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Rajzasztalon a város jövõje
Göncz Árpád és Wigner Jenõ díszpolgárok

Két új tagja van az önkormányzat városfejlesztési bizottságának. A kép-
viselõ-testület június 28-i ülésén Dr. Szinay József jegyzõ elõtt letette az
esküt Horváth Ildikó és Szabó Csaba. Öt évre szóló megbízatásuk lejár-
ta után intézményvezetõk újabb pályázatát bírálták el a város vezetõi. 

Eddigi munkáságát is elismerve,
nyugdíj korhatárának közeledtét fi-
gyelembe véve, további 9 évre ismét
Lukács Istvánné a Németh László Ál-
talános Iskola igazgatója. További
öt évre választották meg az 1. sz.
Napközi Otthonos Óvoda vezetõjé-
nek Feszler Gézánét.

Díszpolgári cím adományozásá-
ról döntött a testület. A nyilvános
ülés vendégei közül sokak számára
meglepetésként szolgálhatott
Wigner Jenõ világhírû magyar-
amerikai fizikus posztumusz dísz-
polgári kitüntetése. A Városvédõ
Egyesület nevében B. Rábai Zita el-
nök és dr. Horváth Viktor alelnök
írta alá azt az indoklást, amely sze-
rint az 1902. november 17-én Bu-
dapesten született, és 1995. január

3-án Princetonban elhunyt tudós
1917-1940 között nyaranta a gödi
Jávorka Sándor utca 18. szám
alatt, a Wigner-villában élt.
Alsógödön írta a Csoportelméleti
módszerek alkalmazása a kvantum-
mechanikában címû mûvét 1931-
ben, amelyért 1963-ban Nobel díjat
kapott. 

Díszpolgári címet adományozott a
város Göncz Árpádnak, köztársasá-
gunk volt elnökének, akit mint or-
szágszerte, nálunk is nagy tisztelet
övez. Köztudomású, hogy az elnök
úr családja több évtizede kötõdik
Gödhöz. Valamikor itt éltek, itt ne-
velkedtek gyermekeik a településen.
Ma is visszajárnak nyaralni a család-
tagok. 

Folytatás a 3. oldalon.

-„ Mit jelent a ballagás? Hogyan jött
létre? Miért találták ki? Mik voltak az
elõzményei? Milyen kulturális örök-
séget hordoz? Ballagnak-e mindenütt

a világon a diákok? Ballagtak-e 100
évvel ezelõtt? – sorjázhatnak egyre
nekiszabadultabban kérdéseitek.

Folytatás a 10. oldalon.

Ballagás - tanévzáró
A Huzella Tivadar Általános Iskola végzõs osztályai június 12-én, szom-
baton 17 órakor búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól. Horváth Ferenc
igazgató úr érdekes történeti szempontból közelítette meg a „ballagás”
eseményét.

A gödiek szavazási hajlandósága
jóval meghaladta az országos át-
lagot. Mint ismert, az országos
részvétel nem érte el a 39 száza-
lékot, Gödön viszont a szavazás-
ra jogosultak 47,81 százaléka,
összesen 6077 választópolgár já-

rult az urnákhoz a tizennégy sza-
vazókörzetben. Az 1. számú kör-
zet lakosai nem a Szent Huber-
tus étteremben, hanem a Phyto
Szövetkezet épületében adhatták
le voksukat. 

Folytatás a 2. oldalon.

Az átlagnál több szavazó Gödön

A Debre család voksol az Európai Parlamenti választáson

„Ballag már a vén diák...”

Sándor István polgármester megnyitja a rendezvénysorozatot

A Feneketlen tó évrõl-évre szépü-
lõ környezete a gödiek kedvelt talál-
kozó helyévé vált. A kétnapos ren-
dezvényre a változékony idõjárás el-
lenére sokan kilátogattak. Csábító
ereje volt a helyi és meghívott kultu-
rális együttesek mûsorainak, az or-

szágos hírû mûvészeknek – Kállay
Bori és Berkes János énekhangjá-
nak, Kegye János pánsípos virtuozi-
tásának, a visszajáró Benkó Dixie-
land Band muzsikájának –  és a
Scarabeus tánczenéjének

Folytatás a 15. oldalon.

NNyyáárrnnyyii ttóó     NNaappookk    
sszzeerr ttee     GGööddöönn

Igényes, látványos kulturális programmal, igazán szórakoztató mûsorral
kedveskedtek a Gödi Nyárnyitó Napok szervezõi a városból és annak hatá-
rain túlról érkezett vendégeknek. A negyedik alkalommal került sorra a he-
lyi Lions Klub által kezdeményezett és fémjelzett, mára az önkormányzat ál-
tal felkarolt egész napos rendezvény. A Feneketlen tónál elsõsorban kulturá-
lis kínálatból válogathattak. A felsõgödi sportpályán meccsel kezdõdött,
majd a Patak Borozóban folytatódott a focisták találkozója. Bócsán országos
lovasversenyre gyûltek össze paripák és lovasok.

Gödön jelenleg 1360 háztartásban
élvezhetik az „elektromos informá-
ciós sztráda” elõnyeit a családok. A
hálózatot építõ Philipkábel Kft.
mûszaki igazgatója, Tóth Gyula a
Sándor István polgármesternek írott

levelében azt ígéri, hogy augusztus
közepéig az egész városban befejezik
a kábelhálózat kiépítését. Feltéve, ha
lakók idõben jelzik belépési
szándékukat – áll a levélben. 

Folytatás a 4. oldalon.

Kábelen jön az információ
Augusztus közepére ígérik a hálózat kiépítését
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2EURÓPAI UNIÓ

Folytatás az 1. oldalról.
A választás érdekessége volt,
hogy nemcsak helyi lakosok sza-
vaztak, hanem az Európai Unió
más tagországának állampolgára
is az urnához járult a városban.

Az érvényes szavazatok 47,32
százalékát (2865 szavazat) a
Fidesz-MPSZ kapta, az MSZP
31,04 százalékot (1879 szava-
zat) szerzett. Az SZDSZ 9,5 szá-

zalékkal (548 szavazat) a harma-
dik legeredményesebb volt, az
MDF 5,27 százalékot (319 sza-
vazat). A MIÉP 4,33 százalékot
(262 szavazat), az MNSZ 1,34
százalékot (81 szavazat), a Mun-
káspárt 1,19 százalékot (72 sza-
vazat), az SZDP pedig 0,46 szá-
zalékot (28 szavazat) ért el a vá-
rosban.

BORGÓ JÁNOS

EU választás:
Az átlagosnál több szavazó

Az Európai Parlamenti képviselettel ösz-
szefüggõ választási kampány ráirányította
a figyelmet az Európai Unió egyik olyan
intézményére, amelyrõl az uniós alkot-
mány tavalyi vitáit megelõzõen vajmi ke-
veset hallhattunk. A választási kampány-
ban a versengõ hazai pártok nyilvánvalóan
az uniós parlamenti részvételük fontossá-
gát és munkájuk várható hasznát hangsú-
lyozzák. Arról már nemigen esik szó, hogy
az Európai Parlament hatásköre lényege-
sen szerényebb a közösség döntéshozatali
mechanizmusában, mint általában a nem-
zeti parlamenteké az adott tagállamban.
Az Európai Parlamentnél jelentõsebb in-
tézmények e tekintetben az Európai Unió
Tanácsa (rövidebben Miniszterek Taná-
csa) és az Európai Bizottság, amelyekbe a
tagállami képviselõk nem népszavazással,
hanem kijelölés útján, vagy a hazájukban
betöltött állami funkció alapján automati-
kusan kerülnek be. E három intézmény
együttes részvételével folyó bonyolult
döntési eljárásban rendkívül nehéz egy
olyan kis ország, mint Magyarország uni-
ós parlamenti képviselõinek munkáját ér-
tékelni, annak hozadékát egyértelmûen
meghatározni. Ugyanakkor érdemes ezen
testületekrõl némi ismeretet szerezni, hi-
szen a jövõben az ország lakosságát érintõ
számos kérdésben fogunk a tudósítások-
ban – sokszor angol nyelven – találkozni
nevükkel:

Európai Parlament (European
Parliament): A ’90-es évek közepéig az
Európai Parlament jelentõsége a rendkívül
bonyolult jogalkotási folyamatban messze
elmaradt a másik két részes intézményétõl.
Mára azonban általánossá vált a közös
döntéshozatali eljárás, amelyben az Euró-
pai Bizottság által kezdeményezett tör-
vényjavaslatról a végsõ döntést az Európai

Unió Tanácsa a Parlamenttel közösen hoz-
za, vagy a Tanács saját hatáskörben, önál-
lóan dönt. Tanács-Parlament közös döntést
alkalmaznak a négy szabadságjog, neve-
zetesen az áru, a munkaerõ, a tõke és a
szolgáltatás Unión belüli szabad áramlásá-
nak nem gazdasági természetû kérdései-
ben. A közösségi költségvetést érintõen a
törvényhozási procedúra végén a Parla-
menté a valóságos döntéshozói jogkör. A
Parlament hatáskör-
ének harmadik fon-
tos eleme a közössé-
gi intézmények fe-
letti politikai ellenõr-
zés, amely elsõsor-
ban a Bizottság mû-
ködésére irányul. Bi-
zalmatlansági indít-
vánnyal feloszlathat-
ja a Bizottság teljes
testületét, a közösség
történetében azon-
ban erre még nem
volt példa. A Parla-
mentbe a tagállamok az ország nagysága,
a lakosság lélekszáma alapján meghatáro-
zott számú képviselõt delegálhatnak. Leg-
nagyobb számban Németország 99 fõvel
és legkisebb számban Luxemburg 6 fõvel
képviselteti magát. 

Európai Unió Tanácsa (Council of
European Union): az Unió legfõbb döntés-
hozatali szerve, amelynek munkájában a
tagállami kormányok miniszterei vesznek
részt, értelemszerûen mindig a tárgyalt
kérdésben érintett szaktárcák miniszterei.
Évente körülbelül száz alkalommal ülése-
zik, amelyek során minden tagállamra kö-
telezõ érvényû rendeleteket, illetõleg
egyes tagállamokra nézve kötelezõ irány-
elveket, határozatokat hoz. Gyakran ad ki

továbbá ajánlásokat, véleményeket olyan
kérdésekben, amelyekben a döntés nem-
zeti hatáskörben maradt, pl. oktatás, egész-
ségügy. ATanács felel az Európai Unió te-
vékenységének összehangolásáért, amely-
nek fõ célja az egységes belsõ piac megte-
remtése. A tagállamok szavazati súlyará-
nyát korábban alapszerzõdésben rögzítet-
ték, amely jelentõsen kedvezett a nagyobb
államoknak. Akeleti bõvítéssel szükséges-

sé váló szavazati rend-
szer módosításáról je-
lenleg még viták foly-
nak. 

Európai Bizott-
ság (European
Commission): az Eu-
rópai Unió kormányá-
nak is szokás nevezni.
A másik két testülettel
összehasonlítva kü-
lönleges státusza van.
Míg az Európai Unió
Tanácsa és az Európai
Parlament képviselõi

a nemzeti érdekek érvényesítésén keresz-
tül vesznek részt a döntéshozatali eljárá-
sokban, a Bizottság tagjai kizárólag a kö-
zösség érdekében tevékenykednek. Mun-
kájukat több ezer fõs igazgatási személy-
zet segíti, amelyek albizottságokban, szak-
értõi munkacsoportokban végeznek szak-
mai háttérmunkát. A tagállamok nagysá-
guk szerint 1 vagy 2 bizottsági tagot dele-
gálhatnak, kiválasztásuk szigorúan szak-
mai alapon történik. Magyarország bizott-
sági tagja dr. Balázs Péter, a hazai EU kép-
viselet vezetõje.  Az Európai Bizottság a
közösségi jogalkotásban kezdeményezõ,
javaslattevõ és a döntéseket végrehajtó
szerepet tölt be. Szigorúan õrködik a kö-
zösségi jog nemzeti végrehajtása, valamint

az Európai Bíróság által hozott ítéletek
megtartása felett. Ez a szerv folytatja le az
Unió külkapcsolatait érintõ nemzetközi
tárgyalásait a Tanácstól kapott felhatalma-
zás alapján. Huszonnégy fõigazgatósága
az Unió és a tagországok gazdaságpoliti-
káját, külpolitikáját alapvetõen meghatáro-
zó kérdésekkel foglalkozik, amelyekbe
beletartozik egyebek mellett a regionális-,
mezõgazdasági-, kereskedelempolitika-,
versenypolitika, kis-és középvállalkozás
fejlesztési politika, kutatás-fejlesztés, kül-
és biztonságpolitika, szociálpolitika, integ-
rációs folyamatok, stb. Néhány szakterüle-
ten, így pl. a versenypolitika terén önálló
döntési jogkörrel rendelkezik, és jelentõs
befolyással bír a Tanács által hozott dönté-
sekben is. 

Nem volna teljes a kép, ha nem említe-
nénk meg az Európai Tanácsot
(European Council), amely szigorúan a
tagállamok állam- és/vagy kormányfõibõl
és az Európai Bizottság elnökébõl áll. Ez a
testület nem tagja az Európai Unió formá-
lis intézményi rendszerének, ugyanakkor a
közösség jövõjét formáló stratégiai elkép-
zelések az évente két alkalommal, június-
ban és decemberben megtartott Európai
Tanácsi csúcstalálkozókon (Summit) szü-
letnek. E körben határozzák meg az integ-
ráció ütemezését, az Unió politikai-, gaz-
dasági- és szociális irányvonalát. Ez a
szerv avatkozik be válsághelyzet esetén,
dolgoz ki megoldást a tagállamok közötti
nézetkülönbségekre, és bíráskodik az
Unió intézményei fölött. A csúcstalálko-
zókra az Európai Unió soros elnökségét
adó ország szervezésében kerül sor. Jelen-
leg ezt a tisztet Írország látja el, a követke-
zõ félévben Hollandia adja az elnökséget.

ÁCSNÉ DANYI ILONA

(Aszerzõ EU-szakközgazdász. – Szerk.)

Hazánk az Európai Unióban I.
Az Európai Parlamenti képviselet

Európai Tájékoztatási
Központ 

– European Union
Information Centre

1052 Bp, Bárczy István u. 1-3., Nyitva:H-Cs: 10-18, P: 10-16.
Telefon: 06-1/327-1710, Fax: 06-1/ 327-1716. 

E-mail: ETK@ETK.INFO.HU, Internet: www.EU.HU 
Szolgáltatás: dokumentumtár, ingyenes brosúrák, 

Internet hozzáférés, 
EU-adatbázisok, személyes tanácsadás, 

csoportos látogatások, Rendszeres 
kiadványok magyar nyelven, szakmai programok

A SZOLGÁLTATÁSOK INGYENESEK!

A mai Szlovákia területén a magyar nemzetisé-
giektõl 1945 elõtt elvett földet vissza lehet kérni
a szlovák államtól,… még fél év van rá! A Rákóczi Szö-
vetséghez vagy a Határon Túli Magyarok Hivatalához fordul-
hatnak az érintettek.
/Forrás: DR. Vígh Károly történésznek, az MTA tagjának, a

Rákóczi Szövetség alelnökének elõadása a gödi Felvidékiek
Találkozóján, 2004. május 21-én. 

Tájékoztatás
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3 VÁROSPOLITIKA

Folytatás az 1. oldalról.
A Szõd-Göd Nevelek dûlõrõl szóló

területi vita után, melyrõl külön írá-
sunk szól, hosszan tárgyalták a kép-
viselõk Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mesternek A város településszerkeze-
ti tervérõl szóló elõterjesztését. A
döntést egyre inkább sürgeti az idõ,
mert hiánya akadályozza a város fej-
lesztését. Célja az, hogy a mozaik-
szerûen fejlõdõ helység folyamato-
san komplex egységgé váljon. - fo-
galmaztak szakszerûen a tervezõk. 

Sándor István polgármester szerint
dönteni kell, mert különben nem le-
het közintézményeket építeni. Sala-
mon Tamás képviselõ többek között
megjegyezte, hogy nem javasolja az
Ilka –patak környékének beépítését,
mert az inkább pihenõ övezet lehet-
ne. Sándor István az úgynevezett Te-
metõ-táblára javasolta az önkor-
mányzat elõvásárlási jogát bejegyez-
tetni. Dr. Horváth Viktor is egyetér-
tett azzal, hogy a városnak jó telepü-
lésszerkezeti tervre van szüksége.
Támogatta a polgármesternek a város
ingatlan-elõvásárlási jogára tett ja-
vaslatát, mely a hosszú távú fejleszté-

si tervek megvalósítása érdekében
szükséges. Azt viszont nehezmé-
nyezte, hogy a tervezetben nem tün-
tették fel Göd és Dunakeszi határ-

mezsgyéjén a 2-es és a 2/A számú fõ-
utakat összekötõ majdani út nyomvo-
nalát. Sándor István válaszában el-
mondta, hogy az a terület már a

szomszédos település tulajdonrésze,
így ezért nem tüntették fel a tervben.
Dr. László Domokos képviselõ sze-
rint négy éve készül a településszer-
kezeti terv. A jelenlegi már tükrözi a
lakosság igényeit. Ha most nem dön-
tenek, akkor az újabb és újabb módo-
sítások miatt tovább húzódik az ügy,
hogy egyesek érvényesítsék a saját
érdekeiket. - sürgette az elhatározást.

Az S. Bitskey Kata projektvezetõ ál-
tal is képviselt Ecorys Magyarország-
területfejleszetési üzletág szakemberei
részérõl Gauder Péter vezetõ tervezõ
adott kiegészítõ magyarázatot és vála-
szokat az elõterjesztéssel kapcsolatos
kérdésekre. Végül, a hosszú vita után,
megszületett az elfogadó határozat, 13
igen, egy nem és két tartózkodó szava-
zattal.

A Consolid Kft. köthet szerzõdést
a várossal az ásványvíz palackozás
jogára. Zsoldos László szakhatósá-
gok által jóváhagyott tervei alapján
megszületett a tulajdonosi jóváha-
gyás a strand öltözõ épületének meg-
építéséhez. A továbbiakban egyéb
hivatali ügyekrõl döntött a testület.

K. T. I.

Rajzasztalon a város jövõje
Göncz Árpád és Wigner Jenõ díszpolgárok

A területen élõk az orvosi ellátástól kezdve a gyer-
mekeik iskolai oktatásáig, a szolgáltatások egész so-
rát itt veszik igénybe. Nem véletlen tehát, hogy az ott
élõ lakosság népszavazással nyilvánította ki azt az
akaratát, hogy Gödhöz akar csatlakozni.

Az idáig tiszta sornak látszó döntés érvényesítése
azonban nem egyszerû dolog. Egy településnek
ugyanis nem pusztán lakott belterülete, hanem külsõ
körzete, határa is van, amelynek a vonalait meg kell
húzni a térképen. A gödi önkormányzat szerint 2005-
ig 208 hektár külterület átadásáról kellene Szõddel
megegyezni ahhoz, hogy a 2006 évi parlamenti vá-
lasztások után az állam elismerje és hivatalossá nyil-
vánítsa a változást. Sándor István polgármester sze-
rint a képviselõ testületnek kell döntenie, mert a két
önkormányzat egyeztetõ tárgyalásai nem vezettek
eredményre.

A június 28-án tartott képviselõ testületi ülésre
Szõd község háromtagú küldöttségét is meghívták.
Puskás Szilveszter, a szomszédok alpolgármestere,
mint a küldöttség vezetõje itt arról nyilatkozott, hogy
községük csak akkor ad át külterületet, ha Göd is ezt
teszi a 2/A fõútvonal túloldalának egy meghatározott
részén. A küldöttek szószólójaként azt is kifejtette
még, hogy a kérdéses belterület 58 hektár. Ennek egy
része is csak 2 év óta nevezhetõ annak. Nagyobb ré-
sze gyakorlatilag még mindig külterület és többnyire
nem is állandó lakosok tartózkodnak ott.

Mivel az ajánlat nem felelt meg a gödieknek, a
pro és kontra vitában többek között Salamon Tamás
képviselõ érvként sorolta fel, hogy a városra hárul-
nak az összes olyan feladatok, mint az oktatás, az
egészségügy, a csatornázás, amihez Sándor István
azt tette hozzá: Nem arról van szó, hogy Göd akar
gyarapodni, hanem arról, hogy a szolgáltatások
egész sorához, terület is kell. Lenkei György képvi-
selõ itt azt jegyezte meg, hogy jó lenne a bírósági
tárgyalást elkerülni.

Puskás Szilveszter válaszul a szabad iskolaválasz-

tás jogával érvelt. Elismerve, hogy a várost könnyeb-
ben tudják megközelíteni a gyerekek. -Addig tudunk
elmenni, hogy a természetes határ a 2/A fõútvonal le-
gyen. Különben per következik jelentette ki. Mire
Lenkei György arra hívta fel a vitázó fél figyelmét,
hogy elfelejtette: Az iskolások után járó úgynevezett
fejkvótát, vagyis a központi támogatást a szõdi isko-
la kapta, de a város szolgáltatott.

A megkeményedett szõdi álláspont után hiába ke-
resték felszólalásaikban a megegyezést: Pongó

István, Salamon Tamás, Szegedi Sándor képviselõk,
dr. Szinay József jegyzõ, Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester, be kellett látni, hogy a másik fél nem enged
az álláspontjából. 

Végül Sándor István polgármester kénytelen volt
elõterjeszteni a javaslatát: Döntsön a bíróság. Az in-
dítványt 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás arányában
elfogadták. 

KOVÁCS T. ISTVÁN

Bíróság mondja ki a végszót
Szõd község és a város határvitája

A települések fejlõdésére nézve is igaz a tétel, hogy a világon semmi sem állandó, csupán a vál-
tozás örök. A Göd és Szõdliget határa között terülõ, Nevelek-dûlõ eleinte hétvégi házak körzete-
ként épült ki. Késõbb egyre több lett ott az állandó lakos. A közigazgatásilag Szõdhöz tartozó
népesség azonban inkább vonzódott a fejlettebb, nagyobb, a fõútvonalon fekvõ Göd városához.
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Felhívjuk 
a Tisztelt Lakosság figyelmét,

hogy segítséget kérõ, 
kézzel írottnak tûnõ, 

de valójában másolat levelek
alapján, amelyet postaládába 

dobnak be, ne nyújtson anyagi 
támogatást. 

Az Önkormányzat Szociális
Osztályához forduljon 

a kérelmezõ, ne a gyanútlan
Városlakók jóhiszemûségére
alapozva próbáljon anyagi 

támogatást kérni.
Szociális Osztály
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Gödön az önkormányzat szervezésében, illetve támogatásával minden
évben több díjazott vetélkedõre, sportversenyre kerül sor. A Tavaszi
Futások értékelése során merült fel, hogy szükségünk lenne egy saját, a
gödi jelképeket tartalmazó oklevélcsaládra, amelybõl a különbözõ
eseményeken a megfelelõt adhatnánk át a díjazottaknak. (Kulturális,
sport, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi stb.) Felhívjuk a
lakosságot az alkalmakhoz alakítható, igényes, esztétikus oklevél,
illetve oklevél-család megtervezésére!
E pályázatra elsõsorban Gödön élõ mûvészek, vállalkozó szellemû, jó
rajzkészséggel és fantáziával rendelkezõ alkotók jelentkezését várjuk. A
pályamûveket 2004. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottságnak és a
Sportbizottságnak címezve: 2131 Göd, Pesti út 81.

A nyertes pályázót a bizottságok 100.000 Ft díjjal
kívánják jutalmazni.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt a Polgármesteri
Hivatalban Hamarné Kismartoni Adrienntõl telefonon (06-27-530-048)
vagy személyesen kaphatnak.

GÖD VÁROS ÖK SPORTBIZOTTSÁGA ÉS

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Pályázati kiírás oklevéltervre
Az allergiát okozó gyomok elterjedése
a települések bel- és külterületein ko-
moly egészségügyi panaszokat okoz
az arra érzékenyek körében, az allergia
lakosságunk egyharmadát már népbe-
tegségként érinti. Tüneteinek mérsék-
léséhez elsõsorban a parlagfû mennyi-
ségének radikális csökkentése.

A növényvédelemrõl szóló 2000.
évi XXXV. Tv. 5. §-a szerint a föld-
használó és a termelõ köteles védekez-
ni olyan egyéb károsítók (gyomok) el-

len is, amelyek „a szomszédos föld-
használók, illetve termelõk növényter-
melési, növényvédelmi biztonságát,
vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik…”. A növény-
védelmi tevékenységrõl szóló 5/2001.
sz. FVM rendelet 2. § /2/ szerint pedig
a gyomok „… irtását virágzásuk elõtt
végre kell hajtani növénytermesztésre
szolgáló területen, réten, legelõn; tele-
pülés bel- és külterületén, házikertben,
vasút- és úttöltésen, csatorna- és árok-
parton, közterületen, közutak szegély-
területén külön jogszabályban megha-
tározott szélességben, valamint tájvé-
delmi vagy egyéb célból talajtakaró
növényzettel borított területen”.

Ha a termelõk, földhasználók a jog-
szabályi kötelezettségeknek nem tesz-
nek eleget, belterületen a jegyzõ, kül-
terleten a Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat határozatban kötelezhetik a
védekezési munkálatokra. Ha a felszó-
lításnak határidõre nem tesznek eleget,
akkor határozattal elrendelhetik a köz-
érdekû védekezést. A fellebbezésnek a
végrehajtásra nézve halasztó hatálya
nincs, a növényvédelmi bírság pedig –
5/ 2001. sz. FVM rend. 2.§ /3/ –, mely-
nek összege 20.000.-tõl 1.000.000.- fo-
rintig terjedhet.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Allergén növények
Tájékoztató kötelezõ gyomirtásról

A parlagfû

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat,
hogy Göd Város Önkormányzata a
2003. évi LXXXIX. Tv. alapján elfo-
gadta a talajterhelési díjról szóló ren-
deletét.

Mit jelent ez a lakosság részére.
Azt, hogy aki elõtt a szennyvízcsator-
na lefektetésre került és nem kötött rá,
annak talajterhelési díjat kell fizetni.
Ennek összege az éves vízfogyasztá-
sának köbméterben számított összege
szorozva 360 Ft-tal. Ezt az összeget
csökkenteni lehet a locsolásra fordított
vízmennyiséggel (max. 10 %), vala-
mint a számlával igazolt szippantási
költségekkel. A talajterhelési díjra kö-
telezettek száma meglehetõsen nagy,
mintegy 2000 ingatlant érint. Ezekrõl
az ingatlanokról a DMRV-tõl tulajdo-
nosonként, címenként és vízfogyasz-
tás mennyiségével pontos kimutatást
kaptunk. 

Az elsõ bevallást és fizetést 2004.
szeptember 30-ig kell eszközölni. A
bevallási nyomtatványt és a csekket a
közeljövõben hivatalom adóirodája

megküldi az érintettek részére.
Meggyõzõdésem az, hogy ez a tör-

vény, illetve rendelet, döntõen sarkalni
fogja az ingatlan tulajdonosokat, hogy
a csatornára kössenek rá, hiszen egy -
két év talajterhelési díja gyakorlatilag
a rákötés költségét fedezni tudja, még
akkor is, ha a fenti díjszámítás 2004-
ben csak a kiszámított díj 20 %-ának
befizetését írja elõ, mely 2009-re éri el
a 100 %-os díjfizetési kötelezettséget.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség
azt az állandó lakosként az adott ingat-
lanban egyedül élõ kibocsátót, aki iga-
zolni tudja, hogy jövedelme a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150 %-át nem haladja meg.

Kérem az ingatlan tulajdonosokat,
hogy mihamarabb kezdjék meg a csa-
tornára való rákötést, hiszen most már
környezetvédelmi indokokon túl ez
már mindenkinek jól felfogott anyagi
érdeke is.
Göd, 2004. június 29.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Lakossági felhívás
Szennyvízcsatorna - Talajterhelési díj

kik a kerti csapjukra víz-almérõt szereltetnek, azoknak nem kell az azon átfolyó
víz után csatornadíjat fizetni. A tulajdonosnak azt kell eldönteni, megéri-e a víz-
órát felszereltetni és hitelesíttetni, vagy inkább a teljes víz- és csatornaköltségbõl a
locsolási kedvezményt (10%) kívánja igénybe venni. (Négyzetméterenként csak 1
litert lehet elszámolni naponta vízóra meglétével is! Ha tehát valakinek kicsi kert-
je van, akkor jobban megéri a 10% átalányt kérni a teljes vízfogyasztás után.)
Az al-mérõórára irányuló igényt egy bejelentõ nyomtatványon kell a vízmûvek-
hez benyújtani.

A víz-almérõ óráról

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesteri Hivatal

Pesti út 81. ! 2131 Göd, Pf. 28.
" 27/530-041, Fax: 27/345-279

1 fõ munkatársat keres 
közterület-felügyelõ munkakör

betöltésére.

A munkakör betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet - középiskolai vég-
zettség - egészségügyi és fizikai alkalmasság
Elõnyt jelent:
- közterület-felügyelõi vizsga, - rendészeti szakközépiskolai vég-
zettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai
végzettség; középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés vagy
ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szak-
képesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés.
A jelentkezés tartalmazza a jelentkezõ:
- rövid szakmai önéletrajzát, - az iskolai végzettséget, illetve szak-
képesítést tanúsító okirat másolatát, - egy hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatát a büntetlen elõéletrõl.

Jelentkezési határidõ: 2004. július 23.
Érdeklõdni a közterület-felügyelet vezetõjénél lehet a 30/256-
3723-as telefonszámon.
Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény szerint történik.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Folytatás az 1. oldalról.
A felsõgödi részen június

közepére elérte a 60 százalékos szin-
tet a fõkábel kiépítettsége, a hiányzó
40 százalékot a hónap végére fejezi
be a cég. A város ezen részérõl, és
Göd-Újteleprõl 500 család jelen-
tkezett, hogy igénybe kívánja venni a
kábelen érkezõ korszerû információs
szolgáltatásokat. Az alsógödi
területen lévõ háztartások közül még
1200 nem jelentkezett. 

Sándor István polgármester
hangsúlyozta, hogy sok-sok tár-
gyalás, egyeztetés és támogatási

javaslaton keresztül jutottak el a
régen várt állapothoz, hogy néhány
héten belül az egész városban kiépül
a kábeltelevíziós törzskábel. – Így
minden akadály elhárul, most már a
lakosságon múlik, hogy milyen
arányban igénylik és csatlakoznak a
kábelhálózathoz. Két éves kemény
tárgyalás-sorozaton érte el a
képviselõ-testület és a szakbizottság,
hogy rövid idõn belül az egész város-
ban élvezheti a kábeltelevízió
elõnyeit a lakosság. – nyilatkozta
lapunknak Sándor István.

V. I.

Kábelen jön az információ
Augusztus közepére ígérik a hálózat kiépítését
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A tûzõ Nap sugarai elõl a hatalmas fák ár-
nyéba húzódnak, ahol már a riporterrel is
megosztják gondolataikat, véleményüket. –
De jó lenne, ha itt az árnyékban lenne egy pad
is, ahová lepihenhetnék – mondja egy szálfa-
termetû ötven fölötti férfi, akinek súlyos keze
vállamat nyomja. – Bízom a képviselõ úrban,
hogy ezt is megoldja – folytatja a József Atti-
la utca lakója, aki ragaszkodik névtelenségé-
hez. - Családi jussom a Lázár Vilmos utcában
van. Amikor szüleim még éltek, sokat segített
nekik Vidák úr. Járda épült, anyagot hozatott
az utca felszórására. Szóval, én biztos vagyok
benne, hogy hamarosan lesz itt játszótér is,
megoldják a vízelvezetést, és szeptember-ok-
tóberre kiépítik a csatornát a József Attila ut-
cában is. – Mindent a pénz határoz meg – ve-
tem közbe. – Ez igaz, de õ 20 éve itt él köz-
tünk, tudja, hogy „mi fáj” legjobban nekünk.
– Mi az, amit hiányolnak? – kapaszkodom a
megfontoltan beszélõ férfi gondolataiba. –
Nézze uram, mi azt szeretnék, ha ebben a
körzetben több aszfaltozott út épülne, ha a
Petõfi tér még szebb lenne, ha kellemes térré,
parkká alakítanák, ahol a fiatalok és az idõs
emberek is szívesen töltenék szabadidejüket. 

- Jól mondja az úr – kapcsolódik a párbe-
szédbe Czeti Sándorné az Arany János utcá-
ból, aki mint megtudom felnõtt fiával hallgat-
ta végig Vidák Árpád tájékoztatóját. – Én is
úgy látom, hogy ebben a körzetben - a játszó-
tér megépítése mellett - a legsürgetõbb fel-
adat az utak aszfaltozása.  Esõs idõszakban
nem lehet gyalogosan közlekedni a víz, és a
homokkal keveredett sár miatt. Vidák úr ed-
dig is becsülettel képviselte érdekeinket, de
ha az önkormányzat segítségével elkészül az
út -, amire komoly ígéretet kaptunk tõle -, ak-
kor ahogy mondani szoktuk: „Kalapot eme-
lek elõtte.” Nekem már két felnõtt fiam van,
mégis támogatom a játszótér építését is. Lá-
tom, hogy az óvónõk gyakran hozzák a gye-
rekeket a Petõfi térre, de sok nagyszülõnél
nyaralnak unokák, akik örömmel játszanának
egy szép játszótéren. Nézze meg, milyen szép
házak, és kertek vannak itt – mutat körbe. –
Mindenki igyekszik szépíteni, ápolni a maga
környezetét, csak ezek az utak… - Minden
képviselõtõl ezt várja a lakosság, egyszerre
nem lehet valamennyi gondot orvosolni –
jegyzem meg a hölgynek. – Mi ezt belátjuk,
mi nem csak ezen keresztül ítéljük meg kép-
viselõnk munkáját, hiszen tudjuk, nem csak
rajta múlik. Õ egyébként becsülettel teszi a
dolgát, minden kérdésre választ kapunk tõle,
bármikor elérhetõ. Közöttünk él, értünk van. 

Kíváncsi lennék Vidák Árpád véleményé-
re is, de még mindig többen veszik körbe,
akik arra bíztatják, hogy igyekezzen érvényt
szerezni a lakók kérésének a városházán. 

- Nézze uram, nincs ebben semmi rendkí-
vüli, mindenki a korszerû, kulturált környezet
megteremtésén fáradozik – mutatkozik be
Fried László az Arany János utcából. – Ezt
várjuk Vidák úrtól és az önkormányzattól. Én
még társadalmi munkában is hajlandó va-
gyok dolgozni, csak szépüljünk. – Igen fajsú-
lyos kérésekkel fordultak képviselõjükhoz.
Hogyan vélekednek Vidák úr munkájáról?-
érdeklõdöm. – Õ a mi emberünk, a mi képvi-
selõnk, eddigi munkájával elégettek va-
gyunk. Tudom róla, hogy csak ahhoz adja
szavát, amirõl meg van gyõzõdve, biztos a
megoldásban. - Tudna konkrét példát monda-
ni? – Hogyne tudnék – hangzik a határozott
válasz. – Bármilyen gondunk van, õ segít, le-
gyen az szemétszállítás, vagy egy konténer
ideszállíttatása. 

Talán hatvan perc is lepereg a képzeletbeli
homokórán, mire véget ér az alkalmi fórum.

Reménykedõ tekintetekkel köszönnek el kép-
viselõjüktõl a környék lakói. Vidák Árpáddal
ketten maradunk a téren. Újra körbejárjuk. A3.
számú körzet képviselõje a tenni akaró, elszánt
ember lelkesedésével magyarázza, hogy tervei
megvalósításában nagy erkölcsi támaszt jelent
számára a lakóközösség támogatása. – Igazán
annak örülök -, mint ön is hallotta -, hogy szí-
vesen vállalnak részt a feladatok megoldásá-
ban. Õszinte meggyõzõdéssel vallja, hogy az
emberek képviseletére, a város szolgálatára
szegõdött politikusnak felül kell emelkednie a
szûken vett pártérdekeken. Atisztességes, hite-
les politizálás visszaadhatja az emberek bizal-
mát „a politika” iránt. Csak így van esély arra,
hogy a lakosság ismét a közügyek felé fordul-
jon, aktívan rész vállaljon a lakókörnyezetében
jelentkezõ problémák megoldásában.

- Sok-sok szép dolgot megéltem az itt

töltött két évtized során. Ezer szállal kötõ-
döm Gödhöz, ehhez a városrészhez. Itt él-
nek barátaim, rokonaim, akikre mindig szá-
míthatok. Feleségem 28 éve fodrászként
szolgálja a gödieket, akik kendõzetlen
õszinteséggel mondanak véleményt a város
helyzetérõl, lakókörnyezetük állapotáról,
terveikrõl, elképzeléseikrõl és elvárásaikról
– osztja meg érzéseit, gondolatait az újság-
íróval az önkormányzati képviselõ.  Kis szü-
net után arról beszél, hogy ma már nincs
benne keserûség, pedig igaztalan vádakkal
illették, amiért vagyonvédelmi cége szerzõ-
déses kapcsolatban állt korábban az önkor-
mányzattal. Az elmúlt idõszakban megta-
pasztalhatta, hogy aki a közügyeinek intézé-
sére adja fejét, annak számolnia kell a nega-
tív hatásokkal is.

- Amikor képviselõ lettem, sok támadás
ért az önkormányzattal kötött korábbi megál-
lapodás miatt. Emiatt most már nem támad-
hatnak, mert megszüntettem vagyonvédelmi
vállalkozásomat, melyben az egyik fiam volt
a cég irányítója és szakmai vezetõje. A vállal-
kozás résztulajdonosaként szakmai tanács-
adóként segítettem a társaság munkáját. Je-
lenleg, a civil vállalkozási szférában, ugyan-
csak szakmai tanácsadóként dolgozom egy
külsõs cégnél. 

- Ha ilyen sok támadás érte, akkor miért
vállalta a képviselõséget?

- Mert soha sem riadtam vissza a nyílt, tisz-
tességes kihívásoktól. S ebben a küzdelemben
a családom, de különösen a feleségem, mindig
mellettem (volt) van. Az õ támogatása, segítsé-
ge nélkül nem tudnék teljes erõmmel a képvi-

selõi teendõimre koncentrálni. 
- Mit szeret képviselõi munkájában?
- Örök életemben, közösségben, nagyon

sok emberrel dolgoztam együtt. Számomra
örömöt jelent, ha másokon segíthetek, ha az
érdekeiket képviselhetem, részt vehetek a kö-
zösség gondjainak megoldásában. Ezért is
örülök annak, hogy a szomszédos, 4. számú
körzet képviselõjével, Kovacsik Tamás úrral
jó néhány feladat megoldásában együttmû-
ködtünk. Példaként említhetem a Petõfi utca
egy részének egyirányúsítását. A Huzella is-
kolába járó gyermekek biztonsága érdekében
sikeresen oldottuk meg a közel évtizedes
problémát. Õ igényt tartott az én szakmai ta-
pasztalatomra, közremûködésemre, melynek
örömmel tettem eleget. A képviselõi körzet-
határon lévõ Kossuth téri játszótér felújítását
is támogatom, mert meggyõzõdéssel vallom,

hogy felül kell tudnunk emelkedni a pártérde-
keken. A legfontosabb vezérlõ elv a lakosság
szolgálata lehet. Mi elindultunk egy úton, re-
mélem, lesznek követõink. Bízom benne,
hogy Dr. Horváth Viktor úrral, a 2. számú
körzet képviselõjével is hasonló együttmûkö-
dést tudunk kialakítani, hiszen a Petõfi tér –
az épülõ játszótér helyszíne – a két körzet ha-
tárán terül el. A Petõfi tér mindannyiunké,
ahová örömmel és szeretettel várjuk a gödi
gyerekeket szüleikkel. 

Majd arról beszél Vidák Árpád, hogy a
városszerkezeti tervvel összhangban még az
idén elkészítik a játszóteret. – Nagyon vár-
ják az emberek. Meglesz! – erõsíti meg a la-
kóknak tett ígéretét. – A járdaépítések és a
vízelvezetõ rendszerek kialakítása, a földes
utak gyalulása mellett a Nemeskéri utat és
az Alagút utcát összekötõ Arany János utca
aszfaltozását tartom a lakókkal együtt az
egyik legfontosabb feladatnak, melyért tud-
juk, hogy nagyon meg kell küzdenünk. Re-
mélem, képviselõtársaim is belátják, hogy
forgalomtechnikai szempontból is indokolt
és idõszerû az utca aszfaltozása. A József
Attila utcát még az idén új aszfalt szõnyeg-
gel terítjük le. A Jávorka és a Petõfi utca ke-
resztezõdésében - a lakosság kérésére - ki-
épül a vízelvezetõ árok a szabadon felhasz-
nálható 1 millió forintos képviselõi pénzbõl.
Természetesen támogatom a Mikszáth utcai
lakóközösség aláírásgyûjtési akcióját, akik
fekvõrendõrt szeretnének az utcába a szá-
guldó autók megfékezésére.

Vidák Árpád javaslatára autóba ülünk,
hogy a város déli részében, az egykori Gólya

vendéglõ és a Shell benzinkút között megmu-
tassa azt a helyszint, ahová a lakók kérésére
új buszmegállót szeretne kialakíttatni. – Kü-
lönösen az idõs embereknek jelent megterhe-
lõ gyalogutat, hogy eljussanak a jelenlegi
megállókhoz. A kettõ közé kell felépíteni az
újat – mondja a zajos 2-es fõút mellett. – A
baj az, hogy nemcsak az autók, és motorok
hangja okoz sok kellemetlenséget, hanem a
folyamatosan lüktetõ forgalom miatt egysze-
rûen nem lehet átkelni az úttesten. Már a vá-
lasztási programomban is kiemelt helyen
szorgalmaztam, hogy a József Attila mûvelõ-
dési háznál, a felfestett gyalogos átkelõhöz
jelzõlámpát telepítsenek. Az emberek - némi
túlzással - naponta kérik tõlem számon, hogy
a biztonságos átjárást mikor segíti a jelzõlám-
pa, s meddig kell még a Pesti fõút mellett vár-
ni a hiányzó járda kiépítésére.

- No és meddig?
- A járdát még az idén elkészítjük a lakós-

sággal összefogva. Remélem, a jelzõlámpát
is sikerül minél elõbb felszereltetni, hiszen
gyorsan elröppen a nyár, újra becsöngetnek,
kezdõdik a tanév. S én azt szeretném, ha az is-
kolások és felnõttek nem a fékcsikorgások
vészjósló hangja mellett, hanem a biztonsá-
got nyújtó jelzõlámpa mûködése közben me-
hetnének át egyik oldalról, a másikra. 

- Részben ez is pénz kérdése. A pénzügyi
bizottság elnökeként mit tekint elsõdlegesnek,
munkája során mire koncentrál?

- A pénzügyi bizottság minden város éle-
tében meghatározza a település fejlõdését,
döntései hatással vannak az intézményháló-
zatok mûködésére. Így van ez Gödön is.
Munkánk során a fõhangsúlyt az iskolák és
óvodák, a város kiegyensúlyozott mûködte-
tésére helyezzük. Célunk, hogy Göd három-
milliárdos büdzséjével úgy gazdálkodjunk –
az önkormányzat által jóváhagyott éves költ-
ségvetés alapján -, hogy megtaláljuk a helyes
arányokat a mûködtetés és a fejlesztések, be-
ruházások között. Még ebben az esztendõ-
ben befejezzük a csatornaépítés ötödik üte-
mét, s ezzel teljessé válik a város csatornahá-
lózata. Elkészül a városi sportcsarnok, 8-10
kilométer aszfaltozott utat építünk, felújítjuk
az óvodákat, és megkezdõdik a strand kor-
szerûsítése is.   

- A pénzzel való gazdálkodás – kicsiben,
vagy nagyban egyaránt – felelõsségteljes
hozzáértést kíván. A kívülálló számára is jól
érzékelhetõ, hogy a hétköznapok vibráló vilá-
gában nem egyszerû számtani feladatokat
kell megoldaniuk. Az ön által irányított pénz-
ügyi bizottságban milyen arányban vannak a
szakemberek és a politikusok?

- Örömmel mondhatom, hogy kiváló
szakemberek dolgoznak a bizottságban,
akik felkészültségükkel, több évtizedes
gyakorlatukkal és a város iránt érzett tiszte-
letre méltó elkötelezettséggel végzik mun-
kájukat. Hogy kik õk? Pregun Kálmánné,
aki könyvelõ irodát vezet, Lengyel György,
az MGTSZ egykori fõkönyvelõje, aki nyug-
díjasként napjainkban is e szakterületen te-
vékenykedik, Markó József, a TESZ elnö-
ke, Sógor Lászlóné, a felsõgödi posta veze-
tõje, Hantos László, Göd egykori polgár-
mestere, Pinczehelyi Tamás alpolgármester,
és polgármesterként rendszeresen részt vesz
a bizottság munkájában Sándor István, aki
ugyancsak pénzügyi végzettségû. Naponta
konzultálok Nagy Gabriellával, a hivatal
pénzügyi vezetõjével, akivel egyeztetjük az
elõttünk álló feladatokat, s azok megoldá-
sát. Jó érzéssel mondhatom, hogy nincs el-
maradt és kifizetetlen számlánk. 

VETÉSI IMRE

Igények és pénzügyi lehetõségek
Vidák Árpád: Utat, járdát, jelzõlámpát, buszmegállót várnak tõlünk

A tágas tér közepén kisebb csoport fogja közre Vidák Árpádot, a 3. számú körzet önkormányzati képviselõjét. A középkorú férfi széles kézmozdulat-
ok kíséretében magyarázza az érdeklõdõ embereknek, hogy az utcák aszfaltozása mikorra várható, hová építik az új játszóteret. A társaság tagjai lát-
hatóan megelégedéssel hallgatják képviselõjük tájékoztatóját a térség fejlesztési terveirõl. A beszélgetés hangulata, a rögtönzött párbeszédek közvet-
lensége mindennapos kapcsolatukról árulkodik.

A környéken lakó szülõk szívesen segítenek a játszótér felépítésében is, hiszen jó
lesz ezen a csendes és biztonságos parkban játszani a gyerekekkel
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6KÖZÉLET

Lenkei György képviselõ úr köszön-
tõje után Imre Zsolt, a körzet ország-
gyûlési képviselõje bevezetõjében a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
kampányáról szólt, s köszöntötte a
vendéget, aki a gödi szervezet felké-
résére aktuálpolitikai kérdésekrõl tá-
jékoztatta a megjelenteket.

Dr. Hende Csaba beszámolt a
Nemzeti Petícióhoz gyûjtött aláírá-
sokról. Cca. egy hónap alatt elérték
az 1 milliós célt. Gödön közel 1000,
a választókerületben több mint 8000,
Vácott ötezernyi aláírás gyûlt össze,
tehát „gyengén áll a szocialista veze-
tés”! – Nem kell leállni, jó, ha erõsí-
tik vele a Szövetséget! – üzent a hall-
gatóságon keresztül a távollevõknek. 

- A rendezvényeken látni a pártok
választási stratégiáját. Egy kft. a vá-
ci Fidesz nevére kiállított hamis
számlával a helyi sajtón keresztül
próbálta manipulálni a közvéle-
ményt. Ez politikai provokáció – mi-
nõsítette az eseménysorozatot az
Igazságügyi Minisztérium volt poli-
tikai államtitkár –, feljelentést tettek
ellenük. Megpróbálnak sorainkban
bizonytalanságot kelteni. Aláírták az
etikai kódexet õk is, de hiába. A fia-
tal szocialisták sajnos követik Ron
Webbert: „Az utcai játékosok a he-
lyükön vannak!” – õ így bíztatta esz-

me-társait. Szerintem erre nem kell
reagálni, inkább készüljünk arra, ho-
gyan tovább. Most pártlistára kell
szavazni, miért egy személyre he-
gyezik ki az ellenkampányt? Június
13-án a jobboldal, a Szövetség gyõ-
zelmet fog aratni. Azt a munkát,

eredményt kell továbbvinni, amit
idáig elértünk, hogy 2006-ban polgá-
ri kormány és Orbán Viktor kerül-
hessen ismét az ország élére.

Hogy vannak-e baloldali polgári
körök? A jogász Dr. Hende Csaba
egyértelmû választ adott: - Nincse-
nek. Megjelentek ugyan „ilyenek” a
pesti aluljárókban, s fideszes polgári
körösöknek adták ki magukat.  A mé-
diában is a nevünkben szerepelnek,

saját magukkal leveleznek, mint fél
és ellenfél! Hamarosan sor kerül az
EU-parlamenti szavazásra. Van, aki
azt gondolja, az emeszpéseket kell

lenyomnunk. Nem, nincs dolgunk
velük! 

Nekünk azokat kell meggyõz-
nünk, akik hol ide, hol oda szavaz-
nak, s akik a környezetükben élõ te-
kintélyes emberektõl kérnek taná-
csot. Õk a 40%, velük kell beszélni!
Azt is elmondani, hogy a Polgári Kö-
röket jól meg lehet különböztetni a
Szövetségtõl, az utóbbi egy szerve-
zet. A körben civilek vannak, nem az
õ dolguk a politikai harcot felvenni!
Õk segíthetnek például az aláírás-
gyûjtésben, a választás ellenõrzésé-
ben és a „nemzetépítésben”. S most
fõleg abban, hogy õk maguk, s a kör-
nyezetükben minél többen a polgári
listára szavazzanak június 13-án.
Azután pedig találkozunk az I.
Szõdligeti Polgári Pikniken – fõvéd-
nöke Orbán Viktor –, melyre a szer-
vezõk nevében is szeretettel meghí-
vom Önöket. 

KKÉ

Ez a cikk idõben elkészült. Hogy a
Gödi Körkép júniusi számából saj-
nálatos módon kimaradt, az nem
szándékosság, hanem emberi mu-
lasztás és technikai okok következ-
ménye volt, melyekért ezúton is ké-
rem az érintettek elnézését.

Kiss-Kása Éva fõszerkesztõ

Dr. Hende Csaba
a polgári körök koordinátora az EU-csatlakozásról

Június 19-én, szombaton este „Hazánkért”
nemzeti találkozóra hívta meg vendégeit a
Magyar Nemzeti Front gödi szervezete. Ez-
úttal a Turul Madár Klub adott otthont a
Magyar Világ címû nemzeti hetilap szer-
kesztõsége munkatársainak és az érdeklõ-
dõknek. A gyönyörû kert, a nyár kellemes
levegõje jó hangulatot teremtett, a kitûzött
zászlók látványa belopta a szívekbe a ma-
gyar haza iránt érzett elkötelezettséget, és
Magyarország történelmét idézték. Köztük
a rovásírásos zászló a Magyar Nemzeti
Frontot volt hivatott jelképezni.

Mint háziasszony köszöntöttem a meg-
jelenteket, és a bevezetõben megemlékez-
tem a trianoni gyalázat 84. évfordulójáról,
az’56-os forradalmárok 15 éve történt újra-
temetésérõl, és arról, hogy pontosan 13 év-
vel ezelõtt hagyta el hazánkat az utolsó
szovjet katona. Említettem, hogy volt egy
ifjú, aki ’89-ben a Hõsök terén bátran kiál-
totta, hogy: ”Ruszkik haza!”, de 2003-ban
ugyanaz az ember a Parlamentben pártjával
és szövetségesével együtt, a kormánykoalí-
cióval egyetértésben megszavazta az iraki
háborúban való részvételünket is, melynek
következményeként Magyarország hadban
áll Irakkal, bárhogy tagadják azt.

Lakatos Pál fõmunkatárs vette át a szót.
A Rózsadombi Paktum húsz pontjáról be-
szélt, és kifejtette véleményét annak való-
színûsíthetõ létrejöttérõl, és arról, hogy nem
volt senkinek joga a nép tudta nélkül, a nép
feje fölött az országra hátrányos és kötelezõ
érvényû megállapodást aláírni.   Említést
tett a „patkányforradalmárok” unokáiról,
(könyvben is írt róluk,) akik a mai politikai
és közéletben vörös milliárdosokká válhat-
tak, míg a magyar nép döntõ többsége meg-
élhetési gondoktól szenved.  Kitért a nagy-
apák gyalázatos tetteire is, mely Magyaror-
szág történelmének legnagyobb tragédiájá-
hoz, a trianoni békediktátumhoz vezetett
1920. június 4-én, melybe nem nyugodha-
tunk bele. „Nem, nem, soha!”

Rozgics Mária fõszerkesztõ asszony
folytatta azzal, hogy a legnagyobb ellenzéki
párt vezére fölébredt, és rosszallását fejezte
ki a zsoldos csapat iraki jelenlétéért, mintha
nem szavazta volna meg annak kimenetel-
ét.   Ez a hangos megnyilvánulása is olyan,

mint az unióba való betuszkolásunkkor tett
kijelentése, hogy: „Van élet az Unión kívül
is”, mert ezt megelõzõen már réges-régen
aláírták a föld eladásának egyezményét. A
nemzet arculcsapásának nevezte a PSZÁF
menesztett fõnökének nyolcvanmilliós –
vagy ki tudja mennyi – végkielégítését.

Dr. Kõrösi Imre újságíró fölszólalásában
fölébresztette bennünk a magyar nyelv táj-
jellegû sokszínûségének és szépségének
észrevételét.   A Kecskemét melletti falvak
és tanyavilág lakói, meg az ott született em-
berek némelyike még beszéli büszkén és
szégyenkezés nélkül az odavalósi, szép,
ízes nyelvet. Kár, hogy egyre többen el-
hagyják az ottaniak közül, és megtanulnak
„pestiesen” beszélni.  Kecskeméti nyelvjá-
rásban hallhattunk a lakás-maffiák mûkö-
désérõl, melyek bal- és jobboldali kormá-
nyok alatt egyformán zavartalanul mûköd-
tek és mûködnek – az egyiknek õ maga és

családja is áldozatul esett. Minden idõk
minden kormánya tisztaságot, átláthatósá-
got, korrupció elleni harcot stb. ígér, de az
eredmény egyenlõ a nullával.

Végezetül dr. Bognár László, a Magyar
Nemzeti Front országos ügyvezetõ elnöke
szólt hozzánk. Ismertette, hogy az MNF vi-
lágnézete szerint idealista és tradicionális
eszmei alapokon álló, keresztény erkölcsi
normákat követõ, nemzeti radikális párt.
Egyik legfontosabb feladatának tekinti a
magyarság-tudat és a nemzeti önérzet erõsí-
tését. Az ország jobboldali összefogást akar,
és ezért alakult meg a Magyar Nemzeti
Szövetség, amit a média minden oldalról tit-
kolt, árnyékba burkolt.

Befejezésül elmondhatjuk, hogy a jelen-
lévõk nagy tapssal illették az elõadó vendé-
geket, majd jutalomnak is fölfogható záró
elõadás következett. A Nemzeti Kamara
Színház csinos, fiatal tagja, az erdélyi szár-
mazású Benedekffy Katalin énekhangja
kápráztatta el a hallgatóságot. Adal szövege
és a szép nõi hang visszaadta a csíki magya-
rok minden fájdalmát.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, és
köszönetet mondani Pincehelyi Tamás al-
polgármester úrnak és Lenkei György Fi-
desz elnöknek, hogy felebaráti és bajtársi
hozzáállással segítettek bennünket ezen a
többrendezvényes gödi napon székekhez
jutni. Pártállást és hovatartozást nem nézve
használhattuk mi is az önkormányzati tulaj-
donú székeket. Magatartásuk példaértékû
lehet mindenki számára, köszönet érte.

FARKAS ÉVA

AZ MNFGÖDI SZERVEZETÉNEK

ELNÖKE

Nyáreste a Turul Madár
Magyar Nemzeti Klubban

MNF Magyar Nemzeti Front
Gödi Szervezete

és
Gödiek ’56 Igazáért Civil

Szervezet

* * *
M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk 
Önt és barátait

2004. július 17-én este 
7 órai kezdettel

a
TURUL MADÁR

Magyar Nemzeti Klub
kerthelyiségébe

(Felsõgöd, Margit u. 7.)
„Hazánkért” Nemzeti

Találkozóra

Elõadást tartanak:

Franka Tibor
újságíró

Gyimesi Marika
újságíró

Vanek Béla
’56-os szabadságharcos

A belépés díjtalan! 
Mindenkit szeretettel várunk.

Telefon: 27-330-404
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7 KÉPVISELÕINK

- Atudás és az értékek iránti vágyam örök. – mondja
fesztelen könnyedséggel házigazdám ötezernyi köte-
tes könyvtárában. 

- Mibõl táplálkozik a lovak iránti szeretete? Csa-
ládi, õsi örökség?

- Felmenõim között voltak vadászok, de lovasok
nem. Én viszont rendkívül vonzódom a lovakhoz,
hosszú éveken át versenyszerûen lovagoltam. De a fi-
am messze jobb eredményeket ér el, mint én valaha
is. Annak idején mindössze hat forintos szalagot tûz-
tek a gyõztes ló nyakába. Mégis mindent megtett a
gyõzelemért az ember. Hónapokon át szívós munká-
val dolgoztunk azért boldog ünnepi pillanatért. Szép,
férfias sport. 

- Nagyon látványos is, amely próbára teszi a lo-
vas bátorságát is. Próbatétel javából, mint a hiteles
politizálás, amely nyílt, õszinte véleményformálást,
emberi bátorságot és kiállást kíván a képviselõtõl. 

- Meglehet. Alovassportban önmagunk félelmeit,
kishitûségünket kell legyõzni. Ha mindez sikerült, ak-
kor már van esélyünk a sikerre… Bizony képviselõ-
ként is sokszor elgondolkodik az ember, hogy vajon
jól teszem-e vállalt munkámat, helyesen döntöttem-e
egy-egy kérdés megítélésében? Utólag már nagyon
könnyû megmondani, mi volt a jó, vagy a rossz. Bár-
ki követhet el hibát. Azt azonban senki sem engedhe-
ti meg magának, hogy ne ismerje el, ne korrigálja.
Persze jobb, ha nem követjük el. Én vallom, hogy vál-
lalni kell önmagunkat. Hibáinkkal együtt is. 

- A politikusi sikerhez sokféle út vezet. Az egyik le-
het a hibáit is vállaló hiteles képviselõi megnyilvánu-
lás. Ön került már olyan helyzetbe, amikor a politiku-
si énje fölé kerekedve vállalta tévedéseit, hibáit?

- Igen. Aki õszinte, és szeret tiszta tekintettel az
emberek szemébe nézni, annak vállalnia kell. Az
egyenes beszédet a választók elvárják, és megértéssel
fogadják, a politikusi mellébeszélést viszont elutasít-
ják. Jómagam is tévedtem már, hiszen a képviselõsé-
get nem tanítják az iskolában. Ez is egy szakma. Sike-
res mûveléséhez az elméleti ismereteken kívül a poli-
tikai küzdelmek és szellemi „párbajok” során szerzett
gyakorlat és legitimáció is nélkülözhetetlen. Hat éve
vagyok képviselõ, sok mindent átéltem, s megtanul-
tam. Képviselõségem kezdetén –, amikor megválasz-
tottak a népjóléti bizottság elnökének – minden jog-
szabályt, ami a munkámhoz kötõdik, megtanultam.
Nem szó szerint, de tudtam, mit hol keressek, mi se-
gítheti a megoldást. Aztán kiderült, hogy ez nagyon
kevés. Atanulóidõt semmi sem helyettesítheti. Legiti-
mációt mibõl merít az ember? 2002-ben, az õszi ön-
kormányzati választáson én kaptam a legtöbb szava-
zatot az egész városban. Vallom, hogy a képviselõ
nem spórolhatja meg a választókkal töltött idõt. Ezek
a találkozások mindkét fél számára nagyon fontosak.
Abszurdnak tartom például, hogy egy képviselõt ne
lehessen elérni mobiltelefonon. Mondok egy megtör-
tént esetet: karácsonykor leégett egy ház. A telefon-
nak, az összefogásnak és gyors reagálásunknak kö-
szönhetõen három óra alatt berendezett lakásba tud-
tuk költöztetni a családot. Nagyon fontos, hogy egész
nap a városban, az emberek között élek.

- Képviselõi munkája során mit tekint a legfonto-
sabbnak?

- Azt hogy ígéreteimmel, munkámmal el tudjak
számolni a körzetben élõ választópolgároknak.  S ezt
a nyitottság, a hiteles és szakszerû tájékoztatás segít-
heti a leghatékonyabban.  Ha tehetem, élek a sajtó-
nyilvánosság pótolhatatlan lehetõségével és erejével.
Ezért is szorgalmazom, hogy a városi televízió ne
csak a képviselõ-testületi ülésrõl adjon kéthavonta
helyszíni közvetítést, hanem például minden bizottsá-
gi tanácskozásról is. Elég egy kamera. Vágatlanul, a
történések tényszerûségében, a viták hevességével, a
nyelvbotlásokkal, konfrontációkkal és kibékülésekkel
együtt közvetítsék, hogy az emberek láthassák: az õ
képviselõjük hogyan küzd, érvel a közösségért, vagy
néma passzivitással szemléli az eseményeket. 

- Ez hû tükörképe lenne a képviselõ munkájának? 
- Annak nem, de az egyéniségének igen. Minden

képviselõt meg lehetne kérdezni, mi történt az elmúlt
két vagy négy évben a körzetében? Hasznosnak tarta-
nám, ha a politikai palettán lévõ pártvezérek élõ stú-
dióvitákon vehetnének részt. De az is remekül szol-
gálná az álláspontok tisztázását, az érvek ütköztetését,
ha mondjuk az elõzõ napi bizottsági ülésen egymás-
nak feszülõ nézeteket valló személyek a képernyõn is
folytatnák vitájukat. Ha ilyen riportokat közvetítene a
televízió, akkor mindenki a helyi adást nézné. 

- Gondolom, ez nem csak elhatározás kérdése
csupán, hanem azon is múlik, hogy a városnak meg
van-e az anyagi lehetõsége és a mûsorkészítõ stábja a
program elindításához, a mûsor megvalósításához?

- Én nem személyekrõl és pénzrõl beszélek, ha-
nem a teljes nyitottságot megvalósító szemléletrõl. Ar-
ról, hogy mindenütt legyen ott a sajtó. Ezért is köszö-
nöm ezt az interjút. Nos, ma közel egy millió forintot
áldoz a helyi televízióra a város. Mégha többe is kerül,
de mutassa be a döntés-elõkészítõ folyamatokat, a ké-
nyes kérdéseket élõadásban vitathassák meg az érintett
politikusok, akiktõl még a betelefonáló nézõk is kér-
dezhetnének. Ugyanis rengeteg megválaszolatlan,
vagy félre magyarázott kérdés van, melyet éles és nyílt
vitában tisztázni lehetne. S ez már a sajtó feladata is…

- Ebben egyetértünk, fõleg, ha adottak az ön által
is elvárt sajtónyilvánosság feltételei. A nyíltsághoz
tartozik az is, hogy politikai ellenfelei mondhatják:
önnek igazán hálás feladat jutott a népjóléti bizottság
irányítása révén. Aki ad, azt mindig kedvelik. De az is
igaz, ha a bizottság elutasítja a kérelmet, akkor az el-
lenkezõje történik… Az ön munkája empátiát, és hite-
les jellemet kíván, hogy tiszta lelkiismerettel és emelt
fõvel járhasson a városban. 

- A legkényesebb kérdésekben dönt a bizottság.
Két véglet között kell megtalálni az arany középutat.
Célunk, hogy minden rászoruló kapjon segítséget,
senki ne essen ki a bizottság látókörébõl. De azt is fon-
tosnak tartjuk, hogy akinek nincs rá szüksége, az ne
tudja „megpumpolni”, félrevezetni az önkormányza-
tot. Nehéz megtalálni a középutat, de szerencsére a
szociális osztályon dolgozók jól ismerik a várost, s én
is megtanultam a „szakmát”. Arról nem is szólva,
hogy a környezettanulmány sokat segít a helyes dön-
tések kialakításában. Mondom is a kollégáimnak, ha
minden adat rendelkezésünkre áll, azonnal döntsünk,
ne húzzuk az idõt! Jelentéktelennek tûnõ dolgokkal is
elronthatjuk valakinek a közérzetét… De ha idõben
orvosoljuk a gondokat, az erõsíti az emberek bizalmát
az önkormányzat és a képviselõ iránt. Egy segélyt
szerencsés esetben már másnap fel lehet venni a pénz-
tárban.  Ezúton is kérem a lakosságot - a szomszédo-
kat, a barátokat -, hogy segítsenek a támogatásra szo-
ruló, rossz körülmények között élõ emberek felkuta-
tásában, akik eddig még nem kértek segélyt, mert szé-
gyellik sorsukat, hogy a közösség támogatására szo-
rulnak. Õk sajnos nélkülöznek, akiken segítenünk
kell. Aváros több mint tíz féle módon - étellel, külön-
bözõ járandóságokkal, természetbeli juttatásokkal -
segít az elesett embereken. Van, akinek pénz helyett
téli tüzelõt, élelmiszercsomagot, vagy gyerekei szá-
mára ebédjegyet adunk. Az állami támogatásokkal
együtt évente mintegy 70 millió forintot fordít segé-

lyekre, természetbeni juttatásokra az önkormányzat.
Ebben a hihetetlenül felelõsségteljes munkában rend-
kívül fegyelmezett és gyors munkát végeznek a bi-
zottság tagjai és a hivatal munkatársai. Hetente ülése-
zünk, hogy senki ne szenvedjen hiányt. Meggyõzõdé-
sem: Kétszer ad, aki gyorsan ad!

- A képviselõ teljesítményének egyik fokmérõje,
hogy a körzet fejlõdéséhez milyen támogatást tudott
szerezni, eredményesen lobbyzott-e az ott élõ embere-
kért, valóra tudta-e váltani ígéreteit. Ráadásul az sem
mindegy, hogy a városházi politikai patkó melyik ol-

dalán foglal helyet. Ön hogyan tudja összeegyeztetni
az egyéni képviselõi érdekét a városéval, vagy pártjá-
éval, a Fideszével? Vagy csak és kizárólag a város ér-
deke szerint cselekszik?

- Ez nagyon nehéz. Közismert, hogy ellenzéki
képviselõként ülök a testületben. Avárosházán is van-
nak frakciók, a szerint politizálunk, de mégis óriási
különbség van az önkormányzati és a parlamenti po-
litizálás között. Mi – önkormányzati képviselõk –
nap, mint nap találkozunk az emberekkel, akik mond-
ják: „Idefigyelj, öregem! Hogy mondhattál ilyen mar-
haságot?” Vagy: „Miért nem mondtad meg, hogy…”
Az országgyûlési képviselõ ritkán kerül ilyen helyzet-
be. Ellenzéki politikusként hajlandó vagyok bárkivel
összefogni a város javáért, ha a kérdésrõl hasonlókép-
pen vélekedünk. Számos esetben nem a pártszínek
számítanak, de nyílván kell húzni egy vonalat, amikor
az ember nem enged.

- Került már ilyen helyzetbe, volt, amikor meg-
érintette a határvonalat?

- Vannak olyan helyzetek, melyeket nem szabad
felvállalni.  Tavaly felmerült a József Attila Mûvelõ-
dési Ház értékesítésének lehetõsége. Én és a frakció
határozottan elleneztük. S mi történt a mûvelõdési
házzal? Megmaradt a város tulajdonában, kívül-belül
szépen kitatarozták, és mindenki örömmel használja.
Lehet, hogy azért van, mert határozottak voltunk. Jó
politikus voltam, mondhatnám – teszi hozzá sokat
mondó mosollyal Lenkei György. - De mást is mond-
hatok: az Alagút utcában mindig erõs volt a csatorna-
bûz. Mindenki kiment, nézték, vizsgálták a helyzetet,
de ettõl még nem lett jobb. Én beadtam a polgármes-
ter úrnak egy javaslatot: ragaszkodtam hozzá, hogy
zárjuk le a csatornát, s addig ne fogadjuk a csomádi
szennyvizet, amíg nem oldjuk meg a problémát.
Megoldották. Aváros jól járt, s ez a lényeg. Ha ezt ne-
vezzük ellenzéki politizálásnak, vállalom. Az embe-
rek markánsan külön tudják választani azt, amikor az

„ellenzéki” politikus a városért küzd, vagy pártja sike-
réért. Van, amit feszítõ problémának érzünk. Kevés
pályázatunk volt sikeres, az igazi nagy pénzek elma-
radnak. Bár a csatornához nyertünk, van, ami onnan
is hiányzik. Ha a szocialisták kezében van a kormány-
rúd, akkor a szocialista városvezetés ezt használja ki a
város javára, keményen lobbyzzanak! 

- Ha „föntrõl” sincs mit megszerezni, attól még
nem lesz több út, ha ön ellenzéki politikusként azt
hangsúlyozza, hogy az önkormányzat sikertelenül
lobbyzott, eredménytelen volt a pályázata. Ha a város
nem tud pluszforrást bevonni – ön hiába ígérte meg
választóinak a fejlesztéseket, beruházásokat –, képvi-
selõként jóval szerényebb eredményt tud felmutatni.

- Ez valóban így van. De egy képviselõnek sok-
szor úgy kell viselkednie, hogy ha kétszer „kidobják”
az ajtón, akkor harmadszor is vissza kell mennie az
ablakon. Addig mondom a magamét, amíg nem telje-
sül. Ezzel együtt minden eszközt fel kell használni a
siker, az emberek és a körzet érdekében.

- Ezek után különös érdeklõdéssel hallgatom az
ön értékelését…

- Az egyes körzet két részbõl áll. Mind a kettõ ret-
tenetesen el van maradva a város többi részéhez ké-
pest. Az elõzõ ciklusban elkezdett csatornázást most
fejeztük be. Négy utcát - Tisza, Ipoly, Fürdõ és Sajó -
már aszfalt borítja. Igaz, hogy csak az utcák hosszá-
nak 2/3-át. Jó lett volna, ha végig leaszfaltozhattuk
volna. Hosszú idõ után végre megépítettük a temetõ
melletti járdát. AHeps Róbert utcánál új játszótér ké-
szül. Sikerült védetté nyilvánítani a Kiserdõt. Terve-
ink szerint kerékpárút is épül. Még az idén elkészül az
önkormányzat helyi irodája Újtelepen. Egy romos
épületet, egy volt szükséglakást újít fel a város. Az iro-
da révén a bócsaiaknak közvetlen kapcsolatuk lesz a
városházával. Nem kell nyomtatványokért vagy be-
adványokkal a városházára bemenni, az idõs, nehe-
zen közlekedõ embereket is itt helyben szolgáljuk ki.
Okmányirodaként, a rendõrség körzeti megbízottjá-
nak irodájaként is mûködhet. Abuszjáratok sûrítésére
is jelentõs az igény, amit igyekszünk kielégíteni. Szó-
val, rengeteg a teendõ… Az Erdész utca -, amely te-
lepülésrészeket köt össze - lakói petíciót nyújtottak be
útépítésre. Két éve készen vannak a tervek, sajnos az
önkormányzat eddig sikertelenül pályázott állami tá-
mogatásért, pedig az önrész is rendelkezésre áll a vá-
rosházán.  Nem adjuk fel, megépítjük az utat. Képvi-
selõi keretem lehetõségén belül pedig a járdaépítést
javaslom. Három-négy lámpa felhelyezését kérték az
utcában élõk, amit meg lehet valósítani. 

- A bizalmi skála bizonyára magasra szökken, ha
az önkormányzat a – bócsaiak kérésének eleget téve -
valóban nem engedi felépíteni a munkásszállót Újte-
lepen. Ha a Samsung köré tervezett ipari park kiala-
kítását a város érdekeivel összhangban, a kertvárosi
jelleg megõrzésével valósítja meg.

- Remélem, hogy a munkásszálló nem épül meg!
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén – amikor a vá-
rosszerkezeti tervet elfogadtuk – kérdésemre Sándor
István polgármester úr meszgerõsítette korábbi kije-
lentését: „Nem lesz Bócsán munkásszálló.” Mi is ki-
állunk a kertvárosi jelleg megõrzése mellett, de nem
vetjük el egy ipari park létrehozását – távol a lakott te-
rületektõl. A Samsung jelenléte a város szempontjá-
ból elõnyös, de mi bócsaiak „élvezzük” az üzem ne-
gatív hatásait is. A munkásokat szállító autóbuszok
eleinte legázolták az elõkerteket. Javaslatomra – sze-
rencsére – ma már az üzem elõtt létesített parkolót ve-
szik igénybe. Idegenek jönnek-mennek a településen.
Ez egy barátságos, emberi léptékû település, ahol az
emberek nyitottak és segítõkészek egymás iránt. Mi
nem szeretnénk bezárkózni… Támogatjuk a fejlõ-
dést, sõt igényeljük is. Ezért azt mondjuk, hogy az len-
ne az igazságos, ha a Samsung által befizetett adókból
arányaiban jóval több jutna a város kasszájából Bócsa
népének. Aszfaltozott utakat, virágos parkokat, kultu-
rált környezetet és jól mûködõ helyi önkormányzati
irodát szeretnénk ide is. 

- Ha önmagát kellene osztályoznia, milyen érdem-
jegyet adna az elmúlt két esztendõben végzett képvise-
lõi tevékenységére?

- Nem mondanék osztályzatot, én ezt a választó-
polgárokra bízom, hiszen erre õk a hivatottak. Majd a
megfelelõ idõben úgyis „ítéletet” mondanak képvise-
lõként végzett munkámról, a város fejlõdéséért tett
erõfeszítéseimrõl. Azt tudom, hogy képviselõi ígére-
teim jó részét sikerült megvalósítanom. De nem az
eredményekrõl kell beszélni, hanem arról, hogy az
elõttünk álló feladatokat hogyan lehet megoldani.
Összefogással. Számomra ez jelenti a mindennapok
kihívását. 

VETÉSI IMRE

Kétszer ad, aki gyorsan ad
Lenkei György: Az emberek képviselete mindennél fontosabb

A tikkasztó júniusi meleg elõl a lovarda árnyékosabb oldalába húzódnak az edzett verseny-
paripák. A szilaj lovak mozgását kordában tartó karám oldalánál könyökölünk házigazdám-
mal. A tulajdonos egyenként mutatja be a szép tartású, sok sikert elért lovakat. Gazdag ered-
ménylistáról, színes történetekrõl mesél vendéglátóm, Lenkei György, az 1. számú körzet önko-
rmányzati képviselõje, a Fidesz városi elnöke, akivel a lovak birodalmából a család otthona felé
tartunk. Gidres-gödrös út vezet az egykori kastély mellett, a zöld határ szélén épült házhoz. A
pusztából a múzeumok, a képtárak és a könyvtárak értékes világába csöppenünk. Adolgozós-
zoba minden tárgya arról „beszél”, hogy Lenkei György éppúgy kötõdik a mûvészetekhez, az
irodalomhoz, mint a sporthoz.

A képviselõnek szívügye a választóival való törõdés. A riport idején látogatta meg
Szincsák Istvánné Mária nénit, aki azóta sajnálatos módon elhunyt 
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A jövõben, ha nem lesz esõ, tudjuk, mit kell tenni.
Megkérjük a Napos Oldalt, menjünk kirándulni.
Mert olyankor az Égiek biztos sokat sírnak,
És az égnek csatornái azonnal megnyílnak.
Most is éppen így történt ez, Kakasdra készültünk,
És egy szinte õszi, hideg esõs napra keltünk.
Ám minket az égben oly nagyon szeretnek,
S „Napos” Oldal Klub lévén mást nem is tehetnek:

Mire célhoz értünk, már boldogan nevettek.
De nem csak a napsugár várt minket Kakasdon,
Így e helység dicséretét tovább nem halasztom.

Vártak ott mireánk nagy-nagy türelemmel
És igazi nyugdíjas klub-vendégszeretettel.
Áll Makovecz Imre terve, a kultúra háza,
E mûfajban helyét akárhol megállja!
Büszkék rá Kakasdon, megdolgoztak érte, 
Sok-sok munkát és forintot adtak õk cserébe.
Megmutatták kívül-belül, majd a múltra is sor
kerül, 
S persze a jelenre. Elmesélnek rosszat, szépet:
A történelem hogyan szórta szét a népet?
Ma már békességben él ott székely és német.
Azt remélik, hogy hazát sohasem cserélnek.
Bemutatták hagyományuk, õs dalaik, szép ruhájuk,
Meg sok vidám történetük és anekdotájuk.

A nap csúcspontja volt a finom ebéd, 
Mely – bízvást mondhatjuk – lagzissal is felért.
Sürögtek-forogtak a jó kakasdiak,
Így került asztalra a sok finom falat.
Volt ott szinte minden, szem-szájnak ingere,
Amint Arany írta, „hogy nézni is tereh”.
De még nem volt vége: a pincékhez mentünk,
Jó bort kóstolgatva víg órákat tettünk.
Lassan esteledett, haza készülõdtünk,
S még egy közös éneklésre újra összejöttünk.
Székely és nemzeti imánk énekeltük,
Úgy éreztük, barátságunk megerõsítettük.
Még egyszer köszönjük sok-sok fáradságtok,
Azt kívánjuk, áldja Isten lelketek s munkátok!
Göd, 2004. június 11.

MEDGYES BÉLÁNÉ

A Gödi Napos Oldal Klub tagjai a felvidéki
Kakasdon jártak. Errõl olvashatnak verses
beszámolót az egyik résztvevõ tollából. 

A kakasdi
találkozóról

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai
a felsõgödi Patak borozóban gyûltek
össze egy kellemes, napsütéses dél-
ben, hogy esedékes klubdélutánjukat
megtartsák. Táborszki Ferenc és fele-
sége, Böbe ingyen bocsátotta rendel-
kezésükre a kerthelyiséget, az eszkö-
zöket, edényeket. Ízletes gulyáslevest
készítettek a szakácskodást vállalók
és segítõik. A társaság vendéget is fo-
gadott. Polgármesterünk, Sándor Ist-
ván feleségével volt hivatalos az ösz-
szejövetelre, s a meghívásnak mind-
ketten szívesen eleget is tettek. Evett-

ivott, beszélgetett a jó-
kedvû csapat, s min-
denki igen jól érezte
magát.  

A klubtagok fel-
idézték a nap-éj
egyenlõség éjszakájá-
nak, Szent Iván-éjnek
a népszokásait: azon a
napon szabadon vá-
laszthatták meg párju-
kat a fiatalok, ekkor
tartották esküvõjüket
azok, akiket nem a

családok választottak ki egymás szá-
mára. Az éjszakai tûzátugráskor pedig
szintén azt a lányt „menthették ki” a
tûzbõl a legények, aki igazán tetszett
nekik. Elsõsorban Nógrád megyében
még ma is õrzik a hagyományt. – tud-
hattuk meg.

Késõbb még énekeltek is egyet-ket-
tõt a résztvevõk, s a dalszövegek közt
szerepeltek tagtársuk, Medgyes Erzsike
által írt szövegek is. Majd lassan szede-
lõzködtek, s ritkultak az asztaltársaság-
ok. Azért maradtak néhányan, akik
még táncra is perdültek!                KKÉ

Szent Iván-napi bogrács-party

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub és a Vöröske-
reszt Gödi Szervezete közös Anyák-napi mûso-
ros klubdélutánt tartott. A Gödön élõ neves és
közkedvelt mûvészek a maguk számára is ün-
nepi alkalomból szívesen vállaltak fellépést, s
jöttek az elsõ hívó szóra. Koncz Gábor prózá-
ban köszöntötte az édesanyákat, Kállay Bori és
Berkes János természetesen dallamok hangján.
A vendégeken kívül klubtagok is felléptek a
színpadra, ahol Határiné Koczka Ilona saját
versét adta elõ, a 93 éves Sári András bácsi pe-
dig egy gyönyörû Nagy László verset szavalt.
A szeretetteljes, jeles ünnepség a két klub sike-
res munkamegosztásának köszönhetõen jött
létre.

A mûvészeket a vöröskeresztesek hívták
meg, s köszönték meg virággal, ajándékkal fel-

lépésüket. A nyugdíjasok a büfét állták, s kínál-
gatták a résztvevõket.                             KKÉ

Közös klubdélután

Köszönõ csokor Kállay Borinak    
Frey Lászlónétól és Dr. Faragó Lászlótól

Júniusban Auerné Mester Mária tollából olvasói levelet közöltünk
a Vasvári Pál utcában körültekintõen és színvonalasan megrende-
zett utcalakói ismerkedési napról. Több visszajelzést kaptunk a

résztvevõktõl, akik nagyon örültek az írás megjelenésének, hiszen
mindenben egyetértettek vele. Sok új ismerõst, barátot szereztek,
kitûnõen érezték magukat, mondták valamennyien. S leginkább
azt hangsúlyozták, mennyire hálásak a szervezõknek és a „ven-
déglátó” intézmény dolgozóinak. Szóljunk most róluk is.

Az ötlettel Peötz Károly örvendeztette meg szomszédait.
Mindjárt fel is karolták, s tovább léptek vele, megkeresve az utcá-
ban az idõsek napközi otthonaként ismert, s jó néhány városi ren-
dezvényt is befogadó intézményt. Nem volt hiábavaló a kérésük,
meghallgatásra, sõt segítségre is talált az otthon dolgozói részérõl.

Számos kitûnõnek bizonyult ötlettel álltak elõ a szervezõk,
s volt olyan tehetõsebb lakótárs, aki a költségek nagyobb részét
fedezte, például a zenekar és a tûzijáték költségeit. Mindenki
más ezer-ezer forinttal járult hozzá a nem szerény lakomához.
Az idõsek és az egyedülállók, a gyermeküket egyedül nevelõk
viszont igazi meghívott vendégek voltak, tõlük nem fogadtak
el hozzájárulást. 

Volt bõven bográcsgulyás, s rengeteg plusz sütemény és inni-
való jött össze abból, amit belépõként még ki-ki magával hozott

a vendégségbe. Akerti „bár” fogadta a belépõket, ahol kedves fi-
atalok kérdezték, ki mit kortyol elsõként. Öt órától gyülekezett a
vendégsereg. A köszöntés után egyenként, családonként min-
denki kezébe kapta a mikrofont, hogy elmondhassák magukról
a legfontosabbakat a többieknek. Abemutatkozók és bemutatot-
tak legfiatalabbja és legidõsebbje közt kilencven egynéhány év
van! Alegfiatalabb karon ülõ csecsemõt is elhozták szülei, s Má-
ria néni a legidõsebb, s legrégebben itt lakó még emlékszik arra:
alig volt ház a környéken, lovaskocsin jártak akkortájt, s tehenet
tartottak.

Ma más a helyzet. Göd egyik legrendezettebb utcájába vol-
tunk hivatalosak. Kellemesen telt az este, sokan sok mindenkivel
megismerkedtek, barátságok szövõdtek. Sok ismerõs arcot fedez-
tem fel én is, volt köztük régi jó barát, s egynéhány kedves isme-
rõsrõl, sõt hírneves személyiségrõl kiderült, hogy õ is ott lakik.
Késõbb egy kis mûsor is kerekedett, az is a lakók és barátaik jó-

voltából, majd sokáig szólt a zene, s táncoltak is rá a vendégek.
Egészen addig tartott az összejövetel, míg a sikeres és látványos
tûzijáték után kevéssel eleredt az esõ. Szerencse, hogy az egyéb-
ként nem túl nyárias idõjárás egész nap kegyes volt, s kibírta
addig… 

KÉP ÉS SZÖVEG: KISS-KÁSA ÉVA

Party utca
Mintát vehetünk – Vasvári Pál utca-jelenség II.

Foto a legidõsebb lakóval

Családi idill
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A településkutatási gyakorlat keretében
Gödre látogató negyvenöt fõiskolás in-
terjúkat készített a civil szervezetek ve-
zetõivel, képviselõivel, miután elõzete-
sen eljuttatta kérdéseit harminchat szer-
vezetnek. Ebben, mint egyikük, a házi-
gazda szerepét is betöltõ Bognár Noémi
elmondta, segítséget kaptak az önkor-
mányzattól, és lehetõséget arra is, hogy
megismerkedjenek a várossal. A József
Attila Mûvelõdési Házban László Do-
mokos önkormányzati képviselõ, Len-
gyel György és a mûvelõdési ház veze-
tõje, Droppán Györgyi adott tájékozta-
tást a város életérõl, az önkormányzat
mûködésérõl, illetve a kulturális köz-
pont programjairól.

Az elõzetes tájékozódás és a szóbeli
tájékoztatók során szerzett ismeretek
birtokában kezdtek hozzá a hallgatók a
tényleges munkához, a civil szervezetek
tevékenységének vizsgálatához. Aszer-
vezetek képviselõivel – a város haszná-
latában lévõ – belügyminisztériumi
üdülõben találkoztak a másodéves
egyetemisták, akik mindent meg akar-
tak tudni a civil csoportokról, az alaku-
lás körülményeitõl kezdve, anyagi for-
rásain keresztül, a vezetõ kiválasztásáig.
A kérdések között nagy hangsúlyt kap-
tak az együttmûködéssel kapcsolatos té-
mák: az önkormányzattal, a helyi intéz-
ményekkel, más szervezetekkel, a mé-
diával való kapcsolat, ennek eredmé-
nyei, kudarcai, konfliktusai. Természe-
tesen kérdésként szerepelt a település
iránti elkötelezettség, a szervezet elis-
mertsége, a jogosítványok, valamint a
további – többek között a mûködés ha-
tékonyabbá tételére vonatkozó – tervek. 

Az 1974-tõl önálló felsõfokú oktatá-
si intézmény – akkor még Szombathe-
lyi Tanárképzõ Fõiskola – 2000-ben
alakult át regionális a szerepet betöltõ
Berzsenyi Dániel Fõiskolává. A térség-
fejlesztési és közösségfejlesztési szak-

irányú képzés vezetõje, dr. Csider Sán-
dor fõiskolai docens elmondta, a mûve-
lõdésszervezõ szakon végzõk a szakirá-
nyuknak megfelelõen tudnak elhelyez-
kedni. Mind térségfejlesztõként, mind
közösségfejlesztõként a közösségek tá-
mogatása a feladatuk. Az elõbbiek terü-
letfejlesztési irodákban, bizottságokban
dolgozhatnak majd, az utóbbiak megyei
mûvelõdési központokban kaphatnak
helyet. Az eddigi gyakorlat azonban az,
hogy az emberi kezdeményezéseket
összefogó, segítõ közösségfejlesztõk fõ
hivatásként szociális munkások, mûve-
lõdésszervezõk.

A fõiskolások meghívását tizenhá-
rom civil szervezet fogadta el, képvise-
lõik magukkal hozták a fontosabb do-
kumentumokat. A hallgatók mintegy
másfél-másfél órás interjút készítettek a
szervezetek vezetõivel, szóvivõivel. Az
összegyûjtött információkat késõbb
összegezik és elemzik. A vizsga idõ-
pontjában pedig a hallgatók megisme-
rik egymás beszámolóit, így mindenki
elõtt megjelenik a település civil életé-
nek teljes köre. Mint dr. Csider Sándor
elmondta, a hallgatók vizsgálták a szer-
vezetek együttmûködését is, mivel az
érdekérvényesítéshez gyakran elenged-
hetetlen a civil szervezetek összefogása.
Maga a felmérés igen fontos, hiszen
ezek a szervezetek energiákat szabadíta-
nak fel, önkéntesek, alulról szervezõd-
nek és a meglévõ igényekre, érdeklõ-
désre épülnek, teszik a dolgukat. Nagy-
ban segíthetik az önkormányzat mun-
káját, olyan igényeket elégíthetnek ki,
amelyekre az önkormányzat nem ké-
szült fel. Olcsóbban is mûködnek, a ne-
kik juttatott támogatás bõven megtérül-
het. Fontos, hogy jelentõsen javíthatják
a település lakóinak életminõségét, és
fórumot adnak a helyi problémák, gon-
dok megbeszéléséhez. 

B. J.

Nagyító alatt a civil szervezetek
Egyetemisták tanulmányozzák a tevékenységüket

A gödi civil szervezetek tevékenységét tanulmányozták a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola mûvelõdésszervezõ szakának – térségfejlesz-
tõ és közösségfejlesztõ szakirányú tanulmányokat folytató – hallgatói.

Az országban 173 csoport összesen
969 illegális hulladéklerakót derített
fel, s közülük 457 került felszámolás-
ra. Amagyar zöld mozgalom történe-
tében még nem volt példa ilyen nagy

tömegek egyidejû megmozdulására.
A regionális eredményhirdetésre

közvetlenül az országos díjátadó ün-
nepség elõtt került sor június 8-án. A
Budapest-Pest megyei régióból 19 –
a fõvárosból 6, Pest megyébõl 13 –
csoport jelentkezett. Összesen 180 le-
rakó adatait vették fel, amibõl 25-öt
sikerült felszámolni. 

A csaknem ezer, a régióban 180
illegális lerakóból 83 Gödön volt!  A
gödiek által benyújtott pályázat II.
helyezést ért el. Általános vélemény
szerint tovább kellene folytatni a
munkát. Elsõ sorban a Városfejlesz-
tési Bizottságtól és az Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizottságtól vár
és számíthat segítségre a társaság,
melynek tagjai egyre többen lesz-
nek. 

Vélemények róluk: - „Az én sze-
memben gyõztesek vagytok!” – „A
második hely gyönyörû!” – „Gratulá-
lok mindenkinek, aki tettestárs volt!”
– „Gratulálok, a régió 2. helyezésével
büszkélkedni nagyon szép ered-
mény! Folytassátok tovább ugyan-
ilyen lelkesedéssel, és jövõre már egy
összeforrott csapattal, a felhívás fel-
adataira idõben rákészülve, komoly
eséllyel indulhattok az országos dön-
tõbe!!!”

- Rengeteg munkát fektettünk eb-
be –, folytatja az visszatekintést
Zombory László –, mert értelmét lát-
tuk, fontosnak tarjuk, hogy történjen
valami elmozdulás.  A terepen készí-
tett fotósorozat valósággal sokkolja
az embert. Ezért is nagyon sokan, és
önzetlenül dolgoznak a településün-
kért, a szebb környezetünkért. A
„szürke eminenciásokra” gondolok,
akik dicséretesen és profi módon,
mellütögetés nélkül teszik a dolgu-
kat. Magam is csak akkor döbbentem

rá, amikor készen lettem az anyaggal,
mennyien vannak, s mennyit dolgoz-
tak! Nem egy helyen 30-40 m3, több
helyen csak 1-2 m3 szemét hever el-
szórtan a település körül – erdõben és

mezõn. Ezek legtöbbje építési törme-
lék, de van nagyobb méretû háztartá-
si lom, fém, fa, papír, s mûanyag sze-
mét is. Ezekbe botlottak bele nap,
mint nap a terepfutók, Ráth Tamásék,
s felvetették: tenni kellene valamit…
Sokan melléjük álltak, mindenki a
maga szakmai vagy „dilettáns” tudá-
sát hozzátéve az ügyhöz, ami eseten-
ként csak a fizikai munkavégzés haj-
landóságát jelentette.

Még a környezetvédelmi bizott-
ság, B. Rábai Zita vezetésével karol-
ta fel a vad lerakóhelyek elleni ügyet,
s kapott is hozzá anyagi támogatást a
testülettõl. Majd a környezetvédelmi
tanácsnok asszony, Ilyés Gizella
folytatta az együttmûködést a civilek-
kel, s bocsátotta rendelkezésre az
összeget. Az kiegészült még a bizott-
sági keretekkel kb. 500 ezer Ft érték-
ben, és a Markó József vezette TESZ
felajánlott segítségével. Debreceni
Péter mûszeres mérések alapján, ap-
rólékos munkával készített pontos di-
gitális térképet. Már csak a „hórukk”
volt hátra, de az is elvégeztetett. Így
jutott révbe az elsõ komoly, országo-
san is megméretett és elismert, szer-
vezett keretek között zajlott, hivatali
támogatást is élvezõ, lelkesedéssel
kezdõdött s barátságokat teremtõ, el-
mélyítõ gödi, politikamentes, sikeres
civil kezdeményezés.

Kké

Nem szégyen a futás és megtisztít
Regionális második helyezés, ami megyei elsõ lehetne

Persányi Miklós miniszter a Hulladék Munkaszövetség székhelyén, a
HuMuSz Házban adta át az idei Tájsebészet pályázat díjait. Régióknak
szólt a versenykiírás, s Budapestet és Pest megyét sajnos egybe sorolták.
Ha nem így történt volna, akkor most elsõk vagyunk Pest megyében. –
összegzi a helyzetet Zombory László, aki a Gödi Cross-futók Baráti
Társasága nevében benyújtott pályázat megírását magára vállalta.

Amikor az elsõ nagy kupac hulladék autógu-
mit meglátta az erdõ megtisztítására vállalko-
zó kis csapat, mindenkinek földbegyökere-
zett a lába. A látvány önmagáért beszélt, a
pusztítás mértéke értelmes ember számára
felfoghatatlan. Léteznek lakosok és vállalko-
zók, akik titokban az erdõ belsejébe osonnak,
hogy felesleges dolgaiktól megszabadulja-
nak. Köbméterekben áll a mai napig a há-
zakból kidobált használhatatlan holmi, az er-
dõ népe kényszeredetten alkalmazkodott az
új helyzethez. Na, mindegy.
Mindegy? A nyolc gödi „gumivadász” há-
rom teherautónyi gumihegyet hordott össze
egy röpke délelõtt alatt, melyben a személy-
autók elkoptatott abroncsaitól a traktorok el-
dobott köpenyein keresztül a buszgumikig
minden megtalálható volt.
- Sokat futok az erdõben – mondta Ráth Ta-
más, a gyûjtési akció egyik szervezõje –, szá-
mos útvonalat ismerek a területen, és ennek

alapján vettem a bátorságot, hogy néhány ba-
rátom segítségét kérjem a selejtanyag össze-

gyûjtésére. A TESZ partner volt kezdemé-
nyezésünkben és autót biztosított a gumik
gyûjtéséhez. Rendesen megizzadtunk, mert a
vandálok lehetetlen helyekre dobták
le az abroncsokat. Sajnos a munkát nem fe-
jezhettük be, évtizedek bûnét nem lehet egy
délelõtt eltûntetni. De ígérem, folytatjuk a
munkát.

SALAMON TAMÁS

Hulladék gumihegyek 
az erdõben
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Folytatás az 1. oldalról.
A „fel nem nõtt”-ség állapotából a

felnõttség állapotába való átmenet
ünneplése az emberiség korai idõkre
visszanyúló töredékes emlékezete

szerint is létezett. De akkor még az
ünnep azonos volt a próbatétellel –
beavatás a létezés egy másik síkjá-
nak titkaiba, melyet csak az érdeme-
sek, a próbák feltételeit teljesítõk
nyerhettek el. A világ eldugott zuga-

iban még ma is fellelhetõ, õsi állapo-
tokban megmaradt emberi közössé-
gekben, mint néhány dél-amerikai
indián, ausztráliai, afrikai bennszü-
lött törzs, a felnõtt létbe való átkelés
ma is komoly és veszélyes próbatéte-
lekkel jár. 

Nektek a felnõtté váláshoz szeren-
csére másféle próbatételeket kell ki-
állnotok. A mi értékrendünk szerint a
felnõtté váláshoz tizenkét évnyi ta-
nulás szükséges. Ti az általános isko-
la befejezésével a mai napig nyolc
évet, a próbatétel kétharmadát telje-
sítettétek, a nagyobbik részének ez-

zel megfeleltetek.
A ti beavatásotok
talán kevésbé volt
fájó, de semmivel
nem volt kön-
nyebb, mint a
bennszülött fiata-
loké. Ceruza lán-
dzsáitokkal le-
gyõztétek a tan-
könyveitekbõl bõ-
gõ házi feladat
oroszlánokat, el-
viseltétek tanárai-
tok gyakran önér-

zetet zsugorító véleményét, társaitok
halálos pókmarással felérõ csipkelõ-
dését, a reggel hattól délután ötig va-

ló iskolához kötöttséget, a hetedik, a
nyolcadik órák miatt elszenvedett
éhezés gyötrelmeit, a függönytelen
termekben a napon való aszalódás
õsi és azóta is változatlan kínjait.

Ma elindultok, hogy a reátok rótt
próbatételt folytassátok. Tizennyolc
évesen, a mi világunk és hagyomá-
nyaink szerinti felnõtt korba lépve
fejezitek majd be a középiskolát.
Érettek, felnõttek lesztek.”

FOTO: GERGELY PÉTER

ÉS TÓTH PÉTER

Nyári Táborozás,
szinte ingyen!

Általános iskolát most végzettek, 
középiskolások és szülõk figyelem!
Július 12. és augusztus 21. között, 
5 illetve 6 napos, a Vajdaságban, 

Székelyföldön, a Felvidéken 
lévõ és hazai (Bükkszék, Fadd-Dombori) helyszíneken történõ

informatikai táborozáshoz igen kedvezményes részvételi
lehetõséget 

kínálnak. A teljes táborozás költsége 
maximum 8000.-Ft, ill. 5000.-Ft fejenként 

szállással és teljes ellátással! 
Bõvebb információ:
http://god02.fw.hu 

vagy http://pfo.fw.hu honlapokon.
Dr. Horváth Viktor Gergõ képviselõ

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kiemelt támogatása
mellett megvalósuló programról, helyszínekrõl és idõpontokról

informálódhatnak a 06-1/461-3464-es telefonszámon.

Szerk.

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.

BBBBaaaallll llllaaaaggggáááássssooookkkk
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A kavargó szürke felhõk felett
csak néhol bukkan elõ a nap. Gon-
dolataim, mint vonuló felhõk, a
múltba szállnak. Feldíszített osz-
tálytermek, virágos tanári szoba,
csokrok, köszöntések, ünnepi be-
széd, taps, jutalmazások, gratulá-
ciók, örömök és csalódások, ének-
kar, kedves gyermekarcok, elmúlt
emlékek. Férjemmel, mint nyugdí-
jas tanárok, újra pedagógusnapra
készülõdünk. Zuhogó esõben in-
dulunk, el és zuhogó esõben szál-
lunk ki a kocsiból Felsõgödön. A
Dunapart Üdülõ nagytermébe me-
gyünk. 

A gyerekek most is, mint régen,
virággal köszöntenek. Régi kolle-
gákkal, szülõkkel találkozunk, el-
múlt emlékeket, együtt eltöltött
napokat idézünk fel. Szívemet újra
átjárja az ünnepi hangulat varázsa.
A mûsorvezetõ kedves szavakkal
fordul hozzánk, „ünnepeltekhez”.
Majd a polgármester úr szól me-
leghangú beszédében minden pe-
dagógushoz, méltatva munkájuk
eredményeit, megemlítve gondjai-
kat, nehézségeiket is. Ünnepi elõ-
adás kezdõdik. Felsorolni se tud-
nám a sok mûsorszámot, melyet
nívós, emlékezetes egységet alkot-
nak. Tanárokhoz, tanítókhoz, óvó-
nõkhöz szólnak, köszönetet fejez-
ve ki a szép, olykor nehéz, örömte-
li és fáradságos munkájukért –

mert õk azok, akik legnagyobb ér-
tékünkkel, a gyermekekkel foglal-
koznak.

Egy középkori francia zeneszer-
zõ, Clément Jannequin A madarak
éneke címû, mûvészien elõadott
kórusmûvét hallgatva elmereng-
tem. „Ébredjetek, ti bús szívek, ez
Ámor isten hangja”, szól a dal a
szeretet szárnyán, s „Mondj szí-
vem víg jó napot”! – Jó napot, ré-
gi tanítványaim! – osztálytermek
idézõdnek fel bennem. Srácok,
kislányok, szõkék, barnák. Fekete
és kék szemek néznek újra rám.
„Friss patak, csupa nyár, vígan da-
lol a madár”. – énekli a kórus: ki-
rándulások, együtt töltött vidám
órák. „Zeng már az édes dallam”.
– a sokféle madárdalt csodálatos
életszerûséggel adja elõ a kar. – Ti
is énekeltetek, csiviteltetek vidá-
man, kedves gyerekhangotokon.
Szeretettel és örömmel gondolok
most rátok, kedves tanítványaim.
Hány százan, vagy talán több ez-
ren is vagytok?

Véget ér az ünnepély. Fülemben
sokáig cseng még a kedves dal: –
„Szálljon a gond és a bánat! Kék
az ég, fenn nap ragyog.” – Való-
ban, az esõnek nyoma veszett, a
fellegek tovaszálltak és ragyog a
nap. A felhõk felett örökké kék az
ég. 

ID. ZOMBORY LÁSZLÓNÉ

PPeeddaaggóógguussnnaapp
A felsõgödi Dunapart Üdülõben köszöntötték zenével, énekszóval és
verssel a pedagógusokat. Göd Város Vegyeskara kezdeményezésére
kedves hagyomány teremtõdött: Immár a IV. Pedagógusnapi Kon-
certre hívták meg a színházterembe az Önkormányzat kulturális ve-
zetõi és a szervezõk a tanítókat, tanárokat – tekintet nélkül arra,
hogy hol, mikor és mit vállaltak a katedrával szemközti oldalon ülõ
tanítványok számára közvetíteni, átadni. 
A házigazda most is a Vegyeskar volt, mint a pedagógusnapi rendez-
vény kitalálója s egyik szervezõje.  A zenei blokkban rajtuk kívül fel-
léptek a Szõdligeti általános iskola és a Gödi Zeneiskola növendékei,
a Váci Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Bartók Béla Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola hallgatói, a váci Cantabo Kórus. Reptsik An-
na elõadómûvész verset szavalt, a Huzella iskolás Gézengúzok Ka-
masz panasz címû mûsorukat adták elõ.

Pedagógusnap emlékekkel

Oktatási miniszteri dicséretben és
oklevélben részesült Salamon Ta-
más gödi önkormányzati képviselõ,
aki a dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium tanáraként sikerrel ké-
szítette fel diákjait az idei Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny-
re. Tanárukkal együtt, természete-
sen, elismerést ve-
hettek át maguk a di-
ákok is, akik a sikert
elérték: Láda Zsu-
zsa, Láda Ákos és
Rada Mátyás. Láda
Zsuzsa, a nyolc osz-
tályos gimnázium
12. évfolyamos diák-
ja angol nyelvbõl ért
el elsõ helyezést,
testvére, a 11. évfo-
lyamos Ákos törté-
nelembõl negyedik,
osztálytársa, Rada
Mátyás pedig máso-
dik lett az országos
versenyen. 

Salamon Tamás, aki már máso-
dik ciklusát tölti a gödi képviselõ-
testületben – az elõzõ ciklusban az
oktatási bizottság, most az ügyren-

di, közbiztonsági és jogi bizottság
elnöke – történelem-német szakos
tanár. Korábban a fõvárosban taní-
tott, majd hat év kihagyás után tért
vissza a pedagógusi pályára, és egy
éve a dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium tanára. Mint mondta,

ez a siker a gimnázium számára is
dicsõség, hiszen egyszerre három
diákja is a legjobb tíz között vég-
zett. A középiskola életében hason-
ló még nem is fordult elõ. Azzal pe-
dig talán más középiskola sem na-
gyon dicsekedhet, hogy egy osz-
tályból két tanuló is az ország leg-

jobbjai közé került. Természetesen,
ez nem véletlen: mindkét fiú emelt
szinten, heti öt órában tanulja a tör-
ténelmet, ezt pedig a dunakeszi ön-
kormányzat teszi lehetõvé, átvállal-
va a többletköltségeket.

Az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Verseny a középiskolások
legnagyobb megmérettetése. Októ-
ber és április között három fordulón
kell eredményesen túljutni, mégpe-
dig hatalmas mezõnyben. Az idén
az elsõ forduló után még háromszá-
zan maradtak versenyben, a máso-
dik forduló már keményebb munkát
igényelt: egy harminc oldalas szak-
dolgozatot kellett elkészíteni, ame-
lyet aztán meg is kellett védeni a
döntõben. Akik ezen a megmérette-
tésen túljutnak, és az elsõ tíz hely
valamelyikén végeztek, valóban
megérdemlik a jutalmat. A jutalom
pedig az, hogy automatikusan foly-
tathatják tanulmányaikat valame-
lyik egyetemen. És ha a jutalomban
nem is, a dicsõségben mindenkép-
pen osztoznak felkészítõ tanáruk-
kal.

BORGÓ JÁNOS

Elismerés 
a képviselõ-pedagógusnak

Gödi tanár, dunakeszi diákok közös sikere

Két kitûnõ diák, Rada Mátyás (balról) és Láda Ákos
között a büszke tanár, Salamon Tamás
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Felsõgödön 80 éve áll a Jézus Szí-
ve Plébániatemplom az építtetõjé-
rõl, Pilismaróti Bozóky Gyuláról
elnevezett téren. A múlt század
huszas éveiben épûlt katolikus
templomnak csak az egyik tornya
készûlt el. A kor kiváló építészé-
nek, Dr. Fábián Gáspárnak
kezenyomát viselõ egyházi épúlet
bõvítéséhez a küzelmúltban fogott
hozzá a gödi egyházközség, mely-
nek tagjai segítõkre találtak a vá-
rosi önkormányzat tagjaiban. 

A Szûz Mária kegykápolna épí-
tésén önkéntes munkát végzõ kép-
viselõk két hete tereprendezéssel
járultak hozzá az építkezéshez. Jú-
lius elsõ hétvégéjén már a falat
építették. 

ÖÖÖÖsssssssszzzzeeeeffffooooggggáááássss     aaaa     kkkkeeeeggggyyyykkkkááááppppoooollllnnnnááááéééérrrrtttt
Önkormányzati önkéntesek

1929-ben a „Jöjjetek énhozzám” c.
evangélikus hetilap Az alsógödi fi-
ókegyház története címû cikkében
számolt be az addigi történetrõl.
Rövidítve közlünk belõle néhány
fontos adatot: 

A váci evangélikus anyaegyház-
hoz tartozó fiókegyház keletkezése
a templomépítés elõtt több mint 15
évvel kezdõdött. Eperjesi Scholtz

Gusztáv püspöksége idején kész-
séggel ajánlotta fel nyári hajlékát
istentiszteleti célokra. 1916-ban fia,
dr. Scholtz Oszkár a mai Kodály
Zoltán utcában nyitotta meg új há-
zát az istentiszteletek elõtt. Õ maga
kísérte harmóniumon az énekeket,
és õt választotta meg a kis szórvány
elsõ gondnokául. 

Az 1917. már a Kis-Gödön léte-
sítendõ evangélikus imaház javára
került be 42 korona takarékbetétbe,
ami az I. világháború utáni pénz-
válság idején elértéktelenedett. Az
eszme azonban nem veszett el, sõt
1923-ban az Alsógöd nevet nyert
szórvány fiókegyházzá alakult.
Felügyelõje: Horch Ernõ ny. köz-
ségi fõjegyzõ, gondnoka: Barcs Sa-
mu, jegyzõje Chován Kálmán lett.
Ebben az évben lovag dr. Floch
Alfréd és nõvére evangélikus édes-
anyjuk emlékére a fenyves erdõ
alatt 100 négyszögölnyi területet
ajándékoztak az imaház céljaira.
Az újpesti Walzer harangöntõ cég-
nél készített 48 kg súlyú harangot
pedig 1924. november 16-án he-
lyezte haranglábra a közösség. A
harang idén novemberben 80 éves
lesz!

Urna- és adománygyûjtésbõl, va-
lamint mûsoros estek és elõadások,
teadélutánok jövedelmébõl szépen
gyarapították a pénzalapot a tagok.
Dr. Raffay Sándor püspök és Szudy
Elemér miniszterelnöki sajtófõnök
támogatása mellett 1928-ban már
templom építésére határozták el
magukat, és Sárdy Gyula mûegye-
temi tanár szívességbõl elkészített
terve szerint Sütõ Jenõ és László
felsõgödi református vállalkozók-
nak adtak az építésre megbízást.
1927. október 21-én helyezték el az
alapkövet, amely alá fémtokban

minden jelenlévõ aláírásával ellá-
tott pergament süllyesztettek. 

A templomot Dr. Raffay Sándor
szentelte fel 1929. június 16-án. A
berendezést, a padokat és a szószé-
ket Mihály György asztalosmester,
református presbiter készítette. A
családok kedves halottaik emlékére
egy-egy pad elkészítését fedezték.
A templom javára a felavatás napjá-
ig készpénzben összese 2000 pen-
gõt adtak a hívek. „- Legyen Isten-
tõl áldott minden adomány, min-
den fáradozás, mellyel a néhány
családból álló alsógödi fiókegy-
ház megépítette a maga templo-
mát!” - így fejezõdött be az 1929-
ben írott cikk.

Az evangélikus gyülekezeti élet
azóta is tart. A II. világháború ide-
jén a torony felét szétlõtték, a tetõ
beszakadt, a padokat kihordták és
elégették, az oltárképet elvitték…
Szinte minden kezdõdött elölrõl.
1947. végére a templom újjáépült
berendezésével együtt. A hívek
anyagi és erkölcsi hozzájárulásán
kívül meg kell említeni Oberländer
Rezsõ egyházfelügyelõ jelentõs se-
gítségét és Thomka János gondnok
lelkiismeretes munkálkodását. Az
újraszentelést dr. Ordass Lajos püs-
pök, Kemény Lajos és Sommer
Gyula végezték. Állandó lelké-
szünk nem volt. Hosszabb-rövi-
debb ideig itt szolgáló lelkészeink
volta: Sommer Gyula, Bándy Ist-
ván, Pröhle Sándor, Madocsai Mik-
lós, Nagy Gyula, Jancsó Bertalan,
Gádor András, Benczúr László,
Bolla Árpád, Eszlényi László,
Nyírõ Olga, Mónus László és 1999-
tõl megválasztott lelkészünk Ko-
vács László. 

A kántori szolgálatot is többen
végezték: Kutyka János, Horch
Vica, Schüszler Margit, dr. Susits
Lórándné, Selmeczi László, majd
ismét Schüszler Margit, immáron
több mint 50 éve!     Az egyházfi-
ak sorából id. Barcs Lajos fel-
ügyelõ több évtizedes munkáját,
gavallér áldozatkészségét kell
nagy szeretettel és hálával meg-
említenünk. Ki kell még emel-
nünk Dorszky Andrásné pénztáros
ugyancsak több évtizedes szabá-
lyos és precíz munkáját, akit Detre
János esperes úr is dicséretben ré-
szesített.

Az elõzõ rendszer 45 éve alatt
általában az egyházak semmiféle

támogatást nem kaptak az állam-
tól, az épületek állaga sokat rom-
lott. 1994-ben templomunkat szú-
ette és korhadt tetõ- és födém-
szerkezete miatt életveszélyesnek
nyilvánították. A következõ évben
kezdõdtek meg az újjáépítési
munkálatok a Piarista Szakmun-
kásképzõ iskola segítségével. A
bontás során 3 gerenda porrá tör-
ve érkezett le a földre, s több ge-
renda apró darabokra tört. Mond-
ta is az oktató ácsmester: „Lát-
szik, hogy itt az Isten igéjét hir-
dették, mert minden más házban

ez már rég a bentlakók fejére om-
lott volna.” Az újjáépítés munká-
lataihoz az anyagi segítséget a
Déli Egyházkerület, a Gödi Ön-
kormányzat, a hívek adományai
és felekezeti különbség nélkül
szakemberek önzetlen munkája
biztosította. Az 1995. szeptember
16-án tartott hálaadó istentisztele-
ten Detre János esperes szentelte
újjá a templomot. Baranyai Tamás
esperes-helyettes és Nyírõ Olga
lelkész szolgálatával.

Nagy jelentõsége van a gödi
evangélikusok számára a 2004-es
esztendõnek: 75 éve áll a templom
és hangzik benne Isten igéje! Idén
lesz 80 esztendeje, hogy szól a ha-
rang, és hív mindenkit az ige meg-
hallgatására!

Az evangélikus istentiszteletekre
Felsõgödön, a Sport utcában va-
sárnaponként 8 órakor, Alsógödön,
a Luther Márton utcában vasárna-
ponként 9 órakor kerül sor. 

Az alsógödi evangélikus templom 75 éves története
2004. június 16-án volt a templom felszentelésének 75. évfordulója.
Vasárnap 9 órára gyûltek össze a hívek, hogy Kovács László lelkész
miséje után bensõséges kis ünnepséggel emlékezzenek a régmúlt év-
tizedekre és az elmúlt évek baráti segítõire, templomuk, s a közösség
történetére. Büszkék, s büszkék is lehetnek múltjukra és jelenükre!
Ezért kereste meg szerkesztõségünket Széll Andrásné Márti néni, s
hívott szeretettel egy „kívülálló újságírót”. Hadd részesüljön örö-
mükben az egész város a Gödi Körképen keresztül! 
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Könyvtáraink nyári zárása
A központi- és gyermekkönyvtár Alsógöd, Pesti út 72.

2004. július 12. - augusztus 1. zárva. 
Nyitás: augusztus 2. hétfõ, 13 óra

Az Ady Fiókkönyvtár Felsõgöd, Kálmán u. 13. 
2004. augusztus 2. - szeptember 1. zárva. 

Nyitás: szeptember 2. csütörtök, 9 óra

Hosszú idõ telt azóta, hogy Bátorfi
József 1963-ban megbízást kapott
Alsógöd község monográfiájának
elkészítésére. A dolgozat történel-
mi igazságai nem feleltek meg az
akkori vezetõk politikai ízlésének,
és a fiókba került az írás. Harminc
évet kellett várni, amíg újra napi-
rendre kerülhetett a téma. Ekkor
már - az 1970-ben létrejött - teljes
Göd község múltjának feltárása és
bemutatása lett a feladat. Az egy-
másután következõ községi, városi
vezetés elsõ emberei pártállástól
függetlenül támogatásban részesí-
tik a kötetek megjelenését.

A forma az Almanach lett. Kez-
detben Bátorfi József mellett a
szintén itt született Gyüre János,
majd folyamatosan mind többen
kapcsolódtak be a szerzõi gárdába
és a szerkesztésben is bõvült a
résztvevõk létszáma. Az igényes
könyvborítóval és több íráshoz
kapcsolódó mûvészi grafikákkal
jelentõsen növekedett a kivitel
színvonala a patrióta Nagyréti Ta-
más grafikus mûvész barátunk
szerzõi, szerkesztõi közremûködé-
sével. Tudatos munkával készültek
kötetrõl-kötetre Pártos Judit gon-
dozásában a Gödi Ki Kicsoda? so-
rozat darabjai. Végül a tíz kötetben
összesen több mint 8o szerzõ, 280
cikkben, közel 3000 oldalon tárta
az olvasóközönség elé Göd törté-
netével, az itt élõ vagy élt szemé-
lyekkel kapcsolatos visszaemléke-
zéseit, kutatásait, a tárgyi emléke-
ket. A szerkesztõi elveknek megfe-
lelõen az elkészített írás tartalmá-
ért a mindenkori szerzõ maga fe-
lel. 

Eljutottunk a tizedik, talán jubi-
leuminak is nevezhetõ kötet kéz-
iratainak elkészítéséhez és átadtuk
a nyomdai kivitelezésre. Kezdõd-
het a munka második fázisa, és
kedves hagyományaink szerint az
augusztus 20-i ünnepségek kere-
tében az érdeklõdõk kézhez kap-
hatják és olvashatják. Miután az
elmúlt év során is váratlanul buk-
kantak fel új tények és szerzõk –
követtük a szerkesztésben a régi

módszerünket. A témákat idõrend-
jük szerint soroltuk be. Ismét
adunk sok képet és térképet.

Sok témánk maradt nyitva. Ke-
vesen tudják, hogy a mai golfpálya
helyén 15 évvel ezelõtt még nya-
ranta rendszeresen szálltak le vi-
torlázó repülõgépek, amelyek el-
vesztették a szükséges magasságot
ahhoz, hogy Dunakeszire vissza-
térjenek. Motoros vontató repülõ-
gépek jöttek értük. Itt, felettünk
kapaszkodtak felfelé, hazafelé. 

Nem találtunk hiteles segítõre,
szemtanúra, hogy érzékeltetni tud-
juk, hogyan mûködött egy jelentõs
méretû mûszaki bázis a felsõgödi
fenyvesben 1944. nyár végén,
amely a német tankokat javította,
és amelyhez alkatrészt hozó
„Storch” típusú futárgépek száll-
tak le és fel a mai Terv utca legma-
gasabb vonulatánál. Sokat fárado-
zott szemtanúk felkutatásában a
most ott lakó, de csak a háború
után itt letelepedett Sumina
Vilmosné Erzsike, de nem lelt
közlékeny visszaemlékezõ sze-
mélyre.

Göd barátainak jövendõbeli fel-
adata lehet – ha lesz hol megõrizni
– egy pontos terepasztal elkészíté-
se Göd közigazgatási határain be-
lüli területeirõl. Bizonyára sok
minden található  még a földben,
alattunk. Ideje részletes térképen
bejelölni a leletek, értékek helyét.
Hátha jön egy korszak, amikor ez
is fontos lesz az akkor élõknek.

Végül a tíz kötetben közreadott
cikkeket  egy vázlatos helytörténe-
ti ismertetõben foglaltuk össze, s
ha valaki egyszer rászánja magát
és támogatást is kap hozzá, néhány
kiegészítõ kutatással ennek alap-
ján megírható Göd monográfiája,
az egységes helytörténet.

A Gödi Almanach Szerkesztõbi-
zottsága nevében

LÁNG JÓZSEF

Folytatása következik a szerzõk és a
témakörök rövid ismertetésével.                 

Szerk.

Már nyomdában 
a tizedik Gödi Almanach

Vízbe csalogató melegen süt a Nap.  A
zuhanyozó vízsugarára szivárványt fest a
délelõtti fény. Az uszoda 28 fokos vizébe
fejest ugrik egy tizenéves kisfiú. A ki-
csobbanó víztõl térdig vizes lesz a ripor-
ter nadrágja, de nem baj, mert úgyis per-
ceken belül megszárad a nagy melegben.

- Ugorjon maga is - biztat derûsen egy
negyvenes korúnak látszó férfi, aki saját
elmondása szerint télen-nyáron jár úsz-
kálni ide, a gödi strandra.

- Látványos lenne az a beugrás - mon-
dom, pedig itt a felöltözött vendég a rit-
kább látvány.

Zöld bokrok tövében szundikálók,
szép, barna színre vágyva napozó bikinis
lányok tarkítják a pázsitot. A medencék
köré épült büfék elõtt mindig nagy a for-
galom. Volna itt minden, ami szem-száj-
nak ingere, csak egytál ételt nem készíte-
nek, amit az egyik nyugdíjas házaspár kí-
vánna. Atisztiorvosi szolgálat szigorú kö-
vetelményeit nem tudjuk teljesíteni -
mondja az egyik büfé tulajdonosa.

-”Az ember strandra jár, ha meleg az
idõ” - dúdolgatja a kedves, régi slágert
egy kismama, amíg kislánya a strand tur-
kálós játékkereskedése elõtt válogat ma-
gának. 

A környék legnépszerûbb fürdõhelyét
egyaránt szívesen látogatják a 34-36 fo-
kos melegvízbe mártózkodók, akik hittel
vallják, hogy itt enyhülnek a mozgásszer-
vi panaszaik, reumatikus bántalmaik.

Budapestrõl, a bal-parti Dunakanyar
településeirõl érkeznek ide a vendégek.
Elhangzik itt-ott egy-két német mondat
is. Legtöbben persze, a helybeliek jönnek
autóval és gyalog, mindkét irányból azo-
kon a poros földutakon, amelyeken az
idegent sehol sem igazítják útba jelzõtáb-

lák. Nyári József strandvezetõ szerint, a
Pest megyei Közúti Igazgatóság besze-
dette azokat. Ez érthetetlen, mert a fõút-
vonalak mentén viszont, számtalan vál-
lalkozás cégtáblája virít.

Örömteli viháncolás hangjai hallatsza-
nak a gyermekmedence fölött, melynek
peremérõl apróságait õrzõ anyuka lógatja
vízbe a lábait. Felnõttnek ezt nem szabad.
Ahölgy megérti és elnézést kér miközben
a férje telepszik mellé, s most õt kell fi-
gyelmeztetnie a strandvezetõnek. Ennél
nagyobb rendbontás nem tapasztalható.
Nyugalom, jó hangulat, csupazöld kör-
nyezet vonzza ide a Gödi kártyával díjta-
lan belépésre jogosult nyugdíjasokat is.
Mint például a törzsvendég Mágó Jánost
és feleségét, akik hetenként három napot
töltenek itt, de nem a hét végén, amikor
nagy a tömeg.

- Nagy kincs, óriási adottság a termál-
víz - mondja Mágó úr. Szerinte is nagy
beruházásokra kellene sort keríteni  hõ-
forrásokban gazdag országunkban.

Astrandvezetõ még nem biztos abban,
hogy az esõs nyárelõ miatt, a vendégfor-
galom megközelíti majd, a tavalyi 140
ezres létszámot. Jelenleg vagy 600-an
idõznek itt. Reggelenként, úgy 9 óráig
vagy kétszázan jönnek úszni, akik 10 al-
kalomra 2400 forintot fizetnek a bérletért.

A strand fejlesztésének a szándéka, az
útépítéssel együtt régi téma és mindig
pénzkérdés. Április huszadikai számunk-
ban írtunk arról, hogy az önkormányzat
komoly beruházás tervérõl határozott. A
képviselõ testület június 28-i ülésén dön-
tött arról, hogy a szakhatóságok által jó-
váhagyott tervek szerint, új, korszerû fo-
gadóhelyiség és öltözõ épüljön.

K. T. I.

Víz, napfény, jó levegõ
Sokan élvezik most, a strandot

Tanévzáró
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Véget ért az iskolai év, a kitûnõ tanulók csoportja várja a bizonyítványt



Kibontott hajjal érkezett a nyár.
Úgy libben a fénylõ napsütésben,
mint megannyi tündérlány – halkan, észrevétlen.

Mikor virágfürtös ruháját az éjben felveszi,
egy csillaggal bámulja, majd suhanva követi.
Édes illatával hinti be a tájat,
huncut ravaszsággal hozza el a vágyat.

Nyomában madárdal mindenhol szerte szét,
Kivirul az erdõ, a virágos tarka rét,
Vadgerlice híven hívogatja párját,
Kedvesen turbékol, így üzeni vágyát.

Ringó búzamezõ, mint karcsú szellõ lány,
Pacsirta trillától telt kalász táncot jár,
Szarkaláb kékellik, pipaccsal tarkítva,
Megölelik egymást szellõ fuvallatra.

Dalolva száll a nyár, míg lanthúrját pengeti,
Titkokat rejtve el, majd csendben elengedi.
Álmot szõ az alkony, s követi az éj,
Pirkad a szép hajnal, és átölel a fény.

Göd 2003.
HATÁRINÉ KOCZKA ILONA

14OKTATÁS-NEVELÉS

Nyár

Minden kisgyermekes család eljö-
hetett, s együtt szórakozhatott a vi-
dám, kellemes környezetben, gye-
rekek és felnõttek ismerkedhettek
egymással. Azok a kisgyerekek is
„belekóstolhattak a bölcsis életbe”,
akik egyébként nem járnak közös-
ségbe. Szívesen visszalátogattak
egy kicsit nosztalgiázni a már nagy
óvodások, sõt iskolások is!

Mint minden év utolsó júniusi
szombatján, most 26-án, egész nap

tartott a felsõgödi bölcsõde udva-
rán a Családi Játszónap. Rengete-
gen eljöttek… A gondozónõk irá-
nyítása mellett játékos vetélkedõk,
és a mozgást, kézügyességet fej-
lesztõ bölcsõdei játékok során ötle-

teket kaphattak a szülõk, nagyszü-
lõk az otthoni együttjátszáshoz.
Halacska-horgászatot, célbadobást
(az éhes oroszlán szájába), talics-
katoló, virágszedõ, vízhordó aka-
dályversenyeket rendeztek a ki-
csiknek. A gondozónõk készítette
díjak, kedves ajándékok közül vá-
laszthattak a versenyek résztvevõi.
Napközben homokvárépítésre,
gyurmázásra, nyomdázásra, rajzo-
lásra-színezésre is volt alkalom. A

Pelczéder Zsuzsanna vezette, s im-
már öt éve visszajáró Holiday
gyermek tánccsoport bemutatója
után a kicsik vették át a terepet, s
õk is megpróbáltak utánozni egy-
egy sikkes mozdulatot. 

Délután – ami kisebb létszám-
mal, családiasabban telt – fõleg
nagyobbacska gyerekekkel ismét-

lõdtek meg a játékok, s a felnõttek
is bekapcsolódtak a zsákbanfutó
és kötélhúzó versenybe. Mindenki
nagyon élvezte a közös tevékeny-
séget, felszabadult volt a hangulat.
A szülõk rácsodálkoztak csemeté-
ikre, s örültek ügyességüknek. So-
kan nem is gondolták, mi mindent
képes megtenni, megoldani sze-
mük fénye. Ebben a környezetben,
a közösség húzó hatására és a gon-
dozónõk értõ irányítása mellett
bontakozott ki a kicsikben rejlõ
tartalék. Joó Istvánné „Zsuzsa né-
ni”, az intézmény vezetõje és

munkatársai, valamint a védõnõk
rendelkezésre álltak abban is,
hogy a bölcsõdével, a gondozási-

nevelési módszerekkel megismer-
tessék az érdeklõdõket, illetve ta-
náccsal szolgáljanak a kérdezõk-
nek.

Akik megéheztek, azokra büfé
várt. Délelõtt is, délután is tombo-
lasorsolást tartottak. A megvásárolt
támogatójegyek és a tombolaje-
gyek bevétele újabb kedvencekkel
gazdagítja majd a játékospolcokat.
Fél öt, öt óra körül indultak haza a
kifáradt, de elégedett családok. Az
újonnan megnyitott Emlékkönyvbe
pedig kedves és hálás hangvételû
bejegyzések kerültek…           KKÉ

Derûs lelkek derûs égbolt alatt
Mozgalmasan telt a bölcsõdei családi játszónap

A városi képviselõ-testület
döntése alapján ezer négyzet-
méteres, ötszáz ülõhelyes vá-
rosi sportcsarnok épül a Né-
meth László általános iskola
udvarán. A könnyûszerkeze-
tes tornacsarnok a kosár- és
kézilabda bajnoki mérkõzé-
sek mellett más sportágak
rendezvényeinek is otthont
ad majd. A korszerû sport
komplexumban az 500 ülõ-
helyen kívül állóhelyek is
lesznek

A sportcsarnok -, melyben
természetesen öltözõk, zu-
hanyzók és mellékhelyisé-
gek is készülnek - alkalmas
lesz koncertek és városi ün-
nepségek rendezésére is. Az
objektumot a hétköznapok
során az iskola tanulói hasz-
nálják.

A képviselõk az április 29-
én igen-t mondtak a beruhá-
zásra, hozzájárultak a 15 mil-
lió forint önrész biztosításá-
hoz, és jóváhagyták azt is,
hogy Sándor István polgár-

mester aláírja a Gyermek, If-
júsági- és Sportminisztérium-
mal azt a megállapodást. Eb-
ben a minisztérium - a XXI.
századi iskolaprogramok ke-
retében - magára vállalta a hi-

telkamat terheinek jelentõs
hányadát. A tízéves futamide-
jû hitel törlesztését – évente
15 millió forintot – csak
2006-ban kell megkezdenie
az önkormányzatnak, 

- A pályázati kiírás már
megjelent a hivatalos értesí-
tõben. – tájékoztat a legfris-
sebb fejleményekrõl a polgár-
mester. – A közbeszerzés sza-

bályai szerint haladnak az
elõkészületek. A pénzügyi fe-
dezet biztosított, a szerzõdést
aláírtam. Információim sze-
rint már többen megvásárol-
ták a dokumentációt. Nagyon

szeretném, ha gödi vállal-
kozók is indulnának a pá-
lyázaton, és õk építenék a
város sportcsarnokát. A
pályázati kiírás dokumen-
tumait a polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályán
vásárolhatják meg.

A polgármester el-
mondta, hogy a legjobb
ajánlatott tevõ vállalkozás
kiválasztása után kezdõd-

hetnek a munkálatok, melye-
ket még ebben az esztendõ-
ben szeretnének befejezni. 

– Bízom benne, hogy 2004
végén megnyithatjuk a sport-
csarnokot. S csapataink végre
méltó környezetben játszhat-
ják bajnoki mérkõzéseiket, a
tanulók korszerû körülmé-
nyek sportolhatnak. – mondta
Sándor István.                V. I.

Még idén felépül a sportcsarnok
Helyi vállalkozók pályázatát várják
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Folytatás az 1. oldalról.
- A kétnapos programsorozatra a lát-

ványos tûzijáték tette fel a koronát. –
mondja õszinte örömmel Sándor István
polgármester. 

- A Gödi Nyárnyitó Napok rendez-
vényei hagyományt teremtettek. 

- Így igaz. Ugyanakkor a meglévõk
mellett újabb kínálattal lehetne ebben
az idõszakban bõvíteni a palettát. 

Gasztronómiai különlegességek be-
mutatójára, fõzõversenyekre, sportver-
senyekre gondolok. A színvonalas kul-
turális mûsorokhoz méltó sportrendez-
vényekkel szeretnénk még vonzóbbá
tenni az ünnepség-sorozatot. A mi kivá-
lóságaink –, a kosárlabda és a kézilabda
csapat – szereplésével igazi nyári
„sportgálát” is szervezhetünk, melyben
éppúgy helyet kaphat a vízilabda torna,
mint a nemzetközi szintû golf verseny.

Göd kivételes adottságaival, mind-
azokkal a nagyszerû értékekkel, melyet
vegyeskarunk és kulturális csoportja-
ink, sportegyesületünk szakosztályai
képviselnek, jól kell tudnunk sáfárkod-
ni. Akultúra és a sport ünnepévé szeret-
nénk formálni a Gödi Nyárnyitó Napo-
kat, melyek tartalmas élményeket, fel-
hõtlen kikapcsolódást nyújtanak a kilá-
togató vendégeknek. 

- A program ötletgazdája, megálmo-
dója a helyi Lions Klub volt, amely
mellé felsorakozott az önkormányzat.

- Valóban a klub az ötletgazda.
Nonprofit szervezet lévén, szûkös pénz-
ügyi lehetõségük miatt a látványos fejlõ-
dést önerejükbõl nem tudták megvalósí-
tani. Amikor a klub vezetõi megkeres-
tek, természetesen azonnal mondtam: az
önkormányzat támogatja a rendezvény-
sorozatot, de csak igényes programok-
hoz adjuk a város nevét és pénzét. És to-
vábbi feltételünk volt, hogy a lakosság
díjmentesen élvezhesse a napprogram-
jait. Az idei rendezvények színvonala és
látogatottsága azt mutatja, hogy jó úton
járunk, de lehet még tennivalónk is. Ní-
vós, jól szerkesztett mûsorajánlóban kell
népszerûsíteni a várost, hogy még töb-
ben látogathassanak el Gödre, megis-
merhessék idegenforgalmi, turisztikai
látványosságainkat. Gyönyörködhesse-
nek Duna-partunk szépségeiben, élvez-
hessék termálfürdõnk vizét, megízlel-
hessék éttermeink gasztronómiai külön-
legességeit. Hogy velünk, gödiekkel
együtt örülhessenek a nyárnak. Ezt sze-
retnénk közösen megvalósítani.

VI-KE  
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Nyárnyitó Napok 
szerte Gödön

Június 12-én szombaton a Piarista Szak-
munkásképzõ Iskola területén, a Jávorka
Sándor utcában került sor a piaristák máso-
dik juniálisára, mely a tavalyi hagyomány-
teremtõ rendezvényt követve az idén is
nagy sikert aratott. Jó eredménnyel elérte
azt a kitûzött célját is, hogy a tombolaje-
gyek megvásárlásával a résztvevõk össze-
adják a kárpátaljai árva gyerekek gödi tábo-
roztatásának fedezetét. 

Ezen a napon minden érdeklõdõ elõtt
nyitva állt az iskolakapu! Családok, baráti
társaságok együtt, vagy a magányosak ép-
pen társaságot keresve jöttek el, s minden-
ki rátalálhatott az éppen legmegfelelõbb
idõtöltésre. A délelõtt a kézmûvességé volt
a „nyitott mûhelyekben” kialakított játszó-
házakban, ahol bárki próbára tehette magát
a patkókovácsolás, az agyagozás, a kõ- és
fafaragás, a kopjafa és intarzia készítés
mesterségében.  Mintadarabként a végzõs
diákok kiállított vizsgaremekei szolgáltak. 

Avárosban már jól ismert „Belépés csa-
ládostul” nevû sportversenyeken mérhették
össze erejüket, ügyességüket és kitartásu-
kat a tornaviadalok kedvelõi. Választhat-
tak: kerékpártúra, kenuzás, sakkverseny,
íjászat, karikásostor próbálgatás, amatõr
asztalitenisz verseny, hárompontos- és bün-
tetõdobás kosárlabdával, büntetõdobás ké-
zilabdával. A Ferencváros nõi kézilabda
csapatának tagjai voltak a sportvendégek.

A kultúra sok-sok területe képviseltette
magát a táncházban, a sokféle zenei, ének
és kórusbemutatón, ahol könnyebb és ne-
hezebb mûfajok képviselõi egyaránt meg-
fordultak. Õk maguk is a jótékonyság szán-
dékával jöttek el, s léptek fel a nagyszámú
közönség örömére: Pászthy Júlia, a Kállay
Bori - Berkes János duó és Göd Város
Vegyeskara énekelt, a Benyus család és
Homoki Gábor koncertezett. AJózsef Atti-
la Mûvelõdési Ház rajzszakköröseinek al-
kotásai is ideköltöztek néhány utcányival, s
az Olajfa Mûvészház ajándék- és kegytár-
gyai, könyvei közül is válogathattak az ott-
honiakra gondolók. 

A kondérokban, bográcsokban, sütõle-
mezeken folyamatosan készültek a finom-
ságok, s le is öblíthette õket ki-ki a szüksé-
ges nedûvel. A kitelepült konyhák és sör-
csapok tulajdonosai felajánlásukkal szintén
hozzájárultak a jótékony célú bevételhez.

Már a délutáni és esti órákban a Színház
és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói musi-
cal világslágereket adtak elõ, s a Váczi Da-

ni trió jazzhangversenye, a Jimmy Hendrix
Memorial majd a Scarabeus koncertje zár-
ta a napot. Ez utóbbira már jócskán eleredt
az esõ, szerencsére napközben megúsztuk
egy-egy nyári záporral. Mintha ezt is a ma-
gas színvonalú szervezõmunka eredmé-
nyének lehetne betudni!

Wagner László tanár úr, az egyik fõszer-
vezõ, s a juniális kitalálója örömmel tapasz-
talta a nagy érdeklõdést, s boldogan szûrte
le a nap tanulságait: Az emberek igénylik a
színvonalas, közös idõtöltést, nyitottak a

szépre, a jóra, az emberiességre, s szívesen
tesznek másokért is valami tõlük telhetõt.
Sikerült iskolaként is bemutatkozniuk, át-
adtak valamit abból a szellembõl és hangu-
latból, ami évközbeni munkájukra is jel-
lemzõ. Talán új tanítványok is kikerülnek
majd a most idelátogató fiatalok közül. És
biztosan senki nem retten majd meg az is-
kolaigazgató Guba atyától, aki az udvaron
kedves lovával, s „a ló és az iskola iránt ér-
deklõdõkkel” beszélgetve töltötte el a nap
jó részét.

KISS-KÁSA ÉVA

Piarista juniális 
a jótékonyság jegyében

TÁMOGATÓINK:
FÕVÉDNÖK: Urbán József, a Ma-
gyarországi Piarista Rend Tartomány-
fõnök
Köszönetünket fejezzük ki a rendez-
vény támogatóinak: 
Fõ támogatók: SOLYSZOLG, Szent
Jakab Zarándok Egyesület
Piarista Szakképzésért Alapítvány,
Magyar Piarista Diákszövetség
Betûbolt,  Belga Sörház, Barkácsbolt,
CBA, Guszti zöldségbolt, Szt. Huber-
tus étterem, Golda Bt, Kovács Pékség,
Alsógödi Egyházközség, Virág Antal
vállalkozó, Gödi Önkormányzat, Flört
virágbolt, Family, Máriás Mihály és
családja, KÁNTHERM BT., Dunaparti
Vendéglõ, Dalnoki Autósbolt, Szt.
Kristóf Kerékpáros bolt, Mezei István
és családja, Szõke Vince és családja,
Castello és Gómez, MI – LA, Dunake-
szi Kutyakiképzõ, Dunakeszi Európai
Cserkészek, FÉTIS BT., Életforrás
Alapítvány, Kolping Egyesület, Buda-
pest Sportiroda, A 1. Wellness Cent-
rum, I-DEAL, SZAKI-TEAM ’95 BT.
Rozsi palacsintázó, Gödi Cserkész
Szövetség, Gödi Önkormányzat Sport-
bizottsága és Kulturális Bizottsága,
Kovacsik Tamás körzeti képviselõ.

GUBA ANDRÁS IGAZGATÓ

WAGNER LÁSZLÓ FÕSZERVEZÕFo
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a Patak borozóban
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A Duna Védelmi Nemzetközi Bi-
zottság (ICPDR – International
Commission for the Protection of
the Danube River) kezdeményezé-
sére a Duna Védelmi Egyezmény
aláírásának tizedik évfordulója,
2004. június 29-e volt az elsõ Du-
na-nap. A bécsi központi rendez-
vény mellett a Duna menti orszá-
gok is szerveztek helyi programo-
kat. Vasárnap, 27-én családi nap
volt, 29-én, kedden szakmai ren-

dezvényekre és kapcsolódó prog-
ramokra került sor. Az eseménybõl
hagyományt kíván teremteni az
ICPDR.

A Nemzetközi Duna Napon, jú-
nius 29-én Esztergomban, Baján,
Gyõrött, valamint egyéb hazai
helyszíneken rendezvényekkel
várták a vendégeket. Gödön nem

volt ilyen esemény, de még lehet!
Az adottságok itt is megvannak,
ugyanaz a folyó folyik nálunk –
csak itt már folyamként –, mint
Bécsben, s ami a Fekete-erdõben
forrásként ered. Lehetõségünk van
rá, éljünk vele, hogy mi is kialakít-
suk a saját gödi Dunánk képét, s
akarjuk bemutatni másoknak is.

Csak elõbb magunk fedezzük fel,
vegyük észre, mi minden rejlik
benne! Tudjuk, hogy képes bará-
tunk és ellenségünk is lenni –
pusztíthat, de gyarapodást is hoz-
hat.  

Táj, vízpart, napozás, fürdõ-
zés, evezés, sport, kikapcsoló-
dás, pihenés. Látvány, éltetõ ned-
vesség, erõ, feszültségek, meg-
nyugvás. Nagyság, méltóság és
szépség… 

Duna-nap, gödi Duna

- Professzor Úr! Ön szerint a Duna 2003-as fel-
tûnõ tisztasága rendkívüli jelenségnek számít-e,
amihez hasonló csak igen ritkán fordul elõ?
- Több, mint 25 éve lakom a Duna mellett, és he-
tenként vizsgálom annak algaflóráját, kísérem
nyomon a hidrológiai változások által jelentõsen
befolyásolt hidrobiológiai jelenségeket. Még so-
sem tapasztaltam, hogy a Duna ilyen „tiszta” lett
volna. Itt a tisztaságon elsõsorban a víz nagy át-
látszóságát és szokatlanul szép zöldeskék színét
értem.

- Mi az oka ennek az örvendetes jelenségnek?
Netán az alacsony vízszint és a felsõ régiókból
bekerülõ szennyezõ anyagok jelentõs csökkené-
se?

- Nem biztos, hogy én az örvendetes szót
használnám, még akkor sem, ha tavaly szeptem-
berben már-már kék volt a Duna vize. Sokkal in-
kább a szokatlan jelzõt. Ma még nehéz megmon-
danunk, hogy örülhetünk-e vagy sem. Az kétség-
telen, hogy a jelenség szorosan összefüggött a fo-
lyó alacsony vízszintjével. A szennyezõ anyagok
jelentõs csökkenésérõl azonban semmiképp
nincs szó.

- Van-e valamilyen összefüggés a vízszint ma-
gassága és a víztisztaság között, északról azonos
mennyiségû szennyezõ-anyag bejutását feltételez-
ve? A laikus azt gondolhatja, ha több a víz, az
ugyanakkora szennyezõ-anyag mennyiség jobban
„eloszlik” (hígul), azaz egységnyi vízmennyiség-
re kevesebb szennyezõ-anyag jut: ekkor tisztább a
víz, de alacsony vízállásnál meg piszkosabb. Ezt
az okfejtést az alacsony vízszint melletti nagy víz-
tisztaság megcáfolta. Akkor mi lehet a magyará-
zat?

- Az természetes, hogy a vízszint magassága,
a vízállás, vízhozam és a víz tisztasága között
szoros összefüggés van. Szárazabb idõszakban,
amikor a vízgyûjtõn kevés csapadék esik, keve-
sebb a szárazföldrõl bemosott anyag is (egy része
a folyó vízminõségét alig befolyásoló szervetlen
hordalék, másik része hatással van a vízminõsé-
gére, szennyezésnek tekinthetõ). Ugyanekkor a
„hagyományos” szennyezõ források (tisztított,

tisztítatlan lakossági és ipari szennyvíz) változat-
lan mértékben terhelik a folyót. Valóban, ha
szennyezõ anyag kisebb víztömegbe jut bele, az
átlagos hígulás mértéke kisebb, tehát nagyobb
szennyezõ hatást vált ki.

Valójában mi is történt tavaly? 2003 tavaszá-
tól a Duna vízhozama – egy-két kisebb áradástól
eltekintve – jóval kisebb volt a sokéves átlagnál.
Elmaradt a zöldár is. Az alacsony vízállás egyben
kisebb vízsebességet is jelentett, ami a folyó által
szállított lebegtetett hordalék gyorsabb, nagyobb
mértékû kiülepedéséhez vezetett. Ez elsõsorban a
Duna német, osztrák ill. szlovák szakaszán épült
vízlépcsõk tározóiban történik meg. Kora tavasz-
szal a lebegõ életmódú algák (fitoplankton) gyors
szaporodásnak indultak, ami miatt a folyó színe a
megszokott barnás-zöld volt. Azt vártuk, hogy
nyár végére szokatlanul nagy algatömegek sza-
porodnak majd el. Meglepõdtünk, amikor au-
gusztus közepén gyorsan csökkent az algameny-
nyiség (noha az õket tápláló nitrogén és foszfor-
sók mennyisége nem csökkent), és augusztus vé-
gére szinte algamentessé, szép kékeszöld színûvé
vált a Duna. Eddig még nem sikerült a szokatlan
jelenség minden részletére kiterjedõ választ kap-
nunk. Szerepet játszhattak benne az algákat fo-
gyasztó mikroszkopikus és makroszkopikus szer-
vezetek. Ugyanakkor a nagy átlátszóságú vízben
túl sok volt a fény, ez az algák fotoszintézisét,
szaporodását már gátolta. A nagyobb töménység-
ben voltak jelen szennyezõ anyagok is (bár az ok-

tóber elsõ napjaiban elvégzett toxikológiai tesz-
tek nem mutattak ki szaporodás-, növekedés gát-
lást). A váratlan jelenség alapos vizsgálatára nem
tudtunk fölkészülni, ezért ma még nem adhatunk
végleges magyarázatot.

- Tõlünk északra mik lehetnek a legjelentõ-
sebb szennyezési források? Honnan kerülnek be
nagy mennyiségben szennyezõ-anyagok a Du-
nába?

- A Budapest fölötti Duna-szakaszon Németor-
szágban, Ausztriában, Szlovákiában, s az utóbbi
évtizedben hazánkban is jelentõs elõrelépések tör-

téntek a szennyvizek tisztítása terén. Ám így is
messze állunk attól, hogy a folyót csak olyan ke-
vés szennyezés terhelje, amivel száz éve volt tisz-
taságát visszanyerheti. Valamennyi említett or-
szágban nagy lemaradásban van a kívánatos mér-
tékû és hatékonyságú szennyvíztisztítás. Még több
évtized szükséges a lemaradás behozására. Az EU
nagyon sokat vár ebben a tekintetben tõlünk.

- Tavaly sok kagylót láttunk a vízben, lehet ez
a víz tisztaságának egyik jele?

- Az alacsony vízállas és a nagy átlátszóság
miatt láttunk a korábbi évekhez képest több kagy-
lót. Ezt még nem tekinthetjük a víztisztaság jelzõ-
jének.

- Van-e összefüggés az algák és a kagylók elõ-
fordulási gyakorisága között? Hogyan alakult a
kék és zöld algák aránya?  

- Tavaly kevés kékalga volt a Dunában. Ta-
vasszal a kovaalgák, mellettük nyáron a zöldal-
gák domináltak, de mint említettem, augusztus
végére mindegyik eltûnt. A kagylók szûrõ táplál-
kozású élõlények, minden mikroszkopikus mé-
retû anyagot kiszûrnek a vízbõl. Így a sok alga
elõsegíti a kagylók elszaporodását, noha azok
nem csupán az algákat hasznosítják tápanyag-
ként.

- Akkor hát mik a víz tisztaságának jelzõi? 
- A víz tisztasága nagyon sok kémiai anyag

minimális koncentrációját, vagy szinte teljes hiá-
nyát feltételezi. A biológiai mutatók közül a sok
alga kedvezõtlen vízminõséget jelez, számos élõ-
lény a víz szennyezettségének vagy tisztaságának
pontos jelzõje (szaprobiológiai indikátor fajok).
Számunkra pedig a higiénés bakteriológiai jel-
lemzõk értéke is nagyon fontos. 

- Látom, közel sem olyan rózsás a kép, ahogy
azt a víz átláthatóságából kiindulva nyáron felté-
teleztük.

- Korábban azt mondtam, hogy én magam
rendszeresen fürdöm, úszom a Dunában. Tavaly
augusztus végén, szeptember elején kétségek vol-
tak bennem, hogy a szemre gyönyörû tisztának
tûnõ vízben ugyanolyan nyugodtan úszhatom-e,
mint pár évvel ezelõtt.

DR. KÖLCSEI TAMÁS

Miért volt tavaly szokatlanul tiszta a Duna?
A szakember, Kiss Keve professzor válaszol

Közeleg a nyár, mind többen sétálunk a Duna-parton. Kíváncsian kémleljük a csendesen hömpölygõ vizet. Milyen magas lesz a vízszint? A
tavalyihoz hasonlóan vajon idén is „tiszta” és átlátszó lesz a víz?  De mi is volt az oka, hogy a múlt nyáron a Duna szokatlanul tiszta és átlát-
szó volt? Ez csak a megtévesztõ látszat, vagy valóban ilyen jó volt (és lesz) a helyzet? Ezekkel a kérdésekkel kerestük fel a városunkban mû-
ködõ Duna-kutató Állomás igazgatóját, a neves Duna-kutató szakembert, Dr. Kiss Keve Tihamért.

Gyereknap a Duna-gát tövében
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Anyakönyvi hírek
Hálás köszönetet mondunk 
azoknak, akik az elhunyt Hohmann Ferenc Ottó temetõi szertartásán
tiszteletüket tették, virágot hoztak és a fájó idõkben segítettek, velünk voltak.
Gyászoló fia Gerald, menye Petra, nõvére Anna, sógora Balogh Antal.

Gödön elhunyt:
Csapó Istvánné 73 éves
Maglai János 39 éves
Frank József 81 éves
Hidegföldi Károly 81 éves
Szincsák István Miklósné 75 éves
TakácsMihály 64 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek
Awad Majdi Tóth Krisztina
Katona-Kis Imre Droppán Györgyi
Megadja Károly Szepesi Klára
Rácz István Zoltán Morocz Éva Ilona
Pápai Péter  Tarcsafalvy Tünde Anna
Horváth Csaba Vig Anita
Vetõ Zoltán Zoltán Ülkei Mária 
Burda Attila  Szabadfalvi Anna Mária
Hauck Péter  Bach Mária
Sok boldogságot kívánunk mindannyiuknak!

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: 
Július 8-án, csütörtökön 15-17 órakor

Szõdligeten, a Polgármesteri Hivatalban,
Július 15-én, csütörtökön 15-17 órakor

Gödön, a Polgármesteri Hivatalban.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
július-augusztus hónapokban a munkaterv szerint tanácskozási

szünetet tart. A legközelebbi, szeptemberi ülés idõpontjáról
tájékoztatjuk az olvasókat.

Július 6-án az Olajfa Mûvészház
Galériájában nyílt meg, július 24-ig
megtekinthetõ Tóth Bori iparmû-
vész Tavak világa címû kiállítása.
2131 Göd, Pesti út 42/a, Telefon:
06-70/ 366-3598 E-levél: olaj-
fa@vnet.hu 
* * *
Július 17. szombat – Duna Csárda
Rock & Roll Parti
18.00 - 00.30-ig fellép a FIX Duó 
19.30 - 20.30-ig Mysetry Gang,
Rockabilly Trio

Július 27-én kedden 19.00 órakor
az Olajfa Mûvészházban
Bakos Miklós fotómûvész és fia
Bakos Máté
Képkérdések címû kiállításának
megnyitója.
Közremûködik: Regály György
zongorán.
Megtekinthetõ augusztus 7-éig.

Július 31. szombat – Duna Csárda
II. Gödi Halételfõzõ Verseny,
Magyarnóta-  és Operett Est
14.00-tól indul az idei verseny és
estig tart a rendezvény. 
Fõvédnök Sándor István polgár-
mester. 
Versenykiírást kérjen a somku-
ti@dunacsarda.hu e-mail címen,

vagy személyesen a Duna Csárda
söntésében, a Duna Csárda, 2132
Göd, Jósika u. 16. címen!
Programinfó (Somkuti Gábor) –
Telefon: 06-20/954-6172 Telefon:
06-20/954-6172; 
E-mail: info@dunacsarda.hu,
somkuti@dunacsarda.hu; Honlap:
www.dunacsarda.hu

Augusztus 10-tõl 
szeptember 6-ig az 

Olajfa Mûvészház zárva tart!

PPrrooggrraammookk

A Városi Televízió állandó programjai
Szombaton 19.00 – kor Városi Magazin
Vasárnap 10.00 – kor Városi Matiné  / gyermekmûsor, mesefilmek /
Vasárnap 14.00 – kor Gödi Filmklub / filmek gyûjtõknek /
Szerdán 19.00 – kor Sportnap, benne az aktuális események vetítése
felvételrõl: Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgás
Minden hónap utolsó csütörtökén élõ közvetítés a testületi ülésrõl
Szeptember hónaptól kezdõdõen minden bizottsági ülés élõ közvetítése
Ismétlések:
A környezõ csatornák mûsoraitól függõen – hetente legalább négy alka-
lommal 

Ilyet utoljára 1882-ben lehetett látni,
de csak részlegesen. A mostanihoz ha-
sonló teljes átvonulást elõdeink csak
721 évvel ezelõtt (1283-ban) figyelhet-
tek volna meg hazánkban. Akkoriban
azonban a magyarokat a küszöbön álló
második tatárinvázió, a kor tudósait a
bölcsek kövének keresése foglalkoz-
tatta leginkább. Az ”érdektelenségben”

persze feltehetõen az is közrejátszott,
hogy a távcsövet csak 327 év múlva

(1610-ben) fedezték fel. Európából
legközelebb csak 242 és fél év múlva,

azaz 2246-ban lehet ismét megfigyelni
teljes átvonulást. 

Az idei eseménynek nemcsak törté-
neti, de komoly tudományos jelentõsé-
ge is volt, hiszen most nyílt elõször le-
hetõség arra, hogy az átvonulás segít-
ségével tanulmányozni lehessen a Vé-
nusz légkörének összetételét. Érthetõ
tehát, hogy világszerte sokan készültek
a Vénusz-átvonulás megfigyelésére,
melybõl a gödi diákok is nagymérték-
ben kivették részüket.  Június 8-án sze-
rencsénk volt: egyetlen felhõ sem ve-
szélyeztette a sikert. Mind a Huzella,
mind a Németh László Általános Isko-
lában, valamint a Piarista Szakmun-
kásképzõben is örömmel szervezték
meg a Városvédõk Egyesülete által fel-
ajánlott bemutató lehetõségét. 

Egy feladatmegoldó verseny tet-

te emlékezetesebbé az eseményt. Az
önkormányzat Közmûvelõdési és Ok-
tatási Bizottsága által felajánlott érté-
kes könyveket a három iskolából kike-
rült legjobb megfejtõk között sorsoltuk
ki. A fõdíj pedig a Városvédõk Egye-
sülete által felajánlott távcsõ volt. Agö-
di tanulók aktivitásáról az ország egyik
legnagyobb hírszolgáltatója, az Origo
is beszámolt.

APiarista iskolában a diákok elhatá-
rozták, hogy készítenek egy “idõkap-
szulát”, amibe elhelyezik a megfigye-
lés alkalmával készült fényképeket
azok számára, akik 2246-ban talán új-
ból láthatják ezt a jelenséget. Csak azt
tudjuk kívánni az idõkapszulát megta-
láló, eljövendõ gödi „csillagászoknak”,
hogy ugyan olyan jól szórakozzanak a
megfigyelés alkalmával, mint mi tettük
azt 2004-ben, több mint ezer diákkal és
tanáraikkal együtt.

VÁROSVÉDÕK EGYESÜLET

B. RÁBAI ZITA ÉS

DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ

Az érdeklõdõk a további fényképe-
ket és részletes összefoglalót találhat-
nak az Interneten:

(http://god02.fw.hu/go/19.html)

Egy ritka konstelláció: 
Nap-Vénusz-Göd együttállás

1882-ben írta a következõket a kor egyik közismert csillagásza: „A Vé-
nusz áthaladása a Nap elõtt … nem ismétlõdik újra addig, amíg 2004 júniusá-
ban nem nyílnak a virágok”. S a jóslat beteljesült: június 8-án az Esthajnal
csillag mini Napfogyatkozást okozott.

Pest Megye Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjától negyedmil-
lió forintot nyert a Városvédõk Egyesülete az Ilka-patak Szeder utcai sza-
kasza medrének és partjának a kitisztítására, rendbetételére– tájékoztatta
a szerkesztõséget B. Rábai Zita elnök.

Negyedmillió az Ilkára
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Június 19-ikén 9 órától a Magasházy Dé-
nes Díjugrató Lovas Emlékverseny folyt
Göd-Újtelepen. Az egész napos országos
rendezvényen négy versenyszámot kö-
zel száz lovas résztvevõvel, gyönyörû
idõben sikerült megrendezni úgy is, mint

a gödi Nyárnyitó Napok egyik jelentõs
eseményét. A több városi rendezvény
sem vonta el a lovak és a lovasok baráta-
inak figyelmét, s így a nézõközönséget a
bócsai lovardától, a Gödi Lovas SE és a
segítõ szervezõk munkája látványos
eredményt hozott.

Az elsõ versenyszámban a Marilyn
Cukrászda Kupája igen könnyû pályát
jelentett, inkább gyermeklovasoknak, fi-
atal lovaknak építették.  Itt mindenki em-
lékszalagot kapott. Amásodik számban a

Rekord Kupáért küzdöttek a versenyzõk.
Kiss Szilvia Artúr nevû lováról leesett,
így õt sajnos ki kellett zárni.  Hegedûs
Zoltán Semon-nal mintaszerûen vette a
pályát.  Sallay László két lóval indult a
nap folyamán – Jankyvel hibátlanul tel-
jesített, Peggy-vel egy hibát vétett. 

Délután került sor az „igazi nagy”
versenyre. A résztvevõk ünnepélyes fel-
vonulása után Sándor István polgármes-
ter rövid beszéddel nyitotta meg a Göd
Város Kupájáért folytatott, igen nehéz-
nek ígérkezõ küzdelmet. A fõdíjat Búza
Krisztián nyerte. A gödi lovasok is kitet-
tek magukért és kupát, pénzdíjat nyertek!
Balogh István, egykori olimpikon lett a
harmadik Apó-val, õt követte Lenkei
Ákos – aki pár napja tért haza „németor-
szági lovaglásaiból” – Toledó nevû lová-
val.  

Anap végére hagyták a rendezõk a lo-
vardaalapító által szponzorált korlátugra-
tást. Itt addig emelik a magasságot, amíg
a lovak, lovasok  „bírják”. A versenyt

Sipos Attila nyerte, a továbbiakban
megismétlõdõtt az elõbbi sorrend: máso-
dik helyezett Balogh István Tionellel, a
harmadik Lenkei Ákos Toledóval.

A számomra is látványos nap értéke-
lésére kértem Lenkei György verseny-
igazgatót: 

- Nagyon sikeres és mondhatom,
hogy rangos versenyt tartottunk. Apályát

a nemzetközi pályaépítõ Csete Gábor
tervezte, ez meg is látszott a minõségen
és a nehézségen. Avendégek soraiban ott
ült Móczár István világbajnok, a mün-

cheni olimpia résztvevõje. A sokszoros
military és ugró válogatott Balogh Ist-
ván, egykori moszkvai olimpikonunk
ebben a szezonban már a gödi lovasok-
nak tart edzéseket, ám ahogyan az ered-
mények mutatják, versenyzõként is ma-
gas szintû példát állít. A lovak és lovasa-
ik szépen szerepeltek. Nagy kár, s ki tud-
ja milyen okból történt, hogy a helyi TV
meghívásunk ellenére nem jelent meg a
rendezvényen. Így a versenyt „csak” az a
pár száz ember láthatta, aki oda tudott
jönni. 

- Megragadom az alkalmat, hogy kö-
szönetet mondjak a szervezõknek, akik
rengeteget dolgoztak.  Köszönjük támo-
gatóinknak, hogy lehetõvé tették a ver-
senyt: a városvezetésnek, Horányi Lehel
úrnak, a Göd „déli végein” található Re-
kord Autó-motorkereskedésnek, a
Marilyn Cukrászdának. A szervezõkkel
és versenyzõkkel együtt hálás vagyok
annak a sok-sok érdeklõdõnek, aki kijött
az eseményre. Ha a látottakkal elégedet-
tek voltak, valószínûleg jövõre mind-
annyiukkal ugyanitt találkozunk. – ösz-
szegezte reményeit a versenyigazgató
Lenkei György.  

Kké

Gödi SE ifjúsági csapatának edzõje, Tuza
József büszkén beszél a fiatalok sikerérõl. A
játékoskeretünk szûk, de annál lelkesebbek
és fegyelmezettebbek a fiúk. – mondta az
edzõ.  

- Az egész bajnokságban a legtöbb gólt,
137-et õk lõtték, és a legkevesebbet kaptuk,
28-at. A csapat erõssége, hogy hátrányos
helyzetbõl is talpra tudtak állni. Így érhet-
tünk el 24 gyõzelmet, két döntetlent és csak
négy vereségünk volt. Alegnagyobb gyõzel-
met Csomád ellen értük el 12:0-val. Ajövõ-
beni kilátások? Három játékosunk, a Samu
testvérek és Búza „öregszik ki”, helyükre a
serdülõ csapatból kerülnek fel. Büszkén el-
mondhatom, a serdülõk – edzõjük Sebõ
András kollegám – csapata a Pest megyei
bajnokságban a harmadik helyen végzett. 

Az aranyérmes csapat tagjai: Gergely Pé-
ter, Ficza Norbert kapusok, Kun Balázs,
Szabó Gábor, Szarka Zsolt, Szigeti Dávid,
Mellár Ádám, Bogdán Róbert, Tábor Lajos,
Kvesztár Dávid, Búza Péter, Rapavi Tamás,

Nagy Péter, Mics Roland, Samu József, Sa-
mu Csaba.

* * * 
Az öregfiúk csapatának edzõje, Mudri

József így értékeli szereplésüket. - Csapa-
tunk 1996-ban alakult meg Göd Dunapart
néven. Büszkén elmondhatom, az elmúlt
nyolc év alatt hat elsõ és két második helye-

zést értünk el, sõt tavaly a járási bajnokok
tornáját is megnyertük. Erre készülünk az
idén is. Július 3-án Tápiószentmártonban ta-
lálkoznak a járási bajnokok: Gödöllõ,
Pilisszentiván, Göd Dunapart és
Tápiószentmárton. 

- A 2003 – 2004. évi Váci Körzeti Baj-
nokság izgalmasan alakult. Alegnagyobb ri-
vális Dunakeszi Vasutas az utolsó elõtti aka-
dályon elbukott (8:4-re kikapott
Szõdligettõl). Ezt használtuk ki, és így ismét
bajnokok lettünk. A mérlegünk 18 mérkõ-
zésbõl 15 gyõzelem, 1 döntetlen és 2 vere-
ség. A csapat egységes, ezt az is jelzi, hogy

nagyon sokan vannak, akik a nyolc év alatt
már hatodik aranyérmüket vehették át. Aba-
ráti társaság, Kunstár Lajos, Szilágyi Sándor
és fõszponzorunk, Novákovics Mihály tá-
mogatása nagyon sokat jelent számunkra.  A
csapat önellátó, a bírót mi fizetjük, a szerelést
mi mossuk, tagdíjat fizetünk. A hosszú távú

tervünk, hogy sokáig így maradjunk együtt.
Az aranyérmes csapat tagjai: Govnik

Dénes,  Vastag  Ferenc, Emmer János,
Malinik István, Tuza József, Karámos  Béla,
Erõs Tibor,  Lipniczki Gyula, Martikán Gyu-
la, Petro János, Ella Zsolt, Mudri  József hat-

szoros érmesek, továbbá:  Varnyovszki Atti-
la, Járdi Tibor, Nagy Tibor, Kriska Gábor, Si-
mon Antal, Dr.  Horváth László, Nyilas
Elek, Füle Antal, Kulcsár Ferenc, Eszes
György, Elek István, Mohai Gábor, Sebõ
András.   

* * *

A felnõtt csapat edzõje Turtóczki Sán-
dor, aki kitûnõ labdarúgó volt 1975 – 91
között.  Tíz évet játszott az MTK NB I-es
csapatában. Az edzõi munkát éppen tíz
éve, 1994-ben kezdte el. 2002-ben már
volt itt edzõ és jó munkát végzett, most
2004 tavaszán újra megkérték, legyen a
csapat edzõje.

Az õszi játékoskeret megváltozott
– mondta az edzõ –, mivel nem volt ered-
ményes. –Többen nem kaptak lehetõsé-
get a csapatba kerüléshez, ezért abba is
hagyták, bár tavasszal  edzõségem alatt
visszajöttek. A fiatal csapathoz három,
négy idõsebb játékos tartozott, és a ko-
moly alapozás és edzéslátogatás eredmé-
nyeként feljött a csapatunk. Jó érzés volt,
hogy hagytak dolgozni és a vezetõk is se-
gítették a munkámat. Így talán nem meg-
lepõ, hogy eljutottunk oda, hogy a fogé-
kony fiatalok a fociért hajlandóak voltak
áldozni. Fejlõdtek taktikailag, érettebbek
lettek, egységes csapattá váltak. Az utol-

só hét mérkõzésen nem kaptunk ki, ezért
nem meglepõ, hogy a 6. helyen fejeztük
be a bajnokságot. Minden játékos dicsé-
retet érdemel, a maximumot tették hozzá.
Góljaink zömét Erdélyi János és Csuka
Gergely lõtte.

- Abajnokság befejeztével a hatodik hely
elérése szép eredmény. További tervünk,
hogy az aranyérmes ifibõl kiöregedett játé-
kosok bekapcsolása a következõ bajnoki
idényben, és így még elõbbre lépni a táblá-
zaton. Alehetõség és segítség adott, csak él-
ni kell vele.

Sok sikert a Gödi SE labdarugóinak, szép
évet zártak!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Sok ló s vagy száz lovas
Rangos verseny nagy érdeklõdés mellett Bócsán

Gödi SE sikerek
Aranyérmes labdarúgók

Elmondható, hogy a 2003-2004. évi labdarúgó bajnokság a Gödi
SE életében aranykorszakot jelentett. Pest megyei bajnokságban
az ifjúsági csapat aranyérmes. A Váci Körzeti Öregfiúk lab-
darugó bajnokságban a Göd Dunapart csapata elsõ lett.
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Huszonnyolc csapat részvételé-
vel indult a torna, a gödiek az
„E” csoportba kerültek, és cso-
portelsõként, pontveszteség nél-
kül, 19:4-es gólkülönbséggel a
legjobb 8 csapatba kerültek. A
négy közé jutásért a
Tápiószecsõvel mérkõztünk,
akik a mérkõzés elõtt rendkívül
sportszerûtlenül viselkedtek.
Nem fogadták el az egyik játéko-
sunk TB-kártya másolatát (saj-
nos õ nem is játszhatott), de így

is simán nyertünk és máris a leg-
jobb 4 között voltunk. Az érdi
csapattal játszottunk a döntõbe
jutásért, és egy izgalmas mecs-
csen, 2:2-es döntetlen után, bün-
tetõkkel jutottunk a döntõbe,
ahol mégsem történt meg a „cso-
da”, és kikaptunk az Egertõl.

Ennek ellenére gyönyörû si-
kernek számít az eredmény,
melynek részesei a követke-
zõk voltak: Vesszõs Mercé-
desz, Bicsak Krisztián,
Holczer Balázs, Kecskeméti
Zsolt, Makk Levente, Krix Má-
tyás, Török Dániel, Gyurina

Tamás, Kolok Bese, Simon Dá-
niel. Dicséret az egész csapat-
naknak! Külön büszkék lehe-
tünk Bicsak Krisztiánra, aki
lázasan is vállalta a játékot, és
Vesszõs Mercédeszre, aki a
mezõnyben (egyedüli lány-
ként!) gólkirály lett.

Köszönöm Fiúk, és köszönöm
Mercédesz a csodálatos hétvé-
gét!

MAKK LÁSZLÓ

Az 1. forduló március 18.-án
volt, 623 tanuló részvételével. A
2. fordulóra április 15.-én került

sor, futott 603 tanuló. A 3. for-
duló május 26.-án, a Kihívás
Napját gazdagította, futott 554
gyerek. A gyõztesek, arany-,
ezüst- és bronzérmet kaptak. 

Serlegre jogosult az a tanuló,
aki legalább kétszer elsõ, ill. má-
sodik helyezést ért el a három
versenyen. Nekik sikerült (H =
Huzella T. iskola, N = Németh L.
iskola): H Petro Lilla 3x1, H
Farkas Lilla 3x1, H Petro Bettina
3x1, H Havas Eszter 2x1, N
Oláh Gergely 3x1, H Havas Ba-
lázs 1x1és 2x2, N Simon Petra
3x2, N Mészáros Amáta 1x1 és
2x2, H Csánki Krisztián 2x2, N
Simon Bence 2x1, H Pélyi Dá-
vid 2x1, N Sápi Márton 3x2, H
Szekeres Dávid 2x2. 

A fõdíjakat a legtöbb tanulót
mozgósító osztályok és pedagó-

gusaik nyerték (értékelés az osz-
tály létszám %-ában):1. helye-
zést ért el a Huzella T. iskolából
az 1/c és Bíróné Balla Krisztina,
nyereményük: 30+10 eFt.

2. helyezést ért el a Németh L.

iskolából az 1/c és Gyányi Ibo-
lya, nyereményük: 25+8 eFT.

3. helyezést ért el a Huzella T.  is-
kolából a 2/a és Köröskényi Antalné,
nyeremény: 20+6 eFt, és a Német L.
iskolából a 3/b és Hodován Józsefné,

nyereményük: 20+6 eFt.
A versenybizottság Németh

Lillát a Németh László iskola ta-

nulóját Fair Play (sportszerûsé-
gi) különdíjjal jutalmazta külön-

legesen sportszerû magatartásá-
ért. Lilla másodiknak futott,
amikor az elõtte vezetõ tanuló
elesett. Az elesett versenyzõt
megelõzhette volna. Így õ lett
volna a gyõztes, de megvárta,
amíg a felkelt és beért a célba.
Csak utána futott be második-
nak! Sportszerû magatartása pél-
da lehet mindkét iskola tanulói
számára.

A három versenyen összesen
1780 nevezést regisztráltak a
szervezõk. Ez a civil kezdemé-
nyezés a városi Ök Sportbizott-
sága szerint is várakozáson felül
beváltotta a hozzáfûzött remé-
nyeket. A szervezõk szerint ezt a
versenyformát érdemes hagyo-
mányossá tenni.

ERTÉ

Siker a Bosch-Vodafone kupán
Csodálatos eredmény a 94-95-ös korosztálytól

„„TTaavvaasszz ii     FFuuttáássookk    22000044””
Háromfordulós iskolai futóverseny értékelése 

Az ötletgazda, Ráth Tamás cross-futó, kitûnõ sportszervezõ visszaem-
lékszik a kezdeti szkeptikus véleményekre, melyek nem sok sikert s
jövõt jósoltak a Tavaszi Futások néven meghirdetett, és szemvillanás
alatt gödi „gyermekfutó mozgalommá” elõlépett rendezvénysorozatnak.
Mudri József sportbizottsági elnök, Kasza Lajos és … Gyula bizottsági
tagok támogatása és segítsége sokat jelentett ebben. A három fordulóból
álló verseny díjai átadásának felemelõ tiszte az iskolai tanévzáró ünnep-
ségeken, a Sportbizottság képviselõje jelenlétében Ráth Tamásnak, mint
a verseny fõszervezõjének jutott. Most is örömmel számol be az ered-
ményrõl:A szervezõk

Díjátadás a Németh László iskolában

A tanárok, akik maguk is 
„versenyben voltak”

Díjátadás a Huzella Tivadar iskolában

A honi bajnokság NB I./B-s osztályá-
ban szereplõ gödi nõi kézilabda csa-
pat folytatta jó szereplését a
2003/2004. évi bajnokságban is. A
csapat nyolcadik helyen végzett. 

Lányaink a 11 gyõzelem, 1 döntet-
len mellett 14 vereséget szenvedtek
el. A Gödi SE játékosai 619 gólt lõt-
tek, 614 gólt kaptak.

A csapat a bajnokságban mind-
végig a középmezõnyben foglalt

helyett, aminek külön örültünk.
A Bosch Bt. Által felajánlott ku-
pákat a következõ játékosok kap-
ták:

2003/2004. évben a Gödi SE leg-
jobb játékosának, Meggyes Ildikó
kapust választottuk, aki mellesleg
NB I./ B legjobb kapusa címét is el-
nyerte. Kimagasló teljesítménye
nagyban hozzájárult a csapat sikeré-
hez.

2003/2004. év gólkirálynõje Bir-
kás Anikó lett 157 góllal. Gratulálunk
Anikónak, aki évek óta elnyeri ezt a
címet. Második lett Krivokapics Na-
tasa 130 góllal. A képzetbeli dobogó
harmadik fokára Szentes Éva állha-
tott fel 63 góllal. Õ csak félszezonban
játszott nálunk, mivel az NB I-es Vác
leigazolta, ahol stabil kezdõjátékos
lett. Gratulálunk neki. Nekünk na-
gyon hiányzott a játéka. A házi góllö-
võlista negyedik helyén Homoki Mó-
nika végzett 52 góllal. 

Gratulálunk Nyári József edzõnek
is kitûnõ munkájához, aki a csapattal
együtt sikeresen szerepelt.

Köszönjük szurkolóink támogatá-
sát, buzdítását, akik révén Göd ren-
delkezik az NB I./B-s mezõny leg-
jobb szurkoló táborával.

Végül szeretném megköszönni az

önkormányzat és szponzoraink segít-
ségét, akik támogatásukkal hozzájá-
rultak a csapat jó szerepléséhez. Idén
a Samsung támogatását is szeretnénk
elnyerni. Nagyon várjuk a sportcsar-
nok felépülését, mely a csapatnak
stabil edzés- és mérkõzéslehetõséget
biztosít.

Hazai szurkolóinknak, nyugdíjasa-
inknak, pedig jó sportprogramot biz-
tosít, akiknek nem kell a szomszédos
településre „buszozniuk”, hiszen a
csapat hamarosan hazai környezet-
ben játszik majd.

Mindenkit szeretettel várunk a
2004/2005. évi szezonban is!

KÉP ÉS SZÖVEG:
BALÁZSOVITS JÁNOS

BOSCH BT.

Köszönjük, gödi lányok!

A CSAPAT

A mester, Nyári József és tanítványai
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Pénzügyminisztérium által bejegyzett, 
könyvelõi felelõsségbiztosítással 

rendelkezõ mérlegképes 

KÖNYVELÕ KÖNYVELÕ 
VÁLLALJA EGYÉNI 

ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK 
teljeskörû könyvelését, képviseletét 
(TB, APEH). Tel.: 06-30-212-8423
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A Bócsatech Kft. Göd-újtelepi telephelyére felvételre 
keres takarítókat, portásokat, karbantartókat.

Keres továbbá angol nyelvtudású egy fõ irodai dolgozót.

Jelentkezni minden nap 8.00-tól délután 15.30-ig
lehet a következõ telefonszámokon: 

06-27-533-290, 06-30-343-2493

• Páncéltõkés, kereszthúros (140 x 140 cm
helyigényû) fekete zongora eladó. 
Érd.: 27-334-943
• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosogatógé-
pek, mikrohullámú sütõk, villanytûzhelyek
javítását vállalom – garanciával. 
Telefon: 06-20-318-1325, 27-359-975/31
mellék szombaton és vasárnap is.
• Felsõgödön, Dunához közel, 70 %-os ké-
szültségû, 60 m2-es családi ház 400m2-es
közmûves telekkel eladó. I.á. 16 mFt.
Tel.: 06-70/319-1778
• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-ruha-
tisztítás, búvárszivattyú tekercselés, Gödön
a Kincsem Parkban. Ny: 10-17-ig, 
ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Játékos felkészülés az iskolára: - Már be-
járatott módszerekkel, heti két alkalommal,
alkalmanként másfél órában vállalom gyer-
mekek felkészítését. Érdeklõdni a 27-532-
005-ös telefonszámon.
• Fantasztikus ADSL akció! Augusztusig 0
Ft-ért megrendelheti és augusztus végéig in-
gyen használhatja új ADSL vonalát. Érdek-
lõdni a 06-20/ 807-8195-ös telefonszámon.
• 1700 db (3 raklap) Tondach csornai
hódfarkú cserép gyári csomagolásban,
áron alul eladó Gödön. 
Telefon: 06-20/ 424-9515; 06-27/ 333-251
• Fiatal némettanárnõ – iskolai és nyelvis-

kolai gyakorlattal – nyárra tanítást vállal.
Telefon: 06-70/ 547-6768
• 1991-es évjáratú Renault 19 Chamade,
1,9 turbódiesel, megkímélt állapotban eladó.
Vonóhorog, riasztó, kis fogyasztás, érvényes
mûszaki, friss zöldkártya. 
Érdeklõdni a 30/229-46-80-as telefonon.
• 6-8 órás munkahelyet keresek: gyermek-
felügyelet, -gondozás (3-4 éves kortól), ház-
vezetés, irodai vagy eladói munkakör. 
Telefon: 06-20/ 344-1521
• Utazási irodánk keres Gödön és térségé-
ben idegenforgalmi hasznosításra jó minõ-
ségû házakat, lakrészeket, nyaralókat mini-
mum 2 hálószobával. Jelentkezni: ”Multi
Veranstaltungen” Reisen Ungarn Beutaztató
Utazásszervezõ Kft.; Telefon: 06-27-531-
491, mobil: 06-30-203-5926; Fax: 06-27-
531-490; E-mail: multiver@vnet.hu 
• Akácfa parketta olcsón eladó. Eredeti
csomagolás, cca.13 nm, egy félszobára ele-
gendõ! Telefon: 06-27/ 337-469; 06-20/
355-0083
• Gödön, Duna-parti oldalon 110 nöl-es te-
lek faházzal eladó. Telefon: 06-20/ 992-
9404; 06-20/ 255-4030
• Kerti, házkörüli munkát és lakatosmun-
kát vállalok. Telefon: 06-20/ 480-8706
• Házon belüli – háztartási – munkát válla-
lok. Telefon: 06-70/ 360-2767

Apróhirdetések



23

Tojótyúkok eladók 
július 14-tõl, 

300 Ft/db 
Göd-Újtelep, Fóti út 6. 

Telefon: 06-30-442-1323

Szemétszállító tehergépkocsira
rakodókat felveszünk!

* * *
Településellátó Szervezet, 

2132 Göd, Duna u. 5.
Jelentkezni lehet: Kozsik Lászlónénál

személyesen,
vagy telefonon: 06-27/ 531-176
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Eladó vagy
kiadó

Gödön, új
építésû

174 nöl-es
telken

140m2-es
családiház

Tel.: 
06-70-511-1267

Homok, 
sóder 

szállítása
06-20-496-1264

Víz-, 
szennyvízbekõtések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörõ 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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