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2023-as 

kártyanap
tár

melléklet
tel

Istentől megáldott, 
boldog karácsonyi ünnepeket, 

valamint örömteli és  sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk!  

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület 

és a GDL.hu Pelikán szerkesztősége
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T A rászorulók számára nyújtott karitatív mun-

ka dandárja a rendszerváltozás óta eltelt több, 
mint harminc év alatt elsősorban Máthé 
László képviselő, a Gödöllői Szenthá-
romság Plébánia egykori gondnoka 
által végzett önkéntes szolgálatán 
alapult. Erre a több évtizedes munká-
ra építve, 2021 őszén a plébánián újjá-
alakult a Kalkuttai Szent Teréz Karitász 
Csoport, amely tagjai a korábbi évekhez ha-
sonlóan, elsősorban a Gödöllőn élő rászoruló 
embertársaink megtalálását és támogatását 
célozták meg, de a feladatokat és a munka el-
végzéséhez szükséges erőforrásokat már más-
képp szervezik és képzelik el.
Az eredeti célok elérése egy teljesen új struk-

túrában valósul meg. A személyes és önkéntes 
szolgálat egy fiatalos, új lendületet kapott, így 
a már 20-25 fős aktivistát számláló csapat, 4 
fő operatív vezetővel, közel 25-30 családnak 
és idős embertársunknak nyújt támogatást. 
Köztük van olyan kárpátaljai menekült család 
is, akiket helyben segítettek, de hazatérve sem 
szűnt meg az aktív kapcsolat. Az önkéntes ak-
tivisták sokrétű tevékenységei között szerepel 
a bevásárlások lebonyolítása, kerti munkában 
való részvétel, közüzemi számlák áttekintése, 
lelki támogatás nyújtása, de legtöbb esetben 
a személyes jelenlét, a meghallgatás és a meg-
hitt beszélgetések szolgálják az igazi értéket.
Bizonyára mindannyian ismerünk olyan csa-

ládokat és idős embereket, akik segítségre szo-
rulnak. Sőt a mai gazdasági és társadalmi kihí-
vások közepette, sajnos egyre többen kerülnek 
nehéz vagy kilátástalan helyzetbe. Az állami 
szociális ellátó rendszerek mellett, valamint 

azt kiegészítve egyre inkább felértékelődik az 
egyén és az adott helyi közösségek önkéntes 
munkája, mely egyfajta biztonsági hálóként 
szolgálhat a hátrányos helyzetű vagy bajba ju-
tott családoknak és idős embertársainknak. 
Felvetődik a kérdés: odafordulok-e hozzájuk, 
felajánlom-e segítségem, vagy legalább meg-
hallgatom-e őket?
Természetesen a rászorulók megismerése és 

segítése mellett az adományozói oldal is fontos 
a karitász hatékony és eredményes működésé-
ben. Örömteli, hogy a központi támogatások 
mellett, a Palota-kert 4. szám alatt újra meg-
nyílt Adományponton minden szerdán 10-15 
óra között fogadják nem csak a rászorulókat, 
hanem az adományozni szándékozókat is. 
Mindezeken felül, valamint a helyi társadalmi 
szerepvállalás keretein belül további vállalko-
zások aktív és támogató részvételére is számí-
tana a Karitász csoport, akik által a segítség 
magában foglalhatja nem csak az adományok 
felajánlását, hanem esetleges munkahelyek 
biztosítását is.

A legfontosabb azonban, hogy a Karitász 
csoportnak legyen információja a rászoru-

lókról és bajba jutottakról. A szervezet 
ebben is kéri a lakosság segítségét, 
hogy a nehéz helyzetben lévő csa-
ládok és idősek a látókörükbe ke-
rülhessenek, akiket az aktivisták 
felkereshetnek, megismerhetik a 
problémáikat, és így elindulhat a va-

lódi segítségnyújtás. Hiszen fontos, hogy 
a rászoruló is azt kaphassa, amire tényleg 

szüksége van.
Természetesen az önzetlen karitatív munka 

nem a személyek és családok életének gyöke-
res megreformálására szolgál, hisz ez mindenki 
saját egyéni döntésén alapul. Sokkal inkább se-
gítő kezet próbálnak nyújtani és védőhálót biz-
tosítani azok számára, akik erre rászorulnak. Az 
adventi időszak kiváló lehetőséget ad arra, hogy 
nehéz helyzetben lévő embertársaink mellé áll-
junk és lelki támaszként szolgáljunk nekik.
Ha bárki szeretne a helyi karitász munkájába 

önkéntesen csatlakozni, adományokat felaján-
lani, rászorulókat megismertetni a szervezet-
tel, a Szentháromság Plébánián (www.szent-
haromsagtemplom.hu), a misék után keresse 
a Gödöllői Kalkuttai Szent Teréz Karitász Cso-
port önkénteseit, vagy irodai időben a Plébá-
niahivatalban, illetve a városi Adomány ponton 
szintén kaphat személyesen tájékoztatást.
A közösség Kalkuttai Szent Teréz anya misz-

sziós mondatát választotta mottójául: „Jézust 
szolgálni a szegényekben”, ahogy Assisi Szent 
Ferenc is átérezte a küldetés értékét: „amikor 
adunk, akkor kapunk is”.

SZG

Katolikus Karitász Gödöllőn: 
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Mt. 9: 35-38)

Gödöllőn régóta működik olyan humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti ho-
vatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat különböző segélyprogramok és akciók 
útján. Az elmúlt évben új lendületet kapott ez a munka, ami által a hiányt szenvedő lakosoknak 

személyes jelenléttel, vagy más szociális tevékenységekkel vannak segítségükre.
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Meghitt, békés ünnepeket kívánunk régi vagy új otthonukban!

HIRDETÉS
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Kívülállóként, hogy kell elképzelni? Kap 
egy feladatot, amelynek kidolgozása után 
előáll egy javaslattal vagy hirtelen kipattan 
egy szikra az ember fejéből és megszületett 
a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz 
a CSOK?
Ahogy egy autógyárban sem a futószalagok 

mellett születnek az ötletek, a mi esetünkben 
is a társadalompolitikai célok alapján a felsőve-
zetés fogalmazta meg az igényeket és határozta 
meg a kereteket, a szakpolitika pedig lefordítot-
ta ezt a jogszabályok és a végrehajtás nyelvére. 
A 2010-es kormányváltáskor nem léteztek la-
káscélú támogatások. 2015 nyarán első lépés-
ként bevezetésre került a CSOK, majd 2016-ban 
történt meg annak első nagyobb kiterjesztése. 
A felmerülő társadalmi igényekre reagáltunk, 
amit a politika felismert és megvalósított.
Ön szülője, bábája, esetleg valamely más 

szereplője volt a CSOK megszületésének?
Inkább szülést levezető orvosként kísértem 

végig a folyamatot, amíg a koncepcióból jog-
szabály lett, és a módosítási igények is egyez-
tetésre kerültek széles körben, akár a bankok-
kal vagy az államigazgatás több szereplőjével. 
Ez egy széles szakmai összefogás eredménye, 
amelynek lényegi kérdése volt: ha egy család-
ban minél több gyermek van, annál több tá-
mogatást lehessen igényelni lakáscélra. Több 
gyermeknek több hely kell, ezért a gyermek-
szám növekedésével emelkedik, vagyis prog-
resszív a támogatás. A CSOK háromnegyedét 
nagycsaládosok igényelték meg.
Miért ez a neve? Egy ékezet pótlásával 

a csók szót kapjuk, amely asszociálhat a 
családra, a házasságra, a gyermekvállalás-
ra, amelyet segíteni és ösztönözni próbál a 
program?
Megvan az áthallás. A támogatási rendszer 

sikeressége azon is múlik, hogy eltalálják-e vele 

az igényeket. De a kom-
munikáción is sok mú-

lik, mert azzal is meg kell találni a célcsoportot. 
A mozaikszó erre „hajaz”.
Mennyire sikeres a CSOK? Megfelel az 

előzetes elvárásoknak?
Három szempontot kell figyelembe ven-

ni. Az otthonteremtés milyen hatással van 
az építőiparra és az ingatlanpiacra, hogyan 
segíti a lakáshoz jutást, és összességében 
magát a gyermekvállalást. A CSOK esetén 
nem az volt a fő cél, hogy az állam szociális 
alapon juttassa lakáshoz a családokat – erre 
volt a korábbi „szocpol kedvezmény”, amivel 
sok probléma volt, ezért még az előző kor-
mányzat megszüntette –, hanem a családi 
fészek kialakításához meglévő saját erő mel-
lé a szükséges hiányzó tőkét szerettük volna 
odaadni. 2015. július 1-je és 2022 ősze között 
több mint 210 ezer család kapta már meg a 
támogatás ezen formáját, ami igen jelentős 
arány a gyermeket vállaló és otthonra váró 
családok közül.
Hova helyezhető el a képzeletbeli rang-

sorban a CSOK a családtámogatási rend-
szeren belül a kormányzat, illetve az em-
berek általi igénybevétel alapján?
Mindenképpen a dobogón van, az otthon- 

teremtési rendszeren belül pedig egyértel-
műen az első. Mind az ismertsége, mind pe-
dig a sikeressége alapján ide sorolandó, és 
aki tudja, igénybe is veszi. Van még benne 
potenciál, elég, ha csak a felújítandó magyar 
lakások számára gondolunk, de a lakásépíté-
sek terén is lennének fölös kapacitások.
Szűkebb pátriájában, Gödöllőn érzi a 

CSOK hatását?
Mint minden támogatási rendszer, ami or-

szágosan sikeres, az helyben is az. Ezt szemé-
lyesen is megtapasztaltam.
Egy program akkor tud még sikeresebb 

lenni, ha az adott település is megpróbálja 

hozzátenni a maga segítségét. Hogy látja 
ezt Gödöllőn? Mennyire családbarát a vá-
ros?
Vannak települések, ahol a CSOK-ot felve-

vő családokat úgy segítik az önkormányza-
tok, hogy hozzáteszik a saját, hétszámjegyű 
támogatásukat, ráadásul ezek nem feltétle-
nül kormánypártiak. Gödöllőn még nem lá-
tok kezdeményezést erre vonatkozóan.
Gödöllő lakossága, ha nem is rohamo-

san, de növekszik. A polgármester azt 
mondja, hogy nem szeretné felduzzasztani 
a lakosságszámot, mert az fejlesztési igé-
nyekkel jár. Mit gondol helyesnek a gödöl-
lőiek és az ide költözők szempontjából?
Tény, hogy rengetegen költöznek ki az  

agglomerációba. Ha Gödöllőn nem teremt-
jük meg a feltételeket és nem járulunk hozzá 
egy sikeres családtámogatási rendszerhez, 
akkor sok család nem tud élni a támogatások 
lehetőségével. Hiba lenne az esélyeinket ki-
használatlanul hagyni. Ráadásul a városban 
az is érzékelhető, hogy a gyermekek sok eset-
ben felnőtt korukra elköltöznek a városból, 
mert nincs lakás vagy telek, ahol családot 
alapíthatnának. Ez nem jó irány egy hagyo-
mányaihoz és gyökereihez ragaszkodó tele-
pülés esetén.
Ha már gödöllői illetőségű a CSOK egyik 

megálmodója, akkor kaphatunk bármilyen 
információt a jövőről?
Nyilván most még nem érkezett el az ide-

je, hogy bármiféle jövőbeli koncepcióról be-
széljek, de egy biztosra vehető: a családbarát 
kormány még a legnehezebb helyzetben sem 
a családok támogatásán próbál spórolni, 
tehát a gyermekes szülők akár az otthon- 
teremtés, akár a többi családi kedvezmény 
kapcsán bízhatnak abban, hogy az eddigi tá-
mogatási szintnél összességében jövőre sem 
fogunk lejjebb menni.

SZG

CSOK. Aki nem a családtámogatási rendszer egyik ele-
mére gondol, az joggal hallhatja csóknak a kifejezést. 
Mindegyik - más és más szempontból - pozitívan hat az 
emberre, de tudták, hogy a kettő között kapcsolat van? 
Erről is beszélgettünk a Gödöllőn élő dr. Görög Norbert-
tel, aki többek között Novák Katalin korábbi családügyi 
miniszter mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
majd a Miniszterelnökség, jelenleg pedig az innovációs 
tárca főosztályvezetőjeként aktív részese volt az elmúlt 
évek egyik legnépszerűbb intézkedéscsomagjának ki-
dolgozásában.

Egy CSOK és más semmi?
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Meghitt, békés ünnepeket kívánunk régi vagy új otthonukban!

dr. Görög Norbert
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Sok minden történt 2022-ben, túl sok pozití-
vum nélkül. Hogyan tekint vissza?
Nehéz éven vagyunk túl és nem látom rózsásan 

a jövő évet sem. De egy közösség ereje és értéke a 
nehézségek idején mutatkozik meg, ahol az egyén 
nem csak a saját maga bajával foglalkozik, hanem 
egymásra támaszkodva, a másikkal együtt sze-
retne túllépni az adott időszakon. Talán minden-
ki megtapasztalta már élete során egy közösség 
megtartó erejét.
Hogyan látja a város helyzetét?
Mindannyian bízunk a globális politikai és gaz-

dasági hatalmak kompromisszumos tárgyalása-
iban az egészség-, had- és energiaipar területein, 
így hamarosan eljöhet a béke. A jelenlegi helyzet 
sem Európának, sem Magyarországnak, ezáltal 
Gödöllőnek sem jó. Azonban egy település vezeté-
se ebben a helyzeteben is felelős kell maradjon a 
saját közösségéért.
Hogyan lehet jól felelősséget vállalni egy kis-

város közösségéért a válságban?
Ahogy egy jó családfő vagy cégvezető jövőkép-

pel rendelkezik, úgy itt sem csak a jelent vagy a 
holnapot kell előre látni. Ha pedig segítségre van 
szüksége, akkor szakemberekkel kialakítja a stra-
tégiát, amely központi helyén a közösség tagjai-
nak érdekei és motivációi vannak, hisz egy közös 
cél hihetetlen energiákat képes mozgósítani.
Tudtunkkal Gödöllőn is vannak stratégiai ter-

vek.
Több is. 2008 óta például egy tíz pilléren nyugvó 

turisztikai koncepciója volt a városnak, ami alap-
ján a Gödöllő gazdálkodásából és idegenforgal-
mából származó bevételek aránya a 2010-es évek 
második felére elérhette volna a 10 százalékot 

senyképes jövőt lehet álmodni a gödöllői közös-
ségnek? Az elmúlt évtized a lehetőségek évtizede 
volt. Senki sem számolhatott azzal, hogy az állam 
a város adósságállományát átvállalja. Ilyenkor 
mindig a talentumok elherdálása jut az eszembe 
a példabeszédből. Van, aki elássa az egy talentu-
mát, hogy megmaradjon, és van, aki megduplázza 
az öt talentumot is. Az adósságkonszolidáció egy 
felívelő gazdasági periódusban érte a települése-
ket, amikor pár százalékos kamatot adott az ál-
lamkincstár, mégis több száz milliós, sőt milliárdos 
értékben lekötötte a város a tartalékokat és nem 
valósította meg a terveit, most pedig magas árak 
mellett újabb üzemeltetési kiadásokat generáló 
beruházásra költi.
Mit lehet tenni most, amikor az energiaválság 

komoly kihívások elé állítja az önkormányzato-
kat?
Ha gyenge az ember immunrendszere, akkor a 

szervezet nincs felkészülve a vírusokra sem. Persze 
vannak vitaminok, amik átmeneti segítséget ad-
nak. Ilyenkor marad kis túlzással a tűzoltás. A vá-
rosnak évtizedek óta nincs terve az intézmények 
energetikai korszerűsítésére, miközben több éve 
tudjuk szakemberektől, hogy az energiaár emel-
kedése idő kérdése, a háború kitörésekor pedig az 
is látta, aki nem ért hozzá, hogy gondok lesznek. 
Márciustól is volt még idő a cselekvésre. Az energe-
tikai munkacsoport őszi életre hívása is csak  azért 
történt, mert kikerültek az önkormányzatok a re-
zsicsökkentett kategóriából.

is. A több száz oldalas terv a térség helyzetét és  
vonzerejét is figyelembe vette, azonban szinte 
semmi sem valósult meg abból. 2017-ben egy 
másik elemzés kihozta, hogy a turizmus-fejlesz-
tést nem lehet sikerre vinni Gödöllőn, nincs több 
százmillió forint a fejlesztésekre és egy új, rövid 
távú koncepció kidolgozását javasolja, ami idén 
járt le és nem is tudnék egyetlen konkrét pontot 
mondani, ami megvalósult volna. Ez összesen 15 
év, amelynek kétharmada egy ideális gazdasági 
időszakban történt, amikor a turizmus az egyik 
legjelentősebb szektor volt. Az első koncepcióból 
egy megvalósult hotel önmagában még nem stra-
tégia. Ugyan hosszú évek veszteségei után mára 
valamennyi nyereséget termel a városnak, de 
nincs összeköttetésben más turisztikai beruházá-
sokkal, amelyek egymást erősítenék. Létezik a vá-
rosnak Integrált Településfejlesztési Stratégiája is, 
de az is változott, hiszen az eredetileg felújítandó 
városháza helyett egy „régi-új” hivatal épül.
Miért probléma, ha változik egy város straté-

giája menet közben?
Egy vízióval rendelkező város stratégiájának 

megvalósítása lépésről-lépésre történik és min-
den elköltött forint után van terv, hogy abból mi 
következik bevételi oldalon, hogyan fog hatni a 
végső célra, amit előre meghatároztunk a város 
kitörési pontjaként. Nem csak intézmények terve-
iről, hanem kerek egészben gondolkozik egy szak-
ember. Egy mai döntés hatással van a jövőre. Egy 
elherdált fejlesztési év három-négy év lemaradást 
jelent. Ez fordítva is igaz: az időben meghozott 
jó döntés, a tehetetlenségéből fakadóan akár a 
válság bizonyos szakaszán is túllendíthet. Vajon 
mennyi kitörési pont maradt, amellyel egy ver-

Talán senki sem gondolta, hogy az idei esztendő túl tesz a tavalyin. Alig ju-
tottunk a pandémia végére, a szomszédban háború tört ki. A lezárások után 
felocsúdó ország az energiaválsággal és annak következményeivel szembe-
sült. Megkérdeztük Kolozs Csaba önkormányzati képviselőt, hogyan látja az 
elmúlt év viszontagságait, miben látja a kiutat és Gödöllő jövőjét jelenleg.

Vízió nélkül nincs jövő 
- interjú Kolozs Csabával

Problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok!
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A város ezek szerint foglalkozott a kérdéssel, 
csak nem időben?
Öröm, hogy Gödöllő energetikai korszerűsítési 

pályázaton nyert, valamint az épülő bölcsőde is 
figyelembe veszi a kor követelményeit. De ezek 
szigetként kezelt megoldások, nem látni mö-
götte egységes koncepciót. Ezt a munkacsoport 
ülésén az energetikai szakértő is megerősítette. A 
város a 24 intézményére kért külön-külön egyedi 
megoldási javaslatokat. Beszélve a szakértővel 
az energia menedzsmentről, visszaigazolta, hogy 
vannak, akik már időben elkezdték az energia füg-
getlenségük kialakítását.
Mire gondol?
Az elmúlt évtized a stratégiai beru-

házások és fejlesztések korszaka volt, 
míg válság idején az üzemeltetési költ-
ségek csökkentésére szolgáló beruhá-
zások időszaka jön el. Gödöllőn csak 
2-3 intézmény nyereséges, melyek a 
megemelkedett energiaárakat ki is 
tudják termelni. Ha az önkormányzati 
intézményeket energia közösségbe 
szervezzük, akkor egyik épület több-
let termelése kisegítheti egy másikat. 
Például úgy lehetett volna tervezni a 
Művészetek Háza napelemrendszerét, 
hogy a saját igényén felül többlet ener-
giát is termeljen, amit akár az épülő városháza is 
igénybe tud venni.
Mennyire logikus az épülő városházát bekap-

csolni a rendszerbe?
Mondhatnék másik épületet is, ha az energia 

közösség része lenne. A városháza gépészeti tech-
nológiáját látva a szakértő sem érti, hogy milyen 
energetikai követelményszintre tervezték. Sőt, 
felhívta a figyelmet, hogy az érvényes rendelet 
alapján nem tudni, hogyan lesz használatbavételi 
engedélye, a napelemek telepítését pedig meg 
sem említi a dokumentációja. Nem részletezném 
a városháza bontásának és egy másik régi épület 
átépítésének botrányos körülményeit. Azonban 
ez egy tipikus példája a város vízió nélküli életé-
nek. Ez a rossz döntés akár évtizedekre megha-
tározza a lemaradást és elpazarolja a település 
stratégiai lehetőségeit, miközben sokszor halljuk 
az új hivatalra a puritán jelzőt. A városvezetésnek 
a kommunikáció és a rossz időben hozott hibás 
döntés megmagyarázása fontosabb, mint  Gödöl-
lő jövője.
Miben látja a kiutat?
Ha egy városnak nincs víziója, akkor jövője 

sincs, így kizárólag jelene és küzdelmei lehetnek. 
A konszolidációból származó előny a múlté, a 
hotel és a városháza elvitte a tartalékok nagy ré-
szét. Az egyik egy statikus beruházás és a szétda-
rabolt részekre költött összegeket vonja majd újra 
egybe, de ott marad egy újabb fenntartási sor a 
költségvetésben. Jeleztük szakmai indokok sorát 
2020-ban, hogy ezt ne tegyük, mégis szakmaiatla-

noknak tituláltak minket. Most viszont minél gyor-
sabban be kellene fejezni, mert minden egyes nap 
elvesztegetett idő, amíg egy torzó áll a főtéren. A 
helyes irány megtalálásához pedig szemléletvál-
tás kell, amit nem látunk a városvezetésnél.
Mégis, ha lehet, akkor mondjon pár példát!
Gödöllő évtizedek óta nem él azzal az óriási 

potenciállal, hogy egyszerre van szakképzése, 
egyeteme és ipari parkja. Egy ilyen adottságú 
kisvárosnak országos szinten is az egyik leginno-
vatívabb településnek kellene lenni, amelynek 
gyümölcseit Gödöllő lakossága „fogyaszthatná” 

el. Nem is tudok másik kisvárosról, amelynek 
egyeteme van, de a protokoll kapcsolatokon kívül 
a kutatás-fejlesztési lehetőségeit nem használja 
ki, sőt, még az üzleti park részesedését is eladta. 
A vállalkozásokkal sincs rendszeres kapcsolat, 
akiktől a város várja az iparűzési adóbevételt. De a 
nagyobb cégeket is jobbára az ipari park vezetése 
vagy az állam hozza ide, nem a helyi stratégiai ter-
vek. Így is nagy valószínűséggel iparűzési adóbe-
vételi rekordot ér el a város, de a legfőbb kommu-
nikációs hír, hogy minden eddiginél magasabb 
szolidaritási adót kell fizetni az államnak. Azt elfe-
lejtik hozzátenni, hogy a növekvő adóbevétel mi-
att az adóerőképesség is jobb lesz. Ha kevesebb, 
az a baj, hogy nincs elég iparűzési adóbevétele a 
városnak. Emlékezhetünk a politikai reklámra: 
„ha nincs IPA, akkor nincs kultúra”. A sapka és nyu-
szi tipikus esete, de a panaszkodáson kívül csak az 
adók és más bérleti vagy parkolási díj emelések, új 
lakossági terhek, valamint a „bezárom” és „lekap-
csolom” megoldások tárháza mutatja a stratégia 
nélküli vezetői szemléletet.
A polgármester elsősorban a kormánnyal fog-

lalkozik, akit erősen bírál. Vajon miért?
Mindenkinek a személyes döntése, hogy miért 

küzd és milyen céljai vannak. Láthatóan a polgár-
mesternek ezzel tervei vannak, ezt már három éve 
is elmondta nekünk. Megvan a véleményem erről, 
hisz sajnos a város issza meg a levét. Érthetetlen 
viszont, hogy amikor meglátogatja szegedi kol-
légáját, hogy közösen aláírjanak egy nyílt levelet 
a miniszterelnöknek, akkor miért nem Gödöllő 

városa az első? Miért nem kér szakmai tanácsot 
Botka Lászlótól, akinek az egyik legfontosabb cse-
lekvési terve által a távfűtést geotermikus energi-
ával oldották meg? Így vált Szeged az ország egyik 
legzöldebb városává. Ismerjük a ledugózott fúrt 
kutakat az Alsóparkban, ahol a talált termálvíz ás-
ványi anyag magas koncentrációja miatt nem volt 
rentábilis a termálfürdőre. A technológia viszont 
adott a só leválasztására, az egyik távhőközpont is 
a szomszédban van, így akár adná magát a lehető-
ség. Azonban nem láttam erre irányuló új gazda-
sági számításokat, pedig az energetikai szakem-

ber is jelezte, hogy a jelen helyzetben 
nem ördögtől való a Távhő fejlesztési 
koncepciója sem.
Akkor a város cselekvési terv nél-

kül folytatja a küzdelmet és politi-
kai kommunikációját?
Úgy tűnik, igen. Most éppen a ki-

véreztetésről szól minden. Ma már 
a polgármestertől nehéz politikai 
függetlenséget kérni, de ettől még 
lehetne prioritás a város lakossága. 
Folyamatosan a „nem lehet”, „nem 
megoldható”, „nem sikerül” szavak-
kal találkozunk, az ok pedig a ma-
gyar állam. Aki el akar érni valamit, 
az módszert keres, aki nem, az kifo-

gást!  „Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok 
oda annak, akinek tíz talentuma van!” - olvasható 
a Szentírásban. Ez nyilván nem lenne jó, hiszen a 
város közpénzéről beszélünk, de igazságot talá-
lunk benne!
Mindezek után mit tehet egy ellenzéki képvi-

selő?
A várost egyének és közösségek alkotják. A 

közösség érdekében végzett állandó tükörtartás 
a közéletben komoly kihívás. Ezért is szeretném 
megköszönni a Szövetségben a Gödöllőiekért 
Egyesület egész éves kitartását és munkáját. A 
GDL Pelikán magazin 30 éves hiányt pótol, hisz 
korábban nem volt nyomtatott sajtó, mely váro-
sunk minden postaládájába eljutva bemutatná  
az érem másik oldalát is. Például több évtizedes 
keresztmetszetet adott a gödöllői reptér, hotel 
vagy a városháza történetéről. De a közösségi 
események és rendezvények szervezése is fon-
tos része a munkának, ez örömet szerez sokak-
nak és építi a közösséget. A gyermekek önfeledt 
nevetése, Marco Rossi esten hallott gondolatok, 
a jótékonysági sportnap szervezőinek lelkese-
dése engem is nagyon megérintett. Ezekért a 
pillanatokért érdemes tenni. Kívánom, hogy 
advent végén minden gödöllői ember, beleértve 
a város vezetését is találja meg azt a lelki békét, 
amit a saját akaratáról lemondó, és a másik sze-
mélyt előtérbe helyező szolgáló szeretet tud adni 
mindannyiunk számára! Ez pedig nem más, mint 
a karácsonykor megszületett Isten fia.

SZGProblémák nincsenek, csak megoldandó feladatok!
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A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi 
Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ�nanszírozásával 
valósul meg.

készítette:

SZTE 
Infografika 

Műhely

Csatlós Márton

A gördülő tervezés a sikertelennek 
bizonyuló programelemek 
elhagyására, a források átcsopor-
tosítására is módot nyújt. 

Gördülő 
tervezés 10

Biztosítja, hogy az innovációs erő nem fogy el, hogy újabb 
innovációs ciklusok ültethetőek a kifulladni látszókra, hogy a 
sikeres megoldások mögé a még nagyobb hatás érdekében 
még több ötlet, beavatkozásforma és forrás sorakozhat fel. 
Nemzetközi tapasztalat, hogy a sikeres innovációk képesek 

megtöbbszörözni a hatásukat, sok hely válik referenciaponttá, 
startégiai zarándokhellyé, amely az ismertségen kívül 
vendégformalmat és komoly kapcsolati tőkét generál.

eredmények 
monitorozása

visszalépés a célfüggvényekig 

Megújulás

Rolling action plan

 a végbent változásokra 
érzékeny újragondolás

indikátorok figyelése

10.

9.

8.

7.

6.

6.

5.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

repozitórium 
gyakori

inventárium 
ritkább

ÖTLETEK KÍSÉRLETI BEVEZETÉSMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNY

PILOT TÖMEGESÍTÉSKONCEPCIÓ

Ismerethiány esetében megfelelő háttértudásokat kell előállítani

9 Megvalósulás
folyamata 

Ahol kis kockázattal lehet kísérletezni, ám pozitív 
tapasztalatok birtokában azonnal meg lehet tervezni 
a tömegesítést, a valódi és végleges bevezetést

Az ötlet – koncepció – megvalósíthatósági tanulmány – 
pilot – kísérleti bevezetés – tömegesítés dramaturgia

minimális, de formalizált 
leírási template
remekül működik az 
érintett közösség 
megszólítása
példaként néhány máshol 
bevált megoldás 

konkrét számítások, 
mikroszimulációk, 
forrástérkép és 
projektterv egészíti ki a 
koncepciót

Ahol lehet és 
szükséges, a 
megvalósíthatósági 
tanulmány pilot 
programot definiál

a legjobb ötletekből 
strukturált és kötelező 
formai elemekkel 
rendelkező koncepció 
születik

véleményalkotás

Míg korábban  a stratégiakészítés kifejezetten zárt körben 
zajlott, az izokratikus kormányzás (más összefüggésben az 
egyének felhatalmazásának kiterjesztése, „empowerment” ) 
erősödő paradigma - egyre több állampolgári aktivitást tud 

politikailag csatornázni.

A stratégiai folyamat
 társadalmasítása

Az érintett lakosság támogatásának megszerzésére egy tervezési ill. 
kivitelezési ciklus számos pontján tesznek kísérletet, a legígéretesebbek 
már a döntés-előkészítés fázisába is be tudják vonni az érintetteket

8
folyamtokba 
való beépülés

megfelelő tartalomelemző 
és feldolgozó eljárások

szofisztikált
Webes megoldások 

Indikátorok
definiálása 

Indikátorok társítása
a célfüggvényekhez

Célja: A normatív célkitűzések 
mérhetővé, tervezhetővé, 
„elszámolhatóvá” tétele

Fontos a  kívánt indikátor időarányossá tétele  

• Kimeneti indikátorok

• Eredményindikátorok

• Hatásindikátorok

- a program hatásait mérik

-a beavatkozások számszerűsíthető, nyers eredményei

-a program következményeit illusztrálják 

7

Normatív
célfüggvények

A hibridizálás után ideális 
esetben három kategóriánk 
marad az inventáriumban:

-1. hibrid klaszterek

-2. önálló klaszterek

-3. nagy transzformatív
értékű egyedi elemek

Vízió panoráma
A végeredmény ebben a 
szakaszban kerül át a 
település döntéshozóinak 
a kezébe, de szakértők és 
döntéshozók közösen 
dolgoznak tovább.

az inventárium 
és a repozitórium 

ismeretében 
„mi lehetne”? 

A normatív célokat mindig határidőhöz kell rendelni
 A tipikus stratégiai célok több politikai cikluson átívelnek

Mindig van  „leg-faktor”-uk: a megvalósítandó fejlesztéseknek valamilyen 
dimenzióban úttörőnek, élenjárónak, benchmark-teremtőnek kell lenniük

mi LEGYEN?

Normatív mód

„logokratikus” magyarázat
„ezért és ezért kell, hogy legyen”

Beavatkozás-
tervezés 

6

?

?
+

+

A csoportosítás után néhány (jellemzően 4-5) 
„képesség-főcsoportot”, klasztert sikerül kialakítani. Ott, ahol 
ezek további integrációja is elképzelhető, egészen szélesre 
nyitható a stratégiai ablak, és a művelet „domainszűkítő” 
természetéből fakadóan sokkal pontosabban kijelölhetőek 
célcsoportok.

Az elemek tovább diferenciálódása

Klaszterek
hibridizálása5

1.

5.2.

3.

7.

4.

6.

Elemek
klaszterezése 4

Egy képesség-elem több
 csoportba is bekerülhet

A megmaradt elemek
kilistázása és klaszterezése

Mindaz, ami a szűrés után megmaradt, sorszám 
szerint kilistázható tételt jelent. Stratégiai 

szempontból ezek természetük valamely azonos 
mozzanata alapján csoport(ok)ba rendezve sokkal 

nagyobb sikerrel pályázhatnak arra, hogy 
stratégiai célba találnak, mint a „szóló”, független, 

társtalan képesség-elemek. 

A szűrő kétoldalú bekapcsolása
A repozitórium és az inventárium feltöltése után 
megkezdődhet az egyszerűsítés. 
Alaposan kell mérlegelni minden egyes belső 
képesség esetében, hogy milyen külső  kihívással 
találkozhat, és annak ismeretében jelenthet-e 
stratégiai „niche”-területet.

3 Transzformatív
szűrő

A szűrést követően több lépésen keresztül 
csak az inventárium-oldalra koncentrálunk

Az inventárium feltöltésekor minden egyes település 
esetében arra kell törekedni, hogy minél nagyobb sokaság 
képződjön, mert az kizárólag a külső esélyek felől dől majd 
el, hogy ezek közül mi tekinthető transzformatívnak

ADOTTSÁGOK

KOMPETENCIÁK

Meglévő Létrehozandó

Inventárium 
kialakítása

Az inventárium (inventory) adott témák kapcsán 
releváns nyers-anyagoknak olyan gyűjteménye, 
amelynek a tároláson kívül a feltárás közvetlen 

elősegítése is feladata, és ez az egyedi tartalmak 
szervezésében és visszakeresésében is tükröződik. 

Szoftveresen az inventárium olyan, mint egy 
többdimenziós fogalmi térkép, csak csomópontjai 

nem fogalmak, hanem képesség-elemek

Belső képességek

2
Megatrend

Trend

Trendköteg
Külső trendek
A módszer működtetéséhez szükséges egy állandóan karban tartott, frissített, 
szakmai viták alapján pontosított repozitórium (repository), amely a külső esélyt 
kínáló jelenségeket, folyamatokat, megoldásokat, legjobb gyakorlatokat helyezi 
strukturált és többféleképpen áttekinthető fogalmi térbe. 

Repozitórium 
kialakítása1

10 lépésben
A 10 lépésből álló komplex módszertan messzemenően használható 
nagyvárosok tudás-alapú stratégiai tervezési keretrendszereként 
való meghonosítására. 

10

9

8 

7

6

5

4

3

2

1

A TSI/ES MÓDSZERTAN MŰKÖDÉSE

A világ nagyjából azt érti okos város fogalma 
alatt, hogy az információtechnológia csodáit, 
ahol csak lehet, vigyük bele a városi élet szöve-
tébe. Az okos városnak legyen okos közlekedés 
szervezése és energiarendszere, de még  intelli-
gens világítása is. Sokan vagyunk eközben azon 
az állásponton, hogy önmagában az okos város 
nem több, mint üres divatkifejezés. Valójában 
mindenki működőképes és élhető városban sze-
retne lakni, és ha ehhez léteznek okos megoldá-
sok, akkor természetesen ezektől is remélhető, 
hogy a városi élet minősége jobb lesz. Tehát az 
okos város alatt leginkább az okosan tervezett 
és irányított, az okos és felkészült polgárok által 
gondozott települést értek. Ahol a városnak van 
jövőképe és ereje is ahhoz, hogy el tudjon jutni 
egy adott állapotból egy kívánt másikba. Amikor 
polgárként azt tudjuk mondani, hogy korábban 
számos gondunk volt a településsel, de ezek kö-
zül jó néhány sikeresen megoldódott, ráadásul 
úgy, hogy nem a fejünk felett hozták a döntése-
ket, hanem mi magunk is részesei lehettünk a 
megoldásnak. Ilyenkor mondhatjuk valójában, 
hogy a város okosodik. Az információtechnoló-
gia kiváló eszköz ahhoz, hogy növeljük a tudá-
sunkat, az ismereteinket a világról, 
kapcsolatot teremtsünk másokkal. De 
arra is, hogy távolról, olcsón vezérel-
jünk rendszereket vagy épp felügyel-
jük a közműhálózatokat, esetleg ada-
tokat nyerjünk a közlekedési hálózat 
teljesítményéről. Az okos megoldások 
arról szólnak, hogy van egy valóságos 
probléma, amit az IT segítségével ha-
tékonyabban, összetettebben tudjunk 
kezelni. 
Amikor a települések vezetői és dön-

téshozói azt gondolják, hogy egyedül 
ők tudják, mi a helyes út, és ahelyett, 
hogy integrálnák a teremtő tudáso-
kat és energiákat, inkább tűzön-vízen 
keresztül átviszik a saját fejlesztési 
elképzeléseik megvalósítását, az klasz-
szikus csapdahelyzet. A városvezetők-
nek nem az a feladata, hogy jó ötleteik 
legyenek, kitaláljanak valamit, ami 
„nagyot szól”, vagy felfuttassák a saját 
kedvenc látványsportjukat, hanem az, 
hogy professzionális vezetőként a le-
hető legjobb döntéseket hozzák meg, 
és elérjék, hogy az ahhoz vezető gon-

kel beszélné meg a problémát. Nem kérdés, hogy 
hosszú távon csakis az a városvezetés lehet hite-
les, amelyik a döntésekbe bevonja a polgárokat, 
a leginkább érintett személyeket. De azokat is, 
akik a helyi gazdaságot tartják mozgásban, vagy 
a kultúra és a tudomány képviselőit. Amelyik ve-
zetés ezt nem veszi figyelembe, az minden egyes 
nappal távolodik a világ fősodrától és puszta ha-
talomtechnikává vagy napi ügyvitellé silányítja 
a település jövőjét. Azok a települések a legsike-
resebbek, amelyeken valódi kérdésekben, való-
di csatornákon keresztül, valódi részvétel van. 
Képzeljük el, hogy nincs városháza, a nagyhatal-
mú polgármesterhez nem biztonsági őrön és tit-

kárnőn át visz az út, így nem minden arról 
szól, hogy tisztelettudóan folyamodjunk 
valamiért, hanem egy portálon keresztül 
mindenki ügyeket intéz, a közszolgák ott 
végzik a dolgukat, ahol nekik a legjobb, a 
találkozásokhoz szükséges fizikai helyszí-
nek között vándorolnak, s ki-ki nem egy hi-
vatalban zárja el magát saját településétől, 
hanem naponta sok órát tölt el azokkal, 
akikhez a feladata köti. Fikció? Nem, a 30 
ezres Molenwaard élő gyakorlata. 
Összességében, ha okosodás helyett 

azt mondjuk, hogy tanulás, akkor nincs re-
ménytelen csoport, közösség, és ezáltal te-
lepülés sem. Ahol az emberek, a közösség, 
a vezetők, sőt akár az egész település fo-
lyamatosan tanul, ott roppant mód meg-
nő az esélye, hogy a tanulás „okosodást”, 
jobb döntéseket, sikeresebb cselekvést 
hoz. A folyamat eredménye pedig termé-
szetesen magával hozhatja majd az egyre 
több intelligens IT megoldás alkalmazását 
is, amire végül azt mondhatjuk, hogy való-
ban egy okos, de mellette fenntartható, él-
hető, szerethető és vonzó városban élünk.

Z. Karvalics László

dolkodási úton végigmenjen a város. Ha utána 
a szűrőn éppen a kedvenc látványsport marad 
fenn, hát legyen. De mi van, ha nem? Ha az ötle-
telés helyettesíti a tervszerű, tudatos jövőépítést, 
akkor a dolgok nem lesznek rendszerszerűek, 
nem a sok-sok helyes és kicsi lépésről, hanem 
egy-egy megváltást ígérő nagyról fog szólni a dal. 
Ilyenkor szaporodnak a csapdák, mindenkinek 
terem egy újabb ötlete, amiért lobbizik, mert 
látott valamit egy másik településen. Eközben 
egyetlen, rossz irányba történő lépés vagy forrás-
felhasználás hosszú időre lehetetlenné teszik a 
megfelelő irányba mutató lépéseket vagy forrás-
felhasználást. 
Vannak elvek, amelyek mindenhol működnek, 

és vannak megoldások, amelyek csak valahol 
alkalmazhatók. De ahogy nincs két egyforma 
közösség, úgy univerzális megoldást sem lehet 
kínálni minden településnek, csak személyre 
szabott megoldás írható fel receptként. Az elvek 
persze lehetnek univerzálisak – mondjuk, hogy 
minden legyen részvételi alapú. És nem úgy, 
hogy a városvezető eldönti, mi legyen egy város-
résszel, majd kamu lakossági fórumok megren-
dezésével úgy tesz, mintha valóban az érintettek-

Jelzőből elvárás: milyen legyen a jó és okos város?
Mitől okos egy város? Hogyan lehet szerethető, jövőképes, élhető, sike-
res? Milyen szerepet játszanak mindebben az informatikai fejlesztések? 
Ezekre az információs társadalomhoz kapcsolódó problémákra keresi a 
választ Z. Karvalics László, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
tének vezető kutatója.
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A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi 
Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ�nanszírozásával 
valósul meg.

készítette:

SZTE 
Infografika 

Műhely

Csatlós Márton

A gördülő tervezés a sikertelennek 
bizonyuló programelemek 
elhagyására, a források átcsopor-
tosítására is módot nyújt. 

Gördülő 
tervezés 10

Biztosítja, hogy az innovációs erő nem fogy el, hogy újabb 
innovációs ciklusok ültethetőek a kifulladni látszókra, hogy a 
sikeres megoldások mögé a még nagyobb hatás érdekében 
még több ötlet, beavatkozásforma és forrás sorakozhat fel. 
Nemzetközi tapasztalat, hogy a sikeres innovációk képesek 

megtöbbszörözni a hatásukat, sok hely válik referenciaponttá, 
startégiai zarándokhellyé, amely az ismertségen kívül 
vendégformalmat és komoly kapcsolati tőkét generál.

eredmények 
monitorozása

visszalépés a célfüggvényekig 

Megújulás

Rolling action plan

 a végbent változásokra 
érzékeny újragondolás

indikátorok figyelése

10.

9.

8.

7.

6.

6.

5.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

repozitórium 
gyakori

inventárium 
ritkább

ÖTLETEK KÍSÉRLETI BEVEZETÉSMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNY

PILOT TÖMEGESÍTÉSKONCEPCIÓ

Ismerethiány esetében megfelelő háttértudásokat kell előállítani

9 Megvalósulás
folyamata 

Ahol kis kockázattal lehet kísérletezni, ám pozitív 
tapasztalatok birtokában azonnal meg lehet tervezni 
a tömegesítést, a valódi és végleges bevezetést

Az ötlet – koncepció – megvalósíthatósági tanulmány – 
pilot – kísérleti bevezetés – tömegesítés dramaturgia

minimális, de formalizált 
leírási template
remekül működik az 
érintett közösség 
megszólítása
példaként néhány máshol 
bevált megoldás 

konkrét számítások, 
mikroszimulációk, 
forrástérkép és 
projektterv egészíti ki a 
koncepciót

Ahol lehet és 
szükséges, a 
megvalósíthatósági 
tanulmány pilot 
programot definiál

a legjobb ötletekből 
strukturált és kötelező 
formai elemekkel 
rendelkező koncepció 
születik

véleményalkotás

Míg korábban  a stratégiakészítés kifejezetten zárt körben 
zajlott, az izokratikus kormányzás (más összefüggésben az 
egyének felhatalmazásának kiterjesztése, „empowerment” ) 
erősödő paradigma - egyre több állampolgári aktivitást tud 

politikailag csatornázni.

A stratégiai folyamat
 társadalmasítása

Az érintett lakosság támogatásának megszerzésére egy tervezési ill. 
kivitelezési ciklus számos pontján tesznek kísérletet, a legígéretesebbek 
már a döntés-előkészítés fázisába is be tudják vonni az érintetteket

8
folyamtokba 
való beépülés

megfelelő tartalomelemző 
és feldolgozó eljárások

szofisztikált
Webes megoldások 

Indikátorok
definiálása 

Indikátorok társítása
a célfüggvényekhez

Célja: A normatív célkitűzések 
mérhetővé, tervezhetővé, 
„elszámolhatóvá” tétele

Fontos a  kívánt indikátor időarányossá tétele  

• Kimeneti indikátorok

• Eredményindikátorok

• Hatásindikátorok

- a program hatásait mérik

-a beavatkozások számszerűsíthető, nyers eredményei

-a program következményeit illusztrálják 

7

Normatív
célfüggvények

A hibridizálás után ideális 
esetben három kategóriánk 
marad az inventáriumban:

-1. hibrid klaszterek

-2. önálló klaszterek

-3. nagy transzformatív
értékű egyedi elemek

Vízió panoráma
A végeredmény ebben a 
szakaszban kerül át a 
település döntéshozóinak 
a kezébe, de szakértők és 
döntéshozók közösen 
dolgoznak tovább.

az inventárium 
és a repozitórium 

ismeretében 
„mi lehetne”? 

A normatív célokat mindig határidőhöz kell rendelni
 A tipikus stratégiai célok több politikai cikluson átívelnek

Mindig van  „leg-faktor”-uk: a megvalósítandó fejlesztéseknek valamilyen 
dimenzióban úttörőnek, élenjárónak, benchmark-teremtőnek kell lenniük

mi LEGYEN?

Normatív mód

„logokratikus” magyarázat
„ezért és ezért kell, hogy legyen”

Beavatkozás-
tervezés 

6

?

?
+

+

A csoportosítás után néhány (jellemzően 4-5) 
„képesség-főcsoportot”, klasztert sikerül kialakítani. Ott, ahol 
ezek további integrációja is elképzelhető, egészen szélesre 
nyitható a stratégiai ablak, és a művelet „domainszűkítő” 
természetéből fakadóan sokkal pontosabban kijelölhetőek 
célcsoportok.

Az elemek tovább diferenciálódása

Klaszterek
hibridizálása5

1.

5.2.

3.

7.

4.

6.

Elemek
klaszterezése 4

Egy képesség-elem több
 csoportba is bekerülhet

A megmaradt elemek
kilistázása és klaszterezése

Mindaz, ami a szűrés után megmaradt, sorszám 
szerint kilistázható tételt jelent. Stratégiai 

szempontból ezek természetük valamely azonos 
mozzanata alapján csoport(ok)ba rendezve sokkal 

nagyobb sikerrel pályázhatnak arra, hogy 
stratégiai célba találnak, mint a „szóló”, független, 

társtalan képesség-elemek. 

A szűrő kétoldalú bekapcsolása
A repozitórium és az inventárium feltöltése után 
megkezdődhet az egyszerűsítés. 
Alaposan kell mérlegelni minden egyes belső 
képesség esetében, hogy milyen külső  kihívással 
találkozhat, és annak ismeretében jelenthet-e 
stratégiai „niche”-területet.

3 Transzformatív
szűrő

A szűrést követően több lépésen keresztül 
csak az inventárium-oldalra koncentrálunk

Az inventárium feltöltésekor minden egyes település 
esetében arra kell törekedni, hogy minél nagyobb sokaság 
képződjön, mert az kizárólag a külső esélyek felől dől majd 
el, hogy ezek közül mi tekinthető transzformatívnak

ADOTTSÁGOK

KOMPETENCIÁK

Meglévő Létrehozandó

Inventárium 
kialakítása

Az inventárium (inventory) adott témák kapcsán 
releváns nyers-anyagoknak olyan gyűjteménye, 
amelynek a tároláson kívül a feltárás közvetlen 

elősegítése is feladata, és ez az egyedi tartalmak 
szervezésében és visszakeresésében is tükröződik. 

Szoftveresen az inventárium olyan, mint egy 
többdimenziós fogalmi térkép, csak csomópontjai 

nem fogalmak, hanem képesség-elemek

Belső képességek

2
Megatrend

Trend

Trendköteg
Külső trendek
A módszer működtetéséhez szükséges egy állandóan karban tartott, frissített, 
szakmai viták alapján pontosított repozitórium (repository), amely a külső esélyt 
kínáló jelenségeket, folyamatokat, megoldásokat, legjobb gyakorlatokat helyezi 
strukturált és többféleképpen áttekinthető fogalmi térbe. 

Repozitórium 
kialakítása1

10 lépésben
A 10 lépésből álló komplex módszertan messzemenően használható 
nagyvárosok tudás-alapú stratégiai tervezési keretrendszereként 
való meghonosítására. 
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A TSI/ES MÓDSZERTAN MŰKÖDÉSE

Z. Karvalics László
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HIRDETÉS

nem értik, hogy a pár hetes főtéri 
világítás miért nem férhet bele a 
büdzsébe. De ha ettől eltekintünk, 
akkor persze mondhatjuk, hogy az 
önkormányzat ahol tud, ott megta-
karít és sok kicsi sokra megy, mivel 
a jégpálya üzemeltetését szerződés 
köti, miközben a nevelési-oktatá-
si intézmények számára ingyenes 
használatot biztosít a gyerekeknek. 
De mi a helyzet az elbontott és sok 
pénzbe került területtel március és 
november között? Vajon miért nem 
használja ki az alsópark és kastély 
adta lehetőségeket a város a többi 

három évszakban? A helyszínt akár bérletbe 
lehetne adni gödöllői kisvállalkozóknak, ami-
ből a városnak bevétele származik. Sajnos ab-
ban igazuk van, hogy lekapcsolni egy szerény 
díszkivilágítást valószínűleg egyszerűbb és ez 
jól kommunikálható.
És ne feledjük: az önkormányzatnak a villa-

mosenergia megvásárlására 2023 végéig van 
érvényes szerződése! Ez pedig azt jelenti, 
hogy ugyan a rendszerhasználati díj drágul, 
de az energia ára nem változik.
Hernádi Gyula szerint a halál halála az éle-

tet jelenti. A mi életünk pedig a sötétség sötét-
sége, ami a megvilágosodást jelenti már most 
is sokaknak. Azzal, hogy a várost fizikailag sö-
tétségben tartják, az itt élő embereket pedig a 
korrekt információk hiánya miatt szellemileg 
is próbálják sötétben tartani, ettől még nem 
leszünk sötétek. Csak bizakodóak, hogy a sö-
tétség után napsütés következik, ha átlátva a 
sötét szitán meglátjuk a fényt az alagút végén.

SZG

Gödöllő város polgármestere 
stílszerűen a halottak napja elő-
estéjén jelentette be az általa pre-
ferált televíziós csatornán, hogy 
az energiaárak miatt bizony idén 
nem lesz karácsonyi díszkivilágí-
tás, csak csekély mértékben. Ma-
gyarán gyászos adventnek nézünk 
elébe. A helyzetet természetesen 
semmiképpen sem szeretnénk 
elbagatellizálni, hiszen az energia-
válság miatti helyzet adott.
De három tényezőt nem sza-

bad mellőznünk, amikor a sötét-
ségre hivatkozunk.
1. Az elmúlt években a karácsonyi díszkivi-

lágítás sosem volt fényűző, sem egy fényfes-
tés, sem egy látványos elem, azonban a főtér 
sokak számára egy kellemes séta és hangu-
latos beszélgetések színtere. Persze könnyű 
hivatkozni az energiaárakra, de Gödöllő népe 
joggal kifogásolja a közösségi médiában, hogy 
ugyanakkor november elején a szökőkutat 
még éjjel-nappal is működtették.
2. A cselekedet mögött igazából ugyanaz a 

politikától sem mentes célzott tiltakozás áll, 
mint két évvel ezelőtt, amikor Gödöllő is be-
állt az ellenzéki polgármesterek akciója mögé. 
Emlékszünk talán, hogy 2020-ban az iparűzési 
adó csökkentésének hírére több baloldali ve-
zetővel közösen városunk is a karácsonyi dísz-
kivilágítás lekapcsolásával válaszolt (Gödöllő 
iparűzési adója ehhez képest magasabb lett 
az előzetesen vártnál – a szerk.). Az idei reni-
tenseket az ellenzéki  összefogás kommuni-
kációja nem is hagyta szó nélkül, így amikor a 
szegedi polgármester a csongrádi megyeszék-

helyen a kérés ellenére mégis bekapcsolta a 
karácsonyi fényeket, akkor egy ironikus vá-
laszt kapott, miszerint: „Szegeden nem érte-
sültek róla, hogy a Valódi Ellenzéki Városban 
nincs díszkivilágítás!” Nem tudjuk eldönteni, 
hogy jó vagy rossz hír az, ha Gödöllő nem tar-
tozik a renitens városok közé.
3. A Művészetek Háza és az alsópark közé 

került át idén is az adventi vásár talán jogo-
san, mivel tavaly a gödöllői önkormányzat az 
Aktív Magyarország Program keretében nyert 
műjégpálya-vásárlást, amit 5 évig, szezonon-
ként pedig minimum 90 napig működtetni 
kell. Így indokolt, hogy közvetlen a jégpálya 
mellett legyen a vásár, jó összejönni és beszél-
getni az ünnepek előtt, meginni közösen egy 
forralt bort. Viszont a 25 millió forintos álla-
mi támogatás mellé a beruházáshoz mintegy 
36,7 millió forintot tettek hozzá a gödöllőiek 
pénzéből. Továbbá, csak erre az évre 13,5 
millió forintba kerül az alsóparki műjégpálya 
üzemeltetése. Ezeket a számokat látva sokan 

Gödöllő, Testvérvárosok útja 9.

+36 20 55 90 990
www.kertvill-centrum.huF Ű T Ő P A N E L E K

A sötétség sötétsége
Jelen cikk címét a Kossuth- és József Attila-díjas író, Hernádi Gyula: A halál halála című regénye ihlette, 
amiben az élet meghosszabbításán gondolkodik a XX. század végén, de végül csak a jövőbelátást és az 

elemi matematikát találta meg, mint hatékony eszközt. Az analógiát az élet szülte Gödöllőn is.
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Gödöllőn 1966-ig, vagyis, a település város-
sá válásáig nem volt szervezett hulladékbe-
gyűjtés. Az első lakótelepek megépülésekor 
bérelt lovaskocsival kezdődött a kommunális 
hulladék szállítása. A lerakó akkor egy szigete-
letlen gödör volt, aminek megtelését követően 
Szadára, majd Mogyoródra, végül Kistarcsára 
hordták a szemetet. Gödöllő nyugati határá-

ban (a Kerepes közigazgatási területén lévő 
Ökörtelek-völgy) 1989-ben létesült olyan hul-
ladéklerakó, aminek a bővítését már a modern 
elvárásoknak megfelelően lehetett alakítani. 
1998-ban a gödöllői önkormányzat megvá-
sárolta az Ökörtelek-völgyi hulladéklerakót 
és annak szomszédságában lévő 50 hektáros 
földrészletet. A rendszerváltozást követő évek-
ben az önkormányzati tulajdonú VÜSZI Kht-ra, 
majd 2009 és 2011 februárja között a jogutód 
nélkül megszüntetett Gödöllői Hulladékgaz-
dálkodási Kft-re hárult a szemétszállítással 
kapcsolatos helyi teendők ellátása.

pénzügyi stabilitása megingott, amin – 49 szá-
zalékos tulajdonrész megszerzésével – a DTkH 
Kft. mindent egybevetve 190 millió forintos tő-
keinjekciója segített.
LEMONDÁSSAL ZÁRULT GÉMESI GYÖRGY ÉS 
BIZALMASA, GYENES SZILÁRD TÉNYKEDÉSE, 

BELÉPETT A KATASZTRÓFAVÉDELEM
Ahhoz, hogy a rendszer kezdeti virágzását 

értelmezhessük, majd kis híján a bukásához 
vezető utat bejárjuk, nem mehetünk el szó 
nélkül Gémesi György polgármester és ezen 
a téren legfőbb bizalmasa, Gyenes Szilárd 
szerepvállalása mellett. Mint rendszer az egyik 
központi településének első embere, Géme-
si társulási elnök lett, Gyenes pedig 2010 és 
2014 között vezető tisztséget kapott a rend-
szert működtető gazdasági társaságban. Ezt 
követően, 2014 októbere és 2017 februárja 
között eleget tett Gémesi felkérésének, és 
nem képviselő alpolgármesterként ténykedett 
Gödöllőn. Szűk egy év után, 2018. január 1-jé-
től Gyenes visszatért a hulladékgazdálkodási 
területre, méghozzá a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. 
élére. Viszont sok időt nem töltött ott, mivel 
sem ő, sem Gémesi György nem tudták kezelni 
a megváltozott gazdasági és jogi körülmények 
okozta változásokat. Ennek eredménye, hogy 
2018. október 29-én a Zöld Híd felfüggesztette 
a hulladékszállítást a 116 Pest és Nógrád me-
gyei településen, amit a katasztrófavédelem 
átvett, és ugyanannyi pénzből megoldotta a 
szolgáltatás irányítását, illetve a szervezési 
feladatokat a társaság korábbi területén. Ezek 
után Gémesi György társulási elnök körül egy-
re jobban fogyott a levegő, így a november 5-i 
elnökségi ülésen bejelentette, hogy a kialakult 
helyzetet látva, lemond. Gémesi döntése után 
Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató is „bedobta 
a törölközőt”.
VIZSGÁLÓDÁS UTÁN FELJELENTÉSEKET 

TETT A TÁRSULÁS ÚJ ELNÖKE
A társulás új elnöke 2018. december 1-jével 

Fördős Attila, Vác akkori polgármestere lett, 
aki vizsgálatot kezdeményezett az ellehetet-
lenülés szélére sodródott Zöld Híd programra 
hatást gyakorolt okok feltárása érdekében. A 
kutakodás ismeretlen tettes vagy tettesek 
elleni feljelentéssel zárult, ami a kompen-
zációs szerződés kifizetésének témakörében, 
a gazdasági társaság ügyvezetője megválasz-
tásának módjában és javadalmazásában, va-
lamint egy multinacionális céggel kötött szer-
ződés körülményeiben és tartalmában vélt 
felfedezni bűncselekményre utaló jeleket. A 

ELINDULT KANYARGÓS ÚTJÁRA  
A ZÖLD HÍD PROGRAM

Komoly áttörést jelentett, hogy 2004-ben el-
készült 106 település szilárdhulladék-gazdál-
kodásának megvalósíthatósági tanulmánya, 
ami megalapozta a ma is működő Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-

mányzati Társulás létrejöttét. Ezzel 
párhuzamosan az akkori környe-
zetvédelmi tárca fejlesztési igaz-
gatósága – együtt a nógrádmarcali 
objektummal – elhatározta a léte-
sítmény bővítését és korszerűsíté-
sét, és az erre vonatkozó pályázatot 
2004 szeptemberében elküldték 
Brüsszelbe, ahol olyan döntés szü-
letett, hogy az Európai Unió támo-
gatása a beruházási költségek felét 
fedezi, 40 százalékkal járul hozzá 
a magyar állam, míg a fennmara-
dó 10 százalék a társulási önerő. A 
Zöld Híd program részeként meg-
épült, az európai uniós követel-
ményeknek mindenben megfelelő 
létesítmény-együttes végül 8 millió 
177 ezer euróból valósult meg.
CÉGEK JÖTTEK, CÉGEK MENTEK
Miután az új, a kezdeti időszak-

ban sokak által egyfajta megváltás-
ként kezelt hulladékgazdálkodási 

rendszert működtetni kellett, megtörtént az 
erre szakosodott cég alapítása: 2010-ben élet-
re hívták Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-t. Mint-
egy hét év múlva, 2017. április 1-jétől a társu-
lás gazdasági társasága, a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. vette át az üzemeltetési felada-
tokat. Újabb három és fél évet kellett várni a 
következő változásra: 2020. november 1-jétől 
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., valamint a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) 
Nonprofit Kft. együttesen látja el a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A 
fúziónak nyomós oka volt, hiszen a Zöld Híd 

Áttekintő cikkünk pontosabb érthetősége miatt induljunk ki abból a 
cseppet sem mellékes körülményből, hogy a szemétszállítás (települési 
szilárd- és kommunális hulladék) megszervezése az önkormányzat köte-
lező feladata, aminek részleteit helyi rendeletben szükséges szabályozni. 
Így van ez Gödöllőn is, ahol az utóbbi hetekben-hónapokban egyre sű-
rűbb és hangosabb felháborodást vált ki a lakosság körében az utcákon, 
lakótelepeken időről-időre kialakuló, szégyenteljes látványt nyújtó hul-
ladék-káosz.

Kinek a feladata (lenne) felszámolni  
a városszerte éktelenkedő szemétdombokat?
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2019-es önkormányzati választás után Juhász 
István, Kistarcsa polgármestere kapott elnöki 
bizalmat, akinek kollégáival együtt sikerült 
viszonylag rövid időn belül megszüntetni a 
katasztrófavédelem kényszerű szerepvállalá-
sát, illetve a DTkH Nonprofit Kft. bevonásával 
egyensúlyba hozni a gazdasági társaság gaz-
dálkodását.

VAN-E NAPJAINKBAN  
RENDSZERSZINTŰ PROBLÉMA?

Az idei év nyaráig viszonylagos csend honolt 
a helyi szemétszállítással kapcsolatosan. Ek-
kor azonban akadozni kezdett a szolgáltatás 
ellátása, és több hétig zsákok lepték el Gödöl-
lő utcáit. Az NHKV Zrt-vel előállt elszámolási 
vitára, a járműpark műszaki gondjaira és az 
ebből eredő munkaerő-elvándorlásra vissza-
vezethető anomáliák viszonylag hamar ren-
deződtek, így Feigli Ferenc szeptemberben 
kijelenthette: a rendszerszintű problémák 
megszűntek. A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
ügyvezetője leszögezte, hogy sokszor fordul 
elő és rontja a látványt, hogy a hulladékszige-
tekre termelési hulladék kerül olyan vállalko-
zásoktól, akikkel nincs szerződése a szolgál-
tatónak, ezért a járatok az ilyen lomot nem 
szállítják el. Megoldás erre a folyamatosan 
igénybe vehető házhoz menő lomtalanítás, 
amit a szerződött, aktív és közüzemi díjhát-
ralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók 

az év folyamán bármikor igényelhetnek. (Itt 
kell megjegyezni, hogy a régebben megszün-
tetett városi lomtalanítás óta mindennapos 
látvány a lakótelepeken éktelenkedő mosdók 
és ágyak látványa.)
LEVELET ÍRT KOCSI TAMÁS ÉS KOLOZS 

CSABA, ÖNKORMÁNYZATI  
MUNKACSOPORT JÖTT LÉTRE

A kialakult helyzet láttán Kolozs Csaba 
és Kocsi Tamás önkormányzati képviselők 
(Szövetség Gödöllőért) augusztus végén le-
velet írtak a polgármesternek és az ügyvezető 
igazgatónak. Ebben – többek között – meg-
fogalmazták, hogy a legfőbb problémának 
a lakótelepeken a gyűjtőedények számának 
elégtelenségét és a máshol élő emberek 
viselkedését (akik egyéb hulladékukat az 
edényzetekbe, vagy a sziget mellé helyezik 
el) látják, míg a családi házas övezetekben 
már csak üvegkonténerek vannak a házhoz 
menő szelektív gyűjtés miatt, ezért a más 
szelektív hulladék-edényzet helyén lévő üres 
rész illegális hulladékkal van tele. A levélírók 
kihangsúlyozták: az illegális hulladéklera-
katok felszámolásának nem a leginkább 
környezettudatos módja, hogy a szigetek 
számát lecsökkentjük, esetleg azokat felszá-
moljuk. Az illegálisan szemetelők magatartá-
sát nem feltétlenül veti vissza a konténerek 
elszállítása, hiszen a szigetek feltehetően 

ott maradnak, másrészt a lakótelepi része-
ken még nagyobb mértékben üti fel a fejét 
a nem kívánt jelenség. Nagy valószínűséggel 
a problémák megoldására vonatkozó közös 
gondolkodás szükségszerűségét szorgal-
mazó sorok is közrejátszottak abban, hogy 
Gémesi György számára is „fontos” legyen a 
gödöllői szemétkáosz felszámolásának kísér-
lete. A polgármester javaslatára szeptember 
22-én hulladékgazdálkodási munkacsoport 
jött létre, amelynek tagja lett Török Sán-
dor, a Szövetség Gödöllőért önkormányzati 
képviselője is. A szakmai egység – soraiban 
az egykori „zöldhidas” ügyvezető, a Gémesi 
bizalmi embereként kezelhető Gyenes Szi-
lárddal – az elmúlt hónapokban többször is 
ülésezett. Látványos, de ki tudja, mennyire 
hatékony intézkedésként első körben arról 
döntöttek, lakatot tesznek a Szőlő utcai tár-
sasház-sor lépcsőházai előtti gyűjtőedények-
re, hogy megfékezzék az illegális szemetelést. 
A többek által látszatmegoldásnak nevezett 
„kukalezárás” a közeljövőben fog vizsgázni. 
Kérdés: hogyan? Tudniillik a lezárt edényzet 
önmagában nem megoldás a problémára. Et-
től még a kukák mellé, a közterületre kerülhet 
a szemét. Mi több olyan helyeken is, ahol jól 
láthatóan kamerák figyelik a területet, a gya-
korlatban jelentéktelennek mondható, akár 
pénzbüntetésben megtestesülő elrettentő 
hatással. Jövő júliustól belép a rendszerbe a 
MOL Nyrt., amely 35 évre koncesszióba kap-
ta az államtól a hazai hulladékgazdálkodási 
feladatellátást, és végez(tet)heti az évi közel 
5 millió tonna magyarországi települési szi-
lárdhulladék begyűjtését, illetve gondosko-
dik annak kezeléséről. Magyarul: bő fél év 
múlva új, minden bizonnyal a rendszer fenn-
tarthatóságát a jelenleginél sokkal inkább 
szem előtt tartó szelek fújnak majd a gödöl-
lői szemétszállítás területén is. Azt azonban 
már most leszögezhetjük, hogy az illegális 
szemétlerakatok felszámolása nem hárítható 
át másra, az elsődlegesen a városvezetés fel-
adata marad.

STEVE

MEGOLDÁSKÉNT KÍNÁLKOZOTT VOLNA A MA TORZÓKÉNT LÉTEZŐ ALVÉGI HULLADÉKUDVAR

Az alvégi lakosság élénk tiltakozása ellenére mintegy 80 millió forintból a Kőrösi-Csoma Sándor utca végén megvalósult gödöllői hulladékudvar műszaki 
átadását 2012 áprilisára tervezték, majd azt kommunikálták, hogy a működés beindításához szükséges engedélyek beszerzése után, várhatóan 2013 elejétől 
fogadhat hulladékot az objektum. A leadható hulladékok törvényileg szabályozott körét főként az egymástól külön gyűjtött másodnyersanyagok (papír, 
üveg, műanyag, fém- és zöldhulladék, gumiabroncs), a lakossági veszélyes hulladékok (háztartási berendezés, elektronikai hulladék, szárazelem, akkumu-
látor, festék- és lakkmaradék, sütőzsiradék, növényvédőszer-maradék, fénycső és izzó, fáradt olaj és veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyagok), az 
építési- és bontási hulladékok, illetőleg – kisebb mennyiségben – a háztartási lom alkották volna. A feltételes mód azért indokolt, mert már Gémesi György 
elnöki regnálása idején nyilvánvalóvá vált, hogy az érzékeny vízbázisra épített gödöllői hulladékudvar – mivel a társulás a beszerzés finanszírozását nem 
vállalta magára – a szükséges szakhatósági engedélyek meglétének hiányában nem nyithatja meg a kapuját. Időközben a hulladékudvar Zöld Híd általi fenn-
tartási kötelezettsége lejárt. Bő két éve Gémesi György – a városüzemeltetési céllal történő hasznosítást kilátásba helyezve – kezdeményezte a szóban forgó 
létesítmény önkormányzati földterületének belterületbe vonását. Azóta azonban síri csend honol az alvégi torzónál.
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Minden szülő a legjobbat szeretné a gyerme-
kének, azonban egyáltalán nem könnyű felmér-
ni, hogy kinek mi a „jó”. Jellemzően a kiskama-
szok egy része még maga sem tudja, mi szeretne 
lenni, így a döntés végső soron a szülőé. Ahhoz, 
hogy a gyermek szeressen a választott iskolába 
járni, ott szorongásmentesen, jól teljesítsen és 
az iskolatípus kimenetének megfelelően tudjon 
majd tovább haladni és/vagy munkába állni, ér-
demes a szóba jöhető három lehetőséget objek-
tíven összehasonlítanunk.
Gödöllőn szerencsés helyzetben vagyunk, 

ugyanis a városban mindegyik iskolatípus meg-
található és hosszú múltra visszatekintő patinás 
intézményekkel büszkélkedhetünk. Mindhárom 
gimnázium az országos lista legelején találha-
tó, az elmúlt években szakképzési díjat is nyert 
Madách iskola pedig a környék legnagyobb, köz-
vetlenül a munkaerőpiacra képző intézménye. 
Valamennyi gödöllői középiskola sikeres a maga 
területén. Aki a fentieket átgondolva, a tanuló 
képességeinek és érdeklődésének megfelelően, 
gödöllői továbbtanulás mellett teszi le a voksát, 
igazából nem is tud rosszul választani.
Nyugat Európában az általános iskolai tanu-

lók mintegy negyede (Ausztria: 23 % - a szerk.) 
tanul tovább gimnáziumban, nálunk pedig volt 

239 tanuló közép-, illetve emelt szintű vizsgáját 
szervezte meg. A tanuló az érettségi mellett egy 
szakmát is kap a kezébe. Ráadásul a szakmai 
tárgy érettségije gyakorlatilag belépő az ágazat-
nak megfelelő egyetemi képzésbe, ha a diák úgy 
szeretné, ugyanúgy továbbtanulhat. A fiatalok 
egy része számára képességeik, jövőről alkotott 
elképzeléseik fényében a szakmai képzés adhat 
valódi lehetőséget. Szándékaink szerint a tech-
nikum a gimnáziumi képzés valódi alternatívája 
lehet azon tanulóknál, akiket vonz a szakmata-
nulás és a biztosnak mondható elhelyezkedés, 
ugyanakkor egy elit gimnázium túl erős lenne 
számukra. Sikeres és boldog felnőttek minden-
esetre könnyebben válnak azokból a diákokból, 
akik a középiskolában is sikerélményekre tesz-
nek szert.

Kocsi Tamás
önkormányzati képviselő, igazgató

időszak, hogy majd-
nem a fele, ugyanak-
kor a munkaerőpiac 
nem tud mit kezdeni a 
gimnáziumi képzésből köze-
pes jegyekkel kikerülő fiatalokkal. 
A magyar iskolarendszert 1 millió 
általános iskoláshoz méretezték, 
amennyi már nagyon régen (az ezredfordulón) 
volt, iskolabezárás nem történt, így Gödöllőig 
elhallatszik a kiüresedő budapesti „gyenge” 
gimnáziumok szirén éneke. Ne dőljünk be a csá-
bításnak!
Mi is a gimnázium feladata? A felsőfokú tanul-

mányokra és az értelmiségi létre való felkészí-
tés. A gödöllői gimnáziumokba nem könnyű be-
jutni, mert magas a követelmény, máshová meg 
könnyű, de annak az eredménye is más lesz. Ha 
nem veszik fel a gyereket a „Törökbe, a Premibe 
vagy a Líceumba”, de mindenképp gimnázium-
ba szeretnék küldeni, érdemes megnézni a vá-
lasztott gimnáziumban a felvételi és nyelvvizsga 
eredményeket! Ugyanis ahol nem tudnak ilyet 
felmutatni, ott négy év múlva mihez fog kezdeni 
a gyermekük?
Érettségizni a gödöllői technikumban is le-

het. A Madách iskola az őszi érettségi ciklusban 

Az őszi nyílt napok és pályaválasztási fórumok időszakát a központi felvételi vizsgák-
ra való jelentkezési határidő (idén december 2. – a szerk.) zárta és már csak a felvételi 
jelentkezés van hátra. Február végéig van lehetőség eldöntenünk, 
milyen középfokú intézményeket és mely sorrendben 
írjunk a jelentkezési lapra.
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Merre tovább az általános iskolából?

Iskolatípus Mit vár a diáktól? Mit várunk el az iskolától?

Gimnázium

4 éves + 
nyelvi elő-
készítő

• jó tanulmányi eredmények
• legalább egy részterületen kiemelkedő
• az érettségi csak a kezdet 
• egyértelmű továbbtanulási szándék

• nyelvvizsga
• felkészítés és sikeres bejutás a választott felsőoktatási intézménybe
• tehetséggondozás
• versenyek

Technikum

5 éves

• kiegyensúlyozott tanulmányi ered-
mény
• szakmai ágazat iránt érdeklődés
• érettségi mellett szakmát is szeretne
• érettségi után a választott szakmájá-
ban szeretne továbbtanulni és/vagy 
dolgozni

• felkészítés az érettségire
• felkészítés az ágazatnak megfelelő felsőfokú tanulmányokra vagy felsőfokú szak-
képzésre
• első munkatapasztalatok (gyakorlat)
• munkaerőpiac által keresett szakmában gyors elhelyezkedés
• ösztöndíj
• szakmai versenyek

Szakképző 
Iskola

3 éves

• szakma iránti érdeklődés
• gyakorlati tevékenységet előnyben 
részesíti 
• kézügyesség

• sikeres szakmai vizsga
• munkaerőpiac által keresett szakma
• ösztöndíj
• felzárkóztatás (önálló tanulás és munkavégzés képessége)
• tehetséggondozás (szakma kiváló tanulója)
• az arra képes tanulókat felkészíti az érettségi irányú továbbtanulásra
• tanulóból munkatárs = duális képzésben cégnél van gyakorlaton és a tanulmányai 
alatt már munkaszerződést kötnek vele 
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Ebben a versenyben kiderül, hogy a történe-
lemtudomány elsajátítása nem csupán magolás 
és évszámok sokasága, hanem legalább annyira 
igényli a kreativitást, a fizikai erőnlétet, a logi-
kus gondolkodást és a józan észt, mint a tárgyi 
tudást. Az elkövetkező hónapokban stratégiai 
döntéseket hozhatnak meg a csapatok.
A Grassalkovich Országos Történelem Verseny 

során a történelmi érdeklődés mellett rendkívül 
hasznos a művészeti és a természettudományos 
érdeklődés is, hiszen a tárgyi tudás mellett érvel-
ni, gondolkodni és alkotni kell! A verseny során 
egyszerre szükséges megcsillogtatni mindezen 
képességeket, valamint azt is, hogy egy kiadós 
túra során is lehet döntéseket hozni. Nem volt ez 
másképpen sohasem a történelem során, hiszen 

November 12-én, az ősz egyik utolsó 
napsütéses szombatján a Szövetségben 
a Gödöllőiekért egyesület szervezésében 
sok túrázni szerető ember együtt kirándult 
a Gödöllői-dombság lankáin. A kirándulás 
célja nem csupán az egészséges testmoz-
gás és annak népszerűsítése, valamint a 
közösségi élményszerzés volt, hanem a 
résztvevők a kirándulás során érintett törté-
nelmi állomáshelyeken izgalmas helytörté-
neti információkkal gazdagodhattak. Lencsés  
Barna, a Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium pedagógusa és egykori 
növendéke, Wisznovszky Tamás 
a 15 km-es túra során a Premont-
rei Gimnázium -  Teleki Pál szo-
bor - Babati Istállókastély - Pap  
Miska-forrás - Teleki Pál miniszter-
elnök sírja (máriabesnyői temető) 
– Bezsilla-villa útvonalon kalau-
zolta a több tucatnyi érdeklődőt.
A pár órás kirándulás végén 

Debreczeni Attila, az egyesület 
elnöke finom bográcsgulyás-
sal, valamint forralt borral és 
teával várta a célba érkezőket a  
Bezsilla-villa udvarán.
Köszönjük minden résztvevő moso-

lyát, a sok beszélgetést és a remek közös-
ségi élményt!

egy politikusnak vagy hadvezérnek a csatában, 
teher alatt is döntést kellett hoznia.
A verseny három fordulóból áll, amelynek 

tematikája korosztályonként adott. A verseny 
külön érdekessége, hogy az első forduló online 
formában egy megadott időpontban felépített 
teszt lesz. A második fordulóban egy kreatívabb 
feladatot kell teljesíteni, amely során egy esetet 
kell megoldani online prezentáció formájában. 
Emellett Instagramon/Tik-Tokon is vár feladat a 
csapatokra. A harmadik, egyben döntő forduló 
már élőben valósul meg, a legjobb eredményt 
elérő csapatok egy kora tavaszi hétvégén elláto-
gatnak Gödöllőre, ahol egy élményekkel teli két 
napos vetélkedőn vesznek részt, és itt kerül sor 
az eredményhirdetésre is.

Nem várt érdeklődés övezi a Szövetségben a Gödöllőiekért egyesület 
szervezésében első alkalommal meghirdetett Országos Grassalkovich 
Történelem Versenyt. A nevezési határidőig (november 20.) összesen 
115 csapat nevezett az ország minden szegletéből. A két korosztályban 
meghirdetett megmérettetésre 3 fős csapatok jelentkezhettek.

Országos Grassalkovich Történelem Verseny

Őszi helytörténeti kirándulás
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A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület a nevéhez méltóan és az 

alakulásakor tett ígéretének megfelelően idén is szövetséget kötött 

a gödöllőiekkel. Többek közt programokkal, élményekkel és a GDL 

Pelikán magazin híreivel gazdagította a város lakosságát. A progra-

mok sokszínűsége, valamint az azon résztvevők száma is bizonyítot-

ta: szükség van a civil kezdeményezésekre és a nyitott párbeszédre. 

Köszönjük, hogy velünk tartottak 2022-ben! Jövőre folytatjuk.

Szövetségben 2022-ben is

Teltházas esten láttuk vendégül Marco Rossit,  
a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát.

Több százezer forint adományt gyűjtöttünk a beregszászi kórház részére, életmentő 
gyógyszerek beszerzése céljából Makoto Ozone világhírű jazz zongorista és Szaniszló 

Richárd akusztikus koncertjével.



2022. december 15. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 13
EG
YESÜ

LETI ÉLET

A nyári kánikulában vizet 
osztottunk a vasútállomáson.

Őszi fotópályázatunkon kiváló műveket 
bíráltunk el és díjaztunk.

Az energiatudatosság kapcsán beszélgettünk 
járókelőkkel, akiknek ingyenes led izzókkal 

kedveskedtünk.

Második alkalommal szerveztünk helytörténeti  
kirándulást. A 15 km-es gyalogtúra végén közös  
bográcsozásra invitáltunk több tucat résztvevőt.

Rekordszámú amatőr csapat részvételével immáron negyedik alkalommal rendeztük meg a  
jótékonysági focitornát az ifjúságért. Az esemény által  közel másfél millió forint adománnyal  

támogattuk a 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat Bezsilla-villa felújítását.
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A „háromoroszlános” gödöllőiek

Jól esik, hogy volt tanítvány, jelenlegi kolléga (né-
melyik egybe is esik) és igazgató is méltónak talált 
erre a felterjesztésre. A díj érdekessége, hogy csak 
férfiak kapják, de jobban megnézve, talán elfogad-
ható ez a „kivételezés”. Az alapítók kulcsfontos-
ságúnak találják, hogy a férfiak a társadalomban 
példaadó szerepet töltsenek be. A díjazott kategó-
riák közül talán különösen az apai és tanári „sze-
repekben” fontos, hogy a férfiak újra felvállalják a 
rájuk szabott feladatokat, ebben ad megerősítést 
egy ilyen elismerés. A díj maga egy igényes és kü-
lönleges üveg-gránit műtárgy, igen nehéz. Úgy ér-
zem, hogy a vele járó felelősség is igen nagy súlyú, 
igyekszem a jövőben megfelelni ennek a kitüntető 
bizalomnak. A Gödöllői Református Líceum tantes-
tülete olyan egységes és megerősítő munkaközös-
ség, hogy nekem talán egy kicsit könnyebb dolgom 
van, mint sok pályatársamnak. Remélem, hogy egy 
ilyen díj is odafordítja a figyelmet a sok sebből vér-
ző oktatás problémáira.”
A „Közéleti Példakép” kategóriában Kiss  

Gergelyt, háromszoros olimpiai-, világ- és Euró-
pa-bajnok vízilabdázót díjazták.
„Számomra mindig is kiemelt jelentőségű értéket 

képviselt a gyermekek jövőjének ügye és a sportos, 
egészséges életmódra buzdítása a társadalomnak. 

Boldog vagyok, hiszen 
mindkettő témában 
tudok vállalni felelős-
séget és feladatokat. 
Ezért is köszönöm az 
elismerést, amely a 
fentiek miatt fontos” – 
nyilatkozta lapunknak 
a MATE-GEAC férfi vízi-
labda szakosztályá-
nak vezetője, aki min-

dent elért a vízilabdasportban, amit csak lehet. A 
vízilabda fenomén számára az aktív pályafutását 
követően a tanulás ugyanolyan hangsúlyt kapott, 
mint az élsport. 39 éves korára a Nagy Sportág-
választó kommunikációs igazgatója, mindemel-
lett jótékonysági nagykövet és filmproducer is. 
Előadásaival több tízezer emberre volt közvetlen 
hatással személyiségével, pozitív példájával és 
szerénységével. Feleségét 19 évesen ismerte meg, 
22 éves kora óta házasok, három lányuk született, 
akik már a vízilabdában bontogatják szárnyaikat. 
Gergely egyedül és feleségével is rendszeresen jár 
előadásokat tartani sportról, házasságról, család-
ról, elköteleződésről, de hasonló lelkesedéssel és 
odaadással vesz részt egy gimnáziumi osztály lel-
kigyakorlatán tanúságtevőként is, mint többezres 
rendezvényen előadóként.
Az „Apa” példakép kategóriában a szintén há-

rom gyermeket nevelő Vass Andrást, gödöllői 49 
éves gépészmérnököt tüntették ki, aki az apa min-
tán kívül még többet szeretett volna adni tágabb 
környezetének, így sok gyermek „pótapja” lett, 
amióta idejét a 440 fős gödöllői cserkészcsapat ott-
honának támogatására áldozza a mai napig. Vass 
Andrással a következő oldalon részletes interjút 
olvashatnak.

A Férfiak Klub-
ja hat évvel ezelőtt 
hozta létre a Gránit 
Oroszlán Példakép 
Díjat. Felismerve a 
fent leírt társadalmi 
problémákat és ve-
szélyeket, a klub nem 
csupán sokat tesz az 
értékteremtésben, de 
évente díjazza is az 
élet különböző területén példaértékű férfiakat. Az 
elismeréssel olyan hétköznapi hősöket tüntetnek 
ki, akik a többi férfi és a jövő generáció férfiúi szá-
mára is mintaként szolgálnak. Idén már hatodik 
alkalommal adták át az elismeréseket a közössé-
gekért, a családokért, a nemzetért önfeláldozóan 
és fáradtságot nem ismerve dolgozó férfiak szá-
mára. November 19-én, a férfiak világnapján öt ka-
tegóriában ismerték el a győzteseket az erre a célra 
alapított Gránit Oroszlán Példakép Díjjal. Nem kis 
büszkeségre adhat okot, hogy a öt kategóriából 
háromban is gödöllőiek lettek kitüntetve, akiknek 
ezúton is gratulálunk.
A „Férfi pedagógus példakép” kategóriában 

Pertis Szabolcsot, a Gödöllői Református Líceum 
matematika–fizika szakos tanárát érte a megtisz-
teltetés, hogy kiérdemelje a díjat, melyről a követ-
kezőképpen vélekedett:
„Egy tanár számára mindig öröm, ha munkáját 

elismerik, hivatását megbecsülik. A Gránit Oroszlán 
Díj kifejezetten a férfi példákat, példaképeket „ke-
resi”. Magamat nem tekintem példaképnek, mégis 
jól esik, hogy idén tanár kategóriában én vehettem 
át a legtöbb szavazattal járó díjat. Megtisztelő szá-
momra, hogy nagy tudású kollégámtól, Seres Ist-
vántól (tavalyi díjazott) vehettem át a kitüntetést. 

Szomorú statisztika, hogy ma a válások aránya meghaladja az 50 százalékot, de az elköteleződésre képes férfi-
ak száma is egyre kevesebb. Generációs különbségek mindig voltak, de a férfi értékek képviseletében, a férfi-
asság megnyilvánulásában az utóbbi ezer évben biztosan nem volt akkora törés, mint ma. A felelősségvállalás, 
döntés és józan ítélőképesség, önállóság, racionális jövőtervezés, az emberséges irányítás és megannyi férfiér-
ték hanyatlásban van. De léteznek még ilyen férfiak, akiket idén is díjaztak.

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

Balról: Seres István, Vass András, Pertis Szabolcs, Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár, Kiss Gergely
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Különleges a mai rohanó világban kiérdemel-
ni egy apa példakép díjat. Hogyan éli ezt meg?
Nem tudtam erről, amikor megkerestek, hogy 

a fiaim jelöltek a díjra. Mondanom sem kell, hogy 
milyen érzés töltött el. Nem a jelölés volt fontos, 
hanem az, hogy a fiaim példaképnek tekintenek 
az apa szerepben. Vették a fáradtságot, hogy 
megfogalmazzák és leírják azokat az értékeket, 
amiért ezt így gondolják. Ez egy csodálatos vissza-
csatolás tőlük.

Ez akarva-akaratlanul is felelősséggel jár. A 
civil életben is példát tud mutatni a környeze-
tének?
A Bezsilla-villa épp egy ilyen projekt. A gödöllői 

cserkészek mára az ország legnagyobb csapatát 
alkotják, így sok fiatalnak nem mindegy, hogy 
milyen példát mutatok. Fontos, ha van az ifjúság-
nak egy hely, ahova bemehetnek bármikor, nem 
az utcán ténferegnek, jól érzik magukat. Böjte 
Csaba atya mondta: „aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mel-
lé.” Ez történik velünk is, az asztalostól kezdve a 
gépészen át a villanyszerelőig, akik a jó ügy miatt 
időt, pénzt és energiát nem kímélve segítenek és 
fontosnak tartják a kezdeményezést.
Egyik fia a gödöllői cserkészcsapat vezető 

helyettese. Van hagyománya a cserkészetnek 
a családban?
1986-ban diákkánt éltem kint Belgiumban, 

ahol kapcsolatba kerültem a cserkészettel. 
Megfogott, így a rendszerváltozás után újrain-
dult hazai cserkészélet idején bekapcsolódtam 
a Szent Kapisztrán cserkészcsapat munkájába 
Budapesten. Itt az első gyermekem születésé-
ig aktívan tevékenykedtem, az életem fontos 
része volt, mély barátságok szövődtek, akikkel 
a mai napig tartom a kapcsolatot. Nem volt 
kérdés, ha érdekli a gyerekeket is a cserkészet, 
támogatom őket.

A díjátadó ünnepségen részt vett a Gödöllőn élő 
Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium fiatalokért felelős helyettes államtitkára is, aki meg-
osztotta velünk a boldogság és büszkeség szavait:
„Három fiúgyermek édesanyjaként, négy férfival egy 

családban élve, úgy gondolom, eléggé otthonosan moz-
gok a férfiak világában. Talán éppen ezért különösen 
fontosnak tartom szerepüket a mai világban. Megtisz-
teltetés volt számomra a Gránit Oroszlán Példakép díjá-
tadón köszönteni azokat a kitüntetetteket, akik apaként, 
pedagógusként, mesterként, közéleti szereplőként, üzlet-
emberként szeretteikért, közösségükért, nemzetünkért 
önfeláldozóan, „oroszlán módra” küzdenek. Gödöllőiként 
pedig hatalmas büszkeség, hogy a díjazottak között sokan 
voltak, akik városunkban élnek és tesznek a mi fiataljain-
kért. Vass András nagyon kedves családi barátunk. Gyer-
mekeinket nem csak az iskola, hanem a cserkészet is ösz-
szeköti. Ő az, aki munka és család mellett szabadidejének 
jelentős részét a Gödöllői Cserkészház felújításának szen-
teli annak érdekében, hogy a 440 gyermekből álló csapat 
méltó otthont használhasson. Hogyan lehet valakiben 
ennyi energia, ennyi alázat és segítő szándék? András, 
kérjük a titkodat! Ha egy apára pedig nem csak fiai, ha-
nem rajtuk kívül több száz cserkész felnézhet és példakép 
lehet számukra, az igazi férfimunka, óriási teljesítmény. 
Azt kívánom, hogy a sok-sok szeretet és önzetlen óra, amit 
adsz, ezerszeresen erősítsen meg hitedben, hogy minden-
nek van értelme! Elhivatottságod mindannyiunk számára 
fontos, és ezért egész közösségünk hálás Neked!”

Honnan jön az „atyáskodó” gondoskodás, ez 
is egyfajta küldetés?
Cserkészként nekünk sem volt otthonunk, 

templomban és más helyen gyűlt össze az őrs. 
Nekem mindig fontos volt, hogy maradandót 
alkossak. Kereskedelemben dolgozom, de mér-
nökként szerettem volna valamit alkotni, a Bezsil-
la-villa pedig egy szép kihívás, ahol értéket terem-
tünk és a gyerekeknek létrehozunk egy bázist. 
Kemény fába vágtuk a fejszénket, mert kaptunk 

egy kulcsot a házhoz, semmit sem tudtunk róla, 
így történelmileg és műszakilag is izgalmas volt 
azt felfedezni.
Miért éppen a lerobbant Bezsilla-villára esett 

a választás, honnan jött az ötlet?
Egyik cserkész mondta az ötletet, felvettük a 

kapcsolatot a tulajdonos Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelővel, és elindultak a tárgyalások. Közel 
egy év után sikerült bejutni az épületbe, hogy 
megnézzem az állapotát, ami elég lesújtó volt az 
omladozó falakkal, szétrohadt padlóval és lesza-
kadt álmenyezettel, viszont statikailag úgy láttam, 
hogy egyben van a ház, nincsenek szétfagyva a 
csövek. Mindezek ismeretében jött a nemes cél, 
hogy megmentsük az épületet az utókornak és a 
fiatalságnak.
A cserkészháznak egyesülete is van a támoga-

tás miatt. Kaptak anyagi segítséget?
A Gödöllői Önkormányzat és a Szövetségben a 

Gödöllőiekért egyesület adott komolyabb támo-
gatásokat eddig. Utóbbi két jótékonysági sport-
nap és a relikviák eladásának bevételét ajánlot-
ta fel. Tavaly adventben volt egy jótékonysági 
koncert is, így közel tízmillió forint adomány jött 
össze, amit nagyon köszönünk mindenkinek. Az 
anyagiakon túl nem mehetek el szó nélkül az ál-
dozatkész szülői segítségek mellett sem. Persze 
sok feladat áll még előttünk, bízom benne, hogy 
erőfeszítéseinket a cserkész szövetség és a kor-
mány is támogatni fogja.

Végezetül hogy látja a rövid-, közép- és hosz-
szútávú jövőt?
Jelenleg a túlélés van terítéken, mely a téli idő-

szak fűtését jelenti. Idén még egy garázskaput 
építünk a pincéhez, hogy a cserkészek autója zárt 
helyen legyen és a felszereléseket könnyen ki- és 
bepakolhassák. Középtávon a nyílásszárók cseré-
je lenne, amihez komoly anyagi segítség kell. Tá-
volabbi cél a ház szigetelése, de ide már tervező és 
építészi iroda is szükséges a speciális burkolatok 
reprodukálásához. Ha az eddig elvégzett munká-
ra és egy olyan helyre tekintünk, ahova a cserké-
szek örömmel jönnek és otthonuknak érzik, akkor 
már hálásak lehetünk, hogy sok száz fiatal közös-
ségi terét megteremtettük.

A Gránit Oroszlán Apa példakép a családon belüli férfias minta átadásának fontosságát bemutató kate-
gória. Vass András nem csupán otthon példakép, de sok száz gödöllői cserkész lelkes „pótapja” is, aki 
csinosítgatja az otthonukat: a Bezsilla-villát, ahol a beszélgetés is zajlott.

A több száz gyermekes apuka

Vass András és családja
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KARÁCSONYI GAZDAGSÁG
Két gyermek beszélget:
- Nálatok mi lesz otthon a ka-
rácsonyfa alatt?
- Csak szeretet!
- Ilyen szegények vagytok?
- Nem! Ilyen gazdagok.
Minden évben felmerül a 

„decemberi” kérdés, hogy 
mi lesz a fa alatt. Általában 
rögtön tárgyi dolgok jutnak 
eszünkbe, amik vagy prakti-
kusak vagy nem, vagy hasz-
nosak vagy nem. Mindeköz-
ben ott lebeg a levegőben Jézus mondata, melyet Mártának mondott: 
„… pedig csak egy a szükséges” (Lk 10, 42a). Az idei karácsonyunk 
szóljon erről, az egy szükségesről, a szeretetről. De ne csak a szeretet 
„maszkját” vegyük fel a készülődés és az ünneplés napjaiban, hanem 
legyen bennünk őszinte elhatározás, hogy szeretni akarom a másikat. 
Hasonlítsunk ebben Jézusra, aki nem csak úgy eljött az emberekhez, 
mert nem volt jobb dolga, hanem mindent feladva vállalta, hogy ér-
tünk emberré lesz, annak minden örömével és nehézségével. Az idei 
karácsonyon minden élethelyzetünkben álljon előttünk Jézus, aki ér-
tünk bármire képes volt. Így legyünk mi is bármire készek azért, hogy 
szerethessünk!

Kovács András | Gödöllői Szentháromság Templom plébánosa

LEHAJLÓ SZERETET
Karácsony evangéliumának titka és csodája János evangélista 

szerint egyetlen rövid mondat: „az Ige testté lett.” Mit jelent ez? Azt, 
hogy az Ige, aki Istennél volt, 
és Isten volt, azonosult a testi 
világgal, annak elesettségével, 
gyöngeségével. Emberré lett: 
vállalta természetes adottsá-
gainkat és a kísértésnek kitett 
állapotunkat. Testté lett, tehát 
belépett a mulandóság alá re-
kesztett, a segítségre szoruló 
világba. Azzá lett, ami sosem 
volt. Nem szűnt meg Isten len-
ni, ám elkezdett ember lenni. 
Isten felfoghatatlan lehajlása 
ez, de épp ez az emberköze-
liség teremti meg azt, hogy 
mindenkié lehet mindaz, amit 

magával hozott. Hisz odáig hajol le értünk, ahol vagyunk. S bár iga-
za van a költőnek, hogy „az ember fáj a földnek”, Isten mégsem né-
maságba burkolózott vagy a megismerhetetlenség homályába. Nem 
kivonult ebből a világból, hanem belépett abba. Az üdvözítő Isten jó-
sága és emberszeretete karácsony örömének kikezdhetetlen alapja. 
És alapja lehet annak, hogy személyes életünkben is gyökeret verjen 
ez a lehajló szeretet.

Lőrik Levente | Gödöllői baptista lelkipásztor

ISTEN FÉNYT ÉS SZÍVET  
MELENGETŐ SZERETETET HOZ A SÖTÉT ÉS HIDEG 

VALÓSÁGBA
Most, amikor több helyen kell megtapasztalnunk a világ sötétebb és 

hűvösebb arcát – nem csak a nagypolitikában, hanem otthonainkban 
és intézményeinkben is –, óhatatlanul arra kényszerülünk, hogy a ka-
rácsonyi várakozás és ünneplés külsőségeit mérlegre tegyük: fontos, lé-
nyeges? Vagy épp járulékos és lényegtelen, amihez a korábbi években 
ragaszkodtunk? Isten a maga szerénységében most is példát mutat ne-
künk: Betlehemben nem voltak 
fényfüzérek, sem mézeskalács, sőt 
„jingle bells” sem, viszont Isten 
megvilágosító és szívet melengető 
szeretete mégis megjelent. Ahogy 
a pásztorokat és a napkeleti böl-
cseket magához hívta és vonzotta, 
így hív minket is, hogy a külsőségek 
mögé nézzünk, és az igaz értékeket 
fedezzük föl, még ha nem is látvá-
nyos a marketingjük. Jézus a jóta-
nácsaival fölnyitja a szemünket, 
igazi világosságot hoz el nekünk, és 
ráébreszt, hogy a legszebb ajándék, amit adhatunk és kaphatunk ben-
nünk van: a szeretetünk, a jóságunk, az odafigyelésünk, a segítségünk és 
az egymásra szánt időnk.

Gulybán Gergely | Gödöllői görögkatolikus parókus

INKARNÁCIÓ GÖDÖLLŐN, „JÉZUS MEGSZÜLETETT A 
JÚDEAI BETLEHEMBEN”

Betlehemet a nevezetes bibliai események tették fontossá: Jákob fe-
lesége útközben itt halt meg, és itt is temették el. Ruth, a móábi özvegy 
itt kezdi újra életét és a betlehemi kútból hoznak vizet Dávid katonái 

a filiszteus seregen áttörve, és 
erről a helyről prófétál Mikeás 
próféta is. Betlehemet nem az 
emberek tették naggyá, ha-
nem Isten az ott történt ese-
ményekkel. A legnagyobb az 
volt, hogy itt született meg a 
megváltó. Bárhova is ment, az 
ő jelenléte tette érdekessé és 
fontossá a helyet. Gödöllő a 
lényeget tekintve ugyanolyan 
hely, mint Betlehem vagy bár-
melyik nevesebb karácsonyi 
helyszín. Aki karácsonykor azt 
ünnepli, hogy Isten közel jött 
hozzánk, emberségünket fel-

vette és minket részesít isteni életében, annak ez a város tökéletes az 
ünneplésre. Itt van Ő a készülődésben, a sürgés forgásban, a véletlen 
és tervezett találkozásokban, az ajándékozásban és a segítségnyújtás-
ban!  Meg fogjuk Őt látni, és találkozni fogunk vele itt: Gödöllőn. Mert 
Isten országa, itt van közöttünk, jósága itt is testet ölthet bennünk és 
általunk is.

Balogh Tamás | Gödöllői református lelkipásztor

Közösségben megélt Karácsony
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KARÁCSONY AZ ÚJRAKEZDÉS  
LEHETŐSÉGE

A világot szeretetből jónak teremtő Isten ingyenes ajándéka minden 
ember számára, számomra is. Befogadhatom életembe a Teremtő Sze-
retetet. Azt a Jézust, aki emberként, kicsi gyermekként közénk szüle-

tett, hogy elénk élje a szeretet 
életét. Mi a szeretet? DÖNTÉS, 
hogy akarom a jót a másik-
nak, másoknak, hogy vállalom 
a küldetésemet és mindent 
megteszek a saját határaimon 
belül azért, hogy a világ egy-
re közelebb kerüljön ahhoz a 
célhoz, amiért az Isten meg-
teremtette. Ha a valóságban, 
a jelenben élek, találkozhatok 
az örök jelenben élő Istennel. 
Megismerhetem az UTAT, ame-
lyet 2000 évvel ezelőtt Jézus 
elénk élt. Karácsony ünnepét 

a feltámadás fényében szemlélve megérthetem a megbocsátás titkát. 
Ha elfogadom ezt az ajándékot és úgy döntök, hogy megbocsátásban, 
szeretetben élek, bármely pillanatban, minden lélegzetvételemben 
találkozhatok a Megváltóval, aki erőt ad, hogy rálépjek az ÚTRA, ha-
ladjak rajta, felismerjem és tegyem azt a jót, amiért Isten életre hívott, 
hogy jobbá váljon környezetem és a világ. „Hiszen az ő műve vagyunk, 
Krisztus Jézusban jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészített, 
hogy bennük éljünk.” (Ef 2.)

Ferenczi Anna | Gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola  
nyugalmazott igazgatója, Gödöllő díszpolgára

A SZERETET ÜNNEPE
Roráték, őrangyalozás, reg-

geli imák az adventi idő sarok-
pontjai, mellyel évről-évre a 
szeretet ünnepére készülünk. 
De mitől is, kitől is a szeretet 
ünnepe karácsony? Néhány 
éve történt, hogy iskolás gyere-
kekkel mentünk pásztorjátékot 
előadni az idősek otthonába. 
Az udvaron indulásra készen 
izgatottan tülekedtek a pász-
torok, a kis Jézusnak ajándékul szánt sajtot rejtő batyut a fejük felett 
lóbálták. A napkeleti bölcsek kincsesládáikat cserélgették, az angyali 
kar pedig a hidegben toporogva dúdolta a „Fel nagy örömre” kezdetű 
éneket. A kavalkádban megkérdeztük a gyerekeket, hogy mindenkinek 
meg van-e minden kelléke, mire egy kislány felkiáltott: „Jaj, a Kisjézus 
a teremben maradt”. Majdnem otthagytuk a lényeget, a betlehemi Kis-
dedet, akinek karácsonykor a születésnapját ünnepeljük. Őt, aki azért 
jött közénk karácsony éjszakáján, mert Isten annyira szeret minket, 
hogy egyszülött Fiát küldte el, hogy nekünk örök életünk legyen. Eljött, 
hogy reményt, fényt és örömöt adjon mindannyiunknak, hogy átölel-
jen minket félelmeikben, kétségeink között, mert Ő maga a SZERETET. 
Ne feledkezzünk el karácsonykor a közénk jött Istengyermekről, hogy 
Őt a szívünkbe fogadva a SZERETET át tudja formálni életünket, kap-
csolatainkat!

Bedőné Grébel Anita
Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános  Iskola és Óvoda igazgatója

SISI KARÁCSONYA
A Gödöllői Királyi Kastély egész évben felbolydult méhkas. Látoga-

tók, vendégek, rendezvények, koncertek, fogadások és ha ezek épp 
nincsenek, karbantartók, épületet és környezetét szépítő szakembe-
rek. Ma épp úgy, mint Erzsébet királyné és Ferenc József idejében. 
Egyetlen nap nyugalma van az épületnek: a KARÁCSONY. A királyi csa-
lád öt alkalommal töltötte a szentestét Gödöllőn. Erzsébet királyné ka-
rácsonyi gyermek volt (1837. december 24-én született Münchenben), 
így ez a nap a koronás família számára dupla ünnepként szolgált. De 
még így is az elcsendesülés, és a családi együttlét időszaka lehetett 
számukra. Talán még a szigorú napirend szerint élő, katonás fegyelmű, 
hivatalnok tudatú Ferenc József vállát sem nyomta – annyira – ezen a 
napon a birodalom gondjainak palástja. Talán Erzsébet királyné sem 
akart karácsonykor menekülni 
minden és mindenki elől. Ke-
resztény uralkodói családként 
még nekik is megnyugvást 
hozott az ünnep, hogy meg-
született a Megváltó. Magukra, 
egymásra és gyermekeikre fi-
gyeltek. A szegényeknek, ele-
setteknek és a gödöllői gyer-
mekeknek pedig ajándékokat, 
pénzt adtak. Én azt kívánom 
mindenkinek, hogy hozzon 
a lelkeknek megnyugvást az 
ünnep függetlenül attól, hogy 
királypártiak, örök szabadság-
harcosok, vagy a kiegyezésben 
hívők; magyaroknak, osztrá-
koknak, vagy más nemzetek 
szülöttjeinek – mindenkinek a 
földön. Mára a magunkra figye-
lést megtanultuk - túlzottan is 
jól megy egyeseknek -, jövő évre azt szeretném, hogy az egymásra fi-
gyelést is legyen lehetőségünk gyakorolni.

dr. Ujváry Tamás | Gödöllői Királyi Kastély igazgatója

KEDVES GÖDÖLLŐIEK!
Az idei év számomra egyik legkedvesebb emléke az Önöknél tett lá-

togatásom volt, melynek során rengeteg szeretetet kaptam Önöktől és 
kiemelkedő kérdéseket a fiatal focistapalántáktól. Bízom benne, hogy 
az általam elmondottakkal hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy sportolói 

karrierjük során minél profibbak 
és sikeresebbek legyenek. Most 
az esztendő végéhez közeled-
ve szeretnék békés, boldog és 
a szívüknek legkedvesebb sze-
mélyek társaságában eltöltött 
karácsonyt kívánni, illetve azt, 
hogy a következő évben útjukat 
egészség, boldogság és siker jel-
lemezze!

Baráti üdvözlettel:
Marco Rossi

Magyar labdarúgó-válogatott  

szövetségi kapitánya
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Benedek 4 éves korában kezdett el rendsze-
resen sportolni. Óvodásként még karatézni járt, 
majd triatlonozott és úszott is, mielőtt végleg ki-
kötött a vívásnál.
„9 évesen kezdtem a vívást. Ebben bizonyul-

tam tehetségesnek, amelyet természetesen 
olyan fiatalon még nem voltam képes felmérni, 
ezért hagyatkoztam a szüleim és edzőm vélemé-
nyére. Utólag rájöttem, hogy ez a szemtől szem-
ben való küzdősport valóban nekem való és soha 
nem bántam meg, hogy rájuk hallgattam” – em-
lékezett vissza a fiatal vívópalánta.
Melyik eredményére a legbüszkébb?
Talán a két évvel ezelőtti magyar országos baj-

Furcsa, hogy télen van az esemény, mivel minden Európa- és világbajnokság számomra egy nagyszerű közösségi élmény 
is, amit a barátokkal a Novo Café teraszán néztünk az elmúlt években. Emiatt hiányérzetem van. A tavalyi kontinenstorna 
különösen emlékezetes volt a magyar nemzeti együttes szereplésével. Gyermekkoromban a spanyol fociba szerettem bele, 
több futballista látványos és penge játéka is megfogott – David Villa, Xavi, Iniesta -, miközben a válogatott sorozatban há-
romszor nyert nagy focitornákon (két EB és egy VB cím), a világ legjobbjai voltak. Ma már csak cél nélkül tartják csak a lab-
dát, nincs meg bennük az a kreativitás és gólérzékenység, mint elődjeiknek. Portugália is régóta a kedvencem, elsősorban 
Ronaldo miatt, de még a Manchester United első korszakából, amikor fiatalon került oda. Ugyan pályafutása végén jár, de 
példáját látva egy új generáció nőtt fel az országban és ma már a portugálokkal is számolni kell, remek csapatot alkotnak. 
Nagyon örülnék, ha a hat éve megnyert EB után Ronaldonak sikerülne VB címmel visszavonulnia, ami óriási meglepetés 
lenne. Valójában Brazíliát vagy Franciaországot tartom esélyesnek az eddig látott játék alapján.
KOVÁCS MÁTYÁS
A Gödöllői Sport Klub saját nevelésű, ma már az MTK-ban játszó U21-es válogatott labdarúgója

Annyira nem követem a világbajnokságot, ez már egyfajta vélemény is. Furcsa és sajnálom, hogy nincs vébé hangulat 
a városban, a hideg idő nem engedi, hogy az emberek kiüljenek meccset nézni egy teraszra. Ettől függetlenül nagyon 
jó, hogy gólgazdag mérkőzéseket vagy éppen meglepetéseket is látunk, mint például Marokkó, ezek színesebbé teszik a 
tornát. Úgy érzem, hogy a két favorit Franciaország és Brazília, valamelyikük közülük fog diadalmaskodni.
NAGY DÁNIEL
A Gödöllői Góliát DSE saját nevelésű, háromszoros felnőtt válogatott játékos, jelenleg a Gödöllői Sport Klub labdarúgója

Kulturális szempontból is érdekes és különleges a katari világbajnokság, de összességében remélem, hogy nem sok-
szor döntenek majd hasonlóan, hiszen ennek mégis csak nyár az igazi szezonja. Ettől függetlenül vártam rá, mert ez a lab-
darúgás igazi ünnepe. A brazilok nagyon erősek és mellette örömteli, hogy szépen is játszottak idáig, akár világbajnokok 
is lehetnek. Mindazonáltal a spanyolok és a portugálok játékát szeretem, az európai latin foci kedves a szívemnek. Régen 
a spanyol Raúl és Morientes játéka különösen tetszett és sajnálom, hogy csapatként már nem olyan eredményesek és 
sikeresek, mint 10-15 éve. Szorítok még Portugáliának és Ronaldonak is, hogy a döntőig menjenek és bízom abban, hogy 
négy év múlva, 40 év „kényszerszünet” után végre a magyar csapat is kijut a VB-re.
TÓTH BARNA
 A Gödöllői Góliát DSE saját nevelésű, ma már a Kecskemét NB I-es labdarúgója

noki harmadik helyemre, ahol egy hajszál válasz-
tott el a végső győzelemtől. Azon a napon szinte 
végig hibátlanul vívtam, ráadásul nagy riválisai-
mat sikerült legyőznöm a verseny során.
A sikert persze nem adják ingyen, de jelen pél-

da is bizonyítja, hogy csak szorgalmas munkával 
jár az eredmény. „Normál időszakban heti négy-
szer két órát edzem, de verseny közeli hetekben 
ötször két órát, a megfelelő felkészülés céljából” 
– árulta el Benedek a siker egyik kulcsát.
Hogyan tudja összeilleszteni a tanulmánya-

ival?
Mivel Budapestre járok iskolába, ezért elég 

nehéz összeegyeztetni a kettőt. A tanulásra kon-

centrálok elsősorban, de természetesen mind-
kettőben próbálom napról napra a maximumot 
nyújtani. 17 éves vagyok és a XVI. kerületi Szerb 
Antal Gimnáziumban tanulok. Jelenleg még 
nem tiszta a jövő számomra, hiszen erősen tana-
kodok, hogy melyik egyetemen tanuljak tovább.
Meddig szeretne eljutni a sportágban?
Egy nemzetközi érem még hiányzik a gyűjte-

ményemből, annak megszerzése mindenképp 
célom. Még nem dőlt el, hogy a jövőben a tanu-
lással vagy a vívással, mint élsportoló fogok in-
kább foglalkozni, de ettől függetlenül szeretném 
űzni a sportot ameddig lehetséges.
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Fiatal tehetséges gödöllői sportolókat bemutató sorozatunkban ezút-
tal egy sokra hivatott fiatalemberrel ismerkedhetnek meg, aki nagy-
szerűen forgatja a pengét a kezében. Példája is mutatja, hogy sokszor 
ki kell próbálni több sportágat, mire az ember rátalál az igazán neki 
valóra. Kiss Benedekkel, a MATE-GEAC vívójával beszélgettünk.

Egykori gödöllői nevelésű labdarúgókat kérdeztünk meg a 22. Labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntői előtt, 
hogy mennyire követik a tornát, kinek szurkolnak és mi a véleményük az első téli VB-ről. Négyévente minden 
szempontból ez a világ legfontosabb sporteseménye, erre figyel mindenki, de a válaszokból kiderül, hogy az idei 
rendezvény egyedisége miatt nem akkora a lelkesedés, mint régebben.

Fiatal tehetségeink

Katari foci VB gondolatok

Kiss Benedek
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      „A teljes gödöllői épületkomplexum vonat-
kozásában 1733 darab nyílászáró cseréje, va-
lamint 5310 m2 tető szigetelése valósul meg 
2023. szeptember 30-ig. Ennek célja az épüle-
tek energetikai tényezőinek javítása, valamint 
az energiafelhasználás és a működési költsé-
gek csökkentése, amelyeknek napjainkban kü-
lönösen nagy a jelentősége. A fejlesztés ered-
ményeként a MATE Szent István Campusa egy 
biztonságosabb, korszerűbb, környezetbarát 

„Az elmúlt két évben a MATE sportéletében 
rengeteg olyan változás lépett életbe, amire 
korábban a hazai felsőoktatásban nem volt 
példa. Megsokszoroztuk a sportélet finanszí-
rozását, meghatszoroztuk az igazolt egye-
sületi tagok számát, a jövő generációjának 
egészsége érdekében pedig a tanulmányok 
1-4. félévére felmenő rendszerben kötelező-
vé tettük a testnevelést. A fejlesztéseknek 
köszönhetően hallgatóink mára 20 sportág 
közül választhatnak” – mondta Dr. Gyuricza 
Csaba rektor, a MATE-GEAC elnöke a kiváló 
élsportolók elismerésére rendezett I. MATE 
Sportgálán.
Az Év Egyetemi Sportolója Díjat Füredi 

Rebeka kapta, aki a lengyelországi Európai 
Egyetemi Játékokon tekvando sportágban 
lett aranyérmes a nők 63-73 kg-os kategóri-
ájában, mellyel megszerezte saját maga és a 
MATE első győzelmét az európai egyetemek 
legrangosabb sportversenyén.
Az Év Női Sportolója Díjat Mészáros Eszter 

olimpikon sportlövő nyerte el, aki idén min-
den felnőtt világkupán, amin elindult, döntő-
be került, és jelenleg a Nemzetközi Sportlövő 
Szövetség világranglistáján 3. helyen áll.

intézményként működhet tovább” – emelte ki 
Dr. Gyuricza Csaba rektor.

A főépületben a nyílászárók 
cseréje, a padlásfödém szige-
telése, valamint radiátorok és 
HMV-tárolók telepítése, az au-
lában a függönyfal, valamint 
a nyílászárók körüli mészkő 
lapburkolatok cseréje és új 
radiátorok felszerelése, a sze-
mináriumokban nyílászárók 
és radiátorok cseréje, a kazán-
házban új, korszerű gázüzemű 
fűtési rendszer kiépítése, a 
tornacsarnokban pedig a fű-
tési és a légtechnikai rendszer 
korszerűsítése valósul meg.

Az Év Férfi Sportolója kitüntetést Gémesi 
Csanád olimpiai bronzérmes kardvívó kapta, 
aki idén a magyar válogatott csapattagjaként 
egy világkupa és egy világbajnoki ezüsttel, 
valamint egy Európa-bajnoki aranyéremmel 
gazdagodott.
Az Év Edzője Díjat Navarrete József, a MA-

TE-GEAC Vívó Szakosztály vezetőedzője, Gé-
mesi Csanád trénere kapta.
Az Év Női Utánpótlás Sportolója Kriszt 

Sarolta atléta lett, aki idén hat aranyérmet 

9,168 milliárd forint összköltségvetésű átfogó felújítási program kereté-
ben újul meg a MATE gödöllői Szent István Campusa. Az energetikai 
korszerűsítés olyan volumenű fejlesztésnek számít, amelyre évtizedek 
óta nem volt példa Gödöllő térségében.

Nívós sportgálán tüntették ki a MATE és a MATE-GEAC sportegyesület 

legkiválóbb élsportolóit a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Az energiahatékonysági fejlesztések révén 
a szén-dioxid kibocsátás mértéke várhatóan 
éves szinten 2.688,98 tonnával csökken. Ez az 
érték megfeleltethető 448 elefánt tömegének, 
vagy a magyarországi személygépjárművek 
kilométerre vetített átlagos szén-dioxid kibo-
csátása alapján 23,3 millió kilométernyi meg-
tett útnak.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 azonosító-

számú projekt vissza nem térítendő támoga-
tásának teljes összege bruttó 7,855 milliárd 
Ft, melyből a MATE bruttó 7,137 milliárd forin-
tot, a BMSK Sport Nonprofit Kft. pedig bruttó 
718,6 millió Ft támogatást nyert el. A MATE 
saját forrásként további 1,312 milliárd forintot 
fordít az energetikai korszerűsítés megvalósí-
tására.

nyert az ifjúsági országos bajnokságokon, az 
U18-as Európa-bajnokságról pedig hétpróba 
ezüst-, míg az EYOF-ról váltó bronzéremmel 
tért haza.
Az Év Férfi Utánpótlás Sportolója Díjat 

Bánovics József rúdugró nyerte el, aki egész 
évben öt méter felett teljesített, a kolumbiai 
U20-as világbajnokságon pedig 515 cm-es 
eredménnyel a 11. helyen végzett.
A gálán elismerték a Magyar Egyetemi-Főis-

kolai Országos Bajnokságok győzteseit is, va-
lamint a MATE 34 hallgatója részére adták át 
az élsportolók egyetemi tanulmányait támo-
gató ösztöndíjakat.

Megújul a Szent István Campus

Rangos díjakat adtak át az I. MATE Sportgálán
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Gödöllőn 1938-ban 194 fiatal, 1939-ben pe-
dig 224 férfi kapott behívót, majd az ezt követő 
sorozások főleg a parasztságot érintették. Sőt, 
elvitték a lovakat is, így a paraszti birtokok jelen-
tős része munkaerő és igásállat nélkül maradt. 
1941-ben Magyarország is belépett a háború-
ba, júniustól már magyar csapatok harcoltak a 
Szovjetunió területén. Újra életbe léptek a há-
borús törvények, bevezették a rekvirálásokat, 
beszolgáltatásokat és a jegyrendszert, ami egyre 
nagyobb terhet rótt a lakosságra és a koronau-
radalomra is. Innen láttak el a Magyar Honvéd-
séget, Budapestet és Magyarország még Német-
országnak is szállított élelmiszereket. Miközben 
egyre több embert kellett ellátni, mert sokan 
költöztek ki Budapestről Gödöllőre, csak 1944-
ben 1800-an érkeztek településünkre a bombá-
zások megkezdése után.
A tényleges harcok 1944 tavaszáig elkerülték 

Magyarországot, így Gödöllőt is. Azonban a zsi-
dóság helyzete 1938-44 között folyamatosan 
romlott. A négy zsidótörvény keretében egyre 
jobban korlátozták a gazdasági és a közéletben 
betöltött szerepüket. A gödöllői képviselő-tes-
tületből is elbocsátották a 6 izraelita képviselőt. 
Többeket munkaszolgálatra hívtak be. Ezeket 
Magyarországon még túl lehetett élni, de akiket 
kivittek Ukrajnába, közülük már sokan nem tér-
hettek haza. 1944. március 19-i német megszál-
lás után tragikusra fordult az ország, települé-

sünk és így a zsidóság sorsa is. Kötelezővé tették 
számukra a sárga csillag viselését, májusban pe-
dig Gödöllőn is kialakították a gettót. Ezt a Kos-
suth Lajos utcában hozták létre, mivel ott volt a 
zsidó imaház (ennek a helyén áll ma a Bölcsőde, 
rajta emléktáblával), az iskola és a rabbi lakása 
is. A községben ekkor 56 zsidó család élt, így 178 
gyermeknek és felnőttnek kellett ideköltöznie. 
Azonban néhány hét múlva elszállították őket 
Hatvanba, onnan pedig Auschwitzba, a halál-
táborba deportálták őket. Ebben óriási szerepe 
volt Endre László belügyi államtitkárnak, aki 
1923-38 között gödöllői főszolgabíró volt, majd 
Pest vármegye alispánja lett, 1946-ban pedig 
háborús bűnösként kivégezték. Többségük saj-
nos a holokauszt áldozata lett. A helytörténeti 
kutatások alapján bizonyíthatóan 25-en élték 
túl a háborút, de csak kevesen tértek vissza Gö-
döllőre. Településünk első katonahalottja, még 
a háború kitörése előtt vesztette életét, mikor a 
magyar katonaság 1939 márciusában bevonult 
Kárpátaljára. 1941-től már egyre több hősi ha-
lottról és hadifogolyról jöttek szomorú hírek a 
Szovjetunióból. A Don-kanyarban súlyos vesz-
teségeket szenvedő második magyar hadsereg-
ben is több gödöllői katona szolgált. Közülük 
többen a visszavonuláskor vesztették életüket, 
sokan pedig ott estek hadifogságba. Többek 
közt Kirchhofer József (1919-2009) is megjár-
ta a hadifogságot, mindenki Csosza bácsija, aki 

Gödöllő a második világháborúban (1939-45)
premontrei öregdiák, testnevelő tanár, kiváló at-
létaedző és Gödöllő díszpolgára is. 1944. áprili-
sában az angolszász légierő megkezdte Magyar-
ország bombázását, főleg Budapest szenvedett 
el több súlyos légitámadást. Gödöllőt, a főváros 
közelsége és fontos közlekedési útvonalai miatt 
júliustól többször bombázták, így a Premontrei 
Intézet, a vasútállomás, de más polgári épületek 
is kaptak találatokat. A kastélyban hadikórházat 
rendeztek be, a Premontrei Gimnáziumban pe-
dig a Honvédség egy zászlóalját szállásolták be. 
Szeptembertől már a szovjet légierő is bombá-
zott, de még 1945 februárjában is német bom-
batámadás érte a vasútállomást, mivel szovjet 
lőszerraktár volt a szomszédban. A front a tele-
pülést december elején érte el. Szerencsére a 
harcok nem túl sokáig tartottak nálunk. Mivel 
Gödöllő határában húzódott az Attila védelmi 
vonal, ezért a szovjet csapatok elég hevesen 
támadtak. 1944. december 9-13. között dúlt a 
harc Máriabesnyőn és Gödöllőn. Hivatalosan 
december 12-én vonultak be a szovjet katonák, 
de valójában csak másnap értek véget a harcok. 
A környéken azonban egészen december végéig 
tartott a küzdelem, amikor megkezdődött Buda-
pest ostroma. December 12-ét 45 évig felszaba-
dulásként ünnepelték Gödöllőn, ma már inkább 
a község elfoglalásaként említjük. Természete-
sen azok a zsidók, baloldaliak és mások, akik a 
német megszállás alatt sokat szenvedtek, szá-
mukra ez mindenképpen felszabadulás volt. A 
német uralom alól mindenképp. Viszont akiket 
megerőszakoltak, kifosztottak a szovjet katonák 
– több ilyen esetről is tudunk Gödöllőn – azok 
az emberek ezt egy újabb megszállásnak tekin-
tették. Egyébként maga a szovjet hadvezetés 
is Magyarország, illetve Budapest elfoglalásá-
ért adott kitüntetéseket katonáiknak. Ma már 
szokták ironikusan felszabadúlásnak nevezni, 
direkt hosszú ú-val! A helyzetet talán legjobban 
Kovács Imre, parasztpárti politikus fogalmazta 
meg, aki a szovjetek által december végén még 
a Premontrei Gimnáziumban felállított hadi-
fogolytáborban raboskodott egy ideig: „Azt ál-
modtam, hogy kimentek a németek és nem jött 
a helyükre senki!” Sajnos nem így lett, és 47 évig 
itt is maradtak „ideiglenesen”.
Gödöllő embervesztesége a második világ-

háborúban 302 személy volt. A halottak közel 
harmada katona áldozat, a többiek civilek. Ez 
a létszám nagyjából megegyezik az első világ-
háború hősi áldozataival. Rajtuk kívül Gödöllőn 
és a környékbeli harcokban 296 magyar, német, 
szovjet, román és amerikai katona halt meg, aki-
ket Gödöllőn is temettek el.

Lencsés Barna

A második világháború 1939. szeptember 1-jén tört ki Európában, amikor 
a hitleri Németország megtámadta Lengyelországot. Azonban az egyes or-
szágok már pár évvel korábban megkezdték a felkészülést egy esetleges 
háborúra. Magyarország a trianoni béke előírása alapján 1938-ig nem fegy-
verkezhetett és nem tarthatott fenn sorkatonai szolgálatot. Ez év tavaszán 
azonban Darányi Kálmán miniszterelnök meghirdette a győri fegyverkezési 
programot, majd augusztusban a kisantant államok elismerték Magyaror-
szág fegyverkezési egyenjogúságát. Ennek keretében pedig megkezdték 
hazánkban is a sorozásokat.
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Lelőtt amerikai P-51 Mustang vadászrepülőgép szárnyának 
egy darabja, mellette magyar motorkerékpáros csendőrök 
Gödöllő környékén 1944 júliusában (HTM, 87495)
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HIRDETÉS

gödöllői polgári iskolában, valamint a budapes-
tiek részére a rend Horánszky utcai épületében 
– kezdhessék meg. Április 9-től július 7-ig tartott 
az 1944/45-ös tanév „második féléve”, amely le-
hetővé tette, hogy a diákok ne veszítsenek évet, 
az érettségit is megtartották. A következő tanév 
szintén megosztva, két helyszínen folyt le.
A rend 1946-ban kapta vissza az épületkomp-

lexumot, amely rettenetes állapotban volt: min-
den lepusztítva, a bútorok eltüzelve. Tavasszal 
megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, így 
ősszel már az egész iskola itt kezdte a tanévet. 
A kemény munkának, sok áldozatkész és segítő 
szándékú embernek köszönhetően viszonylag 
hamar sikerült rendbe hozni az épületet, besze-
rezni a szükséges felszereléseket. Szépen gya-
rapodtak a szertárak és a könyvtárak is. Minden 
adott volt ahhoz, hogy a premontrei rend, mely 
annak idején Trianon csapását túlélve meg tu-
dott újulni Gödöllőn, a második világháború 
pusztításait átvészelve hagyományaihoz méltón 
folytathassa a munkát. Az iskolák államosításá-
ról szóló törvény 1948-ban azonban egy tollvo-
nással véget vetett mindennek.

Erdélyi Zsuzsanna

A premontreiek az első világháború után 
jöttek Gödöllőre, mert az általuk fenntartott is-
kolák a trianoni békediktátum következtében 
mind a határon túlra kerültek. Városunkban 
néhány év alatt egy nagyon szép és jól felszerelt 
épületegyüttest építettek fel (rendház, gimnázi-
um, konviktus), ahol rendkívül magas színvona-
lú oktatás zajlott. A második világháború azon-
ban feldúlta a rend és az iskola életét – ahogy az 
egész országét is.
A háború kitörésekor az országra és magára 

a premontrei rendre váró borzalmak azonban 
még messze voltak. A hangulat bizakodó volt. 
Nagy volt az öröm az ősi felvidéki birtokok haza-
térése miatt, s 1940-ben Nagyvárad is visszatért. 
Az iskola mindennapjaiban a háború csak bur-
koltan jelent meg: az előírásoknak megfelelően 
időről időre légoltalmi gyakorlatot kellett tarta-
ni, s egy-egy világi tanárnak is be kellett vonulnia 
szolgálattételre, de ők pár hét után mindig visz-
szajöttek. Erre az időszakra így emlékezik vissza 
Várady-Brenner András, akkori kisdiák: „Nem is 
nagyon tudtuk, mi a háború. Az 1942/43-as tanév 
teljes békében zajlott. Igaz, hogy akkor már jegy-
rendszer volt, s a jegyeket bejövetelkor le kellett 
adni az iskolában, mert a konyha csak így tudta 
biztosítani az ellátásunkat.” A következő tanév a 
megszokottnál rövidebb ideig tartott. A szénszü-
net miatt csak november 1-jén kezdődött, s áp-
rilis 1-jén a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendeletére be kellett fejezni a tanítást. A gyere-

keket a Te Deum után hazaküldték, a végzősök 
még a hónap folyamán leérettségiztek. A tanév 
lezárása után a Vöröskereszt a gimnázium és a 
konviktus épületét lefoglalta és hadikórházzá 
alakította. 1944 őszén nehéz körülmények kö-
zött, de még megkezdődött az iskola. Szinte 
minden este légiriadó volt, az épületbe katonák 
voltak beszállásolva, s a diákok időnként a köze-
ledő szovjet hadsereg ágyúzását hallották. Egy 
hónap múlva befejeződött a tanítás, s novem-
berben két bombatalálatot is kapott az épület. 
A Vörös Hadsereg december 12-én bevonult Gö-
döllőre, s egy hónappal később, 1945. január 16-
án az egész épületegyüttest hadifogolytáborrá 
alakították. Több ezer embert hurcoltak ide Bu-
dapestről, Gödöllőről és a környező települések-
ről, s nem csak hadifoglyokat, vagyis katonákat. 
A szovjetek rengeteg civilt is összefogdostak, 
hogy vihessék őket „málenkij robot”-ra a Szov-
jetunióba. Itt volt fogságban Kosáry Domokos 
történész és Skultéty Csaba író, a Szabad Eu-
rópa Rádió későbbi munkatársa, valamint több 
egykori premontrei diák is, például Czettler An-
tal történész. Ezalatt a rendtagok és a személy-
zet Máriabesnyőre menekültek, ott vészelték át 
a háborút, s annak befejeződése után az első 
gondolatuk az volt: újraindítani az iskolát. Erre 
a régi épületben egyelőre nem nyílt lehetőség, 
mert ott még szovjet katonai kórház működött. 
Ezért engedélyt kértek és kaptak az illetékes 
szervektől, hogy a tanítást két helyszínen – a 

A Premontrei Gimnázium története 
a második világháború idején
Aki Gödöllőn és környékén él, minden bizonnyal ismeri az egyetem 
épületét. Akik már egy ideje itt élnek, valószínűleg azt is tudják, hogy 
az intézmény többször is nevet változtatott: Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemből előbb Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem lett. De az talán nem mindenki számára ismert, 
hogy mielőtt az egyetem birtokba vette volna az épületet, egy másik 
oktatási intézmény működött a falai között: a Jászóvári Premontrei 
Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziuma.
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Szó. mi szó, bőven lehet felidézni olyan tényeket, 
amelyek hatása a mai napig tart, vagy éppen az ön-
kormányzatiság előtti idők óta élvezzük. Hogy ez jó 
vagy sem, mindenki eldöntheti magában.
Rögtön egy 360 éves eseményt keltünk életre, mi-

vel 1662-ben Hamvay Ferenc volt az első földesúr, 
aki Gödöllőn is élt a központban, az általa épített és 
róla elnevezett kúriában, amely 1978 óta a Városi Mú-
zeumnak és a Városi Mozinak ad helyet.
1867-ben, a kiegyezés után a Grassalkovich kas-

télyt királyi pihenő rezidenciának jelölték ki. Talán 
részben emiatt, még ebben az évben átadták a Bu-

dapest–Hatvan-vasútvo-
nalat, így a királyi család 
tagjai különvonatokon 
utazhattak ide.
Korábbi lapszámunk-

ban írtunk a gödöllői 
arborétum 1902. évi 
alapításáról. A 190 hek-
tár területen való telepí-
tést 1914-re fejezték be, de 
ugyanígy beszámoltunk 
arról, hogy Blaha város-
rész felett, az Öreghegyen 
1962-ben épült a mikro-
hullámú átjátszó torony, 
amely 2013 óta digitálisan 
is sugároz. Szintén több, 
mint fél évszázadot kell 
visszaugrani az időben, 
hogy felidézzünk egy ko-
moly döntést, amely a mai 
napig nagyban befolyásol-
ja Gödöllő tömegközleke-
dését. Ugyanis 1967-ben 
jelölték ki a mai buszpá-

ellátogatunk a mentőállomás-
ra. Az 1972. július 2-án átadott 
mentőállomás épülete mellett 
a megkülönböztető fényjelzést 
használó mentőautók sebes-
ségének gyorsaságával szállt el 
az idő, mégis, a kiváló szakmai 
működése ellenére nem kapott 
kiemelt figyelmet. Szintén jú-
liusban költözött Gödöllőre a 
HUMAN Oltóanyagtermelő és 
Kutatóintézet igazgatósága. 
Ez több mint jelzésértékű volt, 
hiszen a későbbiekben az oltó-
anyagok gyártása is itt folyt, a 
GANZ-hoz hasonlóan megany-
nyi családnak munkát adva, 
majd annak megvételekor a mai 
napig a világ gyógyszeriparának 
élvonalában tartva városunk 
nevét – s persze nem kevés ipa-
rűzési adót is termelve. Ősszel, 
október 11-én örömteli esemény 
volt a zeneiskola működésének 
kezdete. Kijelenthető, hogy 
az intézményben folyó magas 
színvonalú oktatói és zenepe-
dagógiai munka országos szin-
ten is igen magasra helyezte 
Gödöllő zenei életét. Akkoriban 
bizonyára a Mikulás ajándéká-
nak (a későbbi évtizedekben a 
krampusznak) fogták fel a de-

lyaudvar helyét. A rendkívül magas forgalmat bo-
nyolító Szabadság út (3. számú főút) mentén, két la-
kótelep között elhelyezkedő létesítmény felépítésére 
ugyan várni kellett néhány évet, ám a város stratégiai 
szempontjából (ha lehetett akkoriban ilyen fogalom-
ról beszélni) már akkor sem bizonyult a legoptimá-
lisabb döntésnek a hely kiválasztása, távol a vasúti 
pályaudvartól és HÉV végállomástól. Szintén a ’67-es 
év végén szomorú óévbúcsúztatót (december 28.) je-
gyezhettek fel a krónikások a szakorvosi rendelőin-
tézet (egykori Egészségház) kiürítésével, hiszen az 
épület falainak megrepedése miatt életveszélyessé 
vált, így „befejezte a pályafutását”.
Fél évszázaddal, éppen 50 évvel ezelőtt igazán ter-

mékeny esztendőt hagyott maga mögött a hetedik 
születésnapját ünneplő város. 1972 februárjában 
megkezdte a működését a Pest megyei Állategész-
ségügyi Állomás állatkórháza. A Kotlán Sándor utcai 
intézmény nem csupán egy városi kórház volt, hanem 
a környék messze híres, s méretében talán egyedül-
álló létesítmény. A kor szelleméhez mérten kiemel-
kedően gépesített volt - például röntgen készülékkel 
is rendelkezett -, és olyan neves szakemberek öreg-
bítették a hírnevét, mint például dr. Bucsy László. 
Amellett, hogy a kiváló szakember neve egybeforrt 
az állatkórházzal, november eleji szomorú halálhíre 
miatt emeljük ki a többi szakember közül. (Lásd a ke-
retes írásunkat!) 1972. március 25-én befejeződött az 
SZTK építése, amelynek hivatalos átadása szeptem-
ber 8-án volt. Arról az intézményről beszélünk, amely 
ma is kiszolgálja a térség gyógyulni vágyóit. Csupán 
a tényszerűségnél maradva, a város ragaszkodik a 
működtetéséhez, ám a szemmel nem látható finan-
szírozási számokat látva nem csoda, hogy számos 
szakrendelés és szakember hiányzik, az épületben 
uralkodó, sok esetben 50 éves állapotok pedig kiáb-
rándítóak. Szintén időutazásban lehet részünk, ha 

Visszaemlékezésünkben Gödöllő néhány, főként a rendszerváltás előtti 
kerek évfordulóját elevenítjük fel az élet különböző területéről. Olya-
nokat is, amelyek talán már a feledés homályába merültek, némelyek 
pedig érzelmi szálakat mozgatnak meg bennünk, esetleg csak arcunkra 
mosolyt csaló visszaemlékezésre adnak okot.

Gödöllő kereken
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In Memoriam vitéz 
dr. Bucsy László
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cember 7-én átadott Tüdőszűrő állomást. Sajnos 
a mentőállomáshoz hasonlóan, hiába a felkészült 
és megalkuvást nem ismerő szakemberek sora, az 
épület mind belül, mind kívül mintha „műemlékké 
nyilvánítottságot” élvezett volna a városvezetés ré-
széről. Végül egy nagy port kavart, sajtóorgánumok-
ban csak „telekmutyiként” elhíresült városi döntés 
következtében, sokak által áron alul került eladásra 
a terület, hogy annak helyén magánbefektetői pénz-
ből magánkórház épüljön rövid időn belül. Az épüle-
tet lebontották, de kapavágás azóta sem történt, a 
tüdőgondozást pedig átvitték az egészségügyi köz-

pontba.
1977-ben már egyre inkább 

érződtek a városiasodás jelei, 
ezért Gödöllőt bekapcsolták a 
vezetékes gázellátásba. Talán 
kevesen tudják, de ez év végén, 
december 12-én Remsey Jenő 
festőművészt díszpolgárrá 
avatták.

Visszaemlékezésünket a 
40 évvel ezelőtti történések-
kel zárjuk. 1982. április 2-án 
az akkor még Művelődési 
Központ néven jegyzett épü-
let mellett felavatták Varga 
Imre: Olvasó Lenin című 
szobrát. Október 1-jén a Hely-
történeti Gyűjteményben (ma 
Városi Múzeum) felállították 
Holló Barnabás Erzsébet 
királyné Deák Ferenc rava-
talánál című domborművét. 
Érdekesség, hogy a mű a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
előcsarnokában állt, ám 1945 
után pincébe került. Végül 
Polónyi Péter, a Gyűjtemény 
igazgatója szerezte meg az 
engedélyt és némi falbontás 
árán ugyan, de a gödöllői in-
tézmény adott új otthont a 
domborműnek. (1990 után 
visszakerült az akadémia elő-
csarnokába.)
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Kedvenc, igazi, nagyszerű ember és orvos, profi, 
lelkiismeretes, szuper, kedves, tapasztalt, jól felké-
szült. Csak néhány jelző, melyeket az állattulajdono-
sok Bucsy Lászlóról írtak, és amely véleményeket 
lehet róla olvasni a szakmai internetes portálokon.
November 2-án érkezett a szomorú hír: 76 éves 

korában elhunyt a méltán népszerű gödöllői állator-
vos, aki számtalan négylábú életét mentette és hosszabbította meg.
A ’70-es években szinte elsőként gyógyította a sportlovakat a kitűnő sebész szakember
A szakember 1945. december 25-én született Sopronban. Általános iskolai tanulmányait Balatonfüreden 

és Budapesten végezte, majd a fővárosi Piarista Gimnáziumba került és ott is érettségizett. Előfelvettként 
1965-ben lett az Állatorvos-tudományi Egyetem hallgatója, amit summa cum laude minősítéssel 1970-ben 
fejezett be. A Pest megyei Állomás alkalmazásában előbb Ceglédre, majd Dabasra végül Gödöllőre került 
állatkórházi állatorvosnak. A kórházi munka, a megbízható, önzetlen segítség, a magas színvonalú, szakmai 
ellátás biztonságot, pótolhatatlan segítséget nyújtott a kollégáinak és az állat gazdáknak egyaránt. A folya-
matos készenlét, a gyakori ügyeletek, a mindig elérhető segítség fontos ismérve volt munkájának. A gyakorló 
állatorvosoknak szinte hihetetlen, hogy ilyen igénybevétel mellett volt ideje, kapacitása, szakmai érdeklő-
dése kutatni és kísérletezni. Fáradhatatlanul készített preparátumokat, melyekből megismerhette az egyéb-
ként nehezen modellálható mozgás-mechanizmusokat. Az egyetemi klinika mellett a gödöllői állatkórház 
volt a lovak sebészeti ellátásának legkeresettebb intézménye. Publikációk sora jelent meg tollából.
Egyetemi tankönyvek és jegyzetek szerzője és lektora
Több kiadványt, tankönyvet, jegyzetet, szakmai magazint írt és lektorált. Éveken át rendszeres előadója 

volt szakmai konferenciáknak, részt vett és gyakorlati órákat tartott az egyetemi oktatásban. Igazi „lovas” ál-
latorvosként szerzett hírnevének köszönhetően a hazánkban rendezett fogatható világbajnokságokon sokan 
megismerhették munkáját mind Kecskeméten, mind Szilvásváradon. Bátran végzett sántaságot megszünte-
tő pataműtéteket és munkáinak diagnosztikai értékét hosszan kutatta. A lovak mellett a kutyák és a macskák 
megbetegedéseiről éppúgy olvashattunk tollából. Munkáját számos díj övezte. Kézügyessége nemcsak se-
bészi munkájában segítette, hanem képzőművészi ambícióit is valóra váltotta. Plaketteket, domborműveket, 
szobrokat készített. Nevéhez fűződik a Tarsolyos Lovas Egylet alapítása és a Blaháért Társaság életre hívása, 

annak tartalommal való megtöltése. Számos 
lovasverseny és a hagyományos, március 15-i 
lovas felvonulás szervezése fűződik a nevéhez. 
Az örökké aktív doktor közéleti jelentőségét 
mutatja, hogy mindig a háttérben maradt és a 
jó ügyeket szolgálta. Vonzódott a történelem-
hez, a magyarság kutatásához. Szívén viselte a 
vitézi rend sorsát. A díszes ruhába öltözött ren-
di tagokkal nem csupán üde színfoltjai, hanem 
az események méltóságának emelői voltak 
megannyi alkalommal. Munkáját Gödöllő vá-
rosért kitüntetéssel is elismerték.

Isten nyugosztalja, Doktor Úr!



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2022. december 15.24

A Gödöllői Királyi Kastély történetében először 
nem a saját műtárgyainkon keresztül mutatjuk 
be ezt a témát. 2022 tavaszán egy pályázati fel-
hívás keretében kerestük azokat a magángyűj-
tőket, akik szívesen bemutatnák gyűjteményük 
legszebb, legkülönlegesebb darabjait egy kiállí-
tás keretén belül. A 24 gyűjtő féléven át nélkülözi 
féltett műtárgyait, hogy a nagyközönség is meg-
csodálhassa őket.  
A nyár folyamán személyes találkozók során 

megcsodálhattuk a gyűjteményeket szerte az 
országban. Bizalmukba fogadtak a gyűjtők, meg-
osztották velünk a gyűjteményükhöz, tárgyaik-
hoz tartozó történeteket és elvarázsoltak minket. 
Lenyűgöző volt számunkra az a rajongás, szeretet, 
a mérhetetlen tisztelet, amellyel meséltek Erzsé-
bet királynéhoz fűződő kapcsolatukról. Minden-
ki életében volt egy pont, ahonnan eredeztetni 
tudta érdeklődésének kezdetét. Különböző 
életszakaszokban találkoztak Erzsébet alakjával. 
Volt olyan, akit gyermekkortól vonz Sisi „herceg-
nő”. Más a tinédzserkori önkeresés időszakában 
találkozott a fiatal Erzsébettel, akit nem is csá-
szárnénak szántak, csak belecseppent a császári 
világba. Volt olyan, akiben a királyné halálának 
századik évfordulója, a 1998-as emlékév keltett 
kíváncsiságot, megint másnál film- vagy színházi 
élmény indította el az érdeklődést. Az Erzsébet 
királyné iránti érdeklődés annyira meghatározó 
a rajongók életében, hogy volt, akinél a pályavá-
lasztást határozta meg, másoknál az egészséges 
életmód -és sportszeretetet, megint másoknál 
munkasikereket hozott. Szeretnénk, ha ezekkel a 
történetekkel másokat is inspirálnának, ezért in-
dítottuk el új weboldalunkat: www.azensisim.hu 

aki páratlan kincsekkel gazdagította a Gödöllői 
Királyi Kastélymúzeumot. A műtárgyak mellett a 
hazai Erzsébet-kultusz kialakulásának állomásai 
a folyosón, a kiállított tárgyakhoz kapcsolódó 
sztorik pedig a termenként kihelyezett érintő-
képernyőkön olvashatók. Olyan személyes tör-
ténetekkel találkozhatnak a látogatók, amelyek 
az Erzsébet királyné iránti rajongás mélységét 
mutatják be. A gyermekek vagy a játékos kedvű 
régebb óta ifjak számára ugyanitt „Mit gyűjtött 
Erzsébet királyné?” c. játék színesíti a látogatást.  
A kiállítás 2023. március 16-ig látogatható. Min-
denkit várunk szeretettel!
Kiállítóink: Baloghné Szentirmay Judit, Frey-

lerArt Galéria, Gergelyné Iszlai Gyöngyvér, Dr. 
Héjjas Magdaléna, Janza Kata, Kénerné Bodrog-
halmi Fruzsina, Kiss M. Jenő Béla, Kovács Beá-
ta, Melis Judit, Müller Eszter, Németh Andrásné 
Farkas Gabriella, Rákay Philip és Wieber Orsolya, 
Sarokné Varga Anna, Surányi Linda, Szabados 
Mónika, Szabó Margit, Takács Ágnes Eszter, Tol-
nayné Kiss Mária (1930–2017), Tóth Andrásné, 
Tóth Péter, Tóth Zsuzsanna, Tömörné Bilonka 
Zsófia, Varga Andrea, Veres Kinga.

Villangó-Török Ivett
Kurátor

címen. Volt, aki csak néhány tárggyal pályázott, 
volt, aki több száz vagy ezer darabszám feletti 
gyűjteményéből válogatott.  A gyűjtői szenve-
dély nem mindenkinél csak a tárgyakra irányul: 
van, aki az utazásokat, élményeket gyűjti Sisi 
nyomában járva. Öt teremben tudtuk elhelyezni 
azt a rengeteg kincset, amit kölcsönkaptunk.  És 
mit gyűjt ma egy Erzsébet rajongó? A „klasszikus 
tárgyak” (festmény, szobor, porcelánkészlet) 
mellett korabeli vizitkártyák, régi és kortárs ké-
peslapok, legyezők, ruhaköltemények, Sisi vagy 
Sissi márkájú alkoholos italok (sajnos csak üres 
üvegek…) is megjelennek. Emellett ékszerek, 
hűtőmágnesek, az Erzsébetről szóló szakiro-
dalom szinte minden darabja és olyan exkluzív 
műkincsekkel is találkozhat az idelátogató, mint 
például Erzsébet eddig ismeretlen portréja, vagy 
eredetiben ritkán kiállított, privát levele. A krea-
tív vonal is erősen kirajzolódott a személyes be-
szélgetéseink kapcsán: Erzsébet alakja nemcsak 
műtárgyvásárlásokra ösztönözte a kiállítóinkat, 
hanem alkotásra is. A Sisi arcképével díszített de-
kupázsolt húsvéti tojás vagy keresztszemes hím-
zés ugyanolyan értékes tárgy a rajongók szemé-
ben, mint a szuvenírboltok termékei. A 24 kiállító 
közül volt olyan, aki mindössze 20 éves és olyan 
is, aki 78 esztendős. Az ország egész területéről 
érkeztek pályázatok (Szombathelytől Nyíregyhá-
záig – ketten Gödöllőről is pályáztak!), többség-
ben hölgyek, de három úr is képviselteti magát. 
A kiállítók sora számunkra nem lenne teljes Dr. 
Tolnay Pálné Kiss Mária (1930-2017) nélkül, aki 
Erzsébet királyné felolvasónőjének, Ferenczy 
Idának leszármazottjaként szívügyének tekin-
tette a felolvasónő örökségének gondozását és 

Az Én Sisim – Gyűjtők és gyűjtemények 
Erzsébet királyné bűvöletében
Erzsébet királyné kultuszán nem fog az idő. Már életében legendák 
övezték, figyelő szemek kísérték sétái, utazásai során, a korabeli sajtó 
pedig előszeretettel közölt róla (ál)híreket. Halála után 120 évvel még 
mindig sokakat elvarázsol személyisége, szépsége, bája. De kinek mit 
jelent ma Sisi? Ennek jár utána új időszaki kiállításunk.
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Erzsébet királyné karácsonya
A hagyományokhoz híven a Gödöllői Királyi Kastélyban

idén is megrendezzük az Erzsébet királyné karácsonya 
elnevezésű családi napunkat! 

Színes programokkal és Erzsébet királynéval 
várjuk a hozzánk érkezőket! 
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Városunk 20. századi történelme igen kalando-
san alakult, hiszen még a század elején az ural-
kodó használatában volt a gödöllői kastély, de 
az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után 
rövid ideig itt rendezte be főhadiszállását Strom-
feld Aurél, amely a Tanácsköztársaság bukása 
után Horthy Miklós rezidenciája lett.
Horthy személye a mai napig állandó viták 

tárgyát képezi. Horthy Miklóst 1920. március el-
sejével választották meg kormányzóvá, amely 
tisztségét 1944-ig töltött be. Ezen időszakban 
Magyarország államformája királyság maradt, 
csak éppen királya nem volt az országnak, és 

miután detronizálták a Habsburgokat ennek vál-
toztatására nem is sok esély maradt. Országos és 
nemzetközi szerepének fontossága mellett Hor-
thy Miklós igen szoros kapcsolatot ápolt Gödöllő-
vel is, és idejének igen jelentős részét töltötte itt. 
Mindezekről igen sokat tudhatunk meg a Gödöl-
lő és Vidéke és a Gödöllői Hírlap című hetilapok 
hasábjairól, valamint a kormányzó napirendjé-
ből is. Horthy kormányzóvá választását követően 
már 1920 júliusában Gödöllőre érkezett nyaralni, 
ahol beszédet is intézett a gödöllőiekhez, majd 
néhány nappal később ellátogatott a lakosok 
körébe is. Gödöllőn igen erősen építették Hor-
thy kultuszát, így a főméltóságok látogatásairól 
és a helyi hagyományokban illeszkedő tetteiről 
mindig tudósítottak. Így például ellátogatott már 
1920-ban a kapucinus rendházba, és felkereste a 
Grassalkovich Antal által adományozott kegy-
szobrot, sokszor sétált a kastély felső parkjában, 
és többször lovagolt is. Horthyt a helyi lapok 
igyekeztek egyfajta eszményképpé  formálni, így 

egy joviális úrként mutatták be, aki ragaszkodik 
a népéhez, és személyes interakciókban megje-
lenő szeretetteljes és családias kapcsolata van 
azzal. Az 1920-as években a kormányzó június 
elejétől október elejéig Gödöllőn tartózkodott, 
de miután újjáépült a kenderesi kúriája, idejének 
nagyrészét inkább a családi birtokán töltötte. 
Ha megnézzük Horthy naplóbejegyzéseit, akkor 
azt láthatjuk, hogy ittléte alatt igen szigorú napi-
rendje volt. Általában reggel 7 órakor sétalovag-
lásra indult, amely során legtöbbször érintette 
a besnyői kolostort, Babatpusztát és a Haraszti 
erdőt. A délelőtt folyamán került sor a kihallga-

tásokra és hivatalos fogadásokra, de az 
ebéd alatt is gyakran fogadott miniszte-
reket és diplomatákat. Délutánonként és 
esténként igen változatos volt a kormány-
zó programja, így gyakran vadászott, te-
niszezett, lovasversenyekre járt, és aktív 
társasági életet élt a vacsorák alkalmá-
val. Horthy igen szoros kapcsolatban 
volt a gödöllői Premontrei Szent Norbert 
Reálgimnáziummal is. A premontreiek 
Gödöllőn kívántak megtelepedni, így a 
rend a működéshez szükséges építkezé-
sek érdekében hosszúlejáratú kölcsönö-
ket vett fel, melynek köszönhetően 

1923. szeptember 25-én megtörtént a ma-
gyar államtól használatba kapott területen 
az alapkőletétel Horthy Miklós kormányzó 
és Klebelsberg Kunó jelenlétében. A rend 
egyszerre élvezte Horthy Miklós kormányzó, 
Kállay Tibor pénzügyminiszter, valamint 
Klebelsberg Kunó vallás -és közoktatásügyi 
miniszter támogatását. Később, 1925. már-
cius 17-én a magyar nemzetgyűlés számos 
pártoló felszólalás után úgy döntött, hogy 
a gödöllői Fácánosból jelentős területet a 
premontrei rendnek örök tulajdonába ad 
oly célból, hogy azon internátust, rendhá-
zat és templomot építsen, amit a kormány-
zó is igencsak támogatott. Gödöllő hazai 
és nemzetközi viszonylatban is 1933-ban 
vált kiemelkedő jelentőségűvé, amikor itt 
rendezték meg a IV. Cserkész Világdzsem-
borit. Gödöllő már igen korán a szervezők 
látókörébe került, amelyhez nagyban hoz-
zájárult, hogy Horthy Miklós felajánlotta a 

A Magyar Királyság utolsó kormányzója

- Horthy Miklós és Gödöllő története -

teljes terület ingyenes használatát. A jamboree 
idejére Horthy Miklós is Gödöllőre érkezett, így 
beszélgetett Lord Baden-Powell főcserkésszel, 
és ellátogatott a premontrei gimnáziumba is, 
ahol az intézmény alapkőletételének idején tíz 
évvel azelőtt járt utoljára. Horthy Miklóst és csa-
ládját Baden-Powell oldalán Stuhlmann Patrik, 
a premontrei gimnázium igazgatója fogadta a vá-
rosban. A megnyitó után hamarosan díszvacso-
rát adtak, ahol a kormány csaknem összes tagja, 
Baden-Powell, Teleki Pál, a különböző országok 
főcserkészei és fontosabb cserkésztisztjei, vala-
mint diplomaták és politikusok is részt vettek, 
akik eljöttek a jamboree-ra.
Aktív politikai élete a második világháborúval 

véget ért, és élete hátralévő részét emigrációban 
töltötte. Horthy a XX. század egyik legjelentő-
sebb vezetője volt, aki alatt a Magyar Királyság 
az egész nemzetet megrázó trianoni békediktá-
tumot követően újból a gazdasági és társadalmi 
fejlődés útjára lépett. Kormányzóként eltöltött 
éveit beárnyékolták a zsidóságot ért atrocitások 
és a második világháború, így az időbeli közelség 
miatt a személye még mindig szakmai, társadal-
mi és politikai viták homlokterében van.

Wisznovszky Tamás

G
Ö
D
Ö
LLŐ

I LÁTO
G
ATÁSO

K

Vitéz nagybányai Horthy Miklós pont az osztrák-magyar kiegyezést követő évben született 1868-
ban, és élete során végig nézte Magyarország teljes átalakulását, hiszen átélte az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia létrejöttét, majd bukását, a Tanácsköztársaság kikiáltását, a Magyar Királyság fel-
darabolását, majd miután negyed évszázadon át kormányzóként vezette a Magyar Királyságot, 
láthatta, ahogy a német bevonulást követően a kommunista hatalom fojtó kezei maga alá gyűrik az országot.

Horthy Miklós kormányzó látogatása a 4. Nemzetközi 
Cserkész Világtalálkozón (Jamboree). Balra a háttérben 
vitéz békei Koós Miklós kormányzói első szárnysegéd
(digitálisan feljavított fotó)

Horthy a gödöllői Jamboree-n 
(digitálisan, utólag színezett kép)
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Napjainkban létezik egy olyan baktérium okozta 
fertőzés, amely nagyon sok betegségnek az okoza-
ti forrását jelenti. A jelenlegi kutatások alapján ki-
jelenthető, hogy nagyon sok betegség oka, illetve 
meglévő, de nem ismert betegségek felerősítésé-
ben játszik szerepet ez a kórokozó. A mindenna-
pi életünk minden percében és helyszínen jelen 
van, az otthonunkban, a munkahelyünkön, ahol a 
víznek bármilyen formájával találkozhatunk. Ma-
napság a mindennapunk része a légkondicionáló 
készülékek használata, nem is gondolná az ember, 
hogy ezekben a készülékekben is megtelepedhet-
nek olyan baktériumok, amelyek meg tudják kese-
ríteni az egészségünket. Ezeket a baktériumokat 
hívjuk összefoglaló néven Legionellának.
A Legionella baktérium olyan a környezetünk-

ben természetesen előforduló baktérium, amely 
az épített vízrendszerekbe bejutva, ott kedvező 
körülményeket találva elszaporodhat és veszélyes 
kórokozóvá válhat. A  Legionella spp. a legionári-
us megbetegedés, vagy más néven a legionellózis 
kórokozója. Viszonylag újonnan felfedezett bakté-
riumról van szó, amely 1976-ban Philadelphiában, 
az Amerikai Légionáriusok nagygyűlésén 221 em-
bert betegített meg. A betegek közül később 34-en 
meghaltak. A figyelem ekkor irányult először a Le-
gionellára, hiszen ekkor sikerült először azonosí-
tani. A nevét is innen kapta. A későbbi vizsgálatok 
kiderítették, hogy a baktérium a szálloda légkondi-
cionálójának párásítójából került a szálloda légte-
rébe, aeroszol formájában.
A Legionelláknak mintegy 60 faját ismerjük, 

amelynek kb. harmadát azonosították humán 
kórokozóként. A legveszélyesebb fajnak a Legi-
onella pneumophila tűnik, amelynek 16 szerotí-
pusát sikerült ezidáig azonosítani. A legvirulen-
sebb ezek közül a Legionella pneumophila 1-es 
szerotípusa.

Ahhoz, hogy a Legionella által okozott tüdőgyul-
ladás ki tudjon alakulni, szükséges a baktérium 
viszonylag magas csíraszáma. Minél nagyobb a 

baktérium jelenléte, annál nagyobb a betegség ki-
alakulásának kockázata. A másik igen fontos krité-
rium, hogy a baktérium 5 μm-nél kisebb aeroszol 
útján jusson be a tüdőbe. Csak az 5  μm-nél kisebb 
vízcseppek képesek behatolni a tüdő alveolusok-
ba, ahol a baktérium meg tud telepedni és el tud 
szaporodni.
Kinek kell Legionella vizsgálatot készíteni?
Minden olyan közforgalmú létesítményben cél-

szerű elvégezni a kockázatbecslést, ahol a 20-50 °C 
közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó be-
rendezések, vagy rendszerek használata, működé-
se, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol 
képződés lehetséges. Vagyis, minden olyan lé-
tesítményben, ahol az alábbi kritériumok közül 
legalább egy megtalálható: nagy kiterjedésű ivó-
vízhálózat (több szintes vagy több szárnyú épület), 
nagy kiterjedésű melegvízhálózat (több szintes 
vagy több szárnyú épület, egy melegvíz-rendszer-
hez tartozó több épület) egyéb közeg (pl. nedves 
légmosó, párásító, permetező, nagynyomású vi-
zes tisztító, szökőkút, fogászati kezelőegység, köz-
vetlenül melegvíz előállításra használt napelem 
stb.). Ilyen létesítmények például: kórházak, ren-

Gondolt már arra, hogy egy vizsgálattal 
több betegség okát megtudhatja?

delők, fogászatok, bevásárlóközpontok, irodahá-
zak, strandok, uszodák, egyéb fürdők, szállodák, 
panziók, és egyéb kereskedelmi szálláshelyek, 
bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények 
(pl. idősek otthona), művelődési központok, falu-
házak, könyvtárak, mozik, színházak, edzőtermek, 
sportlétesítmények, autómosók, üzemek, gyárak, 
és minden olyan létesítmény, ahol nedves hűtőto-
rony található.

Összegezve elmondhatjuk, hogy mindannyiunk 
egészségére hatással van ennek a kórokozónak a 
jelenléte, ezért célszerű a korábban említett olyan 
helyszínek bevizsgálása, ahol aeroszol keletkezik. 
Napjainkban Magyarországon is elterjedt ez a bak-
térium, ezért tartjuk fontosnak azon megoldáso-
kat, amelyekkel a fertőzés kiszűrhető.
A kedves olvasót szeretnénk tájékoztatni, hogy 

a Qantascope Hungary Kft. laborjának köszön-
hetően hamarosan elérhetőek lesznek ezek a vizs-
gálatok. A veszélyeztetett csoportok ugyanazok, 
mint a COVID-19 esetében: az idősek és a króni-
kus alapbetegséggel rendelkező vagy legyengült 
immunállapotú emberek. Mivel mindkettő légúti 
kórokozó, ezért együttes fertőzés esetén súlyo-
sabb tünetekkel kell számolni. Megelőzés szem-
pontból is igényelje a vizsgálatot, és bizonyosod-
jon meg arról, hogy környezete biztonságban van. 
A Qantascope Hungary Kft. laboratóriuma mo-
dern, innovatív készülékek és módszerek segítsé-
gével képes a lehető leggyorsabb, és legprecízebb 
vizsgálatokkal kielégíteni ügyfelei igényeit akár a 
Legionella esetében is.

Megisszuk, fürdünk benne, mégsem betegszünk meg tőle. Ha azonban a víz-
permetet belélegezzük, akkor akár bele is halhatunk a Legionella baktérium 
által okozott kórba.
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A levágott színes vesszőkből és termésekből 
ragyogó kül-, és beltéri dekorációt, akár ad-
venti koszorút is tudunk díszíteni. És időben 
akkor lassan meg is érkezünk a karácsonyhoz, 
azon belül a karácsonyfa kiválasztásához. 
A környezettudatosságnak köszönhetően a 
földlabdás fenyőfák évről évre egyre népsze-
rűbbek. Azonban ne feledkezzünk el arról, 
hogy a gyökeres fenyők számára a kinti hűvös 
hőmérséklet az ideális, így a szobai hőmérsék-
letre fel kell készíteni őket. Fokozatosan, né-
hány nap alatt szoktassuk hozzá a fát a 20–22 
fokhoz, majd az ünnep elteltével a kinti hideg 
hőmérséklethez is akklimatizálódni kell. A 
későbbi sikeres megmaradás érdekében cél-

szerű a fűtött szobában lévő időtartamot az 
ünnep hetére minimalizálni.
Arra is gondoljunk, hogy a fenyőfatermesz-

tés szintén a kertészeti ágazat része, mely sok 
családnak biztosít megélhetést. Tehát vágott 
fenyő választás esetén se merüljön fel ben-
nünk tévesen a környezetkárósító magatar-
tás. Így akinek elengedhetetlen a fenyőillat 
karácsony éjszakáján, számos természetes 
megoldás közül válogathat.

Nemerkényiné Orosz Júlia
Specialmix Kft
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Sok évelő növény teljesen visszahúzód-
va, a föld alatt áttelelve várja az első tavaszi 
napsugarat. Ezek hiányzó helyeit télen fenyő-
kéreg-borítással, vagy frissen levágott fenyő-
ágakkal tudjuk átmenetileg széppé varázsol-
ni.
A gondosan megválasztott fajtáknak kö-

szönhetően az őszi lombhullás színpompája 
után nem törvényszerű, hogy a kertünkből tel-
jesen elvesszen a szín. A díszsomok (Cornus), 
vagy a fűzek (Salix) csupasz vesszőivel élénk 
sárga, zöld, piros vagy bordó színfolt teremt-
hető fakónak vélt téli kertünkben.
A hideg hónapokban sem kell a virágzó 

növényeknek búcsút inteni. Ne feledkezzünk 
meg azokról a mutatós fajtákról, mely lomb-
hullás után, késő ősztől akár egészen tavaszig 
virágjukkal köszöntenek. Ilyen például a kike-
leti bangita (Viburnum bodnantense Dawn), 
mely bőségesen hozza élénk rózsaszín, illatos 
virágát, vagy akár a téli jázmin (Jasminum nu-
diflorum), mely apró sárga virágjaival vidít fel 
minket a téli szürkeségben. A teleinket egyre 
inkább jellemző enyhe hőmérsékleten a kerti 
árvácska mutatós virágzó dísze lehet balko-
nunknak szeptembertől akár májusig.
Ám a tél beálltával az igazi főszerep tagad-

hatatlanul az örökzöldeké. A lomblevelűek kö-
rében nagy népszerűségnek örvendő babéron 
(Prunus laurocerasus) és korallberkenyén 
(Photinia x fraserii) túl, most a széleslevelű 
ezüstfára (Elaeagnus x ebbingei Limelight) hív-
nám fel a figyelmet, melyből látványos színha-
tású szoliter, vagy nyírott sövény is nevelhető. 
Örökzöld, nagyméretű tarka leveleivel télen is 
üde színfoltja lehet kertünknek.
Akadnak olyan tűlevelű örökzöldek (pl. 

Pinus mugo Winter Gold), mely hőmérsék-
let-csökkenés hatására zöldről aranysárga 
színűvé változtatják meg tűit, így a megválto-
zott téli lombszínükkel ideális társai lehetnek 
más törpe örökzöldeknek.
A borókák, hamisciprusok, tiszafák, tuják 

között is találunk szép számmal kékes, zöldes, 
narancsos, ezüstös árnyalatokat. Nem szabad 
félni a színektől, mert a zöld mellett például 
egy szép sárgás árnyalatú növényről senkinek 
sem a betegség fog eszébe jutni. Egy kert ak-
kor lesz teljes egész, ha a színek harmóniája 
egész évben, tehát télen is jelen van.
És akkor még nem említettük – a madarak 

nagy örömére szolgáló – bogyóterméssel té-
len is díszítő növények sorát: tűztövis (Pyra-
cantha), madárbirs (Cotoneaster), hóbogyó 
(Symphoricarpos), magyal (Ilex). A bokron 
megjelenő bogyókkal – fajtától függően – fe-
hér, lila, sárga, narancs, piros és rózsaszín szí-
nekkel tudunk játszani.

Amikor a kertünkre, és egyéb megszólaló parkokra gondolunk, nem a 
tél lesz az első évszak, ami rögtön felelevenedik előttünk, pedig a téli 
időszaknak is megvannak a maga szépségei, még ha ez színekben egy 
kicsit szerényebben is mutatkozik meg.

Vigyünk színt a fakó szürkeségbe!

Elaeagnus x e. Limelight

Ilex aq.Argenteomarginata

P.m.Winter Gold

Ilex aq.Alaska
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Mióta foglalkozik az élet édes oldalával?
25 éve sütök kürtőskalácsot, 10 éve pedig 

hivatalosan is cukrász vagyok. Akkoriban még 
kuriózumnak számított a kürtős. Egy rendez-
vényen láttam és rögtön megtetszett, így kez-
dődött a szerelem. Vettem egy gépet, azóta is 
ezen sütöm a kalácsokat. 
Sok mindenhez ért a cukrászatban, mégis 

ez áll az első helyen a szívében.
Nemzedékek nőttek fel a kalácsaimon. Sok 

olyan kisgyermekes szülő is a vendégem, aki-
nek már gyerekkorában is sütöttem, és ez jó 
érzés. Ebben nem tudok elfáradni.
Mivel foglalkozott még?
Kitanultam a mézeskalács és a csokidísz 

készítését is, folyamatosan képeztem magam. 
Manapság azonban sok tortát sütök, hiszen 
sorra jönnek a felkérések.
A közösségi médiában valóságos költe-

mények láthatók a megjelent fotóin. Tulaj-
donképpen Gombóc Artúrnak nincs akkora 

repertoárja, mint 
ami látható az Ön 
oldalán. Minek kö-
szönhető ez?
Nálam nincs két 

egyforma torta. A 
megrendelők el-
mondják az elképze-
léseket, ezekre én is 
alszom egyet, hoz-
záteszem az ötletei-
met és megszületik 

egy új torta, egy új receptúra.
Miért jelentette be nemrég a visszavonu-

lását?
Volt egy autóbalesetem, azóta 4-5 óránál 

többet nem tudok állni. Persze otthon azért 
rendszeresen sütök, amit közzéteszek és 
érte  jönnek az édes ízre vágyók, de megren-
delésekre tortákat is készítek. Annyit sütök, 
amennyi jól esik. Sőt, néha óvodás, kisiskolás 
csoportokat is fogadok, akik maguk sütik ki 
a kalácsokat. Az elmúlt 5 évben nyári cukrász-
táborokat is szerveztem, de néha anyukákat is 
fogadok, akik szeretnének megtanulni egy-egy 
dolgot. Sokszor sajnos már nemet kell monda-
nom egy-egy megrendelésre, annyi a munkám.

GABI TIPPJEI, TANÁCSAI

Ki kell próbálni új ízeket! Legyen kellő bá-
torságunk, látszólag össze nem illő dolgokat 
„keverni” egy tortában vagy süteményben, 

mert a végeredmény ragyogó lehet! Sokszor a 
kívánság és a tapasztalat elegyéből születnek 
a legjobb házi receptek!
Aki fél a kudarctól és ezért fél sütni, bátran 

kísérletezzen! Nem baj, ha nem úgy néz ki a 
végeredmény, mint a receptkönyvben. Attól 
még, hogy egy sütemény nem olyan szép kül-
sőre, lehet ugyanolyan finom. A legfontosabb, 
hogy azt az asztalra a sütésbe szívét-lelkét be-
letevő készítő tehesse le. Ezt a család is nagyra 
értékeli.
Ha menet közben elrontunk valamit, akkor se 

essünk kétségbe, hanem gondoljuk és tervezzük 
újra! Rengeteg lehetőség van a sütésben, ha az 
alapanyagok adottak. Egy elrontott tortaalap-
ból például kiváló krémes sütemény készíthető.

Gabi Műhelye
20/498-8655

kolozs62gabi@gmail.com 

Aki párszor megfordult már gödöllői vagy környékbeli vásár jellegű rendez-

vényen, annak ismerősen csenghet Kolozs Gabi, vagy a Gabi Műhelye neve. 

Nem egy család miatta és a messziről érződő finom illatú kürtőskalácsának 

csábítása végett látogat ki egy ilyen eseményre. Gabi nemrég bejelentette, 

hogy - sportosan szólva – „visszavonul”. De hogy milyen is ez a visszavonulás 

és miért nem ér rá Gabi? Erről beszélgettünk vele, aki megosztotta ünnepi 

tanácsait is a háziasszonyokkal.
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a karácsonyt!
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www.wintec-samu.hu
wintec@wintec-samu.hu
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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
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Akire Gombóc Artúr is irigykedik

Kolozs Gabi
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Ha nincs kedve, vagy lehetősége a főzéshez, a Kemencés vendéglőben  
megkóstolhatja ezt az ételkülönlegességet! 
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HIRDETÉS

Egy kis főzőcske

Céklás cordon
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől,  

a Kemencés vendéglő séfjétől

CÉKLÁS CORDON
A tanyasi csirkemellet 15-20 dkg-os nyitott szeletekre vágjuk, majd 

egyenletesen kiklopfoljuk, a szeleteket meglocsoljuk kevés tejjel, pár csepp 
citromlével megcsepegtetjük. Sóval, frissen őrölt fekete borssal ízesítjük, 
majd jól átkenegetjük. Lefedve egy éjszakán át hűtőben pihentetjük.
A céklát alaposan átmossuk, héjában sós, cukros, citromos vízben puhá-

ra főzzük. Kirakjuk hűlni, majd langyosan meghámozzuk és karalábévájóval 
kis gömböket formázunk, amelyeket majd a húsba töltünk. A megmaradt 
céklát elrakjuk a később elkészített burgonyapürénkhez. 
A pácolt húst elővesszük, kiterítjük, majd szeletelt fekete erdei sonkával 

borítjuk, amelyre húsonként 3-4 cékla, majd mozzarellagömböt helyezünk. 
A húsokat feszesen felgöngyöljük, szükség esetén húsvillával rögzítjük. Ez-
után a húsokat simán panírozzuk annyi különbséggel, hogy az őrölt zsemle-
morzsához durvára tört diót keverünk bőségesen. Hozzávalók: 1 kg tanyasi 
csirkemell filé, 1.5 kg cékla, 15 dkg feketeerdei sonka, 0.5 dl házi tej, fél cit-
rom leve, só, feketebors, cukor, 15 dkg friss dió, liszt, tojás, zsemlemorzsa.

CÉKLÁS BURGONYAPÜRÉ
A burgonyát sós vízben készre főzzük, hozzáadjuk a cordonból visszama-

radt céklát, majd együtt 5-10 percen át összefőzzük. Ezután az összes levet 
leöntjük róla és krumplitörővel jól összetörjük. A forró vajat hozzáadva gépi 
habverővel habosítjuk forró tej folyamatos adagolásával, míg egy könnyű 
burgonyahabot nem kapunk. Sóval, enyhe szerecsendióval ízesítjük. Fris-
sen reszelt sajttal szórva is tálalható. Hozzávalók: 1.5 kg burgonya, 250 dkg 
teavaj, 1-3 dl házi tej, só, őrölt szerecsendió.hagyma, 1 nagyobb alma, 100 
g aranymazsola.
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A 260 évvel ezelőtti Loreto-kápolna építése, 
majd a 250 éve templommá bővítése után már 
Grassalkovich I. Antal kapucinus atyákat hívott 
és telepített be a templom melletti zárdába, hogy 
a Mária kegyszoborhoz zarándokolt híveket fogad-
ják. A kapucinusok több évszázados élethivatása a 
testvéri közösségben megvalósuló szolgáló szere-
tet, a munka és az imádság, de ők hozták létre a 
környék első patikáját is a kolostorban, amelynek 
első gyógyszerésze még betegeket is gyógyított. 
A XX. században Máriabesnyő az ország 
második leglátogatottabb Mária-kegy-
helyévé vált, az itt élő kapucinus rend 
110 éve, 1912-ben, majd 80 éve, 1942-
ben is felújította a templomot. Közel két 
évszázadon át, a kommunista diktatúra 
kezdetéig éltek kapucinus szerzetesek a 
kolostorban, de 1950-ben el kellett hagy-
niuk Máriabesnyőt a szerzetesrendek 
feloszlatása miatt, amely a kommuniz-
mus évtizedeiben hazánkban egyáltalán 
nem működött. P. Nagy László Tamás 
plébános volt, amikor az Assisi Szent Fe-
renc kapucinus rendjébe szeretett volna 
belépni, ezért Huszár Viktricius atyánál 
jelentkezett, aki még az elnyomás alatt, 
titokban kezdte el Magyarországon újjá-
szervezni a szerzetesrendet. Így került Tamás atya 
Máriabesnyőre, ami első és utolsó rendi állomása 
volt, hiszen plébánosként, majd tartományfőnök-
ként is itt teljesített szolgálatot. Vezetésével 1989. 
augusztus 15-én térhettek vissza a nagyon meg-
fogyatkozott, idős kapucinus testvérek a kolostor 
falai közé. Tamás atya működése alatt rendkívül 
sokat tett a kegyhelyért, virágzásnak indult a rend-
tartomány élete, búcsújárásokat és zarándoklato-
kat is szervezett. Sajnos fiatal korában, 45 évesen 
eltávozott az élők sorából, miután hamarosan a 
kapucinusok is elfogytak, így 2002-ben az épület-
komplexum a kegyhely gondozásával és a plébáni-
ai szolgálattal a Váci Egyházmegye alá került.
Elérkezett 2022 nyara, amikor a szerzetesek 

húsz év kényszerszünetet követően térhettek visz-
sza a kegyhelyre. A nemzetközi szerzetesközös-

séget jelenleg Virth József magyar OFMCap plé-
bánoson kívül három külföldi paptestvér, Sergio 
Tellan olasz, Augustin Dogaru moldvai csángó 
román és Patay Jakubrafael szlovák kapucinus 
atya alkotja, akik nagyon várták, hogy visszatérje-
nek. Virth József atya így fogalmazott: „Történelmi 
időket élünk, hisz az ősi kegyhely falai között ismét 
megjelentek a kapucinus szerzetesek. Négy szer-
zetessel indul újra a kapucinus élet Máriabesnyőn, 
de bízunk abban, hogy jövőre is érkeznek majd 

hozzánk újabb testvérek, így a gyermekes csalá-
doknak, az időseknek és a többi korosztálynak is 
lelkivezetést nyújthatunk.” A rendtársak egymás-
sal magyarul beszélgetnek, naponta háromszor 
közösen imádkoznak, együtt is étkeznek, és remé-
lik, hogy az ide zarándoklók méltó fogadásával és 
lelkipásztori ellátásával, a Szűzanya tiszteletén át 
az egész magyar egyházat szolgálják. A kapucinus 
élet kevéssé ismert hazánkban, a plébános rámu-
tatott: „Ezen a helyen alkalma nyílik a közösségnek 
arra is, hogy tagjai megmutassák lelki kincseiket, 
szolgálatkészségüket, szívük jóságát és szeretetét, 
mindazt, ami jellemző rájuk.” Remélik, hogy az 
ide érkező fiatalok közül lesznek olyanok, akiket 
az itt szolgáló szerzetesek imádsága megérint, és 
megnyílnak a ferences lelkiség, a szerzetesi élet 
felé. „Ez a hely segítheti a kapucinus közösséget 

abban, hogy új tagokkal gazdagodjon. Máriabe-
snyő lelki kút, aki idejön, a legtisztább forrásból 
merít” – mondta József atya. Az egyháztörténelem 
egyik legnagyobb misztikusa, Szent Pio atya is 
kapucinus volt. Virth József rávilágított: „A kegy-
helyen nagy kultusza van pietralcinai Pio atyának, 
ahogy a venetói tartományunk és magyar delegá-
ciónk védőszentjének, Szent Mandić Lipótnak is.”  
A kegytemplomban Szent Ferenc oltára mellett 
Szent Pio atya szobra áll, Szent Antalé mellett  

pedig Szent Mandić Lipóté.
Az olasz Sergio Tellan testvér így em-

lékszik vissza: „Éveken át dolgoztunk 
azon, hogy a szerzetesek visszatérhesse-
nek ide, de Isten nem engedte, minden 
ajtó bezárult. Amikor felhagytunk a terve-
zéssel, minden kapu kinyílt”. József atya 
végül komoly tervekről is említést tett: „A 
rend egyik legfontosabb karizmája a szol-
gálat, a kegyhelyen ezt Isten Szűz Márián 
keresztül mutatja meg nekünk, hogyan 
tudunk találkozni Jézussal és szolgálni őt 
a testvérekben. Fontos, hogy minél több 
zarándokot befogadjunk, szentségekkel 
lássunk el, a búcsúk számát is növeljük, 
így akár minden Mária ünnepen zarán-
dokolhassanak ide a hívek. De nagy 

örömmel vágtunk bele egy tervezési folyamatba 
is, ami részben az épületre vonatkozik, amit mind 
energetikai, mind állagmegóvási értelemben sze-
retnénk felújítani, majd egy nagyobb udvart kiala-
kítani, ahol akár kétszer annyi zarándok elfér, mint 
a jelenlegi belső udvar befogadóképessége. Távoli 
terv egy nagyobb turisztikai fejlesztési koncepció 
is, hiszen a kapucinusoknak hazánkban itt van a 
legnagyobb kegyhelye, illetve a rendhez és Gödöl-
lőhöz köthető szentek kultusza is további bemuta-
tandó kincs. De a nemzetközi közösségünk révén 
érdeklődnek külföldi zarándokok is, akik szívesen 
jönnének és szerveznének csoportokat. Ezzel hatá-
rokon átívelve Gödöllő-Máriabesnyő is felkerülhet a 
vallási turizmus térképére, amivel a legfontosabb 
missziónk is teljesülne, hogy minél több hívő érkez-
zen imádkozni Szűz Máriához és lelkileg megújulva 
térhessen haza a saját közösségébe.”

A lehetőségből valóság lett. Az ismert dalszöveg talán a kapucinus atyákról is szólhatna: „elbúcsúzunk, holnap már távol 
vagyunk, húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.” P. Nagy László Tamás atya hirtelen halálát követően 2002-ben az utolsó 
kapucinus testvér is elhagyta Máriabesnyőt, de húsz esztendő pauza után Virth József plébános atya három szerzetes 
testvérével beköltözött a rendházba, ezzel az ősi kegyhely újabb történelmi fejezete kezdődött el a kapucinusok életében.
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20 év múlva… hazatértek a kapucinusok Máriabesnyőre

Balról: Patay Jakubrafael szlovák, Augustin Dogaru román, 
Virth József magyar és, Sergio Tellan olasz szerzetes testvérek
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történeteit, kalandjait egyes szám első személyben osztja meg 
velünk. Nicolas és fura nevű barátai, akik egytől-egyik nagy 
francia történelmi személyek neveit viselik, az iskolai és családi 
élet mindennapi viszontagságait mesélik el. Kalandjaik egy rég 
letűnt gyermekkor idilli mozzanatait elevenítik meg, ennek el-
lenére mégis frissen hatnak ránk. Ugyanis vannak dolgok, amik 
nem változnak, mint például az elevenség, a kíváncsiság és az 
a tüneményes kritika és humor, amellyel Nicolas a környezetét 
szemléli. Nicolas sikere abban a finom iróniában rejlik, mellyel 
nem csak a vele egykorúakat, hanem az őket körülvevő felnőt-
teket is bemutatja. Nicolas osztálya csak fiúkból áll, ahol min-
denki „haver”. Mindegyik fiú egy-egy gyerektípust testesít meg, 
mint például Agnan, a tanító néni kedvence, Geoffroy, akinek a 
papája nagyon gazdag és mindig, minden játékot megkap, Eu-
des, aki szíve szerint mindenkit képen törölne, vagy a személyes 
kedvencem Alceste, aki mindig majszol valamit.
És ha már beleszerettünk a kis csapatba és a szánk már meg-

fáradt az olvasástól, akkor Nicolas történeteit megnézhetjük 
filmen is. Három történet került mozivászonra, melyeken garan-
táltan nem fog unatkozni sem felnőtt, sem gyerek.
Kívánok mindenkinek nagyon kellemes adventi készülődést, 

sok meghitt és vidám pillanatot!

Mravik Henriett

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (N, S, A, M, Ö). 13. Vivát! 14. Gyoma köz-
pontja! 15. Márpedig. 16. Világbajnok brazil labdarúgó (tkp. Ricardo Izecson dos 
Santos Leite). 17. A kiskorú uralkodó helyett a hatalmat gyakorló személy. 19. Ka-
ribu egynemű betűi. 20. Személyes névmás. 21. Gyalogsági fegyver. 23. Katona. 
24. Kén és itterbium vegyjele. 26. Félelem! 27. Műfogsor része! 29. Argon vegy-
jele. 30. A kimonó öve. 32. Temetői hant. 34. Angyalrang. 36. Személyénél. 38. 

A megfejtéseket a pelikan@gdl.hu e-mailre vagy a 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. postai címre várjuk 2023. január 31-ig név, postacím, telefon-
szám és/vagy e-mail cím megadásával. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Fődíj: páros belépő a Gödöllői Királyi Kastélyban 
2023. február 18-án megrendezésre kerülő, Csordás Klára: Mesés operák című koncertjére.
Előző számunk rejtvény megfejtőinek nyertesei: Szántó Istvánné - 1000 Ft FÁMA könyvutalvány | Tokai László - 2000 Ft FÁMA könyvutalvány 

Merényi István - 5000 Ft Telekom utalvány | Csányi Zsuzsanna - 5000 Ft Telekom utalvány | Kolláthné Morvai Mária - 5000 Ft Telekom utalvány.  
A fődíjat, a Gödöllői Királyi Kastélyban 2023. január 8-án, 19 órától megrendezésre kerülő, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Hot Jazz Band közös 
újévi koncertjére szóló páros belépőt Kötél Béláné nyerte.

Köszönjük, hogy velünk játszottak és gratulálunk minden nyertesnek!

G. SÁRDY ANNA: BETLEHEMI KÉPEK ANNO DOMINI C. HAIKU-CIKLUSÁBÓL IDÉZZÜK A MÁSODIKAT.
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A legfőbb gonosz. 40. Huru társa a némafilm korszakában. 42. Egyen-
lő értékű, latin eredetű szóval. 43. Állat maga ásta odúja. 44. Huszár  
vezényszó. 45. Mesterséges lény. 47. Körömfesték. 48. A távolabbi he-
lyen. 50. Keskeny nyílás. 51. Helyesen. 52. Dél-afrikai autójel. 54. … et 
labora! (bencés jelmondat) 56. Szolmizációs hang. 57. Becézett Eliza-
beth. 59. Egykori telefontárs. 61. Gyermek világra jövetelében közre-
működő orvos. 65. Körszelet! 66. Részesül. 67. A Dunába torkolló Pest 
megyei patak. 68. Dunaföldvárral átellenes város. 70. Sportruházati 
márka. 72. Kaszáló. 73. Gyászol. 74. Gombóc Artúr gyengéje.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (E, S, B, Y). 2. Nyelvtani 
fogalom. 3. Rijeka egynemű betűi. 4. Mélyre hatol. 5. Antonov felség-
jele. 6. Igen ritka. 7. Hivatalos lehetőséget ad a cselekvésre. 8. Fohász 
befejezése. 9. Basszushangok! 10. Ottlik Géza, Kossuth- és József Atti-
la-díjas író névbetűi. 11. Művészettörténész (Károly). 12. Virágvasárna-
pi zöld ág. 17. Vas megyei település. 18. Légylárva. 22. Zselic páratlan 
betűi. 23. Hajat összekuszáló. 25. Ravel „ujjgyakorlata”. 28. Erdőalkotó. 
31. Régi magyar szőlőfajta. 32. Kempingkellék. 33. Budapesti vasútál-
lomás Kőbánya külső részén. 35. Szigetalkotó tengeri állat. 37. Eldorá-
dó vége! 38. Vendégmarasztaló. 39. Idegen tagadás. 41. Kerék része! 
46. Ellenséges hozzáállás megváltoztatása. 49. Török gépkocsijelzés. 
51. Vátesz. 53. Szándékozá. 55. Zenei félhang. 56. Kossuth- és Liszt-dí-
jas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző (László). 58. Pest me-
gyei település. 60. Korai gyümölcs. 62. A Bakony fővárosa. 63. Olimpiai 
bajnok lengyel labdarúgó (Grzegorz). 64. Román folyó. 67. … Marino, 
európai törpeállam. 69. Adoráció része! 71. Némedi Árpád színmű-
vész, zeneszerző monogramja. 73. Kén-monoxid.

Kis Nicolas kalandjai
Egy szülő hőn áhított vágya, hogy gyermeke számára a karácsonyt 

felejthetetlenné tegye. Nem az éppen aktuális karácsonyra gondolok, 
hanem arra, hogyha eszébe jut a szó, hogy karácsony, akkor a meghitt-
ség és a szeretet jusson róla eszébe. Olyan élmények párosuljanak eh-
hez a szóhoz, melyek a gyerekként megélt varázslatos hangulatot idézik 
fel. Ezen hangulatok elérése érdekében nagyon sok mindent tehetünk. 
Egy ilyen meghitt adventi estéhez szeretnék most egy kedves, vicces 
gyerektörténeteket összegyűjtő könyvet ajánlani. Nicolas történetei 
hamar belopják magukat a szülők és a gyerekek szívébe egyaránt.
A szerzőpáros nevére talán senki nem fogja felkapni a fejét, de ha 

azt mondom, az ő nevükhöz fűződik az Asterix és a Lucky Luke, akkor 
máris mindenki ismerősen bólogat. Ez a két francia tehetség megal-
kotta a francia gyermekirodalom ikonikus alakját, a kis Nicolas-t, aki 
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Közel három évtizede működik a vállalko-
zása. Tudatos volt az elhatározás, vagy egy jó 
ötlet indította el az üzletet?
Igazából se ötlet, se feltétlen tudatosság 

nem állt a háttérben, hogy erre indult a pályám. 
Inkább a szüleimtől és környezettemtől kapott 
inspiráció és lehetőségek voltak azok, melyek a 
kreatív üzletág felé terelték az életemet. Édes-
apám fotózással és videózással foglalkozott, 
míg édesanyám jó darabig a nyomdaiparban 
dolgozott. Engem pedig fiatalon magába szip-
pantott az akkoriban kibontakozó „számító-
gépes kreativitás”. Erre, az akkor még Kecskés  
József nevével fémjelzett, valóban népműve-
lésre használt Művelődési Központ, hazai szin-
ten is egyedülálló oktatási és ifjúsági klub élete 
biztosított lehetőséget. Ez sok fiatalnak adott 
esélyt abban az időben, ahogy nekem is. Nagy 
kincs volt ez akkoriban!
Mi mindenben voltak mások a kezdetek? 

Gondolom, akkor még nem sokan foglalkoz-
tak hasonló szolgáltatással.
Igen, ez egy úttörő korszak volt, sok régi és 

profi szakemberrel, akiket viszont a rendkívül 
gyorsan fejlődő számítógépes technológiák 
már nem fogtak meg. A mi generációnk telje-
sen más megközelítéssel és kiindulási alappal 
lényegében egy új szakmát alakított ki. Ez lett 
a DTP, azaz desktop publishing. Ebben találtam 
meg az utamat végül és innen indult a reklám-
grafikai stúdióm élete.
Mi volt a fontosabb az évek során: fejlődni a 

digitalizációval vagy a portfóliót szélesíteni?
Mindkettő. A fejlődés rohamos volt, ezzel tar-

tani kellett a lépést. A portfólió szélesítést pe-
dig apró vállalkozásként az élet „kényszerítet-
te” ki belőlünk. A legtöbb esetben, ha egy-egy 
cégnek elkezdtünk dolgozni, ők azt szerették 
volna, ha minél több feladatot mi végeznénk 
el. Így évről-évre bővítettük a gépek és szolgál-
tatások sorát, hogy minél kevesebbszer kelljen 
alvállalkozókat is igénybe venni.

Mi az a győztes különbözőség, ami ahhoz 
kellett Gödöllőn, hogy ennyi idő és nagy cé-
gek jelenléte mellett is családi vállalkozás-
ként funkcionálni tudjon?
Talán pont az, hogy mertünk mikrovállalko-

zás maradni, így a költségeink is alacsonyak 
maradtak. Kollégámmal, Bankó Lászlóval las-
san 30 éve dolgozunk ketten. Ennyi idő alatt 
éltünk át nehezebb éveket is, de mindig meg-
mentett minket egy-egy szolgáltatásunk, amire 
akkor is maradt igény. A profilunk a névjegy-
kártyától, a sokméteres molinóig, a logóter-
vezéstől az összetett kiadványokig, a facebook 
hirdetéstől a teljes weboldalkészítésig, és egy 
nyitvatartási táblától, egy komplett üzletpor-
tál kialakításáig terjedően elég sokrétű. Talán 
ez volt a kulcs. Illetve még egy: a megbízható-
ság. Ha jól emlékszem, 1994 óta ugyanazon a 
mobilszámon érnek az ügyfeleink. Többükkel 
évtizedes a kapcsolatunk. Erre talán büszkék 
lehetünk.
Hogyan látja Gödöllőn a vállalkozások mo-

tiválását és támogatását? Egyáltalán lát-e 
stratégiát a város részéről a cégek felé?
Ez egy fájó kérdés tősgyökeres gödöllőiként 

és vállalkozóként is. Szerintem nincs, illetve 
amit látunk az inkább demotiváló. Talán a lé-
nyege csak annyi, hogy miként lehet érdekek 
mentén a hatalmat és klientúrát fenntartani. 
Hogy visszakanyarodjak a kezdetekhez, ez ép-
pen szöges ellentéte a még ifjabb koromból 
megismert, szerintem példaértékű Művelődési 
Központ szférájával. Ahol azt tanultam és lát-
tam fiatalon, hogy miként lehet értékek men-
tén fenntartani és építeni egy közösséget. A 
kettő köszönőviszonyban sincs egymással és 
átjárás sincs közte. Nem véletlen, hogy ezt az 
intézményt, annak idején a benne dolgozókkal 
együtt, érdekek miatt feláldozták. Valahol a vá-
ros lelke, illetve lelkiismerete veszett akkor oda, 
mint ahogy a hitem is - hogy a kérdésre vála-
szoljak - a gödöllői városvezetés stratégiájában.

Ha ma lenne válaszút előtt, ismét belefog-
na ebbe?
Talán igen, hiszen amit csinálok, azt szeretem 

is. De hozzá kell tenni, hogy a mostani, világmé-
retű, mesterségesen kreált válsággal szembesül-
ve nem tudom, hogy jelen helyzetben mennyire 
mernék belekezdeni egy új vállalkozásba. Sajnos 
azok a fundamentumok, amikben korábban 
hittem, 2019 óta alapjaiban inogtak meg, ponto-
sabban omlottak össze világszerte.
Mit hozhat a jövő a cég számára, milyen 

irányba megy a vállalkozás fókusza?
Az biztos, hogy nem könnyű időszak elé né-

zünk, ahogy most senki sem. De alapjaiban sze-
rintem nem fogunk változtatni. Egész jelentős 
már most is a digitális, online munkáink aránya, 
amire kicsit nőtt is az igény az elmúlt időszakban. 
Talán elképzelhető, hogy ebbe az irányba még 
az arány kicsit tolódni is fog. De majd meglátjuk. 
Hisz, ember tervez, Isten végez.
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Talán nem túlzás kijelenteni, hogy kevés olyan mikrovállalkozás van 
a városban, amely amellett, hogy 30 éve működik, profilját megtart-
va ugyanúgy ragaszkodnak hozzá az ügyfelei, mint a legtöbb ember az 
orvosához vagy épp a fodrászához. Sutta Balázzsal beszélgettünk a gö-
döllői tapasztalatairól, vállalkozásának történetéről.

Akit fiatalon magába szippantott 
a „számítógépes kreativitás”

Sutta Balázs


