
Telesport(ré) 
Kopeczky Lajosról

12-13. oldal

Energiaválság 
minden fronton

4. oldal

„Választani kellett 
az élet és az életünk 
munkája között”

7. oldal

A haraszti cégeknek 
tett évtizedes ígéret

6. oldal

A múlt kísért, a jövő 

veszendő? (2. rész)
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Új elnöke van 
egyesületünknek
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Október első vasárnapja 
a jótékonyság napja 
volt Gödöllőn

16-17. oldal

NOVEMBER 12-É
N A SZÖVETSÉGBE

N A GÖDÖLLŐIEK
ÉRT 

EGYESÜLET SZER
VEZÉSÉBEN MEG

RENDEZÉSRE KE
RÜLŐ 

 SPORTPROGRAM
 SOROZATUNK M

ÁSODIK ESEMÉN
YE,  

AMELY KERETÉB
EN A GÖDÖLLŐI-

DOMBSÁGOT CÉ
LOZZUK MEG!

RÉSZLETEK A 15. OLDALON
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Az októberről sok minden eszébe juthat az 
embernek: a csodálatos őszi színek, a hulló fale-
velek, a sült gesztenye illata, vagy éppen a vá-
gyott vénasszonyok nyara. Bízom benne, hogy az 
előbbiek mellett sokaknak eszébe jut két nemzeti  
ünnepünk is: október 6., amikor az 1848-49-
es szabadságharc leverésére emlékezünk, és  
október 23., amikor az 1956-os forradalom hőseit 
ünnepeljük. Középiskolai tanárként számomra 
különösen is élőek ezek az ünnepek, hiszen isko-
lánkban mindig nagyon szép és tartalmas mű-
sorral készülnek a diákok, segítve ezzel a méltó 
megemlékezést. Történelemszakos tanárként 
pedig értelemszerűen foglalkoztat, hogy van-e 
közös üzenete a két ünnepnek, mit mond a mai 
embernek.

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... így pa-
rancsolja ezt hazám szolgálata” – mondta halála 
előtt az 1849. október 6-án kivégzett Dessewffy 
Arisztid. S valóban, talán ez az idézet foglalja ösz-
sze legjobban az aradi 13 szerepét. Amíg lehetett, 
addig harcoltak, irányítottak, buzdítottak, katona-
ként szolgálták a hazát. A megtorlás idején pedig 
ugyanekkora méltósággal vállalták a mártírságot, 
halálukat is a haza szolgálatába állítva.
1956-ban több ezren ragadtak fegyvert, tizen-

éves fiatalok és meglett emberek egyaránt, hogy 
harcoljanak a hazáért és a szabadságért a szovjet 
elnyomókkal szemben. Bármikor jöhetett egy go-
lyó, egy gránát vagy egy tank, de ez sem rettentette 
el őket, mert őket is hívta a haza szolgálata. Végül 
közel háromezren adták életüket Magyarországért.

Milyen szemmel nézünk ma ezekre a hősökre? 
Megértjük őket? Tudunk azonosulni velük? Ta-
nulunk tőlük hazaszeretetet? Észrevesszük, hogy 
példát mutatnak nekünk bátorságból, felelősség-
vállalásból, elköteleződésből, kitartásból? Érde-
mes elgondolkodni ezeken a kérdéseken, mert 
egy biztos: a hazának ma is szüksége van hősökre. 
Adja Isten, hogy ne fegyvert fogó hősökre és már-
tírokra legyen szükség, hanem a mindennapok 
hőseire! Olyan emberekre, akik megértik a két ok-
tóberi nemzeti ünnep közös üzenetét: a közösségi 
érdek mindig előbbre való az egyéni érdeknél, s „a 
haza minden előtt”. (Kölcsey Ferenc)

Erdélyi Zsuzsanna

Októberi ünnepeink
a haza minden elo’’tt 

ELADÓ/KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK VEVŐINK RÉSZÉRE

CASANETWORK Ingatlaniroda | 2100 Gödöllő, Petőfi tér 12. 

godollo.casanetwork.hu |  +36 20 433 0733
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ÖTCSILLAGOS KÉNYELEM
Mikor lesz a szállóvendégből visszatérő vendég?

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

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

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

Bemutatóterem és Projektiroda 1139 Budapest, Frangepán u. 11.  Tel: +36 1 340-3777

HIRDETÉS
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Ön kereste a feladatot vagy az egyesület ke-
reste meg önt? Mi motiválta, hogy elvállalja?
Jelen esetben a feladat találta meg az embert, 

igazi megtiszteltetésként fogadtam az egyesület 
elnökségének felkérését. Az értékteremtő kö-
zösségi munka már szüleim révén, akik egy haj-
dúsági városban voltak elismert pedagógusok 
és aktív közszereplők, gyerekkoromtól kezdve 
részese volt a családi életünknek. Ezen alapokra 
építve egyetemi éveim alatt számos közösség-
építő feladatban vettem részt, és hallgatóként 
több döntéshozó testület tagja is voltam. Mind-
ezek mellett 2006-ban, amikor családommal 
Gödöllőre költöztünk, belecsöppentünk egy pél-
damutatóan együttműködő, támogató és befo-
gadó közösségbe, amely inspirációként szolgált, 
amikor elvállaltam az elnöki feladatokat.
Milyen koncepcióval vág neki az egyesületi 

munkának?
Az egyesületünk széles rétegeket és különbö-

ző érdeklődési körű egyéneket szeretne meg-
szólítani. A generációkat összekovácsoló ren-
dezvényei, illetve a város fejlődését szolgáló és 
építő alternatívák megismertetése, mind-mind 
további fontos ismérvek. Ezen irányelvek alap-
ján tervezzük továbbra is elérni és aktivizálni 
Gödöllő lakosságát.
Az egyesület nevéből is adódik a kérdés, 

hogy milyennek szeretné látni Gödöllőt 5-10 év 
múlva? Hogyan „rázná fel” a várost?
Munkámból adódóan számos országban jár-

tam, és kimondottan a finn társadalom és gaz-
daság elmúlt 20 évét ismertem meg, ahol köz-
vetlenül érzékeltem a piaci és közéleti szereplők 
sikeres együttműködését, illetve a lakosság 

önszerveződő és öntevékenykedő 
aktivitását. Ezen tapasztalatokra és 
jó példákra alapozva, valamint Gö-
döllő számos értékét és adottságát 
látva lehet a jövőt építeni. Ideköltö-
zésünkkor már megfogott a város-
ban rejlő gazdaság-oktatás-turiz-
mus potenciál, amelyet Budapest 
agglomerációs tere is felerősít. 
Gödöllőnek egy tudásalapú, a 
maga történelmi- és kulturális ha-
gyományait megjelenítő, nemzet-
közi szinten is jegyzett településsé 
kellene pozícionálnia magát. Erre 
kiváló alapként szolgál a MATE Gödöllői Campus 
oktató- és kutatóbázisa, az egyre nagyobb hoz-
záadott értéket képviselő, városunkban működő 
és befektető hazai és külföldi vállalkozások, az 
épített kulturális örökségeink, például a Gödöl-
lői Királyi Kastély, valamint a városukért is tenni 
akaró polgárok.
Megválasztásakor az egyesület tagja volt, 

de sokáig csak „kívülről” látta. Mi volt szimpa-
tikus a közösségben?
Konzervatív beállítottságú vagyok és a tel-

jesítményalapú munkában hiszek. Ezen érté-
kek mellett ez az egyesület volt a legvonzóbb, 
amelynek tagjai és szimpatizánsai egy élő kö-
zösségként tevékenykednek.
A szövetség elsősorban várospolitikai és 

szakmai, gazdasági kompetenciákkal próbál-
ta eddig alakítani a közéletet. Ez várható a 
jövőben is?
Nemzetközi példák sokasága igazolja vissza, 

hogy egy jövőjét építő város életében alapvető 

a kölcsönös párbeszéd a közéleti, tudományos, 
gazdasági szereplők és a lakosság között. A kö-
zösség jólétét szolgáló egyes piaci és társadal-
mi szereplők esetében megjelenő pozitívumok 
megtalálása és kölcsönös erősítése teremtheti 
meg egy prosperáló Gödöllő vízióját. Mindazon 
területek, amelyek ezt a célt szolgálják, az egye-
sületünk jövőbeli fókuszában lesznek.
Mi kell ahhoz, hogy az új elnök beváltsa a 

saját maga elképzeléseit és a közösség céljait?
Csapatmunka! Mivel mindig is ebben hittem, 

ezért fontosnak vélem, hogy azonos értékren-
det képviselő, a közösségért tenni akaró társak-
kal, beleértve a fiatalokat is, együtt kell közösen 
dolgoznunk. Nem egyéni, hanem közösségi cé-
lokat kell megvalósítani, amely Gödöllő minden 
lakosát érinti, ehhez továbbra is várunk támo-
gatókat és aktivistákat.

„Hiszek a helyi közösségek értékteremtő 
erejében” – A Jövő Gödöllője itt van!

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület 2022. szeptember 
22-én Debreczeni Attilát választotta meg új elnökének. Vele 
beszélgettünk és kérdeztük a kihívásokról és tervekről.

Új elnöke van 
egyesületünknek

HIRDETÉS
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Debreczeni Attila
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A gödöllői önkormányzat őszi testületi ülé-
seinek fókuszában is az energiahatékonysági 
intézkedések voltak. A magyar állam szeptem-
berben 25 százalékos energia fogyasztás-csök-
kentést írt elő az állami szerveknek, ami alól 
csak a kórházak és a bentlakásos szociális in-
tézmények kivételek. Ezt a rendeletet október 
elejétől kiterjesztette a helyi önkormányza-
tokra, de az általuk fenntartott költségvetési 
szervekre nézve is kötelező. Ezzel egyidőben 
megkezdődtek az egyeztetések a két fél kö-
zött, hogy milyen segítség kellhet a következő 
évben a településeknek ahhoz, hogy áramot 
és gázt tudjanak venni. Továbbá az önkor-
mányzatoknak be kell mutatni, hogy milyen 
intézkedéseket tesznek a megnövekedett mű-
ködési költségek fedezetének biztosítása, illet-
ve a kiadások csökkentése érdekében.
Városunkban is megtörtént ennek előké-

szítése és a kormányhatározatnak megfelelő 
energiahatékonysági intézkedéstervek végre-
hajtása. Erre a polgármester Energiagazdál-
kodási Munkacsoportot alakított, amiben ki-
lenc önkormányzati munkatárs, köztük maga 
a városvezető és két alpolgármestere is részt 
vesznek, de egy képviselőt, Kolozs Csabát 
is felkérte, hogy segítse a munkát. Ő ezt elfo-
gadta és kérésünkre összefoglalta az ott folyó 
munkát:
„Valóban kaptam egy felkérést, hogy javas-

lataimmal segítsek az energiagazdálkodási 
munkacsoportnak. A tapasztalatom az opera-
tív munkával kapcsolatosan jók, a hivatal kol-
légái az előzetesen összeállított és kiszámított 
tervnek megfelelően határidőre haladnak az 

amivel folyamatos lehetne a villamos hőmeny-
nyiség és gázfogyasztás mérése, illetve valós 
időben riasztana, ha hideg betörés érkezik a 
télen, hogyan reagál a fogyasztás a tervekhez 
képest. Az automatizáláshoz a rendszer sajnos 
még elavult, így az intézményeknek kell majd 
manuálisan felvinni az adatokat a város által 
használt alkalmazásba. Bár „papíron” szakmai 
munkára kért fel a polgármester, a provokáció 
mégis tetten érhető a közösségi médiában és a 
testületi ülésen. Az együttműködés számomra 
a városért megfogalmazott cél elérését jelenti, 
hiszen képviselői esküm is erről szól. A hivatal-
ban dolgozó kollégák jól végzik a munkájukat, 
rugalmasan és azonnal részt tudnak venni a 
sürgős egyeztetéseken. Persze az sem jelent 
előremutató együttműködést, ha a munkacso-
port ülésére egy nappal előtte küldenek meghí-
vót. Még a helyi távhőszolgáltató cég vezetője 
sincs ott a munkacsoport értekezleteken, pedig 
szakértelmével biztosan sokat segít, de ami 
fontos és szükséges a hivatal számára, azt a 
rendelkezésükre bocsátja. Egy alkalommal az 
emlékeztetőben nem szerepeltem, hiába men-
tem el és írtam alá a jegyzőkönyvet, ami vélet-
len is lehetett és nem probléma, azonban ez azt 
mutatja, hogy a napi feladatok megbeszélése-
in a terv végrehajtását ellátó kollégáknak kell 
részt venni. A város kiválasztott egy szakem-
bert, aki releváns tapasztalattal rendelkezik, 
és feladata lesz a rövid- és középtávú megoldá-
sok kidolgozása az energia csökkentésére. Ezt 
a lépést már tavasszal meg kellett volna lépni, 
amióta látni lehet, hogy itt baj lesz. A fűtési 
szezon indulásakor erre az évre már csak az 
operatív „tűzoltás” maradhat. Ezért a testületi 
ülésen kértem jegyző urat, hogy amint létrejött 
a szakember és a város közti szerződés, akkor 
találkozhassak vele, remélem a segítségére 
lehetek. Ennek hatékonysága előremutató le-
het a jövőre nézve. Az energiaválságot helyben 
ezen a fronton segíthetem.”

abban leírt pontokkal, és megoldják az önkor-
mányzati intézmények és cégek hőmérsékleté-
nek szabályozását, az intézmények racionális 
összevonását vagy épp bezárását. A testületi 
ülésen „tűzoltásnak” mondtam ezt a feladatot, 
hiszen egy konkrét intézkedési tervsorozatot 
kell végrehajtani, hogy teljesítse a település 
az elvárt energiafelhasználási csökkentést. 
Polgármester úr azzal a mondattal kért fel, 
hogy mint vállalkozóként, a témában jártas 
képviselő vegyek részt és adjak javaslatokat 
számukra. Vállalkozóként ezt a munkát a saját 
kollégáimmal is operatív módon végezném el, 
akik ismerik a helyi folyamatokat és ez a fel-
adatuk. Ebben a helyzetben rövid távon nehéz 
stratégiákról egyeztetni. Az energetikai korsze-
rűsítések is csak gyors műszaki megoldások 
mentén szigetelések, nyílászáró cserék, kazán-
cserék és pár helyen alternatív energiaellátás 
területén jöhetnek szóba. Javasoltam az online 
és szenzoros energiamonitorozási megoldást, 

Energiaválság minden fronton
Az elmúlt hetek és hónapok nem csupán a világban, azon belül Eu-
rópában tapasztalható gáz- és villamos energia árak emelkedéséről 
szóltak, de Gödöllőn is ezen kérdéskör mentén alakul mind az ön-
kormányzati kommunikáció, mind pedig a lakossági beszélgetések 
családon belül és baráti társaságokban egyaránt.
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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 

HIRDETÉS
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Érezzük mi is az elmúlt időszak geopolitikai 
helyzetéből adódóan, hogy az ország ki van szol-
gáltatva - mondhatni igen erősen függ - a keleti 
irányból érkező olaj- és gázvezetékben szállított 
primer energiahordozóktól. Ezek esetleges hi-
ánya nemcsak a háztartások szintjén, de legfő-
képp gazdaságunkra gyakorol majd kedvezőt-
len hatást. Adódik a kérdés: fel lehetett volna-e 
készülni erre, avagy hogyan lehet gyorsan és ha-
tékonyan orvosolni a következő években talán 
velünk maradó energia piaci bizonytalanságot 
és áremelkedést? Talán nem meglepő, de ismét 
észak felé kellene figyelnünk: finn rokonaink ta-
lán tudják a megoldást? A finn nép felismerve 
saját magára utaltságát – egyik legészakibb eu-
rópai államként – és éghajlati kitettségét (ahol 
nem ritka a tartós -20 vagy akár -25 C° a téli hó-
napokban), illetve az ősidők óta bennük lévő 
önellátási kényszer, már 6-7 éve energiaközös-
ségekben gondolkozik.
Mi is az energiaközösség?
Eltekintve a szakzsargontól, talán a leginkább 

megfogalmazható ismérvei az energiaközösség-
nek:
• magas önellátási képességgel bíró intelligens 
energiarendszer, azaz az energiatermelők 
és fogyasztók egymással fizikálisan is közel 
és összekapcsolt rendszerben működnek,

• optimalizálja az energiaellátást, vagyis az 
energiakínálat és kereslet egyensúlyát te-
remti meg,

• kombinálja az energiahordozókat, azaz 
teret enged a hagyományos (fosszilis) tü-
zelőanyagokon kívül, a megújuló energiákon 
(napelem, földhő, geotermia, egyéb bio-
massza) alapuló rendszerek megjelenítésére 
és integrálására is,

• szabályozza és kiegyensúlyozza a fogyasz-
tási ingadozásokat, azaz menedzseli – akár 
hő- és áramtárolási eszközök beépítésével 
- a fogyasztás alakulásának megfelelően az 
energiarendszer biztonságos és zavartalan 
működését.
Egy finn példa
A finnországi Tampere régióban található 

Lempäälä-ben lévő Lemene-projekt névre ke-
resztelt energiaközösség álljon itt egy jó pél-
daként, amely közel 5 éves tapasztalattal bír! A 
helyi 300 hektáros Marjamäki üzleti park, és a 
benne működő 350 üzleti vállalkozás egy nagy 
115e m2 alapterületű „Ideapark” bevásárló- és 
szórakoztató központ, ahol közel 50 lakóépület 
található. Az energiatermelést két 2 MW kapaci-

tású napelempark, négy 2 MW gázmotor, illetve 
egy-egy 4 MW és 3.2 MW kapacitású elektromos 
tárolóakkumulátor, valamint kettő 650 kW ener-
giacella biztosítja.
Mit tanulhatunk?
Felismerve az energiabiztonság szükségessé-

gét és az önálló energiatermelésben rejlő lehe-
tőségeket, a helyi üzleti élet és lakossági szerep-
lők energiaközösségben gondolkodva, együtt 
akartak létrehozni egy hatékonyan működő és 
üzletileg is eredményes rendszert. Az energia-
termelést több erőforrás figyelembevételével 
alakították ki (napelem, gázmotor, és a jelenleg 
tervezés alatt álló biogáz üzem), de olyan inno-
vatív megoldásokat is integráltak a rendszerbe, 
mint az elektromos akkumulátortároló vagy 
energiacella, és a fejlesztés alatt álló homokos 
technológián alapuló hőtároló egység. A terme-
lők és fogyasztó egységek között egy okos köz-
ponti irányítási rendszer (Smart-Grid) biztosítja 
a zavartalan és hatékony működést, amely au-
tomatikusan, emberi erőforrást nem igényelve 
üzemelteti a hálózatot az előre jelzett időjárási 
viszonyok, és a tervezett energiaigények függvé-
nyében. A Lemene projekt olyan pozitív imázst 

hozott létre, hogy az üzleti park egy nagyobb te-
rületű logisztikai parkkal fog bővülni, amelynek 
húzó szava a biztos energiakínálat. Továbbá, a 
kapcsolt energiatermelésből keletkező hővel, 
a helyi távhőrendszer bővítésével újabb ipari 
épületek és lakóegységek fűtése is megoldható 
lesz. A rendszer termelői és fogyasztói oldalról 
is nyitott, azaz a piaci igényeknek megfelelően 
bővíthető.
Gödöllő lehetőségei
Az energiatermelés lokális megoldásait felis-

merve, és az adott térség önálló energiabizton-
sági képességét segítve, az EU és hazai szabályo-
zási környezet is támogatja energiaközösségek 
létrejöttét. Ezért Gödöllőn is az érdekelt feleknek 
közös energiatermelési rendszerekben lehetne, 
sőt kellene gondolkodni. A helyi adottságoknak 
megfelelően, a napenergia (napelem és nap-
kollektor) és a geotermikus lehetőségek ipari 
méretű hőszivattyús alkalmazásai, valamint a 
kistérségi biomassza potenciálok elemzése után 
biztosított megújuló energiaforrásra alapuló kis 
és közepes erőművek építése szolgálhat előre-
mutató és biztonságos megoldásként.
Jövőbe mutató és bizalmon alapuló közös 

megoldás szükséges az energetikai kihívások 
lokális kezelésére.

Debreczeni Attila
a Finn Kereskedelmi Iroda vezetője 

 www.connectingfinland.eu 

Az energiahordozók tekintetében megjelenő – európai szintű - beszer- 
zési problémák, növekvő energiaárak és számos villamos áram- és 
hőtermeléssel kapcsolatos hírektől hangos a média.

Energiaközösség: tanulhatunk a finnektől!

Lemene projekt

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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Az előzményekhez hozzátartozik, hogy  
Vécsey László országgyűlési képviselő és Kolozs 
Csaba önkormányzati képviselő 2019-ben több 
alkalommal és különböző személyekkel egyezte-
tett a projekt létrejöttével kapcsolatban. Utóbbi 
még az önkormányzati választások előtti nyáron 
kétszer is találkozott Dr. Palkovics László inno-
vációért és technológiáért felelős miniszterrel, 
míg a választókerület elnöke Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminisztertől kért segítséget 
az iparterületen dolgozó cégek kérésének eleget 
téve. 2019. november 12-én a GlaxoSmithKline 
gyógyszergyár gödöllői gyártóüzem-bővítésé-
nek átadási ünnepségén is kifejezte kérését a 
cég ügyvezetője ezen fejlesztés előmozdításáért. 
Mindezek után 2020. január 28-án a magyar kor-
mány megtárgyalta, majd elfogadta a gödöllői 
fejlesztési terület kialakításával összefüggő inf-
rastruktúra fejlesztésekről szóló előterjesztést. 
2020. február 12-én sajtótájékoztató keretében 
jelentették be hivatalosan, hogy a 2008 decem-
berében készített kiviteli terv alapján elkészül-
het az M3 autópálya gödöllői felhajtójánál lévő 

Egy évvel azután, hogy a gyakorlatban használatba vehették a gödöllőiek a Budapest (Rákos) – 
Hatvan vasútvonal-szakasz fejlesztésének köszönhető beruházásokat, október 7-én hivatalosan 
is átadásra került a minden szerénytelenség nélkül az évszázad legnagyobb gödöllői fejlesztésé-
nek nevezhető projekt. A vasútvonal-szakasz közel 200 milliárd forintos, részben európai uniós, 
részben állami forrásból készült el. A fejlesztés során a vasúti pálya 56 kilométeren újult meg és 
28 kilométeres hosszon zajvédő fal is épült. A tervek szerint decembertől emeletes motorvonatok 
közlekednek majd a vonalon, és a menetrend is megújul. A grandiózus fejlesztésben Gödöllő mel-
lett Aszódon, Bagon, Hévízgyörkön és Isaszegen is számos beruházás megvalósult.
A 2018. március 10-i alapkő letétel után az állomás átalakítására, HÉV-vágányok áthelyezésére, 

2 x 1 sávos, 143 méter hosszúságú felüljáró, új állomásépület és aluljáró építésére, P+R parkolók 
kialakítására 18,6 milliárd forintot szántak.

iparűzési adóját fizető cégeinek jelentősen segít 
az áruszállításban és munkába járásban, miköz-
ben csökken a belső utak terheltsége. Mint be-
jegyzésében olvashatjuk: a Kenyérgyári út régóta 
várt fejlesztése kiemelten fontos lenne, mivel 
nincs alépítménye, ezért a most elkészült bekötő 
úttal ez még inkább szükségszerű lesz. Az elmúlt 
három év költségvetésének része volt a város-
hoz tartozó út engedélyezési és kiviteli tervének 
kiadási összege, és bízik benne, hogy a kétéves 
engedélyeztetési folyamat valóban a végéhez kö-
zeledik, így hamarosan a Kenyérgyári út is sorra 
kerülhet.

kiépített körforgalom jelenleg csonka szárának 
megnyitása, és innen kiindulva egy összekötő 
út kiépítése a Haraszti és Kenyérgyári út cso-
mópontjáig. A kormányhatározat március 20-án 
jelent meg a Magyar Közlönyben, a kivitelezés 
határidejére pedig 2022. december 31-ét jelöl-
ték meg. A beruházás megkezdésének voltak 
törvényi előfeltételei, például egy teljes vegetá-
ciós időszak vizsgálata, ezért csak idén tavasszal 
kezdődhettek meg a munkálatok. Április végén 
azonban az egyik munkagép kezelőjét furcsa 
látvány fogadta a földmunka során, mivel belefu-
tott egy honfoglalás korabeli sírba. A kivitelezés 
megállt, és csak a régészeti munka befejezése 
után indulhatott újra, ennek ellenére az év végi 
határidőt sikerült tartani.
A városvezetés kétkedéssel fogadta a be-

jelentés hírét, majd a beruházást is, amellyel 
kapcsolatban Gémesi György egyik legfőbb 
problémája az volt, hogy nem hívták meg a saj-
tótájékoztatóra. Kolozs Csaba közösségi oldalán 
örömét fejezte ki, hogy az összekötő út a város-
ban működő, és az elmúlt 15-20 év legnagyobb 

A haraszti cégeknek tett évtizedes ígéret

Az évszázad gödöllői fejlesztése: átadva

Október első hetében megkezdődött az M3 autópálya lehajtó és ha-

raszti iparterület közötti összekötő út műszaki átadása, amely után 

megindul a közlekedés, és közvetlenül elérhetővé válik az iparterület 

az autópálya felől, jelentősen csökkentve a Dózsa György út forgalmát.
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2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

+36 20 55 90 990

www.kertvill-centrum.huELEKTROMOSFŰTÉS

Minden termékre 5 év teljes körű garancia
és 10 év fűtőbetét garancia!

HIRDETÉS
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Honnan és mikor jöttek át az anyaország-
ba?
Kárpátaljáról, Visk városából érkeztünk 

február 24-én, a háború kitörésének napján. 
Azonnal Gödöllőre jöttünk Sándor (a férj – 
szerk.) nővéréhez, ahol egy hetet voltunk, mi-
előtt találtunk különálló lakást.
Mikor és mi volt az a pont, amikor eldön-

tötték, hogy hátuk mögött hagyják az ottho-
nukat?
Amikor reggel csöngettek, hogy a lányunkat 

kiköltöztetik a Péterfalvai Református Líceum 
kollégiumából, mert kell a hely a keletről érke-
ző menekültek számára a hajnalban kitört há-
ború miatt. Gyakorlatilag azonnal elindultunk, 
szinte mindent hátra hagytunk, nem volt idő a 
pakolásra. Így sem volt egyszerű, mert üzem-
anyagra három órát a benzinkúton, majd nyolc 
órát a határon vártunk.
Gödöllőn is van Líceum, ezek szerint itt is 

folytatta tanulmányait a lányuk?
Igen, ráadásul a Gödöllői Re-

formátus Líceum testvériskolája a 
kárpátaljainak, így azonnal fogad-
ták Patríciát (a lányuk – szerk.), na-
gyon segítőkészek voltak, ingyen 
étkeztetést ajánlottak számára, 
le a kalappal az iskola előtt. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
a Líceum vezetésének, hálásak va-
gyunk a szerető gondoskodásért 
és támogatásért, ami az egyéb-
ként sem izgalommentes érettségi 
előtt álló lányunk számára érzel-
mileg is nagyon fontos volt.
Gödöllő volt az első állomás, 

de végül itt maradtak. Hogy él-
nek és mennyire tudtak beren-
dezkedni?
A jó Isten munkálkodott, hogy 

itt lehetünk, ebben bizonyosak va-
gyunk. Amint megérkeztünk, egy 
kedves pesti barátunk hívott, hogy 
van egy rokoni kapcsolat, aki szí-
vesen felajánlja az éppen egy hete 
kiürült lakását, mert elköltöztek 
az ott élő fiatalok. Majd folytatta, 
hogy ez Gödöllőn van, pont abban 
a városban, ahol az ismerőseink 

befogadtak pár napra. Amikor az interneten 
vásárolt hűtő tulajdonosát felhívtuk, hogy sze-
retnénk elhozni, kiderült, hogy pár házra lakik 
tőlünk, nem az ország másik felében. Folya-
matosan a gondviselés vett körül, sok jó em-
ber azonnal összefogott, hogy amik egy lakás-
ba szükségesek, napokon belül rendelkezésre 
álljon. Nagy hálával gondolunk rájuk.
Miket kellett átélniük Kárpátalján?
Az igazat megmondva kicsit féltünk, de so-

sem hittünk abban, hogy háború lesz Ukraj-
nában. Már évek óta folyamatos volt az ukrán 
nacionalisták fenyegetése, de nem gondoltuk, 
hogy ez idáig fajul. Kárpátalján a románok, 
ukránok, oroszok és magyarok szépen éltünk 
egymás mellett, miközben nem tudtuk, hogy 
a központi Kijevben mi történik, és ez mikép-
pen hat a mi kis közösségünkre. Ez nem a mi 
háborúnk, hanem pár ember hatalmi játéka. 
Helyben sosem volt probléma, hogy a lányunk 

Ahogy 2020 a járvány miatt, úgy 2022 az orosz-ukrán háború révén hagy 
majd nyomott mindörökre a történelemkönyvekben. A szomorú helyzet 
érinti kárpátaljai honfitársainkat is, akik közül sokan az anyaországot, 
azon belül is Gödöllőt választották menedékül, amíg a megoldás és 
béke meg nem születik. Egy városunkban lakhelyet találó kárpátaljai 
családdal beszélgettünk az elmúlt nyolc hónap viszontagságairól.

kiválóan beszél angolul és magyarul, de gya-
korlatilag egy szót sem tud ukránul, ahogy mi 
sem, csak az orosz és magyar nyelvet használ-
juk. A kettős állampolgárság megszerzése után 
jobban elismertek minket, bár az irigység is 
felbukkant, hiszen könnyebben utazhattunk, 
és látták, hogy az anyaország segíti a külhoni 
magyarokat.
Egy anyaországi ember el sem tudja kép-

zelni az újrakezdést. Önöknek ez mit jelent és 
hogyan tovább?
Választani kellett az élet és az életünk mun-

kája között. Ha nem jövünk át, akkor Sándort 
azonnal besorozzák és elviszik a frontra, ahon-
nan nagy valószínűséggel nem jön haza élve. 
Viszont az eddigi életünket hagytuk hátra, és 
átmenetileg mindkettőnk szüleit, akik sokáig 
mindenben támogattak, és most nekünk kel-
lene őket segíteni, mert idősek lettek. Voltak 
terveink, mint mindenki másnak, és ha picit 
is éreztük volna, hogy ez lesz, akkor az utolsó 
pénzünket nem a ház felújítására fordítjuk, 
hogy itt most hónapról-hónapra éljünk közel 
20 év házasság után. De mégis azt gondoljuk, 
mindenben a jót kell keresni, és hálásnak kell 
lennünk, hogy a nehézségek ellenére együtt 
van a család, bár a szülőktől távol, ők otthon 
maradtak.

Gondolkodnak rajta és terve-
zik, hogy valaha még hazatér-
nek?
Nehéz kérdés. Sosem lesz 

ugyanaz, mint régen, és most 
már bármit el tudunk képzelni az 
ukrán államról is, amit régebben 
gondolni sem mertünk. Viszont 
Magyarországon új életet kezde-
ni a jelenlegi árak mellett szinte 
lehetetlen. A kisebbik fiunknak 
nagyon hiányzik az otthon, a bará-
tok, a nagyszülők, az állatok, min-
den, ami odakötötte az eddigi éle-
tét, nagylányunk viszont jól érzi 
magát az anyaországban is. Az 
egyik legfontosabb emberi érzés, 
ami bennünk van, hogy szeret-
nénk a szüleinknek mi is megadni 
öregkorukra azt az odafigyelést és 
segítséget, amit hosszú éveken át 
mi kaptunk tőlük, de most nem 
tehetjük meg. Ezért imádkozunk, 
hogy a család újra együtt lehessen 
békességben. Hogy ez mikor jöhet 
el, azt sajnos nem látjuk, ezért a 
mindennapokat kell most szere-
tetben megélni.

SZG

„Választani kellett az élet és az életünk munkája között”

2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

+36 20 55 90 990

www.kertvill-centrum.huELEKTROMOSFŰTÉS

Minden termékre 5 év teljes körű garancia
és 10 év fűtőbetét garancia!

A kárpátaljai Héder család
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2001-ben készült egy hasznosítási tanulmány 
az egykori Járási Hivatal épületére, amely ered-
ményeként pályázatot írt ki a város, de nem volt 
jelentkező. 2005 elején a gödöllői képviselők 
már azon az állásponton voltak, hogy kezdeni 
kell valamit a Dózsa György út 2. szám alatti in-
gatlannal, ugyanis az életveszélyes állapota mi-
att kiürítésre került. 2005. május 26-án Gémesi 
György polgármester javaslatára az ingatlan 
hasznosítása a képviselők elé került. Az elképze-
lésekben látszólag egyetértés volt a városvezetés 
és az akkori MSZP-SZDSZ-Gödöllői Civil Fórum 
ellenzéki képviselők között, hiszen mindannyian 
szállodát konferenciaközponttal, valamint ét-
termet, üzlethelyiségeket, és kávézót szerettek 
volna látni az omladozó épület helyén, valamint 
mélygarázst alatta. Egy dologban nem értettek 
egyet, mégpedig a szerződéses konstrukcióban, 
amit végül a polgármester által eredetileg elő-
terjesztett határozatként a lokálpatrióta többség 
megszavazott. Ebben az állt, hogy Gödöllő Város 
Önkormányzata megállapodást köt egy Vagyon-
kezelő (Öresund Holding) és egy Ingatlankezelő 
(Phoenix) társasággal, hogy a két cég által 350 
millió forint tőkével létrehozott G-Magistratus 
Szálloda Zrt. részvényeit hatmillió kétszázezer 
euró összegű vételárért megvásárolja. Ez az ak-
kori árfolyamon egymilliárd ötszáznyolcvanhá-
rom millió nyolcszázezer forint (1.583.800.000 
Ft) volt. Az önkormányzatnak a két cég 19 évnyi 
részletfizetési lehetőséget biztosított úgy, hogy a 

A 2006-ban műemlékké nyilvánított épület 
csúszással, de 2008. február 14-én megnyitotta 
kapuit. Így a 63 szobás, háromcsillagos Erzsébet 
királyné Szálloda március elejétől fogadhatta 
a vendégeket. A G-Magistratus Zrt. vezérigaz-
gatója dr. Komlós János lett, aki a szindikátusi 
szerződés egyik cégének, az Öresund Holding 
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője volt. A Phoenix In-
gatlankezelő Kft. ekkor már kikerült az ügyletből. 
A gazdasági elemzésben napi 500 ezer forint ösz-
szegű tiszta nyereséget vártak, ami több mint 180 
millió forint éves profitot jelentett, míg a város 
évente 200 millió forintot tervezett visszafizetni 
törlesztésként. Jól hangzik, hiszen évi 20 milliós 
törlesztő összeg mellett van a városnak szállodá-
ja, és akár „el is tekinthetünk” attól, hogy a piaci 
deviza kamathoz képest miért volt kétszer maga-
sabb a szerződésben rögzített kamat, vagy éppen 
miért lett 70 millió forinttal magasabb a költség 
19 éves futamidőre. Az egykori ellenzék szkep-
tikus számításai váltak igazzá. Ha a mára nyere-
séges szálloda 2021. évi mérlegét nézzük, akkor 
havi hatmillió, évi 72 millió forint bérleti díjat fize-
tett a városnak, míg az adózott eredménye egy-
millió forintot tesz ki. De az első évekhez képest 
legalább nyereséges. 2008 és 2010 között ugyanis 
a szálloda összesen 207 millió forintos defici-
tet termelt, ami a jegyzett tőkéhez képest közel 
13%-os veszteséget jelentett három év alatt. Ezt 
a város képviselői nem nézték tétlenül, és nem 
fogadták el a posztjáról időközben lemondott ve-
zérigazgató által benyújtott számviteli beszámo-
lót, majd határozatba foglalták, hogy a város jogi 
úton érvényesítse igényét az Öresund Holding 
Vagyonkezelő Kft-vel szemben, amely mellesleg 
a hotel beruházója és a G-Magistratus alapítója. 
2009-ben a G-Magistratus Zrt. közel 1,6 milliárd 
forintos részvénycsomagjának egyedüli tulajdo-
nosa lett a gödöllői önkormányzat, így a veszte-
ség érzékenyen érintette a városi költségvetést. 
A jogi pert azok indították, akik 2005-ben teljes 
mellszélességgel kiálltak a szerződésben leírt 
irreális gazdasági elemzésért és a szerződésben 
vállalt számokért, így a testület akkor azt a módo-
sító indítványt sem fogadta el, amit dr. Szakács 
Gyula, egykori ellenzéki képviselő benyújtott, mi-
szerint a befektető cég(ek) 20 évre vegyék bérbe a 
komplexumot, használják és üzemeltessék, majd 
az idő lejárta után adják át a városnak. Pár év alatt 
kiderült, hogy ez a módosító javaslat helytálló 
volt. A polgármester még ekkor is ezt mondta: 
„Az alapkonstrukció jó. A szolgáltatás jól működik. 
Örülni kell, hogy nem dőlt be az egész.” Így aztán 
új vezérigazgató került a szálloda élére, de a Var-
ga Zsolt által vezetett hotel két éve sem sikerült 
túl fényesre. Ha az első évben, a saját felszámolás 

hosszú idejű kedvezményes visszafizetés során a 
még ki nem fizetett törlesztési hányad után 5,39% 
kamatot fizet a vállalkozásoknak. Ahhoz, hogy a 
visszafizetés biztosított legyen, az önkormány-
zat a volt Községháza (ma már Erzsébet Királyné 
Szálloda) épületére ugyanekkora, vagyis 6,2 mil-
lió euró értékben jelzálogjogot alapított a két 
vállalkozás javára. Mindezek után az önkormány-
zat által másfél milliárd forintért megszerzett Zrt. 
25 évre bérbe vette az épületet a várostól, azaz 
lényegében saját magától.
Ez nem jelentett mást, mint két szereplőnek a 

tranzakciós ügyletét, egyfajta PPP-konstrukciót, 
ami akkor népszerű volt az országban. A vállal-
kozókat a bank finanszírozta abból az összegből, 
amit a javára szolgáló jelzálogjog alapján kapott. 
Az önkormányzat pedig garanciát nyújtott a hitel 
fedezettel, amely hitelt az önkormányzat tulajdo-
nába kerülő G-Magistratus Zrt. cég, vagyis maga 
az önkormányzat fizet vissza. Ördögi kör, hiszen, 
így Gödöllő Város fizette a hitelt a tervezett be-
vételekből. A műemléki védettséget eredménye-
ző tettéért Gémesi György által „meghurcolt” 
Körösfői László kezdeményezésének hatására 
a testületi döntés előtt két hónappal 70 millió 
forinttal nőtt az eredeti költség, illetve 10 évről 
közel 20 évre a fizetési konstrukció, míg a kamat 
5 százalékról 5,39 százalékra emelkedett. Utóbbi 
közgazdaságtani értelemben értelmezhetetlen, 
viszont így a törlesztés lejáratáig közel 11 millió 
euró járt az eladónak az önkormányzattól.

A szeptemberi lapszámban írtunk a 110 éve épült egykori Járási Hivatal-
ról. Az épület legújabb kori története egybeforr az Erzsébet királyné Szál-
loda elindulásával. A hotel működését beárnyékolja a „sikertörténet-
nek” nevezett utolsó évtized persorozata, amelynek eredményeképpen 
700 millió forint feletti összeget fizetett ki Gödöllő város önkormányzata 
tavaly novemberben, ami az idei költségvetésből hiányzott.

A múlt kísért, a jövő veszendő? – 2. rész

Az egykori Járási Hivatal és 20-as Népbolt két évtizede
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alatt álló cégében 100%-ban leírt értékvesztést 
nem számoljuk, akkor 2011-ben közel 130 millió 
forintos, majd 2012-ben további 94 millió forin-
tos veszteséget termelt a cég, így elődjéhez ké-
pest még nagyobb jegyzett tőke veszteség után 
neki is távoznia kellett, miközben Vörös István 
és Futás Levente egykori Fideszes képviselők 
feljelentést tettek a pénzügyi konstrukció, vala-
mint a létesítmény üzemeltetése, működése és 
gazdálkodása ügyében. Újabb vezető, Laurán 
Csaba érkezett a szálloda élére, akinek első éve 
még több mint 22 millió forintos veszteséget 
mutatott, de az önkormányzat által végrehajtott 
drasztikus, évi 91 millió forintos bérletidíj-csök-
kentésnek köszönhetően 2014-re megtört a jég 
és először vált nyereségessé a hotel ötmillió fo-
rintos összeggel. Ekkor a hosszú lejáratú, 19 éves 
halasztott fizetéssel aláírt szerződés első felénél 
jártunk, amikor a magyar állam átvállalta az ön-
kormányzatok adósságállományát, ami Gödöllő 
esetében 7 milliárd 818 millió forintot jelentett. 
Ezzel fellélegezhetett az önkormányzat, majd 
egész mostanáig többé-kevésbé nyereséges 
évek következtek a szálloda pénzügyi éveiben, 
ami persze még mindig nem érte el az egykori 
gazdasági elemzésekben jelzett összegeket, de 
a hiteltől megszabadult a város és kiderült, hogy 
a létesítmény működtetése és üzemeltetése ön-
magában talán nyereséges lehet.
A következő években indult jogi perek soka-

sága a szálloda históriás könyvének eddig sem 
legszebb éveit beárnyékolta ahelyett, hogy végre 
a működésre tudott volna összpontosítani a ho-
tel menedzsmentje. A jelenben záruló persorozat 
közel kilenc évig futott, mivel a szálloda kivitele-
zésében résztvevő egyik cég - miután a sikeres 
teljesítés után nem kapta meg a garanciálisan 
visszatartott mintegy 70 millió forintos összeget - 
pert és felszámolási eljárást indított a G-Magistra-
tus Zrt. megrendelővel szemben, amelyeket 2016 
elején jogerősen megnyert. Pár hónappal az ítélet 

előtt a gödöllői önkormányzat Erzsébet Királyné 
Szálloda Kft. néven új gazdasági társaságot ala-
pított, így a kivitelezőnek azzal kellett szembe-
sülnie, hogy a felszámolás kezdetére „eltűnt” az 
önkormányzat tulajdonában álló adós cégből a 
több mint 1,5 milliárd forintos vagyon. Ezt köve-
tően egy hosszan tartó folyamat és több bírósági 
szakasz lezárásaként a Fővárosi Ítélőtábla 2021. 
április 7-én jogerős ítéletet hozott, melynek ered-
ményeképpen Gödöllő Város Önkormányzatá-
nak 675 millió forintot és az elmúlt öt év késedel-
mi kamatát kell megfizetnie a felszámolás alatt 
álló G-Magistratus Szálloda Zrt-nek. Az összesen 
723 millió forintot tavaly novemberben kellett 
kifizetni a városnak. Ebből a kötelezettségből az 
volt a kérdés, hogy a tartozások kifizetése után 
mikor és pontosan mekkora összeg kerül vissza a 
város számlájára.
Pár nappal ezután, Bárdy Péter egyenesen 

sikertörténetről beszélt, és leírta, hogy a felszá-
moló adatai szerint a felperes céget 157 millió 
forint illeti – ami önmagában több mint duplá-
ja az eredeti garanciális visszatartásnak -, nem 
beszélve az egyéb díjakról, ami a felszámolót, 
az adóhatóságot és a végrehajtót illeti. A város 
által megbízott ügyvédi iroda díjai pedig mintha 
egyenesen természetesek lennének, és a költség-
vetés szakértői díjak sorában fellelhető összegek 
nem a város adófizetőinek pénzéből lettek volna 
kifizetve a perek kezdetétől. Ezzel szemben a dr. 
Komlós Jánost jogerősen felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélő per kapcsán kamatokkal együtt 
összesen 436 millió forint kártérítést remél az 
önkormányzat. Ha ezt összegezzük, kijöhet a sok-
szor emlegetett plusz 200 millió forintos „sikertör-
ténet”, amivel a város előbb-utóbb szembesülni 
fog, ezért megérte, hogy elmentek a falig a perek-
kel... Bárdy komoly eredménynek tartotta, hogy 
az elmúlt 10 évben a hotel közel 900 millió fo-
rinttal járul hozzá a város vagyonához bérleti díj, 
iparűzési- és idegenforgalmi adó formájában. Az 

alpolgármester a 2014 előtti folyamatokkal nem 
foglalkozott, amikor több mint 450 millió forint 
veszteséget termelt a hotel, és ha nem történik 
meg az adósságkonszolidáció, akkor csak jövőre 
járna le a 11 millió eurós hitel plusz kamat törlesz-
tés, ami akkori árfolyamon 2,8 milliárd forintot 
jelentett. Itt érdemes megemlíteni, hogy egyetlen 
egy sajtóorgánumban sincs olyan mondat vá-
rosunk vezetőitől, hogy megköszönték volna az 
egykor kapott közel nyolcmilliárd forintos adós-
ságtól történő felszabadítást. Tavaly november 
vége óta is csend honol a városvezetés felől, noha 
mindenki abban bízott, hogy az idei költségvetés-
ben megjelenik a bevételi oldalon a fenti tételek 
egyike. De nem történt semmi, illetve mégis. 
Ez év nyarának utolsó napján a Gödöllői Hírek 
Online portálja kiderítette, hogy megállapodás 
született a G-Magistratus Zrt. felszámolásáról és 
elfogadták a felek a felszámolási zárómérleget. 
Ebben az áll, hogy sajnos nem 157, hanem 219 
millió forint kerül kifizetésre a kivitelező cég köve-
telése alapján, ami több, mint háromszorosa lett 
az eredetileg ki nem fizetett 70 milliós összegnek. 
Ehhez 35 millió forint felszámolói díj, 9 milliós 
könyvvizsgálónak és adóhatóságnak járó összeg, 
illetve 5 milliós végrehajtási költség is társul. Ösz-
szességében ez közel 270 millió forintot tesz ki a 
város által tavaly tényként közölt 190 millió forint 
helyett, így számítások szerint legalább 440 millió 
forintnak vissza kellene vándorolnia a város kasz-
szájába. A 2011-től 2019 év végéig húzódó perek 
költségei persze mintegy 64 millió forint kifizetést 
is jelentettek a közkasszából. A további bevételi 
oldalról érdemben nincs értelme jelenleg beszá-
molni, hiszen dr. Komlós János cégének felszá-
molása még folyamatban van.
A 110 évét idén ünneplő épülettel kapcso-

latos történelem jelenkori helyzete így áll 2022 
októberének végén. A fenti tények közel két év-
tizedes összefoglalása után a gödöllői adófizető 
lakosságnak különböző véleményei lehetnek. 
Ezért inkább azon reményünket fejezhetjük ki, 
hogy hiába nem lehet már a szálloda-perből 
„sikersztori”, de a felszámolás utáni különbözet-
nek előbb-utóbb az önkormányzat számláján 
kell lenni, mert 2022. szeptember 27-én végleg 
lezárult a G-Magistratus Zrt. 17 éves korszaka, 
mivel hivatalosan is törölték a cégek sorából. Ez 
alapján talán felmerülhet az olvasóban a kérdés, 
hogy amennyiben a visszautalás megtörtént, 
mikor ad erről információt a város vezetése. Va-
lamint: hogyan jött ki az összességében 200 mil-
lió forintos várost megillető plusz pénzbevétel, 
ezáltal miképp lesz ebből „sikertörténet”? Akár 
földbe is dughatjuk a fejünket, de ha egy éve 
még sikertörténetet zengett erről a város vezeté-
se, akkor Gödöllő lakossága joggal várhatja el a 
részletes beszámolót.

CSPL

Erzsébet királyné Szálloda napjainkban
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Előző lapszámunkban arról írtunk, hogy augusz-
tus 14-i keltezéssel levelet kapott sok blahai lakos, 
amelyben Gémesi György polgármester és Molnár 
Gergely önkormányzati képviselő (Lokálpatrióta 
Klub) szignózta dokumentum arról az örömteli fej-
lesztésről adott tájékoztatást, hogy augusztus 18-án 
az M3-as autópálya egykori szerviz útjának számító 
Gerle utca, a Perczel Mór és Lázár Vilmos utca közötti 
szakaszát stabilizálják mart aszfalttal. A levélben ar-
ról adtak hírt, hogy a munkát a Magyar Közút Zrt. és 
a VÜSZI Kft. közösen végezte az önkormányzattal.
Máthé László blahai városrészben megválasztott 

önkormányzati képviselő (Szövetség Gödöllőért) ek-
kor levélben fordult Molnár Gergely képviselőtársá-
hoz, hogy megkérdezze a részleteket, amely meg is 
érkezett augusztus 26-án. A válaszból kiderül, hogy 
az útszakasz stabilizálásához a Magyar Közút bizto-
sította a mart aszfaltot, amely értéke mintegy ötmil-
lió forintot tesz ki, míg a VÜSZI költsége kerekítve 
tízmillió forint lesz, így a teljes beruházás 15 millió 
forintra rúg. Molnár Gergely ezt válaszolta: „…a Ma-
gyar Közút által biztosított anyag mely értéke pedig 
a teljes beruházás körülbelül 1/3-át teszi ki (körülbe-
lül 5 millió forint)”. Ugyanezt az összeget mondta el 
a gödöllőieknek Gémesi György is augusztus 18-án 
képviselőtársával a közösségi oldalán történő beje-
lentkezésnél, amikor 15 millió forintos beruházási 
végösszegről beszélt, majd augusztus 29-én újfent 
közös posztot rakott ki a város polgármestere és a 
kompenzációs listáról mandátumot szerzett ön-
kormányzati képviselő, amiben leírják, hogy: „A 15 
millióért elkészült utat jártuk végig. A padkázás még 
hátra van, de azzal is hamarosan végeznek.”
Mindeközben a Gödöllői Hírek online is megkér-

dezte a Magyar Közutat a beruházásról. A társaság 
jelezte, hogy a Gerle utca nem része az országos 
közúthálózatnak, a cég csak vagyonkezelője, ezért a 
felújítás a város projektje. Mint írták: „A város a fel-

nem azt mondták, hogy ingyenesen kapja a város 
az állami cégtől a beruházás egy részét, ami a vá-
laszban leírt és közösségi médiában kommunikált 
számok alapján a becsült beruházási érték egyhar-
mada (33%) volt, majd az elvégzett munka után ki-
derült, hogy még az egytized értékét sem tette ki 
(8,5%) a projektnek. Két hónappal a megvalósult 
beruházás utáni rendkívüli napirendi pont is érde-
kes, amit a többi előterjesztéssel szemben helyben 
kaptak meg a képviselők, és lapzártánk idején még 
nem lehetett elérni a város honlapján. A városveze-
tők nagy vehemenciával szólaltak fel a beruházás 
miatt és adtak tényszerű beszámolót a beruházás 
kapcsán. Kár, hogy így kell szembeállítani a kommu-
nikált összegeket ahhoz, hogy transzparens módon 
átláthassa mindenki az időközben háromnegyed 
értékre csökkent projekt finanszírozását.
A Gerle utcát pár nappal annak elkészülte után 

érkező eső miatt a VÜSZI munkatársainak javítani 
kellett, és csak bízhatunk abban, hogy a domborza-
ti viszonyoknak nem éppen ideális meredek szaka-
szon hosszú ideig megmarad a mart aszfalt járható 
minősége és stabilitása. Mivel mindannyian tudjuk, 
hogy azért „a víz az úr”!

SZG

újításhoz 135 köbméter mart aszfaltot igényelt társa-
ságunktól, ez megközelítőleg 240 tonna mennyiséget 
jelent, melynek értéke nettó 770.600 forint.”
Az október 19-én megtartott képviselőtestületi 

ülésen azonnali napirendi pontként tárgyalásra ke-
rült a Gerle utcában megvalósult útfelújítási projekt. 
Ebben pontosan leírják, hogy a VÜSZI munkatársai 
bruttó 308.610 Ft értékben végeztek kátyúk feltöl-
tési munkákat, valamint a Magyar Közút által kiszál-
lított mart aszfalt finiserrel történő bedolgozását 
összesen bruttó 9.493.187 forint összegben. Minde-
zek után szintén a VÜSZI munkatársai elkészítették 
zúzottkőből az új útpadkát és a padkák nyesését a 
Blaháné úttól a Lázár Vilmos utcáig bruttó 1.698.384 
forintos értéken, illetve az ideiglenes forgalomtech-
nikai jelzések kiépítését és bontását bruttó 31.750 
forintért. Ez összesen bruttó 11.531.931 forintot je-
lent a város költségvetésének, míg a Magyar Közút 
által biztosított mart aszfalt bruttó 987.552 forintos 
értékét nem számlázták ki. Ez azt jelenti, hogy a va-
lóságban közel egymillió forintos értéket képviselt 
anyag nem terhelte sem a város, sem a VÜSZI költ-
ségvetését, azt ingyenesen biztosította az állami 
cég a megvalósuló projekt elkészültéhez. Eszerint 
Gémesi György és Molnár Gergely, illetve előző lap-
számunkban írt hozzávetőlegesen 10 millió forintos 
összeg pontosan 11.531.931 forintos beruházási ösz-
szeget jelent majd a könyvekben.
Azt nem tudjuk, hogy augusztusban még miért 

Gerlemadár messze repül
Akár a jól ismert magyar nóta is az eszünkbe juthatna a cím láttán, de 
jelen cikkünk a gödöllői Gerle utca sokszor elfeledett, majd a blahai la-
kosok által ismét felreppenő, de végül a „fészekbe” visszatérő, régóta 
várt beruházásával kapcsolatos.
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Problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok!

JOGTERÜLETEINK:

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

Dr. Boros Andrea
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Dr. Tácsik Réka

Dr. Nagy Márta

Dr. Kotsis-Papp Dóra

2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca 34.
+36 28 413 537 | www.drborosandrea.hu 

HIRDETÉS

Molnár Gergely válaszának részlete Máthé László blahai képviselőnek (2022.08.26.)
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A problémák közös nevezője az, hogy egyik-
kel sem foglalkozik a város és a civil lakosság 
jó érzésére, gondoskodására, néha bosszúsá-
gára van bízva, hogy mikor kerülnek a problé-
mák bejelentésre. A megoldásról pedig csak 
annyit érdemes megjegyezni, hogy a civil 
jelzés hatására ezek általában megoldódnak. 
Joggal vetődik fel mindenkiben, hogy miért 
van ez így? Nem csak a problémák, hanem 
miért kell idáig eljutni? A várost sokszor ar-
ról ítélik meg, hogy van-e gazdája. De télen a 
hóeltakarítás, nyáron a fűkaszálás, a gyakran 
közömbösen nézett illegális hulladékleraka-
tok, és a hosszú sorban folytatható jelenségek 
láttán bizony egy turista nem azt az élményt 
kapja, hogy rendben és kézben van tartva a 
város, az itt lakók pedig tudják, mert sajnos 
már hozzászoktak.
Mindez annak fényében is elgondolkodta-

tó, hogy a kivéreztetett önkormányzatokról 
beszélő polgármester, aki szavakban nagyon 
elítéli (helyesen) a pazarlást, mit sem törődik 
mindezen dolgokkal. Egy olyan évben, ami-
kor soha nem látott összegeket emészt fel 
hathatós segítségével a városban futó, egyet-
len saját beruházása, az új városháza építése 
(valójában a régi lebontott városházával gya-
korlatilag egyidős, másik épület felújítása és 
bővítése).
Itt tartunk ma, 2022-ben. De vajon hol is 

tartunk időben, ha más aspektusból nézzük 
meg a dolgokat? A világ számos pontján, de 
Magyarországon is rendre napvilágot látnak 
olyan fejlesztések és applikációk, amelyek az 
emberek érdekében születnek. Ilyen például 
a lapunk hasábjain márciusban bemutatott 
„hulladékradar” is, amely egy fotó készítésé-
vel és néhány gombnyomás segítségével már 
bejelentett státuszba teszi az észlelt illegális 
hulladékot. Létezik applikáció taxi rendelés-
re, nyereményjátékra, vásárlási kuponokra, 
menetrendre, programokra, de nem egy vá-
rosban is fejlesztettek ilyet a városlakók és a 
turisták életének megkönnyebbítésére. De 

nem kell ma már ezen fejlesz-
tésekre nagy összegeket sem 
költeni, egy meglévő alkalma-
zás helyi viszonyokra történő 
átültetése gyorsan, olcsón és 
viszonylag könnyen megold-
ható. Tény, hogy a városban 
egy éve működik a KáptaLAN 
névre hallgató térinformatikai 
rendszer, amely a köztemető-
ben lévő sírok és urnafülkék 
nyilvántartására szolgál. Ez 
valószínűleg sokaknak jelent 
segítséget, de biztosan nem a 
mindennapos használatra, ami alapján Bárdy 
Péter alpolgármester szerint digitálisan Gö-
döllő az egyik legfejlettebb magyar város.
Mindezeket látva és hallva nem csupán a 

közös nevezőt tudjuk definiálni, de érdemes 
megkeresni a legkisebb közös többszöröst is 
a városban. Azt az egyetlen dolgot, ami napi 
szinten rendben van, jól működik és 
kifejezetten a lakosságért történik, 
ami a Gödöllőn élők számára fontos 
érték, viszont kihat az összes többi 
lakossági igényre is. Amint ez a leg-
kisebb, pozitív érték megvan, akkor 
lesz remény a többire is, mivel attól a 
pillanattól érkezhet el az idő, hogy a 
gödöllői emberek igényei fontosak, az 
iránytű pedig jó irányba mutat.
Sajnos jelenleg úgy látni, hogy a vá-

rosvezetés nem csupán nem ismeri fel 
ezek jelentőségét, de 
észre sem veszi a mind-
annyiunkat körülvevő 
hétköznapi problémá-
kat. A kérdés csak az, 
hogy tudatosan nem 
akarja, vagy az apátia és 
közömbösség miatt más, 
„fontosabb” dolgok fog-
lalkoztatják őket.

SZG

Tudják, hogy mi a közös egy beszakadt aknafedélben, egy esőben 
működő párakapuban, és a járdát locsoló öntözőrendszerben, vagy a 
hónapokig helyre nem állított, életveszélyes, beszakadt útban és az en-
ergiaválság idején nappal is (adófizetők pénzén történő hitelberuházás 
után) működő közvilágításban? Talán nem könnyű a találós kérdés, de 
segítünk. Az apátia.

Közös nevező vagy 
legkisebb közös többszörös?
Analóg módon a digitális világban

Áprilistól szeptemberig kellett várni az életveszély elhárítására

 A második évben többszöri bejelentésre 
oldódott meg nehezen...

Hónapokig állt így a 
buszpályaudvarhoz vezető út

Öntözésnek szánt „járdamosás” esőben

Világosság a világosságban
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Ferencvárosban született. Ez eleve eldönti 
az ember sorsát?
Tökéletesen. Tudja milyen, amikor „stricik” 

között nő fel az ember? – kérdezte nevetve az 
élő legenda. A Mester utcában laktunk, cso-
dálatos volt az élet. Nem messze volt egy kor-
csolyapálya, amit a háború tönkretett és grund 
lett belőle. Ott fociztunk. De hát ki ne szeretett 
volna együtt játszani olyanokkal, mint Kará-
csonyi Gyuri (később a Vasas labdarúgója, 
az 1953-as ifjúsági UEFA-torna győztes csapat 
tagja – a szerk.), aki Puskás 
utódja volt? Édesapám orgo-
nált a templomban. Csak oda-
intettem neki, hogy elmentem 
zongoraórára, aki a szeme sar-
kából nyugtázta ezt. Ismert, 
így tíz perc múlva utánam jött 
a grundra és kaptam két hatal-
mas pofont. Csodálatos ember 
volt, akinek rengeteget kö-
szönhetek. Mindig mise után 
mentem meccsre, de mivel 
nem volt pénzem a belépőre, 
hozzáverődtem egy kisebb 
társasághoz. Akkoriban a belé-
pőket a kezelő nem számolta 
meg, egybe fogta és úgy tépte 
el, ezért „potyadrukkerként” 
könnyen bejutottam.
35 évet dolgozott a Magyar Televízióban, 

ez önmagában is kuriózum. De biztos van egy 
története, hogy miként kerül a tévéhez egy 
oboista, akinek építészmérnöki diplomája is 
van.
Valóban oboistaként végeztem, zongora-or-

gona mellékszakkal, de építészmérnök is va-
gyok. Édesanyám kérte, hogy egy távoli roko-
na gyémántmiséjén orgonáljak, amit nagyon 
szívesen vállaltam. A 60 éves jubileumi ünnep-
ség a Kőbányai Sörgyárban folytatódott, ahol 

sajnos marad a templom. Érdekes, hogy ezek 
után szerintem egyedül engem nem próbáltak 
meg beszervezni a pártba.
Nyugállományba vonulása után meddig 

bírta tétlenül?
Tétlenül? Szó sincs róla! Most sincs tétlen-

ség. Annyi a munkám, hogy csoda! A hatvana-
dik születésnapomon – saját kérésemre - men-
tem nyugdíjba. Akkor már két éve dolgoztam 
a Budapest tévének. Kiváló műsorom volt, a 
„Beszélgetés tabuk nélkül”. Épp nemrégiben 
digitalizáltam a VHS kazettákat. Nagyszerű 
emberek voltak a vendégeim az élet legkü-
lönbözőbb területeiről. Ezek a felvételek ma 
is nagy értéket képviselnek, szinte mindről 
órákat tudnék mesélni. A feleségem szerint 
egyébként sokat beszélek, de hát van miről…
Mikor döntött úgy, hogy távol a nagyváros 

zajától vidékre költözik és miért pont Erdő-
kertest választotta?
Budapesten nagyon rossz volt a levegő. A 

két fiam sokszor volt hurutos, így az orvos ja-
vasolta ezt, nehogy maradandó 
következményei legyenek. Ek-
kor történt, hogy az Erdőkerte-
si Művelődési Ház vezetője egy 
korosztályok nélküli vers- és 
prózamondó versenyt szerve-
zett, melynek vezetésére Vitray 
Tamást kérték fel, de ő nem ért 
rá és engem delegált. Azt hitte, 
hogy kiszúr velem, pedig nem 
is tudja, hogy ez szinte az éle-
tem újrakezdését jelentette. 
Észak-nyugati az uralkodó szél-
járás, az erdő felől mindig jön a 
friss levegő. Körbesétáltam a te-
lepülést építész szemmel is. Vé-
gül a polgármester megmutatta 
nekem az eladó telkeket, én pe-

dig kiválasztottam egy gyönyörűt. Feleségem-
nek annyi anyateje volt, hogy gyakorlatilag 
napi szinten vittem a tejgyűjtőbe, ebből vettük 
meg a telket. Utána meghívtak Stockholmba a 
Filmnethez, ahonnan Magyarországra közve-
títettem sportadásokat. Ma is hihetetlen, 400 
dollárt fizettek közvetítésenként, s volt, hogy 
hetente háromszor repültem ki dolgozni. Eb-
ből épült a faházunk. Isteni gondviselés, hogy 
a Székelyudvarhelyről érkező ácsmesterek 
december elejétől három hétig egyetlen szem 
csapadék nélkül tudtak dolgozni, így csodála-

dolgozott. Ültem a banketten egymagamban, 
senkit nem ismertem. Egyszer csak belépett 
a terembe Vitray Tamás, aki anyagot készí-
tett az eseményről. Ismertük egymást, egykor 
gombfociztunk is együtt, sőt, megnyertem az 
első Budapest bajnokságot, jó csapatom volt. 
Beszélgettünk és mondtam neki, hogy kipró-
bálnám a tévézést. Jelentkezés után próba-
közvetítéseken vettem részt, majd végül Rad-
nai János behívott közölni a jó hírt: felvettek 
külsősként. Így kezdődött minden 1959-ben. 

A beléptetésemnél a személyzetis jelezte: jól 
tudják, hogy templomba járok. Mondtam, 
hogy igen. Azt is, hogy szemináriumot vé-
geztem. Erre is feleltem, hogy igen. És azt is, 
hogy rendszeresen orgonálok templomban. 
Tökéletesek voltak az információik. Mondták, 
hogy Kopeczky elvtárs, ez itt nem szokás, ezért 
a templomi orgonálással fel kellene hagyni. 
Megkérdeztem tőlük, hogy ez esetben bizto-
sítják-e számomra a Zeneakadémia nagyorgo-
náján való játékot heti két alkalommal? Persze 
nem tudták, ezért csak annyit feleltem: akkor 

Kopeczky Lajos neve hallatán nem sok embernek kell kutakodni az 
emlékei közt, de azt talán kevesen tudják, hogy Gödöllőre is sokat 
jön. Visszavonultan, de ereje teljében éli dolgos hétköznapjait a kö-
zeli Erdőkertesen. Zöld-fehér szívét le sem tagadhatja, vállalkozásá-
nak neve is ebből ered, két fia sem véletlenül kapta a Krisztián és 
Flórián neveket. Nem szívesen ad interjút, így külön megtisztelte-
tésben részesített, hogy magazinunkkal kivételt tett. A 87. születés-
napja előtt találkoztunk vele, amit mára be is töltött.

„A feleségem szerint sokat 
beszélek, de hát van miről…”

Interjúkészítés közben Körmöczy Zsuzsával
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tos munkájuk eredményeként megkaptuk a 
karácsonyi ajándékunkat.
Lakóhelyén sokáig alpolgármester volt. A 

politika iránti érdeklődése miatt egyértelmű 
volt a közéleti szerepvállalása?
A politikától irtózom, ezért min-

dig távol tartottam magam tőle. 
Engem az emberi élet érdekel és az, 
hogy mindenki a megfelelő gazda-
sági környezetben, biztonságban 
érezze magát. Lassan megismertek 
az emberek Erdőkertesen és bíz-
tattak, hogy induljak el az önkor-
mányzati választáson. Mindenfajta 
reklám nélkül jelöltettem magamat 
képviselőnek és Pásztor László pol-
gármesterrel egyszerre nyertünk 
mandátumot. Alpolgármester lettem, szépen 
együtt tudtunk dolgozni 19 évig. Azonban a 
házi orvos nem megfelelő stílusban kezelte 
a feleségemet, ezért kértem tőle időpontot. 
Soha nem éltem vissza a helyzetemmel, en-
nek ellenére az orvos telekürtölte a falut en-
nek ellenkezőjével. Leültünk, s a település 

vezetése nekem adott igazat. 
Két hét múlva viszont mégis 
felhívott a polgármester, hogy 
mondjak le. Ezt akkor nem 
tettem meg, meg is romlott a 
viszonyunk. Végül egy testüle-
ti ülésen magam jelentettem 
be a lemondásomat. Sokat 
elárul, hogy a jegyző mappá-
jában elő volt már készítve a 
papír, nekem csak alá kellett 
írni…
Bántja, hogy egykori or-

szággyűlési képviselőjelölt-
ként nem jutott be a Parla-
mentbe? Másként alakult 
volna az élete?
Nem bánt, noha nagyon 

más lett volna minden. Pa-
lotás János találta ki a Köz-
társaság Pártot. Ezt bármikor 
nyugodtam tudom vállalni, 

mert a gazdaságról szólt. János építkező jel-
lem, s ez szimpatikus volt számomra. Egyszer 
egyébként Lezsák Sándor is invitált, hogy 
legyek a Magyar Televízió elnöke, de nem vál-

laltam el, mert akkor túlságosan bele kellett 
volna mennem a napi politikába, amit nem 
szerettem volna.
Rengeteg műsort vezetett, amelyek első-

sorban a sport és a gazdaság köré fonódtak, 
de zenei vetélkedő is van a repertoárjában. 
Mire a legbüszkébb?

Arra, hogy építész vagyok. Nagyapám, aki 
szobrászművész volt Édesapámból szeretett 
volna építészt nevelni, de Ő orgonaművész 
lett. Akkor döntöttek arról, hogy a legnagyobb 
unokájukból formálnak építészt. Én lettem az. 
Hálásan köszönöm Nekik döntésüket.
Ha már sport, akkor a foci a kedvence? 

Hiszen 35 évig játszott az újságíró váloga-
tottban.
Sőt! Európa-bajnok is vagyok. Franciaor-

szágban a házigazdákkal kerültünk össze a 
döntőben. Ellenfelünk nem csak újságírókból 
állt és korban is volt 10-15 év előnyük. Ennek 
ellenére nyertünk.
Melyik a legemlékezetesebb találkozása 

és közvetítése?
Mindenféleképpen a Puskás Öcsivel való ta-

lálkozás. Egy eseményen vett részt Dombóváron 
az aranycsapat akkor még élő öt tagja. De hama-
rabb visszaindultam, mert este közvetítésem volt. 
Puskás megkérdezte, hogy velem tarthat-e? Út-
közben elaludt, ennyire biztonságban érezte ma-
gát mellettem. Ez meghatározó élmény maradt 
bennem. Ugyanígy az 1972-es olimpiai közvetítés 
is, amikor Münchenben öt izraeli sportolót meg- 
gyilkoltak. Sokáig még az is kérdés volt, hogy 
folytatják-e az olimpiát. Én attól a naptól kezdve 
fekete öltönyben és nyakkendőben közvetítet-
tem a játékokat. Később Szolnokon játszottunk 
meccset, amely előtt odajött hozzám Garas 
Dezső, átölelt és ezt mondta: köszönöm, amit 
tettél!
Manapság is jár néha a gödöllői Szenthá-

romság-templomba. Ennyire megfogta épí-
tészként, vagy valami más oka van?
Sokáig a kastélykápolnába jártunk, ahol 

apám tanítványa orgonált. Édesapám tisztele-
tére egyébként minden évben megszervezem 
a május 16-hoz legközelebbi hétvégén az em-
lékhangversenyt. A Szentháromság-templom 
nekem is furcsának tűnt elsőre, de bevallom, 
Szekeres Erzsébet gobelinjei megváltoztat-
ták a közérzetemet. Egy templomot pedig 
nem is a külseje, hanem a benne rejlő közös-
ség hite éltet és tölt meg tartalommal.

SZG

Kopeczky Lajos 2022-ben,  
a jótékonysági sportnapon

Kopeczky a Postás Szimfonikusoknak vezényel

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
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Gyönyörű szemét - portré Lantai-Csont Gergelyről
Kiváló fotósnak ismerte meg Gödöllő Lantai-Csont Gergelyt,  

kiállításait nagy érdeklődés övezte. Képeivel messzi tájakra kalauzolta el közönségét,  
bemutatva távoli földrészek életét.

Mivel foglalkozik most?
Szaúd-Arábia és az Emirátusok kormányai-

nak stratégiai tanácsadója vagyok. Azon dol-
gozunk, hogy miként lehet az öböl országai-
nak gazdaságát diverzifikálni és felkészíteni 
egy olaj utáni időszakra. Itt már bő egy évtize-
de elkezdődött a tudatos, nem olajon alapuló 
gazdaság fejlesztése. Rájöttek, hogy pár év-
tized múlva nem nagyon lesz szükség olajra, 
így azzal nem tudják a jólétüket fenntartani. 
Hazatér valaha?
Sok időt töltök Gödöllőn és Erdélyben is, 

de nem gondolkozom azon, hogy visszaköl-
tözzek. Dubai nagyon hatékony, modern, 
kényelmes és minden digitalizált. Az ország 
olyan szolgáltatásokat nyújt, hogy az ember 
jól érzi magát és arra ösztönzi, hogy marad-
jon. Talán nehéz elképzelni, de például egy al-
kalmazással, egyetlen gombnyomással, má-
sodpercek alatt fizetem be a rezsiszámláimat.
Mennyit van Magyarországon?
Az elmúlt pár év és a járvány megmutatta, 

hogy távmunkában is lehet hatékonyan dol-
gozni és ez lehetőséget ad a rugalmasabb 
munkavégzésre. Szürreális élmény a Madara-
si Hargita tetejéről, a Keleti-Kárpátokból sza-
údi miniszter-helyettessel tárgyalni az ország 
telekommunikációs stratégiájáról. 
Mekkora a respektje odakint?
Németországban, mint kelet-európait, 

lesajnáltak. Magyarországon anno elutasí-
tottak minden komolyabb tanácsadó cégtől, 

ahova egyetem után jelent-
keztem. Dubajban azonban 
tisztelet övez bennünket. 
Alapvetően úgy vélik, hogy 
Európából jön a tudás, a mi-
nőség és a szakértelem. Jól 
megfizetik a szakembereket 
és „összegyúrják” az oda vitt 
tudást. Persze ez a vezetői 
szándék is, egyfajta globá-
lis versenyt csinálnak abból, 
hogy ki, miben jobb.
Visszatérve az origóhoz: 

meddig tervezi az erős és 
gyors karriert?
A fotózást tiszta szívemből 

szeretem. Ugyanakkor fontos-
nak tartottam a stabil háttér 
felépítését, hogy ne szpon-

zoroktól függve kelljen terveznem a fotós 
utakat a jövőben, mint tettem anno. Biztos 
vagyok benne, hogy hamarosan lényegesen 
több időt fogok tudni szentelni a vizuális mű-
vészetnek.
Milyen céljai vannak még a fotózással?
A kérdés az, hogy milyen történeteket tu-

dunk elmondani egy fotóval? Arra szerettem 
volna felhívni a figyelmet, hogy miképpen 
tűnnek el több ezer éves kultúrák, amik pár 
évtized múlva már nem lesznek. A fotóim 
többsége figyelemfelkeltő, egyben tudatfor-
máló. 
Mostanában viszont a tengerszint feletti 

magasságokból az alá süllyed.
Mindig szerettem az óceánt. Ha más kö-

zegbe születek, akkor most tengerbiológus 
lennék. Dubajban adja magát a hely, ezért az 
elmúlt években egyre komolyabb szintű bú-
várvizsgákat tettem, jelenleg technikai mély-
búvár vagyok. Fontos a tengeri világ bemuta-
tása, hiszen a víz melegedése és savasodása 
miatt 2050-re a korallzátonyok 99 százaléka 
eltűnik.
Tervez esetleg újabb kiállítást?
Igen. Még fél év búvárkodás kell, hogy ösz-

szeálljon egy kiállítási anyag, amely a szét-
szemetelt tengerek esztétikus bemutatását 
célozza meg „gyönyörű szemét” címmel. 
Látható lesz gumiabroncsban élő polip vagy 
konzervdobozba rekedt rák is. 

SZG

Mostanában keveset 
hallani önről Gödöllőn…
Talán azért, mert nem 

Gödöllőn élek, hanem 
Dubajban. 2014-ben vé-
geztem a Corvinus Egye-
temen közgazdászként. 
Vonzott az üzleti világ, mi-
vel fotósként, Afrikát járva 
bepillanthattam más or-
szágok fejlődésébe, kül-
gazdaságába, kereskedel-
mébe is. Addigra persze 
láttam a fotográfia árnyol-
dalait is, ezért dönteni 
kellett: fotós maradok 
küszködve az expedíciók 
anyagi terheivel, vagy az 
üzleti világot választom, 
és mellette hobbiként fotózom tovább.
Az utóbbit választotta?
Egy gyors, de erős karrier lehetőségét sze-

rettem volna megragadni, így elnyertem az 
EBS német magánegyetem ösztöndíj pályá-
zatát. Egy évet ott, plusz egyet Kínában tanul-
tam. Ez a mesterképzés szinte egyenesen utat 
mutat az üzleti világ fajsúlyosabb részeibe, a 
stratégiai tanácsadásba és a befektetési ban-
károk világába. Két évig Johannesburgban 
dolgoztam kormányzati területen, stratégiai 
tanácsadóként, de a dél-afrikai valóság nehe-
zen élhető. Rossz volt megélnem a nagyfokú 
bűnözést, a feketék és fehérek közti ellenté-
tet, a körülményes államapparátust és a nagy 
távolságot az otthonomtól. Hétvégente sza-
fari fotózásra mentem, volt egy kiállításom 
is, mellette pedig publikáltam magazinok-
ban, de kértem az áthelyezésem. Dubajba 
kerültem, amit nem bántam meg, szeretem 
az Emírségeket. Egy sokkal nyugodtabb vilá-
got, életminőség javulást hozott számomra. 
Mindig is szerettem a Közel-Keletet, mert van 
egy romantikája. Sokan nem látják a kopá-
rabb tájak szépségét, engem viszont mindig 
is vonzottak a sivatagok, a sziklás hegyek és 
tengerpartok.
Számított az áthelyezésekor a fotózási 

lehetőség?
Igen, pár órás utazással elérhetők Közel-Ke-

let országai, India és Észak-Afrika, így tovább-
ra is adózhattam szenvedélyemnek.

Lantai-Csont Gergely
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FOTÓPÁLYÁZAT 
VÉGET ÉRT A SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET 
„GÖDÖLLŐ ŐSSZEL” CÍMŰ FOTÓPÁLYÁZATA. A RENGETEG 
BEÉRKEZETT ALKOTÁST EGY SZAKMAI ZSŰRI VÁLOGATTA, 
AMELYNEK DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN AZ ÖT LEGJOBBRA 
LEHETETT SZAVAZNI AZ EGYESÜLET FACEBOOK ÉS 

INSTAGRAM OLDALÁN. 

1. helyezett: BARDI TÜNDE (nyereménye: az Arany Sün Fuji Fotó 
Centrum 10 ezer forint értékű utalványa)

2. helyezett: BEDŐ GERGELY (nyereménye: az Arany Sün Fuji 
Fotó Centrum 5 ezer forint értékű utalványa)

3. helyezett: BEDŐ DOROTTYA (nyereménye: az Arany Sün Fuji 
Fotó Centrum 3 ezer forint értékű utalványa)

GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK!

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. NOVEMBER 20.

JELENTKEZÉS:  

WWW.GDL.HU/TORTENELEMVERSENY

1.

2.
3.

EG
YESÜ

LETI ÉLET

NOVEMBER 12-ÉN A SZÖVETSÉGBEN A GÖDÖLLŐIEKÉRT EGYESÜLET  
SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SPORTPROGRAM SOROZATUNK 
MÁSODIK ESEMÉNYE, AMELY KERETÉBEN A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁGOT CÉLOZZUK MEG!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: +36 30 975 4722 

WISZNOVSZKYTAMAS15@GMAIL.COM

A rendezvényre minden kedves gödöllői lakost, város iránt 
érdeklődőt és itt tanuló diákot szeretettel várunk! 

A túra egyaránt lehetőséget biztosít a város történetének 
megismerése mellett a kikapcsolódásra, valamint a közös 
együttlétre a családoknak és minden túrázni szeretőnek. 

A pihenőben bográcsozással, forralt borral,  
teával látunk vendégül mindenkit. 

A TÚRA ÚTVONALA:  
PREMONTREI GIMNÁZIUM  

TELEKI PÁL MINISZTERELNÖK SÍRJA 
PAP-MISKA FORRÁS  

BABATI KASTÉLY 
 PREMONTREI GIMNÁZIUM 

A TÚRA HOSSZA: 15 KM 

VÁRUNK MINDEN FIATAL ÉS RÉGEBB 
ÓTA FIATAL JELENTKEZŐT!

JELENTKEZNI 
 GOOGLE FORMON 

A TÚRA MINDEN RÉSZTVEVŐ 
SZÁMÁRA DÍJMENTES!

BIT.LY/3COFE3J
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Soha nem látott rekordmagas csapat- és láto-
gatói létszám mellett került megrendezésre im-
máron negyedik alkalommal az a jótékonysági 
focitorna, amit egy civil baráti közösség szerve-
zett a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesü-
let támogatásával. A kedvezményezett idén is a 
több mint 450 gyermeket foglalkoztató, ezzel az 
ország legnagyobbjának számító, gödöllői 802. 
számú Szent Korona Cserkészcsapat volt. Gö-
döllő egyik patinás és emblematikus épülete, az 
egykor szebb napokat látott Bezsilla-villa tavaly 
került a cserkészek üzemeltetésébe. A felújításra 
szoruló új otthonon sok a tennivaló, és az idei tá-
mogatással a Bauhaus stílusban épült ház lakói a 
sérült födémet tudják megerősíteni.
A pályákon reggeltől estig 47 amatőr focicsa-

pat mérte össze a tudását hét korosztályban, 
miközben a legkisebb gyermekeket arcfestés 
várta, de Varga Attila Európa mester kőszobrász 
helyszíni látvány kőfaragását is megcsodálhatta 
mindenki, aki egy gyönyörű kőkeresztet készített 
a cserkészotthon falára. A sport nem csak a zöld 
gyepen volt jelen, hiszen az interneten is értékes 
sportrelikviák kerültek kalapács alá. Már a hely-
színen komoly adomány gyűlt össze a nevezési 

díjakból, és a kilátogató, jószándékú emberek 
anyagi támogatásaiból, ami a nap végére az egy 
millió forintot is meghaladta. Végül a számos 
sportrelikvia internetes licitálását követően ösz-
szességében 1 millió 468 ezer forintos támoga-
tásban részesültek a cserkészek. A szervezők és a 
cserkészek is hálásak, és köszönik minden egyes 
személy, szervezet vagy cég felajánlását a nemes 
ügy érdekében.
A sportnapnak „Egy közülünk” vendégei is 

voltak: a gödöllői Kovács Mátyás, 

U21 válogatott labdarúgó, a szintén gödöllői Bú-
tor Anna és Kristóf Dóra, strandröplabda orszá-
gos bajnokok, de kilátogatott Gémesi Csanád, 
többszörös Európa-bajnok és olimpiai- illetve 
világbajnoki bronzérmes kardvívó is, aki szin-
tén a város szülöttje. Simics Judit Európa-baj-
nok, olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, illetve 
Kopeczky Lajos nyugalmazott sportújságíró és 
riporter is megtisztelte jelenlétével az eseményt, 
előbbinek születésnapja alkalmából egy tor-

SP
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Október első vasárnapja a jótékonyság napja volt Gödöllőn
Akik október 2-án kilátogattak a Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos Sportcentrumba, azok megélhették az öröm, a 
jókedv, az összefogás és összetartozás, a barátság, az önzetlenség és a jótékonyság érzését.



2022. október 27. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 17

Nagy-Vargha Zsófia, a Ku
lturális és Innovációs Min

isztérium fiatalokért 

felelős helyettes államtitká
ra is a helyszínen rúgta a la

bdát a felnőtt hölgyek 

között. Zsófia így értékelte
 a sportnapot: „Azért is érd

emel minden évben kü-

lönös figyelmet ez a rende
zvény, mert nem csak a mo

zgást népszerűsíti, ha-

nem mindeközben kiáll fon
tos ügyek mellett. Ráadás

ul az önkéntes munkát 

és az értékalapon működő
 közösségeket szintén tám

ogatja. Ezek egyébként 

mind szerepelnek a fiatalok
ért felelős szakterület legfo

ntosabb ügyei között.”

tával is kedveskedtek a szervezők. A Török Ignác 
Gimnázium jóvoltából egy Nagy Dániel - egykori 
gödöllői nevelésű és magyar válogatott labdarúgó 
- által aláírt focilabda is árverésre került, amit min-
den vendég ellátott a kézjegyével.
A IV. Jótékonysági Sportnap az Ifjúságért ren-

dezvény címéhez méltóan a sportról, a nagybetűs 
FOCI-ról, az ifjúságról és a jótékonyságról szólt, 
mindezt úgy, hogy nemcsak az időjárás volt ragyo-
gó, hanem a kilátogatók arca is. Emlékként pedig 
megmaradnak a mosolyok, a lendület, a fiatalság, 
az önzetlenség, az összefogás, a közösség és a foci!

SPO
RT - KÖ

ZÉLET

Október első vasárnapja a jótékonyság napja volt Gödöllőn

Fotók: Bedő Dorottya és Vanyó Ágoston
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„Közösségben az öröm 
dupla öröm, a bánat fele bánat”

SP
O
RT
 - 
KÖ
ZÉ
LE
T

a keretet kinőtte a sportnap. A civil közösségek 
és az egyesület a garanciája a nagyszabású ren-
dezvény „profi” lebonyolításának. Remélem, ez 
pedig egyre több támogatót hoz magával, azaz 
egyre nagyobb adományt sikerül a rászorulók-
hoz eljuttatni!
Az elmúlt két év különleges volt abban az 

értelemben, hogy ugyanazt a szervezetet, 
nevezetesen a helyi cserkészek közösségét 
támogatta a rendezvény. Milyen okok miatt 
gondolta ezt jónak a szervezőbizottság?
Ott kell segíteni, ahol a legjobban fáj. A cser-

készotthon felújításával több mint 400 gödöllői 
gyereknek segítünk úgy, hogy részt vesznek 
a tornán és kiveszik a részüket a szervezésből 
is. A műszaki állapot végett, egyéb támogatás 
hiányában nagy szükség van a segítségre, de a 
legfontosabb itt is a jövőnk építése velük együtt. 
Bízunk benne, ha már nem lesz szükség a cser-
készház támogatására, akkor is ők lesznek az 
elsők, akik egy új, nemes cél érdekében segíteni 
fognak, ami által megvalósul a generációkon átí-
velő példamutatás, hiszen hamarosan az ő gyer-
mekeikből kell segítőkész fiatalokat nevelni.
Az idei sportnap rekord nevezési- és látoga-

tói létszámot hozott ismert vendégek jelenlé-
tével. Ez minek volt köszönhető?
A közösséget mindig egy közös cél emeli fel. 

Ha minél több ember tesz egy cél megvaló-
sításáért, akkor borítékolható a siker. Az ese-
mény ismertségén kívül a versenyt szervezők 
áldozatos és lelkes munkája hozta meg annak 
eredményét. A sport szeretete, a jótékonyság 
gyakorlása nem csak a csapatok létszámában 
mutatkozott meg, hanem a szurkolók számá-
ban is, akiknek a kiegészítő programok is színe-
sek, vonzóak voltak.
A sportnap megkerülhetetlen hagyomány 

lett a városban a sok pozitív értéken kívül is. 
Jövőre akkor Önökkel ugyanitt?
Igen, mivel közösségben az öröm dupla 

öröm, a bánat fele bánat. Idén a jövőnk jelen 
volt, így hálás szívvel gondolunk minden ada-
kozóra, segítőre és résztvevőre. Jó együtt lenni, 
és jó célért adakozni! Sok szeretettel várunk 
mindenkit jövőre!

Négy évvel ezelőtt már alapból tervezték a 
sportnap megszületését, vagy a beteg fiú segí-
tése adta az ötletet?
Az első focitornát beteg gyerekek megsegíté-

se céljából rendeztük. Arra gondoltunk, hogy a 
sok-sok év alatt, amióta foci edzéseket tartunk, 
a „kis” focistáinkból felnőtt fiatalemberek lettek, 
és az együttműködésükkel lenne igazán szép 
és hatékony a beteg társak támogatása. Nagy 
élmény volt közösségben, összhangban egy jó 
célért tenni.
Ha nem jön közbe a járvány, akkor idén már 

az ötödik sportnapon lennénk túl. Hogyan lát-
ják az elmúlt időszakot, és milyen üzenetet rejt 
magában egy ilyen esemény a városban?
Hosszabb távú célként már akkor is felmerült 

a torna rendszeres megrendezése a rászoruló 
fiatalok támogatásáért. Nagy öröm látni, hogy 
elképzelésünk helyet talált egy széleskörű civil 
közösség életében, amely azóta hagyománnyá 
vált. Az évek bebizonyították: ha összefogunk, 
mindent meg tudunk oldani. A jótékonyság jó 
példa arra, hogy lehet még bízni az emberekben, 
és ebben a tétova világban képesek vagyunk ön-
zetlenül másokért is tenni. Az esemény felhívja 
a figyelmet a példamutatás fontos szerepére a 

fiatalok nevelésében, és nagyban hozzájárul a 
segítőkész jellem formálásához is.
Mennyire fontos, hogy egy széles civil közös-

ség érzi magáénak az eseményt, amin belül a 
Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület is fel-
vállalja, sőt segíti a szervezési feladatokat?
A lebonyolítást a kezdetektől nagyon sok jó 

szándékú ember támogatta, de szerencsére ezt 

„Különleges élmény és megtiszteltetés volt számomra, hogy a kezdetektől részt vehettem a szervezésben, majd később a 
lebonyolításban. Sok olyan dolgot láttam és hallottam, amit mások maximum csak megérezhettek a színfalak mögötti 
eseményekből, és ami azt mutatta, hogy érdemes jót cselekedni, példát mutatni, és még jobb mindezt egy csapat tagjaként 
tenni. Az egyik résztvevő csapat tagjaként részese voltam a közös lelkesedésnek, az egymásért küzdésnek, a gólörömnek, 
a csapattársak önzetlenségének és nagylelkűségének is. Ott voltam azon a megbeszélésen, ami a csoportmérkőzések 
során éppen egymás ellen pályára lépő két csapat tagjai között zajlott, ahol az egyikük a sérülések és távolmaradások 
miatt nem tudott volna kiállni. A másik csapat tagjai közül néhányan szó nélkül mezt cseréltek, és kisegítették őket: azért 
jöttünk, hogy játszunk, és hogy jól érezzük magunkat. Végignéztem azt a döntőt, amelyben gimnazista fiam és barátai 
is játszottak. Sajnos hamar eldőlt a mérkőzés, a másik csapat korban és erőnlétben is felülmúlta a srácokat. Számukra 
viszont láthatóan nem ez volt a lényeg, hiszen végig vigyorogva, egymást bíztatva és örömmel játszottak, a meccs végén 
pedig jó kedvűen gratuláltak a bajnokcsapatnak. Erről szólt ez a nap. Rólunk, a városról, a térségről és egymásról, a fociról 
és a csapatokról, az önkéntességről és a példamutatásról.”

2018-ban két jóbarát gondolt egy nagyot, és egy beteg fiatalember javára 
jótékonysági napot szervezett. Lévén mindketten elkötelezett sportbará-
tok, a jótékonyságot sportba, nevezetesen fociba csomagolták. Egyikük 
Pál István, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyugdíjas testnevelő 
pedagógusa, sok kisgyermek Pista bácsija, aki megannyi fiatallal szeret-
tette meg a sportot, azon belül a labdarúgást. Másikuk Kiss László, a Grá-
nit Oroszlán Példakép Mester kategóriában díjazott vállalkozó és edző, aki 
a két évtizede vállalt önkéntes szabadidős gyerekfutball munkáján túl éle-
tével és emberségével is példát állít gyermekeink elé. Négy évvel később 
ők is részt vettek azon a megbeszélésen, ahol a szervezők rövid értékelés-
re gyűltek össze a IV. Jótékonysági Sportnap az Ifjúságért zárásaként. Ez 
alkalommal őket kérdeztük a sportnap küldetéséről.

Kiss László és Pál István

Szabó István

Hírek a kulisszák mögül, avagy Szabó István, a sportnap egyik főszervezőjének gondolatai:
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Pástra fel!

Ezüstös büszkeség

Tíz hónappal az első használatbavé-
tel után, október 15-én hivatalosan 
is átadták a gödöllői vívócsarnokot, 
amely két korábbi edző, Batizi Sán-
dor és Benkő Tibor nevét viseli.

Kisebbfajta csoda történt Debrecen-
ben, hiszen a MATE-GEAC atlétika 
csapata az idei csapatbajnokságban 
óriási meglepetésre a második helyet 
szerezte meg.

Gémesi Csanád, olimpiai bronzérmes gö-
döllői vívó nem csupán köszönetet mondott 
mindenkinek, akik segítettek idáig eljutni, de a 
beszédét követően a dobok mögé is beült, hogy 
zeneiskolás növendékek társaságában a cere-
mónia részeként is hozzájáruljon a megjelentek 
szórakoztatásához. Gödöllő olimpikonja viszont 
nem csak vívóként és dobosként, hanem házi-
gazda minőségében is hivatalos volt az avató 
rendezvényen, hiszen ő a csarnokot üzemeltető 
Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
A Batizi-Benkő Vívócsarnok átadásával egy új 
korszak indul a helyi vívás életében, amihez sok 
sikert kívánunk!

A Hajós Alfréd Általános Iskolával szemben 
lévő, Isaszegi úton kialakított sportobjektumhoz 
az önkormányzat biztosította az 1115 négyzet-
méteres telket. Mindez 2017 szeptemberére 
datálható, amikor a város az ingatlanon felül  
50 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
is nyújtott a 8 verseny- és 12 edzőpást, valamint 
a szükséges technikai felszereltség kialakításá-
hoz. A teljes beruházás költsége 600 millió forint-
ra rúg, ebből több mint félmilliárdot a Magyar 
Vívó Szövetség finanszírozott.
Az ünnepélyes átadáson jelen volt Csampa 

Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke, a Belügy-
minisztérium nyilvántartások vezetéséért fele-
lős helyettes államtitkára, aki beszédet is mon-
dott. Meghívottként tiszteletét tette dr. Tarnai  
Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal főispán-

adott körülményekhez és saját magához mérten 
a lehető legjobban teljesített. A legtöbb pontot 
az ezüstérmes Soós Levente hozta az egyéni 
legjobbjával (51.62) 400 méter gátfutásban. A Si-
mon Virág, Dobránszky Laura, Németh Nóra és 
Nádházy Evelin összeállítású női 4x400 méteres 
váltó szokásához híven megnyerte a versenyszá-
mát. Bánovics József stabilan hozta idén a jobb-
nál jobb eredményeket, most is megnyerte a férfi 

A felnőtt csapatbajnokságon összesen négy 
felnőtt versenyzővel nevezett az egyesület (Nád-
házy Evelin, Szabó Diana, Pápai Márton és Tamás 
Máté). A 40 nevezésből 39 pontszerző helyet si-
került szerezni, és a gödöllőiek olyan nagynevű 
egyesületeket tudtak maguk mögött hagyni, mint 
a Ferencváros és az MTK. A MATE-Gödöllői EAC a 
két napos viadalon 403 pontot gyűjtött. Az egye-
sület ügyvezetője, dr. Kriszt Balázs a verseny 
előtt már az első hatba kerülést is kiemelkedőnek 
értékelte volna, de a csapat messze túlszárnyal-
ta mindenki elképzelését. Minden versenyző az 

ja és Vécsey László, a gödöllői központú, Pest 
megyei 6. számú választókerület kormánypárti 
országgyűlési képviselője is. A város nevében 
Gémesi György polgármester vívóruhában kö-
szöntötte a vendégeket, míg a helyszínen volt a 
képviselőtestület több tagja, dr. Kriszt Balázs, a 
MATE-GEAC ügyvezető elnöke és pár hete meg-
választott Gödöllői Sport Közalapítvány kurató-
riumának elnöke, illetve az egyetemi klub szak-
osztályainak képviselői és a magyar vívósport 
prominensei.

rúdugrást 502 centiméterrel. Női 400 méter gátfu-
tásban Dobránszky Laura 3. lett, női 400 méter sík-
futásban Nádházy Evelin 3., és Lesták Ármin élete 
legjobbjával szintén 3. helyen ért célba 3000 méter 
akadályfutásban. Ugyancsak bronzérmes lett Bán-
házi Botond is rúdugrásban 445 centiméterrel, így 
két gödöllői atléta állhatott fel a dobogóra ebben a 
számban. A kimagasló eredmény mellé 4.300.000 
forintot nyertek atlétáink.
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Gémesi Csanád a vívócsarnok 
ünnepélyes átadásán
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2100 Gödöllő, Dózsa György út. 96 | Tel.: +36 70 636 5678

www.arsenalfitness.hu
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Az elmúlt időszakban az egyetem és a sport- 
egyesület komoly célkitűzéseket fogalmazott 
meg a térségi sportélet fejlesztésével kapcsolat-
ban, melynek alappilléreként indulhatott el 2022 
szeptemberében a Gödöllői Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola MATE-GEAC Sportosztálya.
Az együttműködés lényege, hogy az egyesü-

let edzői, sportoktatói hetente két alkalommal, 
két-két testnevelésóra keretében végeznek a 
korosztálynak megfelelő atlétika-, úszás- és vízi-
labda-foglalkozásokat. Az atlétikaedzéseket az 
e célból felújított MATE Atlétikai Centrumban és 
az egyetem vagy az iskola sportcsarnokában, az 
úszás- és vízilabdaórákat pedig a Gödöllői Városi 
és Térségi Uszodában tartják, olimpikon és ki-
emelt utánpótlás edzők támogatásával.
Az országosan egyedülálló kezdeményezés 

keretében tehát az iskola és a sportegyesület 
közösen biztosítja a testnevelés tantárgy emelt 
szintű oktatását, a tanulók tehetsége szerinti 
maximális eredmény elérésének lehetőségét, a 
megfelelő sportágválasztást és a magas szintű 
test-kulturális műveltség elérését. 
Ehhez természetesen figyelembe veszik a ne-

bulók személyes érdekeit, adottságait, a sportág 
utánpótlás-nevelési célkitűzéseit és a hatályos 
jogszabályokat is.
„A most kötött együttműködés maximálisan 

illeszkedik elképzeléseinkhez, hiszen az új osz-
tályban kiemelten kezeljük a tanulók kettős élet-
pályamodelljének lehetséges megvalósulását is. 
Ennek keretében a gyerekeket már az általános 
iskolában bevonjuk az egyetemi sportéletbe, töb-
bek között azzal, hogy a MATE-GEAC szakedzői 
részt vesznek a sportéletük alakításában, fejlesz-
tésében, ezen kívül pedig az egyetem működteté-
sében lévő sportlétesítményeket is a gyermekek 
rendelkezésére bocsátjuk. Ennek a távlati célja 
az, hogy a legtehetségesebb diákok a későbbiek-
ben minél több esetben válasszák a MATE-GEAC 
színeiben megvalósuló élsportolói tevékenysé-
get, majd a MATE képzéseit” – hangsúlyozta Dr. 
Gyuricza Csaba, a MATE rektora és a MATE-GEAC 
elnöke.
Körmendy Katalin, a MATE-GEAC atlétika 

szakosztály és a Magyar Atlétika Szövetség ki-

emelt utánpótlás edzője az együttműködés kap-
csán hangsúlyozta, hogy az órákat világverse-
nyeken, felnőtt Európa-bajnokságokon sikerrel 
részt vett sportolók is segítik. Mindez egy rend-
kívüli plusz élményt ad a gyerekeknek, hiszen 
láthatják, hogy hová lehet eljutni és nemcsak a 
tévéből ismerhetik meg a válogatott sportolókat, 
hanem személyesen is találkozhatnak velük, ez-
által élő kapcsolat alakulhat ki közöttük. 
Albertné Tóth Katalin, a Gödöllői Hajós Alfréd 

Általános Iskola intézményvezetője elmondta, 
hogy az együttműködésnek köszönhetően a di-
ákok izgalmasabb órákat, nagyobb kihívásokat 
kaphatnak, ezzel együtt pedig kiteljesedhet az 
iskola sportélete is. Az edzőtáborok és versenyek 
alatt egyébként folyamatosan, akár elektronikus 
tananyagokkal is biztosítják a tanulási feltétele-
ket a sportoló tanulóknak, szükség esetén pedig 
menedzselik a felzárkóztatásukat.
A vállalások felmenő rendszerben folytatód-

nak, azaz 2025 szeptemberétől már minden 
alsós évfolyamban hetente két alkalommal, két-
két testnevelésóra keretében végeznek a korosz-
tályoknak megfelelő atlétika-, úszás- és vízilab-
da-foglalkozásokat. Mindeközben folyamatosan 
segítik a sportoló tanulók pályaorientációját, 
mind a civil, mind pedig a sportpályafutás tekin-
tetében.

A MATE egyedülálló kezdeményezéssel 
támogatja az általános iskolai sportéletet
Az országban egyedülálló megállapodást kötött a Magyar Agrár- és Élettu-

dományi Egyetem sportegyesülete, a MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai 

Club (MATE-GEAC), a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola és a Dunakeszi 

Tankerület, melynek keretében magas szintű sportolási tevékenységet biz-

tosítanak a tanulók számára, megalapozva ezzel a kettős életpályamodellt.
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séretében állnak a vendégek rendelkezésére.
Összességében elmondható, hogy az új 

Tourinform iroda hiánypótlás egy régóta lé-
tező, ugyanakkor lefedetlen keresletre, ezért 
küldetését a lehető legkomolyabb felkészült-
séggel kívánja ellátni, hogy legteljesebb kö-
rűen tudjon válaszolni a felmerülő igényekre. 

https://www.facebook.com/tourinformgodollo

e-mail: godollo@tourinform.hu

Telefon: +36 70 550 0575

A Gödöllői Tourinform Iroda fő célkitűzése 
a gödöllői régió turisztikai képviseletének el-
látása, aktív, működő kapcsolatot teremtve 
a térségben található értékek, az ide érkező 
látogatók, valamint a térségünkben, és vá-
rosunkban élők között. Kiemelt partnereik 
közé tartoznak a Turisztikai Egyesület Gödöllő 
tagjai, akik a térség legfontosabb turisztikai 
vonzerejével rendelkező attrakcióknak számí-
tanak.
Tapasztalataink szerint nemcsak a külföl-

di vagy más megyékből ide látogató belföldi 
turistáknak van szükségük információkra, 
irányított segítségnyújtásra hanem az itt élők 

számára is fontos bázispont lehet, ha aktuális, 
éppen zajló, vagy a közeljövőben megrende-
zésre kerülő eseményekről, programlehető-
ségekről szeretnének bővebb felvilágosítást 
kapni.
Mindenki bátran fordulhat az irodához ké-

résekkel, kérdésekkel, az ajánlatokat napra-
készen és személyre szabottan állítják össze, 
hogy mindenki megtalálja a számára legmeg-
felelőbb feltöltődési és kikapcsolódási lehető-
séget.
Nagy sikerrel útjára indult a gödöllői él-

ményséták programsorozat, amelynek kere-
tében különböző tematikák mentén szervez-

nek és hirdetnek meg váro
si sétákat, ahova minden kedves 

gödöllőit is szeretettel várnak. Első 
ilyen séta a „barokk gyöngyszemei 
Gödöllőn” túra volt, amelynek ke-
retében az érdeklődők a Kastélyká-
polnát, a város szívében található 
Mária-oszlopot és a Református 
templomot tekinthették meg szak-
vezetés keretében.
A Tourinform Iroda kollégáival 

találkozhatnak személyesen a kas-
tély falai között, továbbá elérhetőek 
telefonon, a facebookon, illetve az 
interneten is, ahol folyamatosan 
frissítik a híreket, és közzéteszik a 
legfontosabb eseményeket.
A Tourinform Irodában csodás 

ismeretterjesztő regionális és te-
matikus kiadványokat, térképeket 
kaphat bárki, a munkatársak egy 
kedves vendégszerető mosoly kí-

Adventi Kastélynapok – 2022
„…hogy az ünnep teljes legyen!”

Az esztendő legbensőségesebb időszakában a régimódi,
meghitt karácsonyok hangulatával vár mindenkit 

a Gödöllői Királyi Kastély!

2022. december 10-11. és december 17-18. 

GDL_Advent_2022  10/12/22  12:52 PM  Page 1

Személyreszabott összeköttetés 
a vendégek és régiók között
Sokakban felmerül a kérdés: mivel foglalkozik egy Tourinform iroda? 

Miért érdemes hozzájuk fordulni? Miben tud segítségére lenni az ide 

érkezőknek?
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Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program indul

Megújult a fácánosi premontrei sírkert
A Premontrei Rend fennállásának 900 éves jubileuma után, gödöllői tör-
ténelmük 100. évfordulójára készülve a gödöllői premontreiek ünnep-
ségsorozattal tisztelegnek a múlt előtt, amelynek számos eseménye lesz 
látható a következő másfél-két évben. Mindezek előtt előkészületül ke-
rült sor október 24-én a megújult rendi sírkert megáldására, valamint a 
városi temető premontrei parcellájával történő egyesítésére.
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„Mi úgy látjuk, hogy fontos a nemzeti identi-
tás, fontos a hagyományainknak nem a meg-
őrzése, nem az ápolása, hanem az életben 
tartása és megélése” - jelentette ki Kisfaludy 
László, a Belügyminisztérium köznevelési 
helyettes államtitkára szeptember 20-án a 
Nemzeti Múzeum dísztermében tartott sajtó-
tájékoztatón utalva arra, hogy szerte a világon 
templomokat, emlékhelyeket, a nemzeti múlt 
szempontjából fontos műemlékeket, szob-
rokat semmisítenek meg. Szerinte ez elvezet 
a nemzettudat gyengüléséhez is, ezért több 
országban már nincs kötelező történelemok-
tatás, így az ottani gyerekek nem ismerik meg 
saját nemzetük kultúráját. Kifejtette: „Ezért 

kapott nagy hangsúlyt a hazafias szemlélet 
a megújult Nemzeti alaptantervben, és ezért 
igyekeznek ezeket a szempontokat hangsú-
lyozni az oktatásban is.” 
Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet 

főigazgatója elmondta: „A Nemzeti emlékezet-
pedagógiai programmal a 12 és 18 év közötti 
középiskolás fiatalokban szeretnék erősíteni a 
nemzeti összetartozás érzését az emlékhelyek 
és a köznevelés szereplőinek összefogásával.”  
Péterfi Gábor, a Történelmoktatók Szakmai 
Egyesülete vezetőségi tagjaként a sajtótá-
jékoztatón a program módszertani elemeit 
ismertette. Kiemelte: „Öt kiemelt helyszínt 
választottunk az emlékezetpedagógiai pro-

A premontreiek gödöllői letelepedé-
sükkor a Fácános erdejében létesítettek 
temetőt halottaiknak. 1950 után kénysze-
rűségből nem temetkezhettek már ide, 
ezért a városi temetőben alakítottak ki a 
rendi elhunytaknak parcellát a katolikus 
plébánia jóvoltából. A rend kilátástalan 
helyzete miatt az is felmerült, hogy a fácá-
nosi sírkertet ide telepítik át.
A rendszerváltozás idején visszatele-

pültek városunkba a szerzetesek, így a 
folyamatosan ápolt rendi temetőt újra 
birtokba vették. Itt nyugszik Fényi Ottó 
atya is, városunk díszpolgára, aki újrain-
dította a gödöllői rendi életet, és a pre-
montrei gimnázium 30 évvel ezelőtti, 
1992-es újraindítása is a nevéhez fűződik. 
A rendi sírkerttel kapcsolatban azonban 

jektben, ezek egyike Gödöllő. A Királyi Kastély 
megtekintésekor a diákok egy 4-5 órás prog-
ram keretében játszva tanulva ismerhetik meg 
a barokk magyarországi történetét, a barokk 
irodalmat, zenét és történelmet. Van térké-
pes feladat a projektben, ahol a diákoknak 
leírások alapján maguknak kell helyszíneket 
beazonosítaniuk, megtalálniuk. Lehetőség van 
dokumentatív kisfilm vagy prospektus készíté-
sére is. A lényeg, hogy mindez csapatban tör-
ténik, hiszen fontos célunk a közösségi szellem 
erősítése is.” A november közepéig tartó pilot 
programba a gödöllői középiskolák is bekap-
csolódnak.

számos kérdés merült fel, így annak temetőként 
való használata is egy megoldandó feladat volt. 
A Gödöllői Premontrei Apátság döntése nyomán 
megkezdődött a szétszóratás idején elhunyt 
rendtagok nyughelyeinek újragondolása. Miu-
tán minden hivatalos és fizikai akadály elhárult, 
sor kerülhetett a városi temetőben nyugvó rend-
tagok exhumálására.
Az október 24-i megemlékezés ünnepi gyász-

misével kezdődött a premontrei plébániatemp-
lomban, mely után körmenettel érkeztek a részt-
vevők a megújult fácánosi sírkertbe. A temetői 
szertartás során – miután a 15 exhumált sírhely-
ből 12 premontreit már korábban újratemettek 
– végső nyughelyükre helyezték a rendi gim-
názium három korábbi igazgatóját, Champier  
Istvánt, Stuhlmann Patrikot és Kumorovitz 
Bernátot. Az apátság a városi temető premont-
rei parcelláját visszaadta a gödöllői római katoli-
kus egyházközségnek.
A Gödöllői Premontrei Apátság kutatásokat 

folytat a Kárpát-medence szerte fellelhető, a 
szétszóratás miatt rendi kereten kívül élt és el-
temetett rendtagok sírhelyeinek felkutatására, 
hogy a már lejárt vagy nem gondozott nyughe-
lyeken lévő halottaikról is gondoskodhassanak.

Gödöllő is a kiemelt helyszínek között
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A Nemzeti Örökség Intézetének javaslatára idén októberben elindult 
a Nemzeti emlékezetpedagógiai program tesztfázisa öt magyarorszá-
gi - köztük gödöllői - emlékhelyen. A Belügyminisztérium Köznevelési 
Államtitkársága, a Klebelsberg Központ, a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal, valamint a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete 
együttműködésével megvalósuló kezdeményezésben közel kétszáz is-
kola diákjai vehetnek részt.
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1924. március 29-én született Rákospalotán 
(amely akkor még önálló település volt), Scherfe-
neder Kálmán néven. Abban az évben látta meg 
a napvilágot, amikor megnyílt Gödöllőn a későb-
bi tanulmányainak helyszíne, a Premontrei Gim-
názium. Az elemi iskola (a mai általános iskola) 
első négy osztályát Rákospalotán végezte, végig 
kitűnő eredménnyel. Harmadik osztály után a 
család magyarosította nevét Sopronyira, így a bi-
zonyítványában a negyedik osztálynál már az új 

nevén szerepel. A két 
világháború között 
ez elég gyakori volt. 
Híres embereknél ez 
elvárás is volt, külö-
nösen a vitézi cím 
adományozásánál.
1934-ben sikere-

sen felvételizett a 
Premontreiek Gö-
döllői Szent Norbert 
Gimnáziumába. Itt 
tovább folytatta si-
keres tanulmányait.  
Végig kitűnő ered-

ménnyel zárta az egyes tanéveket. Mindig el-
ismerően szóltak róla, nagyon szorgalmas és 
udvarias diákként emlékeztek rá tanárai és osz-
tálytársai is. Már ilyen fiatal korában elhatározta, 
hogy az érettségi után a Premontrei Rend tagja 
szeretne lenni. Mivel akkoriban a gimnázium 
tanárainak túlnyomó többsége még szerzetest-
anár volt, így több követendő példával is talál-
kozott. Sajnos azonban ez az álma már nem vál-
hatott valóra, mert 1937-ben megbetegedett és 
rövid betegeskedés után, a IV. osztály tanév ele-
jén fájdalmasan, fiatalon elhunyt. Október 15-én 
helyezték végső nyugalomra a rendi temetőben. 
Az erről a tanévről készült évkönyvben (értesítő-
ben) ezekkel a megható gondolatokkal emlékez-
tek meg róla: „A csapás váratlanul érte és mélyen 
megrendítette a tanárokat és tanulókat egya-
ránt. Az intézet benne nagyon tehetséges, vallá-
sos lelkületű, kötelességtudó tanítványát vesztet-
te el, tanulótársai pedig kedves, szeretetreméltó 
barátjukat és jeles példaképüket. Az egész tanári 
kar és a tanulóifjúság együttérző szívvel és lélek-
kel osztozott a mélyen sújtott szülők gyászában. 
A jó Isten adta, a jó Isten vette el. Útjai, rendelései 

kifürkészhetetlenek. Áldassék az Ő szent neve!”
Különösen nagy volt a szülők tragédiája, mi-

vel egyetlen gyermeküket vesztették el. Viszont 
tiszteletben tartották Kálmánka utolsó kérését, 
aki azt kérte, hogy örökségét az új felépítendő 
templom javára ajánlják fel. Ezt a következő év-
ben közjegyző előtt hivatalos végrendeletben is 
megerősítették. Ebben azt olvashatjuk, hogy a 
szülők, haláluk után a család 20 holdas (ez ak-
koriban egy komolyabb paraszti birtoknak szá-
mított) birtokát az épülő templom felépítésére 
ajánlják fel. Ha addigra a templom felépül, akkor 
felét a templom működési költségeire, a másik 
felét pedig az arra rászoruló egy vagy két diák 
kapja meg öt évig ösztöndíj formájában. Férje 
halála után, özv. Sopronyi Kálmánné 1977-ben 
újabb végrendeletet készített. Mivel földbirtokkal 
már nem rendelkezett, ezért az ingóságait aján-
lotta fel a rendnek, ténylegesen Fényi Ottó József 
későbbi kormányzó perjelnek. Többek között így 
került a rend tulajdonába Kálmánka hegedűje is.
A templom azért nem készült el még 1938-

ig, mert az 1923-tól 1928-ig tartó építkezésekre 
(gimnázium, konviktus és a rend-
ház) fordították a rend birtokaira 
felvett külföldi hiteleket. Ezeket a 
kölcsönöket a rend 1939-re visz-
szafizette, és ezután kezdődhe-
tett volna a templom felépítése. 
Ekkor azonban kitört a második 
világháború, amelybe Magyaror-
szág is 1941-ben belépett. Így az 
akkori pénzügyi helyzetben nem 
valósulhatott meg az építkezés, a 
háború utáni három évben pedig 
a károk helyreállítására fordította 
a rend a rendelkezésre álló erejét. 
Az 1948-as államosítás után 41 
évre ismét lekerült a napirendről 
ez a beruházás. A szerzetesren-
dek 1989-es újraindulása után 
Fényi Ottó kormányzó perjel ve-
zetésével a Premontrei Rend az 
iskolaépítés mellett kápolnát is 
épített a Fácán soron. Ezután ez 
volt az iskolai szentmisék hely-
színe, 1998-tól pedig már plé-
bániatemplomként is szolgálta 
a híveket. Azonban az egyre nö-

vekvő létszámú iskola – amely 2024-ben éri el tel-
jes létszámát 20 osztállyal – kinőtte a kápolnát. 
Ezért továbbra is fontosnak tartotta a rend, hogy 
felépüljön az eredeti szándéknak megfelelő új, 
nagyobb templom. 2020-ban a Premontrei Rend 
állami támogatást kapott 900 éves jubileuma 
kapcsán, és így tavaly megkezdődhettek a mun-
kálatok a rendi temető mögött. A tervek szerint 
2023 őszén lesz a Szent Ágostonról titulált temp-
lom felszentelése.
Ezután Sopronyi Kálmánka már az új pre-

montrei templom altemplomában fog nyugod-
ni, ahogy síremlékén is olvashatjuk: „Szüleidnek 
szemefénye, társaidnak mintaképe voltál rövid 
élted alatt. Örökséged mely megmaradt, az épü-
lő templom kapta. Míg nyughelyed lesz alatta, 
addig pihensz itt a sírban, s tiszta lelked Istennél 
van.”
 A premontreiek és a gimnázium is úgy gondol-

ja, hogy a 13 éves korában elhunyt volt premont-
rei diák ma is példakép lehet tanulóink számára!

Lencsés Barna
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Sopronyi Kálmánka története
„Szüleidnek szemefénye, társaidnak mintaképe voltál…”

2022. október 13-án volt 85 éve, hogy 1937-ben rövid betegség után, tra-
gikusan és fiatalon meghalt Sopronyi Kálmánka (1924-1937), a Jászóvári 
Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziumának IV. A. 
osztályos (ez ma a 8. évfolyamnak felel meg) tanulója. De ki is volt ez a kis-
diák? Mi történt vele? Hogyan kapcsolódik napjaink helyi eseményeihez?
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Nem meglepő, hogy a város egyik legszebb pa-
norámáját kölcsönző víztorony a gödöllői domb- 
vidék legmagasabb pontján áll. Érdekessége, hogy 
a Duna és Tisza vízválasztójában fekszik, így  a to-
ronytól nyugatra eső víz közvetlenül a Rákos-pa-
takon keresztül a Dunába folyik, míg keletre a 
Besnyő-patak vízgyűjtő területe van, így ez a víz a 
Tiszába folyik. Az épületet az egyetemi lakótelep 
vízellátási gondjainak megoldására építették az 
1950-es évek második felében. Az egyetemi élet 
indulásakor sok kommunális beruházásra volt 
szükség. Óvoda, bölcsőde létesült, és a területen 
elkészült egy 109 lakásos lakótelep is. A megnö-
vekedett vízfogyasztás miatt három kutat is ástak, 
amit kútházakkal fedtek be. A víztoronyra a meg-
felelő víznyomás biztosítása miatt volt szükség. A 
víztornyot Jánossy György (1923-1998) és Czebe 
István (1928-1993) építészek tervezték, számos 
egyedi megoldást alkalmazva. A műemlék stílu-
sát tekintve nem annyira az ötvenes évek jellem-
zőit viseli magán, mint az 1920-as évek letisztult 
neoklasszicista stílusjegyeit. A víztorony megjele-
nése, a helyének a kiválasztása, a műszaki meg-
oldások, a víztorony környezetének kialakítá-
sa egyaránt szokatlan. 211 méter magasan 
fekszik a tengerszint felett, ezért nem volt 
szükség arra, hogy a torony nagyon ma-
gas legyen (magassága: 30 méter - a 
szerk.). Ha jobban megnézzük, akkor 
ez nem is víztorony, hanem egy világí-
tótorony. De hogyan kerül a Fácános-
ba az 50-es években egy „világítóto-
rony”? Az épület tervezője, Jánossy 
György építésznek tanult, de egye-
temi éveit megtörte a világháború. 
1944 telén, amikor már várható volt 

közvilágítás, és a fényszennyezés nem tette lehe-
tővé a csillagda kialakítását. Innen szép időben 
látszik az egész gödöllői-dombság. Könnyű kivenni 
a Naszály alakját, de jól látszanak az Isaszegi tavak 
is. A torony tetején egy forgó szélkakast helyeztek 
el, amely Megyeri Barna munkája. A torony és 
környezete egy napóra gondolatban kapcsolódott 
egybe. A napóra mutatója maga a torony, a muta-
tó hegye a szélkakas. Az óra számlapját a kertben 
elhelyezett zodiákus jegyeket mintázó kövek alkot-
ták,melyek 1962-ben kerültek a jelenlegi helyükre. 
Nagy Géza volt a Bika, a Rák, az Oroszlán, a Nyilas, 
a Vízöntő, és a Halak megformázója. A Kos, Ikrek, 
Szűz, Mérleg, Bak és a Skorpió Molnár László mun-
kája.
Az időt 8 és 17 óra között 

a torony területét határoló 
kerítésen belül elhelyezett 
jelzőkövek mutatják. A 
kerítésen belül a szélka-
kas árnyékának mozgását 
felhasználva virágórát is 
terveztek az egyetem ker-
tészeinek segítségével. 
Az épület bejárata felett 

Borsos Miklós szobrászművész (1906-1990) „Arion 
és a delfin” című alkotása látható, amelynek érde-
kessége, hogy Borsos Miklós szobrász sírját is ez 
díszíti. 
1990-ben az épületbe került a Mezőgazdasági 

Vízgazdálkodás- és Geodéziatörténeti kiállítás a 
Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék szervezé-
sében. Az épület jelenleg a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem kezelésében áll, országosan 
védett ipari műemlék. A víztorony sorsa minden 
igyekezet ellenére már elkészültekor eldőlt. Mire a 
torony felépült, elkészült a területen a vezetékes 
ivóvízhálózat. Bár műszakilag teljesen kiépítették, 
víz soha nem került a medencéjébe. Az épületet, 
mint remekművet jegyzik, országosan védett ipari 
műemlék, de gyakorlatilag az épületet soha nem 
használták semmire, funkcióját ma is keresi.

Ujj Ágnes jegyzetei alapján

a háború kime-
netele, végzős 
hallgatókat, köz-
tük mérnököket 
menekítettek ta-
náraikkal a front 
elől, hogy a há-
ború befejeztével 
a helyreállításban 
részt tudjanak 
vállalni. A háború 
vége Dániában 
érte őket. Itt ha-
difoglyokként lehetőségük volt munkát is vállalni. 
Dániában a tenger, a táj, a nálunk megszokottól 
eltérő építészeti megoldások, a táj és az ember 
harmóniára törekvése nagyon nagy hatással volt 
rájuk. Ezért az építészek, csak „dániások”-ként 
emlegetik őket. Magyarországra hazatérve ez 
a skandináv stílus valódi alternatívája vált a 
szocreál építészetnek. A szerkezetileg kettős 
héjú hengeres épületben két koncentriku-
san elhelyezkedő henger közt két vasbeton 
lépcső (úgynevezett ördöglépcső) vezet 
felfelé, amely egy DNS spirálhoz ha-
sonlít. A két lépcső elkerüli egymást, 
az egyik a vízmedencéhez, a másik 
az üvegfalú kilátóhoz vezet. Ez a 
lépcső nem csak, hogy izgalmas, 
de egy statikai gerincet is ad a víz-
tömeg megtartásához. A torony 
tetején elhelyezkedő üveg sisak, 
az üvegfalú kilátó eredetileg csil-
lagászati megfigyelőhelyként 
szolgált volna, ami nem valósult 
meg.  Azonban az  addigra kiépült 

A mindenhonnan látszó torony
A torony, amely a városból nagyon sok helyről látszik, kikacsintgat a 
fák lombkoronája felett, ahogy az Öreghegyen a tévétorony. A régebb 
óta Gödöllőn élők ismerik, de még közülük is csak kevesen jártak ben-
ne. A Kulturális Örökség Napjai programsorozaton belül idén is lehető-
ség volt „bevenni” az egyetemi víztornyot.
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Mihail Szergejevics Gorbacsov gyermek-
kora a sztálini diktatúra közepére esett, hi-
szen 1933-ben látta meg a napvilágot. Fiata-
lon eleinte a mezőgazdaságban dolgozott, 
de intelligenciája már akkor sejtette, hogy 
tovább fog lépni. 1950-ben végül elkezdett 
jogot hallgatni, amivel szinte párhuzamo-
san be is lépett a Szovjetunió Kommunista 
Pártba. Ezt követően a pályája igen gyorsan 
ívelt felfelé, így 1971-ben tagja lett a Közpon-
ti Bizottságnak is. Gorbacsov feltűnően jó 
kapcsolatot ápolt Jurij Andropovval, akinek 
köszönhetően még tovább lépett előre a hi-
erarchiában. Andropov pártfőtitkári megbíza-
tása alatt igen nagy hatalomra tett szert, így 
sikerült elérnie, hogy a kormánytagok jelen-
tős részét leváltsák.
1985 márciusában Cser-

nyenko halálával másnap 
megválasztották a Kommu-
nista Párt főtitkárának, ami 
hatalmas változást jelentett 
a korábbi évek vezetőihez 
képest, hiszen rendkívül fiatal volt. Hatalom-
ra jutásával elkezdte a politikai és a gazdasági 
élet megreformálását, aminek két vezérvona-
la a „nyíltság” és az „átalakítás” volt. A prob-
lémát a szovjet tömb hihetetlen gazdasági és 
életszínvonalbeli lemaradottsága jelentette. 
Mindezek mellett azonban egyre élesebb lett 
az ellentét az ortodox kommunisták és a re-
formerek között, aminek kicsúcsosodása a 
csernobili atomkatasztrófa során vált egyér-
telművé. Öt éves főtitkári megbízatása után 
1990-ben a Szovjetunió első és mint később 
kiderült, egyben utolsó elnöke is lett egé-
szen lemondásáig. Gorbacsov megújította a 
Szovjetunió nemzetközi kapcsolatait is, így jó 
viszonyt ápolt Margaret Thatcher angol mi-
niszterelnök asszonnyal és Ronald Reagan 
amerikai elnökkel is. 
Az egyik legfontosabb 
lépést Európa szem-
pontjából a Brezs-
nyev-doktrínával való 
szakítás jelentette, hi-
szen ez néhány évvel 
később lehetővé tette 
a közép-kelet-európai 
államok függetlene-
dését. Gorbacsov de-
mokratizáló intézke-
dései ellenére egyre 
erőteljesebb lett az 
ellentétes politikai ol-

dal befolyása is Borisz Jelcin vezetésével, aki 
később az elnöki tisztséget is elnyerte.
Gorbacsov kapcsolata igen érdekesen ala-

kult Magyarországgal. Ennek fő oka az volt, 
hogy korábban Kádár János mindig reformer-
ként és a jólét kiharcolójaként igyekezett be-
mutatni magát, azonban Gorbacsov politikáját 
túl veszélyesnek tartotta a kommunista hata-
lomgyakorlásra nézve. Kádár többször is kriti-
kát fogalmazott meg Gorbacsovval szemben.
Gorbacsov utazásai során 1983. szeptem-

ber 26-án Gödöllőn is megfordult, bár ekkor 
még nem volt a Szovjetunió vezetője. Ittlétéről 
több lap is cikkezett, amelyekben beszámol-
nak Gödöllőre utazásáról az MSZMP KB-ban 
töltött órái után. Gorbacsov feleségével együtt 
érkezett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem-

A Szovjetunió első és utolsó elnöke

Gorbacsov gödöllői látogatása
re, ahol megtekintették a magyar származású 
Amerigo Tot szobrászművész által készített 
domborművet, amelyet pár héttel ideérkez-
te előtt adtak át. A sokak által ismert „A mag 
apoteózisa” dombormű ma is az egyetem épü-
letét díszíti. Ekkor a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rendkívül fontos szerepet töltött be 
nem pusztán az oktatás területén, hanem a 
kutatás-fejlesztésben is, hiszen 2020 dolgozót 
alkalmazott, és hozzávetőlegesen 1400 nappa-
li tagozatos hallgató tanult.
Az Szovjetunió felbomlását követően Gor-

bacsov aktív résztvevője maradt a közéletnek, 
azonban az orosz politikai életben már nem 
tudott sikereket elérni, idejét egyre inkább 
a jótékonykodás tette ki. Mindezek ellenére 

számos alkalommal felszó-
lalt a számára elfogadhatat-
lan nemzetközi fejlemények 
kapcsán, így Szerbia bom-
bázásakor, az iraki háború 
kitörésekor és legutóbb az 
orosz-ukrán háború miatt is.

Érdemes belegondolni, hogy milyen idő-
ket élt meg Gorbacsov, hiszen saját szemével 
láthatta a sztálini diktatúra borzalmait, és a 
Szovjetunió világhatalommá válását: Ő maga 
is csatlakozott a Szovjetuniót átszövő kom-
munista párthoz, és látta, ahogy párttársai 
parancsára blokád alá vonják Berlint, meg-
semmisítik a magyar 1956-os forradalmat, be-
vonulnak a birodalom katonái Afganisztánba, 
lábbal tiporják az emberi élet szentségét, és 
emberek százezreit gyilkolják és nyomorít-
ják meg. Szemtanúja volt az amerikai-szovjet 
fegyverkezési versenynek, és döntéshozó pozí-
cióból szemlélte birodalma lassú haldoklását, 
majd országa demokratizálódását, és végül a 
halála előtti hónapokban az újbóli háborúba 
sodródását. Több mint 30 évvel túlélte a rend-

szerváltást. Nem tud-
hatjuk pontosan, mik 
motiválták a tetteit, és 
milyen céljai voltak, de 
az bizonyos, hogy a hi-
degháború és a békés 
átmenet nem lett vol-
na elképzelhető az ő 
józan gondolkodása és 
belátása nélkül, amiért 
1990. október 15-én 
megkapta a Nobel-bé-
kedíjat is.

Wisznovszky Tamás
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A Szovjetunió elnöke 2022. augusztus 30-án elhunyt, és vele sírba 
szállt a birodalom utolsó vezetője is. Nevéhez fűződik a pereszt-
rojka, a glasznoszty, a hidegháború vége, és a szovjet tömb vér 
nélküli felbomlása. Nemzetközi jelentősége nehezen becsülhe-
tő túl, ugyanakkor Gödöllő története sem mentes személyétől.

Mihail Szergejevics Gorbacsov

Gorbacsov feleségével Gödöllőn 1983. szeptember 26-án, 
az Agrártudományi Egyetemen.



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2022. október 27.26

A Lechner Tudásközpont okos város mód-
szertanának hat témaköréből három is tar-
talmaz energiával kapcsolatos elemeket. Az 
okos környezet a fenntartható környezeti 
erőforrás-gazdálkodásra fókuszál: a telepü-
lésüzemeltetés, a mindennapi élet és a helyi 
vállalkozások által használt energia egy okos 
város esetében csak tiszta és megfizethető 
forrásokból jöhet. Nem véletlen, hogy szinte az 
összes okos város kezdeményezés valahol egy 
megújuló energia (víz-, szél-, biogáz-, nape-
nergia) beruházási projekttel kezdődik. Ehhez 
kapcsolhatók a különféle helyi hulladékgazdál-
kodási, környezetvédelmi, zajvédelmi és leve-
gőtisztasági kezdeményezések.
Az okos gazdaság témakörében a tiszta 

energiát felhasználó ipari beruházások mel-
lett a helyi innovációt támogató szolgáltatá-
sokat, a vállalkozó kedvet és a produktivitást 
segítő képzéseket, inkubációs kezdeménye-
zéseket indítanak. Nyugat-Európában az úgy-
nevezett okos város laborok tevékenységébe 
általában a közeli felsőoktatási központok is 
bekapcsolódnak tudással, eszközökkel, szak-
mai önkéntesekkel.
Az okos közlekedés a fenntartható és em-

berközpontú közlekedést jelenti, amely szintén 
támaszkodik a helyben nyert tiszta, olcsó meg-
újuló energiaforrásokra. A tömegközlekedési 
és az alternatív közösségi közlekedési formák-
kal is kísérletező okos városok előtérbe helye-
zik a multimodális közlekedési csomópontok 
fejlesztését: az egyes közlekedési ágak közötti 
térkapcsolatok kiépítését, a kerékpáros, e-mo-
bilitási vagy épp a megosztott (shared) közleke-
dési szolgáltatások és infrastruktúra kiépítését.
Gödöllőn ebben a három témakörben a 

megépült kerékpárút szakaszokon és egy okos 

zebrán kívül eddig nem láthattunk különö-
sebb törekvést, ami talán nem is meglepő, hi-
szen nálunk nem az „okos”, hanem az „élhető” 
város a jelszó, ami önmagában nem probléma. 

De vajon más hazai kisvárosokhoz képest, va-
lamint az idén derült égből villámcsapásként 
ért energia áremelkedések miatt miről mara-
dunk le ezzel? A Lechner Tudásközpont Okos 
Város Példatárában csak Magyarországról 185 
projekt leírása érhető el jelenleg, amelyek-
ből 78 megvalósult fejlesztésnek van köze az 
energiához vagy az alternatív közlekedéshez, 
és ennek fele nem is Budapesten vagy nagy-
városokban található. Olvashatunk helyi bio-
massza erőműről és buszokról, közösségi nap-

Az okos város energiaválságban is okos
elemparkról, iparral közös energiatárolásról, 
épületfelügyeleti eszközökről, forgalmat és 
légszennyezést is mérő lámpaoszlopokról, fo-
gyasztáscsökkentő beruházásokra javaslatot 
tevő intelligens mérőkről, elektromos közbrin-
ga hálózatról.
Most még hiába keressük: Gödöllőről egy 

projekt sincs a listában, reméljük az épülő 
bölcsődekomplexum már eléri azt a minő-

séget, amivel felkerülhet. Hiszen sokáig ta-
karózhattunk azzal városainkban és otthon 
is, hogy nem érdemes a tiszta energiára és 
közösségi koncepciókra költeni, feleslegesek 
az innovációk ezen a téren, mert olyan olcsó 
a gáz és az áram, hogy nem fog belátható idő 
alatt megtérülni semmilyen beruházás. Ennek 
egy csapásra vége; így, ha nem változtatunk a 
szemléletünkön – ezentúl csak a dunyhával ta-
karózhatunk…

– szem –

Az energia ára az egekben. Hogyan élhetünk vele okosabban? A választ sokkal 
nehezebb és drágább egyéni szinten megtalálni, mintsem közösségekben. A 
nemzetközi gyakorlatban régóta, de az elmúlt évektől már itthon is jellemző-
en városi szinten igyekeznek energiahatékony megoldásokat bevezetni.
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Bár a földimogyoró a hüvelyesek közé tarto-
zó növény, tároló fehérjéi az olajos magvakkal 
(dió, törökmogyoró, stb.) is rokonságot mutat, 
így ezek közül a magvak közül többre is érzé-
keny lehet ugyanaz a beteg. Korábban Magyar-
országon a földimogyoró allergia kifejezetten 
ritka betegségnek számított, az ételallergiák 
döntő többségét a tej, a tojás, a szója okozta. 
Ezek az allergiák legfőképpen a csecsemőket 
és a kisdedeket érintették, néhány év alatt a 
betegekben kialakult a tolerancia, azaz meg-
szűnt a túlérzékenységük. Mondhatjuk, a gyer-
mekek kinőtték az ételallergiájukat. A földi-
mogyoró esetében, ami mára már hazánkban 
sem ritkaság, sajnos más a helyzet. A kialakult 
allergia gyakran egész életen át megmarad, 
és a többi ételallergénnél sokkal gyakrabban 
vezet súlyos allergiás reakcióhoz, úgynevezett 
anafilaxiához.

HOGYAN ISMERHETJÜK FEL  
A FÖLDIMOGYORÓ ALLERGIÁT?
A földimogyoró vagy az azt tartalmazó élel-

miszer elfogyasztását követően jellemzően 10-
20 perccel szájviszketés, szájduzzanat, émely-
gés, hányinger, hasfájás, hányás, hasmenés 
alakul ki. Kísérhetik felsőlégúti allergiás tüne-
tek (orrfolyás, orrviszketés, orrdugulás, tüsz-
szentés), szemtünetek (viszketés, pirosodás, 
nedves duzzanat, könnyezés), bőrtünetek 
(csalánkiütés), vagy előfordulhat köhécselés, 
zihálás, nehézlégzés is.

A FÖLDIMOGYORÓ ALLERGIA 
KIVIZSGÁLÁSA

A földimogyoró allergiát allergológus vagy 
gasztroenterológus szakorvos tudja kivizsgál-
ni. A vizsgálat a kórtörténet részletes felvéte-
léből és vérvizsgálatból áll. A laboratóriumi 
módszerek az elmúlt években sokat fejlőd-
tek. Kezdődő földimogyoró allergia esetében 
pontosan meg lehet határozni, hogy a mag 
melyik fehérjéje okozza az allergiát (ún. kom-
ponens-allergia vizsgálat). Jelenleg 17 aller-
giát okozó fehérjét azonosítottak. Közülük 
bizonyos fehérjék súlyos allergiás reakciót 
válthatnak ki, mások csak enyhe tüneteket 
okoznak. Így a lelet birtokában előre jelezhető, 
hogy számíthat-e a beteg súlyos allergiás reak-
cióra, ha nem tartja be a diétát.

A FÖLDIMOGYORÓ ALLERGIA 
KEZELÉSE

Minden földimogyoró allergiás embernek 
ki kell iktatni az étrendből a földimogyorót. Ez 

A földimogyoró allergiáról

egyszerűbb feladat, ha otthon, alapanyagok-
ból főzünk, vagy ha közétkeztetésben olyan 
helyen étkezünk, ahol lehetőség van földimo-
gyoró-mentes étrend választására. Étterem-
ben, vendégségben, táborban vagy a boltban 
vásárolt félkész, esetleg kész termékek eseté-
ben nehéz lehet kiválasztani, hogy az allergiás 
mit ehet meg. Fontos, hogy a többiek megér-
téssel fogadják társuk állapotát, szükségleteit. 
Neki meg kell tanulnia lemondani dolgokról, 
nemet mondani bizonyos kínálásokra, ami 
könnyebb akkor, ha a többiek nem provokál-
nak, csúfolnak vagy ítélkeznek. Kisgyermek-
korban az önálló, felelősségteljes választás 
még nem várható el. Itt a felnőttek (szülők, pe-
dagógusok, rokonok) felelőssége, hogy a gyer-
mek ne férjen hozzá a földimogyoróhoz, vagy 
az azt tartalmazó ételhez. Bármilyen óvatos is 
az ember, diétás hiba előfordul. Erre az esetre 
azoknak a betegnek, akinek már volt súlyos al-
lergiás reakciója (testszerte viszkető csalánki-
ütés, szájban, nyelven, garatban hirtelen kiala-
kuló duzzanat, néhány perc alatt rosszabbodó 
nehézlégzés, egyre kifejezettebb gyengeség, 
ájulásérzés, vérnyomásesés) el kell látni ad-
renalint (epinefrint) tartalmazó önbelövő fecs-
kendővel. Ezt a betegnek mindig magánál kell 
hordania. Ha súlyos allergiás tünetek kezdőd-
nek, késlekedés nélkül be kell adni a szert, és 
azonnal mentőt kell hívni. Ha nincs javulás, 10 
perc múlva megismételhető az adag. Kórházi 
megfigyelésre ilyenkor akkor is szükség van, ha 
a beteg jól érzi magát, mert a javulását követő-
en következhet egy második fázis.

Páll Gabriella

Januárban nagy nyilvánosságot kapott egy hét éves gyermek földimo-
gyoró allergia miatt bekövetkezett tragikus halála. Ez arra indította az 
allergológus szakembereket, hogy még nagyobb figyelemmel fordul-
janak a táplálékallergia súlyos következményeinek megelőzése felé. A 
betegség pontos diagnosztikájával, a megelőzés korszerű szemléletével, 
és a súlyos tünetek megfelelő kezelésével az ilyen esetek elkerülhetőek.
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Vannak bizonyos növény-
fajok, amelyek eddig „hát-
térben” készülődtek, hogy a 
nyári-nyárvégi virágzó sláger 
növényektől joggal átvegyék 
a főszerepet, akár termés dí-
szükkel (berkenye, díszalma) 
vagy gyönyörű őszi lombszí-
nükkel (szárnyas kecskerágó, 
cserszömörce, kerti madár-
birs, som és bangita-félék). Az 
átmeneti évszakban a nap-
palok rövidülnek, kevesebb 
a napfény, ennek következ-
tében pedig csökken a klorofill-termelés, ami a 
levelek zöld színéért felelős. 
Ám a szépen színeződő lombleveleken túl 

megjelenhetnek egyéb elváltozások, elszínező-
dések, mely kezdő kertészek számára téves ag-
godalomra adhat okot.
Az egynyári virágok hazánk éghajlatán nem 

vészelik át a telet, egy szezon után elszáradnak, 
elhalnak. Ezeket minden évben célszerű tavasz 
végén, nyár elején újra ültetni. 
Az évelő növények sokféleképpen telelnek át. 

Találunk közöttük is lombbal áttelelő nemzet-
ségeket (pl. meténg), amelyre szintén jellemző, 
hogy a hideg beköszöntével élénk lombszíne 
megfakul. Egy másik csoportba tartoznak a 
földalatti tápanyagraktározó szervvel (hagyma, 
gumó, rizóma) áttelelő egyedek (pl. pünkösdi 
rózsa). Az évelők vásárlása esetén érdemes elő-
re tájékozódni, hogy az adott évszakban milyen 
megjelenés jellemző a keresett fajtára, nehogy 
csalódás érjen minket a vásárlás során.

Az ősszel tervezett telepítésnél a lombhullató 
fák és cserjék esetén is normális jelenség, hogy 
lombja ilyenkor már ritkásabb, színesebb, mint 
ahogy azt nyáron megszokhattuk. Ezek vásárlá-
sa során ősszel sokkal inkább az egészséges haj-
tásrendszer, és a rügyek vizsgálata a fontos, hogy 
egy életképes, az adott fajtára jellemző habitusú 
növényt vegyünk. 
A lomblevelű örökzöldek ilyenkor is még szé-

pen díszítenek (pl. babér, tarka levelű ezüstfa). Itt 
a levél elszíneződés, száradás nem a természetes 
folyamat része, ha ilyet tapasztalunk, egyéb kó-
ros élettani jelenségre kell gyanakodni. 
Nagy tévhit, hogy az örökzöldek (pl. tuják, fe-

nyőfélék, borókák, ciprusok) nem veszítik lomb-
jukat, hisz örökké zöldek. Valójában folyamatos 
lombcserével élnek, amelynek mértéke különö-
sen ősszel szembetűnő. Sokan megriadnak, ami-
kor azt látják, hogy belül sárgul, barnul a növény, 
pedig ez a fényhiány miatt kialakuló természetes 
folyamat, amit majd tavasszal a hajtás végeken 

A lehulló levelek…

újabb friss élénk színű lomb követ. Az örökzöld 
növények közepében található elszáradt, bar-
nás lombrészeket érdemes eltávolítani, mert ez 
a kártevők melegágya lehet. Ezt a munkát, ha 
nincs árnyékoló, sok esetben egyébként a szél is 
elvégzi.
És akkor még nem beszéltünk a fenyőfélékhez 

tartozó, de mégis lombjukat elhullajtó fajtákról: 
vörösfenyő, mamutfenyő, mocsári ciprus. Ezek is 
elszíneződnek a csökkenő nappali felmelegedés, 
és hideg éjszakák hatására, tehát sok esetben ok-
tóberre ők is már csak lomb nélkül lelhetőek fel a 
kertészetekben.
Ez a sok változás mind-mind kertünk megúju-

lását, változatos megjelenését szolgálja. Érde-
mes a színekkel és formákkal bátran, de kellő fel-
készüléssel, játszani, tervezni, hogy aztán majd, 
amint a vers is mondja „Kiülök a dombtetőre, In-
nen nézek szerteszét, S hallgatom a fák 
lehulló Levelének lágy neszét.”

Nemerkényiné Orosz Júlia

Az idei nagy forróság és aszály után, hirtelen megérkezett az ősz a rá jellemző 
jegyekkel: hűvösebb idő, futó záporok, zivatarok – ami már, valljuk be, na-
gyon hiányzott – és a lombszínek ezernyi árnyalata. Amennyiben ez az átme-
neti kellemes hőmérséklet (14–18 °C) hosszan megmarad, és nem köszönt 
be a hirtelen fagy, akkor még sokáig élvezhetjük a lombhullató növények 
színorgiáját a világos sárgától egész a sötét vörösig.
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Egy kis főzőcske

Kemencében konfitált 
libacomb
sütőtökös burgonyapüré 
aranymazsolás lilakáposztával

Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől,  
a Kemencés vendéglő séfjétől

LIBACOMB
A libacombokat áttisztítjuk, lemossuk, majd sóval, őrölt fekete-

borssal, friss rozmaringgal, friss fokhagymával és folyékony füst-
tel ízesítjük. 3-5 órán át pihentetjük, hogy felszívja a fűszereket.  
Ezután tepsire helyezzük, majd 100-110 Co-on 13-16 órán keresz-
tül konfitáljuk. Miután vajpuhára sült, óvatosan leöntjük a zsírját.  
220 Co-on sütőben ropogós kérget sütünk rá.
SÜTŐTÖKÖS BURGONYAPÜRÉ
A burgonyát és sütőtököt azonos méretűre vágjuk, majd sós víz-

ben megfőzzük őket, leöntjük főzővizét (akár egy későbbi tökle-
veshez), majd az olvasztott teavajat beledolgozzuk egy burgonya-
nyomóval, ezután gépi habverővel, forró tej óvatos adagolásával 
krémes pürés állagot készítünk. Sóval, őrölt fehérborssal és őrölt 
szerecsendióval fűszerezzük.
Hozzávalók: 2 kg burgonya, 1 kg sütőtök, 250 g teavaj, 2.5 dl tej.
ARANYMAZSOLÁS LILAKÁPOSZTA
Cukrot karamellizálunk, megfonnyasztjuk benne a félfőre vá-

gott vöröshagymát, majd a reszelt almát és a gyalult lilakáposztát 
is. Késhegynyi szódabikarbónával a színe megőrzése miatt meg-
szórjuk. Sóval, őrölt feketeborssal, őrölt köménnyel és ecettel íze-
sítjük. Lefedve addig pároljuk, még bő levet nem enged. Ezután 
hozzáadjuk az aranymazsolát, majd addig főzzük fedő nélkül, 
amíg a leve nagyját el nem párologtatjuk.
Hozzávalók: 250 g cukor, 1 közepes lilakáposzta, 1 fej vörös-

hagyma, 1 nagyobb alma, 100 g aranymazsola.
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Fiatal káplánként négy évig volt a gödöllői plé-
bánián. Hogyan gondol vissza erre az időszakra?
Az elmúlt két évtized legmeghatározóbb szol-

gálata volt. A szemináriumban tanult „milyen egy 
jó pap” elmélete mindig frusztrált, s féltem, hogy 
nem tudok ennek megfelelni. Szecsődi Péter atya 
mellett és a gödöllőiek szeretetén keresztül azon-
ban megtapasztaltam, hogy nem is kell. Elég, ha 
érzik, hogy szeretem őket és velük együtt hitelesen 
haladok a krisztusi úton. Itt láttam először, hogy 
épülnek és növekednek sejtekből a közösségek. A 
felnőtt házas csoport kamasz gyermekeinek veze-
tését kaptam meg az első évben, és mielőtt eljöt-
tem Gödöllőről, már ők voltak a segítőim. Az utolsó 
közös táborban 50 középiskolás és 10 egyetemista 
segítőm másfél órán át együtt és egymásért imád-
kozott, érezhető volt köztük az élő Krisztus jelenlé-
te. Ma már többen fiatal házas csoportok felelősei, 
nagyszerű látni az egymásra épülő generációk be-
érését, vagy a fiatal házasok örömét látva a régebb 
óta házasok közösség építését. Boldog voltam, 
hogy mindennek a részese lehetek.
Remekül focizik. Még most is fontos a labdarú-

gás, mai napig a papi válogatott tagja?
Igen, a hazai mérkőzéseken igyekszem ott len-

ni, de az Európa-bajnokságokat pár éve már nem 
vállalom. Focisuliba készültem, hogy válogatott 
labdarúgó legyek, de egy bokatörés után erről az 
álmomról le kellett mondjak. Középiskolásként 
jött az első hívás a papi hivatásra, de megijedtem, 
így azért imádkoztam, hogy találjak egy feleséget 
társként, akivel sok gyermeket nevelünk. A má-
sodik hívást az egyetem során kaptam, de ez már 
megtisztelő volt számomra. De még mindig volt 
egy kifogás: a foci. Ekkor azt mondta nekem az Is-
ten: azt akarom, hogy az én csapatomban játssz! 
A szemináriumban meghívtak egy papi válogatott 
meccsre, így életem egyik álma megvalósult, hogy 
a Népstadionban focizzak. Istennek van humora, 
hisz keresett nekem egy olyan válogatottat, amibe 
még én is beférhetek: a papi válogatottal több kon-
tinenstornára is kijutottam hazánkat képviselve, 
gólkirály is voltam 2005-ben, amikor a spanyolok-
nak lőtt két gólommal ötödikek lettünk.
Hogyan látja a felnőtt magyar válogatott el-

múlt pár éves eredményeit?
Szenvedéllyel követem a nemzeti válogatottat, 

mert a klubfocival ellentétben itt még érvényesül a 
hazáért és egymásért való küzdés. Látványos fejlő-
dést láthattunk, az első EB-n még csak akarásban, 

a másodikon és a Nemzetek Ligájában már mentá-
lis és fizikális értelemben is.
A sporttal, így a foci szeretetével is közel lehet 

hozni a fiatalokat a hithez?
A foci egy eszköz, ami nem vezet egyenesen a 

hithez, de megszólíthatóvá tesz. Ilyenkor egy va-
gyok közülük, nem egy elérhetetlen tekintély a szó-
szék mögül, hanem csapattag. Segít az egyházról 
felépített hamis képet leépíteni, mivel látják, hogy 
a papnak is lehetnek küzdelmei az életben vagy a 
focipályán, de nem adja fel. A szószékről mondott 
prédikáció ilyenkor mutatkozik meg tettekben is. 
Alázatra nevel, hogy én is úton lévő ember vagyok, 
nem csupán tanító, de tanítvány is egyben.
Gödöllőről 15 éve Sülysápra került helyettes 

plébánosnak. Itt az egyházmegye ifjúsági pasz-
torációja volt a fő küldetése?
Igen, fő feladatom az lett, hogy az Egyházme-

gye fiataljainak regionális ifjúsági közösségeket 
(menték) szervezzek és segítsem például vezetők 
képzésével a plébániai ifjúsági közösségek szüle-
tését. Megélhettem a csodát, hogy Gödöllőn ekkor 
már közel 100 fő vett részt 4 korosztály ifihittanos 
közösségeiben. Sokukra később is számíthattam 
a munkám során, bíztam bennük, ezért pár fiatalt 
meghívtam és bedobtam a mélyvízbe. Az ifjúsági 
szolgálat során rájöttem, hogy a kamaszból fel-
nőtté válás során már nem csak az fontos, hogy 
érezzék a szeretetem, hanem az is, hogy saját 
magukat is el tudják fogadni, akkor is, ha néha el-
szúrják, ezért komoly felelősségeket bíztam rájuk 
és engedtem, hogy saját hibájukból is tanuljanak. 
Nagy öröm, ha a plébániáimról viszek fiatalokat a 
galgamenti táborokba, mert kortársaik körében 

személyesen tapasztalják meg Isten jelenlétét, így 
az általam mondott elméletből valóság lesz.
Most Dunakeszi plébánosa és az akolitus kép-

zésért felel. A paphiányt látva mennyire fontos a 
világi emberek küldetése?
Egyre növekvő szerepük lesz a világiaknak, de 

nem csak a paphiány, hanem a hívők és az elkö-
telezettek fogyatkozása miatt 
is. Valójában nem a papság 
van krízisben, hanem maga 
az ember, aki nehezen vállal-
ja az elköteleződést, így nem 
találja meg önazonosságát és 
élete célját. A szabadon vállalt 
elkötelezettségben teljesedik 
ki emberségünk is. A fociban 
sem csak addig szurkolok egy 
csapatnak, amíg győzünk, 
nem csak addig vagyok hitves 
a házastársam mellett, amíg 
mindent rózsaszínben látunk, 
hanem jóban-rosszban egya-
ránt. A papi hivatás is ilyen, a 
szeretet néha sokat követel. 

Olyan korban élünk, ahol fel kell ismerni, hogy hi-
ába van szinte minden településen templom, de 
nem lesz ottlakó pap, ám lehet élő hitű közösség, 
ami képes kapcsolódni távolabbi papjához. A jövő 
egyházának kulcsa olyan krisztushívő férfiak meg-
szólítása, akik egységben vannak a papokkal, de 
nem pályáznak a helyükre. Az élő sejteket akkor 
tarthatjuk életben, ha hálózatba kapcsoljuk, így 
maradunk katolikusok. Az akolitus képzés szép-
sége, hogy ez a felnőtt férfi vallásosság kiemelt 
kiképző helye, hogy aztán családos és különböző 
szakterületeken dolgozó emberekként tanúságot 
tegyenek Jézusról ott, ahol élnek.
A jövő kereszténységének kihívásait látva mi-

lyen tanácsot adna a gödöllői ifjúságnak?
A kereszténységet egy generáció választja el a 

kihalástól. De ez mindig is így volt. Sokat hallhat-
juk, hogy ez már nem ugyanaz a generáció, mint 
a miénk volt, de ne higgyetek nekik, mert ti is ké-
pesek vagytok továbbadni az örömhírt. Lehet, 
hogy súlyosabbak a terheitek, de annál nagyobb 
kreativitást ad nektek az Isten. Kétezer éve fennál 
a kereszténység, Hazánkban pedig több mint ezer 
éve, vagyis mindig voltak, akik beléptek a sorba 
és megoldották az adott kor kihívásait, így most 
rajtatok áll ez a küldetés, Krisztus bízik bennetek. 
Azt tanácsolom, hogy legyetek vagányok, mert ha 
látják kortársaitok, hogy felvállaljátok a hiteteket, 
akkor az ma is autentikus és erre felnéznek. Amikor 
kritikával illetnek vagy célpont kereszttüzébe ke-
rültök, akkor valójában irigykednek rátok. Azokat 
nem tisztelik, akik félénken, langyosan, erőtlenül 
vállalják csak a hitüket vagy akikről kiderül, hogy 
bort iszik és vizet prédikál.            SZG

20 éve szentelték pappá, rá egy évre Gödöllőre került. Fiatalon azért imádko-
zott, hogy felesége és sok gyermeke legyen, de emellett egyik legnagyobb gye-
rekkori vágya volt, hogy magyar válogatott labdarúgó lehessen. Egyik álma 
részben megvalósult, viszont az Isten hívására a papságot választotta sok fiatal 
legnagyobb örömére. Dr. Farkas László atyával beszélgettünk Dunakeszin, ahol 
két éve plébánosként szolgál.
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„Az akarom, hogy az én csapatomban játssz!”

Dr. Farkas László
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Az elmúlt két év sokszor a lakásba szorított minket, majd hétvégé-
re egy szabadulási lehetőségünk maradt: irány a természet! Ugye, ez 
a része nem is volt olyan rossz?! A családom egy társsal is gazdagabb 
lett ez idő alatt, akivel megoszthatjuk túraélményeinket. De nem 
feltétlen kell kutya ahhoz, hogy felálljunk a fotelból és hétről hétre 
újabb felfedezéseket tegyünk. Elég motivá-
ciónak az, hogy a természet maga a csoda, 
ami körülvesz, a legjobb gyógyír, mint men-
tálisan, mint fizikálisan.
Így gondolja ezt Tenczer Gábor is, aki 

rendkívüli segítséget nyújt ahhoz, hogy 
a rengeteg lehetőség közül megtaláljuk a 
számunkra legmegfelelőbb túraútvonala-
kat. A Budapest Outdoor című könyvében 
összefoglalta, tematizálta a fővárosban és a 
környékben lévő turistautakat és természeti 
látványosságokat.
Minden túra leírása tartalmazza a nehéz-

ségi szintet, a hosszúságot, hogy az körtúra, 
retúra, vagy egyirányú túra, ajánlott-e gyere-
keknek, vagy inkább nem, illetve található-e 
az adott útvonalon geoláda, ami a gyerekek-

kel való túrázáskor igen motiváló tényező lehet. Az ő ösztön-
zésükre egy aranyos ötlete támadt a szerzőnek, mégpedig egy 
olyan kihívást megcsinálni velük, amelyek végén elismerés-
ként egy kitűzőt készíthetünk nekik (ezekhez mellékeli is a kis 
kitűzőkre ragasztható képeket). Ez a kihívás 10 hegycsúcsból 
áll, természetesen az alacsonyabban fekvő (Gellért-hegy) csú-
csoktól magasabb (Nagy-Kopasz) felé haladva.

Tanczer Gábor túrablogger és újságíró, 
mindemellett megrögzött természetjá-
ró. Megmászta a Grossglocknert, a Mont 
Blanc-t és a Kilimandzsárót. De ahogy 
három gyermeke túraérett lett, „lejjebb 
ereszkedett”, megkezdte a környék teljes 
feltérképezését, bejárását. Eddig blogger-
ként és cikkíróként tevékenykedett, de 
most a környéken élők és túrázni vágyók 
szerencséjére könyvbe gyűjtötte tapasz-
talatait és úgy rendezte el nekünk, hogy 
egy jó darabig nem kell bizonytalanul 
elindulnunk túrázni, hiszen ez a könyv 
egy tökéletes iránytű lesz számunkra. 
Reméljük, mire bebarangoljuk Buda-
pest környékét, addigra Magyarország 
más tájaival is megörvendeztet minket.

VÍZSZINTES: 1. Busa egynemű betűi. 3. Az idézet első sora (Ó, Z, L, A, 
É). 14. Névelő. 15. Országos. 16. Balázs Fecó együttese. 17. Ökölvívó mérkő-
zés helyszíne. 19. Vetíthető állókép. 20. Afrikai főváros. 21. Londoni égbolt! 
22. Férfinév. 23. Madridi béke! 24. Vízben tisztít. 26. Közép- és hosszútávfutó 
(Sándor). 28. Rügyezik. 30. Kiejtett görög betű. 32. Heves megyei község. 
33. Kálium és alumínium vegyjele. 34. Férfinév. 36. Hidroxilgyök. 38. Kukába 
szelektál. 41. Tűvel, cérnával dolgozik. 42. Csuk és … (Gajdar). 44. Térelvá-

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mailre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2022. december 4-ig név, postacím, telefonszám és/
vagy e-mail cím megadásával. A helyes megfejtők között 2000 Ft és 1000 Ft értékű FÁMA könyvutalványt, valamint 5000 Ft értékű, a gödöllői Telekom szaküz-
letben beváltható telefontok vásárlási utalványokat és meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. Fődíjként pedig a szerencsés nyertes egy páros belépőt kap a 
Gödöllői Királyi Kastélyban 2022. december 27-én megrendezésre kerülő, Neil Simon-Cy Colemann-Dorothy Fields: Sweet Charoty című koncertjére, Auksz 
Éva előadásában. Előző számunk rejtvény megfejtésének nyertesei: Benczéné Molnár Ilona - 1000 Ft FÁMA könyvutalvány | Szabó Jánosné - 2000 Ft FÁMA 
könyvutalvány | Németh Krisztina - 5000 Ft Telekom utalvány | Pintér Csilla - 5000 Ft Telekom utalvány | Andó József - 5000 Ft Telekom utalvány. A fődíjat, a 
Gödöllői Királyi Kastélyban rendezett XXI. Liszt Fesztivál záróelőadására szóló páros belépőt Egri Gábor nyerte.

Köszönjük, hogy velünk játszottak és gratulálunk minden nyertesnek!
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lasztó szerkezet. 46. Litván és osztrák gépkocsijelzés. 47. Francia 
férfinév. 49. Vendéglő. 51. Puha fém. 52. Velušovce, szlovák köz-
ség magyar neve. 54. Lábkör páros betűi. 55. Eme betűi keverve. 
57. Szintén. 58. A dadaizmus atyja (Tristan). 60. Matematikai mű-
veletet végez. 62. Borókapálinka. 64. Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, röv. 65. Hálót készít. 66. A Duna jobb oldali mellékfo-
lyója. 67. Út menti fasor. 69. Tettes páratlan betűi. 70. Étlap. 71. 
Fejfedő. 73. A Getszemáni-kertben is megtalálható növény. 75. 
Antonov felségjele.

FÜGGŐLEGES: 1. Széchenyi-díjas ferences szerzetes, teológiai 
tanár (Balázs). 2. A hinduizmus és az iszlám egyesítéséből alakított 
indiai vallás. 4. Felfelé halad. 5. Hordómérték, röv. 6. Magasztalás. 
7. Londoni köröm! 8. … Sumac, a perui csalogány. 9. Szilícium  
vegyjele. 10. Következmény. 11. Omladék. 12. Kenőcs. 13. Közé-
pen beás! 18. Testrész. 20. Kis házikó. 22. Tengeri puhatestű. 23. 
Afrikai törzsi tanácskozás. 25. Vörösborszőlő-fajta. 27. Ollós víziál-
lat. 28. Mesebeli pénz. 29. Római 504. 31. Az idézet második sora 
(H, A, Z, U, U). 33. Jelenbeli. 35. Az egyik oldal. 37. Kossuth-díjas 
vegyész, közgazdász, politikus, MTA-tag (Gyula). 39. Részben oda-
ég! 40. Félig lármás! 43. Konyhakerti növény. 45. Utódot létreho-
zó. 48. Azonfelül. 50. Üzemi részleg, röv. 53. Fékezhetetlen. 56. Az 
amerikai Nagy-tavak egyike. 59. A rosszra csábítás és a rossz ta-
nács istennője a görögöknél. 60. A kétkamarás lengyel országgyű-
lés alsóháza. 61. A távolabbi helyről. 63. Anyós, népiesen. 65. Pan 
társa a némafilm korszakában. 68. Hangtalanul elkelő! 69. Vissza-
varr! 70. Növényi szaporító rész. 72. Aján Tamás sportdiplomata 
monogramja. 73. Ürügy. 74. Erdőalkotó.

„Várnak rátok a büszke hegyek”
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Így szól a mondás: „nem az én asztalom”. Önök 
ezt meglehetősen megfordították, hiszen minden 
asztalból és bútorból kihozzák a legtöbbet. Bizo-
nyára egyedi történetük van.
Az alkotás és a kreatív találékonyság kiskorunk 

óta az éltünk része, szüleink mellett rengeteg for-
télyt lestünk el a lakberendezés, bútorkészítés vagy 
kézimunka terén. Ezeket beépítve az életünkbe, 
alkalmazzuk a mindennapokban. Erika a konyha-
bútor kialakításakor a házilag készült bútorokat fes-
teni akarta és a megfelelő anyag keresésekor talált 
rá külföldön Annie Sloan festőművész által kitalált 
Chalk Paint krétafestékre. Ahogy megérkezett, pár 
perc múlva ecsetet ragadott, és a bútorfestés örök 
szerelem lett, amely meghatározta és átvarázsolta a 
család teljes jövőjét. Lassan ráébredtünk, neve kell 
legyen a gyereknek. Ekkor kaptunk ajándékba egy 
több, mint százéves étkezőasztalt, így azonnal adta 
magát a név: Az Asztalom. Innentől kezdve ezen 
asztal körül forgott minden, a család mindennapi 
élete, a hétvégi workshopok, a megrendelésre ké-
szülő bútorok.
Mindig ilyen kimagasló készségekkel rendel-

keztek, vagy ennyire ötletesek voltak?
A készségek megvoltak, kitalálni volt nehezebb, 

miként működhet hivatalos úton, hiszen ez a szak-
ma még nem létezett Magyarországon a piacon.
Erika a Ferencváros NB I-es kézilabdázója volt. 

Nem volt nagy váltás a kemény és sokszor alat-
tomos pofonok világából a kifinomult kézmun-
kát igénylő terepre váltani?
Egy sérülés után nem volt más választás, lépni 

kellett. A korábban hobbiként végzett lakás dekorá-
lás hivatássá nőtte ki magát.
Workshopokat tartanak, bútorokat festenek 

értékesítésre, de bőrtáskákkal és kiegészítőkkel is 
foglalkoznak. Mi a fő vezérfonal és merre fejlőd-
nek?
Folyamatosan képzésekre, tanfolyamokra já-

runk. (Erika festőművészként végzett, Andi lak-
berendezést és táskatervezést tanult. - szerk.) A 
vállalkozás hét éve az Annie Sloan Chalk Paint 

angol festékmárkának és kiegészítőinek hivatalos 
forgalmazója, mindenkit személyesen Annie Sloan 
festőművész választ ki, az ő támogatásával dolgoz-
hatunk világszerte. 
Miért tartják fontosnak, hogy workshopokkal is 

átadják a tudást? A legtöbben inkább magukban 
próbálják tartani a titkokat.
A festékmárka egyedisége a többi márkával 

szemben a személyes kapcsolat, a támogatás, hogy 
az emberek később alakítani tudják otthonaikban 
saját környezetüket. A most divatos környezetbarát 
hullám előfutára volt, hogy a jól funkcionáló búto-
rokat ne cseréljük le, hanem a megfelelő színekkel 
átfestve illesszük otthonainkba, így akár a nagyma-
ma régi komódját unokáik szeretettel használhat-
ják újra. Az alapokat a workshopokon átadjuk, a 
plusz „fűszer”, ami a kezeinkben van, nem tanítha-
tó, ehhez mindenki maga teszi hozzá a saját tehet-
ségét. Ezért nem féltünk egy percig sem a tanítástól, 
több ezren tanultak már nálunk, az egész országból 
érkeznek hozzánk, sokszor külföldön élő magyarok 
igazítják workshopjainkhoz hazautazásaikat.  
Termékeik neveit fantázia és komoly filozofi-

kus gondolatok övezik. Ez tudatos vagy ennyire a 
lelkük mélyéről jön?
A több, mint nyolc év bútorfestés eredménye 

és Erika munkájának megkoronázása, hogy ilyen 
művészi bútorokat ad ki a kezéből. Felkérésekre 
készülnek egy-egy kiállítás vagy nemzetközi ver-

seny darabjaiként. Ilyenkor a terveknek, inspiráci-
óknak rengeteg formája jelenik meg munkában az 
alkotás folyamata alatt, sok művész festményeiből, 
tervezők textiljeiből merít ihletet, ezek a történe-
tek később szavakkal kiegészítve válnak egy teljes 
egésszé.    
A falfestéstől a nyílászáró festésig, a kávézóktól 

a bútorokig nagyon széles a portfólió. Vállalnak 
komplett felújítást is, amelyhez ecset kell?
Vállalunk megrendeléseket, lakberendezőkkel és 

kivitelezőkkel dolgozunk együtt különböző projek-
tek megvalósításán. 
Mi a titkuk, mitől különlegesek, egyediek és 

mások, mint a többiek?
Mindig előre nézünk, a következő lépésre kon-

centrálunk. Testvérek vagyunk, kiegészítjük egy-
mást, ami egyikünkben nincs meg, ott van a másik-
ban. Ebben mindenképpen mások vagyunk, mint a 
többiek és szerencsések, mert vagyunk egymásnak.
Mihez tartják magukat közelebb állónak: a 

hobbihoz, a művészethez vagy az üzletemberek-
hez? Mindhárom gondolkodásmód ötvözete szük-
séges a sikerükhöz?
Eleinte hobbinak indult, terápia volt mindket-

tőnknek. Alkottunk, közben hasznos dolgok készül-
tek, mégsem munkaként éltük és éljük meg. Mára 
már a művészethez áll közelebb. Ezeknek a búto-
roknak meghatározó szerepe van az enteriőrök-
ben, mint egy igazi festmény, hozzájuk igazítjuk 
a teret.  Méltó fókuszpontjai egy-egy otthonnak, 
közösségi térnek. Az üzletember szó még sosem 
szerepelt velünk egy mondatban. Minket a szívünk 
irányít. Sajnos ez nem mindig visz előre, igyekszünk 
az üzleti életben is helytállni, ebben fejlődnünk 
kell. Abban hiszünk, hogy amit nyitottan a világra 
készítünk, legyen az egy gyönyörű bútor, vagy egy 
kézzel varrt bőrtáska, biztosan hozzáad az emberek 
mindennapjaihoz. Végig simítva egy komódon, be-
pakolni egy ilyen táskába, a tulajdonosát jó érzéssel 
tölti el. Nekünk a visszajelzések, a kialakult barátsá-
gok az évek alatt ezt igazolják. 
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Terülj, terülj asztalkám!
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Nem mindennapi vállalkozás működik Gödöllőn, amely már  
nevében is rendhagyó. Akárcsak annak tulajdonosai, akik  
mindamellett, hogy autodidakta módon profi szakemberek-
ké nőtték ki magukat, a legnagyobb testvéri szeretetben és 
egyetértésben végzik hivatásukat. Nemes-Gergely Erika és  
Gergely Andi varázslatos birodalmába kalauzoljuk az olvasókat.

Az Asztalom műterem és műhely 
Gödöllő Városmajor u.10.
www.azasztalom.hu
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