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A polgármester arra biztatta a
fiatalokat, hogy ma már szaba-
don utazhatnak, menjenek el a
nyugati országokba tapasztalato-
kat szerezni. Aztán, ismeretek-
ben gazdagodva térjenek haza,
hogy tudásukat itthon hasznosít-
sák a szûkebb-tágabb közösség
javára!

A polgármester többek között
arra hívta fel a figyelmet: 

- Örülhetünk, hogy Európához
tartozunk, de nem felejthetjük el
múltunkat, gyökereinket. Tanul-
nunk kell évezredes történel-
münkbõl, s nem feledkezhetünk
meg nemzeti érdekeinkrõl.

Folytatás a 6. oldalon.

Korunk és az államalapítás
Méltó módon ünnepelt a város 

A népvándorlások, az új hazát keresõ népek harca jellemezte ál-
lamalapító Szent István királyunk korát. Az õ törvényei nélkül nem
fogadott volna be minket Európa - mondta augusztus huszadikán,
az ünnepi beszédében Sándor István polgármester. A korabeli szük-
ségszerûség felismerését összehasonlította a mai idõk új követelmé-
nyével, az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk megtörténtével.

Az idén alakult gödi Kolping is-
kolában rendhagyó módon mi-
nistráns csengõ terelgette az el-
sõsöket az iskolapad felé au-
gusztus harmincadikán. Szep-
tember elsején viszont a
már megszokott iskolacsengõ
harsány hangjaira kezdte meg az
idei tanévet közel kétezer gödi
iskolás.

Jó hír a kicsiknek, hogy a ta-
nárok az idei és az elkövetkezen-
dõ években az iskolát kezdõket
nem buktathatják meg, s negye-

dikes korukig szülõi egyetértés
szükséges hozzá, hogy a tanulót
megbuktathassák. Nem is osz-
tályzatot, hanem szöveges érté-
kelést kapnak tanulmányi elõ-
menetelükrõl, így a szülõk ala-
posabban tájékozódhatnak gye-
rekeik tudásáról. 

Újdonság még az oktatásban,
hogy a felsõtagozatosok tanter-
vébe kötelezõen bevezették a
mozgóképkultúra és médiaisme-
ret tantárgyat.

BCSI

Évnyitók - tanévkezdés

Az athéni olimpián aratott kaja-
kos sikerek közelsége valósággal
vonzotta az érdeklõdõ sportbará-
tokat a XI. Göd Kupa versenyei-
re. Közel 400 fiatal kajakozó ne-
vezett az országosan is rangos
eseménynek számító versenyre.
Szobról, Nagymarosról, Verõcé-
rõl, Vácról, Dunakeszirõl, Réval-
másról, Bécsbõl és Gödrõl érke-

zett fiatalok 18 futamban szálltak
hajóba. Óriási érdeklõdés övezte
a jövõ bajnokainak seregszemlé-
jét, melyen megjelent a Magyar
Kajak-kenu Szövetség fõtitkára,
Schmidt Gábor is. A rangos ese-
ményen ott volt Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester és Szegedi
Sándor korábbi polgármester is. 

Folytatás a 25. oldalon.

Kajakosok ünnepe Gödön
400 fiatal versengett a gyõzelmi trófeáért

Öt éves a város
Interjú Sándor István polgármesterrel

- a jubileum alkalmából
- Polgármester Úr! Augusz-

tusban Göd már öt éves város
volt, ez az év az európai uniós
tagságot is elhozta számunkra.
Már ’96-ban pályáztunk a váro-
si rangra, majd ’99-ben járt si-
kerrel a település. De úgy tu-
dom, hogy Alsógöd és Felsõgöd
egyesítésével a nagyközség lét-
rehozása az Ön személyéhez i
kötõdik. Hogyan függnek össze
ezek a körülmények?

- Amikor 1970-ben szorgal-
maztuk a nagyközség kialakítá-
sát, felmerült az a szempont,
hogy egy késõbbi városi fejlõ-
dést a két összeérõ település
csak együtt lesz képes megvaló-
sítani. 

Folytatás a 2. oldalon.

A legyõzhetetlen négyes

Kammerer Zoltánnal készült interjúnk a 23. oldalon olvasható.
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A nyár
gyümülcsei

Az alsógödi kertbará-
tok évrõl-évre bemutat-
ják, hogy szorgos mun-
kájukért milyen külön-
legességekkel jutal-
mazza õket a természet.

Összeállításunkat  
a 19. oldalon találják
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Folytatás az 1. oldalról.
Én azt mondom, hogy onnan indult ez

a folyamat, az egyesítéstõl, ami majd lehe-
tõvé teheti – gondoltuk már akkor – a vá-
rosi rang megpályázását. 

A várossá fejlõdés hosszadalmas folya-
mat, vannak sikeres és sikertelen próbálko-
zások, eléri a szintet, nem éri el, a bírálók
kegyesek, illetve kevésbé kegyesek...
1970-tõl 1999-ig jutottunk el oda, hogy
megkapjuk a városi rangot. Ez az idõ sze-
rintem nem hosszú. Természetesen hozzá
kell tenni, hogy a „város” még nem volt
kész, s még most sem teljesül minden fel-

tétel. Ezt ki merem jelenteni az 5 éves év-
fordulón is. Egy város a falutól magasabb
szintû ellátást nyújt – ez különbözteti meg
õket. Vonatkozik ez például az egészség-
ügyi ellátásra, ahol van problémánk; az ok-
tatásra, mert hiányzik a középiskola; ko-
moly az igény egy nagy befogadóképessé-
gû, komoly mûvelõdési házra, olyan nincs
Gödön; és az utcák 80 százalékának kö-
vesnek kellene lennie. Próbáljuk ezt meg-
valósítani, a csatornahálózat még idén eléri
a városi szint mértékét. 

A városi rang megítélése öt éve re-
ményt nyújtott arra, hogy elinduljunk ezen
a nem könnyû úton. Megtettük az elsõ lé-
péseket, s minden évben újra és újra meg-
lépte Göd a következõket – amire akkor
éppen képes volt. 1999-et követõen léte-
zett a településnek egy községi „falusi”
rendezési terve, közben várost építünk.
Most a szerkezeti tervnél tartunk, melynek
kialakítása során érzékeltük: igazán nagy
különbségek vannak egy város és egy köz-
ség rendezési terve között. Anégyzetméte-
renkénti beépítettség jellemzõje, a kisebb
vagy magasabb épületek, a zöld területek
tekintetében... Idõközben csak kellett épí-
tési engedélyt is kiadni, s hogy milyen ter-
vet fogadhatunk el, abban nagy volt az el-
lentmondás.

– Hogyan oldották meg a visszás hely-
zetet?

- Igazából felfüggesztettük a meglévõ
rendezési terv végrehajtást, miközben
szorgalmaztam az új kialakítását. Az újban
is akad hiányosság, de az mégsem megy,

hogy a várossá avatás óta eltelt 5 év után
sincs városi rendezési terv, mert úgy nem
lehet dolgozni. Van néhány vitás kérdé-
sünk a hatóságokkal is; a környezetvéde-
lemmel, a Duna-Ipoly nemzeti parkkal.
Azokat kivettük, majd késõbb születik
meg a döntés, de el tud indulni és mûköd-
ni kezd egy városépítési terv.

– Ön erõsen szorgalmazta a település-
szerkezeti terv mielõbbi elfogadását – a hi-
ányosságok ellenére is sikerült azt keresz-
tülvinniük. Többször hangsúlyozta azt,
hogy a terv 10-15 évre elõre meghatározza
a fejlõdés irányát. Sokan nem értették, mi-

ért beszél 15 évrõl, amikor a jogszabály
tízévenkénti megújítást ír elõ. És a tervhez
elfogadása után is hozzá lehet nyúlni?

- Természetesen. Az elfogadás nem je-
lenti azt, hogy idõközben ne lehetne mó-
dosítani, hiszen mi is változunk, a gazdasá-
gi körülmények is változnak, a lehetõsé-
gek is, sõt sok minden más. El kellett már
mozdulnunk a holtpontról, ezért ragasz-
kodtunk jó néhányan a tervezet elfogadta-
tásához, s végül a többség mellénk állt.
Hogy 15 évre elõre tekintõ egy tíz éves
ciklusra szóló terv, az természetes, hiszen a
folyamat meghatározza a késõbbi változá-
sokat is. Ha a terv szerint mondjuk nyolc
év múlva elkészül egy új beruházás, az 12-
15 év múlva is ott áll majd, s a kiindulási
alap része lesz a további tervezésben. De
2014-ben letelik a tíz év! A régi rendezési
terv szerint most bajban lennénk a közin-
tézmények további építésével is, mert ab-
ban nincsenek ilyenek.

– A tornacsarnokra gondol?
- Igen. A tornacsarnok ügyének elsõ

szakasza a szerzõdéskötéssel lezárul. Az
eredményhirdetést követõ nyolc nap után
lehet szerzõdést kötni, s mi a nyolcadik
nap után megkötjük ezt a szerzõdést. Hoz-
zá tartozik a városhoz, hogy legyen egy
csarnok, ahová befér a kosárlabda, kézilab-
da meccs, s a közönsége is, ahol nagy ren-
dezvények tarthatók. Eddig nem volt hol
ilyet megtartani. Elõkészítés alatt van a
rendelõintézet is. Keressük azt a legol-
csóbb megoldást, ami a mi anyagi helyze-
tünknek megfelel. A jelenlegi orvosi ren-

delõk mellé, a hivatal udvarára új épület-
szárnyat szántunk, hogy azok együtt erre a
célra használhatók legyenek. Az orvosok
megkonzultálták, és úgy gondolták, hogy
õk azt nem látnák ott szívesen. A meglévõ
épület az õ tulajdonuk, megvásárolták,
ezért az elõkészületeket leállítottam. Pedig
szép lett volna, amit terveztünk...

– A meglévõ kis épület nem erõsíti a vá-
rosi kinézetet, s a megoldáshoz sem kerül-
tünk így közelebb. Mi lehet a következõ lé-
pés a rendelõ-ügyben?

- Afõmérnök azért dolgozik az erre vo-
natkozó terveken, mert valaminek épülnie
kell… Addig jó néhány orvosi szakágban
a most is mûködõ magán rendelõintézet,
TB-szerzõdés alapján, már megoldást je-
lenthetne. Hamarosan a csatornázás ügyé-
ben is eredményhirdetés lesz. Két hónapot
csúsztunk, mert bepereltek bennünket,
hogy a kiírás túl szigorú volt! Igen, mi na-
gyon komoly biztosítékokat kértünk. Ezért
késett a munka.

– A tornacsarnokkal kapcsolatban
megszületett a sorrendiségi döntés. A Gö-
dért Alapítványon keresztül valósul meg a
kivitelezés? 

- Döntöttünk a sorrendrõl, megbeszél-
tük a szerzõdést a minisztériummal is,
minden rendben van. De alapítványnak õk
nem adnak pénzt. Az önkormányzat fog
szerzõdésben állni a kivitelezõvel.

- Várható-e még nagyobb horderejû
munka a közeljövõre?

- Megkezdjük a strand rekonstrukcióját.
Elméletileg még ebben az évben 50 milli-
ót szeretnénk a strandra költeni, hogy a je-
lenleg meglévõ épületet kiváltsuk, teljesen
lebontják azt. Az újat pedig felépítik.

- Az ismert látványterv valósul meg?
- Igen, valószínû, bár még tárgyalunk

német befektetõkkel. A tervben szerepel
öltözõ, szálláshely, egészségügyi kezelõ-
helyek. A parkolók, az erdõrész is a strand
területét bõvítik majd. Új medence készül,
és parkolók – majdnem körben. Az Euró-
pai Unióban ezek szabványméretû terüle-
tek, ezért kellett az erdõbõl is hozzátenni.
A házakat nem lett volna szabad ilyen kö-
zel engedni hozzá annak idején… Ami

idén elindul a tornacsarnokon, a strand be-
ruházáson, a 26 km csatorna építésén kívül
– melyek befejezése idõfüggõ –, az 5 km
út megépítése ebben az évben. Ajárda épí-
tés végkifejletét még nem látom, bár idén
jobban haladt, mint az elmúlt évben. A la-
kosság is segített. 

– Bevált a sóder- és cementár megtérí-
tésének újabb módszere?

- Nem igazán. Jövõre áttérünk a négy-
zetméterre. Én nem akarom bántani az em-
bereket, de sokan úgy kérik a számlát,
hogy a munkadíj is benne van. 2005-ben
egységesen 4000 forintot térítünk négyzet-
méterenként. Ez egy középárfolyam. 

- A járdákról rögtön az utcafront, a ke-
rítések elõtti közterület jut eszembe. Van-
nak települések, ahol nem osztozkodnak
azon, ki a felelõs az utcaképért. Mindenki
megfogja a szerszámot. A lakosság a saját
háza táján és elõtte, de az önkormányzat is
tesz, kér és számonkér.

- Már többször megjelent, hogy min-
denki próbáljon a saját környezetében ren-
det teremteni, ez nem pénz kérdése. Hál is-
tennek volt esõ, nõ a fû, és egyre többen
vágják is rendesen. Mégsem olyan az ered-
mény, amilyennek én szeretném. Igyekez-
tem, hogy a közintézményeknél, így a vá-
rosházán is legyen rend, hátha több kedvet
kapnak hozzá a lakosok is, és szaporodnak
a virágos területek a városban. Ez egy fo-
lyamat, jelentõs összeget szántunk rá.
Most tervezzük, hogy õsszel sok fát ülte-
tünk kb. 5 millió forint értékben. Egyre
több fa pusztul ki, kidõl vagy ki kell vágni.

– Nem lehet erre pályázatok útján pénzt
szerezni?

- De igen, mi is mindent megpályá-

zunk, hátha sikerrel járunk! 
- A fákról eszembe jut a volt BM, most

Dunapart üdülõ. Örülök, hogy mindenki
igényét kielégítõen nagyon szépen parko-
sított, szépen be van rendezve, a sportléte-
sítményeit egyre többen bérlik, a fõszezon-
ban 60 százalék körüli volt a kihasználtság.
Rendezvények miatt már igen sokszor
foglalt hétvégeken is. Ha így haladunk, el-
érjük a nullszaldós célt 2005-ben. 

Egy városnak nemcsak egy városházá-

Interjú Sándor István polgármesterrel
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ja kell, hogy legyen. Annyi felé elindult a
városiasodás, gondolom, hogy a 10 éves
jubileum alkalmával a gondokról csak,
mint emlékekrõl lesz szó. Akiemelt létesít-
mény-építkezések, a közmûvesítési mun-
kák, amelyek most folynak, már csak vá-
rosra jellemzõek, eredményeik megkülön-
böztetik majd a város Gödöt a nagyközség
Gödtõl.

– Nyilván segít a fejlõdésben, hogy EU-
tagállam lettünk. Sokat várnak ettõl a kö-
rülménytõl?

- Bár azt tudjuk, hogy sok minden má-

jus elseje után sem hírtelen valósul meg.
2007-tõl indulhat meg egy nagyarányú fej-
lesztés, a jelenleg érvényben lévõ európai
uniós költségvetésben Magyarország még
nem tagországként szerepel. De a követke-
zõben, ami 2007-tõl 2012-ig fog szólni,
már Magyarország is uniós tagként alanyi
jogon nyerhet egy sor pályázatot, ha meg-
felelünk a feltételeknek. Egy nehéz feladat
vár még ránk: a régiók kialakítása. Ma-
gyarországon politikai, gazdasági, egzisz-
tenciális okok miatt a megyerendszernek
van történelmi hagyománya. Érzelmileg
kötõdünk hozzá. Az Európai Unió szerint
ez kezelhetetlen. És a fõváros besorolása is
nehéz döntés. Pest megyének a fõváros 38
milliárd forint mínuszt jelenthet, mert a
jobb infrastruktúrával „rontja az összké-
pet”. A pályázatok elbírálása során rosz-
szabb besorolást kap Pest megye. De mi
magunk adtuk meg az Uniónak, hogy Pest
megye és Budapest a régió. Most gondol-
kodnak sokan, hogy Pest megyének a fõ-
várostól külön jobb esélyei lennének.
Mindezt rendezni kell! Minden kormány a
másikra vár a közigazgatási reformmal,
mígnem egyszer az Európai Unió kimond-
ja majd, hogy nincs tovább. 

– Az 5 év alatt mi volt az, amiben Ön
látványos fejlõdést tapasztalt? 

- Az egyik nagy eredmény, hogy min-
den nehézség ellenére egyre növekvõ szín-
vonalon mûködik a város. A csatornázás
olyan tempóban indult el, hogy a múlt év-
ben 16 kilométert építettünk meg, ebben
az évben már csak 27 km a nem csatorná-
zott utcaszakasz. Ha befejezzük, az a város
teljes csatornázottságát jelenti majd. Ez

nagy eredmény, hiszen a sok kis telek csa-
torna nélkül, derítõkkel elviselhetetlen
mértékû környezetszennyezést okozna. A
következõ elõrelépés az oktatás területén,
hogy mégiscsak mûködik – igaz, több
mint öt éve – egy piarista középiskola,
most pedig beindult az elsõ osztály egy
ökomenikus egyházi általános iskola. Már
nem csak a törvény biztosítja a választási
lehetõséget, ténylegesen létezik is. Más
szféra a Samsung, ami jelentõs létesít-
mény. Lehet bizonyos tekintetben bírálni,
kifogást találni, de komoly foglalkoztató

üzem, mely jelentõs fejlõdést ért el a múlt
évben. Óriási beruházással, bõvítéssel jel-
legzetesen európai nagyüzemmé vált, ami
a helyi foglalkoztatás szempontjából ké-
sõbb is nagyon fontos. Ezek tulajdonkép-
pen a városi idõszakban jöttek létre.

– Van néhány olyan szegmense Göd
életének, amelyre teljes nyugalommal és
büszkén mondhatjuk, hogy az városi szín-
vonalú.

- Én is mondhatok ilyet: például 37 ci-
vil szervezet mûködik nálunk! Ebben azon
a szinten vagyunk, mint a hasonló nagysá-
gú városok, és fontos, hogy így legyen.
Olyan területeket ölel fel a munkájuk, me-
lyeket az önkormányzat jellegénél fogva
nem tud átfogni. Szociális-jótékony, kultu-
rális, környezetvédõ, érdekképviseleti fel-
adatokat látnak el például, de hézagpótló-
an, más jelleggel, mint esetleg a hivatal
szakterületei. Egyesületek, klubok, együt-
tesek és társaságok jönnek létre folyamato-
san. Idén nagy takarítási munkálatok foly-
tak a civilek segítségével. A most induló
járõrszolgálathoz is csatlakozhatnak alkal-
manként 2-2 fõvel, jelentkezés alapján. A
Lions Club ma már nélkülözhetetlenül
eszünkbe jut a Nyárnyitó Napok kapcsán.
Vannak hagyományõrzõink, nyugdíjas
klubunk, mûvészetpártolóink. Ellenpólus-
ként említem a sportolókat, bár az is kultú-
ra, amit õk mûvelnek – s milyen eredmé-
nyesen! Sportegyesületi szakosztályunk
olyan sok van, hogy nehéz felsorolni vala-
mennyit, 12 valóban mûködõ szakosztályt.
Olyan nemzetközi sakkverseny, ami ná-
lunk volt a nyáron, nem sok vidéki város-
ban szervezõdik. Kajak-kenu versenyünk-

re, a Göd Kupára már külföldrõl is eljön-
nek hozzánk. Ezek a rendezvények renge-
teg embert vonzzanak. Nemzetközi baj-
nokságokon másodosztályában játszó ké-
zilabda, kosárlabda csapattal büszkélked-
hetünk. Ezek azok a jellemzõk, amik még-
iscsak fémjelzik a városi rangot. 2002 óta
a városi ünnepségek jól mûködõ, színvo-
nalas rendezvények, látogatottságuk meg-
ugrott és összetartó erejük bontakozik. Az
iskolások színvonalas elõadásai, a nyugdí-
jasok szereplései kedves színfoltot jelente-
nek. A Városi Vegyeskar már más kategó-
ria, magasabb színvonal! Szinte profi mó-
don énekelnek. Lelkes a mûvelõdési ház, a
könyvtár vezetése, értik a dolgukat, jól
csinálják… Meg vagyok velük elégedve.
Nyugodtan állíthatom, hogy hónapról-hó-
napra tömegeket mozgatnak meg. Sok a
folyamatos elfoglaltságot jelentõ program,
és idõszakosan is magas színvonalú ren-
dezvényeik, kiállításaik vannak. Arra tö-
rekszünk, hogy a helyiek is mutassák meg
a tudásukat, és másoknak is adjunk lehetõ-
séget. Az alsógödi iskolában nagyon sok
lehetõséget biztosít az önkormányzaton túl
a két alapítvány. Rendkívül eredményesen
vesznek részt a huzellás gyerekek tanul-
mányi versenyeken. Hihetetlenül jól mû-
ködik a felsõgödi iskolában a mûvészeti
oktatás. Több mint 400 gyerek képzõmû-
vészeti, tánc- és zenei képzése folyik, ez
igazán kiemelkedõnek mondható. 

– Én még hozzávenném a felsoroláshoz
a hitélet, a gyülekezetek összetartását és a
jótékonyságot is. Önnek, mint hívõ ember-
nek mi a véleménye errõl?

- Bizony, ilyen szempontból már töb-
bek is vagyunk, mint egyszerû kisváros,
hiszen gyakran, s nem sok helyen épül
templom. Itt épült és épül. A Mária-kápol-
na munkálatai is egész jól állnak már.

Alsógödön az új katolikus épület-komple-
xum nem csak templom, hanem közösségi
ház is, ahol vannak hangversenyek, elõ-
adások, jótékony célú összejövetelek.
Most iskolai osztály kezdi meg benne a ta-
nulást. Ez becsülendõ és értékelendõ, s az
önkormányzat erejéhez mérten támogatja
õket. Az egyházközösség a reformátusok-

nál és az evangélikusoknál is jól mûködik,
hallatnak magukról. Egyre több olyan em-
ber van köztünk, aki úgy érzi, hogy neki
segítenie kell. A szegényebb testvértelepü-
lésekre, Ukrajnába, Erdélybe évente 2-3
kamion megy különbözõ összegyûjtött
holmikkal, amiket a lakosság ad össze.
Tiszteletre méltó a Gödön élõ mûvészek
jótékony szerepvállalása városi szinten is.
Tudomásom szerint bármikor számíthat
rájuk a közösség. 

- Sok minden szóba került az öt évre
visszatekintve, és elõre is néztünk egy ki-
csit. Kérem, foglalja össze mindezt úgy,
hogy Ön szerint a város szempontjából a
leglényegesebb gondolat kitûnjön belõle!  

- Összefoglalva azt mondhatom, hogy
egy települést vezetve oda kell figyelni a
materiális dolgokra, amiket létre kell hozni
– legyen út, óvoda, iskola, járda, csatorna
stb. –, és a szellemi feladatokra, melyeket
el kell látni –, hogy legyen egy közösség,
melynek nálunk megvannak a csírái, sõt!
És folyamatosan szinten kell tartani és fej-
leszteni azokat. Természetesen ehhez sok
pénz is szükséges, de egy település szelle-
mi arculata az ott élõ embereken múlik.
Örömmel látni egy-egy rendezvényt, ahol
ezt érzékelni lehet. Ha van valamilyen
szintû összefogás, közösségi élet, és jó a
kulturális színvonal, akkor az emberek jól
érzik magukat. Én büszke vagyok az au-
gusztus 20-i ünnepségünkre például, a két
új díszpolgárunkra, s hogy Göncz Árpád
elfogadta meghívásunkat. Kammerer Zol-
tánra is büszkék vagyunk, aki háromszo-
ros olimpiai bajnok. Az önkéntes munka a
tisztaság érdekében, a rászorulók segítésé-
ben, a templomépítésben, a mûvészek fel-
ajánlásai és sorolhatnám, …mindez fon-
tos. Ez városi színvonalú! Hihetetlen hete-
rogén a lakosság, itt sokfelõl jött sokféle

ember telepedett le. Ez a település nem at-
tól város, mert az emberek igyekeznek
mindennapi kötelezettségeiknek eleget
tenni. Attól lesz igazi város, ha a szokásai-
kat igyekeznek egymáshoz igazítani és
tudnak együtt élni. 

- Köszönöm az interjút!
KISS-KÁSA ÉVA

- a város öt éves jubileuma alkalmából
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Mint a XX. század legvégén ismét városi rangot
kapott település akkori polgármestere, Szegedi
Sándor önkormányzati képviselõ kérdésünkre
így fogalmazta meg Göd városi rangra emelésé-
vel kapcsolatos legfontosabb gondolatait:   

Már az elõzõ önkormányzati ciklus idején,
1996-ban is úgy döntött a képviselõ-testület, hogy
kéri a városi besorolást Göd nagyközség számára.
Sikerrel azonban csak az 1999 elején megismételt
próbálkozásunk járt, s 1999. augusztus 20-a, álla-
mi ünnepünk alkalmából került sor a várossá ava-
tásra.

Sok ellenzõje volt akkor e törekvésnek – a tes-
tület sorain kívül. Aképviselõk egyhangúlag mel-
lette döntöttek, megszavazták a városi rang kérel-
mezését. Annak elnyerése már rögtön a követke-
zõ év költségvetésében 140 millió forinttal hozott
többet Gödnek a központi elosztás során. Abefek-
tetõk szempontjából is kedvezõ fordulatot jelen-
tett – gondoljunk csak a Samsung-ra! 

Bár város a településünk, sok tekintetben még
õrzi falusias jellegét, mint például az úthálózat.
Mégis, utólag és azóta is hasznosnak tûnik a vá-
rossá nyilváníttatás. Számos hasonló nagyságú,
lélekszámú település lépett elõ várossá a fõvá-

rost környezõ övezetben – mint akkoriban
Vecsés, az idén Fót –, s példájuk a mi döntésünk
helyességét erõsíti. 

Részlet a Gödi Almanach 2000-es kötetébõl,
melynek kiadása éppen egybeesett államalapítá-
sunk 1000. évfordulójával is:

“GÖD VÁROSSÁ AVATÁSA 1999.
Tisztelt Polgárok!
Göd városa a Dunakanyar kapuja a bal parton.
1999.! Göd 1625 év után újra város.
Elsõ várát, a római óriás erõdöt Frigedius vezér

építtette a kvádok ellen Kr. után 374-ben. A ké-
sõbbi avarkori, majd honfoglaláskori földvárunk
építése óta több mint ezer esztendõ telt el. Az
árpádkori magyar települést IV. Béla király okle-
vele említi 1255-ben, vagyis 749 éve. “

Ebben  az írásos emlékben együtt szerepel Göd
a szomszédos Dunakeszivel. Ennek  jövõre már a
750 éves jubileumát ünnepelhetjük. Méltó meg-
emlékezésre kerülhet sor, ha e jeles eseményre
olyan lelkesen, s helytörténészi precizitással ké-
szülünk fel, amelyet az Almanach kötetei is bizo-
nyítanak. Múltunk megismerésébõl erõt meríthe-
tünk a jövõ feladatainak megoldásához!

SZERKESZTÕSÉG

A döntés helyessége

A 10. Gödi Almanach átadása
Tudósítás képekben

Nagy várakozás elõzte meg a Gödi Almanach 10. kötetének
bemutatását, melyre augusztus 19-én délután ünnepélyes ke-
retek közt, irodalmi kávéházi miliõben és hangulatban került
sor. A mûvelõdési ház nagytermében a Városi Könyvtár

munkatársai a helytörténeti kiadvány rangjához méltó kör-
nyezetben látták vendégül - egy-egy csésze teával is - a szer-
zõket és az érdeklõdõ szakmai- és olvasóközönséget. Gratu-
lálunk a kötet íróinak és az ötletdús házigazdáknak.
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Göd önkormányzata már 1996-
ban tett lépéseket a várossá válás
érdekében, félmillió forintot külö-
nítve el az elõkészületekre. A váro-
siasodást azzal is elõ akarta segíte-
ni, hogy abban az évben fõépítészt
alkalmazott, elindította a helyi au-
tóbusz-közlekedést - létrehozva a
Göd Busz Kft.-t -, döntött egy ide-
iglenes éjjeli menedékhely létesíté-
sérõl a téli idõszakra. A várossá vá-
lás folyamatába illeszkedett egy
hét és fél hektáros terület parcellá-
zása, hogy a “vasúton túl” új lakó-
övezet alakuljon ki. A település
presztizsét növelõ tényezõnek tar-
tották, hogy Göd ad otthont az EL-
TE Biológiai Kutató Állomásának,

a humán kultúra területén sok vá-
rost megelõz, az önkormányzat új-
ságot ad ki, almanachot jelentetett
meg, támogatja a képzõmûvészeti
táborokat, kiállításokat. Ebben az
idõszakban Szabó Géza alpolgár-
mester a kisvárossal szemben tá-
masztott feltételek teljesítése kö-
zött hangsúlyosan említette az
egészségügyi szolgáltatás javulá-
sát, a bevezetett rendszeres nõ-
gyógyászati rendelést és a huszon-
négy órás orvosi ügyeletet. A váro-
si rangra azonban 1999-ig várni
kellett, ám amikor eldõlt, hogy
Gödbõl város lesz, azt akkori pol-
gármestere, Szegedi Sándor az
évek óta tartó tudatos építkezés
eredményeként értékelte. Szerinte
az új önkormányzat tette fel az i-re
a pontot, többek között azzal, hogy
jelentõsen javította a település ké-
pét, és helyet adott egy új áruház-
nak.

A községháza – 1999. július el-
sejétõl városháza – falán emléktáb-
la örökíti meg azt az eseményt, ami
egy település esetében rendszerint
csak egyszer adódik. Augusztus
21-én a Magyar Köztársaság elnö-
ke, Göncz Árpád avatta várossá
Gödöt, átadva a jelképes kulcsot az
új város polgármesterének. Mint
ezt követõen a település akkori el-
sõ embere fogalmazott, a lehetõsé-
geikhez képest a városi ranghoz
méltóvá próbálták tenni az intéz-
ményeket. Felújították a Lenkei ut-
cai óvodát, megtörtént mindkét or-
vosi rendelõ teljes rekonstrukciója,
bõvítették a Németh László Általá-
nos Iskolát. Megkezdték a Huzella
Tivadar Általános Iskola bõvítését
is, mellette tornacsarnok épült.
Belsõ felújítást végeztek a József
Attila Mûvelõdési Házban, meg-
történt a városháza, a polgármeste-
ri hivatal felújítása és bõvítése is.
Korszerûsítették a közvilágítást, a
belvízrendezési program kereté-
ben Göd-felsõn – a legveszélyezte-
tettebb helyeken – megoldódott a
belvíz elvezetése. A szolgáltatás

színvonalát, a választékot növelte a
Penny Market megépülése, majd a
vele szemben létesült szolgáltató-
ház.

A 2002-ben hivatalba lépõ új
önkormányzat egy év alatt tizenhét
kilométer hosszan épített ki csator-
nát, közel öt kilométer utat, járdát
korszerûsített, felújította a volt
BM-üdülõt, virágossá tette a vá-
rost. Elkészült a József Attila Mû-
velõdési Ház tetejének és homlok-
zatának felújítása. Sándor István
polgármester a 2003-as évet az is-
kolák évének nevezte – mivel je-
lentõs összegeket költött az önkor-
mányzat az oktatási intézményekre
-, a 2004-est az óvodák évének,
utalva arra, hogy ez évben az el-
öregedett óvodaépületeket kíván-
ják felújítani. Az igazán jelentõs,
várost formáló nagy fejlesztések-
hez azonban a – községi rendezési
tervet felváltó – településszerkeze-

ti terv elkészítésével és elfogadásá-
val teremtette meg az alapot az ön-
kormányzat. A mintegy három
évig tartó folyamatban részt vett a
lakosság, részt vettek a civil szer-
vezetek, és sokak javaslatának fi-

gyelembe vételével formálódott
véglegessé a terv.

A terv alapján kirajzolódó kép –
mint Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester összefoglalta – kertváros
jellegû, de városias megjelenésû
települést mutat városközponttal, a
szükséges szolgáltatásokkal. Ezt
erõsíti meg majd a szerkezeti terv-
re épülõ szabályozási terv, a helyi
építési szabályzat is, amely egy-két
hónapon belül elkészül. Átalakul a
központtá váló Kossuth tér és kör-
nyéke, hozzákapcsolódik az új kul-
túrház és a Penny Marketig terjedõ
egész szakasz. A már kialakult al-
központok – Alsógödön a Béke út-
nál, a Penny Market környékén,
Felsõgödön az Ady Endre úti szol-
gáltató centrumnál – fejlesztése is
napirendre kerül, és új városrész-

központ alakul ki a temetõ táblájá-
nak déli sarkában, minden irányból
jól megközelíthetõ helyen. Ott
épül meg a parkkal körülvett ifjú-
sági centrum, amelyben az új isko-
la, óvoda és bölcsõde kap helyet.
Néhány hónapon belül elkészül a
szabványos, háromszáz nézõ befo-

gadására alkalmas sportcsarnok a
Németh László iskola volt kézilab-
da-pályáján. Ennek elõkészítése
már az új városvezetés elsõ felada-
tai között szerepelt. Elkezdõdik a
strandfejlesztéssel kapcsolatos ter-
vek megvalósítása is. A strand idei
bevételébõl még az idén hozzálát-
nak az új vizesblokkok építéséhez,
majd a strandhoz vezetõ út és a

megfelelõ parkoló kiépítése követ-
kezik. A jövõ évi bevételt szintén
fejlesztésre kívánják fordítani, de
ismét pályázik az önkormányzat
állami támogatásra új medencék
létesítése érdekében. 

A tervek egy összefüggõ Du-
na-parti sétány kialakítását tar-
talmazzák, s vele párhuzamosan
a part és a sziget rendbe tételét
is. Ki kell kotorni a kis Duna-
ágat, mert a feltöltõdés egyre
gyorsul, és akár el is tûnhet a
sziget, ha nem avatkoznak be. A
város délkeleti határán mintegy
tízhektáros területen lesz a ke-
reskedelmi és szolgáltató-öve-
zet, az iparterületet az új 2-es fõ-
út túloldalán jelöli ki a telepü-
lésszerkezeti terv. Mint ahogy

az alpolgármester fogalmazott, a
terv tíz-tizenöt évre meghatá-
rozza Göd fejlõdését, és egy-
szerre ad lehetõséget a városias
arculat megteremtésére és a
kertvárosi jelleg megõrzésére.

B. J.

A várossá válás évei
A látványos fejlesztések most következhetnek
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Folytatás az 1. oldalról.
A József Attila Mûvelõdési Házban telt ház

elõtt, a meteorológiailag is meleg hangulatú
ünnepségen nagy taps köszöntötte az itt meg-
jelenõ Göncz Árpádot, a Magyar Köztársaság

volt elnökét, feleségét és miniszter leányát,
Göncz Kingát, akiket családi kötelékek fûznek
a városhoz. Hamarné Kismartoni Adrienn, az
ünnepi mûsor vezetõje olvasta fel a képviselõ
testületnek azt a határozatát, melynek alapján
Sándor István Göncz Árpádnak átadta a város
díszpolgára kitüntetést. Posthumus díszpolgár
címmel tüntették ki Wigner Jenõ Nobel díjast,

1922. február 10-én született Budapesten. (Édesap-
ja Göncz Lajos, édesanyja Heimann Ilona.)

1944-ben szerzett jogi doktorátust a Pázmány
Péter Tudomány-egyetemen. 1945-ig az Országos
Földhitelintézet jogásza.

Politikai pályafutása a Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Pártban kezdõdött: a párt
fõtitkárának titkára volt. Eközben a
Független Ifjúság budapesti szerve-
zetének elnöke, s a Nemzedék c. he-
tilap felelõs szerkesztõje 1947-48-
ban. 1948-tól állásnélküli, majd
1949-51 között autogénhegesztõ és
csõlakatos. 1951-56 között talajvé-
delmi technikus, üzemszervezõ ag-
ronómus.

1952-tõl folytatta tanulmányait
is: négy évet elvégzett a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen, diplo-
máját azonban nem szerezhette
meg, a börtönbõl szabadulván ki-
zárták az egyetemrõl. 1957-ben a
Bibó per másodrendû vádlottjaként - “a népi de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló kí-
sérlet miatt” - ítélték életfogytiglani börtönre, eb-
bõl több mint hat évet töltött le. 1963-ban amnesz-
tiával szabadult.

1963-tól szakfordítóként, 1965-tõl mûfordító-
ként és szabadfoglalkozású íróként dolgozott.
1983-ban József Attila díjat kapott, 1989-ben
Wheatland-díjban részesült az angol irodalom ki-
váló tolmácsolásáért. 1991-ben a Premio
Mediterraneo díjat kapta meg.

Drámaíróként ismert alkotása a Magyar Médeia,
Mérleg, Rácsok, Pesszimista komédia,

Perszephoné, Sarusok címmel regénye (1974). Ta-
lálkozások címen novelláskötete (1980) jelent
meg. Száznál több mû - többnyire angol és ameri-
kai szerzõktõl - fordítója. (J. Baldwin, E.L.
Doctorow, W. Faulkner, W. Golding, E. Heming-
way, W. Styron, S. Sontag, J. Updike, E. Wharton
stb.). A Magyar Írószövetség fordítói szakosztályá-

nak vezetõje 1981-tõl 1989-ig.
1988-89-ben az Írók Szakszerve-
zetének elnöke, 1989 decemberétõl
1990 szeptemberéig a Magyar Író-
szövetség elnöki tisztét is betöltöt-
te, azóta a Szövetség tiszteletbeli
elnöke.

Az 1990 tavaszán megtartott el-
sõ szabad választásokon a Szabad
Demokraták Szövetsége ország-
gyûlési képviselõjévé választották.
1990. május 2-ától az új Ország-
gyûlés elnöke volt. E tisztségében
az Alkotmánynak megfelelõen el-
látta a Magyar Köztársaság ideigle-

nes elnöke teendõit is.
1990. augusztus 3-án az Országgyûlés a Magyar

Köztársaság elnökévé választotta.
1995. június 19-én az Országgyûlés újabb 5 év-

re ismét köztársasági elnökké választotta.
2000. augusztus 4-én mandátuma lejárt, a köz-

társasági elnöki tisztséget Mádl Ferencnek adta át. 
1946-ban nõsült. Felesége Göntér Zsuzsanna

diplomás szociális gondozó, tisztviselõ, majd ipari
munkás volt. Két fiuk és két lányuk van, s eddig
hét unokájuk született.

Szabadidejében szenvedélyesen olvas, és szíve-
sen hallgat zenét.

Göd díszpolgára 

Dr. Göncz Árpád
a Magyar Köztársaság volt elnöke

A Városvédõk Egyesülete tett javaslatot a Göd
város Díszpolgára cím idei átadására.

Wigner Jenõ Nobel-díjas fizikust, akadémikust
jelölték, aki a Jávorka Sándor utca 18. szám alatt,
1917-tõl kb. 1940-ig nyaranta Alsógödön írta a
“Csoportelmélet és alkalmazása az atomszínké-
pek kvantummechanikájában” címû mûvét.

A KOB egyhangúlag támogatta a javaslatot,
valamint 50 ezer forinttal hozzájá-
rult a Jávorka utcai épület (ma Pi-
arista Szakmunkásképzõ) falán
egy emléktábla elhelyezéséhez.

Azóta újabb támogatások ér-
keztek. Eddig 110 ezer forintot
gyûjtöttek össze az egyesület ve-
zetõi, B. Rábai Zita és Dr. Horváth
Viktor Gergõ egy emléktábla el-
készíttetésére.

- A Piaristáktól megkértük az
engedélyt az emléktábla elhelye-
zésére.  Wigner megtisztelése már
foglalkoztat egy ideje néhány em-
bert itt Gödön. Lapozzunk csak
bele az Almanach 1998-as kötetébe, mondjuk az
53. és 60. lapok között! Külön felhívom a figyel-
met az 57. oldalon olvashatókra! Szóval Wigner
megtisztelése idestova 10 éves törekvés... – mutat
rá a fizikus képviselõ.

Dr. Horváth Viktor felvette a kapcsolatot
Martha Wheeler Wignerrel és David Wheeler
Wignerrel, hogy megtudja, volna-e esély arra,
hogy Gödre jöjjenek egy kis idõre.  - Egy szép
emlékmû feltételeinek biztosítása érdekében kap-
csolatba léptem a Paksi Atomerõmûvel is, hogy
megtujdam annak a szobrásznak az elérhetõségét,
aki az ottani Wigner mellszobrot készítette. Göd-

re jön a szobrász, hogy megtekint-
se a Piarista épületet, nehogy kör-
nyezetbe nem illõ dolgot ter-
vezzen.- mondja felelõsséget érez-
ve az ügyért.

- Egy biztos: nem tudok még
egy embert Gödrõl, akinek a nevét
a világ összes egyetemén ismer-
nék. Magyarországról is csak né-
hány ilyen nevet tudok. Wigner
minden kétséget kizárólag ezek
között van. A Városvédõ honlapra
már felkerült néhány, a hírrel kap-
csolatos dokumentum:

http://varosvedo.fw.hu  
Lsd.: Göd hírességei; Göd díszpolgárai;

Levél a KOB-hoz; A Nobel-díj; Dr. Horváth
Károly: Egy marslakó Alsógödön 

(Gödi Almanach, 1998.); Wigner ház

Göd díszpolgára 

Dr. Wigner Jenõ
Fizika, Akadémia - Nobel-díj - Göd, Föld, Mars 

Az idei Szent István-napi ünnepségnek francia
vendégei is voltak, Marignane-ból kilenctagú de-
legáció érkezett Gödre. A Duna-parti településen
már nem idegenek a franciák: meglehetõsen szo-
ros kapcsolat fûzi össze a két várost, s a tavalyi au-
gusztus 20-i ünnepségen is itt volt polgármestere
és alpolgármestere. A másik két testvértelepülés-
sel, az erdélyi Hegyközcsatárival – illetve most

már Hegyközpályival – és az a kárpátaljai Jánosi-
val szintén szoros a kapcsolat. Bár sokan mûköd-
tek közre abban, hogy a francia, a romániai és az
ukrajnai településekkel élõ együttmûködés, baráti
viszony alakuljon ki, a jelenlegi önkormányzat ve-
lük való kapcsolatait dr. László Domokos, a kül-
kapcsolatokért felelõs tanácsnok építette ki.

- A Marseille melletti dél-francia kisváros,
Marignane és Göd közötti megállapodást dr. Bog-
nár László akkori polgármester írta alá. – mondta
dr. László Domokos. – A hét éve létrehozott kap-
csolat azóta folyamatos, bár az új önkormányzat-

Hegyközi táj



a huszadik század egyik legnagyobb fizikusát,
akinek részletes életrajza az augusztus 19-én
bemutatott Gödi Almanach legújabb kiadásá-
ban, és a Dunakanyar Régió augusztus 24-i

számának gödi oldalán már megjelent. Élete és
munkássága nagyobb részét az Egyesült Álla-
mokban töltött tudós – fiatal korában – számos
nyáron a Jávorka Sándor utca 18. számú há-
zukban idõzött, dolgozott. Mint már korábban
megírtuk, itt alkotta meg a Csoportelméleti

módszerek alkalmazása a Kvantummechani-
kában címû mûvét.

Göncz Árpád közvetlen és derûs szavakkal
köszönte meg a díszpolgári címet.  Mindenki-
nek olyan barátságos otthont kívánt, mint az
övék itt, ahová pihenni, gondolkodni jár ki a
család. Számukra Göd a nyugalom szigete, a
szabadság jelképe.

Az ünnepi idõszakban érkezett a városba a
franciaországi partnerváros, Marignane en
Provence kilenctagú küldöttsége. Vezetõjük,
Daniel Simon-pieri polgármester felszólalásá-
ban baráti és elismerõ szavakkal gratulált Göncz
Árpádnak. A nyolc évvel ezelõtt megkötött test-
vérvárosi megállapodást méltatva azt mondta:

- Hatodszor járok itt, és jó irányú változáso-
kat látok. Gödön felépítettük a mi közös Euró-
pánkat.

A mûvelõdési házban tartott rendezvényen
Beckerné Szalay Eszter vezetésével közremû-
ködött a Csomádi Dalkör. Utassy Ferenc ve-
zényletével szerepelt Göd Város Vegyeskara
Kodály: Hol vagy István király? címû szerze-
ményével, a vendégeknek kedveskedõ francia

dalokkal, s végül a közönséggel együtt énekel-
ték el a Szózatot.

Az ünnep két napján, augusztus 19-én és

20-án, mint ahogy azt sok résztvevõ is tapasz-
talhatta, számos rendezvényre került sor. Volt
ügyességi gyermek-kerékpáros verseny, óvo-
dás focitorna, játszóház, zenebohóc mûsor ki-
csiknek és nagyoknak, Rekord Kupa az aszta-
litenisz-sport zsonglõreinek. A két napos ün-
nepség, mint az ország oly sok településén, ná-
lunk is tûzijátékkal zárult – a Duna felett.

…ÁCS
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Korunk és az államalapítás
Méltó módon ünnepelt a város 

Határtalan együttmûködés és barátság
Dr. László Domokos emléket állítana a testvértelepüléseknek

nak újra szorosabbra kellett fûznie a kissé megla-
zult szálakat. De amikor tavaly ott jártunk, már ar-
ról is szó esett, hogy a két város közös pályázatot
dolgoz ki egy gödi francia ház és egy Marignane-
i magyar ház kialakításának támogatására.

Mint korábban dr. Bognár László elmondta, a
két település kapcsolata a gödi millecentenáriumi
ünnepségre nyúlik vissza, a testvérkapcsolat elsõ
gyermeke pedig – ahogy Georges Ponce alpolgár-
mester annak idején fogalmazott – Annabelle
Felicité, Gödre települt francia írónõ könyvtárbeli
könyvbemutatója volt. Az idei év tavaszán kint járt
– önkormányzati, hivatali, intézményvezetõi –
küldöttség a kapcsolatok egészen más szintjérõl is
tárgyalt. Mint Pinczehelyi Tamás alpolgármester

elmondta, konkrét befektetési lehetõségekhez is
sikerült társakat találni a francia városban, mivel a
csatlakozás után az együttmûködés még egysze-
rûbbé válik. Három ottani vállalkozóval már kö-
zös terveik is vannak, ami munkát és piacot is je-
lenthet a gödi vállalkozók számára.

- Érdekesen alakult a kapcsolat a másik testvér-
településünkkel, Hegyközcsatárival. – folytatta a
külkapcsolatokért felelõs tanácsnok. – A szintén

dr. Bognár László által hivatalossá tett együttmû-
ködés eredetileg hét, közülük hat színmagyar köz-
séggel jött létre. Az elõzõ ciklusban a viszony kis-
sé meglazult, aztán a választás után újra felvettem
velük a kapcsolatot, elõkészítve a polgármester lá-
togatását. Tavaly hét hegyközi község szétvált, és
mi most Hegyközpályival, valamint a hozzá tarto-
zó két másik községgel vagyunk szorosabb vi-
szonyban.

Közigazgatásilag Hegyközpályihoz tartozik
Hegyközújlak, ahol népfõiskola mûködik, amely-
nek létrehozásában dr. László Domokos is közre-
mûködött az Új Kézfogás Közalapítvány révén.
Még a Horn-kormány idején történelem, földrajz,
magyar nyelvi és irodalmi tankönyvekkel látták el
az intézményt.

- Anépfõiskolán magyarországi elõadók is van-
nak, tavaly dr. Bognár Lászlóval együtt tartottam
ott elõadást. Az én témám a regionális kapcsolatok
voltak. És anyagiakkal is segítettük mûködésüket,
az új önkormányzat részben az intézménynek,
részben az önkormányzatnak nyújtott támogatást.

A legfiatalabb a kárpátaljai Jánosival való
testvértelepülési partnerség. Velük dr. Faragó
László, korábbi önkormányzati képviselõ fonta
szorosra a szálakat. Rendszeresen rendezett gyûj-
tést a község és lakói számára, segítette-szervezte
iskolája oktatási feltételeinek javítását, megszer-
vezte a gyerekek gödi nyaraltatását. Mint néhány
évvel ezelõtt – Barta Mária polgármester látoga-
tásakor – elmondta, 1999-ben az itt nyaraló gyere-
kek, fõleg a családjánál elhelyezett egyik kislány,
inspirálta arra, hogy a magyarlakta község gondja-
in segítsen. Jánosi dr. Faragó László áldozatos
munkáját 2001-ben díszpolgári cím adományozá-
sával ismerte el.

- Göd jelentõs támogatást nyújtott Jánosinak, és
ebben óriási szerepe van Faragó doktornak – tájé-
koztat a tanácsnok. – Több kamion ruha, eszköz
indult tõlünk a kárpátaljai községbe, az elõzõ cik-
lusban gödi mûszaki brigád utazott ki az iskola re-

noválására, a további felújításokra a mostani ön-
kormányzat pedig mintegy egymillió forintot
adott. A beregszászi fõiskola jubileumi ünnepsé-
gén is ott volt, és beszédet is tartott Sándor István

polgármester, de a kapcsolatban legalább ilyen
fontos, hogy családok ismerkedtek meg egymás-
sal. Hol Jánosiból jönnek hozzánk gyerekek, hol
tõlünk mennek ottani családokhoz. Így volt ez
idén nyáron is. Ma is útra készen várakozik egy
kamionnyi könyv, mûszaki cikk és ruhanemû, me-
lyekhez majd németországból származó iskolabú-
torok csatlakoznak, s indulnak tovább a jánosi
gimnázium és a tiszaújlaki magyar ökomenikus is-
kola úticéllal.

Marignane, a testvérváros tiszteletére parkot is
építettek Gödön. A nemzetközi kapcsolatok ta-
nácsnoka azt szeretné, ha valami hasonló a két má-
sik testvértelepülésre is emlékeztetne Gödön.

- Szeretnék maradandó emléket állítani ezeknek
a kapcsolatoknak – mondta befejezésül dr. László
Domokos –, valami olyasmit, ami jelképezi mind
az erdélyi, mind a kárpátaljai településsel való
együttmûködésünket. Ez is része az életünknek,
Göd jelenének, és reméljük jövõjének is – valami-
kor majd határok nélkül, Európában.

B. J.

Francia barátaink

Falunap Kárpátalján
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Az ötvenhárom éves, technikusi oklevél-
lel, fõiskolai diplomával rendelkezõ - és
jelenleg közgazdaságtant tanuló -
Pinczehelyi Tamás képviselõként az egyik
legfiatalabb: 2002-ben lett elõször a testü-
let tagja. Miután a váci Forténál eltöltött
csaknem két évtizedet, a rendszerváltást
követõen vállalkozó lett, s
tulajdonképpen a cégvezetõi
székbõl ült át az alpolgár-
mesteribe. Huszonnegyedik
éve él Gödön, feleségével és
négy gyerekével együtt ter-
mészetesen gödinek tartja
magát.

- Valószínûleg a választók
is úgy vélték, hogy
Pinczehelyi Tamás igazi gö-
di lokálpatrióta, különben
aligha szavaztak volna rá.
Mit gondol képviselõ úr, mi-
vel nyerte meg a hatos vá-
lasztókörzetben élõk bizal-
mát?

- Abban az idõben, amikor
ide költöztünk, éppen a gáz-
vezeték-építés volt napirenden, és én vál-
laltam az ehhez szükséges szervezést. Ház-
ról házra jártam, így aztán az egész körzet
megismerhetett. A rendszerváltástól pedig,
a vállalkozásaimmal számos, környezete-

met érintõ feladatot végeztem. Részint
megkerestek, és a segítségemet kérték, ré-
szint magam kezdeményeztem. Szervez-
tem is útépítéseket, de a Rózsa utca egy
szakaszát például, saját költségemen hoz-
tam rendbe. A Szent Imre herceg utca szin-
te járhatatlan volt, ott szintén az én gépe-
immel építettünk, és költségtérítés nélkül
csináltuk a kõalapot, de a Bocskai utca egy
részét is költségtérítés nélkül, egy részét
pedig önköltségi áron korszerûsítette a cé-
gem. A kilencvenes évek közepén a Rózsa
utca egy szakaszának csatornázását is ön-
költségen végeztük el, és még lehetne so-
rolni, hogy mi mindenben kerestek meg,
kértek segítséget. Amit a cégemmel meg
tudtam oldani, azt meg is oldottam.

- Ezt honorálták a körzetben a választók,
vagy úgy gondolták, hogy képviselõként
még többet tud segíteni?

- Nyilván úgy gondolták, hogy képvise-
lõként többet tudok tenni a hatos körzetért
és egész Gödért. De a választások elõtt
azért az is nyilvánvalóvá vált, hogy a ko-
rábbi városvezetõk nem vitték eléggé elõre
a település ügyeit. Persze, a korábbi pozi-

tív hozzáállásom is hozzájárult, hogy meg-
választottak képviselõnek, majd alpolgár-
mesternek is. Azonban hozzá kell tennem:
sem a korábbi munkámat, sem a mostanit
nem tudtam volna, és nem tudnám így vé-
gezni, ha nincs segítõtársam. Elsõsorban a
feleségemé az érdem, aki hivatása mellett

is átvállalta a gyermekneve-
lés terheinek többségét, az
otthoni feladatokat.

- Mit tudott tenni már
képviselõként körzetéért?
Mivel gyarapodott ebben a
ciklusban a hatos körzet?

- A képviselõi keretbõl
rendbe hoztuk a bölcsõde
elõtti parkolót és az utat, al-
kalmassá téve az aszfalto-
zásra. Egyébként mintegy
másfél kilométer út épült
már meg ebben a ciklusban,
ami négy utcát érintett. És
szeretném elérni, hogy még
az idén kapjon szilárd bur-
kolatú kivezetést a város fe-
lé az egyik legsûrûbben la-

kott rész, a Rózsa és Szeder utca. Tavaly
nyáron ez ügyben felkerestek a Szeder ut-
cai lakók, részt is vállalva az útépítésbõl.
A költségek és az idõ rövidsége miatt, az
elõzõ évben nem indulhatott el az építés,
de az idén tavaszra már megvoltak a tervek
és az engedélyek is, s úgy látom, hogy
meglesz az anyagi fedezet is. Mindeneset-
re rövidesen végigjárom a lakókat, hogy
mindenkivel megbeszéljem, milyen segít-
séget tud nyújtani. Az augusztusi lakossági
fórumon már tájékoztattam a lehetõségek-
rõl az érdekelteket. Egyik képviselõtársam
ezen felbuzdulva, rögtön fel is vetette: meg
kellene fontolni, hogy az út elkészülte
után, a helyi buszjárat a lakótelepig közle-
kedjen. Mivel azonban a Rózsa és a Szeder
utca túl keskeny ahhoz, hogy autóbusz
közlekedjen rajta, én azt javasoltam, hogy
a Rákóczi úton közlekedõ busz számára je-
löljünk ki megállót a lakótelep közelében.

- Úgy tudjuk, hogy az Ön által összehí-
vott lakossági fórumon téma volt a Duna
utca sorsa is…

- Igen, ugyanis még szeptemberben el-
kezdõdik a csatornaépítés utolsó üteme,
amely a hatos körzetben leginkább a Duna
utcának a kettes fõút és a vasúti átjáró kö-
zötti szakaszát érinti. A Duna utca átépíté-
se kapcsán rendezett fórum iránti nagy ér-

deklõdés és aktivitás azt eredményezte,
hogy egységes vélemény alakult ki: ne
egyirányúsítsuk sem a Duna, sem a Bocs-
kai utcát. 

- Milyen beruházások vannak még napi-
renden a körzetében?

- Az elõzõ témához kapcsolódva: meg-
valósul a közvilágítás korszerûsítése, és a
képviselõi keretbõl szemetesedényeket he-
lyezünk el a Duna utcán, egészen a Duna-
partig. E mellett, még ebben a hónapban
felújítjuk a Várdomb alatti gyermek-ját-
szóteret. Ez is közel egy éve van napiren-
den, de a testület által kijelölt képviselõ-
társam eddig egy lépéssel sem jutott elõbb-
re. Mivel nem akartunk tovább várni, má-
sodmagammal kezembe vettem a dolgot,
elindultunk, és megtaláltuk azt a céget,
amely hajlandónak mutatkozott önköltségi
áron, bemutatóparkként megépíteni a ját-
szóteret.

- A jelenlegi legnagyobb beruházás is a
hatos körzetben vagy közvetlen környékén
indul. A tornacsarnok építését nyilván al-
polgármesterként is megkülönböztetett fi-
gyelemmel kíséri?

- Mondjuk, hogy a körzetem határán
van. És ha nem hozza fel, akkor is kitértem
volna rá, bár lehet, hogy egyesek szerint
túl sokat emlegetjük. De tulajdonképpen
már a kilencvenes évek elejétõl pedagógu-
sok, vállalkozók gondolkoztak és dolgoz-
tak azon, mi módon lehetne a településnek
olyan sportlétesítménye, amely mind az is-
kolai testnevelést, mind pedig a felnõttek
sportolását segíthetné, biztosítaná. És az is
ismert, hogy alpolgármesterként mennyire
szorgalmaztam megépítését, akkor is, ami-
kor egyes képviselõ-társaim kitalációnak,
légvár-építésnek tartották. Ez úton is sze-
retném tájékoztatni õket, hogy a kivitele-
zés megkezdõdött. És mindent el fogunk
követni, hogy a késedelmes indulás ellené-
re, a január végi határidõt tartani lehessen!
Egyúttal szeretném megkérni a hatos kör-
zetben lakókat és az egész város lakossá-
gát, hogy támogassák ezt az építkezést, és
aki teheti, a támogatását nyilvánítsa ki az-
zal is, hogy téglajegyet vagy téglajegyeket
vásárol. Már másutt is elmondtam, hogy
erre nem azért lenne szükség, hogy az ön-
kormányzat terhein enyhítsenek, hanem
azért, hogy minél többen magukénak érez-
zék, és magukénak tudhassák majd a torna-
csarnokot.

BORGÓ JÁNOS

Vállalkozóként szerzett bizalmat
Pinczehelyi Tamás nem szereti a tétovázást
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Markó József a 7. sz. körzet ön-
kormányzati képviselõje, a város-
fejlesztési bizottság elnöke és a
pénzügyi bizottság alelnöke, a Fi-
desz-MDF Polgári Szövetség
frakció tagja, fõfoglalkozása sze-
rint a Településellátó Szervezet
igazgatója írja mindezt abban a
vázlatban, amelyet beszélgeté-
sünk alapjaként fogalmazott meg. 

Elõször, 1994-ben még függet-
lenként lett a testület tagja. A kö-
vetkezõ két ciklusban a Fidesz
egyéni jelöltjeként gyõzött. 1998-
ban és 2002-ben polgármester-je-
lölt is volt, s csak a jobboldal
megosztottságának tulajdonítja,
hogy nem került jobboldali pol-
gármester a város élére. 

A választók érdeke
Ballagtam hozzá a hosszú és

nagyon forgalmas Duna utcán,
amelyen át szüntelenül robognak
a gépjármûvek a két 2-es fõútvo-
nal között, tetézve a város saját
forgalmával. A nyár elején elfo-
gadott település-szerkezeti terv
elkészítõi szerint is a város úthá-
lózatának átgondolt fejlesztése
kiemelt feladat, csökkenteni kell
az Ady Endre út, Béke út,
Nemeskéri út forgalmát, mely
megkeseríti az ott lakók életét.
Hosszan beszélgettünk a szerke-
zeti terv más összefüggéseirõl is,
miközben a képviselõ megemlí-
tette, hogy abban bizony marad-
tak bosszantó, feltétlenül javítan-
dó hibák. Ezeket újabb eljárással
kell korrigálni. Azt, hogy akkor
mégis miért fogadták el, azzal in-
dokolja: Ez által elkezdõdhetett a
részleteket meghatározó szabá-
lyozási terv készítése, gyorsulhat
a városfejlesztés üteme. 

A terv elfogadása tehát komp-
romisszumok eredménye, és az a
jó kompromisszum, ami a város
érdekét szolgálja. Errõl más ösz-
szefüggésben így vall a direktor-
képviselõ: Nap mint nap érzi,
hogy sokan támogatják az általa
végzett munkát, de akadnak bõ-
ven bírálói is. Többször szóba ke-
rült már, hogy az önkormányzat
alkalmazottjaként, mint képvise-
lõ, nem tud elég kemény lenni a
vezetõkkel szemben. Pedig az
ügyekben valószínûleg sokkal in-
kább tájékozott, mint az, aki két-
havonta ül végig egy testületi ta-
nácskozást. De éppen azért tájé-
kozott, mert a város alkalmazott-
ja is egyben. Véleménye szerint
fontos, hogy a város intézményei
a testületben közvetlen, értõ kép-
viselettel is bírjanak. Szerinte en-
nek is van része abban, hogy az
intézményrendszer az elmúlt
években zavartalanul láthatta  és
látta el feladatait. 

Markó József, aki 1968 óta la-
kik Gödön, képzettsége szerint
okleveles villamosmérnök, és az
Államigazgatási Fõiskolán tele-
pülés-menedzseri diplomát is
szerzett. A fõfoglalkozásán túl
sokféle közéleti feladatot vállalt
magára. Vélhetõen szervezõ
készségének köszönhetõen vá-
lasztotta meg a Gödi Horgász-
egyesület is elnökének.

- Kérdés, hogy
jut mindenre ide-
je?

- Alapelvem,
hogy az általam
vezetett területek
mindegyikén jó
szervezõ, logiku-
san gondolkodó,
elkötelezett em-
ber álljon. Sok
évbe telt, mire ez
megvalósult és
fenntartása is fo-
lyamatos törõ-
dést igényel.
Eredménynek
értékelem, hogy az ismétlõdõ vá-
lasztások nem dúlták szét a város
intézményrendszerét, mint ahogy
az sokfelé az országban végbe-
ment.

Város és politika
- A közéleti embertípus indíté-

kai érdekelnek. Az, hogy vajon
miért veszi a vállára mások sok
fáradsággal járó gondjait?

- A politikai meggyõzõdés, va-
lamint a lakóhelyért való közéleti
elkötelezettség együttese a meg-
határozó. Fontosnak tartom, hogy
a képviselõk hiteles információk
birtokában, a városvezetés támo-
gatásával, értékes, egyéni képes-
ségekre szabott döntés elõkészítõ
munkát végezhessenek. Nem len-
ne szerencsés, ha a képviselõség
megélhetési forrást jelentene, má-
sodlagossá válna a tenni akarás,
az elkötelezettség. A politikai
meggyõzõdésnek a választások
elõtt van nagyobb szerepe. A vá-
lasztás után, a szakmai döntések-
ben a képviselõnek valamennyi
polgár érdekeit képviselnie kell,
azokét is, akik nem rá szavaztak.
- fejtette ki gondolatait Markó úr.

A hetes körzet, amelynek egyé-
ni képviselõje, Göd felsõn, a ket-
tes út és a vasút között terül el, az
Erzsébet utcától északra. A város-
atya szerint ez egy csendes, sze-
rethetõ lakóközösség, viszonylag
kevés problémával. Itt nincs je-
lentõs ipari tevékenység, kevés
járda hiányzik, néhány elhanya-
golt nyaraló kivételével gondo-

zottak a porták. A közvilágítást és
az utak állapotát viszont javítani
kell. A Kolozsvári, az Erzsébet és
a Szent Imre herceg utcát már le-
aszfaltozták. Most készült el a ká-
beltévé-hálózat, jó minõségûek
az adások, sokat vártunk rá. - Aki
keres, megtalál a TESZ irodán. –
mondja, de telefonon is egész nap
elérhetõ vagyok. Lehet, hogy so-
kan is keresik majd itt, ha az idén

elkezdõdik a
körzetben a csa-
tornázás. A mun-
kálatok végén a
tervek szerint
burkolat kerül a
József utcára, a
földutakra kõzú-
zalékot szórnak,
a már burkolt
utakat pedig
helyreállítják a
k i v i t e l e z õ k .
Több helyen ter-
vezünk a jövõ
hónapban járda-
építéseket, a fais-

kolai két buszmegállót pedig le-
betonozzuk. Járda készül a Ko-
lozsvári utca hiányzó szakaszain,
a Pesti úton az Erzsébet és Ko-
lozsvári utcák között. Az anyagot
a Polgármesteri hivatal adja, a
munkát a lakók végzik, ahol
szükséges, ott a képviselõi keret-
bõl a munkák végzését segíteni
tudom-folytatja a képviselõ. A
Kolozsvári utca és az Otthon utca
sarkán pihenõt és játszóteret ter-
vezünk, ennek engedélyezése fo-
lyik. Folyamatosan gondozzuk a
Honvéd sort, ez a legszebb utcák
egyike. Városi igény a helyi
buszjárat bõvítése is. A Rózsa ut-
ca burkolása megoldaná a Rózsa
utcai lakótelep közlekedését, míg
az Akácfa utca burkolása lehetõ-
vé tenné, hogy az István utcai te-
rület is elérhetõ legyen a buszjá-
rattal. 

A saját körzetén túl Markó Jó-
zsefnek, mint a városfejlesztési
bizottság elnökének tevékeny
szerepe van minden, a városban
megvalósuló beruházás, építés
véleményezésében, a környezet-
tel kapcsolatos döntések megho-
zatalában. A szeptemberi ülésen
is 30 felett van a napirendi pontok
száma. Fontosnak tartja a civil
szféra szerepét, melynek aktív
tagjaitól sok segítséget kap a bi-
zottsági munka szervezésében. A
legfontosabb témák a tervezett
tûzi horganyzó üzem, a sósavgõz
szennyezés, a homoksziget és
mellékág védelme, külterületi
szemétlerakók felszámolása és

megelõzése, szelektív hulladék-
gyûjtés szervezõ munkái, Láprét
rendezése, a Települési folyékony
hulladék ártalmatlanításáról szó-
ló rendeletet megalkotása, stb.,
stb. 

Külön kitért a sósavgõz
szennyezés kérdésére, mely sze-
rint a 2003 elején elvégzett méré-
sek a gödi levegõben a megenge-
dett határértéken felüli sósavgõzt
mutattak ki. Az illetékes Környe-
zetvédelmi hatóság annak ellené-
re, hogy a folyamatos mérésekre
ígéretet tett, azóta sem végezte el
az újabb méréseket, illetõleg azok
eredményét nem közölte. A bi-
zottság és a Polgármesteri Hiva-
tal pedig erre több alkalommal hi-
vatalosan felszólította. Amíg a
mérések nem igazolják, hogy az
értékek a határérték alatt vannak,
olyan üzemre nem adható ki mû-
ködési engedély, melynél sósavat
is felhasználnak.

A mérleg nyelve
A ciklus elején bíztunk abban,

hogy most, mikor azonos színû a
kormány és a helyi többség, na-
gyobb eséllyel jutunk pályázati
pénzekhez. Ez eddig nem jött be,
oka valószínûleg a források szû-
kebb volta. Nem sikerült eddig a
melegvizû strand jelentõsebb fej-
lesztéséhez pályázatot nyerni, így
saját erõbõl építünk új öltözõket.
- mérlegelte az elmúlt két évet
Markó József, ám reméli, hogy a
Kincsem épület rendbe hozására
sor kerül. A Göd-felsõn épülõ
sportcsarnokhoz pályázati kamat-
támogatást kapott a város, a csa-
tornázás 5-ös üteméhez ötven
százalékos támogatást nyert, va-
lamint kisebb pályázatokon is
születtek eredmények.  

Markó József olyan jövõképet
lát maga elõtt, amelyben az Ady
Endre, a Duna, a Béke utcákon és
a Pesti úton alakuló vállalkozá-
sok, üzletek városias jelleget köl-
csönöznek a településnek. A fej-
lõdés tervszerûen, rendezetten, a
többség akaratának megfelelõen
jön létre. A strand-környéki öve-
zet, a temetõtábla városközponttá
fejlõdik. A melegvizû strand szép
fõépülete mögött úszómedence és
élményfürdõ vize csillog. A váro-
si intézmények színvonalasan ki-
szolgálják a megnövekedett la-
kosságot. A zavaró ipari tevé-
kenységek az ipari övezetbe köl-
töznek. A többi helyen megmarad
a többség számára kívánatos nyu-
godt, kertvárosi szerkezet, aszfal-
tozott utakkal, rendezett porták-
kal. Természetbarát sétány övezi
a Duna partját, és elvétve sem ta-
lálni szemetet az utcákon.

KÁTÉI

A képviselõ nem frontkatona
Eredményt csak közösen lehet elérni

„A munkámban nagy szerepe van a kompromisszumoknak. Ezt so-
kan nem értik meg. Az állandó harc lehet látványos, de helyi szin-
ten eredményeket csak másokkal együttmûködve lehet elérni.”
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AHuzella Iskola 80 éve során – az iskolatörténe-
ti könyvhöz összegyûjtött sok száz oldalnyi do-
kumentumot átlapozva megállapíthatom – szám-
talan „pedagógiai virágkort” élt meg, de sûrûn
sorakoztak azok az évek is, mikor vagy a környe-
zet meg nem értésével kellett szembenéznie,
vagy a szorító szükség, a pénztelenség rontotta az
oktatás esélyeit.

A Gödi Körkép fõszerkesztõjének kérésére
csupán az utóbbi öt évrõl kellene írnom, de ha a
tényeket nem csak sorolni kívánom, hanem a
múltban fellelhetõ viszonyítási pontokat kijelöl-
ve az értéküket is meg akarom határozni, mégis
távolabbra kell visszatekintenem.

Lépjünk hát vissza a múltba a tények és törté-
nések értelmezhetõsége kedvéért, ha nem is
nyolcvan évet, legalább egy bõ évtizedet: A két-
ezer elõtti évek a tantestület részérõl a hagyomá-
nyos tartalmaktól, szervezeti formáktól, intézmé-
nyi struktúrától, mûködtetési gyakorlattól való
elszakadás, az újítás évei voltak – nem sokkal ké-
sõbb a keserû veszteségek évei lettek.

Az 1989-tõl a központi irányítás lazulásával,
az intézményi autonómia törvényi garanciáinak
megjelenésével a Huzella Iskola a hirtelen meg-
nyíló önállóság felé indult. Elérkezett a lázas át-
szervezés, a belsõ indíttatású koncepcióváltás
idõszaka.

Az iskola az országban az elsõk között angol
nyelvi tagozatot szervezett, társadalmi összefo-
gással alapítványt hozott létre, hogy külsõ forrá-
sokat is bevonhasson az idegen nyelv oktatásába.
ANemzeti alaptanterv elõírásait megelõzve helyi
tantervet; egyedi tantárgyi rendszert és óratervet
dolgozott ki, melyet a minisztérium jóváhagyott
s finanszírozott. Ebben kísérletképpen (az or-
szágban megint az elsõk között) megjelent a
tánc, a mûvészetek és a sakk önálló tantárgyként.
A tantárgyi integrációt, melynek elõnyeirõl és
szükségességérõl a pedagógia elméleti kutatói
oly sokat cikkeztek akkoriban, a természettudo-

mányi és társadalomtudományi tantárgyakban
kidolgozták és bevezették.

Az alsós osztályfõnök hatodikig vitte osztá-
lyát, mert az iskola jóval a hivatalos oktatáspoli-
tika elõtt az 1.-2., a 4.-6., és a 7.-8. évfolyamot te-
kintette egy pedagógiai szakasznak. Ezekben az
idõkben országos összehasonlító mérések szerint
tanulóink az országos átlagot messze meghaladó
teljesítményt nyújtottak valamennyi mért tan-
tárgyból: magyar irodalomból, magyar nyelvtan-
ból, matematikából, természetismeretbõl.

Kérte, és megkapta az önkormányzat hozzájá-
rulását; az iskola önálló gazdálkodó lett. 

Hidegzuhanyként érte ezután „a Huzellát”,
hogy az önkormányzat többféle módon is kife-
jezte, elégedetlen munkájukkal.

Rendkívüli szellemi termékük, az egyedi tan-
terv és óraterv minisztériumi finanszírozásának
megszûnését követõen megpróbálták saját erõ-

bõl fenntartani az új szellemiségû és rendszerû
oktatást, a helyi önkormányzat támogatása nél-
kül azonban ez csak ideig-óráig sikerülhetett. Az
önkormányzat visszavonta az önálló gazdálko-
dás engedélyét, elvett vele státuszokat, elvont ve-
le bért és dologi kiadást. 

Miért történt így? Talán, mert az önkormány-
zat a szabályosságot, az iskola a szabadságot te-
kintette elsõdleges értéknek.

A huzellások hol elnehezítõ mélabúval, hol
terméketlenítõ haraggal fogadták a terveiket
visszametszõ döntéseket.

A 2000. év hozta meg végül az enyhülést. Az

önkormányzat újra elfogadó és támogató módon
fordult az iskolához, az iskola is örömmel nyitott
újra.

Támogatóinak, a gödi polgároknak, az életét
meghatározó három iskolai alapítványnak, a szü-
lõknek, sikeres pályázatainak, és mindenekelõtt a
gödi önkormányzat – az elmúlt évek anyagi szû-
kösségét kompenzáló – beruházásainak köszön-
hetõen a feltételek nagyot fejlõdtek négy év alatt.

Megépült az évek óta sóvárogva várt 12 tan-
termes új iskolaszárny. A régi kavicsos udvar he-
lyén játszótér, udvart szegélyezõ kert, középütt
térkõ borítás készült.

Négy angol nyelvi termet alakítottunk ki, s
szereltünk fel a szükséges technikai eszközökkel.
Létrehoztunk két 16 gépes, lokális hálózatba kö-
tött, korlátlan Internet kapcsolattal rendelkezõ,
felújított elektromos hálózatú, újonnan bútoro-
zott számítástechnika termet. Hat munkahelyes
médiatermünkben a szakkörös gyerekek maguk
vághatják meg kisfilmjeiket.

Egy régi raktárból néhány fal lebontásával ki-
alakítottuk az iskola zsibongóját elegáns büfével.
A fõbejárathoz terasz épült. Az épület korhadó
bejárati ajtóit, ablakait a legkényesebb ízlést és a
legszigorúbb minõséget is kielégítõ újakra cse-
réltük. „A” jelû épületünk földszintjén és a „B”
jelû emeletén a farostlemez borítású ajtókat tö-
mör fenyõre cseréltük. Ez utóbbi épület tetejét
pótlólagos szigetelõréteggel láttuk el, valameny-
nyi mûanyag ablakát biztonságos, többes osztá-
sú, befelé nyíló faablakra cseréltük, az ebédlõt
felújítottuk, bebútoroztuk.

Fõépületünk négy nagy tantermét és két ki-
sebb bontótermét, a két technika és a rajz tanter-
met teljesen felújítottuk. Megkezdõdött fûtési
rendszerünk korszerûsítése.

Mindez csak példa feltételeink látványos javu-
lásának szemléltetéséhez. 

Az elmúlt öt évben háromszor írtuk újra tan-
tervüket. A javuló körülmények lehetõvé tették,
hogy szélesítsük oktatási kínálatunkat, s végül
olyan sokrétûvé és gazdaggá tegyük, hogy sok
nagyvárosi iskola megirigyelhetné.

Évfolyamonként egy osztályban elindítottuk a
magyar-angol két tanítási nyelvû oktatást, a má-

sik két osztályban az emelt szintû angoloktatást
(heti négy/öt óra), az emelt szintû matematikaok-
tatást (heti öt óra) és az emelt szintû testnevelés
oktatását (plusz úszás). Helyi tantárgyakat dol-
goztunk ki: az angolt magas óraszámban tanu-
lóknak az angol országismeretet, a kicsiknek a
kézmûves foglalkozást, a 7-8. évfolyamosoknak
pedig felkínáljuk a továbbtanuláshoz vagy mun-
kába álláshoz egyaránt praktikus gépírást (számí-
tógéppel).

Iskolánk tavaly tagja lett a Két Tanítási Nyel-
vû Iskolák Egyesületének. Kértük és megkaptuk
a Pitman nyelvvizsgáztatás lehetõségét, õsszel és
tavasszal szervezzük a vizsgákat az iskola tanu-
lóinak és külsõ jelentkezõknek.

A COMENIUS I. minõségbiztosítási rend-
szert építettük ki, s mûködtetjük már két éve.

Nem maradtunk le tehát a pedagógiai innová-
ció tekintetében sem; a megelõzõ idõszak ered-
ményes kezdeményezéseit folytattuk, kiteljesítet-
tük, az angol nyelv oktatását pedig (melyhez a
kötelezõen tanított orosz nyelv helyett/mellett is-
kolánkban megint csak országosan az elsõk kö-
zött kezdtünk hozzá) a magyar-angol két tanítási
nyelvû tanítással megkoronáztuk.

Eredményességünk nem változott a múlttal
való összevetésben. A 2002-tõl magyarból és
matematikából végzett országos kompetencia-
mérések tanúsága szerint iskolánk matematiká-
ból a mért közel háromezer iskolából az elsõ két-
száz közé tartozik, magyar tantárgyból a mért
több ezerbõl az ország elsõ egyharmadába tarto-
zik.

Kosarasaink, atlétáink sorra nyerik a megyei
versenyeket, kajakozó tanulóink az országos és
nemzetközi helyezéseket hozzák el rendre.

A Huzella Iskola szakmai elismertségét bizo-
nyítja, hogy az ország legtöbb általános iskolai
tanulóját megmozgató Zrínyi matematika ver-
seny területi fordulóját, az országos angol nyelvi
és az országos vöröskeresztes verseny megyei
fordulóját is iskolánk szervezheti. Az elmúlt há-
rom évben matematikából, természetismeretbõl,
biológiából szereztek tanulóink országos verse-
nyen 1-3. helyezést, a SCHERZO zenés ifjúsági
színpadok országos fesztiválján „Gézengúzaink”
neve már fogalommá lett. Minden évben két-há-
rom díjjal térnek haza.

A megnyert megyei és területi versenyek fel-
sorolása helyszûke miatt nem lehetséges, de
évente megjelenõ évkönyvünkben valamennyi
eredményünkrõl beszámolunk.

Mindemellett talán a legfontosabb, s ez adja is-
kolánk legfõbb értékét, hogy a gyerekek szeret-
nek hozzánk járni, mert szeretjük õket. Ma ismét
rang huzellásnak lenni, az iskolához tartozni,
mely nyolcvan évre tekinthet vissza, s újabb
nyolcvanra elõre.

HORVÁTH FERENC

„Iskola a mérlegen”
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A képviselõi munkáról általá-
ban is volna mit mondania, de
most, mint az oktatási és közmû-
velõdési bizottság elnökével kell
a szakterületét nagyvonalakban
áttekintenünk. A város két általá-

nos iskolája nagyszabású neve-
lési-oktatási terveket készített. A
Göd-alsói kéttannyelvû Huzella
Tivadar Általános Iskolában ma-
gas színvonalon oktatják az an-
gol nyelvet és a számítástechni-
kát.  A Németh László Általános
Iskolában a mûvészeti képzést
folytatják igen komoly eredmé-
nyekkel. Olyan programok meg-
vételérõl is folynak tárgyalások,
amelyet például egy magyar
származású szakember terjeszt
Európában, és játékokkal fej-
leszti a személyiséget. A problé-
mamegoldó gondolkodást állítja
középpontba. Sikerült egy olyan
oktatási és közmûvelõdési intéz-
ményi rendszert létre hozni,
amelyben, ha nem lennének az
említett létszám feszültségek,
európai és modern lenne a tele-
pülés közoktatása. Az elnök-ta-
nár információja szerint a
2003/2004 tanévre két új tanter-
met kapott a Németh László Ál-
talános Iskola, de újabb kellene.
Az igazgatók esetenként na-
gyobb helyiségekbõl választa-
nak le két kisebbet. A személyi
feltételek kielégítõek, habár azo-
kat mindig fejleszteni kell.

Legyen középiskola

A kedvezõ idei képnél mesz-
szebbre tekintve a tanár úr azzal
folytatja: - Gyorsan nõ a város
lélekszáma. Eltolódik az életkor
aránya. A drága ingatlanokat
megveszik a tehetõsebb fiatalok.
A felépült új lakótelepekre jelen-
tõs mértékû a betelepülés, örven-
detesen nõ a gyereklétszám. A fi-
atalodó, nagyobb lélekszámú vá-

rosnak így több központi támo-
gatás jut. Ám sürgetõvé válik az
infrastruktúra fejlesztése. Az ok-
tatási intézmény-rendszerünk,
csak nagyon nehezen tud megfe-
lelni a létszám-növekedésbõl fa-
kadó követelményeknek.  A ma-
gas létszám egy idõ után akadá-
lya lehet a komoly programok
megvalósításának. Ezért egy
olyan középfokú hat, vagy nyolc-
osztályos oktatási intézmény ala-
pítása volna az igazi megoldás,
amely bizonyos mértékig segít
az alapfokú oktatási intézmé-
nyeknek is. - foglalta össze ta-
pasztalatait a képviselõ úr. 

- Ezek szerint a hatodik osz-
tályból mennének középiskolába
a tanulók?- kérdeztem.

- Dunakeszin ilyen típusú
gimnázium fogadja tõlünk is a
legjobbakat. A gyerekek utazga-

tása mellett felvetõdnek gazda-
sági problémák is. Az oktatási
költségek 60 százalékos tanulón-
kénti központi támogatásához a
további 40 százalékot ugyanis a
fenntartó önkormányzatnak kell
hozzá adnia. A dunakesziek azt
kérdezik: - Miért õk fizessék a
gödiek költségeit? Nálunk a leg-
népszerûbb egy külkereskedelmi
szakközépiskola és gimnázium
lenne. Azzal bizonyos körzeti
feladatokat is elláthatnánk. Az
elképzelésnek persze ellenzõi is
vannak. Az õ érveik szerint egy
ilyen intézményhez nem lenne
elég tanár. Mások szerint, nem
lenne munkájuk a gödi pedagó-
gusoknak, mert elvinnék tõlük a
gyerekeket a hetedik-nyolcadik
osztályból.

- A tanárok azonban nem csak
egy iskolában tarthatnának órá-
kat, hanem átjárhatnának a kö-
zépiskolába is. Megvan a városi

szintû elhatározás. A település
szerkezeti tervébe berajzolták a
helyét az épületnek, amely a für-
dõ környékén, sportkombináttal
együtt épülne fel. Errõl minden-
képpen népszavazásnak kell
döntenie. Az ilyen milliárdos,
vagy akár több milliárdos beru-
házás akár a közmûvelõdési fel-
tételeket is kielégítve, egybe
épülõ mûvelõdési házzal, könyv-
tárral gazdaságos és megtérülõ
beruházás lehetne.

- Honnan vennék rá a pénzt?
- A modern társadalmakban

feltalálták a hitelt. Ez a 4 milliár-
dos költségvetésû város alkal-
mazhatná ezt a megoldást. Meg
kell nézni, hogy például a közeli
Veresegyház hogyan él ezzel a
lehetõséggel már évtizedek óta,
és mennyit fejlõdött! Ha ezt a
tervet az emberek támogatnák,

mielõbb hozzá kellene kezde-
nünk, mert késõbb még többe
kerülne. A képviselõi tiszteletdí-
jamat felajánlom az iskolaépítés
céljaira. Örülnék, ha más is csat-
lakozna hozzám.

Az óvodai népesség is rendkí-
vüli mértékben növekszik. Eb-
ben szerepet játszik Nevelek-
dûlõ csatlakozása, ahonnan ed-
dig is gödi intézménybe jártak a
gyerekek. E téren is kell keres-
nünk a megoldást.

Tévé és közélet

Pongó képviselõ úr szerint a
Philip Kábel Kft. elõre láthatólag
hamarosan kiépíti a város háló-
zatát.

- A mûszaki résszel tehát elé-
gedett vagyok - mondja -, de a
mûsorral nem.  Meggyõzõdésem
szerint, elõbb-utóbb ki kell írni
egy pályázatot a stúdió mûköd-

tetésére. Aki tõkével jelentkezik,
az tudja fizetni a mûsorkészítõ
szakembereket is. Ha a helyi te-
levíziót jól szerkesztik, ha az itt
élõ emberek dolgaival foglalko-
zik, akkor felkelti az érdeklõ-
dést. A lakosság közvetlenül tá-
jékozódhat a képviselõk munká-
járól, a helyi közéletrõl, s maguk
is véleményt alkothatnak, betele-
fonálhatnak adás közben. Lát-
hatják a képviselõ-testület ülé-
sét. Ez által felelõsségteljesebb
lesz a helybeli politizálás. 

Sakkal a városért

A közmûvelõdés ritka és jeles
eseménye volt a legutóbb rende-
zett, svájci rendszerû, Nemzetkö-
zi Sakkfesztivál. - Az önkor-
mányzat jelentõs összeggel tá-
mogatta. - említette meg siker-
ként és a maga részérõl kudarc-
ként is, Pongó István. 

- Itt volt több hírességgel és
nagymesterekkel együtt, Erdõs
Viktor ifjúsági világbajnok.
Számos országban nõtt meg az
érdeklõdés Göd iránt. Ám el-
követtünk egy olyan hibát,
aminek én fizettem meg az
árát. Elhittük, de közel száz
személy nem tartotta be a sza-
vát, hogy eljön. Ebbõl 352 ezer
forint bevétel maradt el. Nem
panaszképpen mondom, de ez
az én tanulópénzem. Viszont

nagy élmény volt. Hozzá ha-
sonló, ennél nagyob versenyt
csak a cseh Pardubicében ren-
deztek.

Az oktatás és mûvelõdés szak-
embere, várospolitikus.  Tudja,
hogy mindennek megvan a maga
kockázata. Érvel, vitázik a váro-
sért, és jövõre is rendez sakkver-
senyt a település hírnevéért.

K. T. I.

Ez már majdnem Európa
Oktatás, mûvelõdés, ma és holnap

Pongó István tanár úr 2002 óta ismét városi képviselõ a 10-es számú választókörzetben. Elõször 1990-94 között viselte a városatya ki-
tüntetõ címet. Aztán, két választási idõszakban nem indult. Erre csak két évvel ezelõtt tudták ismét rábeszélni. Korábban a Huzella
Tivadar Általános Iskolában tanított, jelenleg az Újpesti Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium angol szakos tanára.

A sakkfesztivál gyõztese

Akik továbbadják a tudást

Pongó István
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A Magyar Kolping Szövet-
ség, a nagykõrösi Kolping
iskola, annak immár gödi
tagiskolája és a helyi
Kolping-család Egyesület
Szent Misével kezdõdõ,
majd bensõséges ünnepi tan-
évnyitóvá átalakuló összejö-
vetelével nyitotta meg kapu-
ját elsõ tanévében városunk
keresztény általános iskolá-

ja, …” mely közelebb viszi a
szülõket és a gyerekeket Is-
tenhez”. Ország László atya
beszélt a fõparancsról, a sze-
retet parancsáról. „E szerint
kell élni, nevelni a keresz-
tény iskolában. Szeretetben
Isten és egymás iránt! Bizto-
san vannak még olyanok Gö-
dön, akik szívesen jönnének
hozzánk. Legyenek bátrak,

vállalják ezt a keresztény el-
kötelezõdést!”

A szövetség elnök asszo-
nya, városunk polgármeste-
re, a nagykõrösi iskolaigaz-
gató, az osztály-tanítónõ és
a napközis tanítónõ, az aján-
dékkal kedveskedõ piarista
diákok küldöttsége és igaz-
gatójuk, majd a szülõk kép-
viselõje szólt a gyerekekhez
és a megjelent vendégekhez.

A kilences létszámú elsõ
osztály kisdiákjai szeptem-
ber elsején az alsógödi plé-
bánia közösségi helyiségei-
ben megkezdte az elsõ tanév
elsõ tanítási napját.

Keresztény ökomenikus iskola évnyitóján

A gödi Kolping iskolát alapí-
tók beleálmodták intézmé-
nyüket a Szakács-kertbe. A
környékbeliek – immár so-
kadszor - félteni kezdték a

még beépítetlen zöld oázist,
melyre úgy vigyáznak, hogy
amikor pl. „valakik” vízi vi-
dámparkot akartak a kert és a
temetõ helyén, 10 nap alatt
1100 aláírás gyûlt össze, hogy
megakadályozzák annak meg-
valósítását. Az akkori tiltako-
zók nagy része azóta is törõ-
dik a környékkel, rendszere-
sen járnak takarítani, szeme-
tet szedni, fákat ültetnek,
nyáron locsolnak. A horgásztó

a kert része, természetvédel-
mi szempontból értékes, és
úgy vélik, a területet csak
egyben lehet kezelni.

Az ellenzõk nem az iskola

ellen tiltakoznak, hanem a
hely ellen. A konkrét pénz-
ügyi, építészeti stb. tervek is-
meretében elképzelhetõ lenne
a területen akár egy családias
iskola is – a hangsúly a csalá-
diason van! Az ott lakók sze-
rint a kolpingosok nem isme-
rik a Szakács-kert történetét,
sem a 10 éve tartó vitákat,
mégis ragaszkodnak a terület
igényéhez, melyet bérelni sze-
retnének az Önkormányzattól. 

Az idõközben megalakult
Kolping Család egyesület és a
gödi katolikus közösség az is-
kolaalapítókkal együtt úgy
képzelték, hogy a Szakács-
kertet nyitott, mindenki szá-
mára hozzáférhetõ kulturális-
pihenõvé alakítják, ahol mel-
lesleg egy (folyamatosan fel-
töltõdõ, maximum 20 fõs osz-
tályokból álló) általános isko-
la is mûködik. A felsõgödi

gyerekek szállítását megold-
hatónak tartják. Úgy vélik, a
növekvõ kisiskolás létszám
miatt is jól jön a városnak egy
újabb intézmény. A felépíten-
dõ épület és a park alkalmas
lenne nyári napközinek, azzal

is egy létezõ problémát olda-
nának meg – ebben egyetérte-
nek a lakossági fórumon el-
hangzott kéréssel. A Képvise-
lõ-testület felkarolta az idõ-
közben megalakult iskolát. A
terület kitûnõ hasznosítását
látják a lakosság részére nyi-
tott maradó kertben, és a nya-
ranta közösségi célokra hasz-
nosítható iskolaépületben. 

Bízunk abban, hogy létezik

s megtalálható a mindenki
számára elfogadható, bölcs
megoldás.    Kívánjuk, úgy
teljesüljenek az álmok, hogy
eloszoljanak a kétségek!

SZERKESZTÕSÉG

Szakács kerti álmok és kételyek

Október 9-én szombaton 
18.00 órakor

az Alsógödi Katolikus
Templomban

Sillye Jenõ és barátai
JÓTÉKONYSÁGI 

KONCERTJE 

a gödi egyházi iskola javára
(lsd. a részletes meghívót!)

Sillye Jenõ és barátai
keresztény könnyûzenét

játszanak. Minden kocnertjük
tanúságtétel is egyben.
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Az én számomra az már megszo-
kott dolog, hogy ezen a vidéken
mindenkitõl meg kell kérdezni:
Hol ringott a bölcsõje? Feszler
Gézáné, a Lenkey utcai 1. számú
óvoda vezetõje a távolabbi Kisal-
föld vidékén, nevezetesen Raj-
kán született. A fõiskola elvégzé-
se után, 1966-ban még odahaza
kezdte a pályát, ahol szakfel-
ügyelõ is volt. 

Attól kezdve már többes
számban kezd beszélni, amikor
azt mondja: - Vácra mentünk,
mert ott hirdettek pályázatot. Gö-
dön átutazva nagyon megtetszett
ez a táj. Gyönyörû, virágos volt
minden. Erdõ, hegy, víz, tiszta-
ság, rendezett környezet. Akkor
még voltak padok a Duna part-
ján. A víztükör fölött csodálatos
a naplemente. -beszél errõl most
is elragadtatással.

Szerencséjére itt is akadt szá-
mára egy óvónõi állás, amelyet
1971-ben elfoglalhatott. A követ-
kezõ évben önálló munkáltatói
jogkörû négycsoportos intéz-
ménnyé vált a Lenkey utcai in-
tézmény, amelynek rábízták a
vezetését. Ma 14 csoportban 28
óvodapedagógus foglalkozik a
gyerekekkel. A kollégáiról rend-
kívül nagy elismeréssel beszél a
vezetõnõ.  Feltehetõ, hogy vele is
elégedettek a nevelõtestület tag-
jai, mert eddig négyszer támo-
gatták titkos szavazással – min-
dig száz, csak az idén 92 százalé-
kig – az ötévenként benyújtott
pályázatát.

- Nem lehet mindig, mindenki-
nek jót tenni. Én mindenkitõl el-
várom, hogy maradéktalanul vé-
gezze el a munkáját. Szeresse a
gyereket! - nyugtázta az ered-
ményt azután, hogy a nyár ele-
jén, újabb öt évre, a városi képvi-
selõ-testület is megszavazta szá-
mára a bizalmat.  Szakmai kérdé-
sekre és gondokra is terelõdik
köztünk a szó. Göd továbbra is

vonzza a betelepülõket, egyre
nagyobb a gyermeklétszám.
Mindenkinek joga van viszony-
lag azonos feltételekhez. Jó len-
ne elérni, hogy 21-nél ne legye-
nek többen egy csoportban! Csak
hát, azok a kismamák is szeret-
nék beíratni kicsinyeiket, akik
valamilyen oknál fogva otthon
tudnak maradni. Igazuk is van,
hisz az óvoda nem egyszerûen
gyermekmegõrzõ, hanem na-
gyon fontos személyiségfejlesztõ
intézmény.

- A mi fõ célunk itt az ép test,
ép lélek, helyes életmód formálá-
sa; a mûvészeti nevelés verssel,
az óvónénik mindennapi meséi-
vel, énekkel, játékkal, egyéni fej-
lesztéssel. Ez a cél folytonos ön-
képzést és sok türelmet igényel a
kolleganõimtõl is.

Az 1. számú óvodában alkal-
mazzák az úgynevezett
Montessori módszert (Maria
Montessori: 1870-1952.,  olasz
pedagógus. Rendszerét a gyer-
mekek öntevékenységére építet-
te.) Az óvónéni itt ritkán lép köz-
be, nagyobb hangsúlyt fektet az
egyéni fejlesztésre. Míg a többi-
ek játszanak, egyszerre csak
ötüket csalogatja magához csen-
gettyûvel, furulyaszóval, például
a zenei sarokba. Tíz-tizenöt perc-
nyi taps és kis muzsika után azt
kéri: - Adj át szeretetet bármelyik
pajtásodnak! Ezt a gyerekek sú-
gással, érintéssel teszik meg. S
helyet cserélnek.

Sajnálkozva nézek a sok olda-
lon teleírt jegyzetfüzetemre, mert
a nagy tapasztalatú óvodavezetõ
asszony, aki 1979-89 között kör-
zeti szakfelügyelõként is gyûjtö-
gette, majd a környékbeli kollé-
gáinak adta tovább az ismereteit,
annyi mindent mesélt errõl a cso-
dálatos hívatásról, céljaikról,
hogy arra kevésnek bizonyulnak
a havonta megjelenõ helyi lap
hasábjai. Az önkormányzathoz
benyújtott pályázatából is olyan
sok szép gondolat, szándék és
koncepció olvasható ki, amely
külön oldalakat érdemelne.

- A mai világban nagyon fon-
tos az érzelmi nevelés. Hiába
odahaza a luxus, ha mégsem bol-
dog a gyermek. Együtt a szülõk-
kel, s csak szívvel, szeretettel le-
het ezt a hívatást gyakorolni! -
fogalmazta meg vendéglátóm,
miközben egy-két terembe is be-
néztünk, s méginkább meggyõ-
zõdhettem arról: Gyönyörû, de
igen nagy és különleges tudást
igénylõ, fáradtságos és áldozat-
kész hívatás az óvónõké. Ezért
kell õket tisztelni és nagyon meg-
becsülni. 

K. T. I.

Csak szívvel, csak szeretettel
Humanizmus a Lenkey utcában

”- Hiszem, hogy az igazgatót az
teszi boldoggá, ha iskolájában
jól érzik magukat a gyerekek, ha
eredményesek a tanulmányaik-
ban, jók a nevelési eredmények,
érezhetõen fejlõdnek az iskolai
közösségek, erõsödnek az iskolai
kapcsolatok.”

Lukács Istvánné pályázati
anyagából való ez az idézet. A jó
hírû Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény igazgatója megbí-
zását az idei elsõ félév utolsó
ülésén, ahogy a törvény lehetõvé
teszi, kilenc évre hosszabbította
meg a képviselõ-testület. Amikor
a bizalomért köszönetet mondott,
elejtett egy mondatot. E szerint
lehet, hogy kitölti ezt az idõt. Így
hát, meg kellett tõle kérdeznem:
- Mit értsünk ezen a feltételes
módban kijelentett mondaton?

- Úgy érzem, hogy még van
erõm. Vannak még terveim.
Amíg magam mögött tudom a
kollégáimat, addig szeretnék itt
dolgozni. Ámha késõbb azt ve-
szem észre magamon, hogy meg-
fáradtam, akkor nem szeretném
zsémbes, morgolódó vezetõként
akadályozni az iskola fejlõdését,
a fiatalok kibontakozását.

Az ilyen tüneteknek azonban
még a legapróbb jelei sem mutat-
koznak abban az intézményben,
ahol jóval a tanévnyitás elõtt jár-
tam. Ám már akkor is pedáns
rendben, felkészítve várta növen-
dékeit a tudás háza. Éppen a tan-
testületi ülést tartották, ahol Luk-
ács Istvánné, kollégáit lelkesítve,
kijelentette: - Felhúzzuk a hor-
gonyt, kibontjuk a vitorlákat. Ez-
zel a legénységgel, nem futhat
zátonyra a hajó.

A tanév sokszor robotosnak
látszó napjaiban is nagyon bízik
a munkatársaiban, s elõttem is
dicséri õket. Boldog embernek
vallja magát, mert pedagógus le-
hetett és kitûnõ gárdával dolgoz-
hat. Hoznák is ide a szülõk tanul-
ni gyermekeiket Dunakeszirõl,
Szõdrõl, Szõdligetrõl, de még Ve-
rõcérõl is, ha volna mód befo-
gadni õket. Csakhát, ennek aka-
dályt szab a majdnem minden
írásunkban jelzett, növekvõ de-
mográfiai hullám. Máris ide jár-
nak a Gödhöz kerülõ Nevelek-
dûlõ kisiskolásai. Az idei tanév-
ben 840 diákot tanít a pedagógiai
nagyüzem 70 tanára. A sok, szép
kiállítást, táncbemutatót produ-
káló zenével, népmûvészettel,
tûzzománc készítéssel, textilmû-
vészettel, festéssel foglalkozó,
mûvészeti nevelésben résztve-
võk az idén 405-en lesznek.

Lukács Istvánné Nagyoroszi-
ból indult. Közgazdász techni-

kus, majd mérlegképes könyvelõ
és statisztikus képesítést szerzett,
de mindig tanár akart lenni. Ezért
végezte el a történelem-orosz
nyelv szakot. Tizenhárom évig
tanított Dejtáron. Vállalkozó fér-
jével, családjával, ma már tõs-
gyökeres gödinek számítanak az-
óta, hogy az elmúlt 21 év alatt
volt az iskolában tanár, igazgató-
helyettes, majd igazgató.

- Szeretet, türelem és tudás
nélkül nem lehet a gyermekeket
nevelni. Ez a korosztály ezt na-
gyon igényli. A jó pedagógus
gondolkodásra, az önálló isme-
retszerzésre tanít. - fogalmazta
meg alapelveit. Számít az önkor-
mányzat ígéretére, ami szerint új
tornacsarnokkal bõvül majd az
épület. Fontosnak tartja a tanári
kar tagjainak ön- és továbbkép-
zését. A költségvetésben erre a
célra szolgáló keretet az idén a
nyelvtanulásukra fordítják. – új-
ságolta.

Panasz? Nem. Csak objektív
megállapítás, amit már más isko-
lákban is hallhattunk. Az oktató-
nevelõ munkától sok idõt vesz el
a központilag elõírt sokféle, év-
rõl-évre szaporodó adminisztrá-
ció. Az idén például egyebek
közt az oktatási törvényben elõírt
házirend módosítást kell kidol-
gozniuk.

- Pihenés? Szellemi feltöltõ-
dés? - érdeklõdtem.

- Engem pihentetnek a máshol
folytatott tapasztalatcserék. Az
is, ha a gyerekek közt lehetek. A
nyári szünetben mindig eltöltünk
egy hetet valahol az országban,
vagy külföldön. Tudja, ezt a
munkát csak úgy tudom kiegyen-
súlyozottan folytatni, hogy a fér-
jem otthon mindenben segít. -
mondta a kollégáitól és az önkor-
mányzattól közel egy évtizedre
bizalmat kapott igazgató as-
szony.

KOVÁCS T. ISTVÁN

Nem futhat zátonyra a hajó
Egy évtizedre szól a bizalom

Feszler Gézáné Lukács Istvánné
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Hogyan pályázzunk? A cím talán a
napjainkban leggyakrabban elhangzó
mondat, ami hazánk uniós csatlakozá-
sát illetõen felmerül. A kérdés nagyon
idõszerû, hiszen az Európai Unió
Strukturális és Kohéziós Alapjaiból a
forráslehetõségek sokaságát nyithatja
meg a hazai gazdaság és társadalom
szereplõi elõtt. Ráadásul a pályázati
kiírások többsége vissza nem téríten-
dõ közösségi támogatásra és ehhez
társuló kormányzati kiegészítésekre,
kedvezményes hitelkonstrukciókra
épít.

Keveset hallani ugyanakkor az Eu-
rópai Unió társadalom- és gazdaság-
politikájáról. Azokról a hosszú távú
célkitûzésekrõl, prioritásokról, ame-
lyek a jelenlegi, 2006-ig tartó és azt
követõ költségvetési idõszakban a
már említett pénzforrások nagyságát,
elosztását határolja be. Azzal kell
összhangban lennie a tagállamok, így
Magyarország nemzeti fejlesztési ter-
vének, az abból lebontott operatív
programoknak, végeredményben a
pályázatok tartalmának is. (Uniós for-
rások csak az elõzõleg az Európai Bi-
zottság által jóváhagyott Nemzeti Fej-
lesztési Terv feladatainak finanszíro-
zására vehetõk igénybe, egyéb nem-
zetgazdasági programokhoz nem.) 

A potenciális pályázók körét több-
ségében önkormányzatok és gazdasá-
gi társaságok adják. Aligha vitatható,
hogy hosszú távú stratégiájuk kialakí-
tásában messzemenõen figyelembe
kell venniük a közösség által megje-

lölt fejlõdési irányvonalat, hiszen az
döntõen befolyásolja mûködésük gaz-
dasági-, jogi-, pénzügyi-, stb. környe-
zetét. Ez akkor is igaz, ha az adott vál-
lalkozás, és természetszerûleg az ön-
kormányzat, és civil szervezetek nem
nemzetközi szinten, hanem helyi vi-
szonyok között
mûködnek.

A közösségi
politika kiemel-
ten kezeli az eu-
rópai arculat
megõrzését, a kis
települések von-
zerejének, népes-
ségmegtartó ké-
pességének nö-
velését, az egész-
séges, tiszta kör-
nyezet megõrzé-
sét, illetõleg kialakítását, a kultúra,
mûvészet és a hagyományok ápolásá-
nak támogatását. Hasonlóan kiemelt
terület a kis- és középvállalkozások
fejlesztését támogató pénzügyi- és
kockázatitõke finanszírozási progra-
mok szélesítése – Magyarországon a
programoknak megfelelõ intézmé-
nyek kialakítása jelenleg folyik. Szû-
kebb környezetünk, Göd és a Duna-
kanyar fejlõdésében alapvetõen a
gazdasági versenyképesség-, a humán
erõforrás-, valamint a regionális- és
környezetvédelmi fejlesztést célzó

operatív programok kínálnak számos
pályázati lehetõséget, de innovatív
vállalkozások számára kutatás-fej-
lesztési célra külön források is rendel-
kezésre állnak. A programok – a ren-
delkezésre álló szûk keretek miatt
nem részletezhetõ okokból – pozití-

vumként értékelik,
ha többen vesznek
részt az adott pro-
jekt megvalósítá-
sában, így tág teret
engednek a vállal-
kozói, köz- és civil
szféra közötti ko-
operációnak. Kül-
földi tapasztalatok
azt mutatják, hogy
a helyi, mindenek-
elõtt a lakossági el-
látására szakoso-

dott, minõségi szolgáltatásra képes
vállalkozások kialakulásában és erõ-
södésében kulcsszerepe van a telepü-
lés és környezete fejlesztési koncepci-
ójának ismeretének. A település arcu-
latát formáló döntések, hosszú távú
elképzelések kialakítása önkormány-
zati kompetencia. Hogy a kívánt vá-
roskép, kellemes kertváros jelleg és a
páratlan természeti adottság, a Duna
környezete milyen irányban és mi-
lyen ütemben fejlõdik tovább Göd
esetében, most nagymértékben függ a
városvezetés, a civil szervezetek és a

vállalkozói kör konzultációs és opera-
tív együttmûködési hajlandóságától.
Amennyiben ez megvan, az uniós for-
rások maximális kihasználása már
csak a szakmai felkészültségen mú-
lik! 

Talán a leghatékonyabb kooperáci-
ós gyakorlatot a PPP (Private Public
Partnership; magyar megfelelõje a ki-
fejezésnek nincs) jelenti, amely a köz-
és magánszféra konzorciumi együtt-
mûködésével közcélú beruházások
megvalósítására, és az új vagy reorga-
nizált intézmény üzemeltetésére spe-
cializálódott. Angolszász országok-
ban széles körben alkalmazott mód-
szer infrastrukturális és közintézmé-
nyek beruházására, mûködtetésére.
Magyarországon a törvényi szabályo-
zás többnyire elkészült, a módszer
gyakorlati bevezetése napjainkban
zajlik. Nagy elõnye, hogy olyan tõkét
és speciális tudást tud kumulálni,
amellyel az önkormányzatok funkció-
jukból eredõen nem rendelkeznek. A
munkamegosztás, a finanszírozás, va-
lamint az együttmûködés jogi formái
a felek érdekeinek megfelelõen széles
skálán mozoghatnak, a gazdálkodás-
sal kapcsolatos felelõsség és kontroll
a tulajdonmegoszlásból adódik.

A téma sokrétûsége meghaladja a
folyóirat adta lehetõségeket, a terje-
delmi korlátok miatt a lakókörnyeze-
tünket érintõ uniós hatásnak csupán
nagyon szûk szegmensét érintettem. 

ÁCSNÉ DANYI ILONA

EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ, GÖD

Hogyan pályázzunk

A megye közgyûlése rendszere-
sen meghirdeti a civil szerveze-
teknek szóló pályázatait. A koráb-
bi évekhez hasonlóan, a környe-
zetvédelmen kívül idén is kultu-
rális programokra, turisztikai cé-
lokra lehetett pályázni (egy szer-
vezetnek egy programra), vala-
mint kérhetõ pályázat útján mû-
ködési támogatás is. A szétoszt-
ható keret meghatározott, a kér-
hetõ összegek maximalizáltak. A
Városvédõk Egyesülete nevében
ezúttal a Környezetvédelmi Alap-
hoz nyújtottuk be a pályázatun-
kat, ahol maximálisan 300 ezer
forintot kérhetett egy-egy szerve-
zet. 240 ezer forintot kaptunk az
Ilka-patak egy szakaszának rend-
betételére. Tapasztalatainkat az
alábbiakban szeretnénk tovább-
adni: 

Kevés benyújtott pályázatot
kellett forráshiány miatt elutasíta-
ni, viszont nagyon sokat formai
hibák miatt (ez általánosságban is
igaz a különbözõ pályázatoknál).
Leggyakoribb hibák: a beadási
határidõ be nem tartása, a szerve-
zet vagy a program nem felel
meg a kiírás feltételeinek, egy
szervezet több programra is pá-

lyázott, stb. A legtöbb szervezet,
amelyik kérte, megkapta a maxi-
mális támogatási összeget. Ez ta-
nulság számunkra a követezõ ha-
sonló pályázat benyújtásához,
mert mi szerénynek bizonyul-
tunk, csak 247 ezer forintot kér-
tünk, emellett bevállaltunk 40
ezer forintnyi saját erõt, amit saját
zsebbõl fedezünk (mivel az egye-
sületnek bevétele még nincs).
Közel negyedmillió forint nem
sok, de a vállalt projekt sem any-
nyira pénz-, mint inkább munka-
igényes, ezért ebbõl megvalósít-
ható. 

Civil szervezeteknél – hiszen
többnyire más forrásaik nincse-
nek – nagyon fontosnak tartom,
hogy minél több pályázati lehetõ-
séggel éljenek, még akkor is, ha
kis pénzekrõl van szó. A kis pén-
zek elérhetõbbek egy kis szerve-
zet számára, mint a minisztériumi
pályázatokon kapható nagyobb,
akár milliós támogatások. Véle-
ményem alátámasztására egy pél-
da: ez a pályázat elkészítve egy
25 oldalas kis dokumentum volt.
Hasonló témában a Környezetvé-
delmi Minisztérium Zöld Forrás
alapjára is nyújtottunk be pályá-

zatot, aminek kötelezõ dokumen-
tációja legalább 80 oldal, s ezt 4
példányban kell beadni. Ez utób-
bi esetben a pályázat elkészítése
és benyújtása mintegy 20 ezer fo-
rintos költséggel járt (pályadíj,
fénymásolás, postaköltségek,
bankigazolás stb.), és nagyobb
önrészt kellett vállalnunk (150
ezer forint). Ezeket a költségeket
ugyancsak saját zsebbõl elõlegez-
tük meg. Ha a pályázat sikeres
lesz, persze mindez visszajön - az
elnyerhetõ összeg is nagyobb, kö-
zel 2 milliót céloztunk meg... Ha
viszont nem nyerünk, a pályázat
elkészítésének költségei bennün-
ket terhelnek. Tehát jól meg kell
gondolni, melyikbe vág bele az
ember – illetve a pályázó közös-
ség.

Egyesületünk – a gödi Város-
védõk Egyesülete – most kezd
lábrakapni, ezért abban bízunk,
ha folyamatosan sikerül támoga-
táshoz jutnunk, a befektetett idõ
és pénz megtérül, a kapott össze-
geknek a hozzáadott értékkel
(társadalmi munka, egyéb önzet-
len felajánlások) való megsok-
szorozásával tevékenységünknek
egyre kézzel foghatóbb eredmé-

nyei lesznek. Alapszabályunkban
megfogalmazott feladataink közé
tartozik, hogy felajánljuk: ha va-
lakinek van jó ötlete, amelyhez
adott a pályázati lehetõség, keres-
sen bennünket nyugodtan, ha
csak tudunk, segítünk (mint már
tettük is, azaz nyertünk pénzt más
szervezet számára). Alapszabá-
lyunk az alábbi témákhoz kap-
csolódó pályázatok benyújtását
teszi lehetõvé: környezetvéde-
lem, városszépítés, tudományos
kutatás és oktatás, ifjúsági prog-
ramok, tanfolyamok stb. szerve-
zése, EU-integrációval kapcsola-
tos feladatok.

Egyesületünk nevében, sok si-
kert kívánva:

B. RÁBAI

ZITA

Jobb más példáján…
Egy nyertes pályázat tanulságai
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A várossá válás folyamata ösztönzõen hatott ci-
vil szervezõdések alapítására, véli a képviselõ-
testület civil szervezetekért felelõs tanácsnoka,
dr. Bognár László. Úgy látja, hogy a kilencve-
nes évek második felétõl beköltözõ mintegy
négyezer új lakó felrázta a települést, és egyre
többen akarták hallatni hangjukat várospoliti-
kai, városfejlesztési kérdésekben. Jelenleg több
mint negyven civil szervezet van Gödön, ame-
lyek egy része a Civil Tanács, más része a Civil
Fórum tagja. Az önszervezõdõ közösségek és
az önkormányzat közötti kapcsolatot, együtt-
mûködést a civil tanácsnok segíti. – saját véle-
ménye szerint, nem mindig sikerrel…

- Gödnek mindig is megvoltak az önszerve-
zõdõ közösségei, pl. dalárda, kertbarátok köre –
mondja dr. Bognár László –, de ahogy megépült
a települést elkerülõ út, lett csatorna, telefon,
egyre többen költöztek ki a fõvárosból, nagy-
részt a tizenharmadik és a negyedik kerületbõl,
meglehetõsen felbolydítva a települést. Fõleg a
betelepülõk kezdeményezték az új civil szerve-
zõdések létrehozását, bele akartak szólni kör-
nyezetük alakításába, a fejlesztésbe, ami termé-
szetes. Ez persze, konfliktusokat is elõidézett.

A város önkormányzata a 2002-es választá-

sokat követõ alakuló ülésén kinyilvánította,
hogy a civil szervezeteket be akarja vonni a
döntések elõkészítésébe, és a civil érdekek tol-
mácsolására, intézményesítésére civil tanácsno-
kot választott. A tanácsnok – szervezeti és mû-
ködési szabályzatban is rögzített – feladata lett a
civil szervezetek mûködésének figyelemmel kí-
sérése, értesítésük, ha tevékenységüket érintõ
kérdés kerül a képviselõ-testület elé. És termé-
szetesen feladata a civil szervezetek, lakossági
önszervezõdõ közösségek és az önkormányzat
együttmûködésének elõsegítése.

- Kezdeményezésemre, tavaly februárban, a
gödi civil szervezetek képviselõi megalakítot-
ták a Civil Tanácsot, elnökséget, ügyvezetõ el-
nököt választottak. A 2003-2004-es év for-
dulóján kialakult konfliktushelyzet
megoldásaként, bizonyos vitákat követõen ala-
kult meg az új szervezet, a Civil Fórum. Ma már
mindkét civil ernyõszervezet rendelkezik
szervezeti és mûködési szabályzattal. Tucatnál

is több szervezõdés, egyesület tartozik hoz-
zájuk. Acivil fórum képviselõje és a polgármes-
ter alá is írta az együttmûködési megállapodást,

ami feltétele annak, hogy tanácskozási joggal
vehessenek részt a testületi, bizottsági üléseken.
A jelöltjeik már megvannak, és azt szeretnék,
hogy szeptemberben már bekapcsolódhassanak
a munkába. Ugyanis a civilek delegáltjai jelen-
tenék az összekötõ kapcsot az önkormányzat és
a lakosság között. Ha a közvetítõk nem jutnak

információhoz, akkor a lakosok tájékoztatása is
hiányos lesz, nem tudják kivédeni a kritikákat.
Az együttmûködés az önkormányzatnak is erõ-
sebb legitimációt biztosíthat, kétoldalú kommu-
nikációt tesz lehetõvé. 

Csaknem egy éve vetették fel a szervezetek
egy regionális civil ház létrehozásának ötletét.
Ez egyrészt otthont adna az egyesületeknek –
például, a volt rendõrségi épületben –, másrészt
egy olyan központ lehetne, amely a megfelelõ
információk birtokában akár pályázatokat is ki-
dolgozhatna és benyújthatna. A civil centrum
ötletétõl a dunakeszi és váci szervezetek sem
zárkóztak el. A kezdeményezést igen jónak tart-
ja dr. Bognár László is, és reméli, hogy a civilek
összefognak a terv megvalósítása érdekében.

B. J.

Az együttmûködés a civileken is múlik
Dr. Bognár László tanácsnok a közvetítõk fontosságáról

Három éve minden októberben az önkéntesekre fi-
gyel az ország egy hétig. Az Önkéntes Központ Ala-
pítvány 2000-ben indította útjára az Önkéntesek Hete
programot azzal a céllal, hogy a rendezvény növelje
az önkéntes munka ismertségét és elismertségét. Fon-
tos célkitûzései közé tartozott a rendezvénysorozat-
nak, hogy minél több szervezetet és önkéntest vonjon
be a programokba, ezzel lehetõséget kínálva a mun-
kában való részvételre, az egymás munkájának meg-
ismerésére, a pályázatokhoz szükséges partnerek
megtalálására, valamint arra, hogy meg- és bemutat-
hassák egymásnak, a lakosságnak, a vállalkozóknak
és a döntéshozóknak azt a sokszínû és értékes mun-
kát, amelyet végeznek.

Egy KSH felmérés szerint 2000-ben Magyarorszá-
gon 400 000 ember végzett valamilyen formában ön-
kéntes munkát, ami 30 millió munkaórát és átszámí-
tott értékben 18 milliárd forintot (!!) jelent. 2003-ban
az Önkéntesek Hete rendezvénysorozatába 55 telepü-
lés 120 szervezete 220 programmal kapcsolódott be. 

A Dunakeszi-Fót-Göd településeket jelentõ kistér-
ségünkben ez lesz az elsõ olyan alkalom, ahol a há-
rom település csaknem 300 civil szervezete bemutat-
kozhat egymásnak, a lakosságnak, a vállalkozóknak
és a döntéshozóknak. 

A gödi székhelyû „Civil nõk a közéletben” Kis-
térségi Nõi Egyesület vállalta fel egy Kistérségi Ci-
vil Expo megszervezését, amelynek a Dunakeszi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ biztosít helyet. Ok-
tóber 9-én szombaton  az egész  nap a civileké. 

A színpadon egymást váltják majd a szervezetek
csoportjai (tánc, néptánc, énekkar, szinjátszókör, sza-
valat stb), az egyik teremben fontos és hasznos elõ-
adások, minitréningek lesznek (pályázati tudnivalók,
NCA, fiatalok nemzetközi lehetõségei stb.), a kiállító-
térben pedig paravánokon elhelyezve lehet megtekin-
teni egy-egy szervezet fényképekkel illusztrált tevé-
kenységét. Lehetõség lesz parner-szervezet keresésé-
re egy-egy konkrét pályázathoz, vagy egy közös ak-
ció megszervezéséhez is.

Kérjük azokat a szervezeteket, akik kiállítóként
vagy fellépõként szeretnének részt venni az elsõ Kis-
térségi Civil Expón, az alábbi jelentkezési lapot tölt-
sék ki, és legkésõbb szeptember 25-ig juttassák el
az alábbi címre:

„Civil nõk a közéletben” Egyesület, 
2131 Göd, Kazinczy u. 5. 
Tel/fax:27/331-725. További felvilágosítás
kérhetõ a 30/4375352-es telefonszámon.

RAKACZKY ÉVA

Kistérségi Civil Expo
Gödi szervezésben Dunakeszin

Jelentkezési lap

(Letölthetõ a … honlapról, vagy a követke-
zõ adatokat tartalmazva, a felsorolt adattí-
pusokat balra kizárva, egymás alá kérjük
szerkeszteni.) 

A szervezet neve: A szervezet székhelye :
A szervezet képviselõjének neve, elérhe-
tõsége (mobiltelefon, e-mail): A szerve-
zet célkitûzései: A Kistérségi Civil Ex-
pón kiállítóként, fellépõként   szeretnék
részt venni (a megfelelõ rész aláhúzan-
dó, aláhúzható mindkettõ is!).  Kiállítók-
nak: egy, kettõ paraván szükséges  - a
paraván mérete: 200x90 cm
(a megfelelõ rész aláhúzandó). Fellépõk-
nek:  A mûsorszám megnevezése: A mû-
sorszám idõtartama: … (max.10
perc/csoport!). A fellépõk létszáma: …
fõ. A fellépéshez szükséges eszközök: ka-
zettás magnó, CD- lejátszó, egyéb … (a
megfelelõ rész aláhúzandó, kérjük azt is
jelezni, hogy kérik a rendezõktõl, vagy
saját maguk biztosítják). 
(A visszaküldés határideje: 2004. szep-
tember 18.) 

………………………………………
aláírás

Katolikus majális

Napos Oldal Nyugdíjas Klub rendezvény

Séta a botanikus kertbeb a Kincsem Családbarát
Kör ésa  Városvédõk Egyesülete szervezésében
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Õsszel is folytatódik a közlekedési ellenõr-
zések sorozata Göd belvárosi részén és a 2 /
A úton is. Dr Juhász István rendõrkapitány
és Pregun Kálmán örsparancsnok elmondta:
- A legfontosabb feladatnak a megelõzést
tartjuk. Az utak melletti folyamatos rendõri
jelenlét visszatartó ereje már meglátszik a
várost érintõ baleseti statisztikáinkon is. Bár
a baleseteket nem lehet teljes mértékben
megakadályozni, tapasztalható a közlekedõk
fegyelmezettebb magatartása az utakon. 

BCSI

Ellenõrzés 
az utakon

Augusztus és szeptember hónapban „kevés
bûncselekmény” történt Gödön. Az a né-
hány eset leginkább a strand területéhez
köthetõ. Jellemzõen az õrizetlenül hagyott
értékekre vadásztak az erre szakosodott
személyek, valamint a parkolóban tettek
kárt gépjármûvekben és vették ki belõle az
elõl hagyott dolgokat. Kérjük Önöket ismé-
telten, figyeljenek értékeikre.

Szeptember a tanévkezdéshez köthetõ.
Mint minden évben, a reggeli és a délutáni
órákban most is a gyalogátkelõhelyeknél
segítjük az iskolába járókat, valamint ki-
emelt figyelmet fordítunk az iskolák, óvo-
dák közbiztonsági helyzetére.

Ebben a hónapban több fokozott közleke-
dési akcióval szeretnénk megszilárdítani és
jogkövetõ magatartásra késztetni a közuta-
kon gépjármûvel közlekedõket. A biztonsá-
gi övet nem használókkal, a gyorshajtókkal
és az elõzés szabályainak megszegõivel
szemben kívánunk szigorúbban fellépni.
Kérünk mindenkit, tartsák be a közúti köz-
lekedés szabályait.

Göd több pontján is kihelyezésre kerül-

tek „Rendõrség” feliratú postaládák. Ész-
revételeiket, javaslataikat így könnyebben
eljuttathatják hozzánk, amit nagyon szeret-
nénk is. Több alkalommal láthatnak gyalo-
gos rendõröket Göd forgalmasabb területe-
in, személyesen is elmondhatják vélemé-
nyüket, problémáikat kollégáinknak, ha
rajtunk múlik, minden esetben segítünk.

Szeretnénk felhívni az idõsebb olvasók fi-
gyelmét, hogy ne engedjenek be idegeneket
otthonaikba semmiféle „mondvacsinált in-
dokkal”. Ne bízzanak meg a házaló ügynö-
kökben, és ne vásároljanak túl kedvezmé-
nyesnek tûnõ, akciós termékeket! Értesítse-
nek, ha ehhez hasonló tapasztalnak. Tele-
fonszámunk 345-115, segélyhívó 107 vagy
mobilról a 112, és kérjék a Dunakeszi
Rendõrkapitányság ügyeletes tisztjét, aki
munkaidõ után a helyszínre küldi a gödi
járõrt.

Jó egészséget kívánunk!

Göd, 2004 szeptember

GÖD RENDÕRÕRS DOLGOZÓI

Levél a gödi Rendõrõrsrõl
Tisztelt Olvasó!

1.) Nagyon jó lenne egy takarítási akciót
szervezni, hasonlóan a gumivadászathoz, a
Takarítási Világnap tiszteletére. Szeptember
18-án, szombaton rendezzük a “Gödi FÉTIS
CROSS” futóversenyt. Sajnos a verseny út-
vonala keresztül vezet az erdõ egyik leg-
szennyezettebb területén (máshol nincs al-

kalmas út). Szégyenteljes lenne, ha a szem-
éten kellene keresztül vezetni az országos
versenyt. Kérem, aki szívesen segítene a
szemét összeszedésében, jelezze szándékát. 

2.) A parlagfû az elmúlt évek során, a fe-
lelõtlenül hiányos irtás és igen nagy agresz-
szivitása miatt, mára már annyira elterjedt,
hogy erdõink szélén, az ösvényeken, dûlõ-
utakon egyre többet lehet belõle látni. Kör-
nyékünkön a futó útvonalak kijelölésénél 2-
3 éve ezt még nem tapasztaltam. Az idén sok
helyen a térdig érõ, allergiát okozó gyom

között (sajnos, nem lehet kikerülni) kell ve-
zetni a versenyt ?

Parlagfûre allergiások számára nem taná-
csos az idei futóversenyen a részvétel! Re-
mélhetõleg a futók között (egészséges embe-
rek) kevés allergiás akad.

3.) A Takarítási Világnap tiszteletére meg-
hirdetett erdei takarításon 3 teherautónyi, kb.
10-12 m3 szemetet sikerült összeszedni a la-
kóházakhoz legközelebbi erdei területen.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Wágner tanár úrnak és lelkes 18 fõs piarista
csapatának, Zombory Lászlónak, Szabó Zol-
tánnak, Nagy Pálnak, és nem utolsó sorban
Markó József úrnak a teherautó biztosításá-
ért.

RÁTH TAMÁS

Világnapok 
– jól jöttök Gödnek

Szeptember 16. - Ózon Világnapja
Szeptember 18. - Takarítási Világnap

A júliusi lapszámban megjelent tájékoztató-
hoz a következõ kiegészítést kell hozzáten-
nem:
Általában olyan, a virágzó parlagfûrõl készí-
tett képeket, plakátokat lehet látni a felhívá-
sokban, mint amilyen akkor a cikket illuszt-
rálta, ahol már a  virágzó növényfej is látszik.

A mindennapok során azonban sokkal
gyakrabban találkozni a fejlõdés korábbi sza-
kaszában lévõ növénnyel.

Ebben az állapotában kézzel könnyen irt-
ható. A mi homokos földünkbõl könnyen ki-
húzható gyökerestül, amely az irtás könnyen
elvégezhetõ, legbiztosabb formája a ház kö-
rül. Más a helyzet az elhanyagolt, parlagon
hagyott földeken, ahol a vegyszeres gyomir-
tás, a beszántás, esetleg a kaszálás jöhet szó-
ba. (Állítólag jó eredményt lehet elérni lucer-
na vetésével is, amelynek viszont nem most
van az ideje.) 

A magja sajnos rendkívül ellenálló. Negy-
ven évig is képes megtartani a csírázóképes-
ségét. Ezért sikerült nekem is, a teljesen „ste-
rilnek” látszó termõfölddel a kertbe behur-
colnom.

A 06-1-327-1686-os budapesti telefon-
számra idén már a Pest megyei parlagfûvel
fertõzött területeket is be lehet jelenteni. 

ZOMBORY LÁSZLÓ

Még egyszer
a parlagfûrõl

A parlagfû virágpora felnagyítva
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Ha egyeseknek már sikerült jogszabályba
ütközõen megszabadulniuk a felesleges
dolgoktól, akkor a feladat a lerakóhelyek
megtalálása, az elkövetõk esetleges kiderí-
tése – például a személyek, cégek, címek
beazonosítására alkalmas hulladék segítsé-

gével. A közös feladatra vonatkozó megál-
lapodást írt alá augusztus 27-én Ilyés Gi-
zella környezetvédelmi tanácsnok a kezde-
ményezõ gödi önkormányzat képviseleté-
ben, a Dunakeszi Rendõr-kapitányság ve-
zetõje, Dr. Juhász István, a gödi polgármes-
teri hivatal részérõl pedig dr. Szinay József
jegyzõ. Szõke Mihály, a közterület felügye-
let vezetõje és Szeri Mihály, a helyi polgár-
õrség vezetõje is jelen voltak az esemé-
nyen. A járõr-csoportnak a gödi õrs képvi-
seletében két rendõr, rajtuk kívül egy köz-
terület felügyelõ, egy mezõõr, legalább egy
polgárõr lesz a tagja, s jelentkezés alapján
hozzájuk csatlakozhat két civil személy is.  

Elsõ akciójukat már másnap, 28-án meg-
tartották. Most elõzetes bejelentés után! A
késõbbiekben is lesz majd bejelentett ellen-

õrzés, de az eredmény érdekében „gyakran
lecsapnak majd” beharangozás nélkül is.
Akit tetten érnek, az „zsebbe nyúló, pénz-
tárcát érintõ” jelentõs büntetésre számít-
son!

Úgy tûnik, hogy elfogyott a türelem, az
illetékesek megunták a szégyent a megúju-
ló szeméthegyek és a látszólagos tehetet-
lenség miatt. Elegük van a feléjük irányuló
szemrehányásokból, és az adófizetõktõl
származó pénzeket másra költenék inkább.
A hivatal költségvetését terhelõ utólagos
szemétfelszámolás helyett voksukat a be-
láthatóan megtérülõ megelõzés mellett tet-
ték le. Reméljük, hogy az ígéretes és látvá-
nyos kezdetnek hatékony, és „tiszta ered-
ményt” hozó folytatása lesz! 

BCSI-KKÉ

Járõrszolgálat vagy kommandó, mindegy
Augusztus végén Gödön is elkezdte munkáját az a munkacsoport, mely a már több városban mûködik ún. „szemét-kommandó” min-
tájára alakult meg nálunk is. Mi nevezzük inkább járõrszolgálatnak, melynek célja az illegális szemétlerakás megelõzése, az esetle-
ges tettenérés. Ez utóbbi a következményeit tekintve valószínûleg igen hatékony prevenciós erõvel hatna! Sajnos az utóbbi idõben ag-
gasztóan megnõtt az illegális szemétlerakás a város határában. A továbbiakban éjjel és nappal is - a legváratlanabb idõpontokban -
tartanak ellenõrzést a “kommandó” munkatársai.

A rendõrség, a polgárõrség és a hivatal
között létrejött együttmûködési megálla-
podás kezdõ lépéseként augusztus 27.-
én, pénteken 18 órakor találkoztunk a
résztvevõ szervezetek képviselõivel,
hogy elvégezzük az elsõ külterületi bejá-
rást. Lehetõség volt civilek részvételére
is. Élve az alkalommal, Zombory
Lászlóúr csatlakozott hozzánk. A civil
szféra kezdeményezte és végezte el a
külterületi szemétlerakók felmérését,
hívta fel a figyelmet a helyzet súlyossá-
gára, ennek következményeként és más
települések pozitív példája alapján szer-
veztük meg a kommandót. 

Az indulás után Dunakeszi felé vettük
az irányt, szemügyre véve a kiserdõk
környékét. Reméltük, hogy talán tetten is
érhetünk valakit szemétlerakás közben,
de sajnos, vagy inkább szerencsére, ezút-
tal csak mi jártuk az erdõt. Bár az, hogy
az idõpontot elõre bejelentettük, lehet
oka a szemetelõk távolmaradásának.
Legközelebb már nem jelentjük be az
akció napját, szeretnénk rajtaütésszerûen
kimenni az ellenõrzésre. 

Abejárás során elkeserítõ dolgokat ta-
pasztaltunk. Az erdõ mellett például mû-
anyag-bevonatú vezetéket égetnek „va-
lakik”, hogy a szigetelõrétegtõl megsza-
badulva jussanak az értékes fémhez…
Jelentõs területet perzseltek már így fel,
és nem elhanyagolható a levegõ szeny-
nyezése sem! A legkülönfélébb szemét-
kupacok övezik az erdõk útjait. Az ezek
felszámolására biztosított 2 mFt keret
hamar elfogyott, a feladat kisebb részére
volt csak elég. AVárosfejlesztési Bizott-
ság további források biztosítását kérte a
testülettõl erre a célra. Természetesen a
leghatékonyabb felszámolás a megelõ-
zés lenne, kidolgozás alatt vannak jó ja-
vaslatok, és ezt a célt szolgálja majd a
kommandó folyamatos jelenléte is.

A külterületi erdõk szinte kivétel nél-
kül magántulajdonban vannak. Az

allergén növények irtásáról a tulajdono-
soknak, illetve társulásaiknak kell gon-
doskodnia. Saját területünkön járva lát-
hattuk, nem túloz a média, mikor folya-
matosan napirenden tartja a parlagfû ir-
tás kérdését.

El kell érnünk, hogy minden kötele-
zett tartsa be a vonatkozó rendeleteket.
Ezt csak következetes szervezõ és ellen-
õrzõ munkával tehetjük. Ahogy a kom-
mandót is közösen sikerült létrehoznunk,
úgy a hivatal, a városvezetés, és nem
utolsó sorban a civil segítõk összefogása
révén van esélyünk arra, hogy külterüle-
teink tisztaságának biztosítása mellett az
allergén szennyezettséget is elviselhetõ
határok között tartsuk.

Sósavgáz a levegõben

Alevegõ sósavas szennyezettségének is-
mételt mérésével kapcsolatosan már
többször megkerestük a környezetvédel-
mi felügyelõséget. Ismeretes, hogy a
2003 januári mérések alapján, Göd
egyes területein a sósavszennyezés meg-
haladta a határértéket. Kónya Károly
igazgató úrnak írtunk ez ügyben, de még
nem érkezett a levelünkre visszajelzés.
Azt határoztuk el dr. Szinay József jegy-
zõ úrral, hogy amennyiben harminc na-
pon belül nem kapunk elfogadható vá-
laszt, felkeressük a miniszter urat ezzel a
problémánkkal. Jogos a lakók aggálya,
tudni szeretnék, hogy milyen mértékû a
sósav-szennyezés a levegõben, van-e ok
aggodalomra. Ennek megállapítása a fel-
ügyelet kötelessége, s ha a tûréshatár fe-
letti az érték, végre meg kell hoznia a
szükséges intézkedéseket! Májusra ígér-
ték az eredményt, de nem tudjuk, hogy
végeztek-e egyáltalán vizsgálatokat,
ezért végére járunk a dolognak.

ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi tanácsnok

Legközelebb rajtaütéssel…
Ha valaki nem tõsgyökeres gödi,
térkép nélkül nehezen igazodik
el az utcák hálóján. Hiába van-
nak valakinek felületes ismere-
tei, meglepetések érhetik, ami-
kor egy-egy útszakasz után a
magasabb helyiértékû számot
keresi a sarki ház oromzatán. Hi-
szen az volt az utolsó épület és
az út középvonalára merõleges
házsorba ütközött. Merre to-
vább? Mint Chagall hegedûse,
fel a fellegekbe?

Fiatalok a diákmunka közvetí-
tõnél kézbesítõi munkát vállal-
tak. Emberi számítások szerint
teljesíthetõt, de tévedtek. A
szomszédos településen rendre
elvégezték társaik a vállalt pen-
zumot. A gödiek képtelenek vol-
tak rá. Nem lehetett odatalálni a
címhez – utcához, házszámhoz.
A határidõt régen túllépve, felét
sem kihordva a telefonkönyvek-
nek, szégyenszemre vissza kel-
lett mondaniuk a feladatot. Önök
szerint a megbízó elhitte nekik,
hogy városunkban reménytelen

egy kézbesítõ feladata.
Magam is ütközöm hasonló

tájékozódási nehézségekbe és
elõttem keresztbe álló falakba.
Kerestem már egyjegyû ház-
számot kétjegyûvel ellátott
épületek között. Valaki úgy me-
sélte, voltak itt már préselt,
horganyzott lemeztáblák, zo-
máncozott fémtáblák – eltûn-
tek. Egy helyi vállalkozó – is-
merem is – jóvoltából állítólag
mûanyagból is készült felirat.
Hová lettek, nem tudom? Csak
sajnálom mindazokat, akik
megpróbálnak valakit elérni,
megtalálni, és nem tudják: talán
nem is sikerül!

Megkértek rá, tegyem be az
újságba, s egyet is értek vele:
Legalább a házszámot, ha lehet
kérnünk!!!

Ui.: Ha a régi postásom, Irén-
ke – meg az egész hivatal felsõn
– nem tudná kívülrõl, hová köl-
töztem, s nem írnák át a még
mindig régire címzett
küldeményemet… De megte-
szik, köszönöm nekik. Ha alsón
Katika, az új postásom, meg
Gyula bá, a hivatali kézbesítõ
nem tudná, hogy a bürokrácia
miatt nem is azon az utcán la-
kom, ahol lakom… De minden
eljut hozzám most is, nekik is
köszönet! 

Te jó ég, holnap legalább a
házszámot ki kellene raknom.
De melyiket? Ami „de jure” a hi-
vatalos, az „de facto” nem ott
van. Ahol „de facto” bejárok, azt
meg „de jure” nem tüntethetem
fel. Levegõt! Levegõt! Akarom
mondani: UTCÁT! HÁZSZÁ-
MOT!!!   Úgy legyen!

KÉ(NE)

Házszámok, utcanév táblák
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1993 nyarán egy büfés csónakból árult hûtött
italokat a Homokszigeten. Ott sátorozott a
Scarabeus együttes néhány tagja is, csalá-
dostul, gyermekestül. A sátorozók és Gyur-
ma arról beszélgettek, milyen jó lenne egy
zenés estét rendezni ott kinn a homokon, a
nyár vége felé, úgy augusztus 20-a környé-
kén. Mindenki összeszedte azt, ami szüksé-
ges volt. Így került áramfejlesztõ, üzem-
anyag, a csónakokat teletankoltuk hideg ita-
lokkal, a szerelést összeállítottuk és vártuk
az érdeklõdõket.

Nem elõzte meg nagy hírverés az ese-
ményt, inkább csak szájról-szájra terjedt a
hír, mégis több százan jöttek el. Pokrócokon,
gyertyák vagy kis tábortüzek körül pihentek,
táncoltak, szórakoztak a gödiek. Csodálatos
estét töltöttünk el ott, a langyos homokon.
Mi magunk sem sejtettük még akkor, hogy
kiengedtünk a palackból egy szellemet, hogy
barátaink mennyire várják majd a következõ
nyárvégi bulit. Az idõjárás kegyeibe fogadta
azt a napot éveken keresztül, a Duna is soká-
ig velünk volt, egyedül a tizedik, jubileumi
party maradt el 2002-ben, az árvíz miatt.

A büfés csónak közben kicserélõdött,
elõbb stég, majd úszóház szolgált vendéglá-
tó alkalmatosság gyanánt. Ahogy nõtt a mé-
rete, úgy nõtt az ellenszenv iránta bizonyos
körök részérõl. Okkal vagy ok nélkül táma-
dások érték: hangosak az éjszakák tõle, sok a
szemét. A megítélésen az sem változtatott
sokat, hogy Gyurma a környék összes ottha-
gyott szemetét összeszedte és elszállította.

A Homoksziget státusza sem maradt válto-
zatlan az idõk folyamán. Lelkes környezet-
védõk munkálkodtak természetvédelmi terü-
letté nyilvánításán, kétségbe nem vonható jó
szándékkal, és kétségbe nem vonhatóan
eredményesen. Innentõl, bár a szigetnek gö-

di helyrajzi száma van, minden esemény en-
gedélyezése a Duna-Ipoly Nemzeti Park ha-
táskörébe tartozik. 

Így értünk el 2004 nyár végéhez. Már az is
rendhagyó volt, hogy nem 20-án, vagy ahhoz
közeli napon lesz a buli, hanem egy héttel
késõbb. Az önkormányzat ugyanis nem sze-
rette volna, ha bármilyen megmozdulás üt-
közne a 20-i ünnepségekkel. Ezt tudomásul
véve jelöltük meg a plakátokon 28-át. A szo-
kásos, önkormányzathoz intézett bejelentés-

kor ért minket a meglepetés. A hatályos jog-
szabályok szerint az önkormányzat nem ad-
hat engedélyt a természetvédelmi területre,
bírságot viszont kiróhat, engedély nélküli
közterület-foglalás címén. Hasonlóképpen
bírságolhat a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a
környezetvédõk, a rendõrségrõl már ne is
szóljunk, ha lakossági bejelentés érkezik. A
zenés est elleni legfõbb érv az élõvilág nyu-
galmának megzavarása volt.

Ezekkel a problémákkal augusztus 27-én
szembesültünk. Mivel a plakátok már kinn
voltak, és éreztük a nagy várakozást a gödi-
ek részérõl, kétségbeesetten kerestük a kiutat
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl. Olyan sokan
készültek erre az estére, hogy valahol, vala-
milyen módon meg kellett õket vendégelni a
zenénkkel akkor is, ha a homokon nem lehet
semmi.

A következõ személyeknek köszönhetõ,
hogy a csapatpihenõ elõtti réten végül mégis
megtarthattuk a rendezvényt: Pinczehelyi
Tamás alpolgármesternek és Dr. Szinay Jó-
zsef jegyzõnek a gyors engedélyezésért,
Hamarné Kismartoni Adriennek és Stiglincz
Gyuláné Klárikának a gyors szervezésért,
Nagy Pálnak és segítõinek a színpadért, Kök
Árpádnak az ellátásért és a villamos energiá-
hoz való hozzájárulásáért, a gödi rendõrõrs-
nek a megértõ hozzáállásáért.

Azt hisszük, a dolgok mostani állása sze-

rint a Homokszigeten többé nem lesz nyár-
végi zenés este. Ez az, ami véget ért. Hogy
mi kezdõdhet el? A sziget valóban kultúrált
használatba vétele. Az autók és motorok be-
járásának határozott megakadályozása. A le-
hetõség megteremtése arra, hogy aki kinn sá-
torozik, vagy ott tölti délutánjait, a keletke-
zett szemetet el tudja helyezni a kijáratoknál
várhatóan megjelenõ szeméttárolókban. A –
reméljük egyre kevesebb – ott felejtett sze-
mét rendszeres összegyûjtése. Reméljük
még, hogy az önkormányzat a rendelkezésé-
re álló lehetõségeit és eszközeit hatékonyan
fogja alkalmazni annak érdekében, hogy a
védetté nyilvánított területnek jó gazdája le-
gyen, a sziget az õ szépségében, tisztaságá-
ban mindenki számára elérhetõ legyen - min-
denkinek, aki ott szeretne kikapcsolódni, fel-
üdülni, hiszen az ember is a természet része.
Ha így lesz, mi is fejet hajtunk. Nem oko-
zunk zajártalmat, a helyi élõvilágot nem
nyugtalanítjuk többé.

H. I. SCARABEUS

Valami véget ért… 
Vagy most kezdõdik el?

- Atanévre készülve a CKÖ 21 családnak nyújtott be-
iskolázási segítséget egységes füzetcsomag vásárlá-
sával. Két elsõosztályos iskolatáskát is kapott!

- A Váci Munkaügyi Központ programja kereté-
ben, Sándor István polgármester támogatása mellett
11 fõvel megalakult Gödön „városi cigány brigád”.
Az önkormányzat számára végzendõ közcélú mun-
kához a központtal kötött szerzõdés alapján a város
kap állami támogatást. A közmunkásokat Vácott re-
gisztrálták, s az ÖK a támogatásból fizeti õket. A
munka koordinálását Kruzslicz István szervezõ ta-
nácsnok végzi, s Ilyés Gizella környezetvédelmi ta-
nácsnokkal közösen állapítják meg a sürgõsségi sor-
rendet. 

Pocsári Sándor elnök elmondta, hogy fõként par-
lagfüvet irtanak, de az egyéb gyomnövényektõl is
megszabadítják a környezetet, ahol munkába kezde-
nek. Feladatuk – elõzetes egyeztetés szerint – az ön-
kormányzati területek rendben tartása. Az alelnök
Horváth Andorral közösen meg is mutatták az újság-
írónak elõzõ és aznapi tevékenységük eredményét:

Az Erdész utcai kijelölt önkormányzati területet
kitakarították, a zöldhulladékot el is szállították a csö-
möri szemétlerakóba. Bócsán a központban a busz-
forduló kitakarítása volt a feladat: hatalmas halom
gaz és gallyak várnak elszállításra. A felsõgödi csár-
dánál a Duna-gátat takarították, a Hernád utca –
Nemeskéri utca találkozásánál a gázelosztó állomást
és környékét tették rendbe. Rengeteg tennivalójuk
van, folytatják majd a Duna-parti területekkel, s szük-
ség szerint bárhol a városban.

Kruzslicz István tanácsnok tájékoztatott arról,
hogy a Képviselõ-testület már régebben döntött a par-
lagfû-irtás országos támogatottságú módjának meg-
szervezésérõl, melyhez a lehetõséget a cigány kisebb-
ség tagjainak vállalkozó szándéka, a hivatalos formát
pedig a Váci Munkaügyi Központ munkatársai te-
remtették meg. Ennek ellenére a testület kéri a lakos-
ságot, hogy a saját háza elõtt mindenki tartson rendet,
hiszen ezt jogszabály is elõírja. A brigádnak az a fel-
adata, hogy olyan területeket gondozzon, melyek
nem közvetlenül lakóházakhoz kapcsolódnak – mint
például a buszforduló vagy a gát.

A Gödi Cigány
Kisebbségi 

Önkormányzat hírei

Fo
to

: K
ké

Fo
to

: D
un

ak
an

ya
rT

v



19

Répa, retek, mogyoró...de a
különleges paprikától az öklöm-
nyi õszibarackig minden - ter-

mészetesen büszke alsógödi
kertbarát termesztette - zöldség
és gyümölcs kellette magát a
látogatók elõtt a Kertbarátok idei
kiállításán. A szívvel-lélekkel
gondozott kertek gazdái még a
virágzó gyomnövényekbõl is

csokrot kötöttek, ezzel jelezvén
a föld szeretetét.

Minden évben kiállítással
búcsúztatják a nyarat a Gödi
Kertbarát Klub tagjai. A József
Attila Mûvelõdési Ház kiállító
terme idén is megtelt a szebbnél

szebb terményekkel, és a
mûvészi igényességgel kiállított
növényekkel. A klubtagok

büszkén mutogatták a látogatók-
nak az átlagosnál nagyobbra nõtt

õszibarackokat, a nemes
bokrokon termett paradicsom
fürtöket, a bio-almát, a Vilmos
körtét és a többi kerti csodát. -
Nem a mezõgazdaság miatt
vagyunk kertváros, hanem a
Dunapart és a város szerkezete

miatt. - mondogatták a
kiállítók. Minden négyzetmétert
kihasználunk a kertészkedésre,
virág nevelésre, környezetünk
szépítésére. Nekünk ez a munka
a szenvedélyünk, reméljük a

kiállítást látva sokan kapnak
kedvet a kertészkedéshez.

BCSI

Kertbarátok, növények, termések

Egzotikus zenével, ütõs és
csörgõ hangszerek és ének
hangjával telt meg a mûvész-
ház az évadnyitó elsõ összejö-
vetelen. Sipos András az
egyik, ha nem a legjobb hazai
afrikai zenét játszó csapat, a
DJABE együttes dobosa, fele-
sége, Vertig Timea felkészült
társa a formációban – gyönyö-
rû, erõs de fátyolos énekhang-
ja éppen ehhez a mûfajhoz va-
ló. Harmadik társuk Molnári
Ákos, akivel együtt ütik a do-
bokat, rázzák a termésekbõl
vagy éppen állatkörmõkbõl

összefõzött hangszereket, s
valamennyien énekelnek: úgy
mondják, hogy történeteket,
például piaci veszekedést.
Vagy éppen a természeti nép
istenének megjelenésérõl szól
a dal, arról, hogy az istenség
lesétál a hegyrõl, az erdõn ke-
resztül bemegy a faluba a há-
zak közé.

Reméljük, viszontlátjuk
még õket Gödön gyermekmû-
sorukkal is, melyben a kis
krokodil történetet játsszák el
az egyébként színmûvész
házaspár feldolgozásában.  

Megnyitotta kapuit az Olajfa Galéria
Augusztus végén baráti összejövetelt tar-
tott a Gödi Lions Klub, ahol Kántor
László fõzött, s a  szakácsmûvészetét még
a háziasszonyok is megcsodálták. A nagy
sikerrel megtartott Nyárnyitó Napok ren-
dezõi a hírek szerint most egy õszi
meglepetés bulit készítenek elõ, de már a
Mikulás báli készülõdésrõl is ejtettek szót
a szervezõk.

A non-profit szervezetrõl tudni kell,
hogy tevékenységük minden anyagi
hasznát a rászorulók megsegítésére
fordítják. Idén a Vakok és Gyengén Látók
Országos Szervezetét támogatták jelen-
tõsebb összeggel.

Lions hírek

A Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális
Egyesületének Gödi Szervezete
szeptember 1-jére meghívta elõ-
adónak klubjába dr. Bognár
László civil tanácsnokot, aki
beszámolt az esélyegyenlõségi
törvény végrehajtásának, és a
középületek akadálymentesíté-
sének gödi helyzetérõl. El-
mondta, hogy a Közigazgatási
Hivatal kérésére az Önkor-
mányzat megállapította a város-
ban az akadálymentesítés 9,5
%-os szinten van. Ez a teljesítés
igen alacsony szám.

A Népjóléti és Lakásügyi Bi-
zottság az elmúlt idõben kétszer
is tárgyalta ezt a témát, és kérte
a testületet, hogy tûzze napi-
rendre, de ez sajnos eddig még
nem történt meg. A civil tanács-
nok segítségével kérelemmel
fordultunk Sándor István pol-
gármesterhez, hogy tegyen ja-
vaslatot a Városfejlesztési Bi-
zottság elnökének Markó József

képviselõ úrnak, hogy tûzzék
napirendre az „Esélyegyenlõsé-
gi törvény végrehajtásának és a
középületek akadálymentesíté-
sének gödi helyzetét”. A NL bi-
zottságot is felkértük, hogy tár-
gyalja ismételten ezt a témát,
készítsen a városra akadály-
mentesítési tervet konkrét fel-
adatokkal, határidõkkel, vala-
mint kérje a testületet, hogy
ezekhez rendeljen felelõsöket
és anyagi forrásokat is. A tör-
vény által az önkormányzat szá-
mára elõírt határidõ ez év végén
lejár. Ezen bizottsági és testüle-
ti ülésekre kérjük, hívják meg
tanácskozási joggal vezetõsé-
günket, illetve a titkárt.

Október 2-án, szombaton 15
órakor Mozgáskorlátozottak
Délutánja lesz a JAMH nagyter-
mében. Havelka Imre és felesé-
ge tart élménybeszámolót, vi-
deó vetítéssel, ausztráliai útjuk-
ról. A rendezvényre minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk. 

A Mozgáskorlátozottak Kö-
zép-Magyarországi Regionális
Egyesülete jogelõdjének meg-
alakulása 25. évfordulója alkal-
mából megemlékezõ rendez-
vényt tart Vácon, a FORTÉ-
BAN október 8-án, pénteken 16
órától, melyre mindenkit szere-
tettel várunk.

A MGSz várja a gödi moz-
gáskorlátozottakat és rokkant
nyugdíjasokat, hogy jelentkez-
zenek tagnak. Várjuk pártoló-
tagok jelentkezését is. Jelent-
kezni lehet a titkárnál (332-
113).

Az Okmányiroda megkezdte
a parkoló igazolványok kiadá-
sát, elõzetes bejelentkezés alap-
ján a 332-203-as telefonon vagy
személyesen. Szükséges: 1.
Eredeti orvosi igazolás a moz-
gáskorlátozottságról. 2. Régi
parkoló kártya. 3. Személyi iga-
zolvány. 4. Lakcím igazolvány
(akinek ilyen is van).

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

Mozgáskorlátozottak szervezete
Hírek
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Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(2131 Göd, Pesti út 81.)

1 fõ munkatársat keres
igazgatási-elõadó munkakör határozott idõre

történõ betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság

- büntetlen elõélet
- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási

Egyetemen szerzett igazgatás-szervezõi képesítés
- gépírástudás

- számítástechnikai ismeretek

A jelentkezés tartalmazza a jelentkezõ
- rövid szakmai önéletrajzát

- az iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget tanúsító 
okiratok másolatát

- egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyi-
latkozatát a büntetlen elõéletrõl.

Jelentkezési határidõ: 2004. szeptember 10.

Érdeklõdni a 27/530-058-as telefonszámon lehet.
Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII

tv. szerint történik.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Göd Város Képviselõ-testülete 
6/2000. (II.22.) sz. Ök-rendelete

Emlékeztetõ Göd Város 
helyi környezetvédelmi szabályairól

7.§ (4) Közterületen plakátok, hirdetmények stb. elhelyezése csak
engedéllyel történhet. Önkormányzat által meghatározott kauciós
összeg 10.000,-Ft befizetése után helyezhetõ ki a hirdetmény. A
fenti összeget a befizetõ a hirdetmények, plakátok leszedése után
visszakapja.

8.§ Aki az ingatlanok és közterületek tisztántartására, rendjére vo-
natkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 20.000
Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Dr. Horváth Viktor Gergõ, a 02. számú választókörzet

képviselõje
lakossági fórumot tart

2004. október 08-án 18.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Házban, a földszinti nagyteremben.

Téma: A Településszerkezeti Terv hatása városunkra,
és egyéb aktuális kérdések.

A MÁV Rt. 2004. augusztus 29-én a
Budapest-Vác-Szob és a Budapest-
Veresegyház-Vác vonalakon elsõ-
ként ütemes menetrendet vezet be. A
Nyugat-Európában már évtizedek
óta bevált rendszer lényege, hogy a
vonatok napközben azonos idõköz-
önként, az óra ugyanazon percében
indulnak az állomásról. A menet-
rend így átláthatóvá és kiszámítha-
tóvá válik, a járatok száma jelentõ-
sen nõ, és a csatlakozások javításá-
val az átszálló utasok eljutási ideje
is csökken. A korszerû, utasbarát
menetrend bevezetésével új idõszá-
mítás kezdõdik a vasúttársaság éle-
tében, és külön kuriózum, hogy ép-
pen a 158 éve elsõként megépült
Pest-Vác vonalon valósul meg ez a
korszakalkotó szolgáltatásfejlesztés.
Az utazóközönség komfortérzeté-
nek javítása mellett a Vasúttársaság
célja a reggeli csúcsidõben a zsú-
foltság csökkentése érdekében to-
vábbi vonatok közlekedtetése. Az
ütemesség bevezetésével egy átlát-
ható, kiszámítható és utasbarát me-
netrend került kidolgozásra.

Budapest-Vác-Szob (70. sz. vonal)

A vonal új struktúrájának lényege,
hogy Budapest Nyugati pu. és Vác
állomások között megállás nélküli
vonatok közlekednek, és napközben
a minden óra 30 perckor Szobig
közlekedõ vonatok ezentúl minden
óra 55 perckor indulnak. A Budapest
és Vác közötti megállók kiszolgálá-
sára az eddigi vonatok természete-
sen továbbra is megmaradnak, sõt,
bõvülnek is (minden óra 30-kor, és
munkanapokon minden óra 00 perc-
kor is lesz személyvonat Budapest
és Vác között). A reggeli és délutáni
csúcsban további személy- és gyor-
sított vonatok is közlekednek. A
MÁV Rt. a zónázó – Budapest-Vác
között megállás nélkül közlekedõ –

vonatokról Vác állomáson azonnali
átszállást biztosít Veresegyház, illet-
ve vissza Vác alsóváros, Szõd-
Szõdliget irányába. Az új rendszer
lényege, hogy bármely állomások
között is utazik az utas, mindenkép-
pen több, egységes rendszerben
közlekedõ vonatot vehet igénybe.

Dunakanyar a kirándulók számára

A menetrendi fejlesztés elsõsorban
az elõvárosi utasok számára jelent
nagy elõrelépést, de a Dunakanyar-
ban és a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
ba vonattal utazók (kirándulók, ke-
rékpárosok stb.) számára is jelentõs
elõnyökkel jár. A Dunakanyar ösz-
szes állomására ezentúl átlagosan 21
perccel csökken a menetidõ. A köz-
kedvelt börzsönyi kiránduló-csomó-
pont, Kismaros az eddigi 57 perc he-
lyett 37 percre lesz a fõvárostól, ami
egy kirándulás esetén 40-45 perces
utazási idõ megtakarítást jelent. A
kirándulók részére a nyári szezon-
ban (április-október) szezonban, va-
sárnap és ünnepnapokon Budapest-
Nyugati pályaudvarról Szobra 7.00
és 8:00-kor, mindenütt megálló vo-
natok közlekednek azok részére,
akik Budapest-Nyugati pályaudvar
és Vác között szállnak fel, és átszál-
lás nélkül szeretnének eljutni a Du-
nakanyarba (visszafelé ugyanezen
idõszakban Szobról Budapest Nyu-
gati pályaudvarra 17.20-kor és csak
vasárnapi közlekedési rend szerint
18:21-kor indul vonat). Az új menet-
rendben a kirándulók számára – az
eddigieknek megfelelõen – közvet-
len csatlakozás biztosított Kismaro-
son a Királyréti Erdei Vasút járatai-
hoz, valamint Szobon az onnan
Nagybörzsönybe, Kóspallagra és a
további Ipoly-völgyi településekre
induló Volánbusz járatokhoz.

(Sajtó háttéranyag 
szó szerinti közlésben – Szerk.)

A 70-es vonalon bevezetésre
kerülõ ütemes menetrendhez

Ütemes tapasztalatok
- AGödön, Alsógödön leszállóknak legjobb esetben 
10 percet, de volt, hogy egy órát kellett várakozni a következõ vonatra.

- A te bajod, miért nem vagy váci, vagy legalább felsõgödi. Mindenki
beláthatja, hogy messzebbrõl hamarabb! 

- A17 órakor a Nyugatiból induló vonat zsúfolt lett (tegnap végig álltam) és
ütemesen egyre többet késik. 

- Ahatnegyvennyolcason reggel befelé most ülve utaznak a gyerekeim.
- Eddig két délután utaztam haza vonattal, és zavartan kószáló embereket

láttam, kezükben papírokkal. Azt nézték, hogy a még be nem érkezett, de már
menetrend szerint Vác felé tartó vonat meg fog-e állni ott, ahol õk le akarnak
szállni, vagy inkább szálljanak be a már bent álló vonatra, ami éppen most
indul. De indul-e, ha az elõzõ be sem érkezett? És ez megáll-e ott, ahova õk
mennek. Hangos bemondó: néma. Sehol egy vasutas, aki eligazítaná az
embereket…

- Amenetrend tökéletes, csak a vonatoknak nem sikerült hozzá igazodni.
COMMENT, No

AKTUÁLIS INFORMÁCÓK
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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:
Szeptember 16. csütörtök 15-17 óráig

Göd, Polgármesteri Hivatal;
Október 7. csütörtök 13-15 óráig 

Vác, Városháza;
Október 14. csütörtök 15-17 óráig 
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET e hónapban, 
a munkaterv szerint szeptember 30-án tanácskozik.

ÖK-I BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI
Városfejlesztési és Környezetv. Bizottság: szept. 13-án 13.00 óra
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ülése:   szept. 14-én 15.45 óra

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: szept. 14-én 17.00 óra
Göd Város Önkormányzat Sport Bizottság: szept. 15-én 16.00 óra
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság ülés:  szept. 15-én 17.00 óra

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait

2004. szeptember 24-én 18 órára
a József Attila Mûvelõdési Ház elõadótermébe,

Molnár V. József néprajzkutató 
Szent László, Attila karizmájának örököse

címmel tart elõadást.
A neves néprajzkutató professzor már harmadik alkalommal
tiszteli meg városunkat. Elõadása hozzájárulhat régmúltunk

történelmi, néprajzi ismereteink gazdagításához.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ

GÖDI FELVIDÉKIEK KÖR

Meghívó
A GÖDI KOLPING AKADÉMIA

ELSÕ ELÕADÁSA
Október 1-én pénteken 18.00 órától 

VASS ALBERT EMLÉKEST
az alsógödi Katolikus Közösségi Házban

Elõadó: Simó József,
a Czegei Vass Albert Kuratórium elnöke 

Mindenkit szeretettel vár a Kolping Család!
A belépés díjtalan! 

Szeptember 18-án szombaton délelõtt
“Gödi FÉTIS CROSS” országos futóverseny,

„Fétis” kispályás foci csapatbajnokság,
hagyományos verseny és családi sportnap a Kiserdõben!

Rajt és cél: az alsógödi futballpályán
Nevezés: 08.30-tól

* * *
Szeptember 22-én szerdán 18.00 órától

az Olajfa Mûvészházban 
TANÍTÁS AZ IMÁDSÁGRÓL

Nemeshegyi Péter S. J. (jezsuita) atya elõadása, aki Japánban,
missziós szolgálatban töltött el több évtizedet. 

E témáról sokat írt könyveiben is!
Belépõdíj: 250 Ft

* * *
Az Olajfa Galériában szeptember végéig megtekinthetik

Bakos Miklós és fia, Bakos Máté
KÉPKÉRDÉSEK c. FOTÓKIÁLLÍTÁSÁT!

* * * 
Szeptember 24-én pénteken 17 órától

a József Attila Mûvelõdési Ház elõadótermében
Molnár V. József néprajzkutató 

SZENT LÁSZLÓ, ATTILA KARIZMÁJÁNAK ÖRÖKÖSE 
címmel tart elõadást.

(Lsd. a részletes meghívót!)
* * *

Október 1-én pénteken 10.00 órától 17.00 óráig
a Magyar Õstörténeti Munkaközösség Egyesület a

DUNAKANYAR - NÉPVÁNDORLÁS – HONFOGLALÁS
témakörben tartja elõadásait

a József Attila Mûvelõdési Házban.
(Lsd. a részletes meghívót!)

*
Október 1-én pénteken 18.00 órától

VASS ALBERT EMLÉKEST
az alsógödi Katolikus Közösségi Házban

(Lsd. a részletes meghívót!)
* * *

A Mozgáskorlátozottak Gödi Szervezete
október 2-án szombaton 15 órakor

a József Attila Mûvelõdési Ház nagytermében
Mozgáskorlátozottak Délutánját rendez, melyen
Havelka Imre és felesége tart élménybeszámolót

videó vetítéssel ausztráliai útjukról.
A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

*
október 6-án szerdán 14-tõl 16 óráig a JAMH-ban 

beszámoló- és vezetõség kiegészítõ taggyûlés
* * *

Október 6-án szerdán 18.00 órától az Olajfa Galériában
Rácz Gábor mûveibõl nyílik
TÛZZOMÁNC KIÁLLÍTÁS

* * *
Október 08-án épnteken 18.00 órakor 
a 02. számú választókörzet képviselõje,
DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ 

lakossági fórumot tart
a József Attila Mûvelõdési Házban,

a földszinti nagyteremben.
* * *

Október 9-én szombaton  az egész  nap a civileké 
Dunakeszi József Attila Mûvelõdési Központ

KISTÉRSÉGI CIVIL EXPO
(Lsd. a cikket!)

* * *
Október 9-én szombaton 18.00 órakor

Sillye Jenõ és barátai
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE 
az Alsógödi Katolikus Templomban

a gödi egyházi iskola javára
(Lsd. a részletes meghívót!)

PPrrooggrraammookk

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

PROGRAM AJÁNLÓ
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Táncmûvészeti csoportok, 
tanfolyamok indulnak

RÖCÖGÕ gyermek néptánc-
csoport
A próbákat Karánsebessy Balázs
és Czinóber Klára tartja.
OVIS: csütörtök 16.00-16.30-ig.
KÖZÉPSÕ: csütörtök 16.45-
17.45-ig.
RÖCÖGÕ: szerda 16.00-18.00-
ig
HASTÁNC
A nõi önbizalom tréningje! Segít-
ség nõiességünk teljesebb megélé-
séhez, szunnyadó nõi energiánk
felélesztéséhez, has, csípõ környé-
ki izmaink rendbentartásához.
Kortól és kilóktól függetlenül! 
Keddenként 18.15-19.45-ig. 
JAZZ BALETT
Felsõ tagozatos lányoknak és fiúk-
nak. A foglalkozásokat tartja:
Dézsi Yvett. Érdeklõdni lehet a
helyszínen, vagy a 30/91-16-809-
es telefonszámon. Kicsik: Hétfõ,
péntek: 16.00-17.00-ig.
Nagyok: Hétfõ, péntek: 17.30-
18.30-ig.
AKROBATIKUS Rock&Roll
A budapesti Holliday egyesület
gödi csoportja az Ady Klubban
tartja edzéseit. Érdeklõdni lehet a
helyszínen, vagy Pelczéder Zsu-
zsanna tánctanárnál a 30/475-29-
40-es telefonszámon. Edzések:
Hétfõ, péntek: 17.00-18.00-ig.

Sport

OVIS TORNA
Középsõs és nagycsoportos gyer-
mekeknek. Minden kedden 17.15-
18.00-ig.
AIKIDO
Az edzések az Ady Klubban van-
nak. Gyerekeknek: kedd, péntek
18.00-19.30. Felnõtteknek: kedd,
péntek 19.30-21.00

Életmód

GYÓGYTORNA
A berozsdásodott csontok ellen.
Gerinctorna minden korosztály-
nak, csontritkulás elleni torna fia-
taloknak és idõsebbeknek egy-
aránt.
JAMH: Kedd 16.00-17.00-ig.
Csütörtök: 18.00-18.45-ig.
Ady Klub: Hétfõ, csütörtök:
17.00-18.00-ig.
JÓGA
Fiatalító és egészségfejlesztõ jóga.
Minden kedden 17.30-19.00-ig és
19.15-20.45-ig.
ÉLETMÓD klub
Várják mindazok érdeklõdését,
akik hisznek az alternatív módsze-
rekben. Bõvebb információ a fog-

lalkozás idõpontjában a helyszí-
nen.
Minden szerdán 18.00-20.00-ig.

Egyéb klubok

KERTBARÁT klub
Minden hónap elsõ hétfõjén talál-
koznak Alsó- és Felsõgödön is.
VÖRÖSKERESZT klub
Az országos egyesület helyi szer-
vezetének célja az idõseknek, szo-
ciálisan rászorulóknak való segít-
ségnyújtás. Szervezik és lebonyo-
lítják a véradást és a tüdõszûrést.
Minden hónap 4. szerdáján tartják
összejöveteleiket.
NAPOS OLDAL nyugdíjas
klub
Találkozók: JAMH: minden hó-
nap 2. szerdája 14.00-17.00-ig.
Ady klub: minden hónap 3. csü-
törtök 14.00-17.00-ig.
MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAK klubja
Agödi szervezet minden hónap el-
sõ szerdáján tartja összejöveteleit
14.00-17.00-ig.
HAGYOMÁNYTEREMTÕ
Klub
Az elõadások havonta kerülnek
megrendezésre. Érdeklõdni lehet a
Mûv. Házban.
GÖDI FONÓ Magyar táncház
Tánctanítás, daltanítás. Élõ zene!!!
Jó hangulatot biztosítanak a szer-
vezõk teával, borral, zsíros ke-
nyérrel, szõlõpréseléssel stb…
A táncokat tanítja: Karánsebessy
Balázs és Czinóber Klára. Idõ-
pontok változóak. Érdeklõdni le-
het a József Attila Mûvelõdési
Házban.
BABA-MAMA klub
Várjuk a gyermekeik gondozásá-
ról, nevelésérõl szívesen beszélge-
tõ anyukákat, apukákat gyermeke-
ikkel együtt.
BRIDZS klub
Minden kedden 18.00-21.00-ig.

Kézmûves foglalkozások

SZÖVÕ KLUB
Készítenek rongyszõnyeget, fali-
szõnyeget, különféle mintájú
szatyrokat, párnákat, stb. Minden
szerdán 16.00-18.00-ig.
RAJZ szakkör
7-12 éves korú gyermekeknek. A
résztvevõk különféle technikákat
sajátíthatnak el. A foglalkozásokat
tartja: Rabie Judit rajztanár.
Szombatonként 10.00-12.00-ig.
BÕRÖS tanfolyam
A tanfolyam során megismerked-
nek a résztvevõk az alapvetõ bõr-
mûves technikákkal: varrás, sziro-
nyozás, gombkötés, domborítás,
festés, batikolás. Készül majd kar-

kötõ, hajcsat, dohányzacskó, kés-
tok, tolltartó, pénztárca, irattartó,
öv, tarsoly, hátizsák, táska.
A tanfolyam idõpontja a jelentke-
zõk igényétõl függ. Minimum 5 fõ
esetén indul. Érdeklõdni lehet a
Mûvelõdési Házban.
KÉZMÛVES TANODA
A foglalkozások során a résztve-
võk megismerik, hogyan használ-
hatják fel a gyapjút, nádat, csontot,
agyagot, bõrt és más természetes
anyagokat. A foglalkozásokat tart-
ja: Csiki Lóránt és Sári Adél.
Minden csütörtökön 16.00-17.00-
ig.
KERÁMIA szakkör
Mindazoknak, akik szeretnének
megismerkedni a kerámia készítés
alapjaival, technikáival. A szakkör
programjában az edénykészítés,
korongolás, figurakészítés szere-
pel. A szakkört vezeti: Véninger
Margit keramikus.
Gyerekeknek: minden hétfõn
16.00-18.00-ig. Felnõtteknek:
minden hétfõn 18.00-20.00-ig.
TÛZZOMÁNC szakkör
Jelentkezni lehet 10 éves kortól.
Minden szombaton 10.00-13.00-
ig. A foglalkozásokat Majoros
Klára vezeti.
KOSÁRFONÓ tanfolyam
Kezdõ tanfolyam tananyaga: ma-
rokkosár, kör alapú pogácsás ko-
sár, kenyeres kosár, bevásárló ko-
sár. Középhaladó tanfolyam tan-
anyaga: ovális alapú kosarak.
Alapfeltétel az kezdõ tanfolyam
elvégzése. Haladó tanfolyam
anyaga: szögletes kosarak. Alap-
feltétel a közép és haladó tanfo-
lyam elvégzése. A foglalkozásokat
tartja: Bartha Katalin kosárfonó.
A tanfolyam két turnusban indul
késõ õsszel és tavasszal. Érdek-
lõdni lehet a Mûvelõdési Házban.
GYÖNGYFÛZÕ szakkör
Elsajátítják a gyöngyözés alapjait,
megismerkednek a gyöngyszövés-
sel. Készítenek egyedi ékszereket,
állatfigurákat, díszeket. A foglal-
kozást tartja Tóth Andrea óvó néni. 
Minden pénteken 17.00-18.30-ig.
„CSINÁLD MAGAD” tanfo-
lyam
A foglalkozások során különbözõ
kézmûves technikákat sajátíthat-
nak el az érdeklõdõ felnõttek. Pl.:
decopage, üveg- és matricafestés,
gyertyaöntés stb… A saját kezûleg
készített tárgyakkal szebbé, ottho-
nosabbá tehetik lakásukat, ajándé-
kokat készíthetnek szeretteiknek,
és egyben hasznos és szórakoztató
idõtöltés is. Érdeklõdni lehet Sza-
bó Imréné mûvelõdésszervezõnél.
GOBELIN-SZÖVÕ szakkör
Gyerekeknek: minden pénteken
17.00-18.30-ig.

Felnõtteknek: minden hétfõn
18.00-19.30-ig.
A foglalkozásokat tartja Farkas
Éva textiles iparmûvész.
LÓSZÕR ÉKSZER készítés
Jó kedvû csapat tagjaként megis-
merkedhetsz a lószõrékszer ké-
szítés alapjaival. Készíthetsz
egyedi ékszereket, fülbevalót,
nyakláncot, medált stb… A fog-
lalkozásokat tartja Németh Vik-
tória.
Minden páros szombaton 10.00-
13.00 óráig.

Zenemûvészeti csoportok

DALÁRDA
Az Ady klubban csütörtökönként
18.00-19.30-ig.
VÁROSI VEGYESKAR
Jó hallású és hangú, énekelni sze-
retõ társakat vár tenor, basszus,
szoprán és alt szólamaiba. Külö-
nösen a férfi-szólamok várnak
erõsítést! Minden csütörtökön
19.15-21.15-ig

Nyelvoktatás

ANGOL, NÉMET tanfolyam
Kezdõ, álkezdõ, középhaladó,
haladó, társalgási szintek. Gyer-
mekeknek és felnõtteknek egy-
aránt, 30 és 60 órás tanfolyam-
okon. Kiscsoportos foglalkozá-
sok. Bõvebb információ Gergelyi
Katalin szervezõnél 27/337-520,
20/578-51-90-es telefonszám-
okon.
JÁTSZÓHÁZ
Szombatonként 10.00-13.00-ig.
Idõpontok: Október 9, November
6, November 27,  December 11, 
BÁBSZÍNHÁZ
Óvodás és kisiskolás csoportok ré-
szére.  Elsõ elõadás októberben
lesz. Várjuk a csoportok jelentke-
zését. 
KARÁCSONYI ÉBREDÉS
December 10-11-12
A 3 napos rendezvényen folyama-
tos program várja az érdeklõdõ-
ket: Koncert, operett est, kiállítás,
játszóház, táncház, gyermekmû-
sorok,. Gyertyafényes teaház.
Karácsonyi Kézmûves Kirako-
dóvásár.

Bõvebb információ kérhetõ a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban

2131 Göd, Pesti út 72., 
vagy a 27/532-160-as telefonszá-

mon.

A programok változtatási jogát
fenntartjuk!!!

Véleményüket, javaslataikat vár-
juk a jamh@freemail.hu címen is

K u l t u r á l i s   b ö n g é s z õ
JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ

KULTURÁLIS KÍNÁLAT
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Az egyedülálló teljesítményt
nyújtó négyes tagjai ismét meg-
mutatták a világnak, hogy Syd-
ney után Athénben is õk a földke-
rekség legjobbjai! 

A bajnokoknak kijáró babér-
koszorús gödi fiút a város határá-
ban – a 2. számú fõút fölé feszí-
tett – „Kammerer Zoli gratulá-
lunk! Köszönjük a harmadikat!”
– feliratú transzparens hirdeti
még napjainkban is a hálás szur-
kolótábor elismerését. Zoli bár-
hol is megfordul, mindenhol ra-
jongók veszik körbe. Bal keze
jobban elfáradt az autógrammok
írása közben, mint az ezer méte-
res döntõben. Mint azt kiváló pá-
lyatársunk, BCSI írja: A Göd Ku-
pa indián kenu versenyei után
nemcsak a Dunában, hanem az
emberek szeretetében fürdik a
közvetlenségérõl közismert,

nagyszerû sportember. Fogadá-
sok, pezsgõzések, baráti ebéd és
vacsora meghívások követik
egymást. A Városi Önkormány-
zat képviselõ-testülete Sándor
István polgármester javaslatára,
közfelkiáltással választotta a vá-
ros díszpolgárává Kammerer
Zoltánt, akinek az október 23-ai
ünnepségen nyújtják át az elis-
merést. A hírt Zoli így kommen-
tálta lapunknak adott interjúban:
Boldog vagyok, hogy a szellemi
és tudományos élet olyan kiváló-
ságaival említenek együtt, mint a
Nobel díjas néhai Wigner Jenõ,
és a Magyar Köztársaság volt el-
nöke, Göncz Árpád.

A több órás beszélgetés során
Zoli számtalanszor tett utalást ar-
ra, hogy milyen jó érzés számára
az emberek szeretete. – A napok-
ban egy szûk körû baráti összejö-
vetelen vettünk részt, ahol az or-
szág egyik legismertebb politiku-
sa azt mondta a magyar aranyér-
mekrõl, hogy azokat az emberek
„egy kicsit” magukénak is érzik.
Nincs a világon még egy nemzet,
amely annyi balsors után így tud-
na örülni a sikernek. 

S ezt éli át nap, mint nap
Kammerer Zoli is, még akkor is,

ha számára Sydney volt az
OLIMPIA. Nemcsak azért, mert
életében elõször nyert olimpiai
bajnokságot. Ráadásul kettõt is.
A hangulata, a varázsa máig fe-
lülmúlhatatlan. Hazaérkezésük
után hosszú hónapokig szinte
nem volt olyan nap, hogy ne tar-
tottak volna élménybeszámolót
valahol. Rendszeresek voltak a
rádió és TV interjúk, több tucat
újságcikk jelent meg a németeket
gigászi küzdelemben legyõzõ,
már akkor is legendás:
Kammerer, Storcz, Vereckei,
Horváth összetételû négyesrõl. 

Sajnos Athénról hónapokon át
csak azt lehetet hallani, hogy a
görögök jelentõs késésben van-
nak, az elõkészületek körül sok a
probléma. Vajon milyen olimpiát
rendeznek, egyáltalán képesek
lesznek-e rá? A kérdõjelek soka-
sága görbült a világsajtóban. A
sportolók felkészülése, az esé-
lyek latolgatása háttérbe szorult a
rendezést firtató kérdések zápo-
rában. - Rólunk is alig jelent meg
újságcikk vagy riport. – közli
tényként Zoli. 

Aztán a görögök pazar meg-
nyitóval, nagyszerû sportlétesít-
ményekkel válaszoltak a világ
kétkedõinek. Már kezdtünk örül-
ni is… Amikor jöttek a dopping-
ügyek, melyek a hazai sajtóban is
jóval nagyobb publicitást élvez-
nek, mint a megkérdõjelezhetet-
len sikerek és teljesítmények. -
Úgy látom, hogy ma Magyaror-
szágon az érték, az eredményes-
ség nem jó „áru”. Lesújtónak tar-
tom! – summázza a történteket a
háromszoros olimpiai bajnok.  

- Talán ez is hatással van rám,
amikor azt mondom, hogy Syd-
ney volt az OLIMPIA. No meg
az is, hogy négy éve az utolsó
centiméterig fej-fej mellett ha-
ladtunk. Jóval nagyobb katarzis-
ként éltük meg, mint az athéni
döntõt, melyrõl nem is gondol-
tuk, hogy ilyen fölénnyel nyer-
jük. Elõzõ este kértem is az égie-
ket, hogy jól aludjak. Sikerült.
Aztán azért „fohászkodtam”,
hogy a döntõben szembõl fújjon
a szél. Ez is teljesült. A bemelegí-
tésnél még jól érzékelhetõen a
hátszél fújt. Megálltunk egy pil-
lanatra, mondtam is a fiúknak:
Megfordult a szél. Õk ekkor még

nem érezték. Hallottam hátulról:
Ne tréfálj, Kamera! Néhány má-
sodperc után Botondék is érezték.
Nagyon jó jelnek tartottam. Fel-
sorakoztunk a rajthoz, ami a ver-
seny legfárasztóbb idõszaka.
Minden idegszálunkkal az indí-
tásra koncentrálunk.  Az indulás
elõtti egy percet követõ tíz má-
sodpercben bármikor elhangoz-
hat a rajtjel. Ez a néhány másod-
perces feszült koncentrálás sok-
kal több energiát vesz ki a ver-
senyzõbõl, mint maga a táv telje-
sítése. De szerencsére remekül
sikerült a rajt. Erõteljesen, jó
tempóban kaptam el.  A fiúk
nagyszerûen vették fel a ritmust.
Együtt voltunk, siklott velünk a
hajó. Belülrõl éreztem, nem lehet
baj. Ötszázig együtt volt az él-
boly. Ekkor Vereckei „hoppolt”,
még erõteljesebb fokozatba
„kapcsoltunk”. Valósággal repül-
tünk, a 750-es bólya úgy jött ve-
lünk szembe, mint egy Forma 1-
es versenyautó. Storczék hihetet-
len erõvel tolták a hajót. A sze-
mem sarkából kinéztem balra,
kerestem a vetélytársakat, de
nem láttam õket, csak a hatalmas
kivetítõn az óriási fölénnyel ve-
zetõ magyar négyest. Csodálatos
pillanat volt. Úgy éreztem, mint-
ha boldog szurkolóként a magyar
legénységnek drukkolnék a par-

ton. Gyönyörû emlékképek vil-
lantak fel bennem… Azt mond-
tam magamban: Ha belehalok,
akkor is a gyõzelemig repítem a
hajót! Erõsnek és elszántnak
éreztem magunkat. Olyannyira,
hogy már száz méterrel a cél elõtt
tudtam, hogy sikerül megvéde-
nünk olimpiai bajnoki címünket.
Tíz méterre a célvonaltól már
nem eveztem, boldogságomban
eldobtam az evezõt. Nem lehet
szavakba formálni azt a lelki hul-

lámzást, amin a rajttól a gyõzele-
mig átmentem. Négy év munká-
jának és a gyõzelem igenlésének
mindent elsöprõ ereje feszítette
szét az ember lelkét abban a pil-
lanatban. Nagyon akartuk, min-
dent félre tettünk a siker érdeké-
ben. – meséli lendületes ritmus-
ban.

Noha még csak az újabb diadal
ízét, az emberek szeretetét ízlel-

geti Zoli, de máris Pekingre gon-
dol. – Akkor még csak harminc-
éves leszek. Mi sem természete-
sebb számomra, hogy a követke-
zõ Eb-k, VB-k után a négy év
múlva esedékes olimpián is
gyõzni szeretnék. Sõt azt mon-
dom, hogy talán még az ötödik
olimpiám is belefér, hiszen 2012-
ben éppen, hogy betöltöm a
krisztusi kort, „csupán” 34 éves
leszek.

- Miért ez a mindent elsöprõ
gyõzni akarás? – kérdeztem a
háromszoros olimpiai bajnoktól,
aki már nyugodtan mondhatná:
Én mindent megtettem hazám és
a sport dicsõségéért. Abbaha-
gyom. De ezt a gödi fiút nem
ilyen fából faragták. Õt a siker, a
gyõzelem újabb munkára és küz-
delemre sarkallja. – Imádom a
kajakozást. Boldog vagyok, ha
azt mondhatom: Sportoló va-
gyok. Ez a társadalmi státus szá-
momra mindennél többet jelent. 

De ha egyszer mégis csak pon-
tot teszel élsportoló pályafutásod
végére, akkor mihez kezdesz, mi-
vel foglalkozol? – faggattam Göd
egyik közkedvelt éttermének te-
raszán. 

Még aktív versenyzõként sze-
retném elvégezni a testnevelési
egyetemet, hiszen minden vá-
gyam, hogy testnevelõ tanárként
a gödi diákok edzettségi állapo-
táért én feleljek. A délutáni órák-
ban pedig – remélem vállalkozá-
saim egzisztenciálisan ezt lehetõ-
vé teszik – a gödi és a dunakeszi
fiatal kajakosok edzéseit szeret-
ném irányítani. Talán nekem is
sikerül „vízre tennem” egy leen-
dõ olimpiai bajnokot…

VETÉSI IMRE

Az elszántság diadala
Vitray Tamás: Úgy gyõztek, mint a pinty!

Azon a csodálatos augusztus végi péntek délelõttön, amikor a
magyar válogatott K4-es vezérevezõse, Kammerer Zoltán a cél-
vonal elõtt - jó tíz méterrel - mámoros boldogságában a vízbe
dobta a lapátot, Vitray Tamás, a magyar újságírás legendás egyé-
nisége világgá kiáltotta: Úgy gyõztek, mint a pinty! A sporttörté-
nelmi pillanatban gödiek egy emberként ugrottak talpra örö-
mükben. A város büszkesége, a kétszeres olimpia bajnok
Kammerer Zoli az athéni égszínkék tengervízen evezve megnyer-
te harmadik aranyérmét. 

Egy autogram...

A Göd Kupán, indiánkenuzás után...

Még a világsikert is szerényen fogadja

SPORT - OLIMPIA
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Göd öt éve nyerte el a városi rangot.
Ha valamiben megfelel a település
színvonala egy várostól elvárhatónak,
akkor az egyik éppen a sport szférája.
Mégis, ez alkalommal arra kerestünk
választ, hogy az elmúlt öt év alatt a ki-
mutatható-e, s ha igen, milyen fejlõ-
dés a városi SE életében, eredménye-
iben. Ezt kérdeztük meg dr. Horváth
László egyesületi elnöktõl, aki sorra
véve jellemezte a szakosztályokat.

Kajak Szakosztályunk minden-
kor a legeredményesebb! A többiek
próbálják követni õket mind a lehet-
séges sikerek, mind a foglalkoztatott
sportolók számának tekintetében. A
csónakház látványos felújítása után a
szakosztály a kapott szövetségi támo-
gatásból, pályázatok útján és sportba-

ráti támogatásból mûködik, s a továb-
bi munkálatokra is ebbõl szánnak.
Szakosztályvezetõ Nagy Árpád, az
edzõk Sinkó Nándor és Jánosházi Im-
re. 

1999-ben Szaszák Dénes a legjobb
eredményeit Göd színeiben érte el az
EB-VK gyõztes csapat képviseleté-
ben. Büszkék arra, hogy 2000-ben az
olimpián a gyermekkorában itt spor-
tolt neveltjük, Kammerer Zoltán lett
kétszeres, s most Athénban harmadjá-
ra is olimpiai bajnok! 2003-ban ünne-
pelte a szakosztály a 20. évfordulóját.
A csapat, s a szakosztály tagjai közül
többen elnyerték a város Kóczán Mór
díját. Több mint ötven magyar bajno-
ki aranyérem, és az évad végén kilen-
ces válogatott sportolói létszám jól
mutatja, hogy helyes úton járnak. A
szeptember 4-5-i hétvégén a XI. Gödi
Kupa színvonalas megrendezésére
felújítási munkálatokkal párhuzamo-
san került sor.

A Sakk Szakosztály 1979. július
1-jén alakult meg Antal György Bá-
lint vezetésével. Huszonkét éve szere-
pelnek a Pest megyei bajnokságban
és a legjobb eredményt az idén a 25.
éves jubileum alkalmával érték el a 3.
hely megszerzésével. Jó az utánpót-
lás, és nem régen rendezték meg az
elsõ Gödi Sakkfesztivált – nagy siker-
rel! Az anyagi gondok megoldásában
a GV Önkormányzat és a Sportbizott-
ság támogatását várják.

A fiatal Lovas Szakosztályban
Hegedûs Zoltán a legrégebbi verseny-

zõ, legfiatalabb a 20 éves Lenkei
Ákos. Õ büszkélkedhet azzal, hogy if-
júsági versenyzõként bronzkoszorús
volt, s hazai versenyeken szép ered-
ményeket ér el. A példakép Balogh
István olimpikon tanítja, edzi õket. A
mindig halk szavú és türelmes, minta-
szerû s még aktív sportéletet élõ több-
szörös országos „champion” szakmai
munkája is hozzájárult az idei sikeres
szerepléssorozathoz. Az õ érdeme,
hogy nemzetközi versenyeken indul-
hatott a csapat, s a szakosztály színvo-
nalas országos lovas-napot rendezett,
amirõl a lap be is számolt.  Tervük,
hogy új szakágként a díjlovaglást is

bevezessék. A szakosztály
minimális hivatalos támo-
gatást kap, gyakorlatilag a
tagok maguk tartják el lova-
ikat és a szervezetet. Veze-
tõjük Lenkei György. A lo-
vaglás nehéz sportág, 3-4
év mindennapi gyakorlást
igényel ahhoz, hogy a lovas
letegye a vizsgát, és akár a
csak legkisebb versenyen
elindulhasson. Jelenleg pél-
dául 3-4 hölgy versenyzõ-
jelöltünk van, akik lassan
már elérik a versenyzéshez
szükséges tudásszintet, a
vizsgára készülnek.  

Kézilabda Szakosztá-
lyunk nõi csapata 2000-

ben jutott fel az NB I/B csoportba, és
ott eddig remekül helytállnak! 2003
márciusától a Dunakeszi Sportcsar-
nokban edzenek és készülnek fel a
bajnoki küzdelmekre. Örülnek, hogy
a Felsõgödön új csarnok épül, és így
hazai pályán játszhatnak bajnoki
mérkõzéseket - ez nagy lendületet
adhat a szakosztálynak, melynek ve-
zetõje Schütz István. Nem mellékes
körülmény, hogy a mostani terembér-
leti díj összegét a szakmai vezetõk,
Nyári József és Margaritovics
Milenkó a további fejlõdés biztosítá-
sára fordíthatják majd. A gyerekeket
Bagócsi Sándor és Juhász Zsuzsanna
edzi.

A Kosárlabda Szakosztály, mely-
nek vezetõje dr. Jakucs Zoltán, igen
népszerû. Több mint százharminc
sportolójuk van, és minden korosz-
tályban részt vesznek a bajnokságok-
ban. Az edzõ Kollár Zalán, s a sport-
ág lelke, technikai vezetõje dr. Me-
gyeri Csaba, aki a mûködés feltételei-
nek biztosításában nagy részt vállal
magára.  A szakosztály kilenc éves és
az utóbbi idõben igen eredményes.  A
felnõtt csapat a 2000-tõl NB I/B-ben
szerepel, az ifjúsági csapat Kollár Za-
lán edzõ vezetésével idén meg is
nyerte a bajnokságot! Tavasszal fo-
gadták a francia testvérváros csapatát,
majd a mieink jártak Marignane-ban.
A barátságos mérkõzéseken a gödiek
bizonyultak eredményesebbeknek. A
sportág utánpótlás-nevelésére nagy
gondot fordítanak, itt Mihály Gyula

ötvenszeres válogatott kosaras adja át
tudását. Most éppen az 1991 után szü-
letett sportolók jelentkezését várják.

A Gyeplabda Szakosztály „zöld-
fülû”, a most elkezdett munka alaku-
ló félben van, a lehetõségek adottak .
Feltehetõen hosszabb idõ után fog
csak kamatozni a befektetett munka,
több év múlva lehet majd gyümölcse. 

A Birkózó Szakosztály vezetõje
Müller Mihály. A sportolók létszáma
náluk mostanában nagyon változó,
talán mert annyiféle lehetõség van,
ami elcsábítja a gyerekeket. Remél-
jük, a magyar bírkózósport olimpiai
aranyérme újabb fiatalokat vonz a
szõnyegre

Motorsport Szakosztály kezdte el
mûködését a városban, s mint techni-
kai sportág a helyi fiatalok körében is
nagyon népszerû. A nemzetközi mo-
toros sikereket elért Horváth László
vezetésével kezdtek dolgozni.

A Labdarúgó Szakosztály Mudri
József szakosztályvezetõvel, s a szak-
mai stábbal nagyon aktív és eredmé-
nyes. A vezetõedzõ Turtóczki Sándor,
Szilágyi Sándor az öregfiúkat, Tuza
József pedig az ifiket és a serdülõket
edzi. Bagócsi Sándor és Makk László
a gyerekcsapatoknál „dolgoznak”, s
érnek el szép eredményeket tanítvá-
nyaikkal. A focistákról külön cikkben
írunk részletesen.

A Tenisz Szakosztályban 1997-
ben kezdték a teljes felújítást (öltözõ,
talajcsere…). Tavaly egy pályát lefed-
tek, így egész évben van teniszezési
lehetõség. A Pest megyei bajnokságba

2002-ben kapcsolódtak be, a ma már
NB III-as gárdájuk jó eredményeket
mondhat magáénak. Idén rendezték
meg elsõ alkalommal a Pest megyei
egyéni bajnokságot. Rendszeres az
oktatás mindazok számára, akik ezt
igénylik. A szo. vezetõ Watzke Gábor,
a szakmai munkát is õ irányítja

Az Asztalitenisz Szakosztály
1995-ben szervezõdött ujjá, rá egy
évre a Pest megyei bajnokságba is
bekapcsolódtak és ott már több sike-
res évet zártak.  2002 õszén bekerül-
tek a nemzeti bajnokság NB III. cso-
portjában, azóta is itt szerepelnek a
középmezõnyben. Sajnos, most több

jó játékos távozik, így a csapat újra
csak a Pest megyei bajnokságban in-
dul, ahol a cél az élbolyban maradás.
Az elmúlt öt évben a Pest Megye
Tízek-en aranyérmes lett Helmes
Zoltán és Oreszki Viktor. 2000-ben
csapat kategóriában elnyerték Göd
város Kóczán Mór díját. Szakosz-
tályvezetõ Fojt Attila, az utánpótlás
nevelés a Németh László iskola ke-
retein belül Gulyás Miklós edzõ ve-
zetésével folytatódik. Egyre sikere-
sebbek a fiatalok, õk alkotják a jövõ
felnõtt csapatának alapját.

A Vízilabda Szakosztály 2001
augusztusában tartotta elsõ edzését a
gödi termálstrandon. A három év
alatt több mint száz gyerek tanulta
meg az alapvetõ vízi biztonságot,
majd a vízilabdázás abc-jét. Közü-
lük öten már magasabb osztályban
szerepelnek.  A csapatot erõsíti
Bebe, aki a póló alapjait gyermek-
korában Szentesen kezdte el. Ebben
az évben, Göd történetében elõször,
egy gyerek csapat –  a ’92-’93-as
korosztály – indul a Magyar Vízi-
labda Szövetség Országos Bajnok-
ságában. Kapcsolatuk jó a szövet-
séggel, jelentõs segítséget kapnak a
munkájukhoz. Augusztus 27-én ha-
gyományteremtõ céllal, a bajnok-
ságra való felkészülés lezárásaként
elsõ ízben rendezték meg a meghí-
vásos gyermektornát. Most, 2004-
ben megalakult a felnõtt csapat,
mellyel már eddig is szép eredmé-
nyeket értek el. Egy-egy edzésen
22-en is megjelennek. Tervezik,
hogy megalakítják a felnõttek „öreg-
fiúk” csapatát is. A szakosztály
munkáját egy edzõgárda segíti. Ve-

zetõedzõ Horváth Ákos, segítõi
Nagy Attila, Rajna György, és a ta-
nulmányai miatt távozó Varga Zol-
tán helyett õsztõl Nagy Andrea.

Dr. Horváth László, a Gödi Sport
Egyesület elnöke elmondta, hogy
erõs, stabil, növekvõ létszámot muta-
tó évek vannak mögöttük. Az után-
pótlást biztosító általános iskolákkal a
sportegyesület kapcsolata jó. A ta-
pasztalatok szerint helyes úton járnak,
így szeretnék, ha minél több fiatal
kapcsolódna be a gödi sportélet vér-
keringésébe.

SOLYMOSI LÁSZLÓ - KÁSA ÉVA

Göd sportja dióhéjban
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A Magyar Országos Bajnokságokra
a különbözõ korcsoportokban külön-
külön idõpontokban került sor. A
serdülõ és junior OB-t július 31.- aug.
1-én Szolnokon rendezték. Az alábbi
eredmények születtek (1-10 hely)
Aranyérem: Kulifai Tamás és Pélyi
Dávid  K-2 V. korcsoport 1000 m,
Kulifai Tamás és Nagy Gergõ K-2 V.
korcsoport, 500 m Nagy Gergely és
Pélyi Dávid  K-2 V. korcsoport 2000 m.
Bronzérem: Pélyi Dávid K-1 serdülõ
V. korcsoport 500 m.
5. hely: Havas Eszter K-1 serdülõ  V.
korcsoport 2000 m, (egy korcsoport-
tal feljebb!).
6. hely: Kulifai Tamás K-1 V. korcso-
port 2000 m.
7. hely: Slezsák István K-1 V. korc-
soport 2000 m (egy korcsoporttal fel-
jebb!).

8. hely: Nagy Gergely K-1 V. korcso-
port 1000 m.
10. hely: Hamar Péter K-1 V. korc-
sport 2000 m, (egy korcsoporttal fel-
jebb!).
A Gyermek, Kölyök, Ifjúsági és
Masters Országos Bajnokságra
augusztus 6-8-án Velencén került sor,
ott az alábbi eredményeket érték el a
gödiek (1-10 helyezettek)
Aranyérem: Csapat aranyérmet
nyert Váczai Enikõ, aki a gyermek
MK-1 2000 m-es futamban a 8.
helyen, Csaba Dóra, aki a 13.
helyen és Farkas Lilla, aki a 16.
helyen végzett. Összesített pontszá-
muk alapján nyerték a csapat arany-
at.

Bronzérem: Csapat bronzérmet nyert
gyermek MK-1 2000 m-es futamban
Havas Balázs, aki a 6. helyen,
Slezsák János aki a 17. helyen és
Oláh Gergely aki a 29. helyen
végzett.
Összesített pontszámuk alapján
nyerték a csapat bronzot.
5. hely: Havas Eszter K-1 IV. korcso-
port 1000 m.
6. hely: Hamar Miklós és Kemencei
Viktor K-1 ifi 1000 m, Slezsák István
K-1  IV. korcsoport 500 m, Hamar
Péter K-1  IV. korcsoport 2000 m,
Horváth Zsuzsanna K-1  III. korcso-
port 2000 m.
7. hely: Havas Eszter K-1 IV. korcso-
port 500 m.

8. hely: Hamar Péter K-1 IV. korcso-
port 1000 m.
9. hely: Georgopoulou Alexandra
MK-1 II. korcsoport 2000 m.
10. hely: Teodoros Georgopoulos K-
1  IV. korcsoport 500 m.
Ezt követõen a kisebb versenyeken –
Nagymaroson, Verõcén, majd a Göd
Kupán mérték össze erejüket a
gyerekek, elsõsorban a Dunakanyar
versenyzõi, szeptemberben lesz még
az izgalmas keretfeltöltõ verseny,
majd a hónap végén az Európai
Olimpiai Reménységek versenye,
ahol „a mi reményeink szerint” több
gödi fiatal is indulhat. Ez a verseny
idén Szegeden kerül megrendezésre,
így hazai közönség elõtt adhatnak
számot tudásukról e sikersportág
utánpótlásának tagjai.

haMARADry

Kajakos hírek

Hamar Miklós gödi kajakos
2004. augusztus 1-én vasárnap
a Maraton Világbajnokságon, a
norvégiai Bergenben, ifjúsági
korcsoportban Kabai Gergely
tiszafüredi sportolóval párosban
rangos, 24 egységnyi mezõny-
ben az ötödik helyre futott be.

E versenyen, a párosok futa-
mában a világ minden tájáról –
így például Kanadából, Auszt-
ráliából, Brazíliából, Portugáli-
ából, összesen 16 országból –
indultak. Erre a nemzetközi ver-
senyre a válogatót július 10-11-
én tartották Tokajban, ahol a
szombati napon Miklós az
egyes hajóban másodikként már
kivívta az indulási jogot a VB-
re, de másnap párosban, Kabai
Gergellyel sikerült az elsõ he-
lyen célba érnie. Választhatott,
hogy melyik számban induljon!
Õ a párost választotta.

Egy gondolat a kiutazással
kapcsolatban: az elsõ helyen ki-
jutott sportolók teljesen ingyen
utazhattak, míg a második hely-
rõl keretbe jutottaknak 100.000
Ft hozzájárulást kellett fizetni
azért, hogy a nemzetet képvisel-
hessék.

A válogatott keretbe kerülve
még két és fél hét kemény fel-
készülés várt a fiúkra. Az elsõ
héten Tiszafüreden, a második
héten pedig Tolnán edzettek –
szakmai irányítást kapva Ger-
gely edzõjétõl, aki elkísérte
õket Norvégiába is. A verse-
nyen nem volt szerencséjük, a
21 km-es távon kétszer volt fu-
tószakasz, míg a magyarországi
pályán eddig mindig háromszor
futottak a szárazföldön. Így
egy-egy evezõs táv hosszabb
volt, a második kiszállásnál
Gergely lába elzsibbadt, amikor
kiszállt a hajóból, összeesett, és
csak lassan tudott a hajót egye-
dül cipelõ Miklós után menni.

Ez azért is volt bosszantó, mert
addig végig az élmezõnyben
voltak, felváltva vezetve a nor-
vég egységgel.

Egyszer még sikerült az él-
mezõnybe kerülniük, de a fel-
zárkózás során elfáradtak, így
„csak” az ötödik helyen értek
célba. Ha valaki elõzõleg azt
mondta volna a fiúknak, hogy
ezt a helyezést érik el, elfogad-
ták volna, de a futam végén el
voltak keseredve. Azért másnap
a repülõrõl már két mosolygó
ifjú fogadta a gratulációkat, fe-
ledve a balszerencsés futamot.

Miklós edzõje a nyolc éves
pályafutása alatt Sinkó László
(Simi) volt, a válogatót követõ
idõszakban a tiszafüredi edzõ,
Fülöp János segítette a felkészü-
lést, s a fiúk mellett állt a verse-
nyen is. Miklós teljesítménye is
mutatja, hogy érdemes támogat-
ni e népszerû sportágat, hiszen
az õ eredménye a szükséges fel-
tételrendszer, az iskolai, családi
és szakmai támogatás összessé-
gének is köszönhetõ.

HAMARA DRY

Maraton Világbajnokság 
– Norvégia – V. helyFolytatás az 1. oldalról.

Sándor István polgármester ünne-
pi megnyitójában külön örömét fe-
jezte ki a több száz ifjú kajakozó lát-
tán, akik már eddig is tiszteletre mél-
tó eredményeket értek el. Bejelentet-
te, hogy az Önkormányzat képvise-
lõ-testülete - egyhangú szavazással –
díszpolgári címet adományozott,
Göd büszkeségének, a háromszoros
olimpiai bajnok Kam-merer Zoltán-
nak. 

Reményteli volt látni a sok-sok
tehetséges és elszánt kajakozót,
akikrõl elismerõen nyilatkozott a
Magyar Kajak-kenu Szövetség fõ-
titkára is. – A magyar kajak sport
megismételte Sydneyben nyújtott
teljesítményét. A siker megbízható
alapokra, a kiváló munkát végzõ
klubokra épül. - mondta Schmidt
Gábor. - A mai rendezvény is meg-
mutatta, hogy optimistán nézhetünk
a jövõbe, ami a helyi közösségek
összefogásának – mint például Gö-
dön -, a megszállott edzõknek és ön-

zetlen szülõknek, szponzoroknak és
önkormányzatoknak köszönhetõ.
Csapatmunkában, a jó közösségi
szellemben van az erõnk! – emelte
ki a fõtitkár.  

Az országosan is kiváló eredmé-
nyeket felmutató gödi egyesületben
Sinkó László vezetõedzõ és
Jánosházi Imre nevelõedzõ irányítja
a fiatalok szakmai fejlõdését. –

Edzõink remek munkát végeznek. –
mondta érthetõ büszkeséggel
Barazutti László, a Kajakkal az
Egészségért Alapítvány elnöke. -
Nagyon sok fiatal kajakozik a Göd
SE színeiben. Büszkeségünk,
Kammerer Zoli újabb olimpiai
aranyérme még több gyereket ültet
hajóba. S már most olyan tehetséges
versenyzõink vannak, mint a csapat-
világbajnoki aranyéremmel büszkél-
kedõ 18 éves Hamar Miklós, a Ma-
ratoni Világkupa 1. helyezett
Szaszák Dénes és a bronzérmes Ko-
lozsvári Tamás. A szakosztály sike-
res munkáját két alapítvány és az ön-
kormányzat évente mintegy 4 millió
forinttal támogatja. 

Hogy az adófizetõ polgárok fo-
rintjai jó helyre kerülnek, nemes cé-
lokat szolgálnak, azt az idei Göd Ku-
pa versenyei nagyszerûen igazolják.   

S a fiatalok kitettek magukért!
Látványban és izgalmakban bõvel-
kedõ versenyt vívtak egymással, s e
nemes versengés után a váciak vi-

hették haza a Göd Kupa-t, akik
286 pontot értek el. A dobogó
második fokára a gödiek áll-
hattak fel 221 ponttal, míg a
csapat bronzérem Dunakeszire
került 143 pontos teljesítmény-
nyel. 

A 18 futam eredményhirde-
tése után vastaps kíséretében
adta át Kammerer Zoltánnak
az egyesület ajándékát
Barazutti László és Hamar Já-
nos.  

Az ifjú titánok után a közel
és régmúlt kiválóságai, egykori ri-
válisok, családok és vegyes páro-
sok ültek indián kenuba, hogy a
gyönyörû szeptemberi napon egy
jó hangulatú versenyzéssel újra át-
éljék a küzdelem és a gyõzelem
mámorító ízét… Hogy utána késõ
éjszakáig táncoljanak a Scarabeus
zenéjére. A kajakozás ünnepén…

VETÉSI IMRE
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Kajakosok ünnepe Gödön
400 fiatal versengett a gyõzelmi trófeáért

Hamar Miklós és Kabai Gergely



26

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:

Herjavecz Imréné 66 éves
Móricz Józsefné 78 éves
Kolozsi Árpád 51 éves

Budapest XII. ker-ben elhunyt:
Berty Imre 78 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Kaszó László Bánszki Beatrix
Mohácsi Zoltán Ríz Emilia
Baranyi István Attila Adekoya Bettina
Simina János Tibor Mihis Luminita Iuliana
Gulyás Ferenc Mógor Mara Szilvia
Hagymási Zsolt Kuhn Katalin
Tóth Gábor Eszes Zsuzsanna
Andráska Gergely Géza Horváth Eszter
Szabó Zsolt Láng Szilvia
Ignácz Gábor Soós Andrea
Galambos Róbert Zoltán Szûcs Erika Erzsébet
Hegyi Zsolt Bakos Tímea
Cseri István Mikula Margit
Sándor József Mészáros Judit
Viola Krisztián Dávid Tolnai Petra
Kovács István Bárányos Brigitta
Tóth Stephen George dr. Kiss Anita Nikoletta
Mazzag Mátyás Mihály Tóth Szilvia
Muka Ádám Hoschek Beatrix
Sok boldogságot kívánunk!

Pénteki nap volt augusztus 27-
ike, 14.00 órától késõ estig tartó
körmérkõzéseket terveztek a
Vízilabda Szakosztály vezetõi a
meghívásos gyermektornán,
mellyel hagyományt szeretnének
teremteni városunkban. A ’92-
’93-as korcsoport MB
felkészülését volt hivatott szol-

gálni ez a sportesemény.
UTE Magyar Bajnokságot nyert
fiai nem jött el, pedig két csapat
érkezését is jelezték. Valami
technikai gond lehetett…
Megjött viszont a Rákosliget SE
lelkes gárdája Major Zoltán edzõ
vezetésével abból a budapesti
kis zöld oázisból, ahol a  Sport
Liget Uszoda is van – nekik az a
„hazai pálya”. A házigazdákkal
együtt a két ellenfél négy mecc-
set játszott. Háromszor a gödiek

gyõztek. A játék tisztaságát
Princz Miklós, Vác Város
Sportintézményei képvise-
letében mint a sportcsarnok
vezetõje zsûri elnökként felü-
gyelte. Szakmai hozzáértését
pedig elõzetesen a strand és
uszoda vezetõjeként volt
szerencséje megszerezni.
Schmitt Andrea családtag
segítõként vezette a
jegyzõkönyvet. A játékvezetõ
Varga Zoltán volt.  A
bemelegítés után az edzõk még
technikai eligazítást tartottak,
majd szólt a síp, s a labda a
partról a vízbe repült.
A gyerekek szemmel láthatóan
szívós, izmos alkatúak, kitartá-
suk is bebizonyosodott. A hoz-
záértõ szakember, az egyesületi
elnök dr. Horváth László szerint
– tapasztalatból is tudja – nehéz
a vízen mindig kívül maradva
még a labdát is kezelni. A test
szinte végig homorít, a láb is
dolgozik, komoly fizikai erõpró-
ba ez a sport. 
Ezek a gyerekek nincsenek
elkényeztetve. A mieink télen is
kinn, a szabadban tartják az
edzést, nincs fedett medencénk.
Szerencsére a Magyar Vízilabda
Szövetség támogatja a kezdõ

csapatokat, az újak MB-n való
indítását. Eltekint attól, hogy a
bajnokság idején saját pályán is
fogadni kell ellenfelet. Arra a
gödi medence nem alkalmas,
elsõsorban mélységben. Ha két-
három vízilabda tornát megren-
dez itt Gödön a szakosztály,
lehet folyamatosan idegenben
játszani a bajnokság alatt. Ez
nagy könnyebbséget jelent.
Míg ezeket az információkat
beszereztem, megszületett a
gödiek elsõ gyõzelme. Horváth
Ákos vezetõedzõ elégedett, s a
többiek is itt vannak a medence

körül – akikkel közösen készíti
fel a versenyzõket – Nagy Attila
és Varga György sem
tétlenkedik. A most játékvezetõ
Varga Attilát már említettem. Õk

négyen a szülõk támogatásával
mindent elkövetnek, hogy ez a
korosztály, de hamarosan a ’88-

’92-esek is az MB-ben
versenyezhessenek. Jó lenne
elõbb-utóbb egy fedett medence
is.
Az eredményt el ne felejtsem:
négy meccsbõl három hazai
gyõzelem! A kupa itthon marad.
Egy elsõ bajnokságára
felkészülõ csapatnak az utolsó
formába hozó tornáján, a
Magyar Bajnokság versenyei
elõtt kiváló eredmény – és jelen
esetben kissé vizes…

KKÉ

Vízipóló CBA – Gold King’s Kupa

A Gödi SE Sakk Szakosztálya 2004. július 1-jén lett 25 éves. A
jubileumi bajnoki évben a Pest megyei I. osztályban egy, a Pest
megyei I./A osztályban két csapat szerepelt. Az I. osztályú bajnok-
ságban 3. lett csapatunk 83 ponttal, fél ponttal maradva le a második
helytõl és 6 ponttal az elsõ helytõl. Az I./A osztályban a fõtornán a
Gödi SE I. a negyedik lett 46,5 ponttal, a Gödi SE II. a kilencedik lett
31 ponttal. A snell csapatversenyben a Gödi SE I. ötödik helyezett
60,5 ponttal, Gödi SE II.a hatodik helyen végzett 50,5 ponttal.

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

SAKK

Gödi SE I.
1. forduló 2004. szeptember 19. Gödi SE I. – Gödi SE II.
2. forduló 2004. október 3. Érd – Gödi SE I.
3. forduló 2004. október 24. Gödi SE I. – Dunakeszi
4. forduló 2004. november 7. Erdõkertes – Gödi SE I.
5. forduló 2004. november 14. Gödi SE I. – Szigetszentmárton
6. forduló 2004. december 12. Törökbálint – Gödi SE I.
Tartalék nap április 17.

Gödi SE II.
1. forduló 2004. szeptember 19. Gödi SE I. – Gödi SE II.
2. forduló 2004. október 3. Gödi SE II. – Zsámbék
3. forduló 2004. október 24. Százhalombatta – Gödi SE II.
4. forduló 2004. november 7. Gödi SE II. – Vác
5. forduló 2004. november 14. Szob – Gödi SE II.
6. forduló 2004. december 12. Budakalász – Gödi SE II.

Kedves Sakktársunk!
A Gödi SE Sakk Szakosztálya a 2004/05. évi bajnoki idõszakban két csap-
atot indít a Pest megyei I. osztályban, Gödi SE I. és Gödi SE II.
A Gödi SE I. csapata szeretné megnyerni a bajnokságot, és az azt követõ
osztályozókat, és szeretne felkerülni az NB II-be. Ennek érdekében minden
versenyzõnkkel a bajnoki évre sportszerzõdést kívánunk kötni.

Pest megyei I. osztály 2004/05. bajnoki évi
SORSOLÁSA

SPORT - ANYAKÖNYVI HÍREK
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A gödiek inkább csak csak BM-
üdüloként ismerik. Akik felújítása
óta, mint több városi rendezvény
helyszínén ott jártak, lassacskán
megszokják szebben csengo ne-
vét – Dunapart Nyaralóházak. A
Duna utca végében, a felsogödi
csárda toszomszédságában köz-
vetlenül a víz partján, a gát tövé-
ben terül el a 2 hektáros ospark.
Benne csendes, otthonos hangu-
lattal tizennégy 2 ágyas (pótágy
is), tizenöt 3 ágyas (pótágy is) zu-
hanyfülkés faház  és egy apart-
manház várja leendo vendégeit.
Szép a környezet, rendezett a
park. Igényesen felújított minden
lakótér, hutoszekrénnyel és új bú-
torzattal felszerelt, zuhanyzó, szí-
nes televízió fogadja a vendége-
ket...

A kulturált helyszín egyaránt
„otthont ad” pihenésre, sportolás-
ra, tartalmas kikapcsolódásra. A
teniszpályát felújították, kõépü-
letben új biliárdasztalokat helyez-
tek el. Szabad tûzön kedvükre
fõzhetnek, süthetnek a vendégek.
A korábban felújított színházte-
rem rendezvények, elõadások
megtartására alkalmas. A gépko-
csival érkezo vendégek részére
orzött parkolót biztosítanak.

Az intézmény vezetoje, Danis
Gábor és munkatársa, N. Vida
Netty oszintén remélik, hogy a

gödiek felfedezik, s mielõbb bír-
tokba veszik a pihenõ-szolgáltató
központot, amely újra a „miénk”,
hiszen a kezelõ Göd önkormány-
zata. A Gödi Körképen keresztül
tájékoztatják Önöket azokról a
lehetõségekrõl, amelyek a hely-
ben lakók, valamint a közelebbi
és távolabbi rokonaik, ismerõseik
számára ötletként szolgálhat csa-
ládi kikapcsolódáshoz, vendégfo-
gadáshoz, ünnepségek megtartá-
sához, vagy cégek, intézmények
részére rendezvények helyszíne-
ként nyújtanak lehetõséget. Igény
szerint a rendezvények megszer-

vezését és lebonyolítását is vál-
lalják. Külföldi vendég fogadásá-
ra is alkalmas a hely, a környék
pedig gazdag a látnivalókban és a
programokban: a gyógyfürdõ, a
Duna-kanyar, Vác, Budapest, a
Forma 1, a mogyoródi Aqua-

park, a közeli lovastanyák és a
kerékpárút kimeríthetetlen lehe-
tõségeket jelentenek. Szeretettel
várják érdeklõdésüket!

Általános szolgáltatás: - foci-
pálya – biliárdasztal – teniszpálya
- szalonnasütõhely, bográcsoló,
flekkensütõ - kerti party - gyógy-
vizû termálfürdõ 2 km-re (bentla-
kónak 50% kedvezmény belépõ-
re) - kajak, kenu (bentlakónak) -
lovaglási lehetõség közelben -
Bp.-Szob kerékpárút - étkezés -
Duna Csárda

Családok részére: - egész nap
nyitott park – vendégszállás -
gyermek-buli – szalagavató -
érettségi bankett – osztálytalálko-
zó – esküvõ - rendezvényhez
ebéd, vacsora

Cégek, intézmények részére:
- konferenciaterem - szakmai tré-
ning - üzleti találkozó – árúbemu-
tató – kiállítás - üzleti ebéd, va-
csora - elõadás, mûsor - színházi
bemutató - hangverseny - iskolai
tábor - „erdei iskola”

Dunapart Nyaralóházak

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

Atavaly felkeltett érdeklõdés hatásá-
ra idén tavasszal is hozzáláttunk a
Gödön, helyben ûzhetõ sportágak
népszerûsítésére, tehetségek felkuta-
tására hivatott kerékpáros tábor szer-
vezéséhez. Helyszínünk június vé-
gén ezúttal is a jól bevált sportpálya
volt a kiserdõben. Ez ideális hely-
színnek bizonyult a labdarúgó fog-
lalkozások mellett a kerékpáros
ügyességi versenyen, futóversenyen,
bunkerépítésen, szalonnasütésen át a
sátorozásig számos foglalkozás
megtartására. Igen sok oklevél talált
gazdára a versenyeken.

Az elsõ reggelen 62 tanuló és
négy kísérõjük kerékpárja feketéllett
a GSE pályáján alkalmi ebédlõnk, a
büfé épülete elõtt. Többségük
Alsógödrõl jött, de Felsõgödrõl, Du-
nakeszirõl, Szõdligetrõl és
Váchartyánból is jelentkeztek. A
résztvevõk között idén kilenc lány is
volt, nekik külön is örültünk. Koruk
és érdeklõdésük alapján három cso-
portba osztottuk a gyerekeket. Aleg-
fiatalabbak Pusztai Adél, a nyolc-tíz
évesek Bardócz Virág, a felsõsök Tar
Bertalan vezetésével járták egy héten
át a város helyszíneit, ahol hat sport-
ág edzõivel találkozhattak. (Labda-
rúgás, kosárlabda, vízilabda, tenisz,
kajak-kenu, golf.) A gyerekek lelke-
sedése igazolja, hogy jövõre is érde-

mes ilyen programokkal a négy fal
közül, a tévé és a számítógép elõl ki-
csalogatni õket a szabadba.

Táborunk szervezésekor minden-
hol segítõkészséget tapasztaltam.
Köszönetemet szeretném kifejezni a
Sportegyesület szakosztályaiban
dolgozóknak, a Pólus Palace
Country Golf Clubnak és a Termál-

fürdõnek a szíves fogadtatásért, az
Önkormányzat Sportbizottságának
a rászoruló gyermekek támogatásá-
ért, a Huzella konyhájának a ked-
vünk szerint elkészített ebédért, a
TESZ-nek a kiszállításért, a László
pékségnek a kedvezményesen és
mindig frissen készített péksütemé-
nyekért, kollégáimnak a kitartó
munkáért. 

Halmai Gábo

Részletek a gyerekek fogalmazá-
saiból:

„Gondoltam, hogy a tábor izgal-
mas dolog lesz, most már tudom is,
hogy tényleg az. Én a bicajom miatt
izgultam a legtöbbet. Elsõ nap leesett
a kerékpáromról a lánc, amitõl na-
gyon megijedtem. A sok gyerekkel
együtt kerékpározni sem volt köny-
nyû, szerencsére a második nap után
megszoktam. Nagyon jó volt, hogy
sokféle sportot kipróbálhattunk. Éle-
temben elõször kenuztam, golfoz-
tam. Ezek nagyon tetszettek. Remé-
lem jövõre is lesz ilyen kerékpáros
tábor, mert már nagyon jól megy ne-
kem a bicajozás.”

Farkas Rita, 8 éves

„Nekem az tetszett, amikor vízi-
labdaedzésen az úszás elõtt le kellett
nyomni 50 fekvõtámaszt, 100 felü-
lést és 10 kör futást. Sokan mérgelõd-
tek, mert nehéz volt, de nekem sike-
rült teljesíteni a túlsúlyom ellenére.”

Csánki Attila, 12 éves

„Sokat sportoltunk, a golf nagyon
érdekes volt, de a foci volt a legjobb.
Abból három oklevelet is hazavit-
tem. Nem gondoltam volna, hogy
egy táborban finom lehet az enniva-
ló, de itt az volt.”

Szilágyi Sándor, 9 éves

„A legizgalmasabb része a tá-
bornak az volt, amikor éjszaka
itt sátoroztunk. Szalonnasütés
után kergettük egymást a sötét-
ben, Berci bácsi nagy
örömére…”

Tuza József, 14 éves

„A kenuzás volt a legnagyobb új-
donság számomra. Annak örültem a
legjobban, hogy lány létemre a gól-
lövõ versenyen én lettem az elsõ a
kicsik csoportjában. Errõl oklevelem
is van.

Szegezdy Rebeka, 7 éves

…Mivel járok teniszezni, nekem
az ment a legjobban. Sajnálom, hogy
pont akkor kellett orvoshoz men-
nem, amikor a többiek golfozni
mentek…A strandon pedig nyomat-
tuk az ugri-bugrit…

Szegezdy Márton, 9 éves

Szerintem ez a tábor jó lehetõ-
ség arra, hogy megismerjük és ki-
próbáljuk azokat a sportokat is,
amelyekre egyáltalán nem lenne
lehetõségünk. Barátokat is köny-
nyebb itt szereznünk, mert min-
denki elérhetõ közelségben van, de
az is lehet, hogy itt eleve barátok
jönnek össze.

Tóth László, 13 éves

Kerékpáros sportnapközi a GSE pályán

SPORT - PIHENÉS
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• Számítógépes szövegszerkesz-
téshez értõ, kötetlen idõbeosztású,
mobil segítõt keresek irodai jellegû és
szervezõ szerkesztõségi munkához,
napi néhány órára. E-mail összekötte-
tés szükséges! Bemutatkozó levelet
várok a következõ címre: G. K. Pos-
ta, 2131 Göd, Pesti út 72. I. em.

• Göd dunai oldalán új építésû
ikerház, egyenként 95nm-es két la-
kása 100-100 nöl hozzátartozó te-
lekkel, kulcsrakészen, tulajdonostól
27,9 mFt-ért eladó. Szocpol, ked-
vezményes hitel, illetékmentesség:
06-27/ 331-385, 06-20/ 397-3548 

• Váci Plus Élelmiszer diszkont-
ba biztonsági õröket felveszünk, ki-
segítõbe is. Telefon: 06-30-339-4343
9-16 óráig.

• Felújított, rövid, fekete bécsi
zongora 100 eFt-ért eladó. Telefon:
06-70/ 5141-465

• 6-8 órás munkahelyet keresek:
gyermekfelügyelet, -gondozás (3-4
éves kortól), házvezetés, irodai vagy
eladói munkakör. Telefon: 06-20/
344-1521 

• Lakatosmunkát, kerti és ház-
körüli munkát vállalok. Telefon: 06-
20/ 480-8706

• Házon belüli – háztartási –
munkát vállalok. Telefon: 06-70/
360-2767

• Akácfa parketta olcsón eladó.
Eredeti csomagolás, cca.13 nm, egy
félszobára elegendõ! Telefon: 06-27/
337-469; 06-20/ 355-0083 

• Eladó Alsógöd, József A. u. 12.
szám alatt levõ családi ház fele (2
szoba, összkomfort) 64 m2, a hozzá
tartoró 622 m2-es telekkel. Érdek-
lõdni: Simon László, 06-24-431-
800.

• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mo-
sogatógépek, mikrohullámú sütõk,
villanytûzhelyek javítását vállalom –
garanciával. Telefon: 06-20-318-
1325, 27-359-975/31 mellék szom-
baton és vasárnap is.

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú
tekercselés, Gödön a Kincsem Park-
ban. Ny: 10-17-ig, ebédidõ: 13-15-
ig. Tel.: 06-30-296-1771

• Polgármesteri Hivatal mögött
régi építésû, összkomfortos 50 m2 +
garázsos ház 183 nöl telken eladó.
Tel.: 27-332-039

• Göd központjában, a Dunánál
4 szobás családi ház kiadó. Tel.: 06-
20-411-6115

• Ezermester munkát vállalok.
Tel.: 06-20-471-3843

• Eladó jó állapotban lévõ,
három részes barna sarokgarnitúra
(szocreál kárpit), ami kétszemélyes
ágy ás kétszemélyes kanapé (ágy-
nemûtartó). Ir. Ár. 20 eFt. Tel.:
332-859

• Termõföld és istálótrágya
kapható! Tel.: 06-30-951-3193

• Gödön, a Hotel Aphroditeban
teljesen felszerelt masszázsszalon
bérbeadó. Tel.: 06-30-383-1468

Apróhirdetések
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Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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Homok, 
sóder 

szállítása
06-20-496-1264
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