idén 
februárban 168.070.312 Ft, augusz-
tusban pedig 331.822.010 Ft összeg-
gel toldotta meg a kifizetés fedezetét 
a város, ez szumma 1.499.679.208 
forint. A közbeszerzési eljárás alap-
ján a nyertes pályázó a vállalásához 
képest, a törvényi előírás szerint 

megengedett 50%-os eltérés 1.499.680.329 
forint lehet. Igen, csak 1.121 forinttal marad el 
azon értékhez képest, ami alatt még nem kell új 
közbeszerzési eljárás, és indokolható a beruhá-
zási főösszeg változása. Ehhez nincs mit hozzá-
tenni, az elszámolások papíron biztos, hogy itt is 
stimmelni fognak.
Ha a szappanopera három felvonásának 

végéhez közeledve nézőként kilépünk az „ér-
dekfeszítő” évek epizódjaiból, akkor vajon mi 
mindenre tudta volna elkölteni az adósságkon-
szolidációból származó több milliárd forintos 
összeget? Infrastruktúrára, utakra, járdákra, in-
tézményekre, talán sportlétesítményre? Szívet 
facsaró az a megállapítás, miszerint volt egyszer 
egy városháza és lesz egyszer egy másik, ami a 
városi marketing szerint egyszerű, puritán, kerüli 
az öncélú reprezentativitást, de mégiscsak hát-
ra léptünk egyet, majd előre, azaz ugyanott le-
szünk jövőre, ahol egy évtizede elindult a város-
háza históriája, mi pedig csak néztük és fizettük 
a filmet. Gödöllő ekkora költségvetésből sokkal 
nívósabbat érdemel, a lakosság most biztosan 
nem tapsol az eltapsolt milliárdokhoz.

Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. 2100 Gödöllő, Csonka János utca 5. 
+36 28 430 892 | Email: jozsateszta@jozsateszta.hu

WWW.JOZSATESZTA.HU
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TERMÉKEINK ELÉRHETŐK:

Az épülő Városháza 2022. szeptember 8-i állapota
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Egyre gyakrabban emlegetik a globális felmelegedést, amely az évszakok 
szélsőséges időjárásában is megmutatkozik. Az idén nyáron is megtapasztalt 
rendkívüli aszály, vizeink kiszáradása és a nem egyszer életbe léptetett rendkí-
vüli hőségriadó is jelezte az igazán forró nyarat. Az extrém hőség nagy megter-
helést jelentett az emberi szervezetnek is, ezért a Szövetségben a Gödöllőiekért 
Egyesület fiatal tagjai hideg ásványvizet osztottak a gödöllői vasútállomáson. 
Az arra közlekedők szívesen és hálás szavakkal fogadták a hűsítőt.

HIRDETÉS
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Célba ért 
a gyógyszeradomány

Vízosztás 
a kánikulában

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 

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület május 2-án jótékonysági kon-
certet szervezett a Gödöllői Királyi Kastélyban, Szaniszló Richárd vibrafon mű-
vész és a világhírű jazz zongorista, Makoto Ozone részvételével. A publikumot 
elkápráztatta a két művész akusztikus előadása. Az est jótékony célt szolgált, 
mivel az egyesület gyűjtést szervezett a Gödöllő testvérvárosában működő Be-
regszászi Járási Központi Kórház javára. Az intézmény kérésének megfelelően 
életmentő gyógyszerekre kérték a támogatást. A zenészek ingyenes játékukkal 
járultak hozzá az örömszerzéshez, hiszen a közönség soraiban számos kárpátal-
jai menekült is helyet foglalt. A nap végén összegyűlt 300 ezer forint adományt 
az egyesület átadta az Egy vérből vagyunk Alapítvány számára, akiknek jo-

gosultságuk van e tevékenységhez, és a 
gyógyszerek beszerzését is megoldották. 
A gyógyszeradományt az egyesület és az 
alapítvány végül a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola által juttatták 
el az egészségügyi intézménynek, amely  
augusztus 29-én meg is érkezett.
Köszönjük a zenészeknek, a civil szerve-

zeteknek, és minden jószándékú ember-
nek, hogy a küldetés teljesülhetett!
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FOTÓPÁLYÁZAT 
A SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET 

MEGHIRDETI „GÖDÖLLŐ ŐSSZEL” CÍMŰ FOTÓPÁLYÁZATÁT. 

Pályázzatok a legjobban sikerült őszi gödöllői képeitekkel, 
legyen az telefonnal vagy fényképezőgéppel készült!

A fotókat küldjétek el nekünk október 15-ig a 
szovetsegben2020@gmail.com e-mail címre mellékletben a 
nevetekkel, elérhetőségeitekkel és a kép címével együtt! 

Az 5 legjobb fényképet megosztjuk Facebook és Instagram 
oldalunkon és a 3 legtöbb kedvelést begyűjtő alkotást a 

gödöllői Arany Sün Fuji Foto Centrum 10, 5, illetve 3 ezer forint 
értékű utalványával jutalmazzuk. 

Az Instagram oldalunkat az alábbi linken lehet elérni: 
INSTAGRAM.COM/SZOVETSEGBEN_A_GODOLLOIEKERT

Sok sikert kívánunk a pályázóknak! 

GRASSALKOVICH 
ORSZÁGOS 
TÖRTÉNELEM 
VERSENY

 3 FORDULÓ ONLINE ÉS SZEMÉLYESEN

3 FŐS CSAPATOK

5. OSZTÁLYTÓL 10. OSZTÁLYIG,  

KÉT KORCSOPORTBAN  

(5-7. ÉS 8-10. OSZTÁLYOSOK)

IZGALMAS FELADATOK KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKEN

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. OKTÓBER 23.

JELENTKEZÉS:  

WWW.GDL.HU/TORTENELEMVERSENY

HIRDETÉS

www.wintec-samu.hu
wintec@wintec-samu.hu
+36 28 414 380 | +36 30 996 6201
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 33-35.

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

Bruttó 135 000 Ft 
(projektekhez kedvezményt tudunk biztosítani)

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

A J T Ó - A B L A K  S T Ú D I Ó
BARKÁCS, VILLAMOSSÁG, CSAVAR, SZERSZÁM

Kőműves, ács, festő, burkoló, asztalos, vízvezetékszerelő,
lakatos, stb. szerszámok, anyagok nagy választékban kaphatók!

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

metszőolló, locsolócsövek,  kerti GRILLEK nagyon sok méretben!

Általános virág- és muskátliföld, balkonláda, virágcserép, 

virágok, muskátli széles választékban!

MEGNYITOTTUNK

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

+36 28 782 413 
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A levélben arról adtak hírt, hogy augusztus  
18-án az M3-as autópálya egykori szerviz 
útjának számító Gerle utca, a Perczel Mór és 
Lázár Vilmos utca közötti szakaszát stabili-
zálják mart aszfalttal. A munkát a Magyar 
Közút Zrt. és a VÜSZI Kft. közösen végezte, 
önkormányzati együttműködéssel. Noha 
elérkezett augusztus 18-a, de a munkák 
nem kezdődtek el. Ha csak ez lett volna az 
egyetlen érdekes momentum a történetben, 
legyintenénk egyet, hiszen nem ez az első – és 
feltehetően nem is az utolsó – be nem váltott 
ígéret hagyta el a polgármester száját, jelen 
esetben tollát.
Talán egy demokráciában működő helyen 

evidens, hogy egy körzet megválasztott 
képviselőjét tájékoztatják elsőként a 
fejlesztésről, nem négy (!) nappal a kezdődő 
beruházás előtt. De nem ez történt, hiszen 
Máthé László önkormányzati képviselő 
(Szövetség Gödöllőért) szintén csak a 
levélből értesült mindezekről. Persze ezt már 
megszokhatták a Gémesi-féle demokráciát 

A vezetékes vizet természetes vizeinkből 
nyerjük. Egyszerű hozzászokni a jóhoz. Ennek 
ellenkezőjét tapasztalhattuk a nyár folyamán, 
amikor az extrém szárazság okozta aszály miatt 
vízkorlátozás volt érvényben Gödöllőn, és soha 
nem látott, rekord alacsony vízszintet mértek 
folyóinknál és tavainknál. Már ame-
lyik megélte ezt. Sajnos a teljes ki-
száradás sorsára jutott a gödöllői 
Úrréti-tó is, amelynek természettel 
vívott „haláltusáját” a jelek szerint 
nyugodt szívvel nézte végig a Gé-
mesi György. Annyira még futotta 
a közösségi médiában töltött ide-
jéből, hogy katasztrófa-turistaként 
egy közös szelfit készítsen magáról 
és a tóról. Hogy a fotón mi volt a 
fontosabb, azt nem tudni. Akadtak 
azonban olyanok is, akik nem csak 
nézték, hanem meg is látták a bajt. 

régóta élvezők, de még erre is legyinthetnénk. 
Máthé László azonban levélben fordult 
Molnár Gergő képviselőtársához, hogy 
megérdeklődje a részleteket. Meg is érkezett 
a válasz, amely polgármesteri szófordulatokat 
sem nélkülözött. A vélemény szabad, de jobb 
kikérni a főnök engedélyét. Az önkormányzati 
válaszból kiderül, hogy az útszakasz 
stabilizálásához a Magyar Közút biztosította a 
mart aszfaltot, amely értéke mintegy 5 millió 
forintot tesz ki, a teljes beruházás pedig 15 
millió forintra rúg. (Csak csendben jegyezzük 
meg, hogy Gémesi György szerint ilyenkor 
szó sincs kivéreztetett önkormányzatokról.) A 
Gödöllői Hírek online viszont megkérdezte a 
Magyar Közutat is a beruházásról. A társaság 
hivatalos adatai alapján a 135 köbméter, azaz 
240 tonna mennyiségű aszfalt, nettó 770.600 
forintos áron került leszállításra, ami bruttó 
értéken sincs egymillió forint.
Hogy meddig lesz tartós az egyébként 

igen lejtős területen elhelyezkedő szakasz 
stabilizálása, arra fogadást köthetnek a 

Máthé László, a blahai körzet egyénileg megvá-
lasztott önkormányzati képviselője (Szövetség 
Gödöllőért), ifj. Varga Árpáddal és Kocsi Tamás 
képviselővel (szintén Szövetség Gödöllőért), 
saját elhatározásból, majd a jó példát követve 
több ember felajánlása által, egy óriási tartályból 

helybeliek. Félő, hogy az elavult, mart aszfaltos 
technológia pár nagyobb esőzés után úgy fog 
kinézni, mintha mi sem történt volna. A VÜSZI 
idei költségvetésében ilyen feladatokra szánt 
45 millió forintos előirányzat egyharmadát 
költötték el a Gerle utcára, miközben az utca a 
telekkönyv szerint állami tulajdonban van, így 
a magukat lokálpatriótának valló képviselői 
többség szerint az önkormányzatnak nem 
feladata az utca felújítása! De, ha az állam 
felújítaná a Gerle utcát, az önkormányzat nem 
zárkózna el annak üzemeltetésétől. Értik, ugye?
Talán még érdekesebb kérdés, hogy való-

jában mennyibe került a mart aszfalt? Annyi 
bizonyos, hogy a lokálpatrióták és a Magyar 
Közút számai között jelentős, 4 milliós különb-
ség tátong. Hogy papíron elnyelte a Gerle utca, 
szinte bizonyos. Hogy valójában mennyit kel-
lett fizetni a mart aszfaltért, csak az érintettek 
tudják. A jelenkori Gödöllőt nem túl optimis-
tán látók gondolataiban pedig joggal merül fel 
ezek alapján a kérdés: miért kerül ilyen sokba 
a városháza?

Rejtélyes 4 millió  
a Gerle utcai aszfalt alatt
Augusztus 14-i keltezéssel kapott levelet sok blahai lakos, amelyben Gémesi 

György polgármester és az általa preferált, de csak a kompenzációs listáról mandá-
tumot szerző Molnár Gergő önkormányzati képviselő (Lokálpatrióta Klub) szignózta 
dokumentum örömteli fejlesztésről adott tájékoztatást. Csakhogy az ügyben több 
furcsaság is napvilágot látott..

Megfordult világ, avagy  
„száraz tónak nedves partján”...
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több ezer vizet engedtek a kiszáradt tó helyére, 
megpróbálva menteni a menthetőt. Ezek után 
hirtelen ötlettől vezérelve a polgármester és csa-
pata is megpróbált tevékenykedni a tó körül, de 
a kiszáradt állóvíz egyébként átlagtól nagyobb 
rendben lévő környezetének tisztán tartásáért 
hirdettek akciót, amit az év bármely napján meg 
lehet tenni. Az életükért küzdő nagyobb halak 
kimentése is megtörtént szakmai segítséggel, 
de összességében a cselekedet a „ha valamit 

nem tudsz megakadályozni, állj az élére” 
alapon történő politikai haszonszerzés-
re irányulhatott, szemben azzal, hogy 
három önkéntes és helyi képviselőként 
tevékenykedő férfi a gödöllőiek szimpáti- 
ája és drukkolása közepette proaktívan 
tenni szeretne a tó élővilágáért. Összes-
ségében hála az Úrréti-tóért aggódó sok 
embernek, talán a huszonnegyedik órá-
ban a kút- és esővízzel történő pótlás után 
segítségül érkezett égi áldással egyelőre 
megmenekült a tó. Hogy ez mennyire lesz 
tartós, az már nem csak a szorgos civile-
ken múlik…Máthé László és ifj. Varga Árpád próbálták menteni a menthetőt
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Talán a címben rejlő kérdés sem túlzó az alap-
ján, amelynek szemtanúi lehettünk a Kiss József 
utcában. Hónapokkal ezelőtt a közösségi média 
Gödöllővel foglalkozó csoportjaiban első látás-
ra talán reményt keltő képek láttak napvilágot. 
Mosolygó gyermekek deréktól felfelé látszottak 
csak a fotón. Azonban hamar az arcunkra fagyott 
a mosoly, hiszen rá kellett döbbennünk: nem a 32 
éve várt gödöllői strand megépítésébe kezdett a 
város. Április végén egy hulladékot szállító autó 
alatt szakadt be az aszfalt. Hogy mi lehetett az 
oka, csak találgatni tudjuk. Feltehetően vízszivár-

gás moshatta ki a talajt az aszfalt alól, hiszen most 
már évszakokat átívelő módon a Dunamenti Re-
gionális Vízművek korlátjaival van körbekerítve. 
Azt gondolná az ember, látva városunkban a sok 
hasonló, időigényes vízműves munkálatokat, 
hogy soron kívül elhárítják az ilyen mértékű hibát. 
Persze a végső helyreállítási idő nem nálunk dönt 
világrekordot, de Gödöllő mostani, új turisztikai 
jelensége mindenképpen beleillik a Guinness-re-
kordok könyvébe. Sajnos nem abban az értelem-
ben, amelyet a városvezetés példaként említ, 
mint az ország egyik legélhetőbb települése. 
Ugyanis egy élhető városban nem hagynak négy 
hónapig érintetlenül egy ilyen baleset-, sőt talán 
életveszélyes helyet is. Ott nem várják meg, hogy 
patkányok (is) ellepjék a beszakadt lyukakat, ami 
nyáron valósággá vált. És pláne nem hagyják, 
hogy Bajkó Norbert alpolgármester már-már 
arcpirító módon védekezzen logikátlan és össze 
nem függő gondolatmenetektől sem mentesen, 
nem kis mértékben hergelve a megoldást joggal 
követelőket. A városatya hozzászólásaiban a ve-
zetés által panelként hangoztatott pénzelvonást 
olyan szintre „emelte”, hogy a vele vitázóknak 
szegezte a kérdést: mely szolgáltatásból vonja-

nak el, hogy megoldják a helyzetet? Beírásában 
kifejtette, hogy mindennek ki kell várni az idejét, 
sőt jelezte, hogy „az útépítési kapacitások leköté-
se hónapokra előre szükséges”. És tessék monda-
ni: azt is meg kell várni, hogy tragédia történjen? 
Szerencsére a hotel-per kifizetéseire, valamint 
az új városháza további több száz millió forintos 
összegű kiegészítéseire van pénz, így a kertváros-
ban élőknek is meg kell érteni, hogy mindig vol-
tak és lesznek is prioritások egy olyan városban, 
ahol a politikai kommunikáció fontosabb akár az 
emberi életnél is.

A júniusi lapszámunkban megjelent „Sötétben tapogatózva” című cikkünk a gödöllői közvilágí-
tás korszerűsítésről, és annak viszontagságairól szólt. Az eredeti tervekhez képest kisebb mértékű 
lámpacsere és a program több éves csúszása miatt előálló plusz anyagi megterhelést olvasva egyik 
kedves olvasónk hívta fel a figyelmünket egy érdekes jelenségre. Több utcában is tapasztalta, hogy 
azoknál a lámpatesteknél, amelyeknél valamilyen „akadályba” ütközött a világítótest cseréje, ne-
mes egyszerűséggel inkább kihagyták. Persze lehet vitatkozni, hogy az előkészítés vagy a kivite-
lezés hibája, és ez kinek lenne (lett volna) a feladata. Mindenesetre, lenyelve ezt a pirulát is, azzal 
„vigasztalhatjuk” magunkat, hogy máshová csak felszerelik a kimaradókat, hiszen az eredetileg a 
polgármester által előterjesztett és kommunikált 4480 helyett csupán 1880 darab lámpacserére 
kerül sor, így a hiányzó 2600 lámpatestből tudnak majd választani másikat, és nem kell attól tarta-
ni, hogy csak ezen régi lámpák jelentenek majd kivételt a városban. Mindez persze 410 millió forint 
hitelből történik, amely a banki finanszírozási szerződés alapján, valamint a bankközi kamatláb 
mértéke miatt olyan szintre emelkedett, hogy hiába fizeti a város negyedik éve az évi több mint 30 
millió forintos tőke törlesztő részletet, a jelenlegi kötelezettség jóval magasabb értéket mutathat, 
mint az eredetileg felvett összeg, mivel az éves kamat elérheti a fizetendő tőke mértékét.

Mennyit ér az emberélet Gödöllőn?

Minimálprogram

VÁR
O
SI SÉTÁK

HIRDETÉS

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

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

+36 20 55 90 990

www.kertvill-centrum.hu
ÁRGARANCIA 2022.09.31-ig!

3 év
garanciával

165.900,- Ft

Az új városháza építésének költsége 
is egy feneketlen lyuk, de arra persze futja.  
Ennek a hónapok óta tátongó lyuknak a  
helyreállítására viszont már nem jut forrás. 

Egy a többezer  
kimaradt lámpatest cseréből.
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már minőségi csapatoknál, komoly szinten 
játszanak, de a magyar bajnokságot képvi-
selők is maximálisan oda teszik magukat.
Nem akármilyen házi múzeummal 

büszkélkedhet, hiszen temérdek mez, 
cipő, zászló, sál és egyéb relikvia a teljes 
teret betölti a ház egyik szobájában. Vé-
letlenül vagy tudatosan kezdte el gyűjte-
ni ezeket?
Mindig ott voltam a játékosok között, 

először csak ajándékba kaptam egy-egy 
mezt. De ma már tudatosan gyűjtöm az 
emlékeket. Mindhez fűződik egy történet. 

Feleségem már megszokta, hogy állandóan fo-
gasokat kell vennünk az új mezeknek, ebben is a 
legnagyobb támaszom és segítőm.
Külföldi mezeket is gyűjt?
Most már igen. De itt is megmutatkozik a válo-

gatott fejlődése. Régen az ellenfelek szinte szóba 
sem álltak velünk, most már szívesen cserélnek 
velünk mezeket is. Ebben természetesen a játéko-
sok is segítenek nekem.
Mi a terve a gyűjteménnyel?
Láthatóvá szeretném tenni az érdeklődőknek, 

ami számomra nagy érték, de egy futballrajongó-
nak is érdekes lehet. A házam erre nem alkalmas. 
Itt csak a barátok és a játékosok láthatják, valakit 
mindig vendégül látunk.
Rendre feltűnik a Gödöllői Bikák hazai mérkő-

zésein is gyúróként.
A szakma és a sport iránti szeretetből teszem. A 

szívem csücske a gödöllői csapat, ezért amikor rá-
érek, akkor beugrok segíteni, és nagyon szurkolok 
a csapat sikereiért.

Mióta dolgozik a válogatottnál és 
hogy került fel a „nagy” csapathoz?
1998-ban kerültem az utánpótlás válo-

gatotthoz, 2013 óta pedig Egervári Sándor 
kérésére már a felnőtt válogatott mellett 
vagyok.
Hányszoros válogatott jelen pozíció-

jában?
Lassan „százados” leszek, amire na-

gyon büszke vagyok.
Jövőre lesz 25 éve, hogy az utánpótlás 

és 10 éve, hogy a felnőtt válogatott mel-
lett dolgozik. Mire a legbüszkébb?
Arra, hogy két Európa-bajnokságra is kijutott a 

csapat, amelyeken én is ott lehettem velük. Ez ke-
vés embernek adatik meg.
Az hírlik, hogy Ön több, mint szerelés felelős. 

Ha kell, akkor masszőr, a jó kedv szállítója, de a 
játékosok pótapja is.
Gyerekkorom óta ebben a közegben élek. Vol-

tam játékos és edző is, így tudom, hogy a srácok-
nak is van lelkük. Éppúgy kell őket kezelni, mint 
bárki mást, hiszen számít nekik és jólesik. Ha kell 
éjfélkor is felkelek miattuk.
Miben kérik a segítségét?
Nem is gondolná, mi mindenben! A „szertár” 

kéréseken túl sokszor csak egy jó szóra, tanácsra, 
van szükség. Bármiben segítek, ha én vagyok a 
megoldás. És tudják is, hogy megoldom a prob-
lémáikat.
Melyik volt a legemlékezetesebb válogatott 

mérkőzése?
Az Anglia elleni idegenbeli négy gólos győze-

lem. Maximális teljesítményt nyújtottunk, min-

denki mindent megtett a győzelemért. Ugyan 
1-0-ás győzelemmel is nagyon boldogok lettünk 
volna, de aznap este nem találtak fogást rajtunk.
Mire lehet képes, ez a Rossi vezette váloga-

tott?
Ismét kijut az Európa-bajnokságra. A hátra-

lévő Nemzetek Ligája-meccseinkre két-három 
pontot tippelek. Most nagyon topon van a csapat, 
nem engedi el ezt a lendületet. Csupa nyerő típu-
sú játékosból áll, a kispadról is ugyanúgy száll-
nak be a cserék, ahogy a kezdők állnak hozzá a  
meccshez. Stabil, fegyelmezett a csapat, és jó erő-
ben is vannak a srácok.
Mit szeretne megélni a csapattal?
Szeretnék még egyszer kijutni a fiúkkal az Euró-

pa-bajnokságra, elvégre három a magyar igazság.
A válogatott mottója: csak együtt. Miben nyil-

vánul ez meg leginkább ennél a csapatnál?
Mindenki egyirányba húzza a szekeret a kapi-

tány vezérletével. Amit Marco Rossi mond, az mű-
ködik. Vele nem tudom elképzelni, hogy hullámzó 
teljesítményt nyújtson a csapat. Nem kevesen 

Mindenki Laci bácsija - portré Hegyesi Lászlóról
A zongoracipelő, aki játékosként, edzőként, majd más funkciójában is mindig 
alázatosan szolgálta évtizedeken keresztül szeretett sportágát, a labdarúgást. 
Személyisége magával ragadó, emberszeretete és barátságos, segítőkész jel-
leme tette mindenki Laci bácsijává, aki néha még a gödöllői focipálya mellett 
is látható. Játékosként egykor az NB I-et is megjárt Hegyesi Lászlóval, a ma-
gyar futballválogatott „kit menedzserével” (szerelés felelős – a szerk.), és fe-
leségével, Gizivel beszélgettünk csömöri otthonukban és házi múzeumukban.
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HIRDETÉS

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

www.arsenalfitness.hu

ELSŐ ALKALOM INGYENES!

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

Hegyesi László
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Idén mindössze két közönségtalálkozót vál-
lalt Magyarországon. Miért Gödöllőt választot-
ta az egyiknek?
Jártam már korábban is Gödöllőn és tetszett 

a város, de nagyon szimpatikusak voltak a gö-
döllői emberek is. A közönségtalálkozó szerve-
zőinek lelkesedése és alázata a helyi közösség 
iránt, szintén azonnal érezhető volt számomra, 
így elég könnyű volt meghoznom azt a döntést, 
hogy ezt az eseményt belesűrítsük a rendkívül 
szoros menetrendembe.
Október másodikán jótékonysági sportna-

pot szervez az egyesület. Fontosnak érzi ezt 
Ön és játékosai, áldoznak-e időt erre és buz-
dítaná-e erre a gödöllői fiatalokat, hogy ezzel 
is segítsenek másoknak és focizzanak egy jó 
ügyért?
Természetesen igen. Azt gondolom, hogy más 

emberek segítése alapvető dolog kell, hogy le-
gyen mindenki életében. És itt nem feltétlenül 
anyagi dolgokra gondolok, hiszen van, aki az 
idejével, munkájával vagy szakértelmével tud 
segíteni, ami sokszor fontosabb, mint bármilyen 
anyagi támogatás. Ráadásul, ha az ember segít 
azt ne azért tegye, hogy arról mások is tudjanak. 
Pontosan tudom, hogy a válogatottban is na-
gyon sok játékos rendszeresen jótékonykodik, 
de szándékosan nem beszél róla nyilvánosan, 
mert nem azért teszi ezt, hogy az emberek tud-
janak róla.

Magyar kapitányként az első meccse előtt 
nagypapájára emlékezett vissza. Mennyire volt 
ő minta az ön életében?
Nagyon, hiszen ő volt az, aki először levitt a Tori-

nóba focizni. Ha ezt akkor nem teszi meg, sosem 
lett volna belőlem labdarúgó, így minden bizony-
nyal edző sem, vagyis most nem én lennék a ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya. A nagyapám 
mindig három csapatról mesélt nekem: a Nagy 
Torinóról, a Honvédról és az Aranycsapatról. Tori-
nóban kezdtem el focizni, majd a Honvéd vezető-
edzőjeként dolgoztam először Magyarországon, 
négy éve pedig a magyar válogatott szövetségi 
kapitánya lehetek. A kör bezárult, úgy gondolom, 
hogy ez az életemben biztosan sorsszerű volt.
Amikor elfogadta először a Honvéd ajánla-

tát, majd a válogatott irányítását, mennyire 
látta át, hogy vannak-e minőségi játékosok az 
országban, és képes lesz jó eredményeket fel-
mutatni? Közrejátszott ez a döntésében?
Akkor az volt a legfontosabb, hogy munkát 

találjak. Amikor megkaptam a lehetőséget a 
Honvédnál, csak akkor kezdtem el beszélgetni a 
sportigazgatóval a keretről és minden egyébről, 
így előzetesen nem nagyon befolyásoltak ezek a 
dolgok a döntésemben. Viszont amikor elkezd-
tem a munkát, akkor szokásomhoz híven nagy 
alázattal, és beleásva magam a részletekbe kezd-
tem el dolgozni azon, hogy az általam irányított 
csapat egyre jobb legyen.
Az elmúlt évek eredményei után reális, hogy 

pár év múlva a válogatott stabilan az európai 
élvonalban maradjon?
Nagyon sok dolog van, aminek ehhez össze 

kell jönnie, de természetesen erre vágyunk. Sze-
retnénk folyamatosan fejlődni, és előre lépkedni 
a világranglistán, amin jelenleg a 37. helyen ál-

lunk, de nagyon szeretném, hogy idővel bekerül-
jünk az első harmincba. Ez persze nem könnyű, 
mert nyolc csapatot kéne magunk mögé utasíta-
nunk, de épp ezért kell dolgoznunk és hinnünk 
abban, hogy ezt el tudjuk érni. A fiataloknak is azt 
szoktam mondani, hogy sose adják fel az álmai-
kat, hanem harcoljanak értük, még akkor is, ha 
éppen lehetetlennek tűnik az.
Ha a Nemzetek Ligája utolsó két mérkőzé-

sén az angolok összekapják magukat, akkor 
esély van arra, hogy az utolsó fordulóban az 
olaszok ellen idehaza egy ki-ki meccset ját-
szunk, a vesztes kiesik, míg hazai győzelemmel 
megnyerhetjük a csoportot. Hogy élné meg 
ezt a helyzetet olaszként és barátja, Roberto  
Mancini ellen a kispadon?
Nagyon felfokozott hangulatú mérkőzésre 

számítok. Az olaszoknak fantasztikus játékosai 
vannak, de mi leszünk itthon, a stadionban lévők 
túlnyomó többsége magyar lesz. Kis túlzással 
csak az olasz barátaimról nem lesz ez elmond-
ható. A szurkolók adják a tizenkettedik játékosát 
a csapatunknak, és egy ilyen nehéz meccsen ez 
hatalmas támogatást jelent majd nekünk. A több 
mint 60 ezer magyar drukker óriási hangulatot 
teremthet, és űzni, hajtani fog minket.
Mi a legfőbb célja a válogatottal 2025-ig? Lát 

esélyt újabb szerződésre akár egy jobb külföldi 
ajánlat ellenében is?
Ahogy említettem, az a cél, hogy folyamatosan 

előrébb lépkedjünk a világranglistán. Emellett 
szeretném, ha a nagyobb csapatok ellen minél 
jobb eredményeket érjünk el évről évre. Hosszú-
távra köteleztem el magam az MLSZ-szel, amit 
maximálisan komolyan is gondolok, így akár az 
is elképzelhető, hogy 2025 után is itt leszek, ha 
igény lesz a munkámra.

„Más emberek segítése  
alapvető dolog kell, hogy legyen...”
Immáron 45 éve, hogy élete egyik legfontosabb része a futball. Olaszország-
ban született és kezdett focizni, de mára 45 mérkőzésen át hazánk nemzeti 
csapatát is irányította. Marco Rossival, a magyar labdarúgó-válogatott szövet-
ségi kapitányával beszélgettünk a szeptember 5-i gödöllői estje után.

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

www.arsenalfitness.hu
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A jótékonysági nap kereté-
ben Marco Rossi, a magyar 

labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitány által 
Gödöllőn aláírt, az idei 
katari VB hivatalos foci-
labdája is elárverezésre 

kerül, de további 
értékes sportrelikviák 

is aukcióra várnak.

SZŰCS LAJOS SPORTCENTRUM  

Marco Rossi
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A kastély lovardája színültig megtelt az ér-
deklődőkkel, akiknek egy részét a Gödöllői 
Sport Klub - Gödöllői Bikák utánpótláskorú 
labdarúgói és edzőik alkották. A magyar lab-
darúgó válogatott szövetségi kapitánya óriási 
ováció és tapsvihar közepette lépett a színpad-
ra, amely előtt egy helyi ifjú legény (aki gya-
korlatilag egy kétlábon járó futball lexikon),  
Olenyik Lázár méltatta a mester életútját.
Az esemény előtt az este egyik főszervező-

je, Kolozs Csaba önkormányzati képviselő 
(Szövetség Gödöllőért) külön köszöntötte a 
díszvendégeket, akik jelenlétükkel emelték az 
est rangját. A nézők között ült Kopeczky Lajos 
nyugalmazott sportriporter és kedves felesé-
ge, a Gödöllőn élő Simics Judit (olimpiai ezüs-
térmes, Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győz-
tes kézilabdázó), illetve a gödöllői nevelésű és 
helyi kötődéssel rendelkező válogatott labda-
rúgók szülei: Lovrencsics László (Lovrencsics 

Gödöllőn járt Marco Rossi

Gergő édesapja), Varga Zoltán (Varga Roland 
édesapja), Sallai Tibor (Sallai Roland édesap-
ja) és Sallai Sándor (Sallai Roland nagybátyja).
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi-

kapitánnyal való beszélgetés során a közönség 
által előzetesen is beküldött, valamint a hely-
színen, a gyerekek által feltett kérdések is teret 
kaptak. 
A szakember derekasan állta a sarat, s némi 

humorral fűszerezve, laza, olasz eleganciával 
tett eleget az egyesület meghívásának. A ren-
dezvény jelentőségét mutatja, hogy a Nemze-
tek Ligája mérkőzések előtt Tatabánya mellett 

Talán szerénytelenség nélkül is kijelenthető, hogy az év egyik legnagyobb 
érdeklődésére számot tevő közösségi eseményére került sor Gödöllőn, 
szeptember 5-én este. Nem véletlenül előzte meg óriási várakozás a Szö-
vetségben a Gödöllőiekért Egyesület és a Gödöllői Királyi Kastély közös 
szervezésében megrendezett, „Egy este Marco Rossival” elnevezésű be-
szélgetős estet.
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IV. JÓTÉKONYSÁGI 
SPORTNAP AZ IFJÚSÁGÉRT

LABDARÚGÓ TORNA  
2022. OKTÓBER 2-ÁN
SZŰCS LAJOS SPORTCENTRUM  

WWW.GDL.HU/JOTEKO
N
YFO

CI



2022. szeptember 15. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 17

arra is maradt energiája, hogy a közös fotót és 
autogramot igénylő drukkerek ezen kérésé-
nek is eleget tegyen.

Tisztelt Kapitány Úr! Kedves Marco! 
Köszönjük, hogy vendégünk volt! Sok 

sikert kívánunk az előttünk álló két,  
Nemzetek Ligája mérkőzéshez a magyar  
válogatott élén!

egyedül a gödöllői meghívást fogadta el az 
elismert tréner.
Az est végeztével külön meglepetés érte a 

kapitányt, valamint a szintén díszvendégek 
között helyet foglaló Hegyesi Lászlót, a válo-
gatott felszerelés felelősét, hiszen a rendez-
vényt követő napokban (szeptember 9. – a 
szerk.) tartandó születésnapjuk alkalmából 
tortával köszöntötték őket a szervezők. A ki-
merítő beszélgetés után Marco Rossinak még 
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A három Sallai
SP
O
RT Ezeken a mérkőzéseken hosszú idő befektetett 

munkája virágzott ki. Óriási dolog volt mindkét 
győzelem, amit az emberek hosszú ideig 
emlegetnek majd. Persze a magyar szurkolók a 
következő meccseken is ezt várják a válogatottól. 
Jó úton járunk, kiváló az egész stáb. Három 
és fél éve messziről indultunk, öt éve még egy 
nagyobb zakóba futottunk bele ezen csapatok 
ellen, de sokat fejlődtünk, különösen az Európa-
bajnokságtól napjainkig. Stabilizálni tudtuk a 
teljesítményünket, ma már a nagy csapatok 
ellen is esélyesek vagyunk. Tartanak tőlünk, s 
mi sem feltett kézzel 
megyünk ki a pályára.
Hogyan tekint  
az előttünk álló, 
németek és olaszok 
elleni Nemzetek 
Ligája mérkőzések 
elé?
Az első négy 
csoportmeccsünkhöz 
hasonlóan szeretnénk 
játszani. Nehéz lesz, 
noha a tabella első 
helyén állunk. Ezt 
senki nem gondolta volna előre, hiszen ebben 
a csoportban a bennmaradás is nagy szó. Ezt 
szeretnénk megvalósítani és akár egy meglepetés 
helyezéssel zárni a csoportkört.
Képes lesz világbajnokságra is kijutni a Rossi-
féle válogatott?
Reméljük, ez a cél. Ezek után a meccsek után 
nem lehetetlen, de persze nem is papírforma. 
Mindenesetre ezen leszünk.

Sallai Roland 
(Budapest, 1997. május 22.)

Profi klub karrier:

2014-2017 Puskás Akadémia

2016-2017 Palermo (olasz)

2017-2018 Apoel Nicosia (ciprusi)

2018-          Freiburg (német)

Válogatott: 2016 óta (36 mérkőzés/8 gól)

Eredmények:

1-szeres ciprusi bajnok (2018)

1-szeres német kupadöntős (2022)

Kérdéses volt bármikor is, hogy az édesapja és a 
nagybátyja nyomdokaiba lép?
Fiatalon, 5 évesen kezdtem el focizni hobbiból, 
de akkor még nem gondolkodtam azon, hogy 
rendszeres járok majd edzésre. 7-8 évesen 
határoztam el, hogy jó játékos szeretnék lenni. 
Mindig néztem a nagy klubok mérkőzéseit, a 
Barcelona volt a kedvencem. Arról álmodtam, 
hogy egyszer majd egy top bajnokságban 
szerepelhetek.
Túlszárnyalta már legmerészebb gyermekkori 
terveit?
Még nem. Gyermekként is a legnagyobb dolgokat 
álmodtam meg. Félig oda értem, a top bajnokság 
megvan, de nem szeretnék itt megállni.

Olaszország, Ciprus és Németország 
után hol lehet a következő állomása 
klubszinten? Egy nagyobb német 
sztárcsapatban vagy esetleg más 
európai topligában próbálná ki 
magát szívesen?
Meglátjuk. Szeretnék feljebb 
lépkedni, de mindig csak egy-egy 
szintet. Nem tudni, mit hoz a jövő.
Hogyan gondol vissza Gödöllőre 
a Puskás Akadémia egykori 
diákjaként?

Nem voltunk még sokan, de nagyon 
jó volt oda járni suliba. Jó választás volt, 

neves és kitűnő iskola. Csak köszönettel tartozunk 
az intézménynek, a tanároknak, mert sokat 
kaptunk és tanultunk tőlük.
Milyen értékeket visz magával egy akadémista a 
Premontrei Gimnáziumból?
Elsősorban olyanokat, amelyeket a tanároktól 
emberileg is kaptunk. Egy focista hajlamos a 
csínytevésekre, de mégsem fogtak bennünket 
olyan szigorúan. Ettől függetlenül megtanultuk a 
rendet, a fegyelmet és magas szintű oktatásban 
részesültünk. Ezeknek mind hasznát vettük 
később, felnőtté válásunk után is.
Mit üzen a mai magyar futball akadémiákon 
nevelkedő magyar srácoknak?
Azt, hogy fogják meg a lehetőséget! Legyenek 
alázatosak, szerények és dolgozzanak sokat!
Milyen felelősséget tesz a vállára az angolok 
elleni, hazai 1-0-ás és idegenbeli 4-0-ás siker 
után megfogalmazott mondat, miszerint: 
Puskásék után a Puskás Akadémisták fektették 
két vállra a „háromoroszlánosokat”?

„Nagyon jó szívvel gondolok vissza az osztályomba járó focistákra, köztük Rolira 
is. Már az elején nyilvánvaló volt, hogy számára a foci az első, ebben akar sikeres 
lenni. Éppen ezért nagyra becsültem benne, hogy az iskolát is komolyan vette, 
mindent megtett azért, hogy megfelelően teljesítsen egy erős gimnáziumban. 
Az érettségire is becsülettel készült, pedig az utolsó évben stabil NB1-es és 
utánpótlás-válogatott játékosként már alig tudott iskolába járni. A szóbeli 
érettségi előtt Új-Zélandon volt az U20-as világbajnokságon, s kivételesen mi 
az iskolában azért szurkoltunk, hogy a magyar csapat ne jusson a legjobb 8 
közé, mert akkor nem ért volna haza az érettségire… Roli kicsit zárkózott volt, 
de nagyon hálás volt azért, ha szeretettel fordultak felé. Hamar megtaláltuk a 
közös hangot, sok szép közös emlékünk van. Mindig nézem a meccseit, nagyon 
büszke vagyok rá.” (Erdélyi Zsuzsanna, Sallai Roland egykori osztályfőnöke)

Sándortól kezdve Tiboron át Rolandig. A Sallai család férfitagjait mintegy vázként összeköti a labdarúgás. Mind-
hárman játszottak a magyar első osztályban, most pedig az ország egy emberként szurkol Rolandnak, a triumvi-
rátus legfiatalabb tagjának, aki a magyar labdarúgó válogatott tagjaként szárnyal. Tibor, az édesapa és Sándor, 
a nagybácsi pedig méltán figyeli büszkén a német Freiburg légiósának szárnybontogatását. Gödöllői kötődése is 
van, hiszen akadémistaként a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett. A válogatott jobbszélsőjé-
vel a Nemzetek Ligája utolsó két csoportmérkőzése előtt beszélgettünk.

Sallai Roland

Erdélyi Zsuzsanna
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Sallai Tibor: „Ha valamit csinál,  
azt csinálja jól vagy sehogy”

Sallai Sándor: „Mostanra már  levetkőzte a drukkot”

Sallai Tibor, Roland édesapja élvonalbeli magyar klubok után szintén bele-
kóstolt a légiós életbe, így több mint támasza volt a fiának. Természetesen 
a fiáról érdeklődtünk, a kérdéseinkre pedig büszkén válaszolt.

Sallai Sándor, Roland nagybátyja a legendás, 80-as évekbeli Budapest Honvéd és a magyar válogatott szélső védője 
volt. Rolandnak édesapja mellett talán jobb példakép sem kellett, mint a tapasztalt közönségkedvenc, akinek nem csak 
két öccse, hanem már unokaöccse előtt is jó példával kell elöljárnia.

tudta, hogy mi kell számára ahhoz, hogy min-
dig jobb legyen.
Mikor lenne elégedett a fia karrierjét illetően?
Mivel maximalista vagyok és a gyerekeimet 

is így neveltem, nem hiszem, hogy Roli megelé-
gedne azzal, ahol most tart. Vannak nagyobb 
céljai a karrierjében és tudom, hogy azokat el 
is fogja érni.

Profi klub karrier:
1987-1989 Debreceni MVSC
1989-1990 Bp. Honvéd
1990-1993 Szeged SC
1993-1995 Vác FC
1993 ősz Eger SE (kölcsönben)
1994 tavasz Siófoki Bányász (kölcsönben)
1995-1997 Hapoel Beit Shean (izraeli)
1997-2001 Siófoki Bányász
2001-2002 Marcali IFC
2002-2003 Dombóvár FC
2003-2004 BFC Siófok
Eredmények:
3-szoros magyar kupadöntős

Profi klub karrier:
1978-1983 Debreceni MVSC
1983-1990 Bp. Honvéd
1990-1994 SR Delémont (svájci)
1994-1995 FC Cornol (svájci)
Válogatott: 1981-1989 (55 mérkőzés/1 gól)
Eredmények:
5-szörös magyar bajnok
2-szeres magyar népköztársasági 
kupagyőztes

Labdával a kezében született a fia? 
Azt nem mondanám, inkább labdával a lábán. 

De a viccet félretéve, nem úgy született, hogy fut-
ballista lesz és én sem erőltettem. Az ovis fociban 
kezdte, de kis idő múlva nem akart járni. Aztán az 
iskola udvarán látta, hogyan edzenek a gyerekek 
és attól kezdve ismét járni akart. Akkor közöltem 
vele, hogy rendben, de ne legyen az, hogy egyszer 
akarja, másszor nem. Ha valamit csinál, azt csinál-
ja jól vagy sehogy. Onnantól csak a foci létezett.
Mikor érezte, hogy Rolandnak a foci lesz a jö-

vője?
Nyolc éves korában már láttuk a tehetségét, de 

amikor a Puskás Akadémiára került, akkor sejtet-
tük, hogy ez lesz az élete.

Mennyiben szolgált Ön jó példaként Ro-
land előtt?
Remélem így volt, habár ezt tőle kellene meg-

kérdezni. Tény, hogy saját gyermekemként ke-
zeltem mindig.
Ön szerint mi lehet a legmagasabb szakmai 

cél klubszinten Roland pályafutásában?
Ebben talán eltér az édesapjától, Tibortól a 

véleményünk. Ha 16 éves korától nézzük őt, 
amióta szellemileg, játéktudásban és fizikailag 
is sokat fejlődött, véleményem szerint már na-
gyobb sztárcsapatban kellene játszania. Bárme-
lyik csapatban feltalálná magát, hiszen gyorsan 
reagál, és általában jó megoldásokat választ a 
különböző játékszituációkban. Roli mindig is 
szeretett volna a spanyol első osztályban játsza-
ni a Real Madrid ellen, remélem, ez megadatik 
még a számára!

Volt verseny Ön és a testvérei között?
Nem, inkább mindig csak segítettem őket. 

Én hoztam őket a Honvédhoz is, támogattuk 
egymást. Tiborral volt szerencsém együtt is ját-
szani. Pár meccs erejéig így nézett ki a Honvéd 
kezdőcsapat eleje: Disztl - Sallai, Disztl, Sallai…

Tudatos volt az akadémiai nevelés?
Az akadémia segítségével, de tudatosan ve-

lem együtt építettük fel Roland karrierjét. Tud-
ni kell, hogy ovis koruk óta egyedül neveltem 
a gyerekeimet, mivel elváltam. (Roland húga, 
Nikolett szintén élsportoló, az MTK csapatában 
kézilabdázik - a szerk.). Két év múlva követtem 
Rolit az akadémiára, ahol napi szinten mindent 
megbeszéltünk, ami a fejlődése érdekében fon-
tos lehet. Amikor Palermóba szerződött, akkor 
is mentem vele, ez egy fontos és „vízválasztó" 
év volt a pályafutásában. Onnan Ciprusra veze-
tett az út, ahol a BL-ben is játszott. Itt már csak 
havonta két hetet voltam kint, ahol nemcsak 
felnőtté vált, de igazi profi lett, aki már maga 

Mit vár Rolandtól a Nemzeti csapatban és mi-
lyen eredményeket érhet el ez a válogatott?
Mostanra már levetkőzte a drukkot. Mindig túl 

jól akart teljesíteni, ami görcsössé tette a játékát. 
Kívánom, hogy állandósuljon az utóbbi időben 
mutatott játéka és folyamatos gólveszélyt jelent-
sen az ellenfelek kapujára. Szélsőként persze ne-
héz, mert szerintem nem ez az ő posztja. Ő egy 
kreatív, a kapuval szemben jól mozgó, a csatáro-
kat mozgatni képes labdarúgó. A válogatott odáig 
már eljutott, hogy senki ellen nem kell alárendelt 
szerepet játszania. Hiányérzetem abban van, hogy 
nyomás alatt még nem tudunk úgy játszani, ahogy 
a tét nélküli meccseken. Ezt kellene összhangba 
hozni. Amíg fegyelmezetten játszik a csapat, addig 
sok meccset fog nyerni. De ha azokat a meccseket 
is hozzuk, amin eldől egy-egy világversenyre vagy 
EB-re való kijutás, az lesz az igazán nagy dolog.
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Sallai Sándor, Marco Rossi, Sallai Tibor

A legendás Honvéd. Álló sor: Disztl Péter, Disztl László, Sallai Tibor, Tarlósi  
István, Csábi József, Füle Antal, egy szurkoló. Guggolnak: Szíjjártó István, 
Sikesdi Gábor, Csehi Tibor, Pisont István, Csuhay József, Sallai Sándor

Egykor... ...és most
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A fiatal sportoló már fel sem tudja idézni ponto-
san, hogy mikortól kezdett el sportolni. Már 2012-
ben indult tájfutó versenyeken, akkor még csak 
hobbiként. 2014 szeptemberében fordult komoly-
ra a dolog, amikor a gödöllői csapat legfiatalabb 

tagjaként csatlako-
zott versenyzőként 
a tájékozódási futók 
családjához. Kez-
detben még ráadá-
sul párhuzamban 
úszott is három évig, 
de végérvényesen a 
szilárd talaj mellett 
tette le a voksát a 
medence helyett.
„Nem volt tuda-

tos választás, hogy 
tájékozódási futó legyek. Apukám (ifj. Kiss György, 
a Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület Tájé-
kozódási Futás Szakosztályának vezetője – a szerk.) 
révén kerültem közel a sportághoz, ő vont be a tájfu-
tásba. Kezdetben csak elkísértem őt a versenyekre, 
később viszont már én is indultam. Néha felmerült 
más sportlehetőség is, de egyik sem tetszett any-
nyira soha, mint a tájfutás. Szép lassan alakult ki 
bennem, hogy nem szeretnék mást csinálni, mert 
nagyon élveztem. Fokozatosan léptem egyre ma-

gasabb szintre és vettem egyre komolyabban az 
edzésmunkát is” - emlékezett vissza az ifjú tájfutó.
A villámléptű futó számos sportsikerei közül 

maga is nehezen tud kiemelni egyet is, ám a 2022 
áprilisában, Lengyelországban megrendezett Kö-
zép Európai Ifjúsági Kupán elért váltó első helyére a 
legbüszkébb. Az a futása szinte tökéletes volt, em-
bert próbáló viszonyok között tudott egy nagyon 
jót futni, ami az eredményben is megmutatkozott.
Persze a sikerek nem jönnek maguktól, ahhoz 

a hétköznapokban is extrát kell teljesíteni. „Isko-
laidőben minden hétköznap futok. Hétvégén, ha 
verseny van, akkor azon indulok. Ha nincs verseny, 
akkor a hétvégi két napból egyszer biztos elmegyek 
mozogni, amennyiben sérülés vagy betegség nem 
gátol meg ebben” - vall magáról Kamilla.
Így persze a tanulásba is több energiát kell fektet-

ni, de mindenképpen okos időbeosztással kell élni.
„Egészen jól meg tudom oldani a tanulást. Edzé-

sek előtt és után is az iskolai dolgaimmal foglalko-
zom, de sokszor a versenyekre utazáskor is tanulok. 
Szerencsére ritkán kell kihagynom edzést tanulás 
miatt.” Ez már csak azért is fontos, mert a Gödöllői 
Református Líceum végzős diákja valószínűleg gaz-
dasági vonalon szeretne továbbtanulni. 
Nyáron hazánkban rendezték meg a sportág 

Európa-bajnokságát, amelyre Kamilla a magyar 
válogatott tagjaként kvalifikálta magát; egyéniben, 

Rovatunkban a Kirchhofer SE tájékozódási futóját mutatjuk be, aki idén 
nyáron kvalifikálta magát másodszor az Európa-bajnokságra, ahol szintén 
előkelő helyezést ért el. A 17 éves Kiss Kamilla nem akármilyen képessége-
ket igénylő sportágban ér el egyre szebb eredményeket.

Fiatal tehetségeink

sprintfutamban és váltóban egyaránt rajthoz állt. 
A kontinenstornát így étékelte: „Összességében 
nagyjából elégedett lehetek. Az erdei hosszútávon 
szerettem volna a legjobb eredményt elérni, de a 
versenyen több tájékozódási hiba miatt ez más-
ként sikerült, így csak a 43. helyen értem célba. 
Emiatt igencsak csalódott vagyok. A városi sprint 
már sokkal jobban sikerült (22. hely), annak ellené-
re, hogy nem ebben a számban vagyok a legjobb, 
valamelyest meglepett az elért helyezésem. A váltó 
versenyszám sikerült a legjobban, mind a terepet, 
pályát, tájékozódást és a teljesítményemet illetően. 
Végig nagyon élveztem a versenyzést, és örülök, 
hogy a 10. helyről az ötödikre tudtam felhozni a ma-
gyar váltót, és végül az 5. helyen zártuk a viadalt. 
Az EB előtt egy pódiumos (1-6. helyek valamelyike 
– a szerk.) helyezéssel nagyon elégedett lettem vol-
na. Nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült, mert 
fantasztikus érzés volt a hazai közönség előtt állni 
a pódiumon.”
S hogy meddig juthat el a sportágban? Rajta nem 

fog múlni, minél tovább szeretné komolyan foly-
tatni a sportolást. Célja egyre több világversenyre 
kijutni és azokon emberségesen helytállni. A közel-
jövőben a jövő évi junior világbajnokság áll a fel-
készülésem középpontjában. Kívánjuk, hogy az ál-
mok valóra váljanak és még sok dicsőséget hozzon 
Magyarországnak, Gödöllőnek és a sportágának!

Úszás : Rohács Réka (MATE ösztöndíjasa) 
világbajnoki ezüst nyíltvízi úszás vegyesváltóban

Sportlövészet: Mészáros Eszter 
világkupa bronz

Hétpróba: Kriszt Sarolta
 

U18 (ifjúsági) Európa-ba
jnoki ezüst

Sportlövészet : Mészáros Eszter Világkupa ezüst párosban

 Vívás: Gémesi Csanád v
ilágbajnoki ezüst kardc

sapatban

Vívás: Gémesi Csanád E
urópa-bajnoki arany ka

rdcsapatban

Nyári gödöllői érmek a világból

Kiss Kamilla

Judit és lánya, 
 Zsembery Dorottya
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Sportlövészet : Mészáros Eszter Világkupa ezüst párosban

Aki egyszer megérzi a vax szagát, az szó szerint 
ottragad a kézilabdánál?
Csurgón nőttem fel, ahol a kézilabda jelenti a 

sportot. Általános iskolás koromban engem is 
„behúztak”, de a gimnáziumi testnevelő tanároknál 
sem volt ez kérdés.
Már akkor is kitűnt a magasságával? Ami nem 

hátrány egy kézilabdázónál…
Ezt édesapámtól örököltem. Gimnazistaként 

Kátai Ferenc és Cseh Mária fedeztek fel. Az NB 
II-es Csurgóból lettem ifi válogatott, ami az 
országban egyedülálló volt. Pedig nem voltam 
szuper tehetséges, a válogatottban éreztem is, 
hogy a csapattársaim más minőséget képviselnek 
erőnlétben és technikában. Az első edzőtáborban 
majd kiköptem a tüdőmet.
Ahhoz képest, hogy nem találták tehetségesnek, 

elég messzire eljutott…
Pedig az ifi 

válogatott edzői 
valóban nem 
gondolták, hogy 
sokra viszem. De én 
annyira akartam, 
hogy meg lett az 
eredménye. Nagyon 
sokat kompenzáltam 
a szorgalmammal, 
és a szemem előtt 
lebegett az ifjúsági 

világbajnokság, amit Phenjanban rendeztek. Óriási 
dolog volt ez egy magamfajta vidéki lánynak, aki 
előtte szinte Budapesten sem járt.
Attól kezdve töretlen volt a pályafutása?
Érdekes, hogy inkább „öreg” koromra értek el 

a sikerek. Szintén egyedi volt, amikor Laurencz 
Laci bácsi az NBI/B-s TF-ről hívott be a felnőtt 
válogatottba. A Vasasban csak 1992-ben kezdődött 
el a profi pályafutásom, majd rá egy évre szültem.
Mégis visszatért és jöttek a sikerek...
Sokan kérdezik, hogy miért van nyolc év a két 

lányom közt. A válasz egyszerű: jött az Európa-
bajnokság, világbajnokság és az olimpia. 1998-1999 
után terveztem a visszavonulást. De Mocsai Lajos 
az EB előtt meghívott a keretbe. Nem ígért semmit, 
csak elmondta: ha be tudok illeszkedni, helyem 
lehet a csapatban. Az első mérkőzésen Nagy Anikó 
megsérült, így be tudtam ugrani a helyére. Az ifi 
válogatottból ismertük egymást Kökény Beával, így 
az összhanggal nem volt gond.
Közben a klubjával is csúcsra ért, 1999-ben 

megnyerték a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, a 
mai Bajnokok Ligáját.

Jókor voltam jó helyen. A férjemmel (Zsembery 
Tamás, egykori kézilabdakapus – a szerk.) nem 
akartunk egymástól távol játszani, ezért hozzá 
igazodtam. Amikor Debrecenbe került, nekem 
az élvonalbeli újonc Derecskén nyílt lehetőség a 
játékra. Tamást később Dunaújvárosba vitték, de 
a teljesítményem miatt engem is szerződtettek, 
ráadásul a Derecskével megvertük akkor az 
Újvárost. Fél évig nem voltam kezdő, a keretben 
jobbnál jobb, válogatott játékosok szerepeltek. 
Amikor Zsiga Gyula lett az edző, akivel a Vasasban 
együtt dolgoztunk, változott a helyzet és felértünk 
a csúcsra.
Mindig is védekező specialista volt?
Az újvárosi években került ez fókuszba, mert 

klasszis átlövők játszottak a csapatban, akik 
támadásban jók voltak, de védekezésben kevésbé. 
Bojana Radulovics-csal szélsebesen cseréltünk 
védekezés-támadásban, rendkívül összeszokott 
pár voltunk. A tanítványaimnak is azt tanítom, hogy 
minden poszton meg lehet találni a játék szépségét. 
Engem inspirált, hogy védőként ne csak reagáljak 
az ellenfélre, hanem én irányítsak és járjak túl az 
eszükön. Különösen büszke vagyok, hogy ezt még 
Gunnar Prokop, az egykori egyeduralkodó Hypo 
menedzsere is kiemelte a szuperkupa-döntő után, 
ahol a világ egyik legjobbját, a dán Anja Andersent 
kergettem az őrületbe.
Megkerülhetetlen kérdés: a 2000-es, sidney-i 

olimpián elvesztették az aranyat vagy nyertek 
egy ezüstöt?
Elvesztettük a döntőt, ezen nincs mit szépíteni 

Nehéz volt belülről átélni.
Megtalálta már az okát?
Tanácstalanság, az utolsó tíz percben nem volt 

vezér a pályán. Sok év múlva az ellenfél dán edzője 
elárulta, hogy figyelték a magyarok szokásait. 
Várták, Mocsai Lajos mikor cseréli le a legjobb 
játékosait, hogy ő akkor küldje be a legerősebb 
formációt. A döntőben 50 percig vártak, sajnos 

„Jókor voltam jó helyen”

bejött nekik. Ettől még Mocsai Lajos mellett mindig 
ki fogok állni.
Sok szép eredménye közül tud rangsorolni? 

Melyik a legértékesebb?
Mindentől függetlenül az olimpiai ezüst, a maga 

meghatározó élményével, értékeivel. Persze a többi 
miatt sem kell lehorgasztott fejjel közlekednem. 
Az olimpia után nem egy játékos mondta le a 
válogatottságot az Európa-bajnokság előtt, ezért 
senki nem fogadott volna ránk, „öregekre”. De 
bennünk volt a „csak azért is, mutassuk meg”. És 
megmutattuk, megnyertük az EB-t, amely egyfajta 
elégtétel is volt.
Aktív pályafutása után sem szakadt el a 

kézilabdától.
Derecskén utánpótlásedző is voltam. Ott 

eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. 
Az utóbbi 9 évben a Fradiban edzősködtem, de 
májusban elváltak útjaink. Sajnálom, mert kétszer is 
bajnoki címet szereztünk, nem tudtak a munkámba 
belekötni. Elek Gábor, a felnőtt csapat edzője 
mégis úgy gondolta egy évtized után, hogy nem 
jók az edzés módszereim, így ő javasolta a döntést. 
Azóta sem értem, mivel azt hangoztatta, hogy ide ő 
kérte a szerződtetésem, mert korábban Csömörön 
megbizonyosodott a szakmai és pedagógiai 
munkámról. A döntés sokakat meglepett kézilabdás 
berkekben, így hivatalosan az „új struktúra” 
elképzeléseibe nem fértem be. Ezt májusban 
közölték, amikor már mindenki leszerződik. Ezek 
után egy héttel még megnyertük az ifi bajnokságot.
Most kézilabda nélkül él?
Visszamentem a Testnevelési Egyetemre oktatni. 

De Viki lányom a Fradiból egy évnyi tenerife-i kitérő 
után a NEKA első osztályú csapatába szerződött, 
Dóri lányom pedig az FTC gyógytornásza. Nagyon 
büszke vagyok a gyerekeimre!

Isten éltesse mindannyiukat!

SPO
RT

Simics Judit (Mohács, 1967. szeptember 28.)
Profi klubok 
1992-1996 Vasas SC
1996-2001 Dunaferr SE
Válogatott
82/63 gól
Legnagyobb sikerei
Olimpiai 2. (2000)
Európa-bajnok (2000)
Európa-bajnoki 3. (1998)
Bajnokok Ligája-győztes (1999)
Bajnokok Ligája-döntő (1993)
EHF-kupa győztes (1998)
Európai szuperkupa győztes (1999)
Négyszeres magyar bajnok (1993, 1998, 1999, 2001)

Kevés olyan eredményes sportolót ismerünk, mint Simics Juditot, azaz Jucót, aki klub-
szinten és a válogatottban is a csúcsra jutott. Ráadásul ezeket csapatsportágban, a kézi-
labdában érte el. A Gödöllőn élő, és a korát bőven meghazudtoló (55 éves lesz hamaro-
san) klasszissal születésnapja alkalmából beszélgettünk.

Simics Judit

Judit és lánya, 
 Zsembery Dorottya

Simics Judit, Siti Beáta és Bohus Beáta: pályán csapat-
társak, a pálya szélén ellenfelek - de a barátság örök
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„Múltunk kötelez a méltó folytatásra”

A fenti idézet Teleki Pál miniszterelnök szájából hangzott el 1939 tavaszán a hárshegyi cserkészparkban, egy 
esti tábortűz során. A tiszteletbeli főcserkész az ország sorsáért aggódott a második világháború küszöbén. Az 
akkor mindössze 22 éves Fényi Ottó atya (1917-2002), a Premontrei Gimnázium 44. sz. Rákóczi Cserkészcsapat 
parancsnoka még nem tudta, hogy ez a mondat az ő későbbi életét is meghatározza.
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A Szent Norbert által alapított Premont-
rei Rend tavaly ünnepelte alapításának 
900. évfordulóját. Tanítórenddé azonban 
csak 1802-ben vált (idén éppen 220 éve), 
I. Ferenc rendeletének következtében.  
Ezután a premontreiek több gimnáziumot 
is működtettek az akkori Magyarországon. 
Trianon után az új határokon kívülre került 
a rend egyik központja, Jászó és az általuk 
fenntartott három gimnázium is Kassán, 
Rozsnyón és Nagyváradon. Ezért 1923-
ban Takács Menyhért prépost, a rend já-
szóvári vezetője úgy döntött, hogy átköltöznek a 
mai Magyarország területére, Gödöllőre. Ebben 
nagy szerepe volt Horthy Miklós kormányzónak, 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek és Teleki 
Pálnak is. A premontreiek által alapított gimná-
zium 1924-1948 között működhetett Gödöllőn. 
Utána ugyanis államosították a magyarországi 
iskolákat. A gimnázium még két évig működ-
hetett állami fenntartásban, de 1950-ben azt 
is megszüntették és átköltöztették Ráckevére, 
ahol a mai napig működik Ady Endre Gimná-
zium néven. Ugyanekkor a Premontrei Rendet 
is feloszlatták, több másik katolikus szerzetes-
renddel egyetemben. Az elvett épületbe pedig 
kiköltöztették Budapestről az Agrártudományi 
Egyetemet. Így előállt az a furcsa helyzet, hogy 
Gödöllő községnek nem volt gimnáziuma, de 
volt egyeteme. Ez egyedülálló volt az országban, 
de valószínűleg Európában is. 1955-ben lett újra 
(állami) gimnázium a településen, amely később 
Török Ignác nevét vette fel, Gödöllő pedig 1966-
ban városi címet kapott. Az új hatalom igyekezett 
mindent eltüntetni az épületben és környékén, 
amely a premontrei időszakra emlékeztetett. 

Kivételt képzett Kálmán herceg szobra és az 
ablakrácsokon a TM monogram. A nyolcvanas 
években Ráday Mihály városvédő kritikájára 
és ösztönzésére az egyetem felújíttatta a rendi 
ebédlő (ma rektori tanácsterem) festményeit, 
a belső udvaron pedig a rendi címerrel ellátott 
kő virágtartókat. Néhány évtizede az épület régi 
gimnáziumi homlokzatán a megkopott festék 
alól újra láthatóvá vált a rend „Virtute Vinces” jel-
mondata, azaz „Erénnyel győzni fogsz”.
A rend viszont nem szűnt meg teljesen létezni 

a diktatúra éveiben. Ez Fényi Ottó atyának volt 
köszönhető, aki az utolsó premontrei érettsé-
gizők osztályfőnöke volt 1948-ban. Ő fogta össze 
titokban a szétszóródott szerzetesek egy részét, 
sőt újakat is vett fel illegálisan (Ullmann Pétert, 
a későbbi kormányzó perjelt, Eördög Lászlót és 
Rubint Ferencet). 1989-ben, a rendszerváltás-
kor nyílt lehetőség arra, hogy a rend és később a 
gimnázium is újra működhessen. Óbudán meg-
tartották az első öregdiák találkozót júniusban, 
Szent Norbert napján, ősszel pedig Ottó atya 
vezetésével az egykori gimnázium falai között 
megalakult a Gödöllői Premontrei Öregdiákok 

Egyesülete. Premontrei ház-
szentelésre is sor került a gene-
rális apát jelenlétében a Fácán 
soron, ahol később felépült a 
kápolna. 1990. február 15-én a 
Szentszék kormányzó perjellé 
nevezte ki Fényi Ottót, aki na-
gyon fontosnak tartotta, hogy 
miután a törvényi akadályok 
elhárultak és újra alakultak az 
egyházi iskolák, minél hama-
rabb induljon újra a gimnázium 
Gödöllőn is, ezért megkezdte a 
tárgyalásokat a minisztérium-

mal és az Agrár Egyetemmel. Az egyházi 
engedélyt a rend generális apátja 1991. 
november 30-án adta meg, az egyetemmel 
pedig december 23-án írták alá a megálla-
podást. A perjel atya okosan és belátóan 
nem kérte vissza a főépületet, hiszen az 
túl nagy lett volna egy újrainduló gimnázi-
umnak. Az ország legnagyobb egyetemét 
nem is lett volna értelme kiköltöztetni az 
épületből, ráadásul az intézmény több 
új részt is hozzáépített már az eltelt 40 év 
alatt. Az egyetem végül a két újabb épü-

letét átadta a rendnek (a gimnázium mai „A” 
épülete és a kollégium), míg az állam az anyagi 
kárpótlást vállalta, így a rend átépítette azokat, 
illetve elkészült a „B” épület és a sportcsarnok is.
Ezzel párhuzamosan már zajlottak az új iskola 

szervezési munkái is. Ottó atya mellett ebben óri-
ási szerepe volt Vancsó Imréné, Jutka néninek. Ő 
premontrei diák volt, ekkor pedig a Török Ignác 
Gimnáziumban tanított több, mint 30 éve. Ottó 
atya lett az új igazgató, Jutka néni a helyettese. 
Mivel a régi tanárok nagy része már nem élt vagy 
nagyon idős volt, ezért maguk mellé felvettek 
premontrei elkötelezettségű és elhivatott világi 
tanárokat. A frissen szervezett, új tantestület fél 
év alatt elkészítette az új iskola kísérleti tantervét 
és kiválasztották a nagyszámú jelentkezőből az 
első két osztály 60 diákját. Az új iskola - ahogy a 
régi - nyolcosztályos gimnázium lett. A júniusban 
megtartott öregdiák találkozón már a leendő kis-
diákok adták az ünnepi műsort. Az új gimnázium 
Veni Sancte évnyitójára az egykori iskola kápol-
nájában (ma az egyetem színházterme) került 
sor 1992. augusztus végén Keszthelyi Ferenc 
váci megyéspüspök és a kormány magas rangú 
képviselőinek jelenlétében. Szeptember 1-jén a 
60 kisdiák megkezdte tanulmányait a Premont-
rei Szent Norbert Gimnáziumban. Idén ősszel 
pedig – 30 év elteltével - már 18 osztály közel 600 
diákja „várja” a becsengetést!

Lencsés Barna

30 éve indult újra a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
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Gödöllőn 1769-től működött Római Kato-
likus Elemi Iskola, amelyet még gróf Grassal-
kovich I. Antal alapított egyosztályos elemi 
iskolaként. Kicsik és nagyok egy osztályban 
különböző szinten sajátították el a tananyagot, 
amely helyesírás, számtan, Magyarország föld-
rajza, katekizmus és bibliaismeret tárgyakat 
tartalmazott. Az iskola a kastély felső parkjá-
ban, az üvegház mögött működött. 1816-ban a 
tanulói létszám 42 fiú és 30 lány volt. 1857-ben, 
az uradalmat ekkor birtokló báró Sina Simon-
nak köszönhetően még egy tantermet nyitot-
tak, így elválasztva a kisebbeket a nagyoktól, 
azaz kétosztályos lett az iskola. Az oktatást a 
kántortanító és a segédtanító végezte. 1875-
ben 180-200 tanulója volt az iskolának. Ezt az 
iskolaépületet 1878-ban lebontották, az isko-
la átmenetileg egy bérelt épületbe költözött, 
majd az uradalom még ebben az évben vásá-
rolt egy telket az iskola építéséhez. 1879-ben 
felépült az új iskola, amely most a Szabadság 
tér 19. szám alatt található (az egykori Imre 
utcában). Ez a jelenlegi a Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskola műemlék épülete. 
Korszerű, kényelmes épület volt, amely két 
tanteremmel és az iskola-felvigyázó számára 
egy lakrésszel (szoba, konyha, éléskamra) ren-
delkezett. 1895. szeptember 1-jén harmadik 
tanteremmel bővült az iskola, és egyúttal a 
tanítók száma is háromra nőtt. 1898-ban az is-

kola részére új épületet vásárolt az iskolaszék, 
a mai Szabadság tér és a Táncsics utca sarkán 
lévő házat, ahol újabb 2 tantermet rendeztek 
be. 1908-ban egy új tantermet nyitottak a Kos-
suth Lajos utca egyik épületében, így egyre sür-
getőbb volt az igény, hogy egy közös épületbe 
vonják össze az iskolát. A Földművelődésügyi 
Minisztériumtól egy koronauradalmi telket si-
került a célra megvásárolni az Imre utcában, az 
ottani iskolaépület szomszédságában. Podho-
rányi József plébános, aki hét évig szolgált a 
településen (1905-1912), elévülhetetlen érde-
meket szerzett az új iskolaépület megnyitásá-
ban. 1912-ben elkészült az új épület, amely je-
lenleg a Szent Imre Iskola épülete. Az emeletes 
épületben hat osztályt tudtak működtetni. Az 
épület elkészülte után, a Miasszonyunkról Ne-
vezett Szegény Iskolanővéreket hívták ide taní-
tani. Az School Sisters of Notre Dame-S.S.N.D. 
rendet 1833-ban alapították német területen. 
A kongregáció apostoli célkitűzése: iskolákban 
és az élet minden terültén oktatás és nevelés. 
Az iskolanővérek 1858-ban jöttek Magyaror-
szágra, és Temesvárott hozták létre a magyar 
tartomány központját.  Szeptember 6-án há-
rom iskolanővér érkezett ide. 1912. szeptem-
ber 30-án indult meg a tanítás az új iskolában. 
1933-ban a római katolikus egyházközségnek 
– a máriabesnyőit is beleszámítva – összesen 
12 osztályos iskolája volt. Ebből 7 osztály vi-

110 éves a Szent Imre Iskola

lági vezetés alatt állt, 5 osztály pedig a Miasz-
szonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek 
irányítása alatt.
1948-ban, az államosításkor az iskolanővé-

reknek el kellett hagyniuk a gödöllői iskolát. A 
katolikus iskolák is betagozódtak az összevont 
nagy Állami Általános Iskolába. 1953-ban vált 
két iskolára az összevont általános iskola. A 
római katolikusok jogutódja az Imre úti Állami 
Leányiskola lett. 1970-től a helyhiány enyhíté-
sére állandóan gyarapodott az Imre úti Általá-
nos Iskola egy-egy szükségépülettel. Ebben az 
évben vezették be az ének-zene tagozatot az 
iskolában. 1980-ban adták át az új, 12 tanter-
mes, modern épületet, amely a Szabadság té-
ren, a műemlék épület mellett található. 1981. 
május 26-án vette föl az iskola az Erkel Ferenc 
Általános Iskola nevet. A rendszerváltás után - 
először 1991-ben - vetődött fel egy katolikus ál-
talános iskola beindításának gondolata. Az is-
kola újraindítását hátráltató jogi- és szervezeti 
akadályok azonban csak 1993-ra hárultak el.
1993 februárjában született meg város kép-

viselő-testületének döntése, amelynek értel-
mében a régi Imre utcai épület - amelyben ak-
kor az Erkel Ferenc általános iskola működött 
- visszakerült az egyházközség tulajdonába. 
Mivel az azonnali teljes átadás gondot okozott 
volna az Erkel Ferenc Általános Iskola tanuló-
inak elhelyezésében, született egy megálla-
podás az önkormányzat és a két iskola között, 
amely tartalmazta az épület átadásának ütem-
tervét. Ennek értelmében 1996 júniusáig a két 
iskola közösen használta az épületet és az isko-
laudvart. Az 1997/98-as tanévben az úgyneve-
zett műemlék épületben két tantermet az Er-
kel Ferenc Általános Iskola használt. Szecsődi 
Péter plébános vezetésével megkezdődött az 
iskola szervezése. 1993. szeptember 1-jén 102 
kisdiákkal (első és második évfolyammal), 9 
pedagógussal a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola ismét megkezdte működését. A 2000. 
évben ballagtak el az első végzős diákok. Azóta 
nyolc évfolyammal működik az intézmény.
Idén immáron a jubileumi 30. tanévvel kezdő-

dött a tanítás az újra megnyílt egyházi iskolában.

Klebelsberg Kunó, a Trianon utáni magyar történelem egyik legfonto-
sabb országgyűlési képviselője, művelődéspolitikusa, valamint vallás- 
és közoktatásügyi miniszter oktatási reformja Gödöllőt is érintette. Vá-
rosunkban több iskola létrejötte is neki köszönhető, így többek között 
1912-ben az ő anyagi támogatásával és terve alapján készült el a Szent 
Imre utcában az akkor modernnek számító katolikus iskola. Az épület 
ma is áll, és a Szent Imre Katolikus Általános Iskolának ad otthont.

Szent Imre Iskola

Római Katolikus Elemi Iskola
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Házigazda egyetemként egyedülálló zöld 
kezdeményezés élére állt idén a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem – hangsúlyozta Dr. 
Gyuricza Csaba rektor. „A legfőbb célunk az 
volt, hogy az EFOTT fesztiválon keletkező ösz-
szes biohulladék esetében sikerrel záruljon a 
biológiai körforgás, amire korábban még nem 
volt példa. Igazi sikerként könyveljük el, hogy 

a zöld fesztivál koncepcióját rendkívüli érdek-
lődés övezte a fiatal generáció részéről és nagy 
nyitottságot tapasztaltunk a hulladékok sze-
lektív gyűjtése terén is.”
Az EFOTT fesztiválon végül 250 m3 biológiai 

úton bontható hulladék gyűlt össze. Ehhez 
tartozik az a nagyságrendileg 130 000 db 0,5 
literes pohár és körülbelül 40 000 röviditalos 
pohár is, amely komposztálható műanyagból, 
PLA-ból készült.

Mindezt a házigazda MATE Körforgásos 
Gazdaság Elemzőközpont szakértői speciális 
berendezések segítségével már a helyszínen 
előkezelték és aprították.
A MATE a fesztivál ideje alatt egy közösségi 

komposztálót is bemutatott az EFOTT Univer-
zumban, ahol folyamatos volt az érdeklődés. 
Emellett a MATE standján a biológiai körfor-

gást és a komposztálás folyamatát bemutató 
állandó kiállítással is várták a látogatókat, a 
csütörtöki napon pedig egy interaktív, kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt szóló komposztá-
lási workshopot is rendeztek.
A kiállítás és a bemutatók révén a fesztivá-

lozók a szórakozással egyidőben jobban meg-
érthették a vállalás jelentőségét és a helyes 
kukák használatával hatékonyabban tudtak 
közreműködni a lerakásra kerülő maradék 

Igazi siker lett a zöld EFOTT
hulladék minimalizálásában, erősítve ezzel 
a környezettudatosság és a fenntarthatóság 
alapelveit.
A fesztivál után minden biológiai úton bont-

ható hulladékot a MATE Hulladékgazdálkodási 
Tanszék gödöllői telephelyére szállítottak, 
ahol sikeresen megkezdték a további szüksé-
ges kezelést és a 70°C-on történő komposztá-
lást.
A 280 m3 száraz szelektív hulladékot – azaz 

a tiszta PET-palackokat, az alumíniumból ké-
szült italosdobozokat és a papírhulladékot 
– újrafeldolgozással forgatják majd vissza az 
anyagkörforgásba.
Összességében tehát 530 m3 hulladék  

maradhat körforgásban, azaz körülbelül egy 

25 méteres úszómedence térfogatának meg-
felelő mennyiség az, ami a MATE szakértőinek 
hála nem terheli a lerakókat.
Lerakásra kizárólag tisztálkodó eszközök 

(pl. nedves törlőkendők, papírzsebkendők), 
pénztárgépekből származó hőpapírok, va-
lamint a nem beazonosítható és az erősen 
szennyezett anyagok kerülnek, amelyek a 
fesztiválon összegyűlt hulladék 5 százalékát 
teszik ki.

Úszómedencét kitevő mennyiség marad körforgásban az EFOTT-on kelet-
kezett hulladékból, a házigazda Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(MATE) fesztiválzöldítő törekvéseinek köszönhetően. A fesztiválon hasz-
nált 170 000 komposztálható műanyag poharat és minden biológiai úton 
bontható hulladékot Gödöllőn komposztálnak, a tiszta PET-palackokat, 
aludobozokat és papírokat pedig hamarosan újrahasznosítják.
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Rokonok és barátok közt
Az európai királyi családokban mindenki rokona volt mindenkinek. A va-
gyon és a hatalom megőrzése érdekében az uralkodói családok egymás közt 
házasodtak. Ha elő is fordult a rangon aluli szerelmi frigy, annak bizony szin-
te mindig súlyos következménye volt – kitagadás, vagyon- és rangvesztés…

KASTÉLY

HIRDETÉS

Rezidenciák Szövetségének. A versaillesi szék-
helyű szervezet 15 országból 30, királyi hely-
színeket működtetű tagintézményt fog ösz-
sze, ahol az idei évben összesen várhatóan 40 
millió látogatót fogadnak majd. A szövetség 
elnökségének tagja és egyben kincstárnoka a 
gödöllői kastély igazgatója, dr. Ujváry Tamás. 
Hogy mit is csinálnak ezek a kastélyok – és 
így a gödöllői kastély – munkatársai együtt? 
Ahogy évszázadokon át, most is hatnak egy-
másra. Szakmai szervezetként aktívan része-
sei az egységes európai műtárgy megőrzési és 
restaurálási szabályok kidolgozásának. Csak a 
következő félévben: Gödöllőről Portugáliába 
utazik egy kolléga a szövetség által finanszíro-
zott ösztöndíj program keretében, hogy a ren-
dezvények kommunikációjáról tanuljon. Egy 
másik munkavállaló Bécsben vesz részt to-
vábbképzésen, ahol a digitális eszközök hasz-
nálatáról lesz szó a műtárgyak kutatása és az 
élvezetes látogató élmény kapcsán. Dániában 
pedig nagy múzeumi projektek (kiállítás át-
építések, épületek felújításai, vagy épp nagy 
rendezvények) megvalósításáról egyeztetnek 
és ismernek meg jó gyakorlatokat. Gödöllői, 
firenzei és varsói szakemberek Európai Uniós 
támogatással együtt dolgoznak ki új módsze-
reket a közösségek jobb bevonása, a történe-
lem élvezetesebb bemutatása érdekében.
Büszkék lehetünk rá, hogy a Gödöllői Ki-

rályi Kastély munkatársai a legjelentősebb 
kastélyoktól tanulnak és egyben a gödöllői 
tapasztalatokat is használják Bécsben, Ber-
linben, Párizsban vagy Londonban a legjobb 
szakemberek.

A királyi házasságok velejárója, hogy min-
dig a hölgyek költöztek szülőhazájukból új 
otthonukba. Ők pedig vitték magukkal szo-
kásaik egy részét – öltözködési divatot, zenét, 
művészetet, vagy akár építészeti megoldáso-
kat is. A királyi udvarokból aztán ezek terjed-
tek az adott ország arisztokráciája, nemessé-
ge között is. Így tudott Európán belül akkor is 
hatni egyik ország divatja egy másikra, amikor 
az utazás – és az információ áramlása – még 
nem volt olyan egyszerű és gyors.
Ha Gödöllőről elutazunk 

a bécsi schönbrunni kas-
télyba, vagy Versaillesba, 
esetleg megnézünk egy 
londoni királyi kastélyt, 
sokszor látunk ismerős 
építészeti megoldásokat, 
a festményeken az alakok 
hasonló ruhában vannak, 
a tárlatvezetéseken az ud-
vari szokások kapcsán is 

hasonló történeteket hallunk. Ha valaki figyel, 
azt is észreveheti ezeken a helyszíneken, hogy 
nem csak a történelmi távlatokban vannak 
egyezések, hanem a mai működésükben is. 
A jegyeladási módok, a vendégek irányítá-
sa, a megvalósuló programok, vagy épp az 
ajándéküzletek elhelyezkedése, termékköre 
nagyon hasonlítanak. Merthogy a történelmi 
kapcsolatok ma is élnek, ezek a helyszínek 
együttműködnek, és hatnak egymásra. A Gö-
döllői Királyi Kastély is tagja az Európai Királyi 
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Firenzei és varsói szakemberek találkoznak a gödöllői kastély önkénteseivel  
Erasmus+ „Közösségek Múzeuma” projekt keretében

dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója 
 Catherin Pégarddal, Versailles elnökével és Albert monacói herceggel
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10 éve már, amikor a mára ifi vagy felnőtt hor-
gásszá váló táborozók először érkeztek a tópart-
ra. Akkor még csak sejthető volt, hogy a teraszon 
alvást komoly sátortábor váltja fel, illetve a két 
stégen pecázgató 7-8 fős csapat, négy stégen be-
rendezkedett 20-25 fős horgászbrigáddá növi ki 
magát. A segítők száma is jelentősen megnöveke-
dett, az idei évben szinte minden gyerekre jutott 
egy felnőtt, aki a táborozást könnyebbé és élveze-
tesebbé tette. 
Az idei program a már jól ismert és bevált 

rendszert követte. Természetesen a legtöbb idő 

„csak” horgászattal telt, ám éjszakai peca, hor-
gászverseny, kürtőskalács sütés, halpucolás és 
labdarúgás színesítette a tábort. A hetek óta tartó 
kánikulát a táborozás alatt ingadozó hőmérséklet 
és légnyomás, illetve esőzés váltotta fel. Talán a 
halak kapó kedvét a régóta várt csapadék nem 
hozta meg akkora mértékben, mint ahogyan azt 
a horgászok szerették volna, azonban a tó sekély 
vizének, környezetének és nyilván a horgászok-
nak is nagy felfrissülést jelentett az a néhány mil-
liméternyi eső, amely a három nap során leesett. 
A frontok váltakozása nem ösztökélte a tó halállo- 
mányát eszeveszett táplálkozásra, a táborozók 

mégis sok pontyot és amurt is horogra csaltak kü-
lönféle, hetek, hónapok, sőt, évek óta büdösödő 
erjesztett kukoricával. Nem is beszélve a rengeteg 
törpeharcsáról és számos keszegről, amelyek a 
résztvevők nagy örömére, jellemzően a verseny 
napján örvendeztették meg a gyerekek szívét. A 
tábor azonban már a kezdetek óta nem csak a hal-
fogásról, annak módszereiről és az etetőanyagok 
megismeréséről szólt. Az egyházközségen belül 
kialakult a horgászok közössége is, amelynek gye-
rekek, fiatalok és felnőttek egyaránt részesei. Az 
ifjú táborlakók számára a fiatalok közösségének 
megélése és a felnőtt férfiak szociális életének 
megismerése, ha tudatosan nem is, de legalább 
akkora élményt nyújt, mint a horgászat. A tábor 
megvalósításánál bizonyára ezen gondolatok is 
megfogalmazódtak a megálmodó fejében, mind-
azonáltal a gyerekeknek a horgászat, a halak, és 
a természet szeretetének átadása a tábor fő célja. 
Erről Szabó Istvánt, a tábor megálmodóját kér-
deztük.
Milyen célból indult Pali bácsi Horgász Tábo-

ra?
Gyakorló szülőként szembesültünk azzal a csa-

ládi problémával, hogy az iskoláskorú gyerekek 
lefoglalása a nyári időszakban komoly kihívást 
jelent. Másrészről saját gyermekeink mindig szí-
vesebben töltötték a vakációt olyan dolgokkal, 
amit egyébként is szerettek. Innen jött az ötlet: mi 
lenne, ha szülőként saját kezünkbe vennénk egy 
tábor szervezését? Ehhez jó példaként szolgál-
tak a gödöllői katolikus közösség által szervezett 
programok: a család- és kolping táborok, az egy-
házközségi horgászverseny. Szinte az első szóra 
szép számmal jelentkeztek résztvevők és támoga-
tók. Ráadásul az egyik leglelkesebb támogatóra 
leltünk a tábor névadója, Pali bácsi személyében.
Mit kaphatnak a gyerekek a horgásztábortól?
A legnagyobb vonzereje, hogy a gyerekek há-

Tizedszer is: Pali bácsi horgász tábora

rom napon keresztül hódolhatnak horgász szen-
vedélyüknek. A táborban segédkező tapasztal-
tabb felnőttek pedig észrevétlenül vezetik be az 
ifjú pecásokat ennek a sportágnak a rejtelmeibe. 
A gyerekek emellett mintát kapnak arról, hogyan 
lehet önkéntes és önzetlen szolgálattal másoknak 
örömet szerezni. A tábor lelkületéről pedig Pali bá-
csi, Szecsődi Péter atya (Gödöllő korábbi plébáno-
sa, aki szintén lelkes horgász – a szerk.), a közösség 
mindenkori plébánosa és káplánjai, valamint a tá-
bort támogató és segítő felnőttek gondoskodnak.
Mi teszi a tábort sikeressé? 
A résztvevők! A gyerekek, akik minden évben 

szívesen jönnek - többen már az első tábor óta. Az 
egykori kisiskolások mára lassan felnőtté váltak. 
Ez pedig azt jelenti, hogy minden fiatal korosztály 
számára vonzó az évről évre történő részvétel. Ne 
felejtsük el azt sem, hogy a gyermekek táborozá-
sát a felnőtt segítők teszik zökkenőmentessé. Szá-
mukra legalább olyan közösségi élményt jelent, 
mint maguknak a kis horgászoknak, így ez fontos 
értéket is teremt.
Ezen gondolatok szellemében zárult az idei tá-

bor is. Bízunk benne, hogy az összes kis- és nagy 
horgász maradandó élményekkel tért haza, és 
nagy lelkesedéssel várja a következő nyarat, ami-
kor ismét várja őket a Dányi-tó és a XI. Pali bácsi 
Horgász Tábora.

Szabó Barnabás

2022-ben az egyházközségi verseny után egy másik horgászverseny is zajlott 
a Dányi-tó partján, amely szintén tizedszer került be a lelkes gödöllői ifjak és 
felnőttek naptárába: Pali bácsi horgász tábora.
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Az utolsó magyar trónörökös és Gödöllő kapcsolata

Van valami szívet rengető abban, amikor egy hatéves gyermek félő szív-
vel vesz búcsút otthonától, majd hetven évet, két világháborút és a világ 
teljes átalakulását követően tér oda vissza csaknem nyolcvan éves ko-
rában, élete delét megért idős emberként. Ezen szavak akár egy regény 
kezdősorai is lehetnének, de mégsem azok, hiszen a történelem nem 
csak a legjobb tanítómester, hanem a legjobb író is.
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vetően látogatást tett a Máriabesnyői bazilikában 
is, ahol a rendház megmaradt irataiból meghall-
gatta a királyi család meneküléséről írtakat, majd 
pedig tiszteletét tette a Grassalkovich Kastélyban 
is. A kastély meggyötört falai ismerősként üdvö-
zölhették az utolsó látogatáskor még közöttük 
játszó immár idős, de tettrekész férfit. Ottó külön 

köszöntötte a tiszteletére odasereglett több száz 
helyi lakost.
Öt évvel később Habsburg Ottó megkapta Gö-

döllő város díszpolgára címet, amelyről így nyi-
latkozott: „Gödöllőnek hallatlanul nagy szerepe 
volt az életemben, és most már, mint nagyon idős 
magyar emlékezem arra, hogy hetvenéves emig-
rációm előtt itt voltam utoljára magyar földön.” 
Ezen a napon nyitotta meg kapuit a kastély is a 
nagyközönség előtt. Habsburg Ottó még kétszer 
látogatott Gödöllőre, mielőtt örök álomra hajtotta 
fejét: az ötven éves házassági évfordulója és a ki-
lencven éves születésnapja alkalmából. Halálával 
olyan személyt vesztettünk el, aki egy évszázados 
osztrák gyökerekkel rendelkező uralkodói család-
ból származott, mégis európai vezetővé vált, és 
élete utolsó napjáig szívén viselte Magyarország 
és a keresztény Európa sorsát.

Wisznovszky Tamás

1916-ban meghalt Ferenc József, trónját pe-
dig IV. Károly vette át. Az akkor pusztán négyéves 
fia, Ottó bizonyára még nem tudta, hogy ő lesz a 
Magyar Királyság utolsó trónörököse. Károly ural-
kodásának két éve szorosan egybefonódott Gö-
döllő életével. IV. Károly először 1917. augusztus 
20-án, Szent István napján látogatott Gödöllőre 
uralkodóként. A király két évvel korábban, mint 
a trón várományosa járt Gödöllőn fiatal feleségé-
vel. 1918-ban Gödöllő helyzeténél fogva rendkívül 
felértékelődött, ugyanis IV. Károly állandóan Bécs, 
Budapest és Gödöllő között ingázott. Számára 
nyilvánvaló volt már 1917 elején, hogy a Monar-
chia csak vesztes lehet a háborúban. A király sze-
mélyesen ugyan részt vett a háborúban, de szíve 
szerint befejezte volna, amit elődje kirobbantott. 
Ferenc Ferdinánd nézetei is hatottak Károlyra, 
ezért igyekezett javítani a kapcsolatait a nem-
zetiségekkel, de magyar és osztrák tanácsadói 
a háború mellett törtek pálcát. A király nem volt 
elég magabiztos, hogy időben lépjen, a magyar és 
osztrák kormányt már túl későn váltotta le, ami-
kor a Monarchia már csak elméletben létezett. A 

monarchia végnapjait Károly 
szinte végig Gödöllőről szem-
lélhette, mivel 1918. október 
23-án családjával ideköltö-
zött, amiről a Gödöllő és Vidé-
ke című hetilap is tudósít. Eb-
ben a miliőben töltötte első 
éveit Ottó is. Természetesen 
már gyermekként is többször 
megfordult Gödöllőn, azon-
ban 1921-ben a Habsburgok 
detronizációjával IV. Károly 
királyi jogai mellett megszűnt 
az ő trónörökösi címe is.
Habsburg Ottó egész éle-

tében az európai együttmű-
ködés megerősítésén dolgozott. Elképzelései 
Adenauer és Schuman „Európa víziójával” vág-
tak egybe, így a Közösség pilléreinek a gazdasági 
együttműködésen túl a kereszténységet és nem-
zetállamokat tekintette. Mindennek ékes bizonyí-
téka, hogy tagja, majd elnöke volt az 1922-ben 
alapított Páneurópai Uniónak, és két évtizeden át 
az Európai Parlamentnek is tagja volt. Ottó aktí-
van kísérte a Közép-Európai országok sorsát, így 
amikor megtörtént a rendszerváltozás, minden 
erejét latba vetve küzdött az Európai Unió bővíté-
séért, valamint Magyarország csatlakozásáért is. A 
rendszerváltást követően, 70 év száműzetés után 
újból ellátogathatott Gödöllőre is, ami a visszaem-
lékezések és források alapján egyértelműen mé-
lyen megérintette Habsburg Ottót. Erről így szólt: 
„1918 novembere óta először járok Gödöllőn. So-
káig el sem tudtam képzelni, hogy megvalósulhat 
egyszer ez a látogatás!” A hetven év távollétet kö-

Habsburg Ottó 70 éves száműzetése majd hazatérése
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Az extrém meleg, az egymást követő hőhullá-
mok és a hónapokig tartó aszály gyakorló ker-
tészek és kerttulajdonosok számára is feladja a 
leckét. Ami eddig működött kicsi odafigyeléssel, 
úgy tűnik ezután már kevés lesz, hiszen a klíma-
változás átírja az eddig jól bevált ápolási, öntözé-
si és növényfajta-felhasználási gyakorlatokat.
Sokan panaszkodnak, hogy 10-20 éves nö-

vények mennek tönkre egyik évről a másikra. 
Mindez sajnos köszönhető annak, hogy a víz- és 
tápanyaghiány mellett a növény legyengül és 
könnyebben megtámadják az enyhe teleinken 
gond nélkül áttelelő kártevők, kórokozók. A ta-
vasz is egyre szárazabb és idén nyáron gyakorla-
tilag hónapokig nem esett érdemi eső. Nem cso-
da, hogy mindez tükröződik kertünkön.

A változásokhoz nekünk is alkalmazkodni kell. 
A siker titka a megfelelő növényfajta kiválasztá-
sán, a helyes öntözésen, az éves szintű tápanyag-
utánpótláson, és a növényvédelmen múlik.
Minden tájrész más mikroklímával és talaja-

dottságokkal rendelkezik. Célszerű növényte-
lepítés előtt felmérni a környező területet, mi 
az, ami másnál szép, vagy minimális gondozás 
mellett köztereken is megmarad. Ezekkel biztos 
sikert lehet elérni. Ha kevésbé vagyunk elhiva-
tottak a kertészkedés fortélyai iránt, érdemes 
az igénytelenebb alapfajok közül válogatni. Év-
ről évre jelennek meg egyre tökéletesebb színű, 
formájú, illatú, ámde kevésbé ízes gyümölcsök 
a piacon. Ez jellemző a dísznövényekre is. Minél 
szebb, nagyobb, illatosabb, színesebb legyen, 

Azért a víz az úr! amire rögtön el lehet csábulni, de cserébe az első 
stresszfaktornál elsatnyul kertünkben. Az egyen-
súlyt szakemberek, szakirodalom segítségével 
könnyebb megtalálni. Számos szárazságtűrő 
fajta közül tudunk válogatni díszcserjék (babér, 
borbolya, gyöngyvessző, hólyagvessző, tama-
riska, jezsámen, orgona), fenyőfélék (boróka, 
havasi törpefenyő, tiszafa) gyógynövények (cser-
szömörce, levendula, rozmaring) és fák esetén is 
(csörgőfa, eperfa, kőris, lepényfa, páfrányfenyő, 
selyemakác, vadkörte,).
A mediterrán növények is nagyon népszerűek 

kis hazánkban, de azért óvatosan kísérletezzünk 
ezek telepítésével, mert a fagyveszély továbbra 
is fennáll, és a nem szakszerű teleltetés hamar 
kedvünket szegheti! De kétségtelen, hogy védett 
helyen beérik a füge, a citrom, és áttelel a karcsú 
európai ciprus is.
Időt, pénzt és energiát csak úgy van értelme a 

kertre költeni, ha biztosított az öntözés. Az idei 
évben még a sok szárazságtűrőnek mondott 
növényen is erősen látszódnak az aszály okozta 
stressz tünetei. A többször kevesebbet öntözési 
elv helyett, inkább a heti 2-3 alkalommal – lehe-
tőség szerint késő esti vagy kora hajnali órákban 
történő – nagyobb mennyiségű vízkijuttatás a 
célravezető, mert ez fog érdemben leszivárogni 
a gyökérzetig. Érdemes a nagyobb fák töve köré 
tányért kialakítani, növényágyásainkba pedig 
csepegtető rendszert kiépíteni, ezzel időt és ön-
tözővizet spórolunk, és hatékonyabbá tesszük az 
öntözést!
Növényágyásainknál az öntözött víz elpárol-

gását fenyőkéreg borítással is tudjuk segíteni. A 
megfelelő vastagságú talajtakarás esetén a mik-
roklíma optimalizálásán túl, a gyomok elburján-
zását is meg tudjuk akadályozni vele.
Ne adjuk fel a kertet, van remény! Ennek a 

területnek is megvannak a maga szakemberei. 
Megbízható kertépítők, növényvédők segítsége 
által hamar elsajátítható, hasznos gondolatokkal 
gazdagodhatunk, mire kell komolyabb hang-
súlyt fektetni, hogy kertünk a jövőben 
is a kikapcsolódás otthona legyen.

Nemerkényiné Orosz Júlia

A klímaváltozást eddig talán sokunk csak a tudósok vizsgálódásaként tartot-
tuk számon, de az idei év mindannyiunk számára világossá, érzékelhetővé 
és láthatóvá tette, hogy valamit mindannyiunknak tenni, változtatni kell, ha 
kertünket a jövőben is zöldellően üdén és virágosan szeretnénk látni.
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Ha nincs kedve, vagy lehetősége a főzéshez, a Kemencés vendéglőben  
megkóstolhatja ezt az ételkülönlegességet! 
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Egy kis főzőcske

Céklakrémleves
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől,  

a Kemencés vendéglő séfjétől

A céklát alaposan megmossuk, meghámozzuk, lá-
bosba helyezzük és felengedjük annyi vízzel, hogy el-
lepje. Sózzuk, majd fedő alatt puhára főzzük.
Botmixerrel összepürésítjük, miközben a levest tejjel 

és vajjal lágyítjuk, hígítjuk. Ezután passzírozzuk át egy 
apró szemű szűrőn! Újra felforralva tejszínnel dúsítjuk 
és kevés vízben kikevert kukoricakeményítővel sűrít-
hetjük ízlés szerint. Cukorral, sóval fűszerezzük, esetleg 
kevés köménnyel vagy tormával is fantasztikus ízt ad.
Levesbetétként akár sült csirkemellel vagy apró koc-

kákra vágott mozzarellával, akár párolt céklával is ad-
hatjuk ételkülönlegességünket. 

Hozzávalók: 
3 kg cékla | 2 dl tejszín | 125 dkg teavaj | 1,5 dl tej

A KERESZTÉNYSÉG UNALMAS, HAMIS, ELAVULT? 

FEDEZD FEL AZ ALPHÁN!
KÉT KÖZÖSSÉG, KÉT HELYSZÍN, A VÁLASZTÁS A TIÉD

R E F O R M Á T U S  K Ö Z Ö S S É G :

Az Alpha kurzus teljesen ingyenes,  
csak a hétvégi kirándulásnak van önköltsége.  
Az Alpha nagyszerű lehetőség a keresztény  

hit felfedezésére és új emberek megismerésére.

Első alkalom: szeptember 21. 18:30 
Helyszín: Gödöllő, Szabadság tér 9., a református 

templommal szembeni terem az udvarban.  
Jelentkezési lehetőség:  godollo@reformatus.hu,  

illetve a 06 30 879-7411-as telefonszámon.

Az Alpha egy több hetes kurzus, amely olyan teret teremt, ahova az
Emberek eljönnek, és felfedezik az életet, a hitet és annak értelmét.

Az első alkalom időpontja: 2022. szeptember 22. 18:00
Helyszín: Szentháromság-Templom, Közösségi Ház
2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15.
Jelentkezni lehet: Dobosné Dr. Páll Gabriellánál
E-mail: gabipall64@gmail.com

K A T O L I K U S  K Ö Z Ö S S É G :
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Papszentelését követő első állomáshelye 
káplánként Gödöllőre vezetett. Milyen meg-
határozó emlékei vannak a ’90-es évek máso-
dik feléről?
Úgy érkeztem Gödöllőre, hogy káplánként 

még meg kellett írnom a licencia dolgozato-
mat. Mostani fejemmel elképzelhetetlen, hogy 
szabadnap és szabadság helyett a sok kápláni 
munkám mellett mégis elkészültem vele. A kész 
anyagot Rómába küldtem (internet akkor még 
nemigen volt), amit elfogadtak, és megvédhet-
tem a dolgozatomat. Eközben miséztem, 25 hit-
tanórám volt a líceumban, mellette ifjúsági és 
egyetemi hittan. A plébánia épülete akkoriban 
még máshol volt, emlékszem, hogyan jártam át 
a kastélytemplomba. Valójában kastélykáplán 
voltam.
Milyen volt fiatal káplánként a gödöllői ifjú-

sággal foglalkozni?
Komoly kihívás 

volt a sok iskolai 
hittanra készülni, 
dolgozatot íratni és 
javítani. A plébáni-
ai hittan oldottabb 
volt, erősebb beszél-
getésekkel. A keresz-
tény élet olyan, mint 
bárki más élete, de 
közben Krisztussal 
együtt tanulunk élni. 
Sok mindent meg 
kell érteni, érzelme-
inket, akaratunkat 
egy irányba állítani, 
ami folytonos ébren-
létet kíván. A fiata-
lok ebben a korban 
kevésbé probléma 
érzékenyek, nem 
látják még az élet 
hepehupáit, csak az együttlétnek és a társa-
ságnak örülnek. Mit mondjak, küzdelmes volt... 

Emlékszem, a cserkészet megújulásával is sokat 
próbálkoztunk, és nem mindig látszott a mun-
kánk eredménye. A plébánia fiataljai a líceumi 
tornaterembe jártak focizni, és bár a foci sosem 
hozott lázba, a terem nyitása és a felügyelet mi-
att ott teltek a szombat estéim. Alkalmanként 
mások is odajöttek, és nagyokat beszélget-
tünk, amíg a játék zajlott. A cserkészekkel ha-
talmas bulikat csaptunk, amiből én is kivettem 
a részem, de fél szemmel arra figyeltem, hogy 
rendben menjenek a dolgok, mert hát a fiatalok 
találékonyak.
Sokat foglalkozott mentálhigiénével. Ez 

mennyiben változtatta meg az életét?
Valóban, tanultam mentálhigiénét a SOTE-n, 

ami nagyon sokat adott. Talán a legfontosabb, 
hogy a tanuláson túl önmagunk formálására 
irányította a figyelmet az önismereti munka 

által. Olyan csoportveze-
tési és egyéni életvezetési 
kompetenciákat adott, 
amiket gyakran haszná-
lok papként is. Tavaly 
szupervizor diplomát is 
szereztem, ami a szakmai 
identitás ápolását tartja 
fókuszban. Ezeket a tudá-
sokat nagyon jól haszná-
lom az emberekkel törté-
nő foglalkozásban.
Több helyen tanít, sőt 

sportol is. Hogy lehet ezt 
mind besűríteni a plébá-
nosi teendők mellé?
Hétközben az embe-

rek munkába járnak, és 
az irodavezetést, illetve a 
hitoktatás nagy részét is a 
munkatársaim csinálják. 
Ez lehetővé teszi, hogy 
heti két nap lelkigondozói 

munkát végezzek a Patrona Gimnáziumban, az 
egyházmegye diakónusai és akolitusai képzésé-

vel foglalkozzam, vagy órákat adjak a főiskolán. 
Szabadidőmben a sportra mindenképp kerí-
tek időt. Gödöllőn úszni jártam, később a Krav 
Maga, majd a brazil Jiu-Jitsu harcművészeteket 
csináltam hosszú ideig. A pandémia miatt szü-
netet tartottam, és most úgy döntöttem, hogy 
az úszásnál maradok, mert az kevésbé sérülés-
veszélyes, és hát a kor is…  Most hetente négy-
szer úszom.
Fiatalon művészi pályára készült, ezek sze-

rint a művészettörténetre már nem marad 
idő?
Gödöllőn volt egy szakkör a Nagy Sándor 

házban, ahova rendszeresen jártam, miután el-
készült a licencia dolgozatom. Ott inspiráló volt 
a közeg, nagy kedvvel rajzoltunk. Egy időben 
nyári képzőművészeti táborokba is jártam, de 
későbbi állomáshelyeimen nem találtam ilyen 
csoportot. Így most kiállításokra járok, építé-
szettel, iparművészettel foglalkozó könyveket 
olvasok. Alapvetően mindenhol azt keresem, 
ami kikapcsol, de közben inspirál is.
Ma is megvan a kávéscsésze gyűjteménye, 

akár bővül is a kollekció?
Igen, használom, nagyon szeretem őket és 

egy-egy szép darabra természetesen még min-
dig lecsapok. Általában törekszem rá, hogy a 
plébániám otthonos legyen, ahol a munka után 
visszavonulva jó érzem magam.
Közel 30 év papi hivatás és szolgálat után 

milyen küldetést lát maga előtt, ahol lenne 
feladata?
Elsődlegesen mindig az egyházközségemmel 

való törődés foglalkoztat, hiszen ott vagyok 
pásztor. Korosztályok szerinti csoportok, litur-
gikus ünneplések, lelki gondozás. Egyénileg be-
szélgetek a diákokkal az iskolában, kinek mire 
van szüksége, lelki vezetést vagy szükség esetén 
lelki gondozást végzek, ha segítségért fordulnak 
hozzám.
Köszönöm a megkeresést, jó volt visszagon-

dolni a gödöllői életszakaszra. Szeretettel kö-
szöntök minden gödöllőit!

Dr. Káposztássy Béla negyed évszázada volt káplán Gödöllőn, akit az ezredfor-
duló előtti utolsó évben helyeztek el a városból. Többen emlékeznek rá, hogy az 
ifjúsági bulikon milyen kiválóan táncolt. Később a harcművészetekkel is megis-
merkedett, sokáig edzőtársai sem tudták, hogy katolikus pappal verekszenek 
hétről-hétre. Kemény, szívós ellenfél a talajon, miközben szorgalmasan menti 
a lelkeket. A jelenleg Gyálon szolgáló Béla atyával beszélgettünk, aki nyáron a 
gödöllői cserkészek táborhelyét is meglátogatta.
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Dr. Káposztássy Béla

Harcias pásztor 
a lelkek megmentésére
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Bizonyára mindenki eljátszott már az időutazás 
gondolatával. Ki a múltba, ki a jövőbe tenne látoga-
tást. A nagy kérdés: szeretnénk-e ott maradni? Mi van 
akkor, ha nem mi választjuk az úticélt? Alkalmazkod-
nánk? Vagy menekülni próbálnánk? Almássy Anna 
fiatal füredi jogász lány tervei közt nem szerepelt az 
időutazás, mégis egy családi sétán lemaradva eltűnik. 
Ő maga 1763-ban találja magát, míg a családja szá-
mára egy feldolgozhatatlanul tragikus időszak követ-
kezik. Anna érkezésekor Katicával, a füvesasszonnyal 
találkozik össze, aki számára nem ismeretlen a lány 
esete, így rögtön szárnyai alá veszi és férjével együtt 
befogadja őt. Okos lány lévén hamar rájön, csak úgy 
élheti túl, ha beilleszkedik ebben a számunkra már 
elfogadhatatlanul igazságtalan társadalomba. A hata-
lom itt a földesúré, aki Füreden ekkor Oroszy Mihály, 
nem mellesleg egy fiatal, jóképű és a korszakhoz ké-
pest haladó gondolkodású férfi. Anna és Mihály viha-
ros szerelmének az akkori szabályok és elvárások sem 
szabhatnak gátat. De vajon mi lesz Anna 21. századi 
családjával? A döntés hatalmas súlyként nehezedik 

Annára. Mit válasszon: a szerelmét a 18. 
században, vagy kényelmes, tiszta és igaz-
ságos életet 2021-ben? Talán nem titok: 
a szerelem győzedelmeskedik. Mihály 
egészen odáig hajlandó elmenni, hogy 
kálvinista vallását katolikusra cserélje. 
Így létre jöhet a frigy. Anna, akit pa-
rasztlánynak gondol mindenki, hoz-
zámegy Oroszy Mihály földesúrhoz. 
Szerelmük kulturális különbségeik 
miatt rengeteg fájdalmas áldozat-
tal jár, házasságuk érzelmi hul-
lámvasútját Anna szemszögéből 
nézhetjük végig, minden pillanatot vele együtt 
élünk meg. Karády Anna trilógiája rendkívül széleskörű kutatómun-
káról árulkodik. A történelmi háttér mellett megismerkedhetünk az akkori 
társadalmi hierarchiákkal, hétköznapi élettel. Érdekes élethelyzetekben ol-
vashatunk az orvostudományról, jogról, vadászatról, állattartásról, de részt 
vehetünk a történet során esküvőn, temetésen, szülésen.
A történet egy pillanat alatt beszippant és a végéig nem ereszt… és mi sem 

eresztjük.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (N, S, V, E, K, N). 13. Játékszer. 14. Kossuth- és 
Liszt-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző (László). 15. Karinthy Ferenc műve. 
16. Dippold Pál, József Attila-díjas író névbetűi. 17. … homo! Íme az ember! (Pontius Pi-
latus) 19. Mutató névmás. 21. Kiejtett betű. 22. Falutípus a Kaukázus hegyei között. 24. 
Nobel-díjas orosz regényíró (Mihail Alekszandrovics). 26. Három, olaszul. 27. Nobel-díjas 
perui író, esszéista (Mario Vargas). 29. Részben fölold! 30. Eleven. 32. Protaktínium vegy-
jele. 33. Balatoni üdülőhely. 35. Lávatörmelék! 36. Weber-opera. 39. „A fekete gyémán-
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e-mail cím megadásával. A helyes megfejtők között 2000 Ft és 1000 Ft értékű FÁMA könyvutalványt, valamint 5000 Ft értékű, a gödöllői Telekom szaküzletben  
beváltható telefontok vásárlási utalványt sorsolunk ki. Fődíjként pedig a szerencsés nyertes egy páros belépőt kap a Gödöllői Királyi Kastélyban 2022. október 15-30. 
között megrendezésre kerülő Liszt Fesztivál bármelyik előadására.
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Köszönjük, hogy velünk játszottak és gratulálunk minden nyertesnek!
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tok” (Jókai) egyik főalakja (Iván). 42. Nobélium vegyjele. 43. A mikrohullá-
mú tartományban használatos sebesség-modulációs elektroncső (S, T). 44. 
Magánhangzó pár. 45. Hatalmak közötti egyezmény, francia eredetű szóval. 
47. Szaporodási forma. 49. Űrmérték, röv. 50. Alföldi terület, Vörösmarty szó-
használatában. 53. A kiütés jele. 54. 48-szoros válogatott labdarúgó (Attila). 
57. Főtartó páros betűi. 58. Svéd kikötőváros. 60. Részben aludna! 61. Fecs-
kefarkú lovassági zászló. 64. Szilézia belső területe! 65. Pertu. 66. Léggömb. 
67. OTP Bank …, a magyar labdarúgó bajnokság élvonala. 69. Radics Béla, 
rockzenész, dalszerző kezdőbetűi. 70. Merész. 72. Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, röv. 74. Előkelő, idegen szóval.
FÜGGŐLEGES: 1. Pályatartozék. 2. Rejtőzik. 3. Itterbium vegyjele. 4. A 

zenei alaphangsor 6., 2. és 3. hangja. 5. Humorista, előadóművész (Olivér). 
6. Felém taszít. 7. Asszonynév képző. 8. Ugat. 9. Louis Auguste Florimond 
Ronger francia zeneszerző álneve. 10. Kopasz rész! 11. General Electric, röv. 
12. Flamand kisváros német neve, a mustárgáz névadója. 18. Szén-monoxid 
jele. 20. Román gépkocsi jelzés. 23. Félix … de Vega, termékeny spanyol köl-
tő és drámaíró. 25. Talján módra. 26. Helyezve. 28. Ösztönöz. 31. A Ciprusi 
Köztársaság egyik városa. 33. Pádár …, 126-szoros válogatott női labdarúgó. 
34. Korsószerű népies ivóedény. 37. Ideiglenes nyugta. 38. Belül volna! 40. 
Egységes Országos Vetület, röv. 41. Összetételekben újat jelöl. 46. Világbaj-
nok norvég tájékozódási futó (Øyvin THON). 48. Rock and …, társastánc. 51. 
Latin eredetű férfinév, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi. 52. 
Bírói döntés. 54. Az idézet második része (A, C, Ö). 55. Eszménykép. 56. 
Nigériai város, Ondo szövetségi állam székhelye (AKURE). 58. Közgazdász, 
tárca nélküli miniszter a negyedik Orbán-kormányban (Andrea). 59. Kérdő-
szó népies alakja. 62. Osztályfőnök, röv. 63. Személyes névmás. 66. Kacat. 
68. Alkalmazott, röv. 71. Teleki László politikus, író monogramja. 73. Csont, 
latinul. 75. Római 2.

Mit tennél, ha váratlanul 1763-ban találnád magad?
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Mitől svéd-magyar a vállalat?
Cégünk a QANTAscope Hungary Kft. a svéd 

QANTAscope Biotech cég többségi tulajdonú ma-
gyarországi leányvállalata. Kutatás-fejlesztéssel 
indult az anyavállalat egy évtizede, rákkutatással 
kapcsolatos automatákat és diagnosztikai teszte-
ket fejlesztett nemzetközi szinten. 

Mikor és miért döntöttek úgy, hogy itthon és 
pont Gödöllőn kezdenek el működni?
Gödöllő a fővároshoz közel fekszik, de mégis 

egy zöldövezet meghittségével bír, emiatt rendkí-
vül kedvező elhelyezkedését sok cég kihasználja, 
így ez minket is csalogatott. A Gödöllői Üzleti Park 
rajtunk kívül még sok más magyar és külföldi 
cégnek ad otthont, rohamosan fejlődik és gomba 
mód nőnek ki körülöttünk a kisebb-nagyobb vál-
lalatok. Nagy szívfájdalmunk azonban, hogy talán 
pont a hirtelen fejlődésnek köszönhetően sem az 
Üzleti Park, sem pedig a város vezetősége nem 
volt felkészülve az Üzleti Park háttértámogatására. 

Emiatt például a mai napig nagyon problémás a 
munkába járás, mert nincs megoldva a folyamatos 
tömegközlekedés az Üzleti Park és vonzáskörzete 
között. Magyarországra hoztuk a termékfejleszté-
si munkáink egy részét, mert itt nagyon sok okos 
ember él. Hisszük, hogy Magyarország exportcikke 
a magyarok „szürkeállománya”. Nagyon sok vi-

lághírű fiatal kutató 
él és dolgozik eb-
ben az országban. 
Tervünk volt már a 
kezdetektől fogva 
a kutatás-fejlesztés 
mellett a diagnosz-
tikai laboratóriumi 
ellátás kiépítése. 
Állatdiagnosztikai 
és élelmiszerbiz-
tonsági vizsgálatok 
bevezetésével ter-
veztük az indulást, 
de a „nagybetűs” 
ÉLET közbeszólt. A 
modern laborató-
riumunkba költö-
zéssel egyidőben, a 
koronavírus megje-

lenésével világszinten megnőtt az igény a humán 
molekuláris diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére. 
Magyarországon is, úgy mint Svédországban, ke-
vés laboratórium rendelkezett ilyen magas szintű 
molekuláris biológiai automata gépparkkal és 
magasan képzett szakemberekkel, ezért belecsöp-
pentünk a humán laboratóriumi diagnosztikába. 
Milyen városi támogatást kaptak egy ilyen 

országos jelleggel is hiánypótló vállalkozás-
ként Gödöllőtől?
A helyi mintavételi pontok kiépítésében se-

gítséget kaptunk a város önkormányzatától, 
és bár egyéb támogatást a továbbiakban nem 

kaptunk, de mivel exportálni kívánjuk a nálunk 
fejlesztett és gyártott diagnosztikai terméke-
ket, ezért egy jelentős összegű állami támoga-
tásnak - a Széchenyi Innovációs Alapnak - kö-
szönhetően, kiemelkedően modern épületet, 
a QUANTUM Irodaházat sikerült létrehoznunk 
közel 2000 m2 területen. Rendkívül büszkék va-
gyunk arra, hogy egy olyan modern diagnoszti-
kai laboratóriumot hoztunk létre, ami magával 
hozta a svéd fejlettséget, automatizáltságot és 
a legmodernebb elvárásoknak is megfelel.
Mik azok a dolgok, amelyeket Svédország-

ból „implementáltak” Magyarországra?
Célunk, hogy a két országból a legelőnyö-

sebb dolgokat vegyítsük. A svédek például 
nagyon egészségtudatosak, minden korosz-
tály megtalálja a maga mozgásformáját, az év 
minden hónapjában. Mottójuk télen is a „nincs 
hideg, csak nem megfelelő öltözet”, és való-
ban még a nyolcvan éves korosztály is mindig 
sportol valamit. Egészségesen étkeznek, és 
ami nagyon fontos, természetes számukra 
egészségük megőrzése érdekében a folya-
matos kontrollvizsgálatok elvégzése. Ezért az 
egészségmegelőzés a diagnosztikai laborató-
riumunk fő célja, mi is ebbe az irányba szeret-
nénk fejleszteni a közeljövőben. Mindig jobb 
megelőzni a bajt, ha tehetjük és lehetőségünk 
van rá.
A cég inkább kutatás-fejlesztéssel vagy 

szolgáltatással is foglalkozik?
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a la-

boratóriumi szolgáltatásunk is egyre bővüljön. 
Jelenleg a humán diagnosztika mellett állat di-
agnosztikai és élelmiszerbiztonsági mintákat is 
fogadunk, ezért sok helyi élelmiszergyártónak 
tudunk segíteni, hogy termékeik exportképes-
sé váljanak. A kutatás-fejlesztés és gyártási 
folyamatokhoz rendelkezésünkre áll egy steril, 
tisztatéri helyiség, amelyben lehetőség van a 
legmagasabb szintű gyártási elvek követésére.
Ki a vállalat célközönsége és vevőköre?
Humán laboratóriumi diagnosztikai szolgál-

tatásunkkal mindenkit várunk, az alapszintű 
labor vizsgálatoktól kezdve a célzottabb ba-
ba-mama és hormon csomagjainkkal, illetve 
egyéb célzott vizsgálatainkkal szeretnénk a 
Gödöllő, Vác, Isaszeg és a vonzáskörzetben 
élőknek az újabb helyszínekkel bővülő kihelye-
zett mintavételi pontjainkon lehetőséget adni 
arra, hogy védjék az egészségüket.

Svéd egészség magyar szürkeállománnyal
Ha Svédország, akkor mindenkinek a svéd acél és a Volvo ugrik be első-
re. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha a Gödöllői Üzleti Parkban 
székelő QANTAscope, mint egyfajta svéd-magyar hibridként megfelel a 
fent jelzett kiváló minőségnek, hiszen a maguk területén éppoly ritka-
ságszámba menő egyedi kvalitással bírnak, amely jelentősen növeli a 
helyi és környékbeli emberek egészségtudatos gondolkodását és a cég 
igénybevehető szolgáltatási palettáját. Gujdár Lászlóval, a vállalat ügy-
vezető igazgatójával beszélgettünk.
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