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Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! 

Kedves nyugdíjas közösségek! 

 

     A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

Országos Nyugdíjas Tanácsa (MKKSZ ONYT) szeretné bemutatni tagjainak, a nyugdíjas 

közösségek életét és hírt adni a hasznosan eltöltött szabadidős programjaikról. A színes 

életképek reményeink szerint kedvet csinálnak ahhoz, hogy a jó példát követve egyre 

többen csatlakozzanak nyugdíjas szervezetekhez. Kérjük, küldjetek e-mailen a   

[szervezo5@gmail.com] címre minél több beszámolót, fotót, történetet, hogy azokat 

hasznos tudnivalókkal kiegészítve, közre adhassuk tagjaink számára. Köszönettel, 

                                                                                 Tóthné Merth Bernadette   
                                                                                                      MKKSZ ONYT Alelnök 

 

                                                                                                       

 
 

    Az MKKSZ Megyei Hivatalok SZB  (Székesfehérvár)  

    évente szervez nyugdíjasai számára kirándulást.  

    A kirándulás szervezői az ország legszebb természeti  

    adottságait és épített környezet legkiemelkedőbb  

    alkotásainak bemutatására törekszemek. 

 

                     Az  alapszervezet vezetője Lencsés Ferencné    
  

2016. június 1-jén a közel 50 fős csoport Vác - Gödöllő útvonalon tekintette meg a legfontosabb 

látnivalókat. A résztvevők nagy része még nem járt Vácon, így igen kellemes meglepetés volt, a 

szépen helyreállított barokk város látványa.  

 

                                                   

 

VÁC címere 

"Barokkizárt pajzs kék mezőjében ezüst holdsarlón trónoló Szűz Mária kék palástban, vörös 

ruhában. Bal térdén a mezítelen, aranyglóriás gyermek Jézussal, ki bal kezében 

arany országalmát tart. Anyja jobb kezével jobb vállain arany liliomos jogart nyugtat. A hold 

sarló jobb csúcsánál két-, a bal csúcsánál három ezüst liliom. A pajzson ötlombos arany 

címerkorona van." 
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A Dunakanyar központjaként ismert település Pest megye ötödik legnagyobb lélekszámmal 

rendelkező városa, egyúttal vonzó idegenforgalmi célpont – egyrészt tizedfél évszázados történelme, 

másrészt gazdag kulturális élete miatt. Katolikus püspöki székhely, a Váci egyházmegye központja. 

Vác a Naszály (hegy) lábánál fekszik. 

 

csata előtt Géza és László herceg itt járt, a területet erdőség borította, amelyben egy Vác 

nevezetű remete élt, és róla kapta volna a város a nevét. Más elmélet szerint egy magyar törzsi 

névből (Vath) származik a név, de felmerült a „vác” szó mint fontosabb települést, központot 

jelentő szláv eredetű kifejezés is. A Váci püspökség alapjait I. István király rakta le, a püspökséget 

mégis I. Géza alapításának tekintik. Ettől kezdve az egyház végig jelentős szerepet játszott a város 

életében. A mindenkori püspök volt a város földesura, a jelenlévő főpapi udvartartás révén a 

város építészetileg és kulturális szerepét tekintve a kezdetektől fontosnak számított. 

     

                           

NEVÉNEK EREDETE 

Ma a nyelvészek többsége személynévből 
származó helynévnek tartja a város nevét. 
A Bécsi Képes Krónikában leírt legenda 
szerint 1074-ben, amikor a közelben vívott, a 
magyar trónöröklési rendet meghatározó   

A váci székesegyház iskolák gyűrűjében: balra 

a Piarista Gimnázium és a Zeneiskola, jobbra az Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola és a Karolina Katolikus 

Általános Iskola, balra lent pedig a Püspöki Palota 

a papi szemináriummal . 

Az 1990-es évek legelején egy pap a Fehérek temploma 
alatti elfeledett pincében 18. századi múmiákra és 
gyönyörűen festett koporsókra lelt. A lelet 
világviszonylatban egyedülálló, a tetemek a kriptában 
létrejött környezetben hihetetlen jó állapotban 
konzerválódtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a 
halottak némelyike életében (feltételezések 
szerint génmutáció révén) rezisztens volt különböző 
halálos betegségekre. 
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A lokálpatrióta idegenvezető sok érdekes információval  

ismertette meg a kirándulókat. 

 

 

 

 

            A jóízű ebéd elfogyasztása után, 

                                  irány : 

                                 

                                Gödöllő !  

A Székesegyház (Konstantin tér) műemlék 
épület. Ez a püspöki templom már a negyedik a 
püspökség megalapítása óta. A katedrális 

tervezésére Eszterházy püspök Pilgram osztrák 
építésznek adott megbízást, de az elkészült 
alapokra a következő püspök, Migazzi a 

Canevale által megálmodott francia 
klasszicizáló, későbarokk ízlésű székesegyházat 
építtette fel. A homlokzat szobrai Bechert József 

váci mester alkotásai. A főoltárkép Szűz Mária 
Szent Erzsébetnél tett látogatását, a Visitatio-t, 

a kupolafreskó pedig a Szentháromság diadalát 
ábrázolja, mindkettő Maulbertsch alkotása. A 
reneszánsz bábos szentélykorlátba az egykori 

székesegyház korlátjának eredeti darabjait is 
beépítették. A templom alatt, annak teljes 
hosszában altemplom húzódik, mely három 

részre osztva püspökök, kanonokok és világiak 
temetkezési helyéül szolgál. 

 

 

  
 

Szentháromság oszlop a Köztársaság 

                              úton 
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Gödöllő Budapesttől 30 kilométerre északkeletre található, a Gödöllői-dombságban a Rákos-patak völgyében 

fekszik. Gödöllőt 1349-ben említik először I. Lajos egy adománylevelében. A település neve Gudulleu, 

Gudullur, Gödöle, Gedellő alakban fordul elő a korai oklevelekben, 1868-ban nyerte el hivatalosan a Gödöllő 

elnevezést. A török hódoltság idején teljesen elpusztult, később újra benépesült. Hamvay Ferenc volt az első 

földesúr, aki Gödöllőn is lakott a központban 1662-ben fölépített kúriájában, amely ma a Városi Múzeumnak és 

a Városi Mozinak ad helyet. 

   

 

 

                          

A 18. században földesura, a labanc Habsburg tisztviselő 

magyarbarátnak nem mondható  Grassalkovich 

Antal birtokai központjává tette a települést. Ő építtette a 

kastélyt a református templom felhasználásával. A mai 

város műemlékeinek jó része Grassalkovich korából 

származik. 1763- ban mezőváros lett. Vásárai és földrajzi 

fekvése okán központja volt a környéknek, átmenő terület 

az Alföld és a Felvidék között. 1841-ben a Grassalkovich 

család kihalt, így a Viczay család örökölte a birtokokat, 

rövid idő múlva már a Sina családot találjuk a település 

földesuraként, végül egy belga bank tulajdonába került. 

 

 

   A Grassalkovich-kastély a kastélypark felől. 

 

 

 

A gödöllői királyi 

kastély berendezésében 

azóta nem változott 

semmi. Minden úgy 

maradt, mint azt annak 

idején – a hetvenes 

években – a királyi pár 

ízlése diktálta.  A 

mintegy százötven 

szoba bútorzata a 

hetvenes évek tömör, 

gömbölyded bútor-

stiljét mutatja, dús 

aranydí-szítéssel, vörös 

plüshuzatban. 

 

   A könyvekből, filmekből már ismert történeteket 
     a helyszíni idegenvezetők olyan átéléssel adták  
      tovább, hogy néhány percre el is felejtették a  
                         21. század rohanó világát. 
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A nyugdíjas csoport  köszönetet mond a támogatóknak, a Fejér Megyei Önkormányzatnak, az MKKSZ 

Megyei Hivatalok alapszervezetének, hogy anyagi  támogatásukkal lehetővé tették e szép nap 

megszervezését.        
 

A Hírlevél melléklete 

Gödöllői királyi szakácskönyv   

 

  

Tisztelt Olvasó! A világ második és hazánk legnagyobb barokk műemlék-együttese annak idején 

többször volt jelentős történelmi tárgyalások színhelye, és számtalan koronás fő megfordult termeiben. 

Az ínyencfogások és a kor gasztronómiai kultúrájának meg ismerése iránti vágyat fokozhatja az 

„előételként felszolgált”, sok-sok étvágygerjesztő történet, anekdota, amelyek bepillantást engednek a 

felségek eddig nem ismert hétköznapjaiba. A kastélyt építő Grassalkovich Antal több mint 250 

esztendeje különleges palacsintával vendégelte meg Mária Teréziát. Legnagyobb szeretettel a 

magyarok királynéját, Erzsébetet fogadták a gödöllői kastélyban. A fáma szerint nemcsak sétálgatott, 

lovagolt, vadászott, hanem saját kezűleg készített szilvás gombócot Ferenc Józsefnek! A királyi párnak 

többször szolgáltak fel gödöllői tortát és pogácsát, amelyek akkori készítési módját eddig csak 

Bécsben ismerték. Mára már nemcsak a gödöllői töltött csirke és mézescsók receptjével szerepel 

városunk a gasztronómia krónikájában, hanem már e gyűjteménnyel is. A Habsburg-család 

magántulajdonban lévő, kézzel, németül írt receptgyűjteményéből közli a kötet az utolsó magyar király 

IV Károly egyik kedvenc étele, a szegedi gulyás leírását, amely most olvasható először nyomtatásban. 

Egy-egy híres fogás minden bizonnyal nemcsak a családi összejöveteleken arat majd sikert, hanem 

reményeink szerint magas szintű diplomáciai fogadásokon is. Bár a kastély elsősorban kulturális 

célokat szolgál, gyakran vendégeskednek falai között külföldi politikusok, mint történt az a magyar, 

olasz, szlovén és horvát államfők gödöllői találkozóján. Az Európában is ritkaságnak számító barokk 

színházban a visegrádi országok elnökei és Fülöp spanyol trónörökös is megtapsolta az őket 

szórakoztató művészeket. Sok remekmű csendül fel az ékszerdoboz szépségű színházban, ezzel is 

segítve törekvésünket: Gödöllő legyen „a magyar Salzburg.” Olyan olasz filmdívák mellett, mint 

Sophia Loren és Gina Lollobrigida, Steven Spielberg is megcsodálta a gödöllői kastélyt, a világhírű 

filmrendezőnek egyébként nagyon ízlett a kürtőskalács.  

/Dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere/ 
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