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Június végén fogadta el a képvi-
selõ-testület a város település-
szerkezeti tervét, és ezzel öbb
éves munka fejezõdött be. Leg-
utóbb egy évtizede készült ren-
dezési terv, akkor még a község
számára.  Most öt évvel a város-
sá válás után – ha nem is írta
volna elõ kormányrendelet -
már nélkülözhetetlen a városia-

sodást lehetõvé tévõ település-
fejlesztési koncepció. Pincze-
helyi Tamás alpolgármester sze-
rint a terv, amely tíz-tizenöt év-
re határozza meg Göd fejlõdé-
sét, egyszerre ad lehetõséget a
városias arculat megteremtésére
és a kertvárosi jelleg megõrzé-
sére. 

Folytatás a 3. oldalon.

Alakul a település
jövõbeni arca

A városiasodáshoz elengedhetetlen 
a településszerkezeti terv

Csõtörés a vasút alatt
Bonyolult feladat, korrekt megoldás

Göd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 
a Szent István napi 

programsorozat rendezvényeire

Augusztus 20. pénteken
16 órától a József Attila

Mûvelõdési Házban
2131 Göd, Pesti út 72.

Szent István Napi 
Városi Ünnepség

mely során „Göd Díszpolgára”
cím kerül adományozásra

Az ünnepségsorozat 
részletes program ismertetõje 

a 15. oldalon található.

Csõtörés, vasúti-közúti veszély, áradat az átjáróban, elzárt vízvezeték, bosszúság.
Helyzetfelmérés, dinamikus munka, csõcsere a burkolaton belül.

Helyszín: Alsógödi vasúti átkelõ. Már aszfaltozhatnak! Forrás: DMVR Rt.

Sydney egyik magyar hõse volt. Csapattársaival együtt, minden energiáját
mozgósítva, már-már önkívületi állapotban versenyzett. A gigászi küzde-
lemben kivívott gyõzelmek mámorító érzése a pillanat törtrésze alatt a fe-
ledés homályába repítette a felkészülés kesernyés gyötrelmeit. Kammerer
Zoltán és sporttársai tiszteletére két-
szer játszották el a Himnuszt! 
A Gödön élõ kiváló sportember K-
2 500 és K-4 1000 méteren is gyõ-
zelemre vezényelte a magyar egy-
séget. A távoli földrészen, Ausztrá-
liában aratott diadalok után ünnep-
léssel, a családi fészek kialakításá-
val teltek az olimpia utáni hónapok.
Ám a könnyed, gondtalan heteket
gyorsan felváltották az építkezés, a
küzdelmekkel, lemondásokkal teli
hónapok, évek, melyekben éppúgy
voltak „kötelezõ” gyõzelmek, mint
ahogy nem várt fiaskók is. A har-
madik olimpiájára készülõ kétsze-
res olimpiai, többszörös világ- és
Európa bajnok, a még mindössze
26 éves Kammerer Zoltánnal gödi
otthonában beszélgettünk. 

Folytatás a 18. oldalon.

Az athéni olimpia évében 11.
alkalommal kerül megrende-
zésre egyik legnagyobb

vízisport eseményünk, a Göd
Kupa.

Folytatás a 17. oldalon.

Göd Kupa 2004
Szeptember 4-én 

Sydney bajnoka 
Athén bevételére készül

Kammerer Zoli is vallja: Három a magyar igazság

Fókuszban
a rendõrség

A város aktuális közlekedési és
közbiztonsági helyzetérõl nyi-
latkozik lapunknap Pregun
Kálmán százados, a gödi örs
parancsnoka. 

Írásunk az 5. oldalon.

Kammerer Zoltán
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Alakul a település jövõbeni arca
A városiasodáshoz elengedhetetlen a településszerkezeti terv

Folytatás az 1. oldalról.
- Alpolgármester úr, tulajdon-

képpen milyen jelentõsége van a te-
lepülésszerkezeti tervnek, mit hatá-
roz meg, mit segít elõ?

- A fejlesztési elképzelések nem
valósíthatóak meg a település jövõ-
beni arculatára, szerkezetére vonat-
kozó koncepció, terv nélkül. A ren-
dezési, szerkezeti terv jelentõségét,
súlyát jól mutatja, hogy kimunkálá-
sához már az elõzõ ciklusban hoz-
zákezdtek, és három évig tartott,
amíg az elképzelésekbõl a lakosság
és a civil szervezetek bevonásával,
javaslataik figyelembe vételével,
szakmai konzultációk eredményei-
nek felhasználásával terv lett. A há-
rom év során természetesen sokat
változott, amíg egyeztetéssel, kon-
szenzuskereséssel, végül végleges
formát öltött. Göd öt éve lett város,
és már nélkülözhetetlen volt ez a
terv, amely megadja a keretet ah-
hoz, hogy a település valódi város-
sá váljon.

- Milyen lesz a városias Göd?
- Fontos, hogy valóban városias

megjelenésû legyen, például, le-
gyen városközpontja, rendelkezés-
re álljanak a szükséges szolgáltatá-
sok, de az egyik fõ motiváció még-
is az volt, hogy megõrizzük kertvá-
rosi jellegét. A szerkezeti terv en-
nek szellemében készült, meg is
tartja ezt a jelleget, természetesen
ott, ahol erre lehetõség van. Ezt
nyilván megerõsíti majd a ráépülõ
szabályozási terv, a helyi építési
szabályzat is, amelynek õszig el
kell készülnie.

- A városközpontról már sok szó
esett korábban is. Idõközben válto-
zott valamit az eredeti elképzelés?

- Valóban több fórumon ismer-
tettük már az erre vonatkozó elkép-
zeléseket, a Kossuth tér és környé-
ke átalakítását, az ide tervezett szol-
gáltató egységeket. Ismert az is,
hogy a Kossuth tértõl a Penny
Market-ig terjedõ szakaszt össze
kívánjuk kötni, „felfûzve rá” az új
kultúrházat is. Tulajdonképpen az
elsõ lépés meg is történt: elkészült

a jelenlegi mûvelõdési ház tetejé-
nek és homlokzatának felújítása,
mivel ehhez illeszkedik majd a vá-
rosközpont.

- A városközponttal kapcsolat-
ban korábban sok szó esett a forga-
lomcsillapításról is…

- Az sem nem került le a napi-
rendrõl, de addig, amíg az új 2/A
fõutat nem építik és minõsítik át
autópályává, ami egyébként napi-
renden van, a régi 2-es úton nem le-
het változtatásokat végezni.

- Mi a helyzet az új kultúrház-
zal? A korábbi elképzelések szerint
lassan már el kellene készülnie…

- Talán kevesen tudják, hogy a
tervek készen voltak, ám mivel
nem kaptuk meg idõben az építési
engedélyt, lekéstünk a pályázatról.
Most már engedélyezett terveink
vannak, de új pályázatot még nem
írtak ki.

- A kis kitérõ után, a tervhez

visszatérve: hol lesznek városrész-
központok?

- Ott, ahol maguktól is kialakul-
tak. Alsógödön a fõút és a Béke út
találkozásánál, a Penny Market
környékén, az Ady Endre úti szol-
gáltató-központnál. Ezeket az al-
központokat kell megközelíthetõb-
bé tenni, parkolási lehetõséget biz-
tosítani, fejleszteni, alakítani.

- A fejlesztési elképzelések kö-
zött szerepelt egy új iskola megépí-
tése is. Ennek is megvan már a he-
lye?

- Igen, a helye a temetõ táblájá-
nak déli sarkában lesz. Ez a terület
minden irányból jól megközelíthetõ. 

- Ezzel létrejön egy új város-
vagy városrész-központ is?

- Egy úgynevezett ifjúsági cent-
rumot hozunk ott létre, amelyhez
már vásárolt is területet az önkor-
mányzat. Tehát a harmadik városi
fenntartású iskola, a tervek szerint,
egy komplex ifjúsági centrum ke-
retében valósulna meg, amely úgy
alakítható ki, hogy az épületeket
park fogja körül. A vázlatterv
egyébként meg is tekinthetõ a vá-
rosházán. Az óvoda és a bölcsõde
megépítéséhez már pályázatot is
benyújtott az önkormányzat, és
amint az anyagi feltételek meglesz-
nek, az iskolaépítés is elkezdõdik.

- Feltételezem, hogy a melegvi-
zû strand fejlesztésérõl sem mon-
dott le az önkormányzat?

- A továbbépítés, a strand bõví-

tése is folytatódik. Idén, a szezon-
zárás után már megkezdõdnek bi-
zonyos munkák, de közben keres-
sük a pályázati lehetõségeket is,
hogy a teljes fejlesztési tervünket
megvalósíthassuk.

- Lapunk júniusi számában nyi-
latkozott Sándor István polgármes-
ter a Duna-part megnyitásáról, egy
összefüggõ parti sétány kialakítá-
sáról. Mennyire tükrözõdik ez az el-
képzelés a tervekben?

- A települést mintegy hat kilo-
méteres szakaszon kíséri a Duna,
és a terveink szerint úgy alakítjuk
ki a partot, hogy az kerékpárral
vagy gyalog végigjárható legyen.
Most a Duna-parti szakasznak ta-
lán csak a tizedrésze közelíthetõ
meg. Nagy támogatottsága van a
part szabaddá tételének, de ahhoz,
hogy kialakíthassunk egy sétányt,
rendbe kell hozni azokat a partré-
szeket is, amelyeket már elmosott a

víz. Ugyanakkor a szigeten is el
kell végezni bizonyos munkákat, és
teljes az egyetértés abban, hogy a
szigetet meg kell menteni. Ki kell
kotorni a kis Duna-ágat, mert a fel-
töltõdés egyre gyorsul, és akár el is
tûnhet, ha nem avatkozunk be. Ez a
munka akár nullszaldós is lehet,
mivel a kikotort kavics értékesíthe-
tõ vagy felhasználható a sétány
partfalához. A Duna-parti beruhá-
zás a város hangulatát, képét is
megváltoztatja majd.

- Egy hangulatos Duna-parti
kertvárosnak is élni kell valamibõl.
Hol jelölt ki ipari területet a telepü-
lésszerkezeti terv?

- Az iparterület az új 2-es fõút
túloldalán kapott helyet. Ott akar a
környezetbarát iparnak területet
biztosítani az önkormányzat. E
mellett kijelöl a szerkezeti terv egy
kereskedelmi és szolgáltató-terüle-
tet is a város délkeleti határán. Ezt
úgy határozta meg, hogy ne legyen
túl messze a településközponttól,
hiszen ott elsõsorban lakossági
szolgáltatók kapnának helyet. Erre

a célra legalább tíz hektár áll ren-
delkezésre.

- A népszavazás már döntött ar-
ról, hogy a jelenleg Szõdhöz tarto-
zó Nevelek Gödhöz csatlakozik. A
településszerkezeti terv már számol
ezzel az új városi területtel?

- Mivel hivatalosan csak 2006-
ban kerül Nevelek Gödhöz, a szer-
kezeti tervben még nem szerepel.
Viszont szerepel több új átkötés,
út, amely majd a jobb összekötte-
tést szolgálja. Az elõkészítés azon-
ban, természetesen, folyik. Nem-
rég fórumot tartottunk a település-
rész jövõjérõl, elkezdõdött az
utak, közmûvek felülvizsgálata,
hogy tudjuk, milyen fejlesztésekre
lesz szükség, ha Nevelek hivatalo-
san is Gödhöz csatlakozik. Ennél
többhöz nincs is joga a városnak
addig, amíg közigazgatásilag még
Szõdhöz tartozik az a terület.

BORGÓ JÁNOS

Az új sportcsarnok látványterve

Testületi ülésen

Pinczehelyi Tamás
alpolgármester
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Csíksomlyó õsi Mária-kegyhely. Már a XV. század-
ban említést tesznek a búcsújárásról. János Zsig-
mond, aki erdélyi fejedelemsége alatt háromszor
cserélt hitet, fegyverrel akarta kényszeríteni Csíkot,
Gyergyót, Kászont az unitárius vallás felvételére.

1567. Pünkösd szombatján Somlyón gyülekeztek a
katolikus hitükhöz ragaszkodó székelyek, hogy
fegyverrel álljanak ellen. A csata diadallal végzõ-
dött. Ennek emlékére a Pünkösdszombaton tartott
búcsú már nem csak a katolikus székelység, hanem
a világ magyarjainak, Mária népének is zarándok-
helye. 

1990 óta egyre többen jönnek erre az eseményre,
hogy belsõ megújulást nyerjenek, és demonstrálják
a szétszakított magyarság lelki összetartozását. Eb-
ben az évben május 29-ére esett az ünnep, amikor is
délben kezdõdik a szentmise a Somlyó hegyen.
Pest megyébõl sokan érkeztek buszokkal. Gödiek is
több csoportban voltak jelen. AGödi MIÉP Szerve-
zet tagjai, és a velük szimpatizálók is évek óta rend-
szeresen szerveznek zarándoklatot Csíksomlyóra. 
Százezres tömeg gyûlik össze a hegy nyergében.
Minden évben többen és többen… Az idén a búcsú-
járók száma már megközelítette a félmilliót. A szé-
kely falvak küldöttségei, úgynevezett keresztaljá-
ban, a távolságtól függõen napokig vonulnak. A
„keresztaljak” a közeli favakból érkezõket bevárva
több száz méter hosszan, kígyózva haladnak
Csíksomlyó felé minden irányból. Az útba esõ fal-
vak népe kaláccsal, vízzel szállással látja el a zarán-
dokokat. Aki nem volt még búcsún, egyszer indul-
jon neki! Egy életre szóló élményt, s lelki erõt kap-
hat, és az erdélyi tájak is lenyûgözõk.

Egy szép kirándulást is tettünk Erdélyben, a tájban,
épületekben gyönyörködtünk, igaz emberekkel ta-
lálkoztunk. Marosvécsen, a kastély csöndes kertjé-
ben, évszázados fák alatt jelképesen nyugszik a
XX.  század egyik legnagyobb írója, Wass Albert.
Teste még távol, de szelleme hazatért. A parkot
visszaadták a külföldön élõ örökösöknek, így ma-
gán területen fennmaradhat a síremléke, mely báró

Kemény János sírja és az Erdélyi Helikon Társaság
kõasztala mellet található. A gödi miépesek kis kül-
döttsége virággal és nemzeti színû szalaggal díszí-
tette az emlékhelyet.

KÉP ÉS SZÖVEG: BUDAHÁZI LÁSZLÓ
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Az elmúlt számban az Európai Unió
döntéshozatali intézményeit mutat-
tam be a terjedelmi korlátok miatt a
lehetõ legszûkebb jellemzéssel. Ak-
tualitását a közelmúltban lezajlott
parlamenti választások adták. E rö-
vid cikk az Európai Unió létrejötté-
nek, fejlõdésének, célkitûzéseinek és
jövõjének fontosabb politika- és gaz-
daságtörténeti momentumait villant-
ja meg.

Victor Hugo, a jeles francia re-
gényíró mûveit sokan ismerik, azt
azonban kevesen tudják róla, hogy
egy nagy közös Európa gondolatát  õ
már a XIX. század közepén megfo-
galmazta ekképpen: „Eljön a nap,
amikor a kontinens összes nemzete
egy magasabb egységbe olvad anél-
kül, hogy fel kellene adniuk sajátos-
ságaikat, és dicsõséges egyéniségü-
ket. Eljön a nap, amikor már csak a
gondolatok csapnak össze az elmélet
síkjain. Eljön a nap, amikor a puska-
golyók és a bombák helyét a szava-
zatok veszik át.” Zseniális volt az
elõrelátás, hiszen az európai integrá-
ció eddigi történelmében az utópista
jóslat minden tétele beigazolódott. A
II. Világháború romjain Konrad
Adenauer, Winston Churchill, Alcide
de Gasperi és Robert Schuman egy
új európai korszak vízióját állították
Nyugat Európa népei elé, amelybõl
végleg számûzik a nemzeti gyûlöl-
ködést és rivalizálást, és tartós békét
hoznak létre.  

Ennek elsõ és politikailag legfon-
tosabb lépése volt az Európai Szén
és Acélközösség (ESZAK) létreho-
zása 1951-ben, amelyet a német újra-
fegyverkezéstõl való félelem moti-
vált (elõzménye az 1950. május 9-én
mondott Schuman-beszéd, melynek
napját az EU születésnapjaként em-
legetnek és ünnepelnek meg minden
évben az Unió tagállamaiban). Ké-
sõbb, részben a Marshall-segély ha-
tékonyabb felhasználására, részben a

közös piaci együttmûködés elõnyei-
nek kihasználására a nemzetállamok
egyre szorosabb gazdasági, kereske-
delmi együttmûködést alakítottak ki
két-, vagy többoldalú szerzõdések
keretében. 1957-ben Németország,
Franciaország, Olaszország, Belgi-
um, Luxemburg és Hollandia a Ró-
mai Szerzõdésben létrehozta az Eu-
rópai Gazdasági Közösséget. 

A RSZ a kö-
zösség céljaként a
következõket fo-
galmazta meg: „A
Közösség felada-
ta, hogy … a Kö-
zösség egész terü-
letén elõmozdítsa
a gazdasági tevé-
kenységek har-
monikus fejlõdé-
sét, a nagyobb
stabilitást és az
é l e t s z í n v o n a l
gyorsabb emelke-
dését, valamint a tagállamai közötti
kapcsolatok szorosabbá tételét.”  A
Közösség fejlõdési irányvonalát kez-
detben kifejezetten gazdasági együtt-
mûködés erõsítése adta. Gazdasági
elõnyökhöz kötõdött, a tagok egy-
másnak nyújtott kereskedelmi ked-
vezményein keresztül, amelybõl a
kívülálló országok nem részesültek.
A nemzetgazdaságok integrációjá-
nak több mint három évtizedes fejlõ-
dése után 1993-ra a már 12 tagállam-
ra bõvült Európai Közösség piaca
egységessé vált. Kialakultak az áru-
a szolgáltatás-, a tõke- és munkaerõ
szabad áramlásának feltételei és in-
tézményrendszerei. 2002-ben az
Euro (mint számlapénz és valuta) be-
vezetésével kialakult az Európai
Gazdasági és Pénzügyi Unió, amely-
nek tagjai az alapító államok és a ké-
sõbb csatlakozó országok közül Íror-
szág, Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország, Svédország, Finnország

és Ausztria. Annak érdekében, hogy
az Unió minden régiója és a gazda-
ság minden területe hasznot húzhas-
son a Római Szerzõdés idézett célki-
tûzéseinek megvalósulásából, olyan
strukturális politikát kellett kialakíta-
ni, amely a közös költségvetésébõl
történõ finanszírozással lehetõvé te-
szik az elmaradott régiók felzárkózá-
sát. Európa politikai vezetõi korán

felismerték, hogy
az európai szolida-
ritás, amely legiti-
málja a Közösség
szerepét, csak a
gazdagabb és sze-
gényebb régiók kö-
zötti szakadék áthi-
dalásával, azaz a
gazdasági és szoci-
ális kohézió erõsí-
tésével alapozható
meg.  A gyakorlat-
ban ez azt jelentet-
te, hogy az elmúlt

két évtizedben regionális és szociális
politika egyre jelentõsebb a közössé-
gi politikák körében és minden egyes
bõvítéssel egyre hangsúlyosabbá
válnak. E felzárkóztatási célkitûzés
pénzügyi hátterét a Strukturális Alap
és Kohéziós Alap adja. 

Az Európai Unió közel fél évszá-
zados történelme egy, a világban pél-
da nélkül álló közösségi forma,
amely egyszersmind közel 500 milli-
ós nagy térgazdaság. E szerepében
folyamatosan küzd versenyképessé-
gének növeléséért, hiszen az elsõ
számú riválisa a világpiacon az
USA. Ma már nyilvánvaló, hogy az
Unió gazdasági potenciálja egyre
kedvezõtlenebbül alakul az amerikai
összehasonlításban. Ezért a jelenlegi
és következõ, 2007-2013 közötti kö-
zösségi költségvetési ciklusban a
versenyképesség javítását célzó
programok, a kutatás-fejélesztés és
oktatás prioritása figyelhetõ meg.

Sok kritika éri az Európai Unió veze-
tését és magát a szervezetet a világ-
gazdasági másodhegedûs szerep tar-
tóssága és a túlbürokratizált, nehéz-
kes döntéshozatali rendszer miatt,
nyilván nem teljesen alaptalanul. Ez
utóbbiban azonban jelentõs szerepet
játszik az a filozófia, amelyet az EU
legaktívabb és elkötelezettebb alak-
ja, Jean Monnet is vallott, hogy a
gazdasági-, társadalmi fejlõdést úgy
kell megvalósítani, hogy egyszer-
smind megmaradjon a régiók sokszí-
nûsége, az Európára tradicionálisan
jellemzõ, döntõen vidéki (rurális)
életforma, a kulturális, környezeti-
és életmódbeli sokszínûség. Ezen ér-
tékek fenntartása sokszor válik gaz-
dasági reformok gátjává, konzervál-
va esetenként több évtizedes, veszte-
séges termelési struktúrákat, amelyre
az agrárium szolgáltatja legmarkán-
sabb példákat. A nemzeti érdekek vé-
delme így érthetõ módon sok érdek-
ütközéssel, hosszadalmas konszen-
zuskereséssel jár a közösségi döntés-
hozatali gyakorlatban. 

És hogy hová vezethet az Unió
jövõje? Fejlõdéstörténete azt mutat-
ja, hogy mindig voltak, akik elképze-
léseikben nem álltak meg a gazdasá-
gi- és pénzügyi uniónál, hanem a po-
litikai unió elkötelezett híveiként az
Európai Egyesült Államok víziójával
éltek. Ugyanakkor a tagállamok
minden fórumon igyekszenek saját
érdekeiket érvényesíteni, nemzeti
identitásukat a közösségi jog korlát-
jain kívül maximálisan õrizni. Vél-
hetõen hosszú ideig nem lesz tehát
napirendi kérdés a politikai unió. El-
lenpólusként azok az euroszkeptikus
várakozások sem igazolódtak eddig,
amelyek az EU-ból való kilépéseket
vetítették elõre, noha számos kriti-
kus korszakot élt meg a közösség a
világgazdasági válságok idején. 

ÁCSNÉ DANYI ILONA

(A szerzõ EU-szakközgazdász. – Szerk.)

Hazánk az Európai Unióban II.
Honnan és hová tart az Európai Unió

Búcsúban
Csíksomlyón

Soha nem látott tömeg vett részt a szertartáson
a Somlyó hegyen. 

Gödi zarándokok a szabadtéri oltár mögött.

Az 50 km hosszan „kígyózik” a hegyek között a Békás tó 



5 KÖZBIZTONSÁG

Július 1-jével a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysá-
gon 192 rendõr állt szolgálatba, 169-en Rendészeti
Szakközépiskolát végeztek, 23 fõ pedig a Rendõrtiszti
Fõiskolán diplomázott. A pályakezdõk 13 kapitánysá-
gon kezdték el a munkát. Dunakeszin  a létszám 26
munkatárssal gyarapodott, közülük 7 új kolléga a gödi
Rendõrõrsön teljesít szolgálatot.   

Pregun Kálmán rendõr szá-
zadostól (fenti képünkön), a
Gödi Rendõrõrs parancsnoká-
tól megtudtuk, hogy együtt
már  16 rendõr és egy közal-
kalmazott dolgozik a lakosság
érdekében. Rendszeres gyalo-
gos és gépjármûves járõrszol-
gálattal vigyázzák a város köz-
biztonságát, rendjét. Szolgála-
tuk nehézségi fokát is jellem-
zõen meghatározza, hogy a 2-es fõút, a vasúti pálya, il-
letve a 2/A fõút nagyon szabdalttá teszi a települést. A
közúti közlekedési baleseti statisztikájuk kissé emelke-
dõ, 5-10-zel több évente. Tavaly 73 kivizsgálandó ese-
tük volt, de  szerencsére a könnyebb kimenetelûek szá-
ma növekedett csak. Városunkban nem jellemzõk a gá-
zolás. A közelmúltban volt ugyan egy tanulságos eset:
egy idõs úr alsóbbrendû útról hajtott ki szabálytalanul,
egyenesen egy kék fénnyel villogó mentõautó elé. A sé-
rültet korházba szállították, ahol az orvosi beavatkozás
és ápolás ellenére, két nap múlva meghalt. 

Minden évszaknak megvannak a veszélyei a köz-
úton is. A vakáció, a szabadság alatt figyelmünk is
alábbhagy,  s a hõség is eltompít bennünket. Vagy épp
ellenkezõleg, van, aki ilyenkor „adja elõ autósmutatvá-
nyait”. A rendõrök kérik, hogy senki ne mondjon le a
körültekintõ és biztonságos közlekedésrõl. Még au-
gusztusban fokozott közúti ellenõrzési akcióra kerül sor
a 2-es fõút mentén: elsõsorban a gyorshajtókat, a biz-
tonsági övet be nem kapcsolókat „szûrik” majd ki. Ezt
a PMRfK összehangolt intézkedéssorozata keretében
hajtják majd végre térségünkben is.

A gödi közbiztonsági helyzetrõl megtudtuk, a 2002.
és 2003. években kedvezõen alakult a statisztikájuk, ez
év egy-egy hónapja mutat javulást e téren. A 2002-es év
„eredményeiért” 2003-ban elnyerték a Pest Megye Biz-
tonságos Települése címet is. 

A jó statisztika mellet az õrsparancsnok felhívja a
város lakóinak figyelmét a „divatos” bûncselekmények
elszaporodásának megakadályozására: egy-egy nyári
idõszakban rendszeressé válnak a besurranásos, ajtóbe-
feszítéses módszerû bûncselekmények. Ezért az ajtó-
kat, kapukat mindig zárják kulcsra, az ajtózár-rendszert
meg kell erõsíteni, felszerelni riasztóval a házat, ezzel is
nehezíteni a „nehézfiúk” tevékenységét.    

- A besurranásos, betöréses lopások megelõzése ér-
dekében a potenciális elkövetõk körét igyekeztünk ki-
szorítani Göd területérõl. A városba vezetõ utak mentén
hosszabb idõszakban jelen voltunk, kocsiból figyeltük a
be- és kihajtó jármûveket, feljegyeztük rendszámukat.
Az így kialakult adatbázis alapján „messzemenõ követ-
keztetéseket” tudtunk levonni, s az azok alapján tett
megelõzõ intézkedések következtében elértük, hogy a
szomszéd településekrõl átránduló bûnelkövetõk le-
mondtak a „begyûjtõ körutak” további folytatásáról.
Legalább is mostanság szünetel aktivitásuk. Szeretnénk
ezt az állapotot véglegesíteni! Munkánkat egy dunake-
szi illetõségû magáncég támogatta munkatársaik és
több személyautó rendelkezésünkre bocsátásával. Kö-
szönjük önzetlen és pótolhatatlan segítségüket!

A közterületen parkoló autók feltörése legtöbbször
azért történt, mert az utastérben hagyott értékes (vagy

értéktelen) tárgy felkeltet-
te az érdeklõdést... A gödi
rendõrök elõtt ismert egy
bizonyos elkövetõi kör,
így az „illetékességi” te-

rületük idõszakonként igencsak beszûkül. Pregun Kál-
mán õrsparancsnok ezúton is kéri a gödieket, az ingat-
lantulajdonosokat, jobban figyeljenek, vigyázzanak ér-
tékeikre, figyeljenek szomszédaik ingatlanaira is. 

Ha észlelnek rendellenességeket a környezetükben,
haladéktalanul értesítsék a rendõrõrs ügyeletét, a szak-
szerû és gyors intézkedés nem maradhat el. A Gödi
Körkép örömmel számol be arról, hogy a minap a Pe-
tõfi Sándor utcából telefonált szerkesztõségünkbe az
egyik polgár, aki nyilvánosan kívánt köszönetet monda-
ni a helyi rendõröknek – a betörõt érzékelõ riasztó kez-
detétõl számított 2 percen belül a helyszínen voltak,
megakadályozták a betörést. 

- Jelentõs sikerként könyvelhetõ el, hogy a megvaló-
sult strand-szolgálat elérte célját. Eredményeként rend-
õreink fürdõzõk közötti jelenlétének idején nem történ-
nek tulajdon elleni cselekmények. Akkor fordul csak
elõ kisebb „strand-lopási” eset, amikor a szolgálatos
kollégák valamilyen más helyszínen történõ esemény
miatt hosszabb-rövidebb idõre eljönnek a gyógyfürdõ-
bõl.

Bûnmegelõzési célzattal a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság kezdeményezésére Gödön - a polgárõrséget is
bevonva - „postaládákat” helyeznek ki. Ahová név nél-
kül lehet majd az észrevételeket (jót, rosszat) elhelyez-
ni. Várhatóan a rendõri munkához tartozó információk

gyarapodása segíti majd a hatékony „zsarumunkát”.
Ezzel is jobbá kívánják tenni a város lakossága és a
rendõrök közötti személyes, illetve munka-kapcsolatot.

Göd város polgármesterével, Sándor Istvánnal szin-
tén jó, közvetlen szakmai kapcsolat él, rendszeres az in-
formációcsere, az adatokat értékelik, a tapasztalatokat
leszûrik, hasznosítják. Természetesen a gödi rendõrõrs
tagjai „másodkézbõl” is szívesen veszik a tájékoztatást!

Lassan itt az iskola kezdete, szeptembertõl egy-két
hónapig fokozott figyelmet fordítanak az iskolák kör-
nyékének ellenõrzésére. Két-három éve jól és eredmé-
nyesen mûködik ez a tevékenységük. A 2-es fõútnál –
az iskolához vezetõ zebránál – posztos rendõrök fel-
ügyelik majd a forgalmat, ezzel is segítve a diákok bal-
esetmentes, biztonságos áthaladását. 

- Az õrs állományának közbiztonsági munkáját segí-
ti-erõsíti a Gödi Polgárõr Egyesülettel tartott jó munka-
kapcsolat: adategyeztetés mellett rendszeresen együtt
járõrözünk, sõt olykor segítséget is kérünk megfigyelés,
helyszínbiztosítás esetén. Viszonzásul a polgárõrök
képzését, tájékoztatását segítjük.

A gödi rendõrõrs parancsnokától megtudtuk, hogy a
város polgármestere a képviselõ-testület nevében a hét
új rendõr számára lakhatási segítséget ígért. Ezzel a
gesztussal várhatóan élnek is majd a fiatal rendõrök,
akik szakszerû és elkötelezett munkájukkal jelentõsen
hozzájárulhatnak a város közbiztonságának megszilár-
dításához, a gödi polgárok nyugalmának megteremté-
séhez.

Aktualitásként megtudtuk, hogy a Göd-alsói vasútál-
lomásnál lévõ parkból „eltüntetett” Beck-szobrot felte-
hetõen színesfém-gyûjtõ(k) tulajdonított(ák) el. A nyo-
mozást folytatják, ám az eredményes felderítést nehezí-
ti, hogy az eltulajdonított fémtárgyakat ilyen esetekben
rövid idõn belül „átalakítják”, a felismerhetetlenségig
megrongálják. Mondhatni egy igen érdekes – már-már
bizarr – ügy felderítésében is hatékonyan közremûköd-
tek a helyi rendõrök. A Göd határában megtalált – meg-
bízható források szerint máshol megszurkált, ideszállí-
tott – felgyújtott holttest felkutatásában, az ügy tisztázá-
sában a városi rendõrõrs munkatársai is részt vettek. 

A Gödi Rendõrõrs új, modern technikai felszerelt-
ségû objektumban tevékenykedik, az állomány fiatal,
lelkes, szakmailag felkészült, megbízható, bizalomra,
érdemesültek. Munkájukkal szeretnék kivívni a lakos-
ság szimpátiáját, elismerését. A gödiek is e szellemben

viszonyuljanak hozzájuk. Azért is, mert érdekszövet-
ségben állnak, és együtt nyugodtabb, sikeresebb lehet
az életük.

Kép és szöveg: LÁSZLÓ GYULA

A hatékonyabb rendõri munkáért
Létszámbõvítés megyei és városi szinten

Mint arról már beszámoltunk, március 14-én korszerû, minden technikai feltételnek megfelelõ épületbe költözött a Gödi Rendõrõrs állománya. A Dunakeszi
Városi Rendõr-kapitánysághoz tartozó gödi egység 300 négyzetméteres új „harcálláspontját” a városi önkormányzatnak köszönhetõen vehették birtokukba a
rendõrõrs munkatársai. Nem sokkal ez után a BM- és a megyei rendõri vezetõk is kedvezõ döntést hoztak a hatékony megelõzõ és felderítõ munka érdekében. 

Pánczél Gabriella 
és  Fehérné Szekeres
Judit Kinga r. õrm.

Cselle Tibor r. tzls 
és Vándor Imre Tamás

r. tõrm.

Baleseti helyszínelés 
a 2. sz. fõút és a Jávorka utca keresztezõdésénél 
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- Gödön születtem, a családom is ide va-
ló, s abban a körzetben laktam, ahol most
képviselõ vagyok. Aváros, Alsógöd és a
Duna-part örökre ideköt. Atelepülés job-
bítása érdekében lettem képviselõ, tizen-
két éve, már a harmadik ciklusban. 2002
õszén tizenegyen indultunk, s én kaptam
a megtisztelõ legtöbb szavazatot a 4-es
körzetben. Most a József Attila utcában
lakom, elõzõ körzetemben.

- Választóid 12 éve támogatnak, ami
elismerés az értékek gyorsan átalakuló
világában. Becsülendõ közéleti tõkét hal-
moztál fel. Hogyan hasznosul ez a tõke?

- Mindig a gödi emberekért dolgozom.
A világ változik, fejlõdik, de Göd sajnos

nem veszi át ezt az ütemet. Több polgár-
mester más-más elképzelés szerint vezette
a várost, én ebben látom az egy helyben
topogás okát. Akoncepcióját egyikük sem
vihette végig, nincs folytonosság, s ez jól
látható a város képén. Példa az örök pol-
gármesteri szlogen, hogy: „ADuna a leg-
nagyobb érték Gödön!” E köré fûzték fel
programjukat, mégsem történt semmi a
folyam, a part érdekében. Rövid ideig egy
barátom volt a polgármester, Hantos
László, aki szintén itt született. Komoly
szándéka volt egy Duna-program megva-
lósítása. Szimpatikusabb céljai voltak,
mint bárkinek, mégis õ „vérzett” el a poli-
tikai csatározásokban. Meggyõzõdésem,
hogy egy kisvárosban nem az országos
kampányok politikai fogásaival, hanem
tisztességes, reális, a közösség javát szol-
gáló elképzeléseket felvonultató program-
mal kell kiállni a választók elé. Aképvise-
lõ-testületnek is ebben a szellemben kelle-
ne irányítani a várost, ám a politika éket
ver közénk! Az elmúlt ciklusban volt eny-
hülés. Az új ciklusban visszaállt a „régi
rend” a várospolitikában, s nem kedvez az
elõre haladásnak. Meghatározza a lehetõ-
ségeket a hatalmon levõk politika irány-
vonala. Nekem ebben a helyzetben kell
elérnem a kitûzött célt, amiben segítenek
tapasztalataim.

- A rendszerváltozás után formálódó
többpárti magyar demokráciában sokan
keresték a helyüket. Te hol kezdtél el po-
litizálni, a köz ügyeivel foglalkozni? 

- Az SZDSZ-nek voltam tagja. Ami-
kor feltûnt a rendszerváltás reménye, õk
voltak a legradikálisabbak, azért álltak
százezrek melléjük, én is az SZDSZ-ben
láttam a megoldást. A koalíció napján
azonban kiléptem, hiszen csúnyán be-
csaptak. Soha nem is leszek egyetlen
pártnak sem tagja.

– Az elmúlt évek arról „beszélnek”,
hogy a város ügyeiben a Fidesz MPSZ-
szel mûködsz együtt. 

- A Fidesz országos politikája a kiin-
dulási alap a számomra. Független jelölt-
ként, de a Fidesz támogatásával nyertem
el a képviselõi mandátumot. Tartom ma-
gam az egyezséghez, függetlenként a Fi-
desz frakcióban foglalok helyet. Hogy ez
a csoport aztán jól mûködik-e, vagy sem,
az kérdés lehet!

– Tagja vagy a kibõvített Városfej-
lesztési Bizottságnak, ez változtat-e a
munkádon?

- Az új bizottsági feladatot azért vállal-
tam, mert az ígéret szerint ott folytatódik
a környezetvédelmi munka. Ha ez így
lesz, akkor érdemben lehet valamit tenni,
ha mégsem, akkor elgondolkodom…
Feltétlenül szeretném, hogy még ez az
önkormányzati testület kimondja dunai
kiság medertisztításának szükségességét,
s el is végeztesse azt. Szeretném, ha az
önkormányzat vezetése is meglátná, amit
oly sokan jeleznek, hogy a város külleme
az elõzõ évekhez képest is erõsen hanyat-
lani látszik. Elhanyagolt a közterületek
nagyobb része, a 2-es út mentén hihetet-
len sok a szemét, a kivágott fák helyett
nincs pótlás. Sokkal-sokkal nagyobb fi-
gyelmet kéne fordítani a küllemre, és ar-
ra, hogy a lakosság jól érezze magát eb-
ben a városban. Csak a játszóterek gond-
ja látszik megoldódni, így az alsógödi
strand játszóterének felújítása is. Gyakor-
latilag mûködik a város, de a fejlõdés el-
marad. Azzal bíztatták az embereket,
hogy a szocialista kormány majd támo-
gatni fogja a szocialista polgármesterû te-
lepüléseket. Én bizony, nem látok válto-
zást! Szeretném, ha az önkormányzati
testület, és a testület vezetése önvizsgála-
tot tartana: Jó felé haladunk-e? A követ-
kezõ esztendõ költségvetésénél feltétlen
többet kell áldozni arra, hogy ezek a dol-
gok rendben legyenek. 

– A város egyik legszebb, és minden-
képpen sokarcú területének lakóit képvi-
seled a városházán. Milyen feladatok,
tennivalók foglalkoztatnak?

- Öröm, hogy ismét itt lehetek képvi-
selõ. Aváros legnagyobb – s számomra a
legszebb – körzete a Pázmány Péter utcai
temetõtõl a kis Dunán lévõ gátig tart,
Északon a Szent István utca határolja. A
területen számos fontos funkciót betöltõ
„intézmény” - óvoda, iskola, idõsek nap-
közi otthona, sportegyesület, csónakház,
játszótér, kerékpátút, és köztemetõ – talál-
ható. Itt van a Duna-part és strand, a kis-
sziget, a Feneketlen tó… egy-egy
gyöngyszem. Gyöngysort alkothatnának,
fõleg, ha kiépülne a vízparti sétány, védett
lenne minden természeti és mûértékünk. 

Hogy milyen feladatok foglalkoztat-
nak? Hétköznapi dolgokról szóltak vá-
lasztási ígéreteim. Ha a mi koncepciónk
gyõz, kis odafigyeléssel mindent megva-
lósítottunk volna. Nem így történt! A te-
endõk sorában a legfontosabb az utcák
aszfaltozása, elõtte a csapadékvíz elveze-
tése. Az átereszek ott vannak a kapubejá-
rók alatt, ki kellene pucolni, és karbantar-
tani valamennyit! Belátom, nem megy
minden egyszerre, de idõben elkezdve

már jócskán meglennénk. A legproblé-
másabb helyeket kell elõrevenni. Így a
Kossuth Lajos utca félig elkészült gyûj-
tõútként évek óta vár a befejezésre, a má-
sik felén is meg kellene oldani a vízelve-
zetést! Tavaly február óta kész a terv.
Többszöri nekifutás után most talán le-
hetõséget kapunk… Több helyen gond a
járdahiány. A Petõfi Sándor utcának a
Béke út és a Kossuth utca közötti szaka-
szán nincs járda, ahol gyerekek, idõs em-
berek járnak naponta oda-vissza külön-
bözõ intézményekbe, ott a kerékpárút,
erre haladnak az árut szállító teherautók,
a személyautók, a motorosok. Mindez az
úttest közepén zajlik. Ilyen helyen a jár-
daépítést nem lehet a lakosságra hárítani,
a problémát az önkormányzatnak kell
megoldania! 

- A képviselõi keretbõl mit tudsz támo-
gatni?  

- Egymillió forint nagyon sok pénz-
nek tûnhet, ám a körzet nagyságát és a
problémák sokaságát tekintve elenyészõ.
Nehéz dönteni. Igyekszem úgy választa-
ni, hogy idõseken vagy egyedülállókon
segítsek például útjavítás, ároktisztítás,
vagy egy veszélyes fa kivágása esetében.
A sürgõsség mellett számomra ez is
szempont (bár megoszlanak róla a véle-
mények), mert nem lehet mindenkinek
egyszerre jót tenni. Az ember mérlegel...

Több utcát zúzott kõvel teszünk járha-
tóvá legalább 1-2 évre, amíg elkészül az
aszfaltozás is. Sorra jelentkeznek az igé-

nyek. Szeretném ivókúttal segíteni a „11-
es utcánál” a városszépítõk által magán-
erõbõl épülõ, új játszóteret. De ebbõl a
pénzbõl támogatom a kajak szakosztályt,
a Göd Kupát, a piaristák juniálisát, fákat
fogunk ültetni a csónakháznál. 

– A város természeti kincseinek ész-
szerû „mûködtetése” hatékonyan segít-
heti Göd fejlõdését. Mi a véleményed a
Duna-part, a termálfürdõ nyújtotta lehe-
tõségekrõl? 

- Támogatom a Kolping iskola felépíté-
sét. Bár nem vagyok hívõ ember, de a ke-
resztyén iskola pozitív értékeket képvisel,
és garanciát jelent a Szakáts-kert megõrzé-
sére. A Duna-part a város polgárainak ér-
dekét kell, hogy szolgálja! Atelepülésszer-
kezeti terv az én körzetemre, s magára a

Duna-partra nagyon kevés figyelmet for-
dít, pedig az stratégiai kérdés. Sokkal töb-
bet ki kellett volna hozni az adottságból. A
beterjesztés is hiányos volt, úgy nem kí-
vántam részt venni a dologban. „Döntsünk
a térkép alapján, és majd utólag”... Én ezt
nem tudom elfogadni, nem szavaztam
meg. És legyenek javaslatok, amibõl vá-
laszthatok! Azt sem támogatom, hogy a
2/Aútról legyen egy leágazás az Alagút ut-
cához, mert lehetetlenné tenné az ott élõk
életét! Avilágon mindenhol megpróbálják
kivezetni a forgalmat a lakott területrõl,
nem bele a közepébe! Csalódott lettem,
sokkal többet vártam. Azt szokták ilyenkor
mondani: Tessék ötleteket adni, képviselõ
úr! Ötlet hiába van, ha nincs mögötte tá-
mogatás, ha nincs egyetértés a testületben.
Ha végigmegyek a városon, nem tudok
jólesõen körülnézni, hogy „lám, a két év-
nek ez az eredménye”.

- A vízpart, a sziget sokak törzshelye,
közülük néhányan károkat is okoznak.
Mi múlik rajtad a természet, a környezet
védelmébõl?

- Sokat tesznek a lakók, rendszeresen
takarítjuk a körzetet, részt veszünk az or-
szágos és helyi szemétgyûjtõ akciókban.
Viszont évek óta nem tudjuk megakadá-
lyozni a gépkocsik behajtását a kissziget-
re. Végre az önkormányzat szakbizottsá-
ga is felkarolta az ügyet. Nyaranta 5-6
ezer ember átjár oda, ha már nincs
strand, nekik próbálok kedvezni. Vagy a
horgászoknak, akiknek szintén van pa-
naszuk.

– Hogy tudjátok segíteni egymást
a civilekkel? Milyen az együttmûkö-
désetek?

- Az én körzetemben nagyon szeren-
csés a helyzet, sokat dolgoznak, jó minõ-
ségû munkát végeznek. Elég, ha csak a
Pázmány Péter utcai temetõben, mellette
a kerékpáros pihenõnél, vagy a Kossuth
Lajos utcában végzett munkára utalok. A
„11-es” végén már majdnem teljesen el-
készítették a játszóteret, a sétányt is õk
próbálják visszahódítani… Hihetetlen,
mennyit dolgoznak, sokkal több támoga-
tást érdemelnének, hiszen az önkor-
mányzat feladatát végzik. Emlékeimben
élnek a vízparti piknikek, és a vendéglõ a
kockás abrosszal, zónapörkölttel, szó-
dásüveggel – nem lehetett helyet kapni
szombaton és vasárnap. A Duna-partot
járhatóvá kell tenni, régen az volt!

KISS-KÁSA ÉVA
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Töretlen bizalom
A realitásokra épülõ program
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A nyugalom kisszigete...?

Kovacsik Tamás
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Egyetlen riport sem szögletes
kérdezõsködéssel kezdõdik.  Az új-
ságírót és azt, aki neki válaszol, egy-
formán érdeklik a világ dolgai és a
másik személy errõl alkotott vélemé-
nye. Sõt, az egyénisége is. Kasza La-
jossal, a városi önkormányzat 5-ös
számú választókörzete képviselõjé-
vel a minden mindennel összefügg
elve alapján beszélgettünk el a közel-
múltban.

Kasza úr közvetlen és szerény
egyéniség. Olyan, amilyennek a ta-
lálkozásunkat megelõzve mások jel-
lemezték.

Közélet, magánélet

Az viszont biztos, hogy nagyon
elfoglalt ember. Délután 5-6 órakor
érkezik haza. A lakásán tartja meg a
fogadó óráit, ahol a közügyeken kí-
vül sok más aprósággal, egyéni baja-
ikkal is felkeresik a környékbeli em-
berek. Budapesten, a MÁV
Istvántelki Fõmûhelyében õ a tanmû-
hely vezetõje. Kialakult véleménye
van a szakmunkásképzésrõl és a vele
kapcsolatos országos gondokról.
Ezek a családok és a közélet minden-
napjaira is hatást gyakorolnak.  A
vasutasok világában zajló események
idején Kasza Lajos idegeiben is az
munkál, hogy vajon mi lesz, ha a tan-
mûhelyt esetleg szintén Kft.-vé ala-
kítják? Mit lehet kezdeni a szakmun-
kásképzéssel piaci viszonyok között?
Lesz-e majd késõbb a MÁV-nak fel-
készült mesterember utánpótlása?
Aztán, a nyugdíjas korhoz lassacskán
közeledõ ember fejében az is megfor-
dul: Vajon lesz-e munkája még addig,
amíg meg nem kapja a fizetett obsi-
tot?

Azt sem lehet mondani, hogy en-
nek aztán semmi köze a helyi közsze-
repléshez. Pszichológusok a meg-
mondhatói, hogy az ilyen teher, ha
akarja, ha nem, fékezheti az egyén
társadalmi aktivitását is. Mint ahogy
az általános közéleti stílus, a politikai
viták hangneme is visszahat az ember
hangulatára, cselekvésére - állapítot-
tuk meg közösen és fejeztük ki az ag-
godalmukat. Mint kiderült, mindket-
tõnk szerint megvan annak a veszé-
lye, hogy ha az országos és a helyi
politikában is a jelenleg uralkodó stí-
lus marad a lényegre törõ érdek-
egyeztetés helyett, akkor a komolyan
felkészült emberek a jövõben nem
vállalnak közéleti szerepet. Mert õk
lehetnek vállalkozók, vagy építhetik
személyes karrierjüket.

Zalától Gödig

A Dunakanyar településeire jel-
lemzõ módon minden harmadik-ne-
gyedik lakos úgy lett lokálpatrióta,
hogy más vidékrõl betelepülve sze-
rette meg új otthonát. 

A Kasza házaspár Zalaszegvárról
került még 1965-ben a városba. En-
nek elõtte már a férj nõvére is gödi
lakos felesége lett. Ma rokonságuk

egy része is a városban él. A gödi ta-
lajba eresztett gyökerek attól erõsöd-
tek tovább, hogy itt született és nõtt

fel a két gyerek. Óvónõ lánya és vál-
lalkozó asztalos nagyfia, aki a Duna-
keszi Jármûjavítóban tanulta a szak-
mát. - Sajnos, jegyezte meg a képvi-
selõ-apa, a fiam az állását is ott veszí-
tette el, amikor megszûnt a 2-es gyár-
egység.

Írásunk fõszereplõje Újpesten ta-
nult szakmát és 1968 óta, egyfolytá-
ban MÁV alkalmazott. Élete össze-
forrt a vasutas társadalom sorsával. A
fõmûhelyben üzemi tanácstag, ami
szintén többlet elfoglaltsággal jár.
Mégis, amikor László Domokosék

megszólították, hogy az MSZP színe-
iben indulna el képviselõ jelöltként,
vállalta, és õt is vállalták a Duna és a
vasútvonal-között, az Ilka-patakig
terjedõ ötös választó körzet szavazói.

- A városért és a körzet lakói érde-
kében mondtam igent. Ám, a pártpo-
litikát én a testületben mellõzöm. Itt
ugyanis mindegy, hogy kinek mi a
véleménye a nagypolitikáról, az ép-
pen aktuális kormányról. A parla-
menti pártviták leképezése nem he-
lyes. Mindegy, hogy melyik oldal vé-

leményérõl van szó. Csak az számít,
hogy a közérdeket szolgálja vagy
sem! - fejtette ki a városatya.  

- Az Ügyrendi, jogi és Közbizton-
sági Bizottság tagja, és elnökhelyet-
tes a Városfejlesztési Bizottságban.
Bevallja, hogy az elmúlt két év alatt
még nem sikerült annyi tapasztalatot
szereznie, mint a már több ciklus óta
képviselõ társainak. Ám mégis meg-
tesz mindent, hogy megfeleljen a vá-
lasztók bizalmának, amirõl így be-
szél:

- A fõ cél a csatornahálózat kiépí-
tése. Ebben az 5-ös körzet az utolsó.
Ha a munka az idei év végére, de leg-
késõbb a jövõ év elejére elkészül, ak-
kor a városban már teljes lesz a köz-
mûhálózat. Igen fontos a közutak,
gyalogjárdák további építése, a csa-
padékvíz elvezetése. Mert még min-
dig nagyon sok pontján elhanyagolt a
település az öt éve megszerzett váro-
si ranghoz képest. A sok-sok útépítés
sorrendjét a képviselõknek együtt
kellene eldönteniük a lakossággal,
ami nem könnyû feladat. Hiszen
mindenki a maga környékét szeretné
elõször rendbe tétetni, amit meg is le-
het persze érteni. Meg kell hagyni, jól
is viszonyulnak ehhez az emberek.
Van, aki még anyagi hozzájárulást is
ajánl, csak kezdjék már a munkát az
õ környezetében. Az persze, hogy ki
kerül hamarabb sorra, a rendelkezés-
re álló pénzforrásoktól is függ. A

képviselõ társaimmal én is azon fára-
dozom, hogy minél hamarabb legyen
igazán városi színvonalú ez a telepü-
lés. Nagy még a lemaradás. Sok ener-
gia kell a leküzdéséhez, az itt élõ em-
berek segítsége és a türelme is.

Veszély a megállóban

Az utak 60-70 százaléka még
burkolatlan a körzetemben - jelentet-
te ki a képviselõ azzal folytatva: - Ez
a választási ciklus aligha lesz elég a

lemaradás pótlására. Hacsak pályá-
zattal nem sikerül egy kis pénzt sze-
rezni. - mondta reménykedve. Aztán
a további feladatokat sorolta. Ezek
szerint rendezni kell a Duna-part kör-
zetét, amely régebben sétáló út volt.
Ez a terv készül, és az 5-ös körzetet is
érinti. Megoldást kell találni, hogy az
emberek gépkocsikkal is meg tudják
közelíteni a folyót, de ne tudjanak a
partra hajtani, újabb károkat okozva.

- Egyéni, képviselõi keretet is
szoktak megállapítani a körzetek ja-
vára. - említettem meg a pénzforrás-
okkal kapcsolatban.

- Igen. Ez nálunk évi 2 millió fo-
rint, amibõl olyan feladatokat oldunk
meg évenként, mint például a bete-
geskedõ gesztenyefák permetezése.
A Gárdonyi Géza utcai buszmegálló
környékét is rendezni kell, átkelõhe-
lyet építeni majd, mert bonyolult a
megközelítése. Annyira balesetve-
szélyes, hogy már haláleset is történt
a helyszínen. A nagy esõzések után
sok helyen okoz gondot a csapadék
elvezetése.

- Pedig ez a homokos talaj hamar
beissza a vizet.

- Igen, de vannak mélyebben fek-
võ utcaszakaszok is. Máskülönben
nem kellene eltömni a vízelvezetõ ár-
kokat, mint ahogyan egyesek teszik.
Talán azért, hogy az autóval így kön-
nyebben bejussanak az udvarukba. A
képviselõi keret továbbá arra is szol-
gálhat, hogy karácsonyi csomagok-
kal ajándékozzuk meg az idõs embe-
reket. Gondoskodjunk a segítségre
szorulókról. 

Az átmenõ forgalom

Szóba hoztam, hogy az én infor-
mációim szerint Dunakeszin és Gö-
dön ismét szaporodnak a garázdasá-
gok. 

- A rendõrség eredményesen fo-
kozza a járõrözést. Erõsödik velük a
helyi polgárõrség kapcsolata is. - vá-
laszolta erre beszélgetõ partnerem.
Azt is hozzátette, hogy a lakosság se-
gítsége e téren éppen annyira fontos,
mint például a köztisztaságról való
gondoskodás. Mert meg kell csak
nézni, hogy például a Penny Market
áruház környékén mennyi lim-lom
halmozódik fel többek hanyagsága
miatt. Az 2/A, a várost elkerülõ út lé-
tezése óta alig csökkent az átmenõ
forgalom. Nagy a zaj és terjeng a ki-
pufogók füstje. Ezt csak a meglévõn
kívüli újabb bekötõút építésével le-
hetne megszüntetni.

Kasza Lajos ennyi gond, elfog-
laltság és tennivaló után is azt mond-
ja: - Sokat dolgoztak, vitatkoztak a
városszerkezeti terv megalkotása
közben. Épülhet a mûvelõdési ház és
a sportcsarnok. Augusztusra talán
már lesz teljes kábeltévé hálózat is.
Ez lendületet ad a munkának. Ha õt,
2006 után is képviselõnek választa-
nák, állna elébe. Mert addigra már ta-
pasztaltabb lesz.

KOVÁCS T. ISTVÁN

Korunk 
és a várospolitika

Kasza Lajos mellõzné a pártoskodást
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Kasza Lajos

Munka közben a Városfejleszési Bizottág ülésén
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Ismeretes, hogy az év elején a Képvise-
lõ-testület módosította városi környezet-
védelmi tevékenységének felügyeletét és
szervezését. Az addig tevékenykedõ
Környezetvédelmi Bizottság feladatait
részben a Városfejlesztési Bizottságra,
részben pedig Ilyés Gizella környezetvé-
delmi tanácsnokra bízta. Egy átszervezés
mindig indulatokat kelt, így volt ez eb-
ben az esetben is. A mi véleményünk az,
hogy nem a szervezeti forma vagy a ve-
zetõ személye a lényeges, hanem az,
hogy az adott formán belül milyen erõ-
források nyílnak meg a feladatok elvég-
zéséhez – szellemi és anyagi értelemben
egyaránt! Azon leszünk, hogy az elvég-
zett munka legyen a bizonyíték a kétke-
dõknek. Sok segítséget kaptunk eddig is
a civil szférától, amit ezennel is köszö-
nünk, és erre a továbbiakban is számí-
tunk. Azoktól is tisztelettel várjuk, akik

jelenleg még nem támogatják munkán-
kat, de tehetnek valamit a közös érdeke-
kért.

Mindannyian szeretjük, ha körülöttünk
rend van és tisztaság, és ha ezt nem

csak a közvetlen – magunk gondozta –

környezetünkben élvezhetjük, hanem
azon túl is. Szeretnénk, ha gyermekeink
és mi magunk is egészséges környezet-
ben élhetnénk! Bizony, elkeserítõ lát-
vány, mikor az erdõkben szeméthegyek
fogadják a sétálót. És esetleg a szomszé-
dunk, ismerõsünk hordta oda… ?! 

Véleményünk az, hogy a környezet vé-
delme nem oldható meg csak lelkesedés-
sel. Ez komoly felkészültséget igénylõ
szakmai munka, melyet a hivatali appa-
rátusoknak kellene elvégezniük, a meg-
felelõ szakértelem birtokában. Ez még
döcögõsen megy, ezért is van szükség
nagyobb lakossági összefogásra, a pályá-
zati lehetõségek figyelésére, jobb ki-
használására. Terveink között szerepel,
hogy a jövõben rendszeresen beszámo-
lunk a város környezetvédelmi feladatai-
ról, az elvégzett munkákról, kérve a
Tisztelt olvasó véleményét is. 

Környezetvédelmi helyzetismertetés

Lelkes polgárok a környezõ erdõkben nagy
mennyiségû használt autógumit gyûjtöttek be. A
lomtalanításkor a lakosságtól is kikerült jó néhány
kopott gumit. Mintegy 700 személygépkocsi és
110 db teherautó abroncs kelt útra az ÖKO-GUM
Gumiabroncs Begyûjtõ és Hasznosító Kht.-n ke-
resztül az Enviro Kft. teherautóján. Díjmentesen
szállítja el a gumit, ha abból megfelelõ mennyiség
gyûlik össze. Agépkocsivezetõ elmondta, a veszé-
lyes hulladéknak minõsülõ használt, környezet-

szennyezõ anyagot felaprítják, majd nagyméretû
betonelemek készülnek gumiadalék hozzákeveré-
sével, s autópályák alapozásánál használják fel. A
kísérletek szerint idõtálló és rugalmas panelok ké-
szülnek ily módon.

A lomtalanításnál sokan nem tudták, hogy az
abroncsok is kirakhatók, így ismét tudatjuk a tisz-
telt polgárokkal: hogy bátran kirakhatják, ingye-
nesen elszállítjuk. A következõ lomtalanítás idõ-
pontja 2004 szeptemberének adott körzetben ér-
vényes utolsó szemétszállítási napja. A negyed-
évenkénti idõpontok közt munkanapokon 7.00-tõl
15.00 óráig díjmentesen leadhatók a feleslegessé
vált abroncsok a TESZ-nél, a Duna u 5. sz. alatt.

A helyi vállalkozókkal, gumiszerelõkkel is szí-
vesen együttmûködünk. Nekik elõzetes telefonbe-
jelentés után a külsõ telephelyre kell szállítaniuk a
gumikat, amit szintén díjmentesen lerakhatnak.
Remélhetõleg ezen túl az erdõkben nem terem új
gumi! Aki ezek után oda viszi, azzal szemben ma-
ximális szigorral lépünk fel.

Útra keltek a gödi
használt autógumik

Folyékony hulladék 
Közszolgáltatásról szóló rendelet

Gyûjtjük a használt 
autóakkumulátorokat

A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a települési fo-
lyékony hulladék-elszállítás közszolgáltatás megszer-
vezésével kapcsolatos kérdéseket.  A Képviselõ-testü-
let erõs késedelemben van a rendelet meghozatalával,
ezért a bizottság öt fõt kért fel a rendeletalkotás folya-
matának felgyorsítására és az érdemi munkára. Ez
nagy körültekintést kíván, hogy a lakosság érintett ré-
sze anyagilag ne kerüljön hátrányos helyzetbe, és a
környezetvédelem szempontjai is érvényre jussanak.
Az öt fõ Bódiné Rábai Zita, Ilyés Gizella, Dr. Szinay
József, Kopász Sándor és Markó József. Sajnos B. Rá-
bai Zita a bizottság munkájában való részvételt le-
mondta.  Technikai kérdések megtárgyalása után,
augusztus 2-án került a munkaanyag véglegesítésre,
majd a VfB-ülésen dolgozzuk ki a tervezetet. A testü-
let szeptemberi ülésén határoz a rendelettervezetrõl.

A közszolgáltatás: csak a kijelölt közszolgáltató
szállíthatja el a szennyvizet. Gödön más vállalkozó
nem végezheti ezt a munkát, és az ingatlantulajdonos,
illetve használó sem bízhat meg mást. Arendelet meg-
szegése szabálysértési bírságot von maga után.

A tervezet szerint a kijelölt közszolgáltató a Tele-
pülésellátó Szervezet lenne, mely alkalmazhat alvál-
lalkozókat. De a továbbiakban nem lesz lehetõség a
kocsik illegális leürítésére, amely most még bevett
gyakorlat. Egyetlen ilyen eset a megbízás azonnali
felmondását fogja jelenteni! A rendelet azon lako-
sokat érinti, akiknél még nincs csatornahálózat, vagy
van, de még nem kötöttek rá. 

Ahol nincs csatorna, ott is a kijelölt szolgáltatót le-
het csak megbízni, annak pedig el kell vállalnia a
munkát a rendelet által megszabott áron. Mivel ezen
túl a szennyvizet csak hivatalosan kijelölt ürítõ he-
lyen lehet leengedni, ez pedig Újpesten van, a szállí-
tási és leadási költségek növekedni fognak. Ennek
egy részét állami támogatás és városi hozzájárulás
fogja fedezni.

Ahol van csatornahálózat, de az ingatlan nincs ar-
ra rákötve, ott az ingatlan tulajdonosa az egyébként
fizetendõ talajterhelési díj alól mentesül azon meny-
nyiség tekintetében, melynek elszállítását a közszol-
gáltató által kiállított számlával igazolni tudja. Ter-
mészetesen ezeknél az ingatlanoknál is csak a kijelölt
közszolgáltatóval lehet elszállíttatni a szennyvizet.
A lakos által az elszállításért fizetendõ díj a rendelet-
tervezet szerint 900 Ft/m3 + ÁFA, összesen 1035
Ft/m3, melyet a helyszínen kell fizetni.

Hogy az elhasználódott autóakkumulátor hol fejezi
be földi pályafutását, az nagyrészt rajtunk is múlik.
Valamelyik kommunális lerakó mélyén landol, eset-
leg az erdõ legszebb tisztásán köt ki, vagy csak ott-
hon áll a garázs sarkában? Tennünk kell azért, hogy
a legjobb helyre kerüljön: valamelyik feldolgozó, új-
rahasznosító üzembe! Ez még pénzünkbe sem kerül,
hiszen a begyûjtõ cégek, megfelelõ mennyiség ese-
tén, ingyenesen elszállítják a „döglött” akkumulá-
tort. Az összegyûjtés megkönnyítésére a Jász Plasz-
tik Akkumulátor  Kft. kihelyeztetett egy szabványos
mûanyag gyûjtõ konténert a felsõgödi Sprint Kft. te-
rületére. Nekik köszönettel tartozunk a hely biztosí-
tásáért: SPRINT AUTÓKER KFT. 2132 Göd-
felsõ, Pesti út 210. Autósbolt melletti udvarban
Nyt.: H-P: 08-17, SZ: 08-12 Tel.: 06 (27) 330-546

Az üzlet nyitvatartási ideje alatt bárki elhelyezhe-
ti a felesleges, használt, savas ólomakkumulátoro-
kat, innen idõszakonként az elõírt ARD vizsgás gép-
kocsival a konténert kihelyezõ cég térítésmentesen
elszállítja. (Más is ajánlkozik, de az elszállítás és fel-
dolgozás környezetvédõ módját nem tudják garan-
tálni.)      

Keresünk hasonló, biztonságos elhelyezést adó
helyet Alsógödön is könnyen megközelíthetõ tároló-
lerakó céljára.  A szükséges konténert az említett cég
ide is ingyen kihelyezné. Várjuk a javaslatokat, fel-
ajánló jelentkezését.
Kérjük a lakosságot, ne sajnálják a fáradságot, és a
használt akkumulátorokat vigyék el a megadott
gyûjtõhelyre. 
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- A homoksziget védelme érde-
kében javaslat érkezett a lejárat
sziklakövekkel való lezárására.
A helyszíni bejárás megtörtént.
A Vízmû által kezelt területrõl
van szó, minden átalakítás enge-
délyköteles. Az engedélyek
megszerzését Debreceni Péter
erdõmérnök, civil segítõnk ma-
gára vállalta.
- A „szúnyoggyérítés” ügyében a
közbeszerzési eljárás befejezõ-
dött. Eddig két alkalommal tör-
tént szúnyogirtás, az elsõt költ-
ségvetésbõl fedeztük, a máso-
dikat közbeszerzési eljárás kere-
tében. Még három alkalommal
lesz szúnyoggyérítés az idén. Az
idõpontról tájékoztatást fogunk
adni.
- Több súlyos környezetszennye-
zés volt a Feneketlen tónál a
szennyvízátemelõ túlterhelése
miatt. Levelet intéztünk Farkas
Vince DMRV igazgatóhoz, kérve
a mielõbbi megszüntetést, és a
berendezés mûszaki állapotának
fokozott, folyamatos ellenõrzé-
sét. Válasz még nem érkezett.
- A parlagfû és más allergén nö-
vények irtása a város egészét
érintõ közös feladat. Közterüle-
teken az önkormányzat köteles a

mentesítést elvégeztetni. Ma-
gáningatlanon belül, és az in-
gatlan elõtti járdán és árokban
az ingatlantulajdonos köteles-
sége a gyomtalanítás! Külterü-
leten a Gödöllõi Növényvédõ
Állomás munkatársai illetékesek
az ellenõrzésre. A közterületen
folyamatosan végezteti a munkát
a Hivatal.

- Az alsógödi (városszéli) fény-
sorompós vasúti átjárónál kéré-
sünkre a SAHÓ Kft. kihelyezett

egy információs táblát, amelyen
közli a sittlerakó nyitvatartási
idejét és a megközelítés irányát.
A lerakó hétfõtõl péntekig 7.00-
tõl 15.30-ig van nyitva. Sajnos
ez a lépés az illegális lerakás
megakadályozásához önmagá-
ban nem elegendõ. Terveink
közt szerepel az erdõkbe vezetõ
utak elejére konténerek kihelye-
zése, valamint a hulladékudva-
rok és hulladékgyûjtõ szigetek
elõkészítése, és megvalósításuk
a források biztosításával.
- Az Ady Endre út és Duna utca
óriási forgalmának lassítására és
a balesetek megelõzésére hely-
színi bejárást kezdeményeztünk
a Pest Megyei Közútkezelõ ille-
tékeseivel. Gyalogátkelõt javas-
oltunk az Ady Endre út és a IV.
Béla király út keresztezõdésé-
hez, valamint a Duna útra, a Rá-
kóczi út betorkollásánál is, ki-
emelt fontossággal az iskolába
menõ gyermekek védelme érde-
kében. A Közútkezelõ munkatár-
sa indokoltnak tartotta javaslata-
inkat, de a költségek minimális
részét tudja csak vállalni, mivel-

egy gyalogátkelõhely elkészítése
tervezéssel, kivitelezéssel, a
helyszínt bevilágító közúti lám-
pák kihelyezésével kb. 1 millió
forintba kerülne. Erre jelenleg
nincs forrásunk, de a jövõ évi
költségvetésben feltétlenül sze-
repeltetni fogjuk!  

- Városunkban több fogyasztó-
nál (intézményi konyháknál),
valamint a háztartásokban  nagy
mennyiségû sütõzsiradék marad
hátra. Foglalkozunk a szervezett
összegyûjtés és elszállítás meg-
oldásával. Az elhasználódott ét-
olaj környezetszennyezõ, szá-
mos egészségre káros összetevõt
tartalmazhat.

Rövidhírek

tása szintén fontos környezetvé-
delmi feladat. Ebben számítani
lehet az iskolásokra, sõt óvódá-
sokra is. Nagyszerû nevelési le-
hetõség a tudatos környezetvé-
delemre. A gyerekek lelkesek is,
ebben az évben 350 kg elem
gyûlt össze eddig. A technikai
lehetõségek megteremtésében az
elsõ kezdeményezõ lépés a Vá-
rosszépítõ Egyesület égisze alatt
történt meg, és saját zsebbõl fe-
dezve 7 darab elemgyûjtõt vásá-
roltak és szereltek fel (15
ezer/db). Ehhez az akcióhoz
csatlakozott a TESZ három da-
rabbal, most pedig javaslatomra
újabb három darabot vásárol-
tunk. Az alábbi helyeken van
gyûjtõedény, kérjük, vegyék
igénybe a lehetõséget:

1. Kastély Óvoda, Béke utca 3.
2. Huzella Tivadar Általános Is-
kola, Petõfi utca 48. 3. József At-
tila Mûvelõdési Ház, Pesti út 72.
4. Fakusz Bt., Pesti út, 5. TESZ,
Duna utca 5. 6. Németh László
Általános Iskola, Ifjúság köz 1-
3. 7. 1. sz. Óvoda, Lenkey utca

13-15. 8. Ady Klub, Kálmán ut-
ca 13. 9. Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Szolgálat, Ady Endre
utca 6. 10. Piarista Szakmunkás-
képzõ Intézet, Jávorka Sándor
utca 18. 11. Polgármesteri Hiva-
tal udvarán, a volt rendõrségi
épületen

Most szerelik fel:
1. Penny Market üzletben, a ra-
kodó pultnál
2. A felsõgödi állomásnál mûkö-
dõ hírlap árusnál

Fenti edényeket a TESZ üríti, az
összegyûjtött elemeket hivatalos
szállító viheti el, 70 Ft/kg áron
van ajánlat. Ha valaki tud kedve-
zõbbet árban, kérjük, értesítsen
róla!

Az oldalpárt összeállította: 
ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi tanácsnok
MARKÓ JÓZSEF

elnök, 
Városfejlesztési Bizottság

Nagy Gábor és csapata jó né-
hány fa szemétgyûjtõt készített
és helyezett ki, ám ezek sokszor
pusztítás áldozatává váltak. A
próbaképpen kihelyezett 10 da-
rab esztétikus fém edényzetbõl
is lába kelt kettõnek.

A sok kívánalom késedelem-
hez vezetett, nem sikerült min-
den szempontból megfelelõ
edényt felkutatni. A Városfej-
lesztési Bizottság ez évi kereté-
bõl 450 ezer Ft-ot szán szemetes

edények beszerzésére és felsze-
relésére.  Várjuk az egyéni kép-
viselõk nyilatkozatát, mennyit
szánnak erre körzeti keretükbõl.
Pinczehelyi Tamás eddig tíz da-
rab, Markó József öt darab
edényt rendelt.

Más településeken is
széznéztünk, a drágább és szebb
eltûnik, nagy a kár. Az olcsóbb

megoldás esetén az esztétikai
igény szenved csorbát. 

A napokban találtunk egy
gyártót, aki éghetetlen mûgyan-
tából, eléggé tetszetõs kivitelû,
zöldre festett edényt tud készíte-
ni megfelelõ áron. Az edény
költsége 8500 Ft, a tartószerke-
zetet és a felszerelést is hozzávé-
ve az anyagköltség bruttó tízezer
forint körül van. A kihelyezést a
TESZ a közmunkások bevonásá-
val folyamatosan végzi majd. A
rendszeres ürítés megszervezése
is folyamatban van.

Kérünk mindenkit, ha rongá-
lást lát, tegye szóvá. A közös
pénzünket költjük erre a fontos
köztisztasági-egészségügyi-
esztétikai, így közérzetünket és a
rólunk kialakuló képet is befo-
lyásoló feladatra. Védjük is meg
lehetõség szerint ezeket a mind-
annyiunk számára fontos értéket
– és az edényeket is! Önmagunk
védelmét jelent!

- Az elhasználódott galvánele-
mek begyûjtése és szervezett el-
szállítása, valamint ártalmatlaní-

Utcai szemetes edények
Régi kívánsága a környezet tisztaságáért harcolóknak, hogy a
közterületeken és az intézmények udvarain szemétgyûjtõ edények
legyenek elhelyezve. A legjobb az lenne, ha olcsó, szép, tartós, nem
korrodálódó, könnyen üríthetõ edényeket lehetne beszerezni és
felszerelni. És úgy, hogy a fémgyûjtõk, „a sima kis tolvajok és a
vandálok” elõl egyaránt védve legyenek.
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Parlagfû: A ház körül a fiatal növény
gyökerestõl könnyen kihúzható. A par-

lagon hagyott földeken a gyomirtás,
kaszálás, beszántás is segíthet... 

A tábla az útmenti illegális 
szemétlerakás megelõzését szolgálja
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A Kolping iskola szervezõi elõ-
adássorozatot indítottak a ke-
resztény oktatásról, melynek el-
sõ részeként május 8-án este
Jelenits István piarista atya „Ke-
reszténység az oktatásban” cím-
mel tartott másfél órás, színes,
érdekes, hol derûsen nevettetõ,
hol pedig elgondolkodtatóan
mély elõadást az alsógödi katoli-
kus közösségi házban.

Jelenits atya szerint az iskolá-
val szembeni elvárások az utób-
bi idõben alaposan megváltoz-
tak, hiszen a gyermekeket ma a
néhány évtized múlva várható,
ámde ismeretlen követelmé-
nyekre kell felkészíteni, ezért
egyrészt a felfedezés és a tudás
vágyát kell kialakítani bennük,
másrészt pedig a nevelésben kell
nekik erkölcsi alapot nyújta-
nunk.

A keresztény iskola légköre
legalább olyan fontos formálója
a gyermeki léleknek és szemé-
lyiségnek, mint a tanárok által
átadott tudás. A világról egyféle-
képpen gondolkodó emberek -
szülõk és tanárok - közössége
veszi körül a gyermeket, ami le-
hetõvé teszi, hogy az ártalmas
hatásokat kizárva formálódjon a
gyermek személyisége éppen a
legfogékonyabb idõszakokban.

A gyermek a derût, a megbe-
csülést és az õszinteséget látja,
amely a keresztény iskolában a
szülõk, a tanárok és a gyermekek
kapcsolatát jellemzi. Látnia és
éreznie kell a keresztény közös-

séget, amely szeretetteljes és
odaadó együttmûködést is felté-
telez.

Nincs külön keresztény mate-
matika vagy keresztény fizika,
de van keresztény fizikatanár,
matematikatanár, akinek szemé-
lyisége példamutató lehet a diá-
kok számára. Persze más tár-
gyaknál, mint a történelem és az
irodalom, a keresztény szemlélet
már magában a tananyagban is
megjelenik. Ahogy Jelenits atya
fogalmazott: “Az iskolán meg-
látszik a becsületes törekvés ar-
ra, hogy Istenre emeljük tekinte-
tünket”.

Szó volt még arról, hogy az is-

kolai tesztlapok leszoktatják a
gyermeket a beszédrõl, ezért
azokat szerencsésebb élõszóval
helyettesíteni, s beszéltünk arról
is, hogy a televízió mily ártalmas
a gyermek személyiségfejlõdé-
sére, de a keresztény iskolában
remény van arra, hogy a szülõi
közösség errõl is egyformán
gondolkodva kizárja a televízió
ártalmait a gyermek életébõl.

A Kolping Katolikus Iskola
szervezõi õsszel folytatják a ke-
resztény pedagógiai elõadások
sorozatát.

Az elõadáson egyébként az
idõsebb korosztály mellett sokan
megjelentek a Kolping katolikus
iskolába idén vagy jövõre beirat-
kozó gyerekek szülei közül – ez-
zel is jelezve, hogy igény van
Gödön a keresztény oktatásra.

HORVÁTH SZILÁRD

A keresztény oktatásról
Dr.  Jelenits István elõadása

A Kolping iskola igazgatója
Ballai Ottó. A két tanítónõ mun-
káját a nagykõrösi Kolping isko-
la igazgatójaként felügyeli, hi-
szen a gödi tanoda a nagykõrösi
iskola tagintézménye.

- Hogyan került kapcsolatba a
gödi alapítókkal?

- A gödi iskolát a szülõk aka-
rata hozta létre. Õk keresték meg
a Magyar Kolping Szövetséget,
amelynek egy általános iskolája
van, a nagykõrösi. Anyagi és
szervezési okokból egyszerûbb
tagintézményként elkezdeni a ta-
nítást, s mi örömmel vállaltuk
ezt a segítséget.

- Katolikus iskolát alapítanak.
Mi lesz a többi felekezettel?

- Ökumenikusan nyitottak va-
gyunk. Mindenki a saját feleke-
zete szerinti hitoktatásban része-

sül. Gödön is egy katolikus és
egy református tanítónõ kezdi a
munkát.

- Miben más egy keresztény is-
kola, mint a többi?

- Nem szeretném más iskolák-
kal összehasonlítani, hiszen az
iskolát a szülõk nem valami elle-
nében, hanem valamiért hozták
létre. A tanítók hittel, szeretettel,
tiszta szívvel és példamutatással
nevelnek. Gödön is a néptánc, a
népmûvészet, a népzene, mind a
nevelés része lesz.

- Mennyire más a gyermekkö-
zösség egy kis létszámú, keresz-
tény iskolában?

- Jobb a gyerekek közötti kap-
csolat. Az alsósokat a nagyobbak
kistestvérnek tartják és segítik. 

- Sokan szigorúnak és merev-
nek tartják az egyházi intézmé-
nyeket…

- Ugyan már…! Például a
nagykõrösinél nevetõsebb, vidá-
mabb tanári kar nincs. Biztosan
ilyen lesz Gödön is. Komolyra
fordítva a szót: mi mindannyian
hiszünk Jézus Krisztusban, tehát
a szeretetben és a gyermekek ne-
velhetõségében. Hitünk áthatja a
tanítást, de nem úgy, hogy állan-
dóan errõl beszélünk. Reggel
imával kezdjük a napot, s azzal
is fejezzük be. Az ima odavará-
zsolja a gyerekeket az iskolába.
Jézus maga a szeretet. Ez csillog
tanáraink szemében, ez sugárzik
a gyerekekrõl és a szülõkrõl is.
Ami még fontos: aki most gon-
dolta meg magát, még mindig
beírathatja gyermekét, keresse a
gödi plébániát, illetve a szerve-
zõket, szeretettel várjuk!

H. SZ.

Ki vezeti majd a Kolping iskolát

Debreceni Péter és Vass Dániel a Gö-
di-sziget, a Duna-part és a számos, vá-
rosunkban még fellelhetõ forrás termé-
szeti értékének bemutatása és megõr-
zése érdekében készítette dolgozatát.

Horváth Lajos történész, egyetemi
tanár veresegyházi szerzõnk írásában
is csak kézzelfogható, saját szemmel
olvasható, késõ középkori dokumentu-
mok alapján visz bennünket közelebb
avar-kori földvárunk szerepének meg-
ismeréséhez.

Barcs Ágnes tollából kaphatunk
egy kis betekintést a környék evangéli-
kus egyházának létrejöttérõl, és a ké-
sõbbi idõszak újabban elõkerült isme-
reteibõl.

Pártos Judit kezét mindig a gödi
nevezetes emberek iránti tisztelet ve-
zeti. Most egy összefoglalót készített
az Almanachokban szereplõ jelentõs
személyiségekrõl, akik Gödhöz kötõd-
tek. 

Nagyréti Tamásnak nemcsak a kö-
tet borítója elkészítését, hanem a belsõ
illusztrációkat is köszönhetjük.

Kovács György emlékezik édesap-
jára, Kovács Mihályra, a legendás
sportvezetõre és minisztériumi fõtiszt-

viselõre.
Kishonti István egész életében el-

kötelezettje volt a fiatalok igaz úton
tartásának. Varázsszava: „Kövessétek
a cserkészélet törvényeit!” Szintén õ írt
Dr. Bécsy Elemér hadifogságának tör-
ténetérõl.

Csankó Miklós most elvezet az Ilka
major jó hatvan évvel ezelõtti világá-
ba. Mladek Ferencné Ica néni egy Ka-
nadába eljutott Gödi Almanach révén
lett fontos szereplõje egy mesébe illõ
diáktalálkozásnak – hatvanegy év
után.

Új szerzõnk, Fenyvessy Tibor tanár,
aki írásában egy néhai alsógödi tanító
életét mutatja be 1917-tõl 1988-ig idõ-
ben, és Kassától Melken, és az Ararát
hegy tövében volt hadifogoly-táboron
át Alsógödig térben. Major József és
néhai hadifogoly társának történetével,

valamint a fogságban született versek-
kel ismertet meg bennünket a szerzõ.

Sváby Lajos Kossuth-díjas festõ-
mûvész, egyetemi rektor 1950-ben fe-
jezte be általános iskolai tanulmányait
Alsógödön. Kása Lajosné, Rózsika ta-
nárnõ és volt diáktársai is szeretettel
gondolnak rá ma is. A mûvész 1950
óta nem járt errefelé, beszélgetésünk
során mégis részletesen emlékezett az
egykori gyermekkor gondtalan színhe-
lyeire. 

Gödy Péter cikke arról szól, hogy
„nem mindenki cinkos, aki néma”! 

Szívem szerint elsõként soroltam
volna fel Inkey Alice fotómûvész írá-
sát, mert nemcsak a gyermekkor nap-
sugarával és aranyporával behintett
írás az „Alsógödi Amarkord”, hanem
igazi ajándék.

Dr. Erdélyi István történész pro-

feszszor dolgozatának címe: Gödtõl
Gödig. 1944-ben csak átutazott Gö-
dön, mint kisgyermek, és csak néhány
évvel ezelõtt telepedett le itt. Közben
Ázsiától a Dunántúlig mindenütt járt
és ásatott, ahol „Eleink” nyomára buk-
kanhatott.

Dr. Gillemott László Kossuth-díjas
egyetemi tanár, kutató, feltaláló, aki az
1950-es évektõl itt szeretett bele a gö-
di Duna-partba, a vidéki csendbe és a

A tizedik Gödi Almanach II.
„Eljutottunk a tizedik, talán jubileuminak is nevezhetõ kötet
kéziratainak elkészítéséhez és átadtuk a nyomdai kivitelezésre.
…kedves hagyományaink szerint az augusztus 20-i ünnepségek
keretében az érdeklõdõk kézhez kaphatják és olvashatják.” Most
a szerzõk és a témakörök rövid ismertetésével folytatjuk az írást.
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A bajoroszági Gersthofenbõl megérke-
zett Gödre a Kolping iskola berendezé-
se. A bajor kisváros Goethe Iskolájában
most cserélték le a bútorokat, s a régi -
de Magyarországon újnak számító - pa-
dokat, székeket, táblákat, tanári aszta-
lokat a Kolping Szövetségen keresztül
adományozták a most induló gödi isko-
lának. A szülõk által hazaszállított bú-
torok egy részét idõlegesen a Huzella
iskolában raktározták el.

Iskolabútor ajándékba

Évek óta tervezgettük már néhányan az isko-
lában, hogy kapcsolatokat teremtünk határon
túli magyar iskolákkal, segítünk másokat, ez-
zel is fejlesztve diákjaink szociális érzékeny-
ségét. Személyes példával, tettekkel is nevel-
ni, nem csak szavakkal. Vannak elõttünk jó
példák: erdélyi árvák segítése – errõl sokat
hallani, de Dr. Faragó László erõfeszítései is
követendõk, ahogy Jánosi községet segíti,
szervezi az utakat, adományokat gyûjt.

Õsszel egy osztályfõnöki órán Szabó Lász-
ló atya döbbenetes hatású diaképekkel mutat-
ta be, hogy Szászvárosban a piarista nõvérek
hogyan foglalkoznak a hozzájuk kerülõ kis
árva gyerekekkel, és egy fiatal házaspárt is
megismerhettünk, akik együtt élnek velük,
nekik szentelve életüket. Akkor gyûjtést szer-
veztünk az iskolában és Gödön, egy kisbusz-
nyi tisztítószert, szappant, fogkrémet, papírt,
írószert, elektromos cikkeket, könyveket tud-
tunk küldeni az ottaniaknak. Ezúton is köszö-
net az adományokért mindenkinek!

Terveztük még azt is, hogy diákjaink kinti
építkezéseken, felújítási munkákban segéd-
kezzenek, de ezt nem könnyû megszervezni,
lebonyolítani. Egyszerûbbnek tûnt egy tábor
megvalósítása. A Munkácson szolgáló

Babály atya közvetítésével utaztak hozzánk
az ottani Katolikus Líceum tanulói két kísérõ
tanárral. A táborba saját diákjaink is jelent-
kezhettek, öten végig velünk voltak, de a kol-

légisták, sõt a nálunk táborozó pesti piarista
diákok is részt vettek az esti programokon
(közösségi játékok, táncház, daltanulás is
volt, de a foci világbajnokság döntõit is sokan
nézték a kivetítõn). A tervezésbe, program-
szervezésbe, segítésbe sokan bekapcsolódtak,
többek között az iskolánk köré szervezõdõ
egyetemisták is. A GYISM - Mobilitás tábori
pályázatán nyertünk egy összeget, ezt a pia-

rista juniális bevételével és a Szt. Jakab Za-
rándok Egyesület támogatásával egészítettük
ki, és az iskola is besegített. 

Az egy hét alatt gazdag programot pró-
báltunk biztosítani vendégeinknek: egész
napos budapesti és dunakanyari kirándulás
során látogattuk meg a híresebb mûemléke-
ket, múzeumokat, ahol egyetemista segítõ-
ink tartottak idegenvezetést. A sport sem hi-
ányzott: kenus vízi túra és váci biciklitúra is
színesítette a programot. Egy délelõtt kéz-
mûves foglalkozások voltak, az iskolai mû-
helyek munkájába is bekapcsolódhattak az
érdeklõdõk. Utolsó este vetélkedõn mérték
össze tudásukat a vegyes összetételû csapa-
tok, bizonyították, hogy sok mindenre em-
lékeznek abból, amit láttak, hallottak. A leg-
emlékezetesebb élmény talán a Parlament-
látogatás volt, ahol Rubovszky György kép-
viselõ kalauzolt és vendégelt meg bennün-
ket, de nagyon tetszett a diákoknak többek
között az esztergomi bazilika, a szentendrei
skanzen, a budai vár is. 

A tábor jól sikerült az összefogásnak kö-
szönhetõen, remélhetõleg több közös progra-
mot fogunk még megvalósítani.

W. É. J.

Közös gyökereink
Kárpátaljai fiatalok és piarista szakmunkástanulók történelmi tábora Gödön

A Kolping iskola tanítója lesz Simonné
Gulyás Orsolya, aki Felsõgödön lakik.
Öt évvel ezelõtt végzett a Debreceni Re-
formátus Tanítóképzõ Fõiskolán. Egy
évig tanított Vácott, a Siketek Iskolájá-
ban, majd Gödön, a Logopédiai Szak-
szolgálatnál lett fejlesztõ pedagógus. Kis

létszámú csoportokban tanulási zavaros
gyermekekkel foglalkozott. Emellett
négy éve református hitoktató, és sokan
ismerhetik a Psalmus református kórus-
ból is.

- Miért döntött úgy, hogy a Kolping
iskolában tanít tovább?

- Nagy álmom volt, hogy egyházi is-
kolában taníthassak, és külön tetszett az
iskola családias jellege is. Ebben a zak-
latott világban a gyereknek szüksége
van arra, hogy a gyermekséget megél-
hesse, amire a kiscsoportos nevelés le-
hetõséget ad. A Kolping iskolában a
gyerekeknek reményeim szerint itt is
nagyon közvetlen, személyes kapcsola-
tuk lesz a tanítóval. Nem azt érzi már ap-

ró korában, hogy egy csavar a gépezet-
ben, hanem azt, ami a Bibliában áll:
„Neveden szólítottalak Téged, enyém
vagy.”

- Nem csak a lemaradóknak fontos
ez?

- Nem. Mindenkit ugyanazok a rossz
hatások érnek a világból: a drog, a tele-
vízió, az erõszak… Agyereknek éreznie
kell, hogy érték Isten, a család, a közös-
ség, a társadalom számára. Ezt a csalá-
don és a tanítónõn keresztül érezheti.
Tudniuk kell az értéküket. Számtalan
olyan ember van, aki kívülrõl nézve si-
keres a tudományban, mûvészetben, na-
ponta szerepel a televízióban, ám a ma-
gánéletét kudarcnak érzi, mert belsõ ér-
tékrendje nincs a helyén.

- Ön tud majd ilyen támasza lenni a
gyerekeknek?

- Isten segítségével igen, nélküle
semmiképpen sem.

- Ez az iskola most indul, tehát olyan
lesz, amilyenné az elsõ tanítónõ és az el-
sõ szülõi közösség teszi. Mit remél a szü-
lõktõl?

- Összefogást. Ha krisztusi közösség-
re lelünk, hatalmas segítségünk lesz,
ezek a terhek nem a mi vállunkat nyom-
ják. Ha a másikban testvért látunk, el-
hordozhatjuk a gyengeségeit.

- És Ön milyen lélekkel indul neki az
új feladatnak?

- Erre egy Teréz anyától vett idézettel
válaszolnék, amelyben van Máté Evan-
géliumából egy részlet: „Ha munkád so-
rán nehézségekbe ütközöl és örömmel,
mosolyogva fogadod azokat, az embe-
rek ”jónak látják majd a te mûveidet, és
dicsõíteni fogják az Atyát.”          H. Sz.

Hit és tudás

vízi életbe. Húsz egynéhány évig töl-
tötte itt szabadidejét munkával és pihe-
néssel, és itt is hunyt el. Surák Pálné
és Vastaghné Tóth Judit tollából ol-
vashatunk róla.

Eddig két esetben is megemlékez-
tünk a Gödi Termálstrand létrejöttének
körülményeirõl, most kiegészítéskép-
pen a mûszaki elõkészítés részleteit,
további elképzeléseket és dokumentu-
mokat mutatunk be Fogarasi Antal
volt mûszaki osztályvezetõ segítségé-
vel Bátorfi József szerkesztésében.

Én is, mint szerzõtársaim, igyekez-
tem gondos gyûjtõmunkát folytatni.
Témám az elsõ községek, Alsó- és Fel-
sõ-Göd néhai lakóinak jegyzéke. Most
az 1916 és 1925 közötti idõszakot dol-
goztam fel. Közreadom legújabb le-
véltári kutatásaim eredményét, a göd-
pusztai, majd a kapcsolódó részek lé-
lekszámát, és a XIX. századi iskoláról,
az iskolásokról és a tanítókról megis-
mert új információkat.

Vannak dolgok, amelyeket nem árt
újra átgondolni. A felhalmozott isme-
retekrõl, tényekrõl tájékoztatni kell
legalább az érdeklõdõket. A napokban

pl. egy úr büszkén közölte velem,
hogy Göd vasútállomástól észak-ke-
letre kialakított lakótelep (volt Pulyka-
házi dûlõ) egyik utcájának lakói nem
is tudják, hogy névadójuk Zimpel Kár-
oly a Kincsem zsokéja volt. Akik ol-
vassák az Almanachot, tudják, hogy
gróf Széchenyi István és báró Sina Si-
mon megbízásából nevezett készítette
el 1838-ban Nagy-Magyarország vas-
úti hálózatának tervét, így a Pest-Vác
közötti vonalét is! Az egész országban
valószínûleg csak mi emlékeztünk
meg róla utcanévadással. Ezzel szem-
ben Kincsem zsokéját Madden-nek
hívták, akinek fejébe szállt a dicsõség,
és elhagyta az istállót. Õ nem is kapott
utcát. Hesp Róbert nevét azonban vi-
szontláthatjuk egy másik utcanév táb-
lán, a Zimpel Károly utca tõszomszéd-
ságában. Robert Hesp Angliából jött
ide Kincsem kedvéért, hogy a
lovastelep bérlõjeként és kincsem tré-
nereként sok-sok gyõzelemre vigye a
híres paripát.  

A Gödi Almanach Szerkesztõbi-
zottsága nevében:

LÁNG JÓZSEF
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Atkáriné Meszlényi Zsuzsannát
évek óta a gödi Piarista iskola
könyvtárosaként ismerik, de azt
talán kevesebben tudják róla,
hogy könyvtárosi pályája mellett
írással, helytörténeti munkával is
foglalkozik. A váci egyházme-

gyei levéltár történetét földolgo-
zó kiadványát a közelmúltban
mutatta be a nagyközönség elõtt a
váci Credo ház kiállítótermében.
A könyvbemutatót Székely Zoltán
ötvösmûvész munkái színesítet-
ték, aki – habár más mûvészeti
ágban – maga is történeti doku-
mentumokat állított ki érmeiben.
Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna
munkája egyszerû – a bajai Eöt-
vös József Fõiskola számára írt –
szakdolgozatnak indult, ám elké-
szülte után a levéltár úgy döntött,
hogy fölvállalja kiadatását, s így
elérhetõvé teszi a szélesebb réte-
gek számára is.  

- Hogyan született a helytörté-
neti szakdolgozat gondolata?

- Mindenekelõtt olyan témát
szerettem volna választani, ami
aztán – megírása után – nem po-
rosodik majd öncélúan és haszna-
vehetetlenül a könyvespolcomon.
Örültem volna, ha a munkámat
késõbb mások is kézbe vennék;
ha segítséget jelentene másoknak
is. Haszonnal forgathatják példá-
ul a diákok, de talán még a
könyvtár dolgozóinak is meg-
könnyíti az irdatlan mennyiségû
dokumentum közötti eligazodást.
Bár reményeim szerint rajtuk kí-
vül minden más – a téma iránt ér-
deklõdõ olvasónak –nyújt hasz-
nos információt. Úgy érzem,
hogy a helytörténet új virágkorát
éli ma, hiszen napjainkban mind
többen keresik a gyökereiket.
Épp ezért meglepett, hogy az itte-
ni „kincsek” felkutatásával eled-
dig milyen kevés ember foglalko-

zott. 
- És miért esett a választása

Vác városára?
- Noha én magam nem váci

vagyok – a családommal Gödön
élek – szeretem ennek a városnak
a hangulatát, légkörét. Itt végez-
tem a középiskolai tanulmányai-
mat is, így jelentõs érzelmi szálak
kötnek ide.

- Milyen részekbõl áll a könyv?
- Kutatásaim során hatalmas

mennyiségû írásos anyagra –
szerzetesek, kispapok feljegyzé-
seire, leveleire stb. – bukkantam,
amit aztán a közérthetõség és
könnyen kezelhetõség kritériu-
mának megfelelõen próbáltam
csoportosítani. A könyvtár rövid
bemutatása után következik a
konkrét helytörténeti rész, de
foglalkozom a hajdani váci
nyomdák és nyomdászok történe-
tével is. A több évszázados anyag

egy része persze így is földolgo-
zatlan maradt, ezért remélem,
hogy munkámnak lesz további –,
akár mások által való – folytatása
is.

MACZKAY ZSAKLIN

A szerzõ pedagógus, politikus,
aki így vall munkájáról: - Nincs
izgalmasabb szellemi élmény,
mint öt évezred távlatából visz-
szatekinteni a régmúlt nemzedé-

kek törekvéseire, világképeire,
vallási elképzeléseire, hagyomá-
nyaira és tanításaira. E könyv
célja, hogy a tisztelt Olvasót be-
vezesse az ókori tudás és nevelés
kincsestárába, és rádöbbentse ar-
ra, hogy valóban az ókori kelet
örökösei vagyunk. 

Dr. Bognár László kötetével
köszönetét is kifejezi egykori ta-
nára, Mészáros István „szeretõ
bölcsességéért”, mellyel õt az
ókori nevelés tanulmányozására
bíztatta. S az eredmény tan- és
vizsgaanyag lehet a tanárjelöltek
és a neveléssel foglalkozók ré-
szére, de az õsi hagyományok
iránt érdeklõdõk is csemegézhet-
nek belõle! Dr. Koós Ferenc ne-
veléstörténész ajánlásában vala-
mennyi gondolkodó ember szá-
mára élvezetes és hasznos olvas-
mányként jelöli a kötetet, azzal a
figyelemfelhívó gondolattal:
„Ha az emberiség a keleti szem-
lélet szerint viszonyult volna a
természethez, ma nem rohan-
nánk ökológiai válság felé.”

Részlet a könyvbõl: Az asszír-
babiloni nevelés. 2500 éves ta-
nulószerzõdések (44-45. oldal)

Az oktató mestereknek köte-
lezniük kellett magukat arra,
hogy a gondjaikra bízott tanulót
az elõre meghatározott idõ alatt
kitanítják a mesterségre. Ha
bármely fél nem teljesítette köte-
lességét, akkor súlyos pénzbün-
tetést tartozott leróni. … A csa-
ládi erkölcsi képzés után, melyet
az apák tartottak, az oktatás
egészen serdülõkorig az iskolá-
ban, a „tábla házban” folytató-
dott. Nevét onnan nyerte, hogy
itt a fiatalok agyagtáblára írtak,
arról olvastak és tanultak. A Kr.
E. 2. évezred elején Mezopotá-
miában már évszázados iskolai
hagyományokkal találkozunk. A
hatalmas hivatalos szervezet az
elemi mûveltséget – bár nem

volt kötelezõ – a köznép számá-
ra is biztosította. … Mindig
hangosan írtak és hangosan ol-
vastak, erre utal a következõ
szöveg is: „Az írnok, akinek a
keze együtt mozog a szájával –
valóban írnok az.”                     

KKÉ

Gödi szerzõk könyveit olvashatjuk
Bognár László: 

AZ ARANYKOR TANÍTÁSA
Kárpátia Mûhely, 2004

Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: 

Váciensis
Váci Egyházmegyei Könyvtár, 2004

Az ünnepi könyvhéten indítottuk
el a 

„Fogadjon örökbe egy
könyvet a Göd Városi

Könyvtárból!” 
akciónkat.

Ha kiválasztja kedvenc könyvét,
és jelképesen örökbe fogadja né-
mi „könyvrevalóval”, Ön támo-
gatójává válik könyvtárunknak.
A befolyt összeget újabb köny-
vekre fordítjuk, az örökbefogadó

nevét pedig megörökítjük a ki-
választott könyvben.
Már jónéhányan éltek is ezzel a
lehetõséggel és az elsõk között
fogadták örökbe:
Szabó Magda: Für Elise;
Thomas Mann: József és testvé-
rei; József Attila összes versei
Ady Endre összes versei
Nyírõ József: Íme, az emberek c.
könyvét, stb.

Könyvtárunk 48 ezres állomá-
nyából még rengeteg „árva”
könyv várja patronáló gazdáját. 

A felsõgödi könyvtár
nyári zárása

Az Ady Fiókkönyvtár Felsõgöd,
Kálmán u. 13. 
2004. aug. 2. – szept. 1. zárva
Nyitás: szept. 2. csüt., 9 óra

***
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket a
felsorolt könyvekre, melyeket
az Önök adományaiból tudtunk
megvásárolni. Köszönjük.

Könyvtári hírek: Könyv - örökbefogadás

Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna

A szerzõ tibeti pásztorgyerekkel



Gyerekkönyvek: Welton: Monet
(Szemtanú); Chatterjee - Roy: India
(Szemtanú); Schelling –Beil:
Tinigondok; Rees: Bûbájos Mary;
Kästner: Emil és a detektívek

Felnõtt könyvek: Lõrincz L. László: A
fekete anya kígyója I-II.; A kicsik nyo-
mában I-II.; Az ördög fekete kalapja;
Gerald Durrell: Alehorgonyzott bárka
Schäffer Erzsébet: Egyszer volt; Bo-
dobács; Pipacsvirágom; Serexhe: Sza-
una és edzõterem építése; Salman
Rushdie: Sátáni versek; Lockie: A ho-
meopátia enciklopédiája; Pintér Zsolt:

Az álláskeresés enciklopédiája; Stahl
Judit: Enni jó; Gyorsan, valami fino-
mat; Hargitán innen – Hargitán túl; Dr.
Oetker: Kenyérsütés; Böhmig: Termé-
szetgyógyászat otthon, A filozófus Te-
réz avagy Emlékiratok Dirrag atya és
Eradice kisasszony történetérõl; Paul
Auster: Az orákulum éjszakája; New
York trilógia; Kreuter: Biokert;
Maxwell: Boleyn Anna titkos naplója,
A fattyú; F. Várkonyi Zsuzsa: Férfi-
idõk lányregénye; Vonnegut: Halálnál
is rosszabb; Spiller István: Jégkorong;
Yoshimoto: Viszlát, Cugumi; Tolkien:
A gyûrûk ura I-III.; Wolf: A világítóto-

rony; Nora Roberts: Biztos rév; Rang-
rejtve; Naipaul: Fél élet; Günter
Grass: Ráklépésben; Paulo Coelho:
Veronika meg akar halni, Tizenegy
perc; Moldova György: A gyávák bá-
torsága; Csíkszentmihályi Mihály: Az
áramlat; Cunningham: Otthon a világ
végén; Topol: Éjszakai munka; Ján
Lacika: A Tátra és vidéke; Prága úti-
könyv
Erdély útikönyv; Horvátország és a
szlovén tengerpart; Victoria Holt: Iste-
ni színjáték; Danielle Steel: Jonny an-
gyal; Phillips: Latin szeretõ; Tunézia
útikönyv, Dubrovnik útikönyv
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Június 9-én Dr. Erdélyi István Gödön
élõ õstörténet kutató dedikálással egybe-
kötött könyvbemutatóján vehettem részt
az Olajfa Mûvészházban. Szakterülete
abba a korba nyúlik vissza, amikor ki-
alakult egy olyan embercsoport, mely-
nek tagjai már magyarnak nevezték ma-
gukat. Magyar volt a „mi”-tudatuk, s a
rokon népekkel még együtt élõket önál-
lósodó, saját kultúra jellemezte.
Munkájában a szerzõ rövid visszapillan-
tással kitér a XIX. század kutatómunká-
jának jellemzõire, ezzel mintegy elõké-
szítve tényleges témáját: hogy mi jelle-
mezte a XX. századot e sajátos tudomá-
nyos kutatási területen a kitûzött cél, a
végzett munka, az eredmények, s kap-
csolódóan a kutatók személyét illetõen.

A kötet „nóvum”, hiszen általa elõ-
ször készült összefoglaló a magyar õs-
történet-kutatásról. Dr. Erdélyi István ré-
gész-történész, a történelemtudomány-
ok akadémiai doktora, címzetes egyete-
mi tanár, az Eleink címû folyóirat fõ-
szerkesztõje így ismertette munkáját:
Nem az avarokról, nem a székelyekrõl,
s nem is a honfoglalás korának kutatásá-
ról írtam, hiszen „úgy vélem, hogy az
õsmagyarság története csak a honfogla-
lásig tartott. A honfoglalás küszöb volt,
és amikor azon a magyarok keresztül-
léptek, olyan teljesen új földrajzi és poli-
tikai környezetbe kerültek, amely alap-
jában változtatta meg arculatukat.” Ezért
a magyar õstörténet kutatói már annak
kérdéskörével sem foglalkoznak, bár az
új hazába is magukkal hoztak eleink
rengeteg, az õshazára visszautaló dol-
got. Ám „az örökség legtöbbje rövide-

sen elveszett vagy gyökeresen átformá-
lódott.”

Alegalább annyira érdekfeszítõ, mint
amilyen régre visszanézõ olvasmány-
ban, megismerkedhetünk a kutatás írá-
sos forrásbázisának létrejöttével, meg-

tudjuk például, hogy az elsõ huszadik
századi általános forrásértékelés Hóman
Bálint egykori miniszter nevéhez kötõ-
dik, mint annyi minden a kulturális tárca
történetében. Szó esik az un. „hun-ma-
gyar történelem” kitalálóiról, a nyelvé-

szet és a magyar õstörténet kutatásának
kapcsolódásairól, s a keleti szlávokhoz
fûzõdõ nyelvi és egyéb viszonylatról.
Hogy hogyan alakulhatott ki a magyar
népnév, az is benne áll a könyvben, s
Pais Dezsõ, Vikár László, Zsirai Miklós
és Zichy Jenõ neve is ismerõsen cseng-
het az olvasónak. 

Az õshazakutatást írásos forrásokra és
földrajzi, területi megfontolásokra, kö-
vetkeztetésekre alapozza a „hivatalos”
szakma, s Erdélyi professzor is. Ahallga-
tóságot nagyon érdekelte, mi a vélemé-
nye a szerzõnek a „kedvtelésbõl kutatók-
ról”. Nos, nincs szélsõséges állásponton
róluk, hiszen, mint mondta „tevékenysé-
güket a jóindulatú törekvés vezérli”…

Dr. Erdélyi István tagja a Magyar Õs-
történeti Munkaközösségnek, melynek
tagjai magukra vállaltak egy-egy feladat-
kört „eleink” kutatásában, mert igazi mû-
helye, tanszéke nincs a tudományágnak.
Régészeti, nyelvészeti, orientalisztikai,
altaisztikai, hebrenisztikai sõt humánge-
netikai kutatóközösségek foglalkoznak a
téma érintõleges szegmenseivel. Maradt
még feladatuk az eljövendõ tudósgene-
rációknak bõven. S olyan fórumokon is
vissza lehet térni a tárgykörre, mint leg-
utóbb, a Magyarok Világkongresszusán,
ahol tudós elõadónk az egyik szekció el-
nöke volt.

Csak érdekességképpen az Írásos for-
rásbázis létrehozása címû fejezet lapjai-
ról: Byzantonoturcica; fehér ugorok, fe-
kete ugorok; ugor (=magyar) hegy;
Gesta Ungarorum; onugor nép; Tarihi
Ungurusz; Madzsar Tarihi; Jugria.   

KISS-KÁSA ÉVA

Dr. Erdélyi István: 

ÕSEINK NYOMÁBAN 
A magyar õstörténet kutatása a XX. században

Masszi Kiadó Budapest, 2004

Új könyveink

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.

Kedves Tóth B. Zoltán Úr!
Ezúton szeretnénk az iskolavezetés és a zeneiskola – kollégáink és a nálunk tanuló gyerekek – nevében
megköszönni Önnek a szép és jó minõségû pianínót, amit iskolánknak volt szíves felajánlani. A
hangszernek nagyon nagy hasznát vesszük a jövõben, hiszen a zongorázni tanulók száma igen nagy, és
más hangszeren játszóknak is szüksége van zongorakíséretre. A terem- illetve hangszer-hiányból adódó
nehéz helyzet így az Ön segítségével kicsit javulni fog.

A pianínónak a földszinti 3. sz. teremben találtunk helyet, amely egy zárható, viszonylag nyugodt
tanterem a délelõtti és a délutáni tanítási idõben egyaránt. Biztosítjuk Önt afelõl, hogy hangszert gon-
dosan megóvjuk. 

Szívesen várjuk Önt, Hozzátartozóit és Barátait a jövõben megrendezésre kerülõ zeneiskolai hang-
versenyeinkre, ahol minden bizonnyal hallhatja majd azokat a növendékeket is játszani, akik az Ön
zongoráján ismerkednek meg a zongorázás mûvészetének elsõ lépéseivel!

Baráti köszönettel: LUKÁCS ISTVÁNNÉ IGAZGATÓ

VÍZLER ANNAMÁRIA MÛVÉSZETI IG. H.

Dr. Erdélyi István és felesége, Gabi asszony
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Anyakönyvi hírek
Tisztelettel fejezem ki köszönetemet azoknak, akik gyászomban
osztoztak és édesapámat, Selmeci Lászlót utolsó útjára elkísérték:

MOHÁCSINÉ SELMECI NÓRA

Gödön elhunyt:
Staller Sándor 56 éves
Ballai Józsefné 78 éves
Helembai János 83 éves
Lóska Jánosné 78 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Mader Tamás Lajos Piros Edina Lívia
Sinka Zoltán Tóth Noémi
Szabó Árpád Klein Diána
Ales Csaba Szekeres Zsuzsanna
Kemes Zsolt János Szoboszlai Emília
Solymosi László Adler Judit
Séra Zoltán Gábor Székely Hajnalka
Kováts Zoltán Harmath Paula
Pohl Kornél Hasenfratz Anita
Ádám János Laczkó Melinda Anna
Kismarosi László Buresch Szilvia Anna
Rezneki Péter Farkas Zsuzsanna
Kladek András Megyesi Nóra Beatrix
Dr. László Péter Bokor Brigitta

Sok boldogságot kívánunk mindannyiuknak!

Gödön született:
Ismét volt egy itthoni születés. Kiss Arnold Endre és Varga
Mónika kislánya, Kincsõ Rebeka Gödön jött a világra. 

Jó egészséget és sok szerencsét kívánunk a családnak!

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: 
2004. augusztusában a képviselõ úr nem tart fogadóórát!

2004. szeptember 2., csütörtök 13-15 óráig Vác, Városháza
2004. szeptember 9., csütörtök 15-17 óráig Szõdliget,

Polgármesteri Hivatal
2004. szeptember 16., csütörtök 15-17 óráig 

Göd, Polgármesteri Hivatal

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
augusztus hónapban a munkaterv szerint tanácskozási szünetet

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

József Attila 
Mûvelõdési Ház

A Programot lásd külön
meghívókon!

Augusztus 19-20-án 
Szent István-napi 
ünnepségsorozat:

10. Gödi Almanach 
könyvbemutatója
Városi ünnepség
Díszpolgár-avató

Olajfa Mûvészház
Zárva: augusztus 10-étõl 

szeptember 8-áig

Évadnyitó, 
Szeptember 8-án,

szerdán este 7 órakor
Wertik Timea színmûvésznõ és

Sipos András színmûvész, a

Djabe együttes dobosa
közös elõadóestje

Belépõdíj: 500.- Ft

Kiállítás
szeptember 8-ától 
szeptember 28-áig

továbbra is megtekinthetõ
Bakos Miklós fotómûvész 

és fia Bakos Máté
Képkérdések címû 

fotókiállítása

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmooookkkk

MEGHÍVÓ
A VÁCI MÚZSA MÛVÉSZET- 
ÉS TUDOMÁNYPÁRTOLÓ 
EGYESÜLET NEVÉBEN

tisztelettel és szeretettel meghívok mindenkit
szeptember 11-én, szombaton 17.00 órára 
a József Attila Mûvelõdési Ház Galériájába, 
Göd, Pesti út 72.

A „GÖDI  ÕSZ” CÍMÛ
MÚZSA-EGYESÜLETI KIÁLLÍTÁSRA

A belépés díjtalan! Határiné Koczka Ilona
az egyesület gödi referense

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait 

2004. augusztus 14-én 19 órára a

TURUL MADÁR
Magyar Nemzeti Klub

kerthelyiségébe
(Felsõgöd, Margit u. 7.)

„Hazánkért” Nemzeti Találkozóra

Elõadást tartanak:
Pajor András atya

r. kat. Plébános
Hornyák Tibor

’56-os szabadságharcos

A belépés díjtalan! Farkas Éva
Telefonszám: 27-330-404

KÖZLEMÉNY

A Pest Megyei Bíróság 
2004. június 17-i végzésével 

jóváhagyta
Farkas Éva felperes 

és Zahorán Sándor, valamint
Budaházi László alperesek
között létrejött egyezséget, 
s annak a Gödi Körképben

való megjelentetését.
Alperesek nyilatkozzák:

„Kijelentjük a Gödi Fórum
legutóbbi számával 

kapcsolatban,
hogy Farkas Évát

lopással és számlahamisítással
nem vádoltuk, 

és jelenleg sem vádoljuk.”

GÖD VÁROS POLGÁRAINAK 
ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kiadja: Keszi-Press BT. 
2120 Dunakeszi, Barátság út 28. 

Felelõs kiadó: Vetési Imre 
Telefon: 27-502-390, 
Mobil: 30-342-8032, 

Fax: 27-343-271
E-mail: keszipress@invitel.hu

Fõszerkesztõ: Kiss-Kása Éva,
Mobil: 20-355-0083, 

E-mail: kasase@vnet.hu
Szerkesztõség levelezési címe:

2131 Göd, Pesti út 72. 
Postaláda: JAMH-ban. 

ISSN 0865-5820 
Megjelenik havonta 6000 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta. Kéziratot nem
õrzünk meg és nem küldünk vissza. A
szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom  lényegi
megváltoztatása nélkül –  szerkesztett
formában közölje. 
A Gödi Körkép – a sajtónyilvánosság
szellemében – azon írásokat is közli,
melyek tartalmával nem azonosul a
szerkesztõség.

Impresszum

Helyreigazítás
A Tavaszi Futások 2004 címû,
és a háromfordulós iskolai futó-
verseny értékelésérõl szóló – a
júliusi lapszámunkban megje-
lent cikk bevezetõjében egy
téves nevet tartalmazó, s
hiányos mondat jelent meg,
mely helyesen így hangzik:
„Mudri József sportbizottsági
elnök, Kunstár Lajos és
Martikán Gyula bizottsági
tagok támogatása és segítsége
sokat jelentett ebben.” Ezúton
kérünk elnézést az érintettek-
tõl. 

SZERKESZTÕSÉG
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Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját a Szent István napi programsorozat rendezvényeire

Program:
2004. augusztus 19-én csütörtökön

16 órakor a József Attila Mûvelõdési Házban
Gödi Almanach – könyvbemutató

A város történetét feldolgozó sorozat 10. kötetének bemutatása
a szerzõk közremûködésével

2004. augusztus 20-án pénteken
9.30 órától kb. 13 óráig az Alsógödi Sportpályán

Ügyességi kerékpáros verseny, Játszóház, Ovis focitorna
11 órától Gyermekmûsor:

1 ½ FECÓ – zenebohócok vidám mûsora kicsiknek és
nagyoknak

Rossz idõ esetén a játszóház és a gyermekmûsor 
a Petõfi utcai tornacsarnokban kerül megrendezésre

9 órától kb. 12 óráig
Asztalitenisz Göd Rekord Kupa

Helye: Németh László Általános Iskola tornaterme
Nevezés a helyszínen 9 órától, egyéni 

– külön amatõr ill. igazolt – játékosok részére

14-órától 23 óráig a Felsõgödi Duna Csárdánál
Mirkovics Báto és zenekara játszik

16 órától a József Attila Mûvelõdési Házban
2131 Göd, Pesti út 72.

Szent István Napi Városi Ünnepség
mely során „Göd Díszpolgára” cím kerül adományozásra

Mûsor: A Csomádi Dalkör, vezetõje: Beckerné Szalay Eszter
kíséri a Fuszulyka Zenekar

Göd Város Vegyeskara, vezényel: Utassy Ferenc

17 órakor az Alsógödi Sportpályán
Göd - Szerb Mitrovica barátságos labdarúgó mérkõzés

Öregfiú csapatok összecsapása

21.30 órakor a Felsõgödi Duna-parton
Tûzijáték 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

AGödi Nyárnyitó Napok rendezvényso-
rozat keretében kispályás labdarúgó baj-
nokság zajlott a felsõgödi focipályán. A
csapatok már kora reggel megérkeztek
és bemelegítés közben próbálták felmér-
ni a riválisok játékerejét. A sorsolást kö-
vetõen, 9 órakor megkezdõdtek a kör-
mérkõzések. A nevezett 15 csapat közt
vállalkozások, állami szervezetek és ba-
ráti társaságok is megtalálhatók voltak. 3

csoportból juthattak tovább az elsõk és
köztük dõlt el a végsõ sorrend. Közel
100 nézõt csábított ki a napsütéses dél-
elõtt a mérkõzésekre. Sportszerû és szín-
vonalas kikapcsolódásban volt részük a
látogatóknak, de a mérkõzések is a Fair
play keretei közt, családias hangulatban
zajlottak.

Természetesen a névadó aranysárga
nedûjére is nagy szükség volt, mert a
mérkõzéseken könnyû prédának senki
sem bizonyult, így az elveszett folyadék
pótlása is „elõtérbe került”. A helyezet-
teknek több meccsen kellet bizonyítani
és az utolsó pillanatokig harcolni. Avég-
sõ sorrend kora délutánra alakult ki.

I. Háztechnika - Marosvásárhely,
II. Bácska Invest – Göd, III.
LeverPool - Suput Autó

Különdíjat kapott a Kolbász SE. –
Budapest, mint a legsportszerûbb csapat.
A legjobb kapus díját a LeverPool játé-
kosa, Rasiczky Gyula kapta. A dobogó-
sok serleggel és oklevéllel, valamint a
különdíjasok a támogatók által biztosí-
tott tárgynyereményekkel lettek gazda-
gabbak az egészségesen töltött nap végé-
re.

A döntõvel nem ért véget a program.
A kiesõ csapatok már korábban megér-
keztek hozzánk, a szervezõ Patak Boro-
zó csodálatosan kialakított, virágokkal

feldíszített, árnyas kerthelységébe, ahol
már várt rájuk a hagyományoknak meg-
felelõen elkészített csülkös pacalpörkölt
és babgulyás. Egyet fizet, kettõt kap ak-
cióban mértük a Braun Union Hungária
Sör Rt. támogatásával biztosított „folyé-
kony kenyeret”.

Mint minden évben, most is a tombo-
lasorsolás volt az est fénypontja. Minél
több sör gurult le a szomjas játékosok

torkán, annál több szelvényhez juthattak,
és nagyobb eséllyel indulhattak a nyere-
ményekért. Minden csapatnak jutott va-
lami csekélység, hogy jó emlékkel gon-
doljon vissza erre a napra. A nyeremé-
nyeket támogatóink biztosították szá-
munkra, amiért külön köszönetet mon-
dunk, hisz ezzel is emelték a rendezvény
színvonalát. Az egész napos program éj-
jel egy óráig, vasárnapra átcsúszva, össz-
tánccal ért végett.

Már a korábbi években többször bebi-
zonyosodott, hogy a bajnokságnak van
létjogosultsága, és a város, sõt az ország
határait átlépve is idecsalogat sportoló-
kat. Örülünk, hogy a magunk módján
öregbíthetjük Göd jó hírnevét, és a jövõ-
ben is számítunk a támogatók segítségé-
re, hiszen nélkülük nem jöhetett volna
létre ez a kerek, egész napos, szép prog-
ram.

Támogatóink voltak:
Brau Union Hungária Sör Rt.,

mint névadó fõszponzor, Chio Wolf
Magyarország, Fõvárosi Kézmûipari
Vállalat Gödi telephelye …

… és még sokan mások, akik hozzá-
járultak a sokéves hagyomány megõrzé-
séhez. Köszönettel: Táborszki Ferencné,
Patak 2001 Bt.

H. A.

XII. Kaiser-Patak Kupa

Szombaton 19.00 órától Városi Magazin
Vasárnap    10.00 órától Városi Matiné, 

gyermekmûsor, mesefilmek
14.00 órától Gödi Filmklub, 
filmek gyûjtõknek

Szerdán     19.00 órától Sportnap – benne az aktuális sportesemények
vetítése felvételrõl: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás stb. 
Minden hónap utolsó csütörtökén élõ közvetítés az önkormányzati testületi
ülésrõl. Szeptember hónaptól kezdõdõen minden bizottsági ülés élõ
közvetítése.
Ismétlések: A környezõ csatornák mûsoraitól függõen – hetente legalább
négy alkalommal.

A Dunakanyar Televízió állandó programjai

Az idén nyolcadik alkalommal
rendezzük meg Göd legnagyobb
sportversenyét, a hagyományos
országos crossfutó versenyt. Ren-
dezvényünk most is családi nap
lesz, melyre  várjuk a mozgást
kedvelõket és családtagjaikat.

RAJT ÉS CÉL AZ ALSÓGÖDI
LABDARÚGÓPÁLYÁN!

Futó versenyszámok:
200 m-es táv: óvodásfutás
2 km-es táv: 10 éves korig
5 km-es táv: 14 éves korig
5 km-es táv: korhatár nélkül
14 km-es táv: korhatár nélkül

„Fétis” Foci: korhatár nélkül

Nevezés 8.30-tól 9.40-ig min-
den futó-korcsoportnak és a foci-
csapatoknak

Az elmúlt évhez hasonlóan
egész napos programokkal és sok
meglepetéssel várjuk a résztvevõ-
ket és az érdeklõdõket.

Az edzõpályán (salakpálya) az
idén elõször 12 perces játékidõvel
„Fétis” Foci kispályás csapatbaj-
nokságot rendezünk 5+1 fõs csa-
patok részvételével. 

A nevezési díj fejenként egy
adag bográcsgulyást is tartalmaz.
Várjuk a felnõtt és ifi csapatokat
is.

Gödi Crossfutók Baráti Társasága
RÁTH TAMÁS

Országos „Fétis” Crossfutás 
Göd, 2004. szeptember 18. szombat
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Öt éve mûködik Gödön a Rock
and’ Roll Táncklub. Edzõjük
Pelczéder Zsuzsanna verseny-
táncos. Õ maga tervezi a lányok
fellépõ-ruháját, és õ készíti a ko-
reográfiát is. A táncklub vezeté-

se mellett most végzi Egerben a
sportedzõit.

- Csak Gödrõl járnak táncolni
a lányok?

- Lényegében igen, de van két
lány Vácról is.

- Hány fõbõl áll egy csoport?
- Korosztályon és szinten be-

lül változó, átlagosan 4-8 fõ.
- Milyen idõközönként vannak

versenyek?
- Minden hónapban viszem a

csoportokat úgynevezett házi
versenyre, ami a Holiday klub-
rendszeren belül zajlik, és van
egy csoportom, a Fekete Bárá-
nyok, akik bejutottak a Budapest
Bajnokságra. Tagjai Fehér Bar-
bara, Horváth Edina, Nyilas
Kinga, Patai Renáta és Szórád
Barbara. Õk a legkisebbek és a

legeredményesebbek. Még egy
Budapest Bajnokságot kell nyer-
niük ahhoz, hogy bekerüljenek
az Országos Bajnokságra.

- Kapnak valahonnan támo-
gatást?

- Nem, bár nem is igényeltem.
Mindent a szülõk fizetnek, te-
rembért, nevezési díjat és 2500
forintot havonta.

- Milyenek a körülményeik?
- Sajnos nincs megfelelõ ter-

münk az edzésre, kellene egy
biztos hely, ahová bármikor me-
hetünk. A legtöbb edzést az Ady
Klubban tartom.

- Lesz utánpótlás?
- Még nem tudom. Szükségem

lenne valakire, aki foglalkozna a
kezdõkkel. Jelenleg hat csopor-
tom van, és bármennyire is sze-
retném, több nem fér bele az
idõmbe. Tervezem, hogy felsõ
tagozatos diákok számára is in-
dítok csoportot, de ez egyelõre
csak terv.

GAÁL NOÉMI

A Gödi Fekete Bárányok tánccsoport
nyerte meg a Budapest Bajnokságot

A Fantázia Tánccsoport 3 éve alakult Gödön.
Vezetõjük Dézsi Yvett táncmûvész, aki több
mint 60 gyerekkel foglalkozik a József Attila
Mûvelõdési Házban. A gyerekek között megta-
lálhatók az óvódások és kisiskolások, valamint
a 13-14 éves nagylányok. Mûvészeti vezetõjük
jelenleg is aktív táncos, itthoni és külföldi fellé-
péseinek tapasztalataiból is meríti a csoport
táncszámainak elemeit. A táncórák fontos fel-
adata, hogy a gyerekek többek között a megfe-
lelõ mozgáskultúrát, a helyes testtartást, a szin-
padi rutint is megszerezzék, nem beszélve a ma
oly fontos önbizalomról és jó kondícióról. Min-
den évben új koreokráfiák bõvítik az eddigie-
ket. A tánccsoport széles repertoárral rendelke-
zik, melyek nagy sikert arattak az eddigi ren-
dezvényeken. Minden évben fellépések alkal-
mával mutatják be a gyerekek a nagyközönség
felé a megszerzett tudást.
Dézsi Yvett szeretettel várja a 2004/2005-ös

tanévben a táncot kedvelõ gyerekeket 6-tól 16
éves korig. Rendezvényekre, esküvõkre táncta-
nítást, egyéni és csoportos fellépést is vállal! Ér-
deklõdhetnek a 06-30/ 9116-809 telefonszá-
mon.

Fantázia Tánccsoport

Csaknem 50 fõ utazott Egerbe a
labdarúgó utánpótlás kupára. Mi
két csapattal képviseltük váro-
sunkat, és iskolánkat – szép si-
kerrel. A júliusi Gödi Körképben
már megjelent a beszámoló a
’94-es korosztály 2. helyezésé-
rõl. A nagyobbak 3. helyérõl
most adok számot.

A ’92-es korosztályban 26
csapatot 5 csoportba soroltak, a
csoportunkban elsõ helyen vé-
geztünk, legyõztük a késõbbi 2.
Miskolc, Csepel, Sülysáp, Atkár
csapatát. 

A negyeddöntõben Pomáz
volt az ellenfelünk, és hatalmas
csatában 1:0-ra nyertünk Nyilas
Elek góljával. A mérkõzés hõse
Czédula Péter kapus volt, aki 4
alkalommal bravúrral mentette
meg a góltól csapatunkat, ezzel

4 közé kerültünk, ahol a MAC,
az MTK utánpótlás csapatát kel-
lett volna legyõzni a döntõbe ke-
rüléshez. 3:1-re elvesztettük a
csatát, gólunkat Sápi Márton

szerezte, így viszont a bronz-
éremért nyújtott csodálatos telje-
sítményt csapatunk. Eger ellen
6:0-ra gyõztünk, így a tavalyi
arany helyett a bronzérem került
a nyakunkba, de ezért is dicséret
illet minden játékost.

Czédula Péter elnyerte a tor-
na legjobb kapusa címet.

A csapat tagjai: Czédula Pé-
ter, Sápi Márton, Cesznak Ta-
más, Karacs István, Oláh Dániel,
Horváth Ágoston, Nyilas Elek,
Sápi Pál, Simon Bence, Kérdy
Áron, Ojtori Zsolt, Novodonszki
Márk, Csira Áron, Szakmári
Zsolt.

Köszönjük a szülõk lelkes
munkáját, anyagi és erkölcsi se-
gítségüket. Egy közös szülõ-já-
tékos mérkõzéssel búcsúztunk
el nyárra, egy rövid idõre pihe-

nõt tartottunk. Késõbb olvas-
hatnak az augusztus 4-én, egy
váci tornával kezdõdött új
idényrõl.

BAGÓCSI SÁNDOR

Eger – Bronzérem
XI. Rexroth Vodafone Kupa Nemzetközi Utánpótlás

Labdarúgó Torna
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A kajakosok versenyszezonjának kez-
detétõl – májustól az alábbi pontszerzõ
helyezéseket érték el a gödi gyerekek a
Magyar Maraton Országos Bajnoksá-
gon és az Országos Diákolimpián.

A Maraton Magyar Bajnokságot
2004. május 15-én és 16-án rendezték
meg Gyõrben.  Eredmények:

Aranyérem: Havas Eszter, K-1 kö-
lyök IV. korcsoport 10 km. Kemencei
Viktor, K-1 ifi VII. korcsoport 21 km.
Váczai Enikõ és Csaba Dóra, MK-2
gyermek II. korcsoport 5 km. Ezüst-
érem: Pélyi Dávid és Kulifai Tamás, K-

2 serdülõ V. korcsoport 15 km. Bronz-
érem: Kulifai Tamás, K-1 serdülõ V.
korcsoport 15 km. Havas Balázs MK-1
gyermek I. korcsoport 5 km. 5. hely:
Nagy Gergely, K-1 serdülõ V.
korcsoport 15 km. 6. hely: Kemencei
Viktor és Hamar Miklós, K-1 Ifi VII-
VIII korcs. 21 km. Georgopulou Ale-
xandra, MK-2 gyermek I. korcsoport 5
km. Slezsák István és Nagy Gergely, K-
2 serdülõ V. korcs. 15 km. 7. hely Ha-
mar Péter, K-1 kölyök IV. korcsoport
10 km. 

A gyerekek és edzõik a hosszú távú
versenyt követõen már a síkvízi, rövid
távú számokra edzettek, a régiós válo-
gatókat követõen került sor június 18-
19-20-án az Országos Diákolimpiára
Velencén. A Diákolimpián az alábbi
pontszerzõ eredmények születtek:

(pontszerzõ hely 1-9-ig, mely alapján a
következõ évi szövetségi támogatások
elosztásra kerülnek) Ezüstérem: Hamar
Miklós - Kulifai Tamás - Kemencei
Viktor – Kása Máté, K-4 ifi VII-VIII
korcsoport 1000 m. Slezsák István, K-1
kölyök  IV. korcsoport 500 m. Bronz-
érem: Hamar Péter - Slezsák István, K-
2 kölyök IV. korcsoport 1000 m. Nagy
Gergely - Kulifai Tamás – Pélyi Dávid
– Hamar Péter, K-4 serdülõ V-IV. kor-
csoport 500 m. 4. hely: Hamar Miklós,
K-1 Ifi VIII. korcsoport 1000 m. Csaba
Dóra – Váczai Enikõ MK-2. gyermek I.

korcsoport 2000 m. 5. hely: Hamar
Miklós, K-1 ifi VIII. korcsoport 500 m.
6. hely: Havas Eszter, K-1 kölyök IV.
korcsoport 1000 m és 500 m. Nagy
Gergely, K-1  serdülõ V. korcsoport 500
m. 7. hely: Horváth Zsuzsanna, K-1 kö-
lyök III. korcsoport 2000 m. 8. hely:
Kulifai Tamás, K-1 serdülõ V. korcso-
port 1000 m. Havas Balázs, MK-1
gyermek I korcsoport 2000 m. 9. hely:
Pélyi Dávid, K-1 serdülõ V. korcsoport
1000 m. Kása Máté, K-1 ifi VII. kor-
csoport 500 m. 

Ennek a versenynek a négyes egysé-
gek voltak az érdekességei, mivel
Kulifai Tamás a két-három évvel idõ-
sebbek között versenyzett, míg Hamar
Péter pedig az egy-két évvel „öregeb-
bek” között lapátolt. Ezt is figyelembe
véve nagyon szép eredményt értek el.
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Folytatás az 1. oldalról. 
A délelõtti pontszerzõ versenyeken a serdülõ és ifjúsági verseny-

zõk küzdenek a kupáért. A rangos versenyen a Dunakanyar több ha-
zai és nemzetközi bajnoka is indul. Délután az amatõr felnõttek indi-
ánkenu futamokban küzdenek, befejezõ számként a látványos
„happy-futammal”.

Délidõben gulyással várjuk a vendégeinket. A versenyszámok vé-
gén tombola, majd este a Scarabeus együttes zenél a banketten.

Helyszín: Göd-alsó, Duna-parti Sportház (Béke út eleje)
8.20 Technikai értekezlet
9.00 XI. Göd Kupa megnyitója

1. 9.30 K-1 III. kcs. 2000 m fiú
2. 9.35 MK-1 II. kcs. 2000 m leány
3. 9.50 K-1 III. kcs. 2000 m leány
4. 9.55 MK-1 I. kcs. 2000 m fiú
5. 10.10 K-1 IV. kcs. 2000 m leány
6. 10.15 MK-1 I. kcs. 2000 m leány
7. 10.30 K-1 VI. kcs. 2000 m fiú
8. 10.35 MK-1 III. kcs. 2000 m leány
9. 10.40 MK-1 törpe 2000 m fiú/leány
10. 10.55 K-1 IV.  kcs. 2000 m fiú
11. 11.00 MK-1 II. kcs. 2000 m fiú
12. 11.15 K-1 V-VI. kcs. 2000 m leány
13. 11.20 MK-1 III. kcs. 2000 m fiú
14. 11.35 K-1 VII. kcs. 2000 m nõi
15. 11.40 MK-1 0. kcs. 2000 m leány
16. 11.55 K-1 VII. kcs. 2000 m férfi
17. 12.00 MK-1 0. kcs. 2000 m fiú
18. 12.15 K-1 V. kcs. 2000 m fiú

12.30 EBÉD
13.30 EREDMÉNYHIRDETÉS

19. 14.30 MK-1 v. I.-II.-III. korcsoport 3x500 m  leány
20. 14.50 K-1 öregfiúk 500 m
21. 15.00 MK-1 v. I.-II.-III. korcsoport 3x500 m  fiú
22. 15.25 Ikenu öregfiúk senior 2000 m
23. 15.45 Ikenu vegyes páros 2000 m
24. 16.10 Ikenu családok 2000 m
25. 16.35 Ikenu öregfiúk masters 2000 m
26. 17.00 Ikenu öreglányok 2000 m
27. 17.25 Ikenu öregfiúk gold 2000 m
28. 17.50 Ikenu happy 2000 m

18.15 EREDMÉNYHIRDETÉS
BANKETT

kcs =korcsoport; Ikenu = indiánkenu; v. = váltó

Göd Kupa 2004

Kajakos hírek

Ebben a hónapban a Nógrád megyei
lovas-centrumok országos versenysoroza-
tot rendeztek. A küzdelmekre a szomszé-
dos Szlovákiából is sorra érkeztek a leg-
jobb lovasok. A nagyon nehéznek ígérke-
zõ sorozatversenyen a gödi lovas szakosz-
tály két versenyzõt indított. Balogh Istvánt
és Lenkei Ákost. Fiatal lovasunk, Lenkei a
nemzetközi mezõnyben, igen kemény
küzdelemben sikeresen „bemutatkozott”,
VI. lett. A verseny színvonalát jelzi, hogy
ehhez a helyezéshez is külön pénzjutalom
járt. 

Az idén gödi színekben versenyzõ egy-
kori olimpikonunknak, Balogh Istvánnak

nem kellett bemutatkoznia - hisz öt jól is-
merik -, õ egészen mást tett. Bemutatót tar-
tott arról, hogy mi is az igazi lovaglás. A
versenyen egy nagyon nehéz lovaglású,
élete  második pályáját menõ lóval indult,
tulajdonképpen csak azért, hogy a ló szok-
ja  a versenykörülményeket. Balogh ezt a
szoktatást úgy értelmezte, hogy ezzel a
„mások által félretett” lóval, hatalmas
elõnnyel … elsõ díjat nyert!  Még a laikus
nézõ is láthatta, hogy milyen egy olimpiai
színvonalú lovaglás. Balogh olyan megis-
mételhetetlen technikai bravúrt hajtott
végre, amit a mûsorvezetõ valahogy úgy
kommentált: Aki ezen túl akar tenni, an-
nak hátrafelé is kell tudni lovagolni! 

Lenkei György szakosztályvezetõ el-
mondta, hogy komoly szervezési munka
eredményeként, személyes ismereteket is
latba vetve nemzetközileg ismert verseny-
zõt sikerült leigazolni, és nagyon reméli,
hogy Balogh István edzõként át tudja adni
a „nagy titkokat”, és a gödi ugrólovasok a
jövõben is hasonló sikereket fognak elérni.    

MUNKATÁRSUNKTÓL

Olimpikonunk 
ismét bizonyított

Az idei évben a Gödi SE kosárlabdások legna-
gyobb sikerét az ifjúsági csapat érte el, mivel a
2003-2004. évi Budapest Bajnokságban
aranyérmesek lettek. Ilyen még nem fordult
elõ, hogy vidéki csapat szerezze meg az elsõ
helyezést. A huszonnégy mérkõzésbõl húszat
megnyertek. Beszélgetõ partnerem Czéh Ta-
más kuratóriumi tag és Kollár Zalán vezetõ-
edzõ a serdülõ, kadet és ifi csapátoknál.

Szívügyünk a kosárlabda élet – mondta az
edzõ, aki 2001 óta foglalkozik a csapattal. A
csapatban a törzsgárdát alkotja: Szûcs Dávid,
Bilinszky Ádám, Magyar Levente, akikhez ér-
kezett Koltai Péter, Vizsy András, Kénesi Sza-
bolcs és Hevér Máté.Afiatalabbak Héregi Ta-
más, Drajkó Tamás.Alegponterõsebb játéko-
sunk Bilinszky már Ádám. Az elõzõ évi baj-
nokságban ezüstérmesek lettünk, így érett a
csapat sikere. A Huzella iskola tornatermében
heti négy edzéssel készültünk. Augusztus 9-én
megkezdjük a felkészülést a 2004-2005. évi
bajnoki idényre. Minden korosztályban szere-
pel csapatunk, így elmondható, hogy közel
száznegyven kosararunk van. A fiatalabb kor-
osztállyal Mihály Gyula volt ötvenszeres ma-

gyar válogatott játékos foglalkozik, aki a fel-
nõtt csapatnál is végez edzõi munkát. Acsapat
jó szereplésének titka a csapategység, és a küz-
deni akarás.

Továbbra is várjuk a fiatalokat! – folytatta
Czéh Tamás. - Az 1991. január 1. után szüle-
tett játékosok jelentkezését várjuk. Ahelyi kö-
tõdésû fiatalokra építjük csapatunkat, de ter-
mészetesen jó a kapcsolatunk Vác és Dunake-
szi iskoláival is. 

A bajnokság megvédése már nehezebb
lesz, a csapat gerince kiöregedett, de bízunk az
újonann beépülõ fiatalok jó játékában. Fran-
ciaországi testvérvárosunk, Marignane sporto-
lóival is kellemes, sportszerû kapcsolatunk
alakult ki. Az idén június 20-27-én, franciaföl-
dön játszottunk és jó benyomást keltettünk,
volt, akit szívesen leigazoltak volna a csapa-
tunkból. Az Önkormányzat is támogatja mun-
kánkat, és remélem, a helyi vállalkozók is fel-
ismerik a lehetõséget, támogatják majd a fiata-
lok további sportolását – nagyon jól jönne!
Felnõtt csapatunknál az a cél vezet bennünket,
hogy minél több tehetséges fiatalt építsünk be
a “nagyok közé”.               SOLYMOSI LÁSZLÓ

Aranyérmes kosaras ifisták
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Folytatás az 1. oldalról.
Mozgalmas és szép korszak volt.

Sportemberként és magánemberként
gyönyörû éveket éltem meg. Szép
dolgok történtek velem… Család-
alapítás, otthonteremtés, Gergõ fiam
most lesz hároméves. Már saját ker-
temben nyírhatom a füvet, nagyjából
készen van a családi fészek. Így már
ebben az évben minden idõmet és
energiámat az újabb sikeres olimpiai
szereplésnek rendelem alá. – adja
meg a beszélgetés alaphangját. 

- Az idei esztendõ dolgosabb,
tempósabb?

- Feltétlenül. Az olimpiát követõ
évek után a feszítettebb „menetelés”
a tavaly szeptemberi VB óta tart. A
világbajnoki szereplés után alig vol-
tunk itthon. Novemberben indul-
tunk, s decemberben jöttünk haza a
háromhetes horvátországi edzõtábo-
rozásból. A kint megkezdett alapo-
zást Magyarországon folytattuk. A
karácsonyi és szilveszteri ünnepen
sem pihentünk. Nagyon készültünk,
január16-tól három hetes sífutótá-
borban voltunk Ausztriában. Négy
napra hazajöttünk, aztán irány
Ausztrália, ahol nyolc hetet töltöt-
tünk. A kenguruk hazája után 5 na-
pos itthonlét, s következett Szeged.
Április óta minden hétfõ reggel in-
dulok a Tisza-parti városba. Egész
héten együtt edzünk. Hónapok óta… 

- Rengeteget dolgoztok az athéni
címvédésért. A kultúra és az újkori
olimpiák bölcsõjének színhelyén két
versenyszámban indultok. A trónkö-
vetelõkkel szemben kell kivívnotok,
hogy újfent a ti fejeteket ékesítse a
bajnokokat megilletõ babérkoszorú. 

- Ugyanabban a két verseny-
számban indulunk, mint négy évvel
ezelõtt. Esélyeink tulajdonképpen
olyanok, mint Sydneyben. Akkor is
azt mondtam, hogy nyerhetünk is, de
benne van az ötödik, vagy hatodik
helyezés is. Most jobb formában ér-
zem magam, mint négy évvel ez-
elõtt. Talán a technikám is jobb, úgy
érzem, most érettebb vagyok. Ha a
2000-es mezõnnyel találkozunk, ak-
kor nyerünk. Rajtam nem múlik!
Bár jönnek a fiatalok, elég nagy a
mezõny, mégis azt mondom, meg le-
het védeni az olimpiai bajnoki címe-
ket. Az egyiket mindenképpen. 

- Melyiket?
- Talán a négyesben több esé-

lyünk van. A páros lutri. Négy éve is
az volt. Anégyes Sydney elõtt jobban
reflektorfényben volt, sokat írtak ró-
lunk az újságokban. Nagy volt a vá-
rakozás. De ez érthetõ, hiszen a csa-
patsportok mindig jobban lázba hoz-
zák az embereket. A nemzetek küz-
delmében egyszerre dobban a sport-
barátok szíve. Athénban is jobbak a
gyõzelmi esélyei a négyesnek. No ez
nem azt jelenti, hogy a párosban fel-
tett kézzel ülünk majd a kajakban! 

- Ez azért is izgalmas, mert rend-
kívül nagy az elvárás a kajakosokkal
szemben. A magyar sportközvéle-
mény „aranyesõt” vár tõletek. Ha
lehet fokozni az elvárásokat, a két-
szeres olimpiai bajnokoktól még
inkább… 

- Nagyon keményen, tisztessé-
gesen készülünk. A döntõben éle-
tünk legjobb idejét kell elérnünk.
Hogy ez sikerül, vagy sem, olyan
apróságokon is múlik: hogyan alud-
tunk a döntõ elõtti éjszakán, milyen
lesz az ébredésünk, verseny közben
honnan fúj a szél. Jó bemelegítéssel
sokat lehet nyerni. Mindennek ösz-
sze kell jönnie a sikerhez. Négy éve
minden sikerült. Mi voltunk a világ
legjobbjai. Hogy most is így le-
gyen, mindenkinek nagyon rá kell
koncentrálnia a versenyre! Fejben
akarni kell, az akaraton nagyon sok
múlik.

- A kívülálló számára is bizony-
ság, hogy nagyon akarjátok a sikert.
Sydney után többször is változott a
négyes összeállítása, ám az athéni
rajt közeledtével ismét egy hajóba
ült a legendás kvartett. Úgy tûnik,
beláttátok, hogy a Kammerer, Storcz,
Horváth, Vereckei alkotta egységnek
van a legnagyobb gyõzelmi esélye. A
„felismerés” plusz erõt ad nektek?

- Abban mindenképpen, hogy rá-
jöttünk, egymás nélkül nem megy.
Mindannyian meg vagyunk róla
gyõzõdve, hogy csak így van esé-
lyünk. Nem lehet máshogy, megte-
szünk mindent a siker érdekében. S
ehhez az elsõ jelentõs lépés, hogy új-
ra együtt vagyunk. Lehet, hogy
ezüst, vagy bronz lesz, de rajtunk
nem múlhat…

- Párosban és négyesben is na-
gyon sok múlik a társ(ak)on. Meg-
bíztok egymásban, vagy barátok kö-
zött ez fel sem merülhet?

- Profik vagyunk. Sportember-
ként egymásra vagyunk utalva. Tud-
juk, hogy csak közösen érhetünk el

sikert. Ez a barátságnál is erõsebb
kapocs. Nagyon jó munkaviszonyt
alakítottunk ki, ami több mint mun-
kakapcsolat, de mégsem barátság.
Civil emberként mindenki éli a ma-
ga életét. De a hajóban nincs par-
don…

- Melyik egység a négyes legna-
gyobb ellenfele?

- Magyar-szlovák-német csata
várható. A németeket nem szabad le-
írni, hiába voltak az Eb-n kilencedi-
kek, most megint embert cseréltek.
Figyelni kell rájuk is.

- És a Kammerer, Storcz párosé
500 méteren?

- Talán ott még erõsebb a me-
zõny. Az elmúlt négy évben az elsõ-
tõl a hatodikig: német, litván, belo-
rusz, lengyel, magyar és néha svéd,
bolgár, dán páros váltogatta egymást
a dobogón és közelében. Botonddal
nagyon szorgalmasan edzünk, ha jól

kijön a lépés, akármi is lehet… De
nem szabad elfelejti, senki sem me-
het biztosra!

- Akkor én csak két dátumot, és
két számot mondok: augusztus 28-a
és 29-e, három, vagy négy?

- A játékban is szeretek nyerni.
Lehet, hogy háromszoros, vagy
négyszeres olimpiai bajnokként té-
rek haza Athénból, de az is megtör-
ténhet, hogy „csak” kétszeres olim-
pia bajnokként, mint ahogy kiutaz-
tam. Szóval, nem tudom, egy érem-
nek is nagyon tudnék örülni. 

- Négy éve édesapádnak ajánlot-
tad fel a két gyõzelmedet. Athénban?

- Ez nagyon kemény kérdés.
Négy éve szerencsés voltam, mert
édesapám születésnapján nyertem,
ha egy hónappal korábban rendezik
a versenyt, akkor édesanyám szüle-
tésnapján lett volna. Gergõ kisfiam
hamarosan három éves lesz. Neki és
a családomnak ajánlom fel, ha …
Csak már rajtolhatnánk!

VETÉSI IMRE

Sydney bajnoka Athén bevételére készül
Kammerer Zoli is vallja: Három a magyar igazság

Pihenés, kikapcsolódás a gödi Duna-parton

Gödön, a Huzella Iskola tornatermében
rendezték meg az elsõ Gödi Sakkfeszti-
vált, ugyanakkor a Gödi Városi Baj-
nokságot.  Július 27-én a megnyitón
megjelent Ambrus Zoltán, a Magyar
Sakkszövetség fõtitkára, Sándor István,
Göd polgármestere, Pongó István az
Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Horváth
László, a Gödi SE elnöke, Páli Gábor
versenyszervezõ, fõbíró, Antal György
Bálint, a Gödi Sakk Szakosztály veze-
tõje, versenybíró. A versenyt Sándor
István polgármester nyitotta meg.

A küzdelemben 68 sakkozó vett
részt. Naponta egy fordulót játszottak
le. A megjelent versenyzõk összetétele
igen rangos. Vajda Levente és Albert
(Románia), Krivoskey Sergei (Ukraj-
na), Werne Dimó, Mihók Olivér (Né-
metország), Zigangiroa Sofya
(Kazasztán),  M Nader Merkel (Afga-
nisztán), Tompa János,  aki 1982-88
között a nõi, 1992-98 között pedig a
férfi sakkcsapat szövetségi kapitánya
volt.  Schneider Veronika minden kor-
osztálynak volt magyar bajnoka,  Erdõs
Viktor a 14 éven aluliak világbajnoka...
Göd sakkcsapatának elsõtáblása
Hardicsay Péter. Pest megyébõl Göd,
Vác, Szentendre, Erdõkertes,
Dunaharaszti  képviseltette magát. Ör-
vendetes, hogy hat nagymester mellett
sok fiatal jött el, és próbálta ki a tudását.
A díjalap 830 ezer forint volt. Díjazták
1-10. helyezettet (elsõ díj 125 ezer fo-
rint, 1000, 75 ezer stb.). A legjobb há-
rom versenyzõ pénzdíjat vehetett át:
nõknél, 14 éven és 18 éven aluliaknál,
2000 Élõ-pont alattiak, 2000 – 2200
Élõ közöttiek kategóriákban.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre
augusztus 4-én került sor, melyen Pin-
czehelyi Tamás alpolgármester adta át a
díjakat, és õ zárta be a sakkversenyt. Je-
len volt Mudri József gödi sportbizott-
sági elnök, és megjelent Solymosi
László, a Pest megyei Sakkszövetség
elnöke.

Végeredmény: 1. Vajda Levente (Ro-
mánia), 2. Jakab Attila (Miskolc), 3.
Vajda Albert (Románia).   
Nõk: 1. Schneider Veronika (BEAC),
2. Zigangiroa Sofya (Kazasztán), 3. Al-
bert Kornélia (Statisztika). 
18 éven aluliak: 1. Balogh Csaba
(Honvéd), 2. Erdõs Viktor (Makó), 3.
Koszó Kristóf (Honvéd).
14 éven aluliak: 1. Prohászka Péter

(Vác), 2. Mihok Olivér (Németország),
3. Trajber Dániel (Vác).
2200 Élõ-pont alatti: 1.  Koszó Kris-
tóf, 2. Starosta János (Göd), 3.
Kosztolánczi Gyula (Keszthely).
2000 Élõ-pont alatti: 1. Fekete József
(Göd), 2. Pável Miklós (Tabán), 3.
Bogád Péter (Göd). A serleget Vajda
Levente nyerte meg. A résztvevõk az-
zal búcsúztak, jövõre folytatódik.

S. L.

I. Gödi
Sakkfesztivál
Gyõztes: Vajda Levente
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Pataky Levente két barátjával,
Barán Attilával és Hegyi „Stopa”
Istvánnal a közeli napokban nyit-
ja meg a White Room, vagyis Fe-
hér szoba névre „keresztelt” étter-
mét a Gödi Udvarban. A White
Room bizonyára sokak számára
cseng ismerõsen, hiszen Eric
Clapton híres Cream dala a hat-
vanas évek végérõl. Már a nevé-
ben is hívogató kulturális és
vendéglátóipari centrum hosszú
évek óta fogadja a vendégeket. –
Édesapám halála után bérbe ad-
tuk a helyiségeket – mondja
Pataky Levente, a Gödi Udvart
létrehozó és sok-sok kiváló ren-
dezvényt szervezõ Pataky László
fia. Az édesapa -, aki sikeres üz-
letember volt – nyomdokaiba lé-
põ Pataky Levente elnök-vezér-
igazgatóként irányítja azt az
Europe Inside Hungary Rt.-t,
amely sok egyéb vállalkozás mel-
lett az átalakított Gödi Udvarban
augusztusban nyitja meg a White
Room éttermet. 

Honnan jött az ötlet, hogy ét-
termet nyissatok? – kérdezem ré-
gi ismerõsként Leventét.

Zenész barátom, Barán Attila -
, akivel tulajdonostársak vagyunk
az RT.- ben - gyakran megfordult
a Gödi Udvarban. Az egyik be-
szélgetés közben jött az ötlet, ha
már egy ilyen kellemes települé-
sen -, mint amilyen Göd – ilyen
hatalmas ingatlannal rendelke-
zünk a város központjában, akkor
ott érdemes lenne valami rendkí-
vülit, valami vonzót létrehozni.
Elképzelésünk megvalósításhoz
sikerült megnyerni egy másik ki-
váló barátunkat, Hegyi „Stopa”
Istvánt, akinek neve a gourmanok
körében nagyon jól cseng.
„Stopa” lesz az üzletvezetõ. Az õ
szakmai tekintélye, és tudása
messzeföldön ismert. 

A Gödi Udvarban nyílik a
White Room

Nemcsak szép, de nagyon han-
gulatos étteremmel várjuk vendé-
geinket – veszi át a szót „Stopa”,
miközben jobb kezével megpödri
hatalmas bajuszát.  

- A White Roommal a korábbi
éttermek jellegét és barátságos,
emberközeli hangulatát szeret-
nénk visszacsempészni a mai ro-
hanó világunkban. Olyan miliõt
teremtünk, mely megragadja a

vendégeket – ígéri „Stopa”. - A
White Roomba úgy jönnek majd
az emberek, mintha haza érkez-
nének. Szívesen, örömmel, mert
jól érzik magukat. A „jó ízû” be-
szélgetések, a finom, ízletes éte-
lek, s a rendkívül kedvezõ árak
jellemzik majd a Gödi Udvarban

mûködõ vendégfogadónkat. 
– Gödön több jó nevû étterem

mûködik. Valami pluszt, valami
egyedi különlegességet kell nyúj-
tanotok, hogy a vendégek a White
Room-ot részesítsék elõnyben. 

- Séfünk külföldrõl érkezik, aki
az egyik ottani luxusszálloda séf-
je volt. A nemzetközi konyha-
mûvészet minden különlegessé-
gét fel tudjuk szolgálni. Szeret-
nénk szakítani a hagyományos
kínálattal. Mi nem a „megszo-
kott” ételekkel akarunk versenge-
ni vendégeinkért, hanem a kiszol-
gálással. A hamutartót nem szí-
vességként cseréljük ki… Nálunk
csak olyan kollégák dolgozhat-
nak, akik valóban örülnek a ven-
dég érkezésének, számukra a mo-
soly, a kedves, de diszkrét figyel-
messég természetes. Ezt hiányol-
ják az emberek. S mi ezt a hiányt
pótoljuk a White Roomban, az
igazi vendéglátással. A régi klasz-
szikus vendéglátást kell vissza-
hozni ebben az iszonyú rohanás-
ban. Én 20 éve dolgozom ebben a
szakmában, de még nem volt
olyan vendégem, aki elégedetle-
nül távozott volna. S erre nagyon
büszke vagyok.

- „Stopa” a világ számos pont-
ján kívül Budapest rangos szállo-
dáiban, éttermeiben dolgozott,
ahol olyan világsztárok is elége-

detten álltak fel az asztal mellõl,
mint Brad Pitt. A mérce, a szak-
mai igényesség számunkra nem
lehet kérdés – mondja az elnök-
vezérigazgató. 

- Ez így igaz, de nem fog tár-
sulni egy merev elsõ osztályú
feelinggel. Nem akarunk csokor-

nyakkendõs helyet – ismét
„Stopa”. - Sõt, inkább olyat, ahol
mindenki tegezõdik, mint például
mi is. Beszélgetünk, véleményt
cserélünk, megvitathatjuk Göd
életét, hétköznapjait. Sorsunkat.
Majd meglátjátok, ide úgy jönnek
az emberek, mintha hazamenné-
nek. Ha egy nap nem jönnek, már
hiányérzetük lesz.

A Fehér szoba csábító ereje

– Mi tagadás már a név is so-
kat mondó: Gödi Udvar, amely
mintha azt is jelképezné: a mi ud-
varunk, a gödi embereké, ahová
szívesen megyünk. Göd nagyon
kellemes polgári település, mely-
nek különleges hangulata van…

- Én budapesti vagyok, de már
három hónapja itt vagyok Gödön.
Minden nap találkozom egykori
törzsvendégeimmel, akik a fõvá-
rosból ideköltöztek. Szeretik ezt a
települést. Én is szívesen ideköl-
töznék, de egyelõre még nem tu-
dok. Az itt töltött három hónap
felüdülés számomra. Ami Pesten
van, azt épeszû ember nem viseli
el. Aki csak teheti, a környezõ
csendes településeket választja.
Nem titkolt célként szeretnénk el-
érni, hogy az emberek Budapest
helyett Gödön szórakozzanak,
akiknek nem kell parkolók után

rohangálni. Igényes kiszolgálás-
sal, kulturált környezetben fogad-
ja hamarosan vendégeit a White
Room.

– Ezt nyilván akkor tudjátok el-
érni, ha a finom ételek mellett igé-
nyes szellemi „táplálékot” is fel-
szolgáltok.

Ebben tökéletesen egyetértünk.
Szeretnénk kis kamarakoncerte-
ket rendezni, de számos tervünk
van, melyeket meglepetésnek
szánunk. De annyit már most is
elárulhatok, hogy gyerekprogra-
mokat is szervezünk, EU-s ját-
szóteret alakítunk ki, ahol a szü-
lõk közelségében játszhatnak a
gyerekek.

Plazma televízión nézhetik
az olimpiát

A régi szolgáltatások mellett
lesznek újak is? 

Megmarad a pizza. Igazi slá-
ger, nagyon kedvelik. Mi az olasz
pizzát készítjük, házhoz is kiszál-
lítjuk a különbözõ salátákkal. Új
kerti tûzhelyet építettünk, a lát-
ványkonyhánk is sok-sok külön-
legességgel várja vendégeinket.
Francia és japánkonyha hétvégé-
ket, koktélbemutatókat, showkat
rendezünk, meghívunk ismert sé-
feket és gasztronómiában jártas
szakembereket. Programjaink kö-
zött szerepel a Szerb Napok és
szerb specialitások is.

Igazán dicséretes tervek…
S még a jelentõsebb beruházá-

sokról nem is beszéltünk… De
addig is annyit, hogy Göd „ék-
szerdobozát” szeretnénk mívesen
megformálni.  

Egy mondatban hogyan lehet-
ne megfogalmazni a White Room,
a Fehér szoba hangulatát, at-
moszféráját?

Az a hely a Gödi Udvarban,
ahová mindenki örömmel jön,
mert jó zene, finom ételek és sö-
rök, kedves vendéglátók várják a
vendégeket. A hely, ahol tökéle-
tes harmóniában egyesül a gödi
feeling, ahol 200 ülõhely várja
azokat, akik a hatalmas plazma
televízión szeretnék figyelemmel
kísérni az athéni olimpia verse-
nyeit. Szurkoljunk együtt a ma-
gyar csapat tagjainak, köztük a
gödi Kammerer Zoli újabb gyõ-
zelméért. Igazán szép nyitány
lenne…

VETÉSI IMRE

Mi a White Room, a Fehér szoba titka?
Brad Pitt is elégedett volt

A régió egyik közkedvelt cukrászdájában beszélgetünk. Az egykori világsztár nevével fémjelzett vendéglátóegység teraszán kel-
lemes zene szól, mellettünk nagy a sürgés-forgás. Beszélgetõtársaim, Pataky Levente és Hegyi „Stopa” István igazi profi vendég-
látósként értékelik benyomásaikat. Élvezettel hallgatom megjegyzéseiket. A jó szakember szemével és rutinjával értékelnek min-
den finomságot. Láthatóan tetszik nekik a hely atmoszférája, az igényes „elõadott” közvetlenség.

Hegyi „Stopa” István
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A 2003-2004-es bajnoki évben, fõ-
leg tavasszal, jól szerepeltek a gödi
labdarúgók. A felnõttek mellett az
ifik aranyérmet értek el, s ehhez jött
az öregfiúké is.

A 2004-2005-es bajnoki évben
pedig Pest megye területi II. osztály
Északi csoportjában szerepelünk, s
augusztus 8-án  Nagyma-
ros csapatát fogadtuk. 

A bajnoki rajt elsõ
mérközése elõtt Mudri
József szakosztályveze-
tõvel beszélgettem.

- Afelnõtt csapat július
3-án kezdte el a felkészü-
lést  Turtóczki Sándor
irányításával. Boldogan
mondhatom el, hogy
mindenki maradt, csak a
két ifista, a Samu testvé-
rek igazoltak más csapat-
ba. A csapathoz érkezett
a középpályás Kekecs Csaba
(Örbottyán), a védõsorba Kiss Péter
(Szõdliget). Együd Zsolt újra el-
kezdte az edzéseket. A csatársort
Laczi Zsolttal (Erdõkertes) erõsítet-
tük meg két gólerõs támadó, Erdélyi
és Csuka mellé. Huszonkettes kere-
tünk lelkiismeretesen készült heti há-
rom edzéssel a nem titkolt cél, az el-
sõ helyezés megszerzésére.  Az ifi-

bõl öt játékos került fel a “nagycsa-
patba”,     akiket az edzõ fokozatosan
épít be  a csapatba. Az õszi sorsolá-
sunk úgy látom, jó. 

- Kik lesznek a vetélytársak? -
Érd, Diósd, Tárnok és esetleg a Du-
nakeszi Kinizsi csapatával vívha-
tunk nagy harcot a dobogós helyért.

Az ifi is elkezdte
edzését Tuza József
edzõ vezetésével, a ti-
zennyolcas kerethez a
serdülõ csapatból jöt-
tek fel a legjobbak. Az
öregfiúk augusztus
végén kezdik el a fel-
készülést. Itt a csapat
erõssége Nyilas,
Kriska, Füle, Simon,
Petró. 

Lapzártánkkal egy-
idõben játszott mér-
kõzésen Erdélyi ve-

zérletével magabizotos gyõzelmet
aratott  a Turtóczky legénység a hõ-
siesen küzdõ Nagymaros. A szin-
vonalas, jó iramú mérkõzésen, a gö-
diek üdvöskéje, Erdélyi “Janika” ez-
úttal is brillírozott. A tehetséges játé-
kos mesterhármassal járult hozzá a
3:1-es gyözelemhez.  Gratulálunk a
jó rajthoz, és az ifik 7:0-ás
diadalához.                      S. L. - V- I.

Magabiztos gyõzelem
Erdélyi mesterhármasával rajtolt a csapat

A gödiek inkább csak csak BM-
üdülõként ismerik. Akik felújítása
óta, mint több városi rendezvény
helyszínén ott jártak, lassacskán
megszokják szebben csengõ nevét –
Dunapart Üdülõházak. 

Akulturált helyszín egyaránt „ott-
hont ad” pihenésre, sportolásra, tar-
talmas kikapcsolódásra. 

Az üdülõ vezetõje, Danis Gábor a
Gödi Körképen keresztül tájékoztat-
ják Önöket azokról a lehetõségekrõl,

amelyek a helyben lakók, valamint a
közelebbi és távolabbi rokonaik, is-
merõseik számára ötletként szolgál-
hat családi kikapcsolódáshoz, ven-
dégfogadáshoz, ünnepségek megtar-
tásához, vagy cégek, intézmények
részére rendezvények helyszíneként
nyújtanak lehetõséget. Igény szerint
a rendezvények megszervezését és
lebonyolítását is vállalják. Külföldi
vendég fogadására is alkalmas a

hely, a környék pedig gazdag a látni-
valókban és a programokban: 
Szeretettel várják érdeklõdésüket!
Általános: - focipálya, - biliárdasz-
tal, - teniszpálya, - szalonnasütõhely,
bográcsoló, flekkensütõ, - kerti
party, - gyógyvízû termálfürdõ 2
km-re (bentlakónak 50% kedvez-
mény belépõre)
- kajak, kenu (bentlakónak), - lovag-
lási lehetõség közelben, - Bp.-Szob
kerékpárút, - étkezés - Duna Csárda
Családok részére: - egész nap nyi-
tott park, - vendégszállás, - gyer-
mek-buli, - szalagavató, - érettségi
bankett, - osztálytalálkozó, - esküvõ,
- rendezvényhez ebéd, vacsora
Cégek, intézmények részére: -
konferenciaterem, - szakmai tré-
ning, - üzleti találkozó, - árúbemu-
tató, - kiállítás, - üzleti ebéd, vacso-
ra, - elõadás, mûsor, - színházi be-
mutató, - hangverseny, - iskolai tá-
bor, - „erdei iskola”.

Nyitva: 
Június 1. – szeptember 15. 

között a faházak
Egész évben a fûthetõ 
közösségi helyiségek 

Cím: 2132 Göd, Jósika utca 14. 
Telefon/fax: 06-27-336-407, 

06-1-443-5525
E-mail: duna_part@invitel.hu
Honlap: www.nyaralohazak.hu

Dunapart Nyaralóházak

Erdélyi János
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Tanszervásár a Papírháznál!
2004. augusztus 16-tól 2004. szeptember 11-ig 

tanszer vásárt tartunk.

Ízelítõ árainkból: 
Budmil iskolatáska kisiskolásoknak 6490,-Ft/db
Budmil hátizsák 5550,-Ft/db   
Budmil tolltartó 675,-Ft/db 
Farmer és kord tolltartó 890,-Ft/db 
Conté evolution 12 színõ ceruza 895,-Ft/db
Színes ceruza készlet 12 színõ 400,-Ft/db
Grafit ceruza hajlékony 25,-Ft/db
A/5 füzet (kockás, vonalas) mintás elõlappal 60,-Ft/db
A/4 füzet (kockás, vonalas) mintás elõlappal100,-Ft/db

15% kedvezményt adunk minden iskolatáska, 
tolltartó, ceruza és füzet vásárlása esetén!

Fentieken kívül sok más iskolai kellékkel, tanszerrel
várjuk kedves vásárlóinkat! 

Papírház
2132 Göd, Vasút utca 34.

(Felsõ-gödi vasútállomásnál, a Németh László
Általános Iskolával szemben a vasút túloldalán) 

Tel: 27-332-278
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• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosogató-
gépek, mikrohullámú sütõk, villanytûz-
helyek javítását vállalom – garanciá-
val. 
Telefon: 06-20-318-1325, 27-359-
975/31 mellék szombaton és vasárnap
is.
• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-
ruhatisztítás, búvárszivattyú tekercse-
lés, Gödön a Kincsem Parkban. Ny:
10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-
30-296-1771
• Polgármesteri Hivatal mögött régi
építésû, összkomfortos 50 m2 + gará-
zsos ház 183 nöl telken eladó. Tel.: 27-
332-039
• Göd-felsõn lakóparkban új, 65 m2-
es összkomfortos elsõ emeleti lakásom
elcserélném gödi 80-120 nöl telken lé-
võ kis családi házra. Tel.: 27-334-608,
06-30-275-6221. Ugyanitt ARGO mo-
bilklíma féláron eladó.
• Idõs házaspár mellé középkorú füg-
getlen, lehetõleg alsógödi gondozónõt
keresek.. Napi 2 órai elfoglaltsággal és
hétvégén is. Tel.: 06-30-277-7276
• Újonnan nyílt csempeboltunkba
nõi munkatársat keresünk, számító-
gépes és kereskedelmi gyakorlat elõnyt
jelent. Szakmai önéletrajz benyújtása
szükséges. Cím: 2131 Göd, Nemeskéri
út 33. Tel.: 27-532-895, Fax: 27-532-
896 E-mail: csempebolt@invitel.hu
• Délutáni 4-6 órás elfoglaltságra ke-
resek kereskedelmi érzékkel rendelke-

zõ mõi munkavállalót. Lehet csökkent
munkaképességû is. Telefon: 06-20/
921-7544
• Felújított, rövid, fekete bécsi zongo-
ra 100 eFt-ért eladó. Telefon: 06-70/
5141-465
• 30-as fiatalember augusztusi sza-
badsága idejére bármiféle munkát ke-
res – lehet fizikai, segédmunka is. Tele-
fon: 
• Alsógödön, központi helyen 50nm-
es, felújított házrész 100 nöles kerttel
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Érdek-
lõdni telefonon: 06-70/ 364-8442 

Apróhirdetések
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Homok, 
sóder 

szállítása
06-20-496-1264

Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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