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Sándor István polgármester, dr.
Szinay József jegyzõ és csaknem
negyven közigazgatási és gazdasá-
gi szakember társaságában, tapasz-
talatcserén vett részt Svájcban. Az
egyhetes utat egy magyar jogász-
szervezet szervezte meg. A csoport

tagjai jártak Genfben, Zürichben,
Bernben, Luzernben, Lausanne-
ban, sõt, a svájci-francia határon túl,
a Mont Blanc-nál is. A polgármes-
tertõl az általa legfontosabbnak tar-
tott tapasztalatairól érdeklõdtünk.

Folytatás a 2. oldalon.

A Feneketlen tónál szervezett
Gyermeknap programjait a Városi
Ismeretterjesztõ Szervezet az Ön-
kormányzat patronálása mellett,
sok támogatónak és segítõ munká-
jának köszönhetõen tudta sikeresen
végigvinni. Már 9 óra körül gyüle-
keztek a gyerekek, s 10 óra körül

hirtelen igen sokan lettek. Jöttek a
szórakozni vágyók és a fellépõk
egyaránt. A programot Sándor Ist-
ván polgármester nyitotta meg, s a
színpadi háziasszonyunk Zachár
Zsuzsa tanárnõ volt. A mûsorszá-
mokat még sorolni is sok! 

Folytatás a 11. oldalon.

A tapasztalatok itthon 
is hasznosíthatók

Sándor Istvánt svájci útja 
megerõsítette elhatározásaiban

Marignane-i látogatás
Küldöttség járt francia testvérvárosunkban

Gyermeknap 2004
A városi Önkormányzat tagjain,
a polgármesteri hivatal dolgozó-
in kívül a gödi gyermekintézmé-
nyek vezetõi és civil szervezetek
képviselõi is elutaztak a Földkö-
zi tengeri városóriás, Marseille
mellé, a dél-francia kisvárosba.
Marignane a kellemes, mediter-

rán környezetben csendes kis
sziget a nyûzsgõ világkikötõhöz
képest. Az utazás célja - a kap-
csolatok ápolásán kívül az Unió-
hoz csatlakozás nyújtotta lehetõ-
ségek átbeszélése, tapasztalatok
gyûjtése volt. 

Folytatás a 2. oldalon.

Az utóbbi hetekben lezúduló nagy mennyiségû esõvíz elárasztotta az
utcákat, a házak pincéit.                                Irásunk a 10. oldalon található.

Figyelmeztetõ felhõszakadások
Pünkösdi gondolatok

Ó szeretetnek élõ lángheve,
Mely oly gyöngéden ütsz sebet,
Hol lelkem legmélyebb központja van!
Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,
Mûved, ha úgy tetszik, fejezd be 
S tépd szét ez édes támadásnak függönyét.

Ó édes égetés! 
Ó kedves drága seb!
Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés, 
Amelyben örök élet íze van, 
S amely lerója minden tartozásom!
S ölvén életté változtattad a halált.

(Keresztes Szent János: Élõ Szeretetláng)

Írásunk a 22. oldalon található.Göd több utcája került hasonló “helyzetbe” a felhõszakadás idején

június 13.
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Folytatás az 1. oldalról.
Joó Istvánné bölcsõdevezetõ, Feszler

Gézáné és Karaszek Ernõné óvodavezetõk
például ellátogattak az ottani gyerekek „dol-
gozójába”, és értékes tapasztalatokkal tértek

haza. Albert Pál a Lyons Klub képviseleté-
ben civil szemmel nézett szét, s hozott haza
ötleteket.

Kruzslicz István tanácsnok urat úgy fo-
gadták a kintiek, mint a nemrégiben nálunk
járt sportoló gyereket Pista bácsiját, aki vé-
gigkísérte, patronálta küldöttségüket. Az is-
merõsök szívesen látták Õt viszont, és öröm-
mel emlékeztek a gödi, budapesti és vidéki
kirándulásokra, meccsekre, a magyarországi

szívélyes fogadtatásra. Útjukról egész oldal-
nyi fényképes beszámoló jelent meg a „Mar-
seillaise” címû színes regionális lapban,
melynek újságírója is tagja volt a nálunk járt
küldöttségnek. 

A hivatal és a testület tagjait a vendéglá-
tók szakemberekkel ismertették össze, akik
az EU-s támogatások elnyerésében nagy
képzettségre, tapasztalatra tettek szert, s
igyekeztek ezeket továbbadni magyar bará-
taik számára. – Sok hasznos információval
láttak el bennünket. – számol be eredményes
útjukról Pinczehelyi Tamás alpolgármester. –
Konkrét befektetési lehetõségekhez is sike-

rült társakat találnunk olyan gazdasági szeg-
mensben, melyben gödiek is dolgoznak. Na-

gyon kreatívak a franciák, sok ötletet adtak.
Május1-tõl megnyílt a kapu a közös, a fran-
cia-magyar vállalkozások elõtt is

Szeptemberben Visegrádon találkozunk
ismét például Simonpieri alpolgármester úr-
ral, s az egyik kinti vacsorán megjelent több
vállalkozó közül hárommal, akikkel már kö-
zös terveink vannak. 1 milliárd forintnyi ka-
pacitásuk van évente a piacbõvítésre. Ezen
belül munkát és létezõ felvásárló piacot tud-
nak a gödi vállalkozók és munkavállalók
számára felajánlani. Remélem, hogy társak-
ként mi is élni tudunk ezzel az igen komoly
adottsággal.

KISS-KÁSA ÉVA
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Folytatás az 1. oldalról.
- Polgármester úr, milyen benyo-

másokat szerzett az út során?
- Azt tapasztaltam, hogy ott min-

den az emberekért történik, az embe-
rek pedig nyugodtabbak, és érezhetõ
ez a nyugalom. Nem szemetelnek,
nem törik össze a szemétgyûjtõket, a
játszótereket. Mindenütt rengeteg a
virág, minden városban gondozott
parkok vannak, a tavak és folyók
partján igazi társasági élet zajlik.

- Látván ezt nem arra gondolt,
hogy könnyû egy gazdag ország, gaz-
dag városaiban? 

- Sok minden elsõsorban nem
pénzkérdés. De Genfben, ahol az el-
sõ napot töltöttük, és a város vezetõi-
vel is konzultáltunk, a legnagyobb
meglepetésemre elmondták, hogy a
gazdag városnak jelentõs hitelállo-
mánya van. És természetesnek tart-
ják, hogy így mûködnek, s mivel jó
adósok, nem négy, hanem nyolc évre
kapnak hitelt. Ám azt is megtudtuk,
hogy az oktatási intézmények mû-
ködtetését a központi költségvetésbõl
oldják meg, és bizonyos szociális
helyzetre vonatkozó kérdéseinket
nem is értették, nincs például gyer-
mekvédelmi problémájuk. Csak az
oktatás finanszírozását veszem: ha
hasonlóan mûködne Gödön is, akkor
a jelenleg támogatásra fordított ösz-
szegbõl egy ciklus alatt korszerûsíte-
ni lehetne a város valamennyi útját.

- Hogyan irányítják a várost?
- Más a közigazgatási struktúra. A

várost nyolcvan képviselõ irányítja,
öt fõt közvetlen választással, eleve
egyes reszortok, területek irányítá-
sára választanak meg. Õk komoly
döntési lehetõségekkel rendelkez-

nek. Az öt ember közül kerül ki a
polgármester, és minden évben más
tölti be ezt a tisztséget. Természete-
sen vannak viták is, például abban,
hogy a genfi munkahelyre bejárók
iparûzési adóalapja kit illet, Genfet
vagy a lakóhelyül szolgáló környe-
zõ települést.

- Szereztek itthon is hasznosítható
tapasztalatokat?

- A legfontosabb talán az, hogy
nem minden pénzkérdés. Mi, pol-
gármesterek mindenre figyeltünk,
és folyamatosan meg is beszéltük,
amit láttunk. Arra jutottunk, hogy

sok olyan kisebb-nagyobb dolog
van, ami itthon is megvalósítható.
Még akkor is, ha egy-egy önkor-
mányzatnak szûkös a költségvetése.
Csak egy példa: Lausanne és
Montreux között láttuk, hogy a vas-
úti töltés mellett szõlõ van, míg ná-
lunk a kötelezõ védõtávolság több-

nyire csak arra jó, hogy helye legyen
a szemétnek.

- Említette a virágokat, parkokat,
folyópartokat…

- Igen, és ez megerõsített abban az
elhatározásomban, hogy folytatni
kell Göd virágosítását, és meg kell
nyitni a város lakossága számára a
Duna-partot. Reális törekvés egy
összefüggõ parti sétány kialakítása,
még akkor is, ha sok helyen a Duná-
ig lekerítették a telket. Ha másképpen
nem megy, megszerzünk ingatlano-
kat, vagy cölöpökre építünk egy-egy
szakaszt, mint azt utunk során is lát-
tuk. De minél elõbb el kell kezde-
nünk a munkát!

- Más elhatározásai is születtek a
kinti tapasztalatok alapján?

- A város forgalmának szabályo-
zásával kapcsolatban már korábban
is voltak terveink, de a látottak en-
nek megvalósíthatóságában is
megerõsítettek. Ahol nem bírtak a
forgalommal, ott osztott járdát épí-
tettek, a gyalogátkelõhelyeknél úgy
leszûkítik az utat, hogy ne lehessen
elõzni. Ez jobb megoldás, mint az
autókat rongáló fekvõrendõr. Gö-
dön is útszûkítésekkel szeretnénk
védeni a kettes fõúton átkelõ gyalo-
gosokat, a város északi és déli ka-
pujában pedig körforgalom kiépíté-
sével akarjuk lelassítani az ide ér-
kezõ gépkocsikat.

BORGÓ JÁNOS

A tapasztalatok itthon is hasznosíthatók
Sándor Istvánt svájci útja megerõsítette elhatározásaiban

Marignane-i látogatás
Küldöttség járt francia testvérvárosunkban

la Hongrie la France

Lausanne kikötõje
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Mit kell tudni az európai par-
lamenti választásokról?

Az Európai Unió polgárai 5
évenként közvetlen választásokon
választják a parlament tagjait. A
2004 júliusától 732 tagot számláló
Európai Parlamentbe Magyaror-
szág 24 képviselõt küld. A Június
13-i választáson politikai pártok ál-
lítanak listát, a választópolgárok
pártokra szavaznak – a Magyar
Köztársaság területén június 13-án
6.00 órától 19.00 óráig.

Hogyan szavazhat, ha azon a
napon lakóhelyétõl eltérõ helyen,
de Magyarországon tartózko-
dik?

A lakcíme szerinti illetékes
jegyzõtõl kérhet igazolást szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján
június 11-én 16.00 óráig, vagy
ajánlott levélben úgy, hogy június

8-án 16.00 óráig megérkezzen a le-
vél a jegyzõhöz. Kérelmében kö-
zölnie kell adatait, és a település
nevét, ahol a szavazás napján tar-
tózkodik.

Figyelem! Az igazolás, valamint
a személyazonosság és lakcím iga-
zolására alkalmas iratok a szava-
záshoz nélkülözhetetlenek!

Hogyan szavazhat, ha külföld-
ön tartózkodik a szavazás nap-
ján?

Ekkor szavazatát a Magyar Köz-
társaság ottani nagykövetségén ad-
hatja le. Erre akkor van lehetõsége,
ha jegyzõjétõl május 14-én 16 órá-
ig kérte a külföldi névjegyzékbe
való felvételét. A külképviseleten
nincs mód a külképviseleti név-
jegyzékbe való utólagos felvételre!

Bõvebben tájékozódhat a
www.valasztas.hu honlapon.

Választási információ
Elsõ ízben járulnak a választó-
polgárok az urnák elé mint Euró-
pai Uniós polgárok. Néhány vá-
lasztási újdonság érint bennün-
ket, különösen az, hogy ezúttal
nemcsak magyar állampolgárok,
hanem elvileg bármely EU-
ország választójoggal rendelke-
zõ állampolgára leróhatja szava-
zatát Magyarországon is.
Ugyanis az Unió valamennyi ál-
lamában június 13-án kerül sor
az Európai Unió parlamenti vá-
lasztásra.

Gödön is voksolnak majd kül-
földi, szlovák és német állam-
polgárságúak. Akadnak „szak-
mai újdonságok” is, de ezek a
kulisszák mögött dolgozók mun-
kájára vonatkoznak, a választó-
polgárokat nem érintik. 

Változatlanul reggel 6 órakor
nyitnak a szavazóhelyiségek, és
este 7-ig lesznek nyitva. A Sza-
vazatszámláló Bizottságok a
pártok által delegált tagokkal
együttesen fogják 7 óra után a

szavazatokat összeszámolni, és
ezt követõen kerülnek az adatok
a Belügyminisztérium Központi
számítógépes rendszerébe,
melybõl az országos eredményt
fogják megállapítani. Várhatóan
22 óra után kerül sor az végered-
mény kihirdetésére.

Gödön a már megszokott 14
szavazókörben lehet majd a vok-
sokat leadni, szavazni érvényes
személyi igazolvánnyal és az ér-
tesítõvel lehet. Azonban a vá-
lasztási értesítõben az 1-es kör-
zetre vonatkozóan megjelölt Szt.
Hubertus étterem konferencia
terme helyett a PHYTO Szövet-
kezet épületében kerül sor a sza-
vazásra. Tehát kérem a Tisztelt
1-es körzetben lakó választó-
polgárokat, hogy június 13-án a
PHYTO Szövetkezet épületébe
menjenek szavazni. Errõl min-
den választópolgárt külön levél-
ben értesítettem is.

DR. SZINAY JÓZSEF
HVI VEZETÕJE

Göd is szavaz június 13-án
Változás az 1. sz. szavazókör helyiségeiben

A Gödi Körkép elõzõ számában
egy Szamos köz 1/A alatti lakos
tiltakozását fejezte ki amiatt,
hogy megváltoztatták választási
körzetét. A levélbõl hivatali mu-
lasztásra és törvénysértésre is
fény derült. 

A választásokról szóló (1997.
évi C.) törvény elõírja, hogy sem
rendes, sem idõközi választásnál
nem lehet szavazókör határát
vagy utcanevet megváltoztatni a
szavazás kiírásától a szavazások
lezárultáig. 2003. április 29-én
idõközi választás volt. A válasz-
tás célja pedig épp azon (2. sz.)
körzet képviselõi mandátumá-
nak eldöntése volt, amelyhez a
levélíró is tartozott, s amelynek
(az idõközi szavazás eredménye-
ként) én lettem a képviselõje. A
választások elõtt öt nappal Sán-
dor István polgármester beter-
jesztett egy javaslatot a képvise-
lõ-testület április 24-i ülésére,
hogy a szóban forgó területet ne-
vezzék át Szamos köznek. A
jegyzõkönyvbõl az is kiderül,
hogy a képviselõ-testület valami
rejtélyes okból a választási tör-
vény rendelkezését figyelmen
kívül hagyva azonnali határidõ-
vel elfogadta a határozatot. Fele-
lõsként Sándor István polgár-
mester volt megjelölve.

Az esetnek a választási tör-
vény megsértésén túl sajnálato-
sabb következménye is volt; jó-
magam mint képviselõjelölt

megkaptam ugyan a körzethez
tartozó utcák névsorát, ám abban
a Szamos köz nem volt feltüntet-
ve a 2. sz. körzethez tartozó ut-
caként. Nem volt feltüntetve ab-
ban a listában sem, amit a Vá-
lasztási Irodától vásároltam meg
azon célból, hogy pontosan
megtudjam a körzet határait. Ké-
sõbb képviselõként sem kaptam
értesítést arról, hogy a Szamos
köz a 2. sz. körzethez tartozna.
Magamtól pedig semmi okom
nem volt feltételezni, hogy az 1.
sz. körzet alsógödi részébe mé-
lyen benyúló területen keresnem
kellene egy kis utcát, ami a 2. sz.
körzethez tartozik. Talán pont az
ilyen problémák elkerülése az
egyik ok arra, hogy a törvény
sem engedi a választások elõtt az
utcanevek megváltoztatását...

Megengedhetetlen, hogy vá-
rosunk egyes lakóinak törvényes
képviselete több mint egy évig
nem volt megoldva, mivel a kör-
zet képviselõje nem kap megfe-
lelõ információt a körzetéhez
tartozó területekrõl. Remélve,
hogy hasonló eset nem fordul
többé elõ, megkértem dr. Szinay
József jegyzõ urat, hogy a Sza-
mos köz hovatartozását a válasz-
tási törvényekben elõírtak figye-
lembevételével mihamarabb
rendezze. 

DR. HORVÁTH VIKTOR, 
KÉPVISELÕ

Képviselõi válasz

Horváth Károlyné részére!
Tisztelt Asszonyom!
2004. április 17-én kelt – a választási körzetek tárgyában írt levelével kapcso-
latosan az alábbiakról tájékoztatom.

Mint ahogyan arra bizonyára Ön is emlékezik, 2003. január 21-én a
Nemeskéri u. 33. szám alatt lévõ ingatlan lakói kérelmet terjesztettek elõ arra
vonatkozóan, hogy lakóhelyük elnevezését „Szamos-köz”-re módosítsa a kép-
viselõ-testület. Kérelmüket a képviselõ-testület támogatta, és 44/2003.(IV.24.)
sz. Ök. határozatával az érintett útszakasznak a Szamos-köz utcanevet adta.

A választókerületek utcanévjegyzékét tartalmazó nyilvántartásban a
Nemeskéri u. teljes szakasza az 1998-ban és 2002-ben lebonyolításra kerülõ
választásokon, valamint azt megelõzõen is a 2. sz. egyéni választókerületbe tar-
tozott, ennek megfelelõen pedig a Nemeskéri utca egy szakaszából kialakított
Szamos-köz sem került új körzetbe, hanem maradt továbbra is a 2. sz. egyéni
választókerületben.

Így tehát a Szamos-köz lakóit nem soroltuk át az 1. sz. egyéni választókerü-
letbõl a 2. sz. egyéni választókerületbe, mindig a 2. sz. egyéni választókerület-
hez tartoztak.

Kérelme azonban felhívta figyelmünket arra, hogy a Nemeskéri utcának
ezen szakasza (új nevén Szamos-köz) földrajzi fekvését tekintve valóban sokkal
inkább az 1. számú, mintsem a 2. választókerülethez tartozik, ezért az Európai
Parlamenti választások lebonyolítását követõen gondoskodni fogunk a körzet-
határ módosításáról, és kérésének megfelelõen a Szamos-közt az 1. sz. egyéni
választókerülethez fogjuk csatolni. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
11.§-a szerint a választás kitûzésétõl a szavazás napjáig nem lehet a választó-
kerület határát módosítani, ezért kérelme teljesítésére csak a választásokat kö-
vetõen kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a most sorra kerülõ választáson to-
vábbra is a 2. sz. egyéni választókerületben, a Cserfa utcai Orvosi rendelõben
szavazhat.
G ö d, 2004. május 18.

Dr. Szinay József
HVI vezetõ

Válaszlevél a Választási Irodából

2004. június 13-án Európa-parla-
menti képviselõket választanak az
Európai Unió valamennyi
tagországában, mi gödiek is az
urnák elé járulhatunk. Sokan
mondják, hogy „nincs jelen-
tõsége” a részvételnek, hogy „úgy-
sem rajtunk múlik a dolog”… De
ha mindenhez így közelítenénk,
várhatnánk-e joggal valaha is,
hogy az történjék körülöttünk,
velünk, amit mi szeretnénk?

Kérjük a Kedves Olvasókat, ne
hagyják magukat lebeszélni arról,
hogy magyar állampolgári és euró-
pai-polgári jogukkal élhessenek.
Tegyék meg azt az elsõ lépést,
mely az Önök által megálmodott
világ felé a saját voksukkal
kiválasztott személy segítségével
vezet! Ugye, Ön is x-et tesz az
egyik listához, és bedobja a
szavazócédulát az urnába?

SZERKESZTÕSÉG

Mi szavazunk! Ön eljön?
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…vallja a MIÉP, és soha nem mond-
ta: Nem kell az európa közösség.
Csak „így nem” kell! – vezette be
édesapja választási beszédét Ifj.
Hegedûs Lóránt. 

- Mert hiába minden küzdés, ha a
nemzeti radikális eszmék képviselõi
nincsenek jelen a gyülekezetekben,
és nem bátorítják a lelkészeket, aho-
gyan tették ’45 elõtt. És el kell érni a
magyar politikában, hogy aki téved,
az bevallja! Akkor lesz nálunk igazi
keresztény szellem. És ezt elérhet-
jük – a csalárdul lebonyolított vá-
lasztások után is –, ha mi is jelen le-
hetünk az Európai parlamentben, s
úgy 2006-ban ismét biztosan a Ma-
gyar Parlamentnek is tagjai lehe-
tünk. 

- Hogy milyen szerzõdést kötöt-
tek Magyarország vezetõi az EU-val
ahhoz képest, hogy a többi jelölt mit
ért el? Csak a töredék töredékét
megõrizve, a pályáztatási rendszer
egyáltalán nem szabad volta mellett
játszották át a multinacionális cé-
geknek értékeinket és megélheté-
sünk lehetõségeit. Egy egyszerû, al-
jas taktikáról van szó – mint azt a
Római Klub 70 Nobel-díjasa is tu-
datta – ha így élünk tovább, ha tõke
pénzhatalma az egész világot az
uralma alá hajtja, az emberiség ki-
múlik a világból. Irakban sem a ter-

rorizmus ellen vagyunk jelen. Teljes
egységben megszavazzuk a részvé-
telt, s amikor kiderül, hogy a sza-
badkõmûves, globális pénzügyi tõke
akciójáról van szó, nem mondjuk,
hogy: bocsánat, tévedtünk? – kér-
dezte nyitó gondolataiban Dr. Hege-
dûs Lóránt református püspök.

- AZ EU-KÉPVISELÕI VÁ-
LASZTÁSNAK REÁLTEOLÓGI-
AI JELENTÕSÉGE VAN. Számo-
lunk Istennel és számolunk a kor re-
alitásával: hogy a belépni szándéko-
zó 30%-nyi lakosságot többségnek
jelentették ki. Nekem az a felada-

tom, hogy az elsõsorban
Istentõl, s egyetemi taná-
ri megbízatásomtól fog-
va megmutassam az utat,
s azt, hogy Isten igéjét
kell hírdetni a közösségi
élet kis- és nagy vonatko-
zásaiban. Az élõ Istennek
hatalma megmutatja, mi
az Õ embert szeretõ aka-
rata!  

Amit a kiszaggatott
szívnyi, agyontrianonizált magyar-
sággal eddig tettek, az semmi. Amit
ezután akarnak elkövetni ellenünk,

az még rosszabb… Hogy 6 millióra
fogyjon 13 milliós nemzetünk (vi-
lágbanki lista elõirányzata)! Azért
fogadtam el a jelöltséget, hogy ezt
ne engedjem. A MIÉP vállalta, hogy
egy párton kívüli református püspö-
köt jelöl az elsõ helyen – húzó em-
berként, függetlenként. Mert radiká-
lis, magyarmentõ szándékuk számá-
ra nem cél, hogy az õ vezetõik ülje-
nek az európai közösség parlament-
jében (ahogyan más pártok potentát-
jai törekszenek oda). És az EU-t el-
utasító 70-%-nyi magyar miatt kül-
denek engem. – fejtette ki a jelöltség
vállalásának okait a püspök úr, s
még hozzátette: – Hogy képviselni
tudjam érdekeiket, ezért döntõ jelen-

tõségû, hogy mindenki elmenjen
szavazni! 

KKÉ

Dr. Hegedûs Lóránt református püspök értünk szólna…
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Közszereplõként a Hegedûs család, és a házigazda v. Zahorán Sándor

Fizetett politikai hirdetés
Mindannyian örülnénk, ha a jövõ-
ben egyre több gödi lakos ismerné
meg lakókörnyezetét, köztük a Bio-
lógiai Állomást is. Ehhez adnak se-
gítséget az olyan lelkes gödiek, mint
a kirándulás résztvevõi és szerve-
zõi.

Május 16-án kissé borongós idõ-
ben, de nagy lelkesedéssel - a Kin-
csem Családbarát Kör és a Városvé-
dõk Egyesülete szervezésének kö-
szönhetõen - szép számú kiránduló
gyülekezett a Biológiai Állomás bejá-
ratánál. Dr. Altbäcker Vilmos igazga-
tó úr váratlan elfoglaltsága miatt nem
tudta vállalni a vendégek kalauzolá-
sát, ezért engem kért meg, hogy ve-
zessem körbe õket és mutassam be a
kertet. Tavaly nyár óta két kertész-
mérnök hallgatóval mérjük fel a kert
növényzetét, amelybõl lassan egy
adatbázis és térkép áll össze. A kertet
így sikerült viszonylag jól megismer-
nem, ezért örömmel és tisztelettel tet-
tem eleget kérésének, és köszönöm,
hogy Önök elfogadtak vezetõjüknek.

Mindannyiunk örömére néhány
hónapja a villa falán újra emléktábla
õrzi Huzella Tivadar emberségének,
oktatói, kutatói, orvosi életmûvének
emlékét. Sajnos, csak két épületben
folyik természettudományos kutató
munka, a másik kettõ és az üveghá-
zak kihasználatlanok:

- a nyúltenyésztõ házakban élet- és
viselkedéstani kutatásokat végeznek,
a Huzella-villában etológusok dol-

goznak; -a Dunakutató épületében
vízkémiai- a vízi élõlények biológiá-
jával kapcsolatos kutatásokat végez-
nek; -a fákra szerelt mesterséges ma-
dárodúk segítségével pedig madártani
kutatások folynak; -továbbá hétvége-
ken és a nyári iskolai szünidõben
óvodások és kisiskolások részére ter-
mészetbúvár órákat tartanak itt.

Körbejártuk a kert legszebb része-
it, az ártéri erdõtársulások maradvá-
nyait, melyek valamikor a Duna men-
tén nagy területeket borítottak. Meg-
néztük a kertben eredõ patakból fel-
duzzasztott tórendszert, a fakadó for-
rásokat – a törvény erejénél fogva or-
szágos jelentõségû védett természeti
értéknek számítanak – és az arboré-
tum jelleggel kialakított felsõ kertet,
amelyben számos exóta (idegen, be-
telepített – Szerk.) és különleges nö-
vényfajt is találunk.

Az 1950-es években a Huzella-vil-
lát átalakították, köré építették a la-
borvizsgálatok helyéül és oktatási cé-
lokat szolgáló épületeket, amelyek a
ma már nehézségek árán fenntartott
kerttel együtt jelentõs kultúrtörténeti
és tudományos értéket képviselnek. 

A növények katalógusa néhány év-
vel ezelõtt elkészült, idén a felmérés
segítségével a lista pontossá válik. Az

A Huzella  
Egy délelõtt a gödi   
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Amár megszokott jó hangulatú beszélge-
tésekkel vette kezdetét a Magyar Nemze-
ti Front gödi szervezetének fóruma, mely-
nek két elõadója volt a gödi mûvelõdési
házban. Mint Farkas Éva elnök bevezetõ
szavaiban mondta: Aharmadik meghívott
vendég, Balog Gyula országgyûlési kép-
viselõ, az ismert agrárpolitikus vidéki el-
foglaltsága miatt nem tudott megjelenni. 

Elsõként Dr. Bognár László, a Ma-
gyar Nemzeti Szövetség alelnöke, a szö-
vetség nemrég kinevezett ügyvezetõje
arról beszélt, hogy a magyar nemzet ér-
tékeit és érdekeit képviselõ szervezet na-
gyon erõs, 63 szervezet, köztük tíz párt
tömörült egységbe. – Velünk van a Ma-
gyarok Világszövetsége, a Nyugdíjasok
Pártja, a Magyar Nõk Pártja, itt vannak a
kisgazdák is, akik nem adják voksaikat a
Fideszre, mert tönkretették pártjukat. So-
rainkban tudhatjuk a sorstalanokat is. –
mondta Dr. Bognár László. A Magyar
Nemzeti Szövetség legfõbb politikai cél-
ja, hogy 2006-ban átlépje az 5 százalékos
parlamenti küszöböt. – Nem engedhet-
jük meg, hogy a magyar országgyûlés
kétpólusú legyen, meg kell törni az
MSZP és a Fidesz politikai dominanciá-
ját. Igazi magyar nemzeti szövetség le-
szünk. – emelte fel kezét az ismert politi-
kus. 

Aközelgõ Európa parlamenti képvise-
lõ választásról szólva kifejtette, reménye-

ik szerint mandátumhoz jut a MNSZ lis-
tavezetõje, Dr. Hegedûs Miklós, a Károli
Gáspár Egyetem professzora. – Õ rendkí-
vül mûvelt, több nyelven beszélõ, igaz
magyar ember, aki kiáll a nemzet érdeke-
iért. Már pedig, ha Brüsszelben valami el-
hangzik, annak hírértéke van, a hazai mé-
dia is kénytelen beszámolni róla. Sajnos a
döntési mechanizmusok nem úgy mû-
ködnek, mint ahogy gondoljuk. Aminisz-
terek munkájába csak a korrupt delegál-
takból álló központi bizottságnak van be-
leszólási joga. Elvész, szinte nincs szava-
zati joguk a kisállamoknak. – hangoztatta
a MNSZ alelnöke. A bölcs angolok, dá-
nok, svédek nem adták el földjüket, nem
úgy, mint mi magyarok. – Hibáztatom az
MDF és a Fidesz politikáját, amiért aláír-
ták a magyar föld eladásának jogát. De az
EU miatt veszít 2006-ban az MSZPis - je-
lentette ki Dr. Bognár László, akinek szö-
vetsége az Európa parlamentben a Nem-
zetek Európája frakciójában kíván szere-
pet vállalni, a De Gaulle-i politikai örök-
ség szellemében.     

Az országos építkezéssel együtt már
most készülünk a 2006 õszén sorra kerülõ
helyhatósági választásokra - hangoztatta a
szónok, aki szerint napjainkban a legna-
gyobb veszélyt a féktelenül terjedõ glob-
alizáció jelenti a világra, a nemzeti gazda-
ságokra. A felelõsen gondolkodó, a nem-
zeti értékeket védõ politikai erõknek a leg-

határozottabban fel kell lépniük a mono-
pol csoportok, érdekszövetségek ellen. –
Vajon „csak” krízis és válság jellemzi a
mai világot, vagy korfordulóhoz
érkeztünk?- tette a fel a kérdést. – Jönnie
kell az újnak, az antiglobalizációnak,
amely közakarattal eltörli a régit Európa
szerte. A fordulópont most van, melyet
felerõsít a globális felmelegedés is. Meg-
kezdõdik a népvándorlás, mert nincs hely,
a skandinávok elfoglalják a hatalmas
orosz földeket. Nem rémképeket szeret-
nék felvázolni, ez a valóság. Avilág átala-
kul, megváltozik. – érvelt Dr. Bognár
László, aki legfrissebb tapasztalatait is
megosztotta a hallgatósággal. – Mint gödi
önkormányzati képviselõ tagja voltam a
francia testvérvárosba, Marignane-ba lá-
togató küldöttségnek. Utunk során meg-
döbbenve tapasztalhattuk, hogy
Marseillebõl „eltûntek” az arabok, helyü-
ket az iszlámok, a törökök vették át.

Dr. Bognár László elõadása végén a
magyar belpolitikát érintve kijelentette: -
AParlament tele van ügynökökkel. Forra-
dalmi helyzet kell a változásokhoz. 

Szinte az õ gondolatát követve, Balog
Barna, a Budapest TVegykori Pol-óra cí-
mû mûsor fõszerkesztõje hazánk uniós
tagságát a magyar belpolitikai változáso-
kon – egészen 1920-tól, Trianontól kezd-
ve, 1956, 1968, és 1989 – keresztül, az
egykori elvtársak, s az õ helyükre lépõ, ki-

mûvelt, reform kommunista gyerekek ma
is meglévõ hatalmi pozícióinak tükrében
mutatta be. – Ezekben a sorsfordító évek-
ben a magyar nemzet nem volt felkészül-
ve a politika belsõ gyengeségére. Most,
2004-ben végre fordítsuk a magunk javá-
ra ezt a belsõ gyengeséget! Csak két nap-
ra kellene kiosztani a fegyvereket. Még
nem késõ, hiszen a békés átmenet több
vérveszteséget jelent a magyar nemzet-
nek, mintha két nap alatt fegyverrel vin-
nénk véghez. – hangzott a csendes terem-
ben a szónok kijelentése. 

Balog Barna késõbb a magyar gazda-
ság kirablásáról, a fosztogatással felérõ
privatizáció elvtelenségeirõl beszélt, majd
a világ gazdaságát, sport és mûvészeti éle-
tét irányító „szabadkõmûveseket” osto-
rozta. A magyar belpolitika megújulását
jelentené, ha az országgyûlési képviselõk
visszahívhatók lennének, mint ahogy azt
az MNSZ javasolja. – Illegitim kormá-
nyok beerõszakoltak bennünket az EU-
ba. S egy hazaáruló kiáltotta ki: Felszaba-
dultunk. Sajnos az emberek 90 százaléka
szereti felépíteni a maga Istenét. Mi is fel-
építettük Csurkát, Orbánt. Rá kellett jön-
nünk, hogy nem õk, hanem mi vagyunk a
megváltó. Mi, a nép.

Balog Barna befejezésül a kettõs ál-
lampolgárságért indított aláírásgyûjtés tá-
mogatására szólította fel a hallgatóságot.  

VETÉSI IMRE

Igaz magyarként Brüsszelben
Balog Barna: A fegyverosztás kevesebb vérveszteséget jelentene, mint a békés átmenet

Fizetett politikai hirdetés

eddigi adatfeldolgozás alapján kb.
200-220 lombos fa és cserje, s mint-
egy 50 tûlevelû fafaj található az ar-
borétumban. A kert területén és a
környezõ erdõkben az elmúlt 20 év
madármegfigyelései során 82 ma-

dárfajt jegyeztek fel, melybõl ez idõ-
szak alatt mintegy 45 faj költött is.

A Gödi Biológiai Állomás te-
rülete gazdag növény- és állatvilágá-
val nemcsak kedvezõ miliõt teremt a
munkához, hanem az aktív termé-
szetvédelemhez szükséges tudás, il-
letve módszerek elsajátításához is
segítséget nyújt. A pusztuló Duna-

ártér és a park együttese olyan „ma-
radványa” a természetes és ter-
mészetközeli növénytársulásoknak,
illetve állat- és növényfajoknak,
amely megõrizendõ az utókor szá-
mára.

DEBRECENI PÉTER, 
ERDÕMÉRNÖK

Technikai okok és egy kis félreér-
tés miatt nem kerülhetett be a meg-

hívó a Körkép elõ-
zõ számába, de a
szervezõk, az inter-
netes levelezõ listák
és plakátok segítsé-
gével így is sokak-
hoz eljutott a meg-
hívó. Akik eljöttek
volna, de nem jutott
el hozzájuk a meg-
hívó, tõlük elnézést
kérünk.

A Huzella Tiva-
dar örökségeként
állami tulajdonban,
s a Budapesti Egye-
tem kezelésében ál-

ló park és épületegyüttes állapota-ál-
laga nem kedvezõ. Eszmei értéke, s
az örökül hagyó szándéka szerint –
hogy oktatási célokra fordítsák – a
lehetõségei felbecsülhetetlenek!
Hátha olvassa a fenti, s ezen sorokat
egy Szépreményû Mecénás…

SZERK.

  -kertben
 Biológiai Állomáson

A Családbarát Kör és a Városvédõk szervezésében...
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Szívemhez szóló kedves meg-
hívót kaptam a felvidéki szár-
mazású gödiek második talál-
kozójára. A gödi kultúrházban
Lengyel Erzsike háziasszonyos
szívélyességgel, jó hangulattal
fogadott.

Amikor sorra került a meg-
hívottak bemutatkozása, élõvé
váltak az elmúlt évek. Pozsony,
Losonc, Kassa, Eperjes, Rozs-
nyó, a felvidéki városok pati-
nás, harmonikus szépsége, tör-
ténelmi múltat idézõ megannyi
szép és szomorú emlék. A dim-
bes-dombos hegyvidéki táj illa-
tos fenyõerdeivel, a rétek szí-
nes virágpompájukkal ifjúsá-
gunk reményteljes és szívszorí-
tó, vidám és szomorú emlékeit
idézték.

Szüleimmel Rozsnyó mel-
lett, Jólészen laktunk, ahol
édesapám igazgató-tanító volt.

Mivel irodalommal is foglalko-
zott, sokszor találkoztak az iro-
dalmat és a mûvészetet kedvelõ
barátaival Rozsnyón, a Stiglic

nevû kávéházban. Ott álmodoz-
tak a jövõrõl, „Páneurópáról”, a

népek jólétet ígérõ, emberbará-
ti, határok nélküli Európájáról.

Jólészrõl Rozsnyóra jártam
gimnáziumba. Kedves, nagy tu-
dású premontrei tanáraimra
mindig hálával és szeretettel
gondolok vissza. Sajnos csak 7
évig járhattam magyar gimná-
ziumba: 1938-ban Rozsnyó
visszakerült az anyaországhoz,
így lett az oktatás nyelve ma-
gyar. A II. világháború befeje-
zése után újra csak szlovák
nyelven tanítottak itt. Én átjöt-
tem Magyarországra, itt érett-
ségiztem, férjhez mentem.

Szüleim a háború után szü-
lõvárosunkba, Eperjesre köl-
töztek a régi családi házba. So-
kat jártunk látogatóba haza,
családommal együtt. Bejártuk a
Felvidéket. Bártfa-fürdõ, Kézs-
márk, Krasznahorka-Váralja,
megannyi történelmi múltú

gyönyörû hely. Sok baráttal ta-
lálkoztunk, de fájó emlékeink is
vannak.

A találkozóra utalva felidé-
zem dr. Víg Károly történész
tartalmas elõadásának szavait,
aki visszaemlékezett a páneuró-
pai eszmére, s az uniós csatla-
kozással valósággá válásának
vélte régi óhajainkat. Szegény
édesapám és sokan mások az
Európai Unió létrejöttét nem él-
hették meg. Én is – mint vala-
mikor Õ – reményteljesen te-
kintek az unióra. Szeretném, ha
a régi hõn óhajtott vágyak telje-
sülnének, egységes, határok
nélküli, emberbaráti, soviniz-
mus-mentes életet hozna, ahol
az életszínvonal növekedése, az
emberek jóléte, egymás iránti
felelõsségérzete és megbecsü-
lése a domináló hatalom.

ID. ZOMBORY LÁSZLÓNÉ

Egy felvidéki gondolatai 
Újabb résztvevõk a második találkozón

A némaság évei után
Ady-Móricz-Szabó Dezsõ szellemi öröksége

Második alkalommal hívták ösz-
sze a „felvidéki származású gö-
diek” találkozóját, május 21-én,
az alsógödi mûvelõdési házban.
A baráti közösség megszervezõ-

je a szintén felvidéki származású
Lengyel Erzsébet, aki kilencesz-
tendõs korában települt át csa-
ládjával Magyarországra. Noha
szülõföldjét még gyermekként
kellett elhagynia, szüleinek elbe-
széléseibõl megismerte hajdani
gyökereit, népük hagyományait.
Lassanként az új közösségben új
otthonra lelt, mégis régi vágy élt
benne, hogy ismeretséget kössön
más, Felvidékrõl elszármazott
sorstársaival. Így született meg a
felvidéki baráti közösség létre-
hozásának gondolata. 

Gödön mintegy 100 felvidéki
származású ember él. A közös-
ség létrehozásának célja termé-
szetesen az volt, hogy elõsegítse
a közös múlttal rendelkezõ, s így
– több szempontból – azonos ér-
tékrendû és hitvallású emberek
egymásratalálását, megismerke-
dését. Terve megvalósításában
jelentõs önkormányzati segítsé-
get kapott. Saját értékelése sze-
rint – az elsõ összejövetel a várt-
nál jobban sikerült, úgy tûnt,
hogy az érintettek örömmel fo-
gadták a kezdeményezést; a
meghívásnak összesen 45 fõ tett
eleget. A találkozó sikerén föl-
buzdulva elhatározták, hogy
rendszeresítik az összejövetele-
ket, s különbözõ meghívott ven-
dégek elõadásával színesítik a
programot. A mostani találkozón
Dr. Vígh Károly történészpro-
fesszor, A felvidéki magyarság
szerepe az összmagyar kultúrá-
ban címmel tartott elõadást. Az
elõadás elõtt az újonnan jöttek-
nek alkalmuk nyílt a bemutatko-
zásra, illetve egy rövid, kötetlen
eszmecserére is.

A némaságra kárhoztatás éve-
iben a fiatal, kisebbségi értelmi-
ség megtalálta a túlélés módjait:
a nemzeti öntudatot erõsítõ,
ugyanakkor más népek és kultú-
rák tiszteletén alapuló szellemi
körökbe, szervezetekbe tömö-
rült. Elsõként a prágai Szent
György Cserkészkörbe, majd a
rövidesen megalakuló Magyar
Akadémiai Keresztények Köré-
be. Eszmei hátterüket az Ady-

Móricz-Szabó Dezsõ nevével
fémjelzett triász gondolatisága,
értékrendje határozta meg. Ala-
pítóik úgy vélték, hogy a cserké-
szet magában foglalja mindazt
az eszmei alapot, mely alkalmas
népmozgalmi feladatok ellátásá-
ra is. Így a A Szent György Cser-
készkör hamarosan túlnõtt erede-
ti határain, s 1928 augusztusában
– a gombaszögi cserkésztábor-
ban – Sarló mozgalommá ala-
kult, mely népi irányzatú, ki-
sebbségi program kialakításán, s
a vox humana gondolatiságának
terjesztésén dolgozott. Már ek-

kor megfogalmazódott a
páneurópa koncepciója is.  Fóru-
muk a Mi Lapunk elnevezésû új-
ság lett, ahol olyan írók publikál-
tak, mint Mécs László, Györffy
Dezsõ, Móra Ferenc, Illyés Gyu-
la, Tamási Áron, de önéletrajzi
írásait Bartók Béla is e lapnak
küldte meg. Mûködésének egyik

legfõbb momentuma a népi
megújhodást és a falusi nép
megismerését elõirányozó Regõs
mozgalmak megszervezése volt.
Noha a Sarló, mint mozgalom
föloszlott 1931 tavaszán, szelle-
misége fönnmaradt, s rányomta
bélyegét a jelen kor kezdemé-
nyezéseire, törekvéseire. To-
vábbélt – többek közt – az Eöt-
vös Kör világnézetében, mely-
nek több tagja innen került ki –
köztük Dr. Vígh Károly is,- vala-
mint a parasztság körében vég-
zett szociográfiai kutatásokban,
az egykori regõs mozgalmak

utódjaként. De a Sarló figyel-
meztet egy másik dologra is: az
összefogás fontosságára, arra,
hogy történelmi gyökereink és
tradícióink megõrzése mindany-
nyiunk közös feladata – zárta a
professzor úr az elõadást.

MACZKAY ZSAKLIN

Dr. Vígh Károly 
történészprofesszor

id. Zombory Lászlóné    
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7 KÖZÉLET

A Magyar Szocialista Párt alelnö-
ke-kulturális miniszter, május 26-
án Pest megye 2. számú választó-
kerülete szocialista pártszervezetei
által szervezett fórumon, a kor-
mány félidõs tevékenységét ele-
mezte. Ezután az Európai Unió
magyar képviselõinek június 13-i
választásáról mondta el gondolata-
it, majd a hallgatóság kérdéseire
válaszolt.

Pinczehelyi Tamás, gödi alpol-
gármester, mint területi pártelnök,
a vendégekkel együtt köszöntötte a
jelenlévõket.

Tények a mérlegen

Az alelnök-miniszter a hallgató-
ság emlékezetét felfrissítve sorolta
az olyan konkrét tényeket, mint a
tanárok, egészségügyi dolgozók, a
közalkalmazottak fizetésének ren-
dezése, a nyugdíjak korrekciója,
melyek mint választási ígéretek,
már teljesültek. Az intézkedések-
nek ugyan ára volt a gazdaságban,
de ezekre halaszthatatlanul sort
kellett keríteni. 

- Van okunk a jó hangulatra -
mondta, de az ellenzékrõl szólva
megjegyezte:  Akik korábban az
álmok álmodói voltak, azok most a
rémálmok terjesztõi lettek és ront-
ják a közhangulatot. Mi pedig nyu-
godt munkával szolgáljuk az or-
szágot, amelyet bevittünk az Euró-
pai Unióba. Az MSZP népszerûsé-
gi mutatói ismét nõnek - jelentette
ki a felsoraltakkal összefüggésben.

Nemzet és demokrácia

Nem sajátítjuk ki a nemzet és a
demokrácia fogalmát, hanem a két
kategóriát együtt értelmezzük. El-

hívatottságot érzünk a nemzet
iránt, de az Európai Unióval egy-
ségben valósítjuk meg céljainkat.
Mi vagyunk a progresszió.Apoliti-
kának megvan a maga szerepe, de
a kormány azzal nem akar behatol-
ni a családok életébe, a munkahe-
lyekre és a baráti körökbe. Nem a

megosztásra, hanem az emberek-
kel való közös gondolkodásra tö-
rekszik. Az uniós tagság eredmény

és az a célunk, hogy legyen belõle
siker. A rosszkedv teremtõivel
szemben azt gondolom, hogy van
minek örülni. A jókedv kultúráját
kell terjeszteni.

A közeljövõ politikája

Az utak, intézmények építése a
tömegközlekedés lesz. Jelkép-sze-
rû, hogy ez a kormány vállalta el a
Budai vár felújítását. 

A június 13-i népszavazásról
szólva Hiller István szerint szá-
mukra az a tét, hogy a szocialista, a
konzervatív és a liberáis pártok kö-
zül minél több szocialista jelölt
nyerjen többséget. - Az Unióban a
többiekkel együtt erõsítjük majd
Magyarország egységét. Az
MSZPjó eredményt fog elérni - je-
lentette ki a fórum elõadója.

Kérdések és cáfolatok

A kérdezõk és a felszólalók so-
rát dr. László Domokos, a gödi
pártszervezet tiszteletbeli elnöke
nyitotta meg. Tények sorával bizo-
nyította, hogy a szocialista többsé-
gû helyi önkormányzat erõteljes
fejlesztési programot indított el a
városban. Itteni szereplése emléké-
re oklevelet adott át az est vendé-
gének. 

A felszólalóval lényegében
egyetértve Hiller István azt hang-
súlyozta, hogy a programjaikat
szerethetõvé kell tenni. A lokálpat-
riotizmust, mint fontos közösség-
teremtõ erõt, tartalommal és érze-
lemmel kell megtölteni.

Mint az ország több helyén, Gö-
dön is szóvá tették az emberek a

parlamenti viták rosszízû stílusát, a
gyûlölködést, amire a válasz az
volt: -Engem is bánt, ha bármilyen

zászlót égetnek. A gyûlöletbeszéd
elleni törvényt megszavaztam. Az
Alkotmánybíróság döntését tiszte-
letben tartom, de a véleményem
nem változott.

- Nem lesz újabb Draskovits
csomag. A gazdasági eredmények
optimizmusra adnak okot az el-
múlt hónapok óta - kapott választ
aggodalmaira egy másik kérdezõ. -
A kormány teljesíti az ígéretét.
Meglesz a tízezer kollégiumi hely.
A díjak ugyan emelkednek, de a
kollégisták juttatása is - értesülhe-
tett egy érdeklõdõ.

Az SZDSZ-es felszólalót arról

biztosította az MSZP-s alelnök,
hogy õ mindenkor híve a velük va-
ló koalíciónak. -Sajnálom, vála-
szolta a kérdés másik felére, hogy
hurcoljuk azt a terhet, amit a ki-
lencvenes évek elsõ esztendeiben
itthagytak nekünk. Az alkalom
nem reprodukálható. Amagyar tár-
sadalom közérzete miatt helyes lett
volna rendezni az ügynöktörvényt.

Név és tartalom

Az MSZP politikusai egyszer
szocialistának, máskor szociálde-
mokratának határozzák meg ma-
gukat. A kettõ között mi a különb-

ség? - érdeklõdött a lap tudósítója.
- A tizenkilencedik század vé-

gének és a huszadik elsõ felének
szociáldemokrata mozgalmaiból
sok példa átvehetõ, de nem min-
den. Az alapelveket saját helyze-
tünkre kell alkalmazni. Baloldali
politizálásra van szükség - vála-
szolta az alelnök. 

Többen idõztek még a kulturális
élet kérdései körül. Szóvá tettük,
hogy a tömegek számára ismét
megfizethetetlenek a mûvelõdés
valódi értékei. A miniszter szerint
esélyközelséget kell teremteni. A
vidékfejlesztés például nem lehet
kizárólag agrárkérdés. Az uniós tá-
mogatások egy részét a kultúrára
kell költeni. 

Arról, hogy a 2002 elõtti, akár
jobb, akár baloldali politikusok
visszaéléseit miért nem lehet végre
feltárni, az elõadó véleménye az
volt; amit az elsõ félévben nem si-
került, az már elveszett és az em-
bereket is inkább a saját helyzetük
érdekli.

A siker reménye

- A baloldaliság pezsgés és tûz.
Ezt az emberek szeretik és értéke-
lik. A lelkesedés nem korhoz kö-
tött. Sok olyan idõs embert isme-
rek, aki csodálatosan fiatal. Ha ez
meglesz, akkor 2006-ban is gyõ-
zünk - mondta végül Hiller István
azt, amit bevezetõ szavaiban is
nagy biztonságérzettel hangozta-
tott: -Gyõzni akarunk és gyõzni is
fogunk!

Többen érdeklõdtek aziránt,
hogy mi lesz a párt programja-
vaslatának a tartalma, amit õ ké-
szít elõ? Errõl azonban a júniusi
választások elõtt nem hajlandó
nyilatkozni. -Abefejezõdött rend-
szerváltás új szakasza kezdõdött

el Magyarország Európai Uniós
tagságával. Az ennek megfelelõ
programot õsszel a kongresszus
elé viszem - mondta dr. Hiller Ist-
ván, a Magyar Szociaista Párt al-
elnöke, Magyarország kulturális
minisztere.

Van okunk a jó hangulatra
Dr. Hiller István kulturális miniszter Gödön

Dr. Hiller István szerint az MSZP-SZDSZ kormány olyan lépéseket tett meg, amelyek másoknak az elmúlt másfél évtized óta
nem sikerültek. Három-négymillió ember életkörülményein sikerült javítani és ez büszkén vállalható.

Dr. Hiller István: „Mi vagyunk a progresszió”

Fizetett politikai hirdetés
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8GÖD ÉS EURÓPA

Magyarország számára – az
elmúlt évtizedek, századok tör-
ténelmét tekintve is – ma a leg-
fontosabb szerzõdés az Európai
Unióhoz való csatlakozás doku-
mentuma.

Történelmi múltunk jelesebb
okmányai – olyanok, mint az
1222-es Aranybulla, az 1711-es
Szatmári Békeszerzõdés, az
1848-as Felelõs Magyar Kor-
mány megalakításának jóváha-
gyása, az 1867-es Kiegyezés, az
1989-es Rendszerváltási Ki-
egyezés olyan jelentõs doku-
mentumok voltak, amelyek egy-
egy idõszakra elõrelépést jelen-

tettek, de a történelem viharai
elsodorták azok „értékállósá-
gát”.

Voltak történelmünk során
ránk kényszerített szerzõdések,
amelyek tragikusan visszazök-
kentették Magyarországot a
„megalázó gyarmati sorba”.
Ezért nem felejthetjük el

- az 1849-es szabadságharci
bukásunkat; - az 1918-as õsziró-
zsás forradalom bukását; - az
1920. június 4-i trianoni szerzõ-
dést; - az 1947-es párizsi „béke-
szerzõdést”; - az 1956. novem-
ber 4-i „Kádár-szovjet” megál-
lapodást, amelyeknek az „útját”
magyar szenvedésekkel kövez-
ték ki.

Legnagyobb tragédiát Ma-
gyarország számára ezek közül
az 1920-as Trianoni Békeszerzõ-
dés jelentett, mert azzal az euró-
pai gyõztes „Nagyhatalmak” da-
rabokra szaggatták Magyarorszá-
got. Olyannyira, hogy a közel
300.000 négyzetkilométeres or-
szágból Budapest fõváros körül
csupán 93.000 négyzetkilométer-
nyi csonka ország maradt. Elsza-
kították tõlünk Erdélyt, a Felvi-
déket, Kárpátalját, a Délvidéket
és Nyugat-Magyarország egy ré-
szét. Mindegyik szomszédos or-
szág – Románia, Csehszlovákia,

Jugoszlávia és Ausztria „lehara-
pott” belõlünk egy-egy darabot,
és vitték uralmuk alá a magyar
népesség egyharmadát.

A „Csonka-Magyarország”
elszigetelõdött a „környezõ né-
pek tengerében”. Egyszer pró-
báltunk kiemelkedni a történel-
mi mocsárból – 1956. október
23-án egy népi-nemzeti forrada-
lommal, – de a Szovjetunió se-
gítségével 1956. november 4-én
„vérbe-fojtották” azt a forradal-
mat. 

A történelmi tragédiákon le-
het rágódni, siránkozni, lehet
emlékezni rájuk, de mégis azt

kell mondanom, hogy a fájó em-
lékezésekkel nem lehet „ÚJ OR-
SZÁGOT ÉPÍTENI”. Az a föld-
mûvelõ, aki tavasszal a tél által
megsanyargatott gabonavetése-
ket fogasolja, ne nézzen hátra,
és ne nézze azt, hogy a borona
fogai „kiverik a megszáradt tö-
veket”, hanem tekintsen elõre,
és azt fogja észrevenni, hogy né-
hány nap múlva teljesen „felújul
a növényzet”.

MOST, 2004. MÁJUS 
ELSEJÉVEL ELÉRKEZETT

AZ ELÕRETEKINTÉS 
PILLANATA. 

MEGÉRKEZTÜNK 
AZ EURÓPAI UNIÓBA,
AHOL 25 FÜGGETLEN 

ORSZÁG 
SZÖVETSÉGÉBEN 

MEGKEZDHETJÜK 
MAGYARORSZÁG 

ÚJRAÉPÍTÉSÉT.

És most válnak igaz értelmû-
vé a Magyar Himnusz követke-
zõ sorai: 

Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt, 
Megbûnhõdte már e nép, 
A múltat, s jövendõt!

Megváltozott a világ – s fõleg

„Európa” történelme, s ez a vál-
tozás emlékezetes helyzetet te-
remtett Magyarország számára
is. Azok a nagyhatalmak – Ang-
lia, Franciaország –  amelyek az
elsõ világháború után szétdara-
bolták Magyarországot, most
szövetségesként segítenek ben-
nünket abban, hogy „felemelt
fejjel” egyenrangú, független
országként lehessünk az egye-
sült Európa tagja. Mostantól
kezdve el kell felednünk azt,
hogy 1945. április 4-ét minden
esztendõben úgy kellett „ünne-
peljük, mint a felszabadulás ün-
nepét”, pedig a megaláztatás, a
diktatórikus gyarmatosítás „ün-
nepe” volt.

MOST MÁR LEGYEN 
MAGYARORSZÁG IGAZI
„SZABADSÁG ÜNNEPE”

2004. MÁJUS 1.!

- Miért jó Magyarországnak
az Európai Uniós csatlakozás?

- Európa újra egyesítése meg-
szünteti a kontinens mesterséges
megosztottságát.

- Az uniós csatlakozással Ma-
gyarország a világ legnagyobb
és legsikeresebb egységes pia-
cának részévé válik.

- Az uniós állampolgárság ki-
egészíti a nemzeti állampolgár-
ságot.

- Az állampolgárok életminõ-
sége folyamatosan javul.

- Az Unió állampolgárai sza-
badon utazhatnak, tanulhatnak
és élhetnek bármely tagállam-
ban.

- Magyarországnak stabil de-
mokratikus intézményrendszer-
rel és mûködõ piacgazdasággal
kell rendelkeznie.

- EU tagállamként Magyaror-
szágnak sokkal nagyobb bele-
szólása lesz a nemzetközi politi-
ka alakításában.

- Az EU számos olyan terüle-
ten nyújt anyagi segítséget, ahol
Magyarország önerõbõl nem tud-
ná idõre teljesíteni az Uniós elvá-
rásokat. Már eddig is milliárdok-
ban mérhetõ támogatás érkezett
magyar földre az UNIÓBÓL.

- Magyarország kultúrájával,
nyelvével, történelmével és re-
gionális ismereteivel gazdagíta-
ni fogja az európai nemzetek
egymás másságának kölcsönös
tiszteletén alapuló unióját.

- Mit jelent Göd városának az
Uniós csatlakozás?

- Göd a Dunakanyar bal-part-
jának egyik legszebb települése:
ezért a csatlakozással jelentõs
mértékben megnõ idegenforgal-
munk, ehhez hozzájárul az,
hogy Gödön üzemel az egyetlen

„bal-parti” gyógyvizes termál-
fürdõ.

- A folyamatosan – pályázatok
útján – érkezõ uniós támogatá-
sokkal jelentõs mértékben fej-
leszteni tudjuk városunkat és
így behozhatjuk több évtizedes
lemaradásunkat.

- A hatalmas méretû
Samsung- beruházással teljesen
megszûnik Gödön a munkanél-
küliség.

- Az Önkormányzat fejleszté-
si programja – teljes csatorná-
zás, új mûvelõdési ház építése,
szilárd burkolatú úthálózat épí-
tése, a termálfürdõ jelentõs mér-
tékû bõvítése, középiskola épí-
tése, az egészségügyi létesítmé-
nyek bõvítése, a kommunikáci-
ós hálózat bõvítése –, annak
megvalósítása azt a célt szolgál-
ja, hogy Gödön javuljon a lakos-
ság életminõsége.

- Büszkék lehetünk arra, hogy
Gödöt a 2002. október 20-án
alakult Önkormányzat vezetése
lépteti be az egyesült európai ál-
lamok sorába.

- Az kívánjuk a gödieknek,
hogy hasznosan élni tudjanak az
uniós lehetõségekkel, és ne hall-
gassanak a „kételkedõk” ijeszt-
getéseire.

DR. LÁSZLÓ DOMOKOS
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Dr. Horváth Viktor Gergõt programjá-
ról, céljairól és megvalósult terveirõl
kérdeztük.

- Milyen célokat fogalmazott meg je-
löltként, majd képviselõként?

- Pártoktól független képviselõként
és a Polgári Frakció tagjaként az egyik
legfontosabb célom a lakosság hiteles
tájékoztatása. Egy körzetet, a körzet la-
kosságát érintõ kérdéseknek nem feltét-
lenül a városi újságban kell megjelenni-
ük Ezért a város életében elõször, nyom-
tatott körzeti híradót hoztam létre, amit
Kettes néven jelentetek meg. Ebben
minden napvilágot lát ami a körzetet
érinti, a körzetben élõ emberek számára
érdekes, hír értéke van, aktuális. A Ket-
test igyekszem a pártpolitikától mentes-
sé tenni. De napi kapcsolatban vagyok
az Internettel rendelkezõ választópol-
gárokkal is. Avárosban egyedülálló kör-
zeti honlapomat (http://god02.fw.hu)
több mint háromezer ember látogatta
megválasztásom óta, és az Internet ön-
kormányzatoknál való elterjedését szor-
galmazó Intelligens Társadalom példa-
értékû honlapként mutatta azt be orszá-
gos elõadásai során mindenfelé. Azt vi-
szont sajnálom, hogy a képviselõ-testü-
let ’jóvoltából’ nem építhettem fel a vá-
ros informatikai rendszerét (pl. ingyenes
helyi Internet és telefon) és szaktudá-
sommal nem segíthettem informatikai
pályázatok elnyerését sem.

- Milyennek látja saját körzetét?
- A 2-es körzet Alsógöd keleti-észak-

keleti határa. Úgy tûnik, hogy egyre in-
kább itt halmozódik fel az iparosítás
eredménye. A lakosokat már a mostani
szint is zavarja, éppen ezért a leghatáro-
zottabban fellépek azért, hogy az ilyen
folyamatok, fejlesztések, beruházások a
2/A túloldalán valósuljanak meg.

- Nem gondolja, hogy bizonyos szem-
pontból kényszerhelyzetben van a város?

- De igen! Sajnos egy ideális város-
szerkezetet már nem hozhatunk létre,
csak a meglévõ rossz struktúrából pró-
bálhatjuk meg a lehetõ legjobbat kihoz-
ni. Példaként említeném a fürdõ esetét.
Aki kimegy, azonnal látja, hogy három
oldalról be van zárva. Keleten eladták a
telkeket, egyik-másik lakóház emeleté-
rõl szinte fejest lehet ugrani a nagyme-
dencébe. Északról és nyugatról egy na-
gyobb golfütéssel benn van az ember a
strand területén. Egyedüli terjeszkedési
oldal a déli, az ott levõ erdõsáv erdõgaz-
dálkodásból való kivonásához viszont
az Erdõfelügyelõség nem járul hozzá.
Sakk-matt.

- Foglalkozott a fejlõdés másik nagy
gondjával, a forgalomnövekedéssel is?

- A településszerkezeti tervben a for-
galomszabályozás egy neuralgikus pont.
Megoldásként javasoltam, hogy az
alsógödi részek tehermentesítése érde-
kében hozzunk létre egy átkötõ utat a
Pesti út és a 2/Aút között, a két város ha-
tárán. Dunakeszi alpolgármesterével, a

városfejlesztési bizottságokkal egyeztet-
ve sikerült elérnem, hogy Göd és Duna-
keszi városfejlesztési bizottságai elfo-
gadták ezt a javaslatot és azt beterjesztet-

ték ratifikálásra a testületek elé. A déli
vasúti átjáró és a 2/Amellett lévõ új ben-
zinkút vonalában lehetne létrehozni az
átkötõ utat, ami egy körforgalommal
osztaná el a jármûveket Dunakeszi és
Göd felé. A városnak is kevesebbe ke-
rülne, hiszen közösen pályázhatnánk
költségvetési és EU forrásokra.

- Milyennek látja a kisebb, belsõ ut-
cák állapotát, mit kellene tenni ezekkel
kapcsolatban? 

- Hadd kezdjem a fontosabbal, és ez
a vízelvezetés kérdése. Most május 13-
án is volt egy nagyon komoly esõzés,
melynek katasztrofális hatásairól a hely-
zetfelmérés céljából számtalan képet ké-
szítettem az esõzés alatt és utána. A vá-
rosnak egyetlen vízelvezetõ rendszere
van az Alagút utca mentén, amelyik ko-
rábban képes volt a Dunáig levinni a vi-
zet. Ez azonban az idõ során elzáródott.
Hét pontból álló akciótervben javasol-
tam többek között a csõrendszer kitisztí-
tását, az árokrendszer felújítását. Az asz-
faltozással kapcsolatos beterjesztésem
arra vonatkozott, hogy a mindenkori
aszfaltozandó útmennyiségnek egy bi-
zonyos százalékát osszuk meg a körze-
tek között, hogy minden egyes körzet-
ben legyen legalább egy minimális út-
építési munkálat. Javaslatom, ha nem is
az eredeti formában, de támogatásra lelt,
így minden körzet kijelölhet egy utcát
aszfaltozásra. 

– A város vezetése három játszótér
megépítése mellett döntött. Ön szervezi
továbbra is, hogy ezek milyenek legye-
nek?

- A szeptember 25-i ülésen egyhangú
szavazással döntött úgy a testület, hogy

a játszótérre kerülõ eszközök beszerzé-
sére végezzem el a koordinálást. A ját-
szóterek helyének kijelölése után ezt is
megtettem. Több igen kedvezõ ajánlatot
kaptam, melyeket a honlapomra fel is
tettem. Ezek alapján kijelenthetem,
hogy a területenként rendelkezésre álló
2.5-2.5 millió forintból gyönyörû, EU
konform és gazdagon felszerelt játszóte-
reket lehet majd kiépíteni.  A konkrét
eszközök kiválasztása a beszerzett kíná-
latból azonban már azon képviselõk fel-
adata kell legyen, akiknek körzetében
lesz a játszótér. 

– Az eltelt idõszak tapasztalatai, in-
formációi birtokában, és a képviselõi
munkát látva, ismerve, hogyan tekint a
jövõ felé a körzetben?

- Úgy érzem, annak ellenére, hogy
még egy éve sem vagyok felesketve, és
az elõzõ év költségvetését formáló vitá-
ban még nem vehettem részt, számos
eredményt tudhatok magam mögött,
aminek egy részét már elmondtam. Az
eddig végzett munkát talán érzékelteti

az a tény, hogy több mint 80 hivatalos
beadványt készítettem. A költségvetési
vitában például javasoltam, hogy min-
den egyes képviselõ, illetve körzet egy-
millió forintot kapjon, ami a körzet fej-
lesztésére fordítható. Ha semmi másra,
erre biztosan számíthatok, és minden
egyes forintot igyekszem megsokszo-
rozni például társadalmi munkával,
vagy más képviselõkkel való tehermeg-
osztással.  Akörzeti pénz felhasználásá-
ról Interneten is tájékoztatást adok a la-
kosoknak. A körzet tisztasága érdeké-
ben pl. hét helyen szemeteskukát fo-
gunk elhelyezni, amit jórészt ebbõl a
körzeti pénzbõl fogok fizetni. A körzet
egyetlen zöld foltja a Móricz Zsigmond
utca végén lévõ terület, melyet már si-
került közparkká nyilváníttatnom és

minden évben egy bizonyos összeget
fordítok arra, hogy egyre szebb, kultu-
rált közparkká váljon. Ahol az utak
szinte járhatatlanok, ott körzeti pénzbõl
a tükrösítést és a kõszórást elvégezte-
tem, a szikkasztóárkokat rendbe-
hozatom. 

- Végül kérdeznem kell a képviselõ-
testülettel, a városvezetéssel való kap-
csolatáról is. Nem keresi az ütközéseket?

- Nem keresem, de nem is hátrálok
meg elõle. Egyébként pedig nem kell azt
keresni, jön az magától, mert sok min-
den van, amivel nem értek egyet. Példá-
ul a jelenlegi jutalmazások elvével. Pon-
tosan nyomon követhette a februári ülé-
sen, amikor felvetettem, hogy a polgár-
mester jutalmazását építsük be a költ-
ségvetési keretbe, de ne ítéljük oda rög-
tön, csak az év elteltével, amikor a telje-
sítmény látszik már. Akkor egy nagyon
heves vita alakult ki. Természetesen ki-
sebbségben maradtunk. Nagyon szeret-
ném azt, ha pártpolitizálás helyett végre
a város érdekei döntenének az ügyek-
ben. Sajnos úgy látom, hogy egyelõre ez
nem teljesül. Mondhatok egy példát is:
nem azért, mintha nekem nagyon hiá-
nyozna, de ha megnézi az önéletrajzo-
mat, elhiszi, hogy a képviselõ-testület
legképzettebb tagja vagyok, és a válasz-
tóktól kapott, a város történetében egye-
dülálló mennyiségû, 300 fölötti szava-
zattal én rendelkezem a legerõsebb legi-
timációval is. Ennek ellenére a képvise-
lõ-testület úgy gondolja, hogy semmi-
lyen szinten nem igényli az én munká-
mat, egyetlen egy bizottságban sem,
szakmai fórumon sem. Ez önmagában
elmond mindent arról, hogy jelenleg a
városvezetés szakmai szempontokat
vagy pártpolitikai szempontokat érvé-
nyesít e mûködésében. Ez a szemlélet
nagyban meghatározza a Testület haté-
konyságát is.

A közel három órás beszélgetés so-
rán számtalan dokumentáció kerül terí-
tékre, a körzet mûszaki állapotát bemu-
tató számítógépes adatbankban kalau-
zol végig Dr. Horváth Viktor Gergõ,
miközben arról beszél, hogy képviselõi
munkájában kötelezi édesapja hagyaté-
ka, a köz szolgálata. – Munkámban az
elvszerûségre, a szakszerûségre helye-
zem a hangsúlyt. Számomra a legfon-
tosabb értékmérõ: Lehetõségem és tu-
dásom alapján megtettem-e mindent a
közösség javára. Ha igen, akkor nyu-
godt a lelkiismeretem, döntsön bárho-
gyan a választópolgár. 

S újabb és újabb könyvtár tartalmá-
val ismerkedhetem meg a hordozható
számítógép jóvoltából, melyen baran-
golva elénk tárulkozik a fizikus-képvi-
selõ egyik legkedvesebb alkotása, a
Gödi Almanach virtuális változata, me-
lyet az Almanach szerkesztõivel közö-
sen fog nemsokára nyilvánosságra hoz-
ni.     

V. I.

Egy év a képviselõi székben
Beszélgetés dr. Horváth Viktor Gergõvel

Mint ismert, a 2002. októberi helyhatósági választáson a 2. számú körzetben
holtverseny alakult ki, ezért 2003. április 27-én idõközi választást tartottak. A
választás eredményeként a körzet képviselõje - a város ismert körzeti orvosá-
nak fia - dr. Horváth Viktor Gergõ fizikus, egyetemi docens lett. Ciklusát a töb-
bi városatyához képest lényegesen késõbb kezdõ képviselõ úgy véli, hogy a
megmérettetést mégis nyugodtan vállalhatja bárkivel szemben.

Dr. Horváth Viktor Gergõ
önkormányzati képviselõ

A házak falait is mosta 
a májusi felhõszakadás
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A napokban fejezõdött be az Il-
ka-patak közel 2,5 km-es szaka-
szának kotrása, mintegy 5,5
mFt-os költséggel. A medertisz-
títást a Gödöllõ-Vác Térségi
Vízgazdálkodási Társulat végez-
te, s hogy az általuk elvégzett
munkának mekkora jelentõsége
van, azok tudják igazán, akik né-
hány éve szenvedõ alanyai vol-
tak a patak kiöntésének.

A 2000 áprilisában harminc-
nyolc önkormányzat területén
újjáalakult, csaknem hetvenkét-
ezer hektáron mûködõ vízgaz-
dálkodási társulat ügyvezetõje,
Óvári László szak-üzemmérnök
szerint az Ilka-patak medrét a
hetvenes évek elején rendezték
utoljára. Az 1999-es nagy esõzés
után bizonyos munkákat el kel-
lett végezni, ám ez kevés volt.
Az idei elõrejelzések azzal fe-
nyegették a patak környékén la-
kókat, hogy a csapadékos ápri-
lis-május az öt évvel ezelõttihez
hasonló gondokat okoz. Ezért a
társulat áprilisban hozzá is kez-
dett a munkához, amelynek költ-
ségeit részben az önkormányzat
által fizetett érdekeltségi hozzá-
járulásból, részben pedig külön

szerzõdés alapján átutalt összeg-
bõl fedezték. Munkájukat, mint
Óvári László elmondta, nagyban
megkönnyítette – sõt, talán az
tette lehetõvé -, hogy most már
rendelkeznek
egy olyan kot-
rógéppel, amely
külön járóút
nélkül képes a
patak medrében
haladni, és alig
károsítja a pa-
tak melletti nö-
vényzetet.

A vízgazdál-
kodási társulat
elnöke, Szegedi
Sándor szerint
az elõrejelzések
beváltak, s õk
idejében csele-
kedtek. Koráb-
ban egy „ilyen” májusi esõ elön-
tötte a kerteket, most ezt sikerült
megelõzni. Elõször a legkritiku-
sabb szakaszt, a Révai utca kör-
nyékét rendezték, kitisztították
az Ilka-patak mellékágát, a Ka-
raj-patakot, és kikotorták a szõd-
rákosi ágat is, hogy a nagy vi-
zeknek arra is legyen lefolyásuk.

Gödön, a hetvenes években, egé-
szen a mederig eladták a terüle-
teket, és sok olyan hely van, ahol
a magáningatlanok körbezárják
a patakot, sõt, a kerítés átmegy a

patakon, és a
kerítések fel-
fogják az isza-
pot, hordalékot,
gátat képezve a
víz útjában.
Elvben fenntar-
tósávot kellene
biztosítani a
meder mellett,
és ezeket a sza-
kaszokat is ren-
dezni, de a tár-
sulat nem bont-
hat kerítéseket.

A vízgazdál-
kodási társulat
alapvetõ fel-

adata a nagy vizek levezetése, és
- az Ilka-patakkal együtt - több
mint húsz közcélú, összesen 140
km hosszú vízfolyás fenntartása.
Ezt, mint Szegedi Sándor elnök
elmondta, az érdekeltségi hozzá-
járulásokból kell fedezni. A víz-
gazdálkodási törvény szerint
ugyanis minden önkormányzat-

nak, minden földterület-tulajdo-
nosnak és földterület-használó-
nak, területarányosan díjat kell
fizetnie. A rekonstrukciós és
fenntartási munkákat pedig azo-
kon a területeken lehet végezni,
amelyekre a társulat megszerzi a
vízjogi engedélyt. A feladatokat
és ütemezésüket a társulat intézõ
bizottsága határozza meg, és a
közgyûlés fogadja el. Az elnök
szerint azonban a legfontosabb
az, hogy mindenütt beavatkoz-
nak, ahol ezt az élet- és vagyon-
biztonság indokolja.

Óvári László ügyvezetõ tájé-
koztatása szerint területükön
összesen kb. 20 mFt az éves ér-
dekeltségi díj, ehhez az idén, pá-
lyázatokkal további 7 mFt állami
támogatáshoz jutottak. Ez azon-
ban kevés a tervezett rekonstruk-
ciós munkákhoz, ebben az évben
már csak fenntartásra telik belõ-
le. Az Ilka-patak kotrása termé-
szetesen meghaladta a fenntartá-
si feladatokat, de ennek elvégzé-
se indokolt és halaszthatatlan
volt. A költségek egy részét pe-
dig – külön megállapodás alap-
ján - az önkormányzat fedezte.

B. J.

Szabad folyást engedtek az Ilka-pataknak

A népi bölcsesség szerint a májusi esõ
aranyat ér… Már akinek a jó fekete föld-
ben sarjadó kultúrnövényét táplálja. Az
bizonyára hálás az égieknek. De az, aki-
nek a háza falát, kertjét, pincéjében évek
óta féltve õrzött értékeit áztatja, az nem
tud örülni a hirtelen jött vízzuhatagnak.

Így voltak ezzel a gödiek is a májusi
felhõszakadás után. Percek alatt megtel-

tek a lefolyók, az árkok. Az addig tikka-
dó „búboshátú” utcákból a kertekbe, a
pincékbe ömlött az esõvíz ott, ahol nincs
csatorna. Ahol van lefolyó, ott is pillana-
tok alatt átjárhatatlan akadályként torla-
szolták el a víz útját a száraz gallyak,
árokba dobált hulladékok. 

A májusi felhõszakadás ismét meg-
mutatta az évtizedes hiányosságokat.

Sok gondot okoztak a betemetett, lebeto-
nozott árkok. A telkek szintje fölött ma-
gasodó utcákról akadálytalanul höm-
pölygött a víz. A legnagyobb problémát
a felsõgödi Lenkey utca mellett az
alsógödi Nemeskéri utcában, a volt TSZ
felöli részen, az Alagút és a Tóth Árpád
utca ingatlan tulajdonosainak jelentette a
hirtelen jött csapadék. 

- A májusi zivatar a bõséges esõvíz
mellett az elmúlt évtizedekbõl ránk ma-
radt gondokat is a nyakunkba zúdította –
mondja Kruzslicz István, önkormányzati
tanácsnok, a 8. számú körzet képviselõ-
je.  – Már tavasszal, a Bozóky téren ren-
dezett fórumon is tájékoztattuk a lakos-
ságot, hogy hozzáfogtunk az elmaradá-
sok felszámolásához.  Vízügyi szakem-

berek bevonásával láttunk a feladatok
megoldásához. Elkészült a legnagyobb
vízgyûjtõ, az Ilka patak kotrása, tisztítá-
sa. A Lenkey utca szintjébõl – folyama-
tos feltöltés miatt – 40 centit le kell gya-
lulni, az árkokat ki kell ásni, megtisztíta-
ni az idegen anyagoktól. Megkezdõdött
a csatorna és az árokrendszer tisztítása.
Itt is neki láttunk a munkának, a csak
„rémhírbõl lett aláírásgyûjtés jogi proce-
dúrája” miatt lelassult a munka üteme.
Most is szeretném hangsúlyozni – az alá-
írásgyûjtõkkel összhangban –, hogy a
Lenkey utcát nem egyirányúsítjuk, s
nem is volt szándékunkban. 

Kruzslicz István elmondta, hogy az
önkormányzat anyagi forrásaihoz mér-
ten minden lehetõséget megragad a víz-
elvezetõ rendszerek kiépítése érdekében. 

- Az alsógödi részen, elsõként, a
Nemeskéri utca árokrendszerét tisztítjuk
ki. A csapadékvizet egy irányba vezet-
jük, az úgynevezett Hajcsár úton, a
Perico elõtti területen, két ponton beve-
zettük az erdõbe, ideiglenes vízgyûjtõt
alakítunk ki. Feltárjuk, felújítjuk az Alag-
út utca csatorna-rendszerét – mutatja a
városi térképen az elvégzendõ feladatok
helyszíneit Kruzslicz István, aki azzal
zárta rövid nyilatkozatát: – Atermészetet
nem, de a múlt hibáit szeretnék legyõzni
a lakosság nyugalma érdekében.

V. I.
(Másodközlés: megjelent a Dunakanyar

Régió 2004. 10-es lapszámában) 

Figyelmeztetõ felhõszakadások
Az árkokat, csatornákat ki kell tisztítani

Göd Város Önkormányzata a 36/2002.
(XII. 30.) sz. ÖK rendelet alapján a telepü-
lési szilárd hulladék rendszeres összegyûj-
tésével és annak elszállításával – mind köz-
szolgálati feladattal - a Településellátó Szer-
vezetet (2132 Göd, Duna u. 5.) bízta meg.

A településünkhöz legközelebbi mûkö-
dõ, engedélyezett hulladéklerakó hely a vá-
ci Ottó Kft. üzemeltetésében levõ CSÖRÖ-
GI HULLADÉKLERAKÓ. Oda a köz-
szolgáltatási szállításokon túl is lerakható
vegyes kommunális hulladék, építési tör-
melék – térítés ellenében. A lerakó nyit-
vatartási ideje munkanapokon: 7-16 óra
között.

ADUNAKESZI 022 HRSZ. ALATT a
– volt kommunális – hulladéklerakó telep,
melyet a SA-HO Kft. üzemeltet, engedélye
most csak hulladéknak nem minõsülõ
inert (kémiai reakcóba nem lépõ) anyag
(föld, földtani kõzet) rakható le!

A települési folyékony hulladéklerakó
telep, a volt gödi STEINHOR Kft. tevé-
kenységét a Környezetvédelmi Felügyelõ-
ség felfüggesztette, illetve elrendelte a leürí-
tõ hely bezárását.

A legközelebbi leürítõ a Fõvárosi Csa-
tornázási Mûvek Rt. kezelésében levõ telep
BUDAPEST IV., TÍMÁR u. 1., mely meg-
felel az elõírásoknak. E folyékonyhulla-
dék leürítési telep nyitvatartási ideje
munkanapokon: 

7-17 óra között, szombaton 7-14 óra
között.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hulladék-
lerakás

A Pesti úton, a CBA elõtt is „bokáig jártak” a vízben
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- Az interpelláció idõszerûségét számos té-
nyezõ tette sürgetõvé – mondta kérdésünkre
válaszolva Bódiné Rábai Zita önkormányza-
ti képviselõ, a polgári frakció tagja. – A dön-
tõ érv, hogy – kötelezõ közszolgáltatás hiá-
nyában – a folyékony hulladékkal folyama-
tosan szennyezik környezetünket. 

- Új keletû problémáról van szó?
- Nem. A környezetvédelmi bizottság el-

nökeként sok bejelentést kaptam hasonló
környezetszennyezésrõl, de még a közel-
múltban is jó néhány jelzés hozzám érkezett.
Vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik no-
ha anyagilag megtehetnék, mégsem kötnek
rá a csatorna-hálózatra. Ahol pedig még
nincs kiépítve a csatorna, ott sem mindenki
szállíttatja el szippantóskocsival a szennyvi-
zet, hanem az emésztõ tartalmától „egyéni”
módszerekkel válnak meg. Mint ahogy azok

a vállalkozók is, akik a határban engedik „út-
jára”  kocsijuk tartalmát

– Konkrét esetekrõl is tudnak? 
- Másfél év alatt 10-15 bejelentés érke-

zett. Ezek közül azokat, amelyek konkrét
helyszínt tartalmaztak, vagy bizonyítható
volt a környezetszennyezés, továbbítottam a
jegyzõ és a közterület-felügyelõk felé. Két
esetben fénykép is készült az elkövetõrõl,
rajta az autó rendszámával. A bizonyító ere-
jû felvétel még ma is látható az Interneten.
Sajnos, keserûen kell konstatálnom, hogy a
vállalkozóval szemben a helyi hatóság nem
indított eljárást. A probléma rendkívül sú-
lyos. Sajnos, van olyan szippantós vállalko-
zó a városban, aki rendszeresen a szántóföld-
re üríti a kocsit, s ebbõl nem is „csinál
ügyet”. A megdöbbentõ az egészben, hogy
mindenki elõtt ismert az elkövetõ személye,
mégis büntetlenül megteheti. 

– Ön szerint a vállalkozók miért bontot-
ták fel az önkormányzattal kötött szerzõdést?

- Szerintem ennek az az oka: ha az önkor-
mányzattal szerzõdéses viszonyban vannak,
akkor számlát kell adniuk, ha nincs szerzõ-
dés, akkor viszont a munka jó része elvégez-
hetõ számla nélkül. Nem éri meg nekik, ha
szerzõdést kötnek. 

– Ez igen súlyos kijelentés.
- Igen. De az olvasók -, akik valaha is

szippantást vettek igénybe -, maguk is alá
tudják támasztani a fenti kijelentésem való-
diságát. Igaz, ha nincs számla, olcsóbb a
szolgáltatás. De a vállalkozó a számlával azt
is elismeri, hogy az elõírt helyre szállítja a
szennyvizet. Számla nélkül pedig gyakran a
közelben, a város külterületein üríti le…
Tisztában vagyok azzal, hogy sokak számá-
ra megfizethetetlen a csatornára való rákötés,

vagy a szippantás legális úton-módon, azaz
számlával való igénybevétele. Számukra a
megalkotandó rendelet alapján az önkor-
mányzatnak kell szociális alapon kedvez-
ményt, vagy akár a díjmentességet biztosíta-
nia.

- A környezetvédelmi bizottságnak milyen
koncepciója volt a helyzet kezelésére?

- Lakosoktól, civilektõl – akik közül ki-
emelem a cross-futókat – számos bejelentés
érkezett, amelyeket minden esetben továbbí-
tottam a hatóság felé. Gyakorlatilag feltérké-
peztük a szennyezett területeket, ismerjük a
rendszeres elkövetõket. Az adatokat, ténye-
ket nyilvánossá tettük. Figyelemmel kísér-
tem a vonatkozó helyi rendeletek elõkészíté-
sét, kimunkálását, amelyeket májusban kel-
lett volna tárgyalnia a bizottságnak. Ám saj-
nos a politika közbeszólt, megszûnt a kör-
nyezetvédelmi bizottság… Atéma napirend-
re tûzését az is sürgette, hogy az Európai
Uniós törvényekhez kell igazítani az önkor-
mányzat környezetvédelmi rendeleteit is.
Végre kell hajtani a jogharmonizációt, mely-
nek elõkészítése elnöki idõszakomban már
elkezdõdött a hivatalban. Így különösen
szembeötlõ volt számomra, hogy az eltelt
idõszakban egyetlen szakbizottság, de a kép-
viselõ-testület sem tûzte napirendjére a ren-
deletek módosítását, a hiányzók megalkotá-
sát. Pedig a kialakult helyzet és a törvényi
határidõ egyaránt sürgeti az önkormányza-
tot. Az új, a talajvédelmi-, illetve környezet-
terhelési díjról szóló helyi rendeletet már jú-
lius 1-jétõl alkalmazni kellene, ám errõl
ugyanúgy nincs semmi hír, mint az elõzõek-
ben hiányolt rendeletrõl.

- Interpellációjuk tartalmának mi a lénye-
ge?

- Az önkormányzat szüntesse meg a je-
lenlegi állapotot, tegyen eleget törvényi köte-
lezettségének, szervezze meg a közszolgálta-
tást, teremtse meg annak megfelelõ feltétele-
it, hogy megállapodást köthessen a szolgálta-
tást végzõ vállalkozókkal. Rendeletében sza-
bályozza a szolgáltatás díját, valamint azt is
hogy  szociális alapon ki kaphat támogatást,
vagy díjmentességet. – húzta alá Bódiné Rá-
bai Zita.

Ilyés Gizella környezetvédelmi tanácsnok
is igen tragikusnak tartja a jelenlegi helyze-
tet. – Jómagam is meggyõzõdtem arról, hogy
a külterületen bizony itt-ott valóban érezhetõ
a szennyvíz szaga, az hogy korábban ott ürí-
tették ki. Jelenleg a város 80 %-a csatorná-
zott, ebbõl a lakások bekötési aránya 58 %-
os. Ez a tény is azt mutatja, hogy a korábbi
években kiépített csatorna-hálózatra nagyon
kevesen csatlakoztak rá. Az utóbbi másfél

évben építettre viszont szinte 100 százalékos
a csatlakozók aránya, hiszen nagyon kedve-
zõen  állapították meg az árat, s komplex
szolgáltatást nyújtott a kivitelezõ. 

- Látva a kialakult helyzetet, ön mit tekint
a legsürgõsebb feladatnak?

- A törvények betartását, a hiányzó rende-
let megalkotását. Most ezen dolgozunk, au-
gusztusban fogadjuk el a hulladékgazdálko-
dási tervet, mely magába foglalja a szilárd-
és folyékonyhulladék elhelyezésérõl szóló
rendeletünket is. Ha megvan a rendelet, ak-

kor lehet a törvény szellemében szankcionál-
ni. Addig viszont azt tudjuk tenni, hogy a
közterület-felügyelõkkel összefogva sziszte-
matikusan ellenõrizzük a „szippantósokat”,
megkíséreljük nyomon követni õket. Szor-
galmaztam, hogy a mezõõr kapjon fényké-
pezõgépet a bizonyítékok rögzítéséhez. Szó-
val, súlyos a helyzet, magam is láttam a

szennyezést. A tisztességes többség érdeké-
ben fel kell számolni a törvénytelenségeket.
Hivatalosan a XIII. kerületi Tímár utcában
fogadják a folyékony hulladékot. De nem vi-
szik oda. Kinevezésem óta tanulmányoztam

a korábbi dokumentumokat, melyekbõl szá-
momra az derült ki, hogy az önkormányzat-
nak egyetlen vállalkozóval volt megállapo-
dás, de õ is felmondta. Pillanatnyilag nincs
ilyen szerzõdésünk.

– S nem kezdeményezi az új megállapo-
dás létrejöttét?

- Dehogynem. Hiszen ez az egyetlen mód
az ellenõrzésre. Mindhármunknak, a lakók-
nak, a vállalkozó(k)nak és az önkormányzat-
nak is érdeke, hogy megszüntessük az illegá-
lis ürítéseket. Nagyon fontosnak tartom,
hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk
környezetünk védelmére. Ezért - a rendelet
elfogadása után - környezetterhelési díjat kell
fizetnie annak, aki a levegõt, a talajt, a vizet
szennyezi. A törvénybõl én azt olvasom ki,
hogy mindenkinek rá kell csatlakoznia a csa-
tornahálózatra. A jegyzõ úrnak – szociális
alapon - a jövõben is meglesz a lehetõsége,
hogy indokolt esetben a díjfizetés mértéké-
ben adjon kedvezményt. Hangsúlyozom,
hogy csak a mértékében. 

Dr. Szinay József jegyzõ is megerõsítet-
te, hogy valóban törvény írja elõ az önkor-
mányzatok szerzõdéskötési kötelezettsé-
gét. – Korábban volt két ilyen szerzõdé-
sünk, melyet azonban a vállalkozók egyol-
dalúan felmondtak gazdaságtalanság miatt.

Az ürítõ-telep távolsága miatt pillanatnyi-
lag nem akad olyan vállalkozó, aki hajlan-
dó lenne a szabályos szállításra, ürítésre.
Kényszeríteni pedig, senkit nem lehet. Van,
aki ezt a szolgáltatást teljesen ki is vette
vállalkozói tevékenységi körébõl. A sza-
bálytalanul ürítõkkel szemben pedig a bír-
ságolás eszköze áll rendelkezésünkre. Az
új Városfejlesztési Bizottság újragondolja
a feladatot és a lehetõségeket.  Õsszel szak-
emberek bevonásával, a törvény értelmé-
ben kidolgoznak egy javaslatot, melyet a
képviselõ-testület elé terjeszthetnek. Ennek
feltétele, hogy akkorra már körvonalazód-
janak a csatornázással kapcsolatos idõpont-
ok és körülmények: meddig lesz városunk-
ban, s mennyi olyan ingatlan, melynek tu-
lajdonosai továbbra is kénytelenek lesznek
igénybe venni a folyékony hulladék elszál-
lítási szolgáltatást – mert kimaradtak a be-
ruházásból, vagy mert nem tudják anyagi-
lag fedezni a rájuk esõ költségeket. Bár
igyekszünk olyan hitelt szervezni számuk-
ra, mellyel az ingatlan terhelhetõ lehet. A
hivatal szakhatósága kirója majd a környe-
zetterhelési bírságot azokkal szemben, akik
a meglévõ csatornát igénybe nem véve to-
vábbra is emésztõbe, vagy szabadon en-
gedve ürítik a folyékony hulladékot.

VETÉSI IMRE

Valami bûzlik...
Törvény van, de sokan mégsem tartják be

A gödi önkormányzat polgári frakciója szerint a városi önkormányzat
mulasztásos törvénysértést követ el, mert nem szervezte meg a szennyvíz-
elszállítás és -tárolás kötelezõ közszolgáltatását – derült ki a képviselõ-tes-
tület április 29-ei ülésén Ilyés Gizella környezetvédelmi tanácsnokhoz
címzett interpellációból, melyet Bódiné Rábai Zita és Dr. Horváth Viktor
jegyzett. Az országos hulladékgazdálkodási törvény 2002. januártól tette
kötelezõvé a helyi önkormányzatok számára a szennyvíz-elszállítással és
tárolással foglalkozó közszolgáltatás megszervezését. Agödi városi önkor-
mányzat a korábbi években a törvény betûjének eleget téve kötött meg-
állapodást két vállalkozóval, akik késõbb – „a lakosság számára nagy ter-
het jelent a szolgáltatás igénybevétele” indoklással – felmondták a megál-
lapodást.  

Rábainé Bódi Zita 
önkormányzati képviselõ

Ilyés Gizella
környezetvédelmi tanácsnok 

A tettenérés pillanata
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Kedvezõek az elmúlt kétévi adatok 
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 
közbiztonsági és bûnügyi helyzetérõl

A bûnügyi helyzetet az öt évvel
ezelõtti állapothoz hasonlítva a
fõkapitány elmondta, hogy a
legalacsonyabb mutatószámok
ezt a szakterületet jellemzik: ta-
valy 38.144 bûncselekmény vált
ismertté, ez 27,6%-os csökkenés
a 2001-es 52.750 elkövetéshez
képest. A lakosságot legjobban
irritáló vagyon elleni cselekmé-
nyek jelentik az összbûnözés
több, mint 2/3-át, ám kifejezet-
ten kevesebb a lopások (5,1%-

kal), a betöréses lopások
(20,7%-kal) és a gépkocsi lopá-
sok (15,3%-kal), valamint a la-
kásbetörések (7,5%-kal) és a
hétvégi házi betörések ((46%-
kal) száma. Kilencszázkilenc-
venkilenccel (999!) kevesebb
hétvégi ház-betörés volt!

A közrend elleni bûncselek-
mény 32,6%-kal kevesebb,
5.421-re csökkent. Nagyon je-
lentõs az embercsempészés 201-
rõl 32-re való visszaesése. A fo-
lyamatos rendõri jelenlétnek is
betudható a 3,4%-kal kisebb
közterületen elkövetett bûncse-
lekmények száma. A fiatalkorú
bûnelkövetõk is 2,2%-kal keve-
sebben voltak. Országosan is el-
ismert eredményeket értek el a
Pest-megyei rendõrök a pénzin-
tézeti és a benzinkutak elleni
rablások, továbbá az emberölé-
sek felderítése tekintetében. 

Az elkövetési mutatószámok
csökkenése mellett az általános
eredményességi mutatók emel-
kedõ tendeciát mutatnak mind a
nyomozás eredményessége,
mind az ismeretlen tettesek fel-

derítésére nézve. Összességében
elmondható, hogy a bûnügyi ál-
lomány a közrendvédelmiek
közremûködésével eredményes
munkát végzett az elmúlt két év-
ben, ezért lehet joggal büszke a
megyei rendõrök munkájára a
dandártábornok.

A közrendet és a közbizton-
ságot jelentõsen befolyásolja
Pest megye közúthálózatának
szerepe, hiszen az átmenõ, a ki-
ránduló és a bevásárló forgalom

is nagy. Valamennyi au-
tópálya, a legtöbb fõút és
egy autóút az illetékes-
ségi területéhez kapcso-
lódik. A szakterület fõ
feladata a turisztikai sze-
zonban az úgynevezett
„trükkös lopások” meg-
akadályozása. (A vala-
milyen ürüggyel megál-
lított autós csomagjait
kiveszik, vagy akár a jár-
mûvet is elveszik a veze-
tõtõl! Ezt fõként nyílt,
elhagyatott terepen, s
egyedül utazóval te-
szik!)  A közrendvédel-
mi intézkedések száma
2003-ban 124.037 volt.
Rendkívüli események
nélkül biztosították a vá-
lasztásokat, az EU- nép-
szavazást, a formula 1.

versenyeket és a visegrádi várjá-
tékokat is.

A közlekedésrendészeti be-
számolóból megtudtuk, hogy
2003-ban a halálos és súlyos ki-
menetelû balesetek száma csök-
kent. Az elõidézõ okok között a
gyorshajtás, valamint az elõzés,
a sávváltás és a megfordulás sza-
bálytalan végrehajtása szerepel.
Az intézkedések arányszámai a
közlekedésrendészetben: a hely-
színi bírságok és a feljelentések
száma jelentõsen nõtt, 2002-ben
187-tel kevesebb nyomozást
kezdeményeztek, viszont 5,8%-
kal eredményesebben hajtották
végre azokat. 2003-ban eredmé-
nyességi mutatójuk 3,9%-kal
volt jobb. 

– A közrendvédelmi és a köz-
lekedésrendészeti szolgálat
eredményességét az intenzív or-
szágos, helyi és területi közbiz-
tonsági akciók eredményezték. –
hangsúlyozta a fõkapitány a
szakmai együttmûködés és a
szervezett intézkedés-sorozatok
jelentõségét.

Kké

A PM Rfk illetékességi területén 2001 óta jelentõs mértékû és fo-
lyamatos bûnözés-csökkenésrõl számolt be a megyei rendõr-fõ-
kapitány, dr. Ignácz István r. dandártábornok a média képviselõi
számára május 20-án megtartott sajtótájékoztatón. 

Tisztelt Képviselõ Úr!

Képviselõ úr a Gödi Körkép 2004. májusi számában felsorolta,
hogy a város kiemelt létesítményeihez milyen támogatásokat
„adott a jobboldali kormány”. Én mint régi képviselõ úgy tudom –
és ennek utána is néztem –, hogy a T. országgyûlési Képviselõ úr
és a volt jobboldali kormány nem jeleskedett Göd város támogatá-
sában úgy, ahogy azt Képviselõ úr állítja. A Német László iskola
bõvítésére például semmilyen pályázati pénzt nem kapott a város,
ugyanis az még 1996-os idõszakban kezdõdött fejlesztés volt, ön-
erõbõl és hitelbõl megvalósulva. A strand fejlesztésében szintén
nem történt semmilyen elõrelépés ahhoz képest, hogy négymillió
forintot mégis juttattak – a Gyógyfürdõ megtervezésére. A termál-
vizû fürdõ fejlesztése azóta is áll,  eredményes pályázat hiányában.
A meglévõ sportcsarnok szintén önerõs beruházás volt, azzal kap-
csolatban sem igaz, hogy állami támogatással, vagy képviselõi
lobbizásból eredõ pénzbõl épült volna fel.

A tisztesség megköveteli tõlem, hogy korrekt legyek: a Huzella
Tivadar Általános Iskola fejlesztésére valóban 10 millió forintot
kaptunk a Pest Megyei Fejlesztõ Tanácstól, de ezen összeget is
megosztottan. Tudvalévõ, hogy több mint 100 millió forintba került
az iskola építése, s a fennmaradó összeget (90 millió forintot) ek-
kor is önerõbõl és hitelbõl fedeztük. Megjegyezni kívánom, hogy a
fent említett négy- és tíz-millió Ft csekély arányúak a város költ-
ségvetését tekintve – gondolom, hogy nem veszi zokon Képviselõ
úr, ha igen szerény támogatásnak minõsítem. Ezen gondolatokat
azért írom le, mert elég régóta, több cikluson keresztül képviselõ
vagyok, és ezalatt nem igazán tapasztaltam, hogy a 2. sz. Ország-
gyûlési körzet fideszes képviselõje nagy anyagi vagy eszmei segít-
séget biztosított volna a város fejlõdéséhez. 

KRUZSLICZ ISTVÁN

MENEDZSER TANÁCSNOK

Válasz Imre Zsolt
képviselõ úrnak

Gépkocsifeltörések
Felhívás

Fogadó órák
Göd, Polgármesteri

Hivatalban
Jegyzõ: 
minden hó 1. hétfõje, 13.00 – 18.00 óra
Alpolgármester:
minden hó 2. hétfõje, 13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ:
minden hó 3. hétfõje, 13.00 – 18.00 óra
Polgármester: 
minden hó 4. hétfõje, 13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ
fogadóórái: 
június 10-én, csütörtökön 15-17 órakor
Szõdligeten, a Polgármesteri Hivatalban, jú-
nius 17-én, csütörtökön 15-17 órakor Gö-
dön, a Polgármesteri Hivatalban, július 1-én,
csütörtökön13-15 órakor Vácott, a Városhá-
zán és Június 8-án, csütörtökön 15-17 órakor
Szõdligeten, a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelt Szülõk!
Óvoda épületeink elõtt, a Jávorka utcában és a Béke úton az
utóbbi hónapokban sorozatos gépkocsi feltörések történnek.
Kérjük az óvodába érkezéskor semmit ne hagyjanak gépjár-
mûveikben, ami „felkeltheti mások érdeklõdését”.

KARASZEK ERNÕNÉ ÓVODAVEZETÕ
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…egy köztéri fa asztallapot,
egy újonnan kihelyezett sze-
métkosarat és – ez nem mor-
bid humor – Beck Ö. Fülöp
fejét.

Beck Ö. Fülöp (Pápa 1873. - Bu-
dapest 1945. január 31.) szob-
rász, legjelentõsebb magyar
érem és plakett alkotómûvész.
Munkái a Nemzeti Galéria és eu-
rópai múzeumok tulajdonában
vannak. 

Portréját ábrázoló mell-
szobra az alsógödi vasútállo-
más mellett található. (sic!)
1912-1944 között alkotott
Alsógödön a Pesti út és a József
Attila utca határolta területen. 

Forrás:
http//www.freeweb.hu/varosv

edo/dokumentum/god/god_hires
segek.html 

További információ:
http://www.freeweb.hu/kep-

tar/magyar/b/beck_o/

* * *
Gyermekkorom nagy öregje-

itõl, nagyszüleink korosztályá-
tól hallhattuk a tréfás, de vala-
hol igaz diák figyelmeztetést:
„Isten szeme mindent lát. El ne
lopd a léniát!”

Azért jutott eszembe ez a
rigmus, mert nagyon szomorú
aktualitása van most, itt, éppen
Gödön: egyre-másra tûnnek el
közterületekrõl bizonyos tár-
gyak!

Hátha lesz annyi eredménye
soraimnak, hogy legalább meg-
áll ez a sorozat. A lelkiismere-
tére szeretnék hatni azoknak,
akik viccbõl, heccbõl, vagy
nagy üzletet sejtve elvették tõ-
lünk azt, ami a miénk, gödieké:
az nem csak a tiétek, de a tiétek
is, ha közösen húzzuk a hasz-
nát – gyönyörködünk, emléke-
zünk, rendeltetésszerûen hasz-

náljuk. Olyan kevés az, amivel
a város dicsekedhet, amire
büszkék lehetünk, bár sok a le-
hetõség rá. Csak elõ kellene
bányászni (sokszor a szemét
alól), rendbe kellene tenni (fo-
lyamatosan tesszük), be kelle-
ne mutatni (erre is vannak kez-
deményezések). De nem ellop-
ni! 

Igen, ismeretlen társaink,
akik vagytok köztünk, ti lopta-
tok. Isten és ember elõtt, s a
büntetõ törvénykönyv szerint
is aki ezeket cselekedte: TOL-
VAJ! Adjátok meg magatoknak
azt a lehetõséget, hogy a lelki
egyensúlyotok kicsit kiegyenlí-
tõdhessék, s az éj leple alatt te-
gyétek ki olyan helyre, amit el-
vettetek tõlünk, ahol becsülete-
sek rátalálnak, s visszajuttatják
eredeti helyére. Vigyázzatok,
nem kell, hogy meglássanak –
nem az a cél –, csak felejtsétek
ott valahol…!

* * * 
Vihetnék – de marad…
… az utcán az elhagyott hajótest

és mellette – meg máshol is – egy
roncsautó.

Nem úgy felejtették kinn ingósá-
gukat néhányan, ahogy az imént
gondoltam – bár õket sem látta meg
senki. Göd különbözõ pontjain meg-
jelennek  feleslegessé vált monstru-
mok. Ez is az illegális szemétlerakás-
hoz tartozik, de nem is félreesõ he-
lyen találunk roncsokat – éppen csak
hogy nem a fejünkre rakják õket. Az
üzemképtelen, valamikori kedvence-
ket többszöri hivatalos vagy lakossá-
gi felszólításra sem szállíttatják el az
„illegalitásba vonult” jogos tulajdo-
nosok.

Nem lehetne fordítva, kérem?
Ki-ki vigye a magáét, de ne nyúl-
jon más holmijához!  

KISS-KÁSA ÉVA

Neked jó a megfordított világ
Keressük – mert ellopták…

m A környezetvédelmi alapban
1 mFt áll rendelkezésre, ezen kí-
vül az illegális szemétlerakók
felszámolására 2 mFt van elkü-
lönítve. Ezen összegek fordítha-
tók idén a környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok megoldá-

sára. Nem sok, de megfelelõ kö-
rültekintéssel azért lehet ered-
ményt elérni belõle.

A Környezetvédelmi Bizott-
ság részére megszavazott 1 mFt
éves keret átkerült a Városfej-
lesztési Bizottsághoz. Ebbõl már
elkötelezte magát kb. 150 eFt
erejéig a korábbi Kv Bizottság.

m A TESZ-szel együttmûköd-
ve megrendeltük a Nemeskéri
úton levõ fák gallyazását, vala-
mint a Csónakház melletti élet-
veszélyes fa kivágását. Tájéko-
zódásom szerint ezen a területen
elég sok a restancia, fel kell mér-
ni az igényeket, a helyszínen
személyesen megnézni a valós
állapotot, és azután intézkedni.
Erre a feladatra a költségveté-
sünkben majdnem 1.5 mFt áll
rendelkezésre.

m A Városfejlesztési Bizott-
ság kérésére elsõdleges tájékoz-
tatást kértem a Környezet és Fej-
lõdés Tanácsadó Irodától hulla-
dékgyûjtõ szigetek kialakítására
vonatkozóan. Véleményük sze-
rint Gödön 3-5 gyûjtõsziget ki-
alakításának közvetlen költségei
(konténerek, burkolat) 680-5500

eFt körül lennének, a mûködte-
téshez szükséges fejlesztések to-
vábbi 7-30 millió Ft-os beruhá-
zást jelentenek, utóbbi azonban
külsõ (begyûjtõ) cég bevonásá-
val is megoldható. A kialakításra
és a mûködtetés gépi hátterének

megteremtésére pályázati forrás
igényelhetõ.

m Az idei költségvetésben
640 eFt+Áfa az elõirányzat kul-
lancs írtásra. Szunyogírtásra
1761 eFt+Áfa, vadgesztenyefák
permetezésére 480 eFt+Áfa, fa-
kivágásra-gallyazásra 1939
eFt+Áfa.

m Az illegális szemétlerakók
megszüntetéséhez szükséges gé-
pi és szállítási munkákra vállal-
kozóval kötöttünk szerzõdést.
Sajnos, a gödi lerakó engedélye
lejárt, csak földet tud fogadni. A
szemetet a csömöri lerakóba
kényszerülünk szállíttatni. Deb-
receni Péternek köszönhetjük az
alapos és részletes térképet,
melynek segítségével a vállalko-
zó megtalálja a szemétkupaco-
kat. További segítségünkre volt a
két erdõbirtokossági társulat fel-
keresésében, akik támogatni
fogják az illegális lerakók fel-
számolását. A munka szakszerû-
ségét a Beruházási osztály ellen-
õrzi. A vállalkozóval a kapcsola-
tot folyamatosan tartom.

ILYÉS GIZELLA

KÖRNYEZETVÉDEMI TANÁCSOK

Környezetvédelmi hírcsokor

A Göd-Csomád földút mellett megszûnt néhány illegális szemétle-
rakó! Nagyon nagy köszönet érte azoknak, akik ebben segédkez-
tek. “Eredeti” ötletnek tartom, hogy egy árokkal megnehezítették a
kocsik odaállását, s ezzel az újabb szemétlerakást.                     T

A Steinhor-telep elõl, és még két helyen az utak mellõl a nagyobb
tömegû (kb. 30-40 m3) lerakott vegyes törmeléket és szemetet el-
szállította a megbízott vállalkozó. Sajnos, a többség még kb. 110-
120 helyen az erdõkben van, amit mára már „jótékonyan” eltakart
a vegetáció.                                                                           ERTÉ

Május 2-a óta ez a szemétkupac éktelenkedik a Mikszáth u 36-38. számú házzal
szembeni füves területen. Azóta csak növekszik a kupac… Fotó: R. É.
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14OKTATÁS-NEVELÉS

Az alábbiakban néhány feltétle-
nül fontos tudnivalót ismertetek
a gyermekvédelmi támogatások-
kal kapcsolatban.

A legfontosabb szabály, hogy
a jogosultság megállapítása ké-
relemre indul. A kérelmeket a
Népjóléti és Lakásügyi Bizott-
ság bírálja el. A támogatások
megítélése rászorultsági alapon
történik, melynek feltételeit a
gyermekvédelmi törvény, és a
gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet tartalmazza. Az
Önkormányzat az alábbi támo-
gatási formákat nyújthatja a rá-
szorulóknak:

1. Rendszeres gyermekvé-
delmi támogatás

A leggyakrabban elõforduló
támogatási forma a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, ko-
rábbi nevén a kiegészítõ családi
pótlék. Ennek az ellátási formá-
nak a célja a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben levõ családok
anyagi támogatása, ennek révén
a gyermek családi környezetben
történõ ellátásának elõsegítése. 

A jogosultság megállapítása
Az a kérelmezõ jogosult

rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásra, akinek családjában
az egy fõre jutó netto jövedelem
az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (2004 évben ez az ösz-
szeg: 23.200 Ft) nem haladja
meg. A törvény nem ad lehetõ-
séget méltányosságra. A kére-
lemben szerepeltetni kell az ösz-
szes jövedelmet, havi járandósá-
got, amivel kérelmezõ és házas-
társa (élettársa) rendelkezik. Az
így kapott összes jövedelmet

kell elosztani a családtagok szá-
mával, ami kiadja az egy fõre
jutó havi netto jövedelmet. A jö-
vedelemnyilatkozatban szereplõ
adatok valódisága környezetta-
nulmány készítésével vizsgálha-
tó. A jogosulatlanul felvett tá-
mogatás összegét vissza kell té-
ríteni. A rosszhiszemûen eljáró
kérelmezõ a felvett támogatás
kamattal megemelt összegét kö-
teles visszafizetni. Ha a kérel-
mezõ családi (pl. gyermek nagy-
korúvá válása, tanulói jogviszo-
nyának megszûnése), valamint
vagyoni viszonyai (pl. egy fõ re
jutó havi netto jövedelem meg-
emelkedik) megváltoznak, 15
napon belül köteles azt bejelen-
teni a Polgármesteri Hivatal
Gyámhatóságánál. 

A rendszeres gyermekvédel-
mi támogatás folyósításának
idõtartama egy év. További fo-
lyósítás igénylése esetén a kérel-
mezõ felülvizsgálatra adja be is-
mételten kérelmét. Ismételten ki
kell töltenie a kérelmezõ adatla-
pot és jövedelmi, családi viszo-
nyairól ismételten nyilatkozik.
Ekkor kérelmét újra elbírálja a
Bizottság. Abban az esetben, ha
megfelel a jogszabályi feltéte-
leknek, a támogatást tovább fo-
lyósítja, ha nem felel, meg akkor
a kérelmet elutasítja, így a támo-
gatás folyósítása megszûnik.

2. Rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás

A rendszeres gyermekvédel-
mi támogatás mellett kiegészítõ
jelleggel mûködik a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás. En-
nek a támogatásnak az a célja,
hogy az átmenetileg rendkívüli
élethelyzetbe került gyermeket
nevelõ családnak egyszeri ösz-

szegben nyújtson támogatást.
Rendkívüli élethelyzetként lehet
figyelembe venni a betegséget, a
hirtelen jelentkezõ többletkiadá-
sokat, haláleseteket stb. A jogo-
sultság megállapításának felté-
tele, hogy a családban az egy fõ-
re jutó nettó jövedelem ne ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj-
minimum 150%-át, amely 2004
évben 34.800 Ft.

Sajnos a lakosság körében az
a tudat él, hogy a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás sür-
gõsségi segély, és ha ezt kérel-
mezi, azonnal pénzzel távozhat
a Polgármesteri Hivatalból. Ez
téves feltételezés, hiszen ennek
a támogatásnak ugyanaz a sorsa,
mint a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásnak, mind a
döntést, mind a csatolandó irato-
kat illetõen. Egyetlen különbség
van a két forma között, mégpe-
dig hogy a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás egyszeri ösz-
szegû támogatás. A támogatás
tehát nem sürgõsségi segély!

Megfigyelhetõ, hogy a kérel-
mezõk közül sokan lehagyják a
támogatási kérelem indoklását,
pedig ez érvényességi kelléke
ennek a támogatási formának!

FIGYELEM! Azon kérel-
mezõ, aki tárgyévben részesül
rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban, évente egy alka-
lommal, aki nem részesül rend-
szeres gyermekvédelmi támoga-
tásban, évente két alkalommal
kaphatja meg ezt a támogatást.

3. Beiskolázási támogatás
Göd Város Önkormányzata a

gyermekvédelemmel kapcsola-
tos pénzbeli és természetbeni
juttatások körét kiegészítette két
további támogatási formával,
ebbõl az egyik a beiskolázási tá-
mogatás.

Ezt a támogatási formát azon
kérelmezõk igényelhetik, akik-
nek családjában az egy fõre jutó
havi netto jövedelem nem halad-
ja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át
(34.800 Ft). További feltétel,
hogy a gyermek alsó, vagy kö-
zépfokú oktatási intézménybe
járjon. Fontos tudnivaló, hogy a
tanulói jogviszonyt az intéz-
mény igazolja a kérelmezõ la-
pon. A kérelmek leadása határ-
idõhöz kötött, amelyet a Népjó-
léti és Lakásügyi Bizottság el-
nöke tûz ki. A határidõre le nem
adott kérelmek már csak pót-
igényként szerepelhetnek a bi-
zottság elõtt. A támogatás mér-
tékérõl és odaítélésérõl a bizott-
ság dönt. 

4. Étkezési támogatás
Szót kell ejteni az étkezési

támogatásról is, amit szintén az
Önkormányzat vezetett be ki-
egészítõ jellegû támogatásként.
Ez a támogatási forma hasonló a
beiskolázási támogatáshoz, any-
nyi különbséggel, hogy nincs a
kérelemnek leadási határideje,
hanem folyamatosan bírálja el a
bizottság. A támogatás mértéké-
rõl a bizottság mérlegelési jog-

Hogyan intézhetjük  
A gyermekvédelemmel  

A Huzella Tivadar Általános Iskolában 2004. június 4-én pénte-
ken Suli-show-val búcsúztatták a tanévet. Az egymást követõ
programok közben is kézmûves foglalkozásokon vehettek részt
a kreatívabbak, illetve a testfestõ alkotását hordozták büszkén ar-
cukon a vállalkozók. Sor került meglepetésekre és tombolasorso-
lásra is. „Kelta harcosok”, táncosok és a Gézengúzok csoportja
tartottak bemutatót. Fellépett Galambos Dorina, a Megasztár ve-
télkedõ gödi résztvevõje. Az esti órákat a Scarabeus Együttes ze-
néje mellett a tûzijáték „koronázta”.

Huzella Suli-show
A Németh László Általános
Iskola 8. A osztályos tanulói és
szüleik nevében megköszön-
jük Sipos Ferencné osztá-
lyfõnöknek négy évi fárad-
hatatlan munkáját. Tudjuk,
gyermekeink okoztak olykor
fejfájást, de reméljük, örömet is
szereztek néha-néha.
További sikerekben gazdag, jó
munkát kívánunk:

Álmod volt a tanítás,
Álmod volt a tanóra.
Sose add fel semmiért, 
Gondolj csak a szépre, jóra!

Akad talán gyerek köztünk,
Ki tovább viszi féltett álmod.
Elbúcsúzik, de visszatér majd
Mint igaz, régi jó barátod.

GERGYELY MÁRTA
ÉS KVESZTÁR ÁRPÁDNÉ

SZMK

Búcsúzunk
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körben határoz. Szabályozására
a 3. pontban leírtak az irányadó-
ak.

FONTOS MEGEMLÍTE-
NI, hogy ez a támogatási forma
nem azonos az intézmények ál-
tal nyújtható kedvezményes ét-
keztetéssel. Az étkezési hozzá-
járulás kivételesen elõforduló
támogatási forma, azon kérel-
mezõk vehetik igénybe, akiknek
gyermekük nem részesül sem-
milyen jogcímen az állami nor-
matív étkezési kedvezményben
(rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatás, három, vagy több
gyermekes családok esetén, ille-
tõleg a tartósan beteg vagy fo-
gyatékos gyermek esetén).

Néhány szó az eljárási sza-
bályokról

Fokozott figyelmet kell for-
dítani a csatolandó iratok be-
nyújtására. A csatolandó iratok
körét a kérelmezõ adatlap tartal-
mazza. A gyakorlat szerint 2 fé-
le probléma jelentkezik ezzel
kapcsolatban. Az egyik a mun-
kanélküliek esetén. 

Abban az esetben, ha a ké-
relmezõ családjában valaki
munkanélküli, azt dokumentál-
ni szükséges. Ezt vagy úgy lehet
megtenni, hogy a munkanélküli
ellátásról szóló papírokat csatol-
ja, vagy a Munkaügyi Központ
váci kirendeltsége által igazolt
nyilvántartásba-vételi kérelem
másolatát. Mindkettõ hiányában
a Polgármesteri Hivatalban be-

szerezhetõ nyilatkozat-nyomtat-
vány kitöltése szükséges, mely-
ben büntetõjogi felelõssége tel-
jes tudatában kijelenti, hogy
munkaviszonyból származó
rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik. 

A másik probléma a gyer-
meküket egyedül nevelõ szü-
lõk esetén jelentkezik. Válás
esetén a gyermekelhelyezésrõl
szóló bírósági határozatot, vala-
mint a gyermektartási díjról
szóló megállapodást szintén
csatolni kell a kérelemhez. Ab-
ban az esetben, ha a kérelmezés
idõpontjában a kérelmezõ nem
él házasságban, illetõleg élettár-
sa nincs, a Hivatalban beszerez-
hetõ nyilatkozat-nyomtatvány
kitöltése szükséges, melyben
büntetõjogi felelõssége teljes
tudatában kijelenti, hogy gyer-
mekét egyedül neveli, élettársa
nincs.

FIGYELEM! A csatolandó
iratok minden támogatási for-
mának elõfeltételei. Mind-
egyik támogatási formához a
megfelelõ kérelmezõ adatlapot
kell kitölteni, melyek besze-
rezhetõk a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán.

A nem csatolt iratokkal kap-
csolatban, valamint a pontatla-
nul, hiányosan kitöltött adatlap-
pal kapcsolatban hivatalunk
adatpótlásra szólítja fel a kérel-
mezõt. A határidõn belül nem
pótolt adatok, valamint a nem
pótolt csatolandó iratok a kére-

lem elutasítását vonják maguk
után!

Sajnos az elõzõ év tapaszta-
latai alapján megfigyelhetõ,
hogy a kérelmezõk egy része
hiányosan adja be kérelmét.
Pontatlanul, hiányosan töltenek
ki személyi, jövedelmi, vagyoni
részhez tartozó adatmezõket, il-
letõleg nem csatolják a megfe-
lelõ igazolásokat, nyilatkozato-
kat. Ezzel többnyire saját hely-
zetükön nehezítenek, hiszen a
fölösleges levelezéseken túl
hosszabbítják saját ügyeik elin-
tézését. Adott esetben saját ma-
guk idézik elõ kérelmük elutasí-
tását, mivel a határidõre nem
pótolt adatok, iratok a fent emlí-
tettek alapján a kérelem elutasí-
tásával járnak. Minden nyom-
tatvány pontosan tartalmazza
a csatolandó iratok körét, sõt,
a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás adatlapjának hátulján
kitöltési útmutató található,
amely apró részletekbe menõen
taglalja a kitöltés egyes lépéseit.
A kérelmezõ-adatlap aláírása
a kérelem érvényességi felté-
tele!

Szintén szomorú tapasztalat,
hogy a jogosultak a kérelmük
ügyében hozott határozatokban
foglaltakat nem olvassák el, ille-
tõleg a határozatot nem õrzik
meg. Ez azért probléma, mert a
határozat szövege a jogosultság-
gal kapcsolatban fontos infor-
mációkat tartalmaz, valamint bi-
zonyos további jogosultságokat
(pl. normatív állami étkezési
kedvezményt) csak ezen határo-
zat birtokában lehet megszerez-
ni. 

Végezetül meg szeretném
említeni, hogy 2004-tõl a kör-
nyezettanulmányok nagyobb
hangsúlyt kapnak a segélyezé-
si eljárásokban. A jogosultság
feltételeit a Polgármesteri Hiva-
tal, illetõleg a Bizottság bármi-
kor környezettanulmánnyal el-
lenõrizheti. Ha a jövedelmi és
vagyonviszonyokról szolgálta-
tott adatok valódiságával kap-
csolatban kétség merül fel, a bi-
zottság vagyonvizsgálatot ren-
delhet el. Azon kérelmezõ jogo-
sultsága nem állapítható meg,
akinek a vagyona meghaladja a
gyermekvédelmi törvényben
elõírt értéket.

Összegzésként az alábbiak-
ra hívom fel tisztelt ügyfeleink
figyelmét:

A kérelmezõ-adatlap
nyomtatványt figyelmesen ol-
vassák el!

Az adatlapot pontosan tölt-
sék ki, csatolják a megfelelõ
igazolásokat, nyilatkozatokat!

Minden jövedelemrõl nyi-
latkozzanak, nyilatkozataik
fedjék a valóságot!

Ne feledjék aláírásukkal el-
látni kérelmüket!

A kapott határozatot figyel-
mesen olvassák el, és õrizzék
meg!

Tudom, hogy mindez nem túl
egyszerû feladattal jár a kérel-
mezõk számára, esetleg az értel-
mezéssel sem boldogulnak egy-
könnyen. Kérem, abban az eset-
ben kérjenek tõlünk pontos fel-
világosítást, segítséget.

KÁRMÁN GÁBOR

Igazgatási Iroda-vezetõ

15 OKTATÁS-NEVELÉS

 hivatalos ügyeinket?
 kapcsolatos támogatásokról 

Sikeresen lezajlott idei gyermek-
rajz pályázatunk, melyet 10. al-
kalommal hirdettünk meg, tehát
épp 10 éves múltra tekint vissza.
Lovakról vagy gombákról lehetett
rajzolni, s a 3-15 éves gyerekek
nem is sajnálták az idejüket: több
mint 400 pályamû érkezett. A Kis-
erdõben mindenkinek kiállítottuk
a rajzát, s szerencsére nem mosta
el az esõ az „egynapos tárlatot”.

Szakértõ zsûri bírált az idén is a
pályamunkákat, most Mógorné
Gyõrffy Anikót, az Olajfa Mû-
vészház háziasszonyát és ikonfes-
tõt, valamint Fehér Márta buda-
pesti iparmûvészt kértük fel. Õk
90 alkotást tartottak díjazásra
méltónak. Értékelésük szerint az
óvodások, az 1-2. osztályosok és
a hatodikosok munkái voltak ki-
magaslóan jók.
Május 8-án, a Madarak és fák
napján adtuk át a díjakat. Hála bõ-
kezû szponzorainknak, nagy örö-
möt szereztünk a gyerekeknek
még akkor is, ha nem lettek díja-

zottak, mert mindnyájuknak tud-
tunk osztani apróságokat, folyó-
iratokat.

Köszönet a rajzpályázat támo-
gatóinak:
CLH Hûtés- és Klímatechnikai
Kft., Bp., Szerb Kisebbségi Ön-
kormányzat, Göd, Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium,

Tessloff és Babilon Kiadó,
TerrmészetBúvár Kiadó, Gönczöl
Alapítvány, Vác

Royal Press Nyomda,
Göd, Szent Hubertus Étte-
rem, Göd, Mítosz Vendég-
lõ, Göd, Zikva Játékbolt,
Göd, Botos Géza állatke-
reskedése, Göd, Nagy és
Nagy Kft., Bp., Dunaka-
nyar Takarékszövetkezet,
Dunabogdány, Gödi Na-
pok Hírmagazin, Göd

***
Mivel a felnõtt könyvtár
adománygyûjtõ gömbje
szinte teljesen megtelt,

Mészáros Emília fõkönyvelõ el-
lenõrzésével fölbontottuk. Önök,
kedves látogatóink, az elmúlt 3
hónap alatt 88.940 Ft-ot dobtak
bele, új könyveket remélve. Kö-
szönjük! Budapesten, a Teve utcá-

ban igen nagy kedvezménnyel
tudtunk vásárolni, igyekeztünk fi-
gyelembe venni adományozóink
kívánságait is. A könyveket „fel-
dolgozzuk” és védõborítóval lát-
juk el, s egy hét múlva már válo-
gathatnak is belõle.

***
Könyvtáraink mint minden év-
ben, az idén is bezárnak néhány
hétre. Ekkor az internetet sem
tudják használni, számítsanak rá!

A központi- és gyermekkönyvtár
(Pesti út 72.) 2004. júl. 12. – aug.
1. zárva. Nyitás: aug. 2. hétfõ, 13
óra

Az Ady fiókkönyvtár (Kálmán u.
13.) 2004. aug. 2. – szept. 1. zárva
Nyitás: szept. 2. csütörtök, 9 óra

***
Minden kedves könyvbarátnak jó
pihenést és kellemes olvasmány-
élményeket kívánunk a nyárra!

A könyvtárosok

Könyvtári Hírek
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Göd Önkormányzata – immár
10. alkalommal – ismét csatlako-
zott a Magyar Szabadidõsport
Szövetség által megszervezésre
kerülõ KIHÍVÁS NAPJA 2004.
országos sportjátékhoz, a Kana-

dából elindult Challenge Day-
hez, mely május 26-án, szerdán 0
órától 21 óráig tartott világszerte.
Települések versenyeznek ilyen-
kor, hogy a lakosság lélekszámá-
hoz viszonyítva hol sportolnak
legtöbben legalább 15 percig.
Városunkban elsõsorban az in-
tézmények – iskolák, óvodák,
bölcsõde, idõsek klubja, gyer-
mekjóléti szolgálat, családsegítõ
szolgálat, TOPház Egészségügyi
Otthon, mûvelõdési ház és a
sportegyesületi szakosztályok –
vettek részt  a programokban.

A tavalyi évhez hasonlóan 26-
án reggel héttõl estig minden gö-

di gyermek ingyen látogathatta a
melegvizû strandot, ahol a nap
fénypontja a Suli-póló, a vízilab-
da „bajnokág” volt. Nem csak a
profi, egyesületi sportolók, bárki
kipróbálhatta ezt a nedves sport-

ágat, amit a kissé borongós idõ
ellenére is megtettek jónéhányan.

Szerkesztõségünk igyekezett

végiglátogatni a helyszíneket. Az
ünnepélyes megnyitóra a
TOPhÁZ Egészségügyi Otthon-
ban, Sándor István polgármester

köszöntõjével, került
sor. Ott a Gyermek-
napi vígalom is
ugyanakkor zajlott.
A rendezvényt Tö-
rök László, a Pest
megyei és a Dunake-
szi Vöröskereszt ne-
vében segítette, de
jelen voltak a
szõdiek és a pil-
isvörösváriak képvi-
selõi is. A gödi Na-
pos Oldal nyugdíjas
klub tagjai már visz-
szatérõ segítõtársai a
gondozóknak e na-
pon. Az AEGON

Magyarország Általános biztosí-
tótól ruhanemût, játékokat és
számítógépet, a városi önkor-
mányzattól többek között édessé-
get kaptak ajándékba, amit – fõ-
ként a csokoládét – õszinte lelke-

sedéssel, és a mindnyájunkat le-
nyûgözõ mûsorral köszönték
meg. Egészségi állapotukat te-
kintve meglepõ produkciót nyúj-
tott a gyönyörûen szavaló és
éneklõ fiatalember, és a mozgá-
sát hatalmas igyekezettel kordá-
ban tartani tudó, vidám néptán-
cos társa, akit a legkisebbek xilo-
fonritmusa kísért. Késõbb a töb-
biek is játékos napot tartottak,
elõtte azonban ajándékul kapták

még a vendégségbe érkezett Bo-
hócdoktorokat!

Az 1. sz. Óvoda és Kastély
Központi Óvoda gyermekei a

szülõket bevonták a sportjáté-
kokba, maguknak pedig egy kis
kimenõt engedélyeztek: a na-
gyobbak biciklitúrára indultak.
Az iskolások saját és városi ren-
dezvényeken vettek részt, mo-
zogtak kedvükre, vagy versenye-
ken vettek részt. A Huzella Tiva-
dar általános iskolások a Fene-
ketlen tó mellett gyûjtötték a
pontokat, Németh László iskolá-
sok tornaórákon és háziversenye-
ken sportoltak.  Bölcsõdés apró-
ságoktól – akik játékosan verse-
nyeztek – az Idõsek Klubja-tago-

kig (gyógytornász segítségével)
terjedt az aktív résztvevõk száma
a nap mozgásos eseményeiben. A
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat délután szabadtéri ze-
nés tornára hívta az érdeklõdõ-
ket.

A József Attila Mûvelõdési
Ház az alsógödi sportpályán és
környékén a Tavaszi Futások
utolsó, III. versenyének megren-
dezésében vett részt az ötletgaz-
da cross-futókkal, és a patrónus
önkormányzat Sportbizottsága
képviselõivel – általános iskolá-
sok részére, négy korcsoportos
beosztásban, kétévenként emel-
kedõen 1-2. osztályosoktól 7-8.
osztályosokig. Futóverseny volt
a javából!

KKÉ

Kihívás Napja 2004
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Folytatás az 1. oldalról.
A tanulságos bábelõadást tán-

cosok követték: step-, hipp-hopp-,
fantázia- és gyermek néptánc, majd
Fitt-kid bemutató. Tombolavásár-
lás és sorsolás közben bohócpará-
dék, sportvetélkedõk zajlottak. Fel-
léptek a Gézengúzok, Zsola és a
Vad Orcsideák. Zenélt a  Scarabeus

együttes – természetesen este, hogy
a szülõknek is jusson valami, majd
következett a disco.

Mindeközben a kicsik találkoz-
hattak Hófehérkével, a kis Kuká-
val, no meg micimackóval, s lehe-
tett még pónilovagolni is!

HEGEDÛS ÁGNES 
SZERVEZÕ, VISZ  

Gyermeknap 2004

A VISZ Köszönetet mond a tá-
mogatóknak:

Lee Kyu Chol, VEGA-
IMPEX, DUNAMETÁL Öntõde,
FAKUSZ HB Bt., Takács Mihály,
Matyó és Takács Kft., Exele Kft.,
Pioneer Kft., Phyto, Borostyán
Virágüzlet, Radó Sport Horgász-
cikk, Helmes Ferenc, Norma
Kft., Rétes Bolt, Gödi Ámbitus
Kft., Bestiák Szépségszalon, Tó
Büfé, Gyurika Bt., Szerb Önkor-
mányzat, Mítosz Vendéglõ, Sza-

bó József vállalkozó, Dr. Hetényi
Tamás, Oláh Pékség, Belga Sör-
ház, Martonfalvi és Tsa Bt.

Köszönetet mondunk a segí-
tõknek: 

Zachár Zsuzsa, Érdi-Klausz
Zsuzsa, Huszár Erika, Petróné
Horváth Kriszta, Oláhné Vizvári
Zsuzsa, Major Jánosné, Bartusné
Ági, Tar Bertalan, Dunakanyar
TV, Szállerder Lovastanya,
Kruzslicz István, Kasza Lajos

VÁRJA AZ ÚJABB

TANÍTVÁNYOKAT IS

A KIS TERMÉSZETBÚVÁR

ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Kis Természetbúvár Általá-
nos Iskola (Göd, Bartók u. 8-
10.) a következõ tanévre is vár-
ja a nyitott, érdeklõdõ gyere-
keket.

Amit nyújtunk: Személyköz-
pontú szemlélet!

Nyitott, õszinte együttmûkö-
dés nemcsak a gyermekekkel,
hanem a családokkal is. Családi-
as légkör, foglalkozások kis cso-
protban. Természetközeliség,
csodálatos környezet. Termé-
szetbúvár életmód, sok-sok ter-
mészetismeret. Haladás sze-
mélyre szabott tempóban és mó-
don. Aprólékos készségfejlesz-
tés, tehetséggondozás, felzár-

kóztatás. Úszás, néptánc, angol
nyelv. Családi napközi kereté-
ben a még nem iskolaérett gyer-
mekek számára tanító és óvónõ
vezetésével iskolai életmódra
való felkészítést

A 2004/2005-ös tanévben az
elõkészítõ csoportba 15, elsõbe
10 gyermeket tudunk fogadni.

Ismerkedést követõen, tanév
közben is fogadunk gyermeke-
ket !

Érdeklõdni lehet Dr. Bilkó Ág-
nesnél
Telefon:06-27-330-142  dél-
elõtt, mobilon: 06-70-286-0028
E-mail: ktai@vnet.hu

Felhívás - Kis rajzosok!
A Gödi-Napok Hírmagazin értesíti mindazokat, akik „Az Erdõk, a
Madarak és Fák napja” alkalmával a GÖD VÁROSI KÖNYVTÁR RAJZ-
PÁLYÁZATÁN bármilyen helyezést értek el, hogy a lap júniusi tiszte-
letpéldányát – térítésmentesen – átvehetik a Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárában (József Attila Mûvelõdési Ház emeletén), illetve
kérjük, hogy minden elsõ helyezett szíveskedjék leadni szerkesztõ-
ségünk részére a nevét, címét, esetleg telefonszámát. A szerkesztõ-
ségünk által felajánlott díjként az elsõ helyezést elért pályázók a to-
vábbiakban postai úton kapják meg a magazin minden megjelenõ
példányát.
Címeteket eljuttathatjátok a következõ címek valamelyikére is:
Levélcím: G-N Hírmagazin – Tóth Zoltán 2132 Göd, Pf.: 5.
E-mail: magazin@gnhir.axelero.net

Óvoda – kiscsoport
1. Bon Gergely, 2. Szórád Márk
3. Bérczes Borbála, Poros Evelin
Vegyes technikák: 1. Szíj Gellért,
2. Gere Márk
Óvoda – középsõ csoport
1. Szupcsevics Panni, 2. Mórucz
Nóra, 3. Mráz Bori
Óvoda – nagycsoport (6 évesek)
Zsírkréta munkák: 1. Marosvöl-
gyi Boglárka  2 db munkával, 2.
Kovács Panni  2 db munkával
Ceruzarajzok: Eke Dorina, Bu-
dai János, Kelemen Jenõ
Vegyes technika: Kocsis Johan-
na, Bálint Alexandra, Boros Zsó-
fia
Festmények: Szlipcsevics Panni
(2 munka), Lipinczky Richárd,
Bence Gábor
I. osztály
Ceruzarajzok: Héder Virág,
Bereczki Zsófia, Raits Zsanett,
Norbi (Huzella), Stetina Bence,
Buránszki Dani
Egyéb technika: Vass Edina,
Szerecz Márton, Galazek Tímea,
Huszár Gábor
II. osztály
Zsírkréta: Ács
Enikõ, Székely Lí-
via, Demeter Anna
Pasztellkréta: Itáli
Vivien, Németh
Nóra, Ács Enikõ
Vegyes rajz: Sípos
Adrienn, Demeter
Anna, Berta Máté,
Nyírõ Rozina
III. osztály
Lovas kategória:
Fehérvári Pálma,
Bérczes Virág, Sumina Zoltán,
Barabás Patrícia
Gombák kategória: Mráz Bene-
dek, Gruber Zita, Szádovszky
Luca (gomba sorozat)III. osztály
Egyéb kategória: Kurucz Kata-
lin
IV. osztály
Egyéni kategória: Csiki Virág,
Nagy Balázs
IV. osztály
Varga Dóra, Novák Klára, Barta

Boróka, Õrsi Áron, Szõke Anna-
mária, Homoki Alexander
V. osztály
Lovas kategória:, Rabbie Lili,
Tóth Enikõ (2 db), Patak Ádám
Gomba kategória: Puskás Anna,
László Nikolett, Molnár Dávid
VI. osztály
Egyéni kategória: 1. Csiki Boróka
Grafika: Lukács Dávid, Hetey
Krisztián, Bónis Evelin
VI. osztály
Színes rajzok: Beregi Nóra, Pitti
Csaba, Szakmári Zsolt, Sumina
Alexa, Pásztor Kitti
VII. osztály
Grafika: Volentics Barbara, Ko-
vács Béla
Színes rajzok: Csengel Dorisz,
Torda Tibor, Õri Szandra
VIII. osztály
Nem állítottunk fel díjakat az
azonos minõségû munkák miatt!
Irodalmi kategória: Ács Enikõ
Ajándékot kapnak még: Belányi
Virág, Belányi Csenge, Bozó Ri-
ta, „Gomba Gábor”

Közösségi munkák: Farkas Csil-
la (1. oszt.) és Lilla (3. oszt.) és
Oláh Krisztián, Gõgös Dóra, Pa-
tak Ádám (4. oszt.), 2.   Ács Eni-
kõ (8 éves), Ács Sándor (6 éves),
Ács Péter (4 éves), 3. Gödi I. sz.
Óvoda  Montessori csoport (6
évesek)
Külön jutalom: Rácz Viktornak
a madarakért
Különleges technikák: Bodnár
Bettina

A könyvtári rajzpályázat
díjazottai
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Tizedszer ünnepelték meg Gödön
az Erdõk, a madarak és fák napját,
és ez alkalomból oklevéllel ismer-
ték el azoknak a munkáját, akik tíz
éve segítik a kiserdõben folyó
munkát. Külön köszöntötték Nagy
Gábort, aki – mintha nem is lenne
véletlen – éppen akkor, május ele-

jén lett hetven éves. És akirõl csak
a rend kedvéért írjuk le – hiszen a
gödiek többsége tudja -, úttörõje
volt e nap megünneplésének, és
kezdeményezõje a kiserdõ városi
parkerdõként való megmentésé-
nek.
Nagy Gábor azt mondja, hogy az
erdõ szeretetét születési helyérõl,
Hajduhadházról hozta magával, és
Gödön is szinte az elsõ közéleti
megnyilvánulása volt, hogy meg-
vétózta a kiserdõ felparcellázását.
De ez önmagában kevés lett volna,
az elhanyagolt, bozótos, szemetes
területtel valamit kezdeni kellett.
Csapatot szervezett a takarításra,
és már a nyolcvanas években elér-
te, hogy a tizenhét hektáros kiser-
dõ többé ne a szemét lerakóhelye
legyen. A rendszerváltást követõ-
en az önkormányzat is felkarolta a
terület ügyét, amelynek nagy len-
dületet adott, hogy nyertes pályá-
zatból megépült a játszótér.
- A játszóteret tulajdonképpen én

építettem, de a közmunkások nél-
kül az erdõt sem lehetett volna
karbantartani. Az egymást követõ
testületek mind segítettek meg-
mentésében. Érdekessége, hogy
hivatalosan nem is volt erdõ, ha-
nem közterület, és csak öt éve mi-
nõsítették át. De kilencvenötben
már olyan állapotban volt, hogy
rendezési terv készülhetett parker-
dõvé való átalakítására. A kétezer-
ben készült üzemtervben már
parkerdõként is szerepel. Vagyis,
elmondhatjuk, hogy újra lett erde-
je Gödnek.
A parkerdõt másképpen kell ke-
zelni, mint egy erdõt, és ez – mint
Nagy Gábor mondja – sokaknak
nem tetszik. Talán az sem, hogy a
kitermelt fákból padok, felszerelé-
si tárgyak, szeméttárolók készül-
nek, mégpedig otthon, a családi
ház udvari mûhelyében. Ott sora-
koznak a már méretre vágott dara-
bok, az elkészült szeme-
tesedények, de a vandálok által
tönkretett, és javításra váró padok
is. Legutóbb a Huzella iskola bel-
sõ játszótere köré készült pad.
- Szeretek faragni, a Várdombra
emlékmûvet csináltam, és én ké-
szítettem a játszóteret is. A Német
László iskolának elkészítettem a
névadó emlékfalát, a Huzella isko-
la új szárnyának átadására pedig
egy életfát formáltam ki. Fafara-
góként kaptam elismerést
Hajduhadház önkormányzatától is
a Bocskai-dombormûvemért,
2002-ben Huzella-emlékérmet
kaptam. A Gödért Emlékérem pe-

dig elsõként lett enyém a települé-
sen, de az erdõben végzett munká-
mat már a tanácsi idõkben is elis-
merték.
Nagy Gábor elismerésnek tartja
azt is, hogy egyre többen vesznek
részt a kiserdei madarak és fák
napján, és a szokásos rajzpályázat-

ra is rekord mennyiségû, közel
ezer rajz érkezett. Harmadik éve
pedig már pólókat is csináltat - az
ideit egy helybeli pedagógus rajza
díszíti -, amelyeket azok kapják,
akik a legtöbbet segítenek az erdõ-
vel kapcsolatos munkában. Mert
eddig állami támogatás nélkül, az
önkormányzat pénzébõl, és ön-
kéntes segítõk munkájával tartot-
ták rendben az egész területet.
- Jó lenne, ha pályázat révén sike-

rülne pénzhez jutnunk, mert már
elkezdtünk egy tanösvényt létesí-
teni, ahol bemutatnánk az erdõ
fáit, madarait. Sajnos, az elkez-
dett munkát vandálok tönkre is
tették. A tanösvény létesítése
mellett szeretném a sportpályát
alkalmassá tenni rendezvényekre,
hogy ott, a fák között tarthassuk
az ünnepségeket. Vannak távlati
terveim is: a golfpálya közelében,
a rómaiak útján egy hatezer négy-
zetméteres emlékparkot szeret-

nék létrehozni. A saját nevelésû
fák között lennének faszobrok,
emlékoszlopok is. De azért a leg-
fontosabb, hogy a kiserdõ meg-
maradjon! Azt mondják, úgy vé-
dem, mint a sajátomat. Így is van,
és dühös vagyok, ha valamit le-
rombolnak, amit mi felépítettünk.
Már arra is gondoltam, hogy re-
gényt lehetne írni az erdõ történe-
térõl. Ha lenne idõm, talán meg is
írnám!

BORGÓ JÁNOS

Nagy Gábor kiserdeje
Elismerés a madarak és fák napjának jubileumán 

Alakossági önerõvel történõ járdaépí-
tés szabályozása az elõzõ évihez ké-
pest annyiban változott, hogy az Ön-
kormányzat csak abban az esetben
biztosítja kiszállítással a szükséges
anyagokat, ha az utcában végig meg-
épül a járda. Ha egy-egy ingatlan elõtt
un. foghíjas járdaépítésre kerül sor, a
hivatal lakó nevére kiállított számla
alapján kifizeti az építéshez szükséges
sóder és cement árát. 

Továbbra is be kell jelenteni az
építés megkezdése elõtt az igényeket
az érintett terület önkormányzati kép-
viselõjénél, vagy a Polgármesteri Hi-
vatal Beruházási Irodájánál (tel.:

27/530-069). Az Önkormányzat az
igénybejelentõvel megállapodást köt,
amely tartalmazza az építendõ járda
anyagának meghatározását (mennyi-
ségét, minõségét), az építés módját, a
kivitelezésre vonatkozó elõírásokat és
a mûszaki paramétereket egyaránt
(megtekinthetõ: a www.god.huhonla-
pon a hírek menü pontban).

Az elkészült járdát (bejenentés
után) a Beruházási Iroda képviselõje
helyszíni ellenõrzéssel átveszi és do-
kumentálja.

POPELE JULIANNA

BERUHÁZÁSI IRODAVEZETÕ

Járdaépítés 2004-ben Otthon segítünk
Május 15-én Nagykovácsiban az Ott-
hon Segítünk Szolgálatok II. országos
találkozóján kapta meg a felkészítõ
tanfolyam elvégzésérõl szóló tanúsít-
ványát az elsõ hat gödi önkéntes
Benkõ Ágotától, az Otthon Segítünk
Alapítvány igazgatójától. Az úttörõ
csoport február végén kezdte meg a
felkészülést. Átvette oklevelét a szol-
gálat dunakeszi szervezõje is, így
most már a kistérség mindhárom tele-
pülésén (Fóton, Gödön, Dunakeszin
is) mûködhet a szolgálat.

Az önkéntesek maguk is szülõk,
akik így saját tapasztalataikat is fel-
használhatják a segítõ munka során.
Atanfolyamon szó esett a szülõk és a
gyerekek szerepérõl a családon belül,
a segítõ hálóról, a kommunikációról
és csoporttá, barátokká formálódva
felkészültünk a fiatal családok segíté-
sére. A hozzánk forduló, kisgyerme-
ket (kisgyerekeket) nevelõ családok-
nak Ingyenes, baráti segítséget aján-
lunk: elõzetes megbeszélés alapján
önkéntesünk heti egy-két alkalommal

saját otthonában felkeresi a családot, a
szülõvel együttmûködve, megértõ
társként segít a gyerekekkel foglal-
kozni, a háztartási feladatokat megol-
dani, hivatalos ügyek elintézését
megkönnyíteni – ahhoz igazodva,
amire a családnak szüksége van. 

Várjuk tehát azoknak a szülõknek
a jelentkezését, akik úgy érzik, sokat
vannak egyedül, akik elbizonytala-
nodtak a gyereknevelésben, akiknek
szükségük van egy barátra, valakire,
akivel el lehet beszélgetni. Várjuk to-
vábbá azok jelentkezését is, aki ked-
vet éreznek segítõként részt venni a
szolgálat munkájában. A következõ
(10 alkalmas, ingyenes) tanfolyam
szeptemberben indul. Az egyetlen,
amire szüksége van, saját szülõi ta-
pasztalata és heti 3-4 óra szabadidõ,
amit a segítõ munkára fordít.

Akár adna, akár elfogadná segítsé-
günket, jelentkezzen az Otthon Segí-
tünk Szolgálat helyi szervezõjénél:
SÓDOR ERIKA 06-30-446-42-73

VÉRADÁS
Június 10-én csütörtökön 14.00-17.00 óra között a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban – Göd, Pesti út 72. – ismét
véradás lesz. Kérjük, hogy továbbra is legyenek olyan se-
gítõkészek, mint azt az elmúlt két alkalommal Felsõgödön,
illetve Alsógödön már tapasztaltuk. Aki teheti, hívjon egy
másik egészséges embert is magával!

VÖRÖSKERESZT GÖDI SZERVEZETE

+
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KÖSZÖNJÜK!
Május 15-én színvonalas, ran-

gos eseménynek voltunk részesei a
Vasvári Pál utcában, Alsógödön.

Nagy profizmussal, a közösség
érdekében végzett önzetlen munká-

val, szervezésbõl jelesre vizsgázva
rendezte meg egy lelkes kis csapat
az utca lakóinak ismerkedési estjét.
Köszönjük Nekik a lelkesedést és
az odaadást! Nem kis örömet okoz-
tak ezzel a résztvevõ boldog csalá-
doknak – felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Végre volt
lehetõségünk ismerkedni egymás-
sal, új barátokat szerezhettünk.
Összefogással jött létre, s még
nagyobb összefogást ered-
ményezett. Így a szomszédok közti
jó kapcsolat és szeretet
kiépítésének mérföldes lépése volt

a találkozó – ahol még esetleges
sérelmek is feledésbe merültek.

Köszönjük a figyelmességet,
hogy virággal köszöntötték a

legidõsebb és legfiatalabb
résztvevõt. Köszönjük a sok fela-
jánlott, értékes tombola-ajándékot,
melyekkel nagy örömet okoztak a
nyerteseknek. Köszönet a finom
gulyáslevesért, a sok süteményért
és a kellemes mûsorért. Kinek-
kinek azért, amivel hozzájárult a jó
hangulathoz, a sikerhez.

Ez az ismerkedési est ajánlható
minden gödi utca lakóinak,

lakókörzet tagjainak figyelmébe:
hogy hétköznapjaikból kilépve
összetartással, szeretettel teljes
sok-sok barátság szövõdjön, és szí-

nesebbé, boldogabbá tegye
szûkebb környezetünkkel való
kapcsolatunkat.

Kérjük, rendezzék meg minden
évben. Szívesen segítünk, elm-
együnk, együtt örülünk és ünne-
pelünk.

Több Vasvári Pál utcai lakó
nevében:

AUERNÉ MESTER MÁRIA

A Vasvári Pál utcaiak nem mentek

a szomszédba az ötletért, kitalálták
és megvalósították az „egy utca
egy csapat” gondolatot. De a
környéken lakóknak, vagy bárme-
ly gödi utca lakóinak szívesen
elmesélik, miért jobb egymással
megismerkedve megteremteni az
elõrevivõ, ugyanakkor kellemes
szomszédságot (az olykor hallható
torzsalkodás és tyúkperek helyett).
Keressék meg õket, s hallgassák,
hogyan volt jelen az utca
legöregebbje s legfiatalabbja, és

milyen jól érezte magát mindenki
azon az éjszakába nyúló
délutánon. Ha érdekli Önöket, a
Gödi Körképben is olvashatnak
még róla

.   KKÉ

Party utca
Mintát vehetünk – Vasvári Pál utca-jelenség

A MAGYAR NEMZETI
FRONT

GÖDI SZERVEZETE
– minden külön 

értesítés nélkül – 
MEGHÍVJA ÖNT
ÉS ISMERÕSEIT
június 19-én este 

7 órára:
TURULMADÁR NEMZETI

KLUB

Felsõgöd, Margit u. 7.
Elõadást tartanak:
A MAGYAR VILÁG C.

ÚJSÁG SZERKESZTÕSÉGI

MUNKATÁRSAI

ROZGICS MÁRIA, 
DR. KÕRÖSI IMRE, 

LAKATOS PÁL, 
STOFÁN GYÖRGY

ÉS A MAGOR-MOZGALOM

MEGALAPÍTÓJA,
USZTICS MÁTYÁS,

A NEMZETI

KAMARASZÍNHÁZ

IGAZGATÓJA

Az alsógödi Szent István Alapít-
vány, illetve annak elnöke, Dr.
Faragó László – civil foglalko-
zását tekintve fül-, orr- gégész fõ-
orvos, aki az akadémikussal egy
gyógyító intézményben is dolgo-
zott. 11 évet töltött az Országos
Onkológiai Intézetben, s ki-ki a
saját szak-osztályán dolgozva
voltak munkatársak – Eckhardt
professzor belgyógyászkén. A
házigazda szívesen hívta, fogad-
ta a Magyar Tudományos Aka-
démia Betegség Megelõzési Bi-
zottsága elnöki tisztét is betöltõ
kollégáját. A vendég örömmel
jött közénk, s igen tartalmas,
hasznos tájékoztatóban osztotta
meg laikus hallgatóságával ta-
pasztalatait – az ismeretterjesztés
szintjén, nem akadémikus fejte-
getéssel, de egy akadémikushoz
illõ felkészültséggel és empátiá-
val.

Dr. Eckhardt Sándor beszélt
azokról a „látványos” eredmé-
nyekrõl, melyeket a tudomány a
daganatos betegségek gyógysze-
res kezelésében az utóbbi néhány

évben elért. A pontos statisztikát
azokban az országokban képe-
sek elkészíteni, ahol a népesség
egészét lefedve tartják nyilván
születésétõl kezdve mindenkirõl
egészségügyi jellemzõit, beteg-
ségeit. Ebben az elsõ helyen az öt
skandináv ország áll. A most
csatlakozottak közt harmadik ka-
tegóriás és példaértékûen leg-
jobb Lengyelország, Szlovénia
és Szlovákia. Magyarország saj-
nos fehér folt az adatok térképén!

Legfontosabb tanulság, hogy
a megfelelõ gyógyszerek megfe-
lelõ alkalmazása mellett az elsõ 5
évében lévõ daganatos betegsé-
gek 80-100 %-ban meggyógyít-
hatók! A második kvadránsba a
60-80 %-ban gyógyuló (pl. em-
lõrák 76 %, húgyhólyagrák és
prosztatarák 75 %, méhrák 66
%). Ebben számít a betegség tí-
pusa és a beteg kora, más beteg-
sége is.

Magyarországon kicsit má-
sak az ismert arányok, bár 35 he-
lyen kérhetünk szûrõvizsgálatot.
Egy kiváló orvos került például a

váci kórház gégészetére, ahol 62
%-ban gyógyítják a betegeket.
Összehasonlításként: a hólyagrá-
kot 58 %-ban képesek meggyó-
gyítani a hazai onkológus-uroló-
gus orvosok. Vannak olyan álla-
potok, melyek felismerése segít-
het a betegség kialakulásában.
Ilyenek például a szájüregben
keletkezõ fehér foltok. Ha figyel-
ve magukra idõben észrevennék
az emberek, nem válnának e
gyógyítási terület pácienseivé.
Akiket pedig nem sikerül telje-
sen meggyógyítani, azok számá-
ra is lehetséges egy olyan életmi-
nõség fenntartása, mellyel
hosszú évekig emberi módon le-
hetséges élni. Mindez gyógyító
személyzet, tudás, gyógyszer,
más eszköz, idõ, de nagymérték-
ben a beteg akaratának kérdése
is. Akórházi és házi ápolás, reha-
bilitáció mellett elterjedõben van
a „hospiss” rendszer, s nagyon
fontos a lelki betegápolás. Egyre
nagyobb szerepet kap a civil be-
teglátogató szolgálat is.

KKÉ

A daganatos betegségek 
gyógyszeres kezelésérõl

Dr. Eckhardt Sándor akadémikus Gödön
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Hagyomány iskolánkban,
hogy születésnapjához –
április18-hoz – közeli idõpont-
ban rendezvények segítségével
igyekszünk ráirányítani a gye-
rekek figyelmét Németh Lász-
ló különleges életútjára,
Felsõgöddel való kapcsolatára. 

Alkalom ez arra is, hogy di-
ákjaink megmutathassák tehet-
ségüket. Idén rajz- és szavaló-
versenyen vehettek részt. Az
alsó tagozatosok ezen kívül a
szépírás és a fogalmazás terén
is összemérhették tudásukat.
Amíg az 5. és 6. osztályosok
változatos sportversenyeken
bizonyították ügyességüket,

addig a 8.-osok fórumon adták
tovább a 7.-eseknek az idei kö-
zépiskolai felvételiken szerzett
tapasztalataikat. A felsõ tago-
zatos osztályok közötti, egész
éven át tartó mûveltségi vetél-
kedõ utolsó fordulóját szintén
ezen a délelõttön rendeztük
meg. A sokféle témakör mellett
most Németh Lászlóval kap-
csolatos feladatokat is meg

kellett oldaniuk a gyerekek-
nek. Arra is volt mód, hogy ta-
náraink rendhagyó órákkal
lepjék meg tanítványaikat. A
versenyeket évfolyamonként
értékeltük, így sok diákunk
örülhetett oklevélnek, könyv-
és egyéb tárgyi jutalomnak.

Nem maradt el az év során ren-
dezett tanulmányi versenyek
abszolút-gyõzteseinek díjazása
sem, akik az elért helyezéseik
összesítése alapján kerültek fel
a „dobogóra”. Színesítette a
napot a fóti Németh Kálmán
Általános Iskola három szín-
játszó csoportjának egy-egy
remek elõadása.

Minden Németh László Na-
pon meglátogatnak bennünket
az író lányai. Ezúttal Németh
Ágnest üdvözölhettük körünk-
ben, aki elismeréssel szólt is-
kolánk légkörérõl, a progra-
mokról.

Bízunk benne, hogy ennek a
napnak rajtunk kívül is sok
nyertese volt.

MEDVE SÁNDORNÉ

Németh László Nap
Diáktanácsunk elhatározta, hogy
idén április 1-én megrendezzük
a „fordított napot”. Éva néni és a
tantestület is elfogadta az ötletet.
A szervezési idõszakban az
osztályok kijelölték a diák-
tanárokat, a nyolcadikosok
diákigazgató jelölteket állítottak.
Az izgalom március 31-én
kezdõdött, amikor megtartottuk
a választást. 

Az elsõ szünetben a 4 jelölt
felolvasta programját, mely igen
érdekes dolgokat tartalmazott.
Például, hogy minden szünetben
legyen iskolarádió, vagy a
tanárok végezzenek különbözõ
feladatokat. A következõ szünet-
ben megtörtént a szavazás,
melyet a nap végére értékeltünk.
Szoros küzdelemben Mohácsi
Georgina 8. b osztályos tanuló
lett a diákigazgató. Ekkor jött el
számára az igazi munka, megsz-
ervezni a programokat. 

A következõ napot mindenki
izgatottan várta. Elkezdõdött!

Nagy tetszés és derültség fogad-
ta a tanulónak öltözött tanárokat.
Az órákat gyerekek tartották és
felkészültségüket a diákigazgató
is ellenõrizte. Az elsõ szünetben
a tanárok feladata az volt, hogy
az udvaron énekkel szórakoz-
tassák a diákokat. Somogyi
Péter tanár úr vezényletével,
sok-sok dalt énekeltekk, még
kánonra is futotta erejükbõl,
nagy sikert aratva a tanulók
körében. A többi szünetben szólt
a zene, a tanárok füldugóért
reklamáltak. Néhány nebuló
megpróbálta kihasználni a
helyzetet, így Georginának a
hangos bemondón keresztül kel-
lett letiltani a rosszízû tréfákat.
Szót fogadtak neki.

Délutánra tanár-diák egyaránt
érezte, hogy igazán rendkívüli
volt ez a nap, és hogy nem kön-
nyû a szerepcsere. De jövõre is
megróbáljuk…

BÓDI MÁRIA

DT-ELNÖK

Diákigazgató

Rajzverseny I. helyezés
1. osztály Varga Kata
2. osztály Beregi Bence
3. osztály Gréczi Patrik
4. osztály Gál Dávid
5. osztály Muszkatal Zsófia
6. osztály Szabó Gergõ
7. osztály Glázovics Andrea
8. osztály Tóth Dalma

Versmondás I. helyezés
2. osztály Mikesy Veronika
3. osztály Fazekas Viktória
4. osztály Dalaczi Andrea

Fogalmazás I. helyezés
4. osztály Salamon Balázs

Szavalóverseny I. helyezés
5. osztály Dunai Csenge
6. osztály Furda Norbert
7. osztály Mocsonoky Hanga
8. osztály Horváth Eszter

Tanulmányi verseny I. helyezés
5. osztály Békési Ditta
6. osztály Dávid Róbert
7. osztály Govnik Máté
8. osztály Diák Alexandra

Versenyeredmények
A Németh László napon megrendezett versenyek eredményei

Németh Ágnes társaságában Lukács Istvánné és Horváth Ferenc iskolaigazgatók

A kis alkotók a rajzversenyen

Népmûvészeti alkotótábor gyerekeknek a József Attila Mûv. Házban,
melyre még lehet jelentkezni: Göd, Pesti út 72., tel.: 532-160

Foglalkozások: június 28-tól július 2-ig, naponta 9-00-tõl 15.30-ig.
A tábor összköltsége étkezéssel,  anyagköltséggel együtt 13.000.-Ft,

Befizetési határidõ: június 10. Testvéreknek kedvezmény a részvételi díjból!

Jótékonysági Családi nap 
a Kastély óvoda rendezésében

2004 májusának elején, és a hónap végén épületenként megrendezés-
re kerültek hagyományos Családi napjaink. Jó hangulatú, kellemes
órákat töltöttünk együtt a szülõkkel, gyerekekkel, vendégeinkkel.
A rendezvény a szórakozás mellett jótékonysági célokat is szolgált,
melynek teljes bevételét a csoportok eszközvásárlására fordítjuk.
A programok széles skáláját felsorakoztatták szervezõink annak ér-
dekében, hogy ki-ki megtalálja a kedvére valót. Rendezvényeink si-
keresek voltak, s ezúton szeretnénk megköszönni minden támoga-
tónknak a segítséget, és a kedves szülõknek, hogy velünk töltötték
ezt a néhány kellemes órát. 

KARASZEK ERNÕNÉ ÓVODAVEZETÕ

Oroszlánok a gyermekekért
A gödi LYONS-ok nem ülnek tétlenül, ha a rászorultakon kell segí-
teni. Számítógépeket ajándékoztak – korábban egy általuk patronált
kisfiúnak, most pedig egy négy gyermeket nevelõ családnak. Szabó
Gyula és Zsanett, Klár Gábor és László kitörõ örömmel fogadta a
fantasztikus gyermeknapi ajándékot.

DIÁKÉLET



21

A Németh László iskola mûvé-
szeti tagozatainak kiállítását Né-
meth Árpád festõmûvész meg-
nyitotta meg május 17-én, s az

alkotásokat május 27-ig láthatta
a nagyközönség. Az alapfokú
mûvészetoktatási intézményként
is mûködõ iskola diákjai és az
õket alkotni tanítók közös mun-
kájának látványos és igényes
eredménye volt a kiállítás a
JAMH Galériában.

A tanszakok oktatói bebizo-
nyítják tanítványaiknak és ne-
künk is Puskin igazát: „A kép-
zõmûvészetben az ember keze,
elméje és szíve együtt alkot.” 

Festészet: Tóth Tamás
Kézmûvesség: Balázs Eszter,

Danielné Smigróczki Julianna és
Vojtkó Katalin

Kreatív hobby: Medve
Sándorné

Textilmûvesség: Bereginé
Antal Csilla

Tûzzománc: Czadró Katalin
Virágkötészet: Farkas

Istvánné
Alkotó hajlamú és kézügyes-

ségét felhasználó emberként, s
ezeket a készségeket továbbörö-
kítve, és a Német László iskolá-
ból képzõ- és iparmûvészeti kö-

zépiskolába továbbirányított
gyermek anyukájaként eddig
minden megnyitón sikerült jelen
lennem. Most sajnos csak utó-
lag, a csendes teremben nézelõd-
hettem. Vagy nem is olyan kár,
hogy így történt! Sokszor körbe-

jártam, fényképezhettem ked-
vemre az alkotás-zuhatagot. Alig

fértek a tárlókban, a falon, s na-
gyon sok ígéretes mû hívta fel

magára a figyelmemet. Csak né-
hány igazán kiemelkedõt szeret-
nék megemlíteni azzal a meg-
jegyzéssel, hogy valamennyi
csöppnyi és nagyobbacska a kéz
a megvalósulás során valami
fantasztikus üzenetet közvetít a

tárgytól az agyhoz: Képes va-
gyok rá, ezt én csinálom, megy

majd még jobban is, az enyém
lesz, vagy másnak okozok vele
örömet, kapok általa és adok…

A batikolt kendõk és faliké-
pek, a nemez és kagyló-csiga
kombinációk, az üvegfestett, folt-
varrásos tárgyak (név nélkül kiál-
lítva) a textil meleg anyagszerûsé-
gével, illetve színeikkel kellemes
díszítõi a lakásnak. A kicsik
kézmûveskedése elragadó ered-
ményeket szült agyagból, nemez-
bõl, textilbõl, kukoricacsuhéból,
papírból (név nélkül kiállítva).
Közülük (néhány felsõbb osztá-
lyos nevét megtalálva) Balázs
Eszter, Eztler Emese, Gulyás Dá-
niel és Novák Klára munkáit cso-
dáltam leginkább. Áldorfai Szand-
ra és Kiss Dávid virágkompozíci-
ói tetszettek nagyon. S akikbõl
még lesz „valami”: Bíró Dorina
pasztellképei és Kovács Gergely
Ákos munkái lenyûgöztek!

Egy év termése, de hány
év munkája, s milyen pedagó-
gus-tanítvány kapcsolat eredmé-
nye mindez?!  Mindannyiuknak
gratulálunk.

KÁSA ÉVA

Képzõ- és Iparmûvészeti kiállítás 
Mottó:   „Fejleszd ki magadban mindazt a szépet és jót,
amit a természet adott, fejleszd ki legmagasabb fokig!” 

Szent-Györgyi Albert

Idõpontja: június 21.-tõl - heti tur-
nusokban - július 16.-ig
Költsége: egy hétre (5 napra)
12.000 Ft/fõ. Az összeg tartalmaz-
za az étkezések, kirándulások és a
kézmûves foglalkozásokhoz szük-
séges anyagok árát.
Étkezések: 5 napi ebéd – a fel-
sõgödi Duna csárdában -, 5 napi
uzsonna. 
Programok: Délelõttönként kéz-
mûves foglalkozások,
Délutánonként kirándulások: Buda-

pesti állatkertbe, Margitszigetre,
Zebegénybe, Csodák Palotájába,
visegrádi várba (Nagymaroson át
komppal), Vasúttörténeti Emlék-
parkba, Duna-partra; mozi-látoga-
tás Budapesten stb.
Táborvezetõ tanár: Szirbek
Szilvia
Jelentkezés: 2004. Június 10.-ig
Szirbek Szilviánál a 06-70-575-
7764-es telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Németh László Álta-
lános Iskolában

Nyári napközis tábor
a Németh László iskolában Mûvészeti Tanévzáró

A Németh László Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

mûvészeti tagozata szeretettel vár minden érdeklõdõt

2004. JÚNIUS 15-ÉN, KEDDEN 
AZ ISKOLAÉPÜLETÉBEN

Tanévzáró Gálamûsorán

- 16.00 órakor: ÉVZÁRÓ HANGVERSENY
- 17.00 órakor: TÁNCGÁLA

a zeneiskolai kamaraegyüttesek és 
a tánccsoportok részvételével!

DIÁKÉLET - KÉPZÕMÛVÉSZET
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,,Még csak azt sem hallottuk,
hogy van Szentlélek.” (Ap Csel
19,2) – mondják az efezusi hívek
Szent Pál apostolnak. Ez a mon-
dat ma is érvényes. Még ha hal-
lottunk is róla, sokszor nem tulaj-
donítunk nagy jelentõséget Neki.
Nem is értjük igazán ki is Õ, mit
várhatunk Tõle és mire számit Õ
a mi részünkrõl. Talán nem figye-
lünk arra sem, hogy a szentségek
által keresztségünk pillanatától
fogva jelen van bennünk Isten
élete a Szentlélek által. Kereszt-
ségünk az örök élet kezdete, mely
csak akkor tud kibontakozni, ha
az elvetett mag jó talajba hull. Ha
nem esik útszélre, azaz komolyan
vesszük lelki életünket. Ha nem
köves a talaj, nem terméketlen a
föld, s ha a tövisek nem fojtják el,
nem ölik meg, azaz a világi gon-
dokat nem engedjük úgy elhatal-
masodni, hogy szívünk már csu-
pán merõ aggodalommá váljék.
Nem elég testünket, környezetün-
ket ápolni, tisztán és rendben tar-
tani. Lelki életünk is legalább
annyi gondoskodást igényel, hisz
csak így alakulhat ki a testi-lelki
egység, az EGÉSZ-ség. 

Ki is tehát a Szentlélek Úris-
ten, Akit vár az Egyetemes Egy-

ház? S mit adhat ennek a rohanó
XXI. századi emberiségnek, aki a
szívébe ültetett transzcendens
utáni vágyait hol elnyomja, hol
felszínesen kezeli, hol pedig a
média kínálta különféle csalárd
valláspótlékkal igyekszik kielégí-
teni? A Szentlélek a harmadik is-
teni Személy, az Atya és a Fiú kö-
zötti szeretet megtestesítõje.
Vígasztalónak és Védõügyvéd-
nek is nevezi a Szentírás. Õ maga
a Jóság, a Szelídség, az Öröm, a
Béke. Az isteni erények, a hit, re-
mény és szeretet fenntartója, õr-
zõje szívünkben. A jó gondola-
tok, a szeretet cselekedeteinek
Sugalmazója. Sosem erõszakos,
szelíd szavát csak a csöndben
hallhatjuk meg. Lehet, hogy apró
cselekedeteket kér tõlünk, egy
kedves mosolyt fájó szívû testvé-
rünk felé, vagy éppen türelmet,
hogy valakit végighallgassunk. A
Lélek ajándékait ki-ki azért kap-
ja, hogy használjon vele (1Kor
12:4). Lisieux-i Kis Szent Teréz
nagy tudója volt annak, mikép-
pen lehet a ,,kis úton, azaz a sze-
retet kicsinek tûnõ tettei által
szentté válni. Célunk, és a Szent-
lélek velünk kapcsolatos terve is
ez, hogy segítségével eljussunk

az örök élet teljességére, az üd-
vösségre, oda, ahol nincs sem
könny, sem gyász, sem fájdalom,
s ahol majdan örökké tartó örö-
möt élvezhetünk. Ez azonban
már itt a földön megkezdõdik, hi-
szen kiáradt a szívünkbe az Isten
szeretete a nekünk ajándékozott
Szentlélek által. 

Hogyan is válhatunk ennek az
életnek részeseivé? Példaképpen
maradjunk Kis Szent Teréznél.
Önéletrajzában elmondja, hogy Õ
nem volt képes nagy önmegtaga-
dásokra, sõt semmi különöset
nem tett, ám a Lélek indításaira
mindig nyitva volt a szíve. Azt
tartotta, hogy ha szeretetbõl leha-
jol, hogy felvegyen egy tût a föld-
rõl, akkor ezzel megmenthet egy
lelket. Elég tehát hétköznapjaink
szürke teendõit Istennek ajánlva,
szeretetbõl végezni, s akkor a
szentségi élet virágba borul a szí-
vünkben, s megtermi életünk
gyümölcseit. Persze ne értsük fél-
re: itt nem túlfûtött érzelmi lángo-
lásról van szó. A szeretet elsõsor-
ban akarati aktus. Nem tudunk
mindenkit érzelmeinkkel szeret-
ni, fõleg nem nehéz embereinket.
Így erõs elhatározás szükséges
ahhoz, hogy a jót tegyük.  - S ha

ezt a döntést meghoztam, akkor
már a Szeretet szava szerint cse-
lekszem. A Szentlélek pedig adja
az Õ erejét a végrehajtáshoz. 

Így növekedhet bennünk az
Isten Országa, a Szeretet birodal-
ma. Ehhez kell kérnünk és fogad-
nunk a Szentlélek látogatását. Te-
hát nekünk csak kérni kell! Az
ígéret ugyanis a Szentírás szerint
ez: ,,Adja a Szentlelket Atyátok
azoknak, akik kérik tõle”(Lukács
11,13). Fontos azonban, hogy bi-
zalom legyen bennünk, hogy
gyermeki szívvel higgyük, kéré-
sünk meghallgatásra talált. Így
válunk bírtokosaivá a Lélek aján-
dékainak, s eltölt bennünket az
öröm, a békesség, a szeretet. Így
lesz szívünk termékeny talaj, a
szentségi élet hordozója, mely
beragyogja életünket és kiárad
szeretteink, környezetünk életére
is.  Kérünk Téged Szentlélek Úr-
isten, adj nekünk nyitott szívet,
hogy bizalommal várjuk látogatá-
sodat, hogy képessé váljunk aján-
dékaid befogadására és tovább-
adására, hogy a világ személye-
sen ránk bízott kis szegletét a
Szeretet szigetévé tudjuk tenni!

S.M.

Pünkösdi gondolatok
A Szentlélek kiáradásának ünnepe Húsvét után ötven nappal

Mûépítészi tevékenysége mellett bugzó
és páldás hitéletet élt, a Nagy Szent Ger-
gely rend lovagkereszt tulajdonosa lett.
Hogy mit jelentett akkor e magas pápai ki-
tüntetésben részesülni, elegendõ, ha ösz-
szevetjük napjaink sajtózsongásával, és
irigy politikusaink ajkbiggyesztésével kí-
sérve Orbán Viktor pápai kitüntetésének
botrányos fogadtatásával.

Egy ilyen rövid cikk képtelen átölelni
dr. Fábián Gáspár életmûvét, ezért szorít-
kozzunk a lehetetlenre, címszavakban
igyekszem alkotásait felsoroni. Önálló
mûveinek (szakkönyveinek) száma: 13.
1910-1932 között 250 önálló tudományos
cikk dicséri szorgalmát. További 5 terje-
delmes publikáció a „Városkultúra” szak-
lapban. Egyéb szaklapokban, lexikonok-
ban, évkönyvekben és lapokban további
72 önálló kiadvány és közlés dicséri. Ki-
zárólag életmûvének bemutatására, a
megemlékezések közzétételével 9 jubile-
umi publikáció és fényképmelléklet fog-
lalkozik. Összességében dr. Fábián Gás-
pár mûépítész életmûvét 360 önálló tudo-
mányos publikáció keretezi babérkoszo-
rúba fonva. 

Istenáldott tehetség, a templom-építé-
szetben jeleskedik leginkább, és ugyanak-
kor kiemelkedõen nívósak középület ter-
vei és kivitelezései. A fõvárosban 3 temp-
lom tervezésével és felépítésével mutatko-
zott be. Megítélésem szerint karrierjének
csúcsa az 1927-ben elhunyt Prohászka Ot-

tokár emléktemplomhoz köthetõ, 5000 hí-
võre megálmodva. Megtervezi példakép-
ének és lelki mentorának emléktemplo-

mát, csodás mû! Ezzel a kor szellemi ve-
zérének, püspökének, de ugyanakkor aka-

ratlanul saját mûvének örök emléket állít,
az utókor szívébe-lelkébe pedig a medi-
tatív, mély áhítatot plántálja …

Ezután Pécsett tervezi és kivitelezi a
Szent Mór kollégiumot, majd utána a bu-
dapesti Mester utcai Fõgimnáziumot és a
Madarász utcai gyermekkórházat, végül
az Angyalföldi Elmegyógyintézetet építi
fel. Közben megtervezi és felépíti a nyír-
egyházi Erzsébet Kórház 300 ágyas pavi-
lonját, és a Szekszárdi új 600 ágyas me-
gyei kórházat is.

Templomépítési zsenialitását dicsérik
az országban gombamód emelkedõ Fábi-
án-stílusú templomok, összesen 40: így a
pécsi, budapesti és székesfehérvári temp-
lomokon kívül felépíti a balatonfüredi, ba-
dacsonytomaji, kiskunhalasi, hódmezõ-
vásárhelyi, Vác-deákvári, szentesi, szol-
noki, újdombóvári, dunabogdányi, alagi,
kecskeméti, Szeged-Somogy telepi,

babocsai, mezõkövesdi (jezsuita), fel-
sõgödi(!), szõdligeti, zagyvapálfalvai,
ladánybenei, csólyosi, ürömi, monori, Rá-
koscsaba-újtelepi, tiszasûlyi, kiskunhalasi
(kis Szent Teréz), agárdi, iváncsai, cser-
hátszentiváni, nagyberki, megyesegyházi,
újpesti, pestszenterzsébeti (bõvítés) temp-
lomokat. Ezen kívül restaurálja a váci szé-
kesegyházat, a csákvári, és rákospalotai
Ybl Miklós templomot, a zirci kápolnát, a
homoki Beniczky-kastély kápolnáját. Mi-
csoda felsorolás, érdemes mûremekeit
egyenként is szemrevételezni!

Kevés mûépítész és tervezõ-kivitele-
zõ építészmérnök mondhat nálánál termé-
kenyebb életmû-alkotásokat, életében 85-
90 objektumot emelt! Szorgos tervezõ
munkája közben éri szélütése, de azt még
kiheveri és tovább alkot, míg 1938-ban
nyugdíjba kényszerül vonulni.

Nemsokára hozzákezdünk a torzónak
maradt felsõgödi templomunk bõvítési
munkálataihoz Fábián Gáspár keze nyo-
mán, és mennybéli patronálásával. ASzûz
Mária felsõgödi kegykápolna emelésénél
erõsítsen meg mindnyájunkat dr. Fábián
Gáspár töretlen istenhite, bátorítása és in-
telmei:

„Az Isten a küzdõ, szenvedõ ember-
nek nyújtotta az alkotás égi vigasztalását,
hogy az el ne csüggedjen, le ne törjön, ha-
nem talpra álljon és mindig frissen, újult
erõvel, új munkához láthasson.”

PAULINAANDRÁS KÖZÍRÓ

Fábián Gáspár Isten megáldott kõmûvese II.
Mottó: Isten segítségével idén tavassal végre elkezdõdött

a felsõgödi Jézus Szíve Plébániatemplom rég várt bõvítése.
Erre a nagy eseményre 80 év várunk…

Dr. Fábián Gáspár (1885-1953) Székesfehérvárott született és munkál-
kodott. 1904-ben jelentkezett a mûegyetemre, ahol tanárai a kor nagy
építészei. Pályája üstökösként indult - tudhatta meg a kedves olvasó a fel-
sõgödi  katolikus templom tervezõjérõl. Ki volt ez a rendkívüli alkotó
zsenialitással, és fáradhatatlan kivitelezõi képességgel megáldott, neme-
sen egyszerû, hitbuzgó mûépítész? Folytatom a kérdésre adható választ.
(Számtalan papnövendéke sorából kiemelkedik dr. Beer Miklós megyéspüs-
pökünk, akinek örömemlékû elöljárója, szemináriumi rektora és nagy tudású
teológiai tanára volt.)

EGYHÁZI ÉLET
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Az iskolának is segítenek
Megalakult a gödi Kolping Család Egyesület

Május 13-án este az alsógödi ka-
tolikus közösségi házban meg-
alakult a gödi Kolping család. A
23 taggal létrejött egyesület el-
sõdleges célja az egész közös-
ség, a hívek lelki életének erõsí-
tése, segítése, de törekvéseik kö-
zött kiemelten szerepel a szep-
temberben induló Kolping Álta-
lános Iskola támogatása, a kö-
zösségi munka, a kulturális- és
sport-rendezvényszervezés is.

Az egyesület a Magyar
Kolping Szövetség 105. tagja
önálló egyesületként. Világszer-
te egyébként 53 országban mû-
ködik a Kolping Mozgalom.
Magyarországon Adolf Kolping
német szerzetes 1856-ban, egyik
itteni látogatásakor alakította
meg az elsõ katolikus legény-
egylet. Célja az volt, hogy a
munkásság körében a keresztény
erkölcs párosuljon a szakmai tu-
dással és a keresztény közösségi
élettel. A katolikus legényegyle-
tek széles hálózata jött létre, ám
1945 után ezeket felszámolták.

1990 után újraindult a

Kolping mozgalom, amelynek
tagjai közös rendezvényeket,
összejöveteleket, adománygyûj-
tõ akciókat szerveznek, s az or-
szágos szövetség ma már több
szakiskolát, általános iskolát,
óvodát, idõsotthont tart fenn. A
Kolping családok természetesen
ökumenikus alapon mûködnek,
a gödi alapító tagok között is
vannak a katolikusok mellett
más keresztény egyházhoz tarto-
zók is. Minden Kolping családot
egy egyházi és egy világi elnök
vezet. Magyarországon az egy-
házi elnök dr. Bolberitz Pál, a vi-
lági elnök dr. Szemkeõ Judit.

A gödi egyesület egyházi ve-
zetõje Ország Tibor, világi elnö-
ke Karosi Ottó, vezetõségi tagjai
Frey Lászlóné, dr. Faragó Lász-
ló, Hegedüs József és Wagner
László. Találkozóik minden hó-
nap elsõ csütörtökén, az esti mi-
se után, az alsógödi közösségi
házban lesznek. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak maguk
közé.

H.Sz.

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt
Ökrös László 83 éves
Kovács Lajos György 80 éves
Angeli József 51 éves
Balogh Sándor Pál 49 éves
Dr. Török Antalné Végvári Katalin 62 éves
Herperger László 54 éves
Peredi Zoltánné 56 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek
Gagda Zoltán Monostori Viktória
Horváth Attila Tibor Somogyi Éva
Tatár János Veresegyházi Boglárka
Konecsni Péter Teremi Réka
Erdélyi Csongor Szabó Bozena Alicja
Varró István Képes Andrea
Pecséri Márk Ede Heilig Beatrix Csilla
Mátrai József Tamás Szabó Zsanett
Bényi Róbert József Péter Adrienn
Spisák Mihály Zakar Katalin
Balogh Norbert Kovács Katalin
Jáki János Szilvási Katalin
Sok boldogságot kívánunk!

2004. június 12-én szombaton 
a Piarista Szakmunkásképzõ Iskola

területén
(2131 Göd, Jávorka S. u. 18.

Program:
Kézmûves foglalkozások egész nap, 10-16 óráig
10 órakor TÉKA táncház
12.15 órakor Benyus család hangversenye
13 órakor Kállay Bori, Pászthy Júlia, 

Berkes János énekesek
13.45 órakor Göd Város Énekkarának mûsora
14.15 óarkor Homoki Gábor hegedül
15 órától Musical – válogatás, világslágerek

A Színház és Filmmûvészeti Egyetem
hallgatóinak föllépése
16 órától Váczi Dani trió jazzhangversenye
17 órától „Belépés családostul” sportversenyek

eredményhirdetése
18 órától Jimmy Hendrix Memorial koncertje

Sportprogramok
9 órától Kerékpártúra, kenuzás, sakkverseny,
íjászat, karikás ostor
12 órától Amatõr asztalitenisz verseny
14.30 órától Hárompotos- és büntetõdobás kosár-
labdával

Büntetõdobás kézilabdával
Vendégek: A Ferencváros nõi 
kézilabda csapatának tagjai

Egyéb programok: A József Attila Mûvelõdési Ház rajzszakkörö-
seinek kiállítása, Olajfa Mûvészház vására, könyvátusítás

19.30 órától Scarabeus koncert

GÖDI PIARISTA JUNIÁLIS
2004. június 12-én kerül megrendezésre.

E napon kinyitjuk az iskolakaput minden érdeklõdõ elõtt! 
Szeretettel várjuk családjával együtt

sport-versenyeinkre,
néptánc és kórusbemutatóra,

és egy hangulatos operett- összeállításra. Helyreigazítás
Ezúton kérünk elnézést VIZER JÓZSEF úrtól a Gödi Körkép
májusi számában, a 14. oldalon megjelent név-elírásért.

Kiss-Kása Éva fõszerkesztõ

A Piarista Juniális fõvédnöke: 
Urbán József, a Magyarországi Piarista Rend Tartományfonöke
Szabadtéri fozés, sütés :   bográcsgulyás, vörösboros vaddisznó pör-
költ, halászlé, flekken, babgulyás, pacalpörkölt, szarvaspörkölt, kür-
toskalács-sütés, szerb ételkülönlegességek

A rendezvényre ingyenes a belépés, ezért kérjük, mindenki vásá-
roljon a tombolajegyekbol (több ezer forintos tárgyjutalmakat
sorsolunk ki!), mert a befolyt összeget a kárpátaljai árva gyere-
kek gödi táboroztatására fordítjuk!

Dinamikusan fejlõdõ kórusunk
tenor és basszus szólamaiba
keresünk férfi énekeseket!

Göd Város Vegyeskara
Jelentkezni lehet a 06-30-913- 9825 telefonszámon, 

vagy –  a nyári szünet után a próbákon – minden héten 
csütörtökön 19.30-kor a József Attila Mûvelõdési Házban.

TÁRSADALMI ÉLET
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1. korcsoport 2. korcsoport 3. korcsoport 4. korcsoport
1.-2 . oszt) (3.-4. oszt.) ( 5.-6. oszt.) (7.-8. oszt)
1. Petro Lilla  HT 1. Farkas Lilla HT 1. Petro Bettina HT 1. Havas Eszter HT
2. Kemenczik Martina NL 2. Németh Lilla NL 2. Simon Petra NL 2. Mészáros Amáta NL
3. Süle Judit HT 3. Váczai Enikõ HT 3. Péterfi Sára NL 3. Horváth  Eszter NL
1 Oláh Gergely  NL 1. Kothencz KrisztiánHT 1. Simon Bence NL 1. Pélyi Dávid HT
2.Csánki KrisztiánHT 2. Havas Balázs HT 2. Sápi Márton NL 2. Szekeres Dávid HT
3. Ignácz Dániel   HT 3.Tárkányi Gábor HT 3. Oláh Dániel NL 3. Kulifai Tamás HT

Tavaszi Futások III. 
A forduló gyõztesei és a résztvevõk, szervezõk gyözelmi pálmája

Városi eseménynaptár

A Tavaszi Futások harmadik for-
dulójára a Kihívás Napján került
sor, ezzel is növelve Gödön a
sportolásban résztvevõk számát.
Hasonlóan az elõzõ két verseny-

hez, most is ideális futóidõben tel-
jesítették a távokat a versenyzõk.

A három versenyen összesen
1780 nevezést regisztráltak a
szervezõk. A város sportesemé-
nyei közül magasan ez a rendez-
vény vinné el a gyõzelmi pálmát a
résztvevõk létszámát tekintve. Ez
a civil kezdeményezés várakozá-
son felül váltotta be a hozzáfûzött
reményeket. A szervezõk szerint
évenkénti ismétléssel lenne érde-
mes a hagyományát megteremte-
ni ennek sportrendezvénynek. 

A versenybizottság Németh
Lillát, a Németh László iskola ta-
nulóját Fair Play különdíjra java-
solja sportszerû magatartásáért.
Lilla másodiknak futott, amikor
az elõtte vezetõ tanuló elesett. Az

elesett versenyzõt megelõzhette
volna, így õ lett volna a gyõztes,
de megvárta, amíg az felkelt és
beért a célba, majd  csak utána fu-
tott be másodiknak. Sportszerû vi-
selkedése példa lehet valamennyi-
ünk számára.

A versenyen a 10. serleg is
gazdára talált, õ Csánki Krisztián
a Huzella Tivadar iskola tanulója.
Négy serleget a Német László is-
kola tanulói, hat serleget a
Huzella Tivadar iskola tanulói
nyertek. A három fordulóból álló
verseny díjait a tanévzáró ünnep-
ségen a Sportbizottság elnöke ad-
ja át.

RÁTH TAMÁS

Tavaly a GSE pályáján a hely-
ben ûzhetõ sportok népszerûsí-
tésére hivatott „sportnapközi” is
színesítette a négy fal közül ki-
kívánkozó gyerekeknek szerve-
zett gödi programok kínálatát.
Célunk volt a GSE szakosztá-
lyainak bemutatása, tehetségek
felkutatása. Természetesen a
céltalanul csellengõ iskolások
számának csökkenését is remél-
tük.

Kerékpárral jártak a gyere-
kek reggelenként a sportpályá-
hoz, a messzebbrõl érkezõk bi-
caját hétfõn kocsival hozták szü-
leik a kiserdõbe. Minden nap 8
és 16 óra között a tornacsarnok-
ban, a Duna-parton, a teniszpá-
lyán, a strandon és a pályán is-
merkedtek a nebulók a kosárlab-
da, a labdarúgás, a kajakozás, a
vízilabda és a tenisz „rejtelmei-
vel”. Alkalmuk volt így kipró-
bálni magukat az esetleg koráb-
ban megismert mellett más
sportágban is. 

A foglalkozások közötti idõt
is rengeteg mozgással töltöttük
ki. A Huzella iskola szertárából
elõkerült néhány gerely is. Egy
alkalommal sátrakat is vertünk,
az esti tábortûz és a bátorságpró-
ba pedig igazi tábori hangulatot
kölcsönzött a bejárós sportnap-
közinek. Az anyukák a nevelõk-
kel karöltve készítették a parázs-
ra váró ennivalót. 

Az idei tábor idõpontja:
2004. június 21-25. Helye: Göd
SE kiserdei sportpályája, innen
kerekezünk a fent leírt helyszí-
nekre. Ebben az évben a golf
tanpályára is ellátogatunk. Rész-
vételi díj három étkezéssel:
1500.-Ft/nap, mely töredék-
hétre is fizethetõ. További in-
formáció kapható telefonon:
(30) 977-96-87. Jelentkezési lap
a GSE kerékpáros táborához
mindkét általános iskola titkár-
ságán található, valamint az elsõ
táborozási napon a helyszínen is
kitölthetõ.

HALMAI GÁBOR

Sporttábor

- NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS

ISKOLA ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI

INTÉZMÉNY

2004. június 11-én 
pénteken 17 órakor

* * *
- HUZELLA TIVADAR

ÁLTALÁNOS ISKOLA

2004. június 12-én 
szombaton 17 órakor

Ballagások

június 11-én pénteken 20 órától
III. Antal-napi 

DREHER Sörolimpia
Duna Csárda, Felsõgöd, 

Jósika u. 16.
21.00 órától 24.00 óráig 

országos döntõ a fogyasztás
hiteles mérésével!

2004. június 12-én szombaton
kerül megrendezésre a 

Piarista Szakmunkásképzõ
hagyományos juniálisa. 

E napon kinyitjuk 

az iskolakaput minden
érdeklõdõ elõtt.

Lsd. a részletes meghívót, 
programot!

2004. június 13-án vasárnap 17
órakor Duna-part Üdülõ

/volt BM üdülõ, 
2132 Göd, Jósika u./

A Fantázia Táncstúdió 
bemutatója - záróvizsga

2004. június 19-20- án, 
szombaton és vasárnap 

Gödi Nyárnyitó Napok
Lásd a részletes programot!

2004. július 6-án kedden 
19 órakor Olajfa 

Mûvészház
Tóth Bori iparmûvész 

kiállítás
- megnyitója – textilképek. 

A kiállítás tovább is
megtekinthetõ: 

2131 Göd, Pesti út 42/A!
Augusztus 10-tõl szeptember 
7-ig a mûvészház zárva tart! 

Program:
Június 19-én pénteken a Feneketlen tónál
14 órától Gödi Együttesek mûsora
15 órától Magyarországi Észt

Néptánc csoport mûsora
16 órától Gézengúzok fellépése
17 órától Benkó Dixieland Band
18.30 órától Divatbemutató
19 órától Kegye János – pánsíp
19.30 órától Tombola, sörivóverseny
21 órától Scarabeus együttes
22 órától Buzogányos leányok

mûsora, tûzijáték
24 órától Red Bull disco

Június 19-én szombaton Göd-felsõi Focipályán
9 órától Kaiser-patak kispályás

labdarúgó kupa

Június 20-án vasárnap a Feneketlen tónál
9.30 órától Bringa rally gyakorlás
10 órától Bringa rally verseny
14 órától Lovas kaszkadõr bemutató
14.30 órától Akrobatikus Rock and

Roll együttes
15 órától Kutyabemutató
16 órától Simorjay Emese és a Pink

Ananász együttes
16.45 órától Bûvész és bábmûsor
18 órától Veresegyházi

Asszonykórus
19 órától Kállay Bori és Berkes

János mûsora
20 órától Deák Bill Gyula mûsora
21 órától Gerazol együttes

Szeretettel várunk mindenkit!
/A mûsorváltozás jogát fenntartjuk./

Gödi Nyárnyitó Napok 
2004. június 19-20.

SZABADIDÕ- SPORT
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A 30 éves Karakó Sándor 1984-
ben ismerkedett meg a karatéval,
és 1994 óta - tíz éve - foglalkozik
a gödi karatésokkal. Jó munkájá-
val és versenyzõinek kitûnõ ered-
ményeivel rangot vívott ki magá-
nak. Az idén nyáron végzi el a
Testnevelési Egyetemen az edzõi
szakot. II. danfokozatú edzõ.

- Mit kell tudni a karatéról?
- A karaténak öt ága van:

shotokan, kyokosinkai, wado-ryu,
shitó-riyu, godaioryu. Mi a
shotokan ágát mûveljük. Gödön
1994 márciusában kezdtem el a
munkát, egyesületünk neve: Élet-
forrás – DO. Edzésekre 6-tól 40
éves korig járnak le, 60-90 lét-
szám mellett. Gödön kívül Duna-
keszirõl, Fótról, Csomádról is jár-
nak gyerekek edzésre. Hetente
háromszor edzünk hétfõn, szer-
dán, pénteken 5-tõl háromnegyed
6-ig a gödi Huzella Tivadar iskola
tornatermében. Mindig mindenkit
szeretettel várunk.

- Milyen eredményeket értetek
el idáig?

- 2000 óta rendszeresen részt
veszünk versenyeken és a jól el-
végzett munka eredményekben is
megmutatkozik. A legfrissebb a
tavaly decemberben Budafokon
megrendezésre került, nemzetkö-
zi versenyen született. 16-17 éve-
seknél az elsõ három helyen gödi
sportoló végzett: Stiegmann Mar-
tin, Gál Balázs, Szimler András.

Eredményük azért is nagyszerû,
mert a vert mezõnyben volt a vi-
lágbajnok. Kétezertõl számítva a
Magyar Bajnokságban tizenkettõ
arany, tizenöt ezüst, harminc
bronzérmet szereztünk.  Ahány
versenyen elindulunk, mindig el-
hozunk jó pár dobogós helyezést.
A legeredményesebb versenyzõ-

ink: a 17 éves Vágvölgyi Balázs,
Gál Balázs, a 14 éves Makka
László, a 12 éves Szimler Áron és
a 8 éves Csorba Gusztáv. A jó
hangulat és sportág iránti szeretet
nagyon sokat számit, s velük
együtt végzem el a gyakorlatokat.
Érzem a gyerekek szeretetét, és
amit mondok, tanácsolok elfo-
gadják. Az edzések szeptembertõl
júniusig tartanak, és ezt követik
minden évben az edzõtáborok,
melyen részt veszünk. A verseny-
zõim gyorsak, bár a légtechniká-
jukban van még mit javítani.

- Mi a további tervetek?
- Kilépni a nemzetközi ver-

senyporondra, és ott is sikeresen
szerepelni!

- Kik támogatják a sportágat?
- Az Élet Forrás Alapítvány,

Nagy és Nagy Csavar, Bokor Pé-
ter, Zilahy Csaba.

Karakó Sándor rendszeresen
jár edzõtovábbképzésre, lelkiis-
meretes munkájának gyümölcse a
siker és az örömmel végzett mun-
ka.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Tíz éves a gödi karate
Eredmények az edzõi munkát dicsérik

Gödi labdarúgó pályán a
Göd–Dunakeszi Vasutas labda-
rúgó Kupa meccsen (1:3) sze-
merkélõ esõben  beszélgettem
Mudri  Józseffel, a gödi városi
önkormányzat sportbizottság
elnökével.

Az öttagú bizottság két éve
dolgozik együtt a gödi sport-
életért – tájékoztat Mudri Jó-
zsef. - A célkitûzés a város tö-
megsportjának támogatása és
fejlesztése. A Gödi Sportegye-
sülettel, a két iskolával és az
óvodával is jó a kapcsolatunk.
Egymilliós keret áll rendelke-
zésünkre, a családi sportverse-
nyekre. Ezt tavaly és az idén is
megrendeztük nagy sikerrel.
Az iskolások részére idén már-
ciusban, áprilisban és május-
ban futóversenyt rendeztünk, s
ezen 1800 diák vett részt. Be-
indult az óvodások focija, nagy
sikere van. Aki látja õket a zöld
gyepen játszani, azoknak fe-
lejthetetlen élményt nyújt.
Legutóbb Bagócsi Sándor ta-
nár úr vezetésével a dunakeszi
gyereknapon a Kinizsi  labda-
rúgópályán értek el elsõ helye-
zést. Június 12-én Piarista
Szakmunkásképzõ sportnapját
is támogatjuk anyagilag, és szí-
vesen adunk segítséget.

- Milyen terveitek vannak?
- Itt a labdarúgó pályán, a

meglévõ öltözõkre emelet rá-
építéssel újabb négy öltözõ és
kiszolgáló helyiség készülne
el, s ezt szeretnénk jövõre átad-
ni. A salakos pálya helyén mû-

füves pálya épül. A pálya elké-
szítése kb. 120 millió forintba
kerülne, ebbõl nekünk 25 mil-
lió forintba lenne a pálya ala-
pozásának elkészítése. A többit
a most megalakuló gyeplabda
szakszakosztály intézné el, a
mûfüvet Németországból hoz-
zák. Németh László Általános
Iskola mellett épül fel az új
sportcsarnok, ugye nem kell
mondanom, hogy mekkora lö-
kést fog adni a város sportélet-
ének. Itt edzhetnek majd a ko-
sarasok és a kézilabdások, na-
gyon sok helyi sportrendez-
vény színhelye lehet. Örül-
nénk, ha ez évben elkészülhet-
ne és a téli alapozás a zavarta-
lan félkészülést segítené elõ.
Részt veszünk a különbözõ pá-
lyázatokon és ezek sikerében
bízva még több lehetõségünk
lehet a sportélet fellendítésé-
nek megvalósításában.

Labdarúgó pályánk is remek
környezetben van, és örömmel
mondhatom el, sokan lejárnak,
s ebben talán az is benne van,
hogy Gödön szeretik a sportot
és támogatják. Mi ezt a lehetõ-
séget ki szeretnénk használni.

A mérkõzés befejezõdött,
Mudri úr elmondja a labdarú-
góknál ifi csapat aranyérem
esélyes. A felnõtt csapat tavas-
szal jobban szerepel, az öregfi-
úk bajnokság küszöbén, de er-
rõl majd legközelebb beszélge-
tünk.    

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Új szakosztály,
új tervek

NB III.
Malév – Göd 17:1

A listavezetõ hazaiak bebizonyították, hogy nem vagyunk egy
„súlycsoportban”, helyük van magasabb osztályban szerepelni. (Nem
ez az elsõ ilyen arányú sikerük.) A „mundér becsületét” Jeszenszki J.
mentette meg egy gyõzelemmel.

Megyei I. 0
Szentendre – Göd II. 12:6

Itt is hazai siker született, a dobogós helyre pályázó szentendreiek
megérdemelten nyertek.
A gödiek közül Félix, ifj. Gulyás 2-2, Nagy, Szigeti 1-1 gyõzelmet
szereztek.

Vámosmikola – Göd II. 8:10

A hazaiak beerõsítettek, vissza akartak vágni az õszi vereségért, de a
mieink jó játékkal, fej-fej melletti küzdelemben maguk javára tudták
fordítani az eredményt.
Ifj. Gulyás, Szigeti 3-3, Félix 2, Nagy 1 meccs megnyerésével járult
hozzá a sikerhez.
A párosok csatáját ifj. Gulyás-Félix kettõs gyõzelme hozta.

(GULYÁS)

Asztalitenisz

A gödi termálfürdõ nyitvatartása: 06.00 órától 20.00 óráig
Kedvezményes idõszak: 

06.00 órától 08.00 óráig és 17.00 órától 20.00 óráig
Belépõjegyek és bérletek ára:

Felnõtt belépõ 600,- Ft, Gyermek belépõ 350,- Ft, Nyugdíjas belépõ
350,- Ft, Felnõtt bérlet 4.600,- Ft (10 alk.), Gyermek bérlet 2.850,-
Ft (10 alk.), Nyugdíjas bérlet 2.850,- Ft (10 alk.), Reggeli úszóbér-
let 2.400,- Ft (10 alk.), Délutáni bérlet 2.400,- Ft (10 alk.), 
Szauna 1 órára 1.000,- Ft (+ igény szerinti belépõjegy kötelezõ)
Reggeli úszójegy 6-8 óráig 300,- Ft, Délutáni belépõ 17 óra után
300,- Ft, Délutáni gyermek belépõ 250,- Ft, Délutáni nyugdíjas
belépõ 250,- Ft. 

A jegyárak március 1-tõl érvényesek.

Strand nyitvatartás

SPORT
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• Felsõgödön, Dunához közel, 70 %-
os készültségû, 60 m2-es családi ház
400m2-es közmûves telekkel eladó.
I.á. 16 mFt. Tel.: 06-70/319-1778
• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú
tekercselés, Gödön a Kincsem Park-
ban. Ny: 10-17-ig, ebédidõ: 13-15-
ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Fodrászok figyelem: vállalkozói
igazolvánnyal rendelkezõ férfi-nõi
fodrász munkatársat keresek. Ajánla-
tokat a 27/331-198-as telefonra kérem.
• Hitel ügyintézés korrekt módon la-
káscélú és szabad felhasználású hite-
lek terhelt, esetleg végrehajtás alatt
álló ingatlanra is. Tel.: 20-583-6051
• Gödön, Duna-parti oldalon 110
nöl-es telek faházzal eladó. Telefon:
06-20/ 992-9404; 06-20/ 255-4030
• Megbízható 45 éves nõ keres egy-
szerûbb irodai vagy takarítói, bejárói

munkát. Telefon: 06-27/ 331-607,
06-20/ 434-8128
• Most jelentkezzen AVON-tanács-
adónak! 15-30% árengedmény, aján-
dékok – jövedelem-kiegészítés. Vá-
rom hívását: 06-20/ 330-4946!
• Kerti, házkörüli munkát és laka-
tosmunkát vállalok. Telefon: 06-20/
480-8706
• Házon belüli – háztartási – munkát
vállalok. Telefon: 06-70/ 360-2767
• Fiatal némettanárnõ – iskolai és
nyelviskolai gyakorlattal – nyárra ta-
nítást vállal. Telefon: 06-70/ 547-
6768
•  Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, moso-
gatógépek, mikrohullámú sütõk,
villanytûzhelyek, konyhai kisgépek
javítását vállalom – garanciával! Te-
lefon: 06-30/ 290-0749, 06-27/ 359-
975/ 31-es mellék, szombaton és va-
sárnap is.

Apróhirdetések

OLCSÓN ELADÓ 
Fából készült, 

laminált akácfa parketta
(á.: 4800.- Ft/nm helyett) 

3500.- Ft/nm-ért. 
Négy bontatlan, 

egy bontott csomag, cca.13 nm, 
egy félszobára elegendõ! 

Telefon: 06-27-337-469; 06-20-355-0083

Egy lap, amely Önrõl, Önért szól!
Hirdessen Ön is a Gödi Körképben!

Hirdetésfelvétel:
Brumár György: 06-27-332-859,

Kiss Kása Éva: 06-20-355-0083, 27-337-469 
e-mail: kasase@vnet.hu,

KesziPress Bt.: 06-30-342-8032, 
Fax: 06-27-343-271, 

e-mail: keszipress@invitel.hu
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Papírház
Megnyílt Önök elõtt a papírok világa!

Termékeink:
• háztartási papíráru 

(eü.papír, papír zsebkendõ stb.)
• közületi papíráru 

(húscsomagoló, kalapcsomagoló stb.)
• irodai papíráru 

(nyomtatványok, irodai kellékek stb.)
• füzetek, tollak, ceruzák • bõrtáskák és pénztárcák

• Budmil táskák (iskolatáskák, divat táskák stb.)
• ajándék tárgyak

Szolgáltatásaink:
• fénymásolás A/3-as méretig

• bélyegzõkészítés
• bérfaxolás • laminálás • spirálozás

Minden héten más akciós termékekkel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Cím: 2132 Göd-felsõ, Vasút u. 32. 
(Németh László Ált. Isk. szemben)

Nyitva tartás: H-P.: 9-18-ig, Szo.: 9-13-ig
Tel.: 06-30-322-4544, 06-27-332-278
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