
Megkezdõdött a
sportcsarnok építése
a Németh László Ál-
talános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
kézilabda-pályájának
helyén, és lapunk
megjelenésekor már
kaphatóak azok a
téglajegyek is, ame-
lyekkel a város lakói
a létesítmény megvalósítását tá-
mogathatják. A nem éppen egy-
szerû közbeszerzési eljárás le-
folytatása és a kivitelezési szer-
zõdés aláírása után, a dunakeszi

Alex Kft. elkezdte a munkát, és
ha nem szól közbe az idõjárás,
2005. januárjának utolsó napjára
be is fejezi. 

Folytatás az 5. oldalon.

„…A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak,
hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyar-
ország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a
világon… Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betö-
mõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett
elhullania – s ez a vérfolyam most már lassan alvad az
emlékezetben…

Csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol
el nem áruljuk azt, akiért a magyar harcosok életüket adták, és soha
sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. A magyar munká-
sok és értelmiségiek … királyi örökséget hagytak ránk, amelyet ki
kell érdemelnünk: a szabadságot, melyet õk nem nyerhettek el, de
egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!”

ALBERT CAMUS

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
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Élõk emlékezzetek!

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra a 2. oldalon. 

A városi önkormányzat költség-
vetési gazdálkodása kiegyensú-
lyozott, pénzügyi kötelezettsége-
it idõarányosan, határidõre telje-
síti, kifizetetlen számlái nincse-
nek – jelentette be Sándor István
polgármester a képviselõ-testület
szeptember 30-i tanácskozásán:
Göd város Önkormányzatának
2004. I. félévi gazdálkodásáról
szóló elõterjesztés elõadójaként.
A zökkenõmentes mûködés érde-
kében – mint a polgármester
mondta – természetesen voltak
pénzügyi átcsoportosítások.

A város képviselõ-testülete a

2004. évi költségvetésrõl szóló
rendeletében 3.387.039 eFt be-
vételi és kiadási fõösszeggel fo-
gadta el az Önkormányzat költ-
ségvetését. Az I. félév során be-
következett változások miatt a
bevételi és kiadási fõösszeg
3.785.073 eFt-ra módosult,
amely a központi költségvetéstõl
és alapoktól átvett pénzeszkö-
zökkel, a 2003. évi pénzmarad-
vánnyal, az elnyert pályázatok
forrásaival, valamint saját több-
letbevétellel és a likviditási célú
hitelekkel egészült ki.  

Folytatás az 5. oldalon.

Racionális gazdálkodás
Elfogadták az önkormányzat 

gazdálkodásáról szóló jelentést a képviselõk

Elkezdõdött 
a sportcsarnok építése

Októberben már kaphatók a téglajegyek

Eredményes 
rendõrségi akciók

Önkormányzati gépkocsi az õrsnek
Az ismertté vált betörések 75 száza-
lékát, az elkövetett rablások 88 %-át
eredményesen derítik fel. Feladatai-
kat zökkenõmentesen, szakszerûen
oldják meg, melyre büszke vagyok –
mondta Dr. Ignácz István rendõr dan-
dártábornok, Pest megye rendõrfõka-
pitánya a Dunakeszi városi Rendõr-
kapitányság állománygyûlésén.
Szeptember utolsó napján rendezett
kora reggeli tanácskozáson Gödrõl
megjelent Sándor István polgármes-
ter és Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester. Az állománygyûlés résztve-
võit Dr. Juhász István rendõr alezre-

des, dunakeszi rendõrkapitány kö-
szöntötte.

Dr. Ignácz István elmondta, hogy
személyesen kívánta kifejezni elisme-
rését a dunakeszi rendõrkapitányságon
szolgálatot teljesítõ kollégáknak az el-
múlt idõszakban végzett elismerésre
méltó munkájukért. – Örömmel érzé-
kelem, hogy nyugodt a közhangulat
Dunakeszin, Fóton és Gödön. S ez az
önök kiváló munkájának is köszönhe-
tõ. Feladataikat rendkívül szakszerûen
oldják meg, amit a korábbi idõszakban
nem érzékeltem – dicsért a fõkapitány. 

Folytatás a 7. oldalon.

A szeptember 30-ai önkormány-
zati ülés után rendkívüli bizott-
sági ülésen fogadták el október
7-én délután azt a szerzõdés-ter-
vezetet – s hatalmazták fel Sán-
dor István polgármestert az alá-
írására -, amely lehetõséget te-
remt a Magyar Kolping Szövet-

ségnek arra, hogy városunkban,
a Szakácskertben, illetve a volt
úttörõtábor helyén az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 5050
négyzetméter területre egy 8
osztályos általános iskolát épít-
sen. 

Folytatás a 7. oldalon.

Épülhet a Kolping iskola
Nincs akadálya a szerzõdés aláírásának

Valamennyi általános iskolás,
mintegy ezernégyszáz gyerek
kap iskolatejet a városban, és
ezt – szinte példa nélkül álló
megoldással – egy kiflivel is
megtoldják. Az iskolatej beve-
zetése havonta legalább százöt-
venezer forintjába kerül az ön-
kormányzatnak, és ennél nem
sokkal kevesebbet fizet majd a
péksüteményért, mivel azt a

központi költségvetés nem tá-
mogatja. 

A Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium a tejfo-
gyasztás növelése érdekében, is-
kolatej-programot hirdetett a de-
cember 31-ig tartó idõszakra, ki-
kötve, hogy a tej kizárólag és
közvetlenül a gyerekek számára
osztható ki. 

Folytatás a 18. oldalon.

Tej kiflivel
Tízórait kapnak az iskolások
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48 éve annak, hogy kitört a forradalom és szabad-
ságharc. Egy kis európai nép letépte kezérõl a bilin-
cset, amit 1945-ben rakott rá a vörös birodalom had-
serege, amit annak hazai lakájai felszabadulásnak
neveztek. 1956. október 23-án feltámadt a tenger, és
hullámai elsöpörték a diktatúrát. Október 22-én a
Mûszaki Egyetemen éjszakába nyúló tanácskozás
folyt, melyen részt vett Rajk Lászlóné is. Ott hatá-
rozták el, hogy másnap délután – többek közt – a
szabad választásért és a forrongó lengyel néppel is
szolidaritásukat fejezzék
ki a felvonuláson.

Az akkori vezetõk za-
varos idegállapotára jel-
lemzõ, hogy elõször en-
gedélyezték, utána visz-
szavonták a felvonulást,
de végül a diákok a többi
egyetemmel október 23-
án kart-karba öltve kivo-
nultak az utcákra. Ké-
sõbb csatlakoztak hozzá-
juk a munkások is, és
„Aki magyar, velünk
tart!” skandálva vonul-
tak együtt. Az egyetemi
diákság és oktatóik Pes-
ten a Petõfi szobornál ta-
lálkoztak, ahol Sinkovits
Imre elszavalta a Talpra
magyar-t. Budán a Mû-
szaki Egyetem elõtt gyü-
lekeztek, vonultak a Bem
szoborhoz, ahol Besse-
nyei Ferenc mondott ver-
set, és ott, akkor vágták ki
a magyar zászlóból a
gyûlölt vörös csillagos címert. Alyukas zászló ettõl
kezdve és késõbb is – az egész világon – a magyar
forradalom jelképe lett. A már hatalmas tömegnyi
tüntetõ az Országháznál várt a Nagy Imre beszédre.
Ekkor követte el Nagy Imre azt a hibát, hogy a tö-
meget elvtársnak szólította. A válasz nagy fütty, ki-
abálás, és „Nem vagyunk elvtársak” volt. A tömeg
két részre vált, az egyik rész a Felvonulási térre
ment, ahol több órás munkával ledöntötték a gyûlölt
Sztálin szobrát, amit másnap végig vonszoltak a Rá-
kóczi úton. Atömeg másik része a rádióhoz vonult,
hogy a megszövegezett 16 pontot beolvassa. A rá-
dió vezetése ezt megtagadta, és válaszul, a Gerõ-
beszéd után, az ávósokkal többszörösen megerõsí-
tett õrség tüzet nyitott a fegyvertelen tömegre. Itt
esett el a forradalom elsõ pesti áldozata. Budapesten
a békés tüntetés néhány óra alatt fegyveres forrada-
lommá alakult. A felkelõk súlyos veszteségek árán
elfoglalták a rádiót. Késõbb a nyomdákat, telefon-
központokat és a fegyverraktárakat is, ahol fegyve-
reket szereztek maguknak. Hajnalban a Lakihegyre
menekített rádió – egy, Nagy Imre álláspontját is ki-
fejezõ – közleményt olvasott be. „Fasiszta, reakciós
elemek fegyveres támadást intéztek középületeink
ellen, megtámadták a karhatalmi alakulatokat. A
rend további helyreállításáig tilos minden csoportos
gyülekezése, felvonulás. A karhatalom parancsot
kapott, hogy a rend megszegõivel szemben a tör-
vény teljes szigorával járjon el.” (Természetesen ez
teljes hazugság volt. - a szerzõ.) 

Másnapra létrejöttek a fegyveres forradalmi el-
lenálló csoportok a Széna téren, a Baross téren, a Ki-
lián laktanyánál és a Korvin közben, ahol az elsõ pa-
rancsnok a gödi Iván Kovács László volt. Szinte az
egész ország, de fõleg Budapest háborúban állt a
megszálló vörös hadsereggel, és helyi csatlósaikkal,

az ávéhásokkal szemben. Budapest központját – de
fõleg a Korvin-köz és Üllõi út környékét – orosz re-
pülõgépek bombázták.  Alig tíz évvel az amerikai
repülõgépek által lebombázott, majd újra felépített
Budapest ismét romokban állt. 

A harcok folytatódtak országszerte. Október
25-én a Parlament elõtt magyarok barátkoztak,
beszélgettek a katonákkal, köztük orosz katonák-
kal is, akik „keresték” a Szuezi csatornát, amikor
a mai Földmûvelésügyi Minisztérium tetejérõl

géppuska sorozat hallat-
szott. A tömegre irányí-
tott lövések iszonyú zûr-
zavar közepette, ott
helyben közel 300 halot-
tat és több száz sebesül-
tet követeltek. Késõbb
bebizonyosodott, hogy
más házakról is lõttek. A
késõbb „sortûz” néven
elhíresült gyilkosságo-
kat az országban 61 he-
lyen és a Parlament elõtt
követték el.

A napokig tartó rend-
kívül súlyos harcokban
nyilvánvalóvá vált, hogy
a forradalom legfonto-
sabb csataterévé a Kor-
vin-köz vált, ezért 28-án
szovjet-magyar együttes
támadás készült ellene.
Nagy Imre nem járult
hozzá a támadáshoz, de
ezt a támadókkal nem kö-
zölték. Így pár órás nehéz
harc után ismét Nagy Im-

re vetett neki véget tûzszünet elrendelésével. Dél-
után fél hatkor hangzik el Nagy Imre beszéde a rá-
dióban, amelyben elismeri: gyõzött a forradalom.
Kilátásba helyezi a szovjet csapatok kivonulását és
az ÁVH feloszlatását. Budapest lakói és az ország a
forradalom gyõzelmeként ünnepli.

28-án megkezdõdtek a helyreállítások, megala-

kultak a közös forradalmi és rendõr járõrök, a Nem-
zetõrség. Kopácsi Sándor lett a budapesti rendõrfõ-
kapitány. Aközel 1200 fõs Korvin-közi csoportnak
és Iván Kovács Lászlónak igen nagy a tekintélye a
városban, õk még a nemzetõr igazolványt is felül-
bélyegezhették. Másnap, október 30-án a Korvin
közben Iván Kovács László távollétében parancs-
nok-választást tartottak, ahol a többségben lévõk

Pongrácz Gergelyt fõparancsnoknak választották.
Ezen a napon fegyveres csapat élén Darvas Iván a
Kozma utcai gyûjtõfogházból kiszabadítja a politi-
kai elitélteket, köztük a bátyját is. Az ÁVH-t szétza-
varják, de úgy látszik, sejtjeik túlélnek évtizedeket.
Igen fontos eseménye a napnak Mindszenty József
hercegprímás kiszabadulása. Az 1948-ban letartóz-
tatott és a köztársaság ellen irányuló bûncselek-
mény, kémkedés, valutaüzérkedés gyanúja miatt
vették õrizetbe. 

Ezen a napon volt az MSZMP székház (mai
MSZP) elleni támadás is. Afelkelõk felszólították a
bentlévõket a pártház átadására, de belülrõl sortûz
volt a válasz. Sok volt a halott és a sebesült, elkez-
dõdött a pártház ostroma. Az ostromhoz csatlakoz-
tak harckocsik és Pest különbözõ pontjáról fegyve-
res alakulatok, így a Korvin köziek is. A pártház
bevéte után, ahol különbözõ atrocitások folytán
igen sokan meghaltak, országszerte befejezõdtek a
harcok. Megszûnt az egypártrendszer és megkez-
dõdött a tárgyalási folyamat, hogy az ország követ-
kezõ hétfõn felveszi a munkát. Megalakult az új
párt, az MSZMP, és az új kormányban több ismert
politikus is helyet kapott. Ámde jött november má-
sodika, és a megalakult ún. nemzeti kormány több
tagja is eltûnt Budapestrõl. November 4-én, egy ál-
lítólagos szolnoki rádió stúdióban Münnich, Kádár,
Apró és Dögei bejelentették, hogy kilépnek a meg-
alakult kormányból, és új kormányt alakítanak. A
Vörös Hadsereg 200 ezer emberrel ismét bevonult
Budapestre, és kezdetét vette a sok véráldozatot kö-
vetelõ szabadságharc. AVörös Hadsereg alig tíz év
alatt immár másodszor megszállta, letiporta a világ
legtisztább forradalmát. Nagy Imre és hû társai me-
nedéket kértek és kaptak a Jugoszláv Nagykövetsé-
gen, ahol késõbb Tito utasítására kiadták
Kádáréknak. Romániába hurcolták õket és bírósági
kirakatperben Nagy Imrét és legfõbb munkatársait
elítélték, majd 1958. június 16-án kivégezték. 

Megkezdõdtek a bebörtönzések, a sokszor ki-
hallgatás, tárgyalás nélküli kivégzések. Közel 200
ezer ember menekült el az országból (köztük négy
fiú testvérem), 22 ezer embert bebörtönöztek, 16
ezer embert internáltak, fiatalokat a Szovjetunióba

hurcoltak, és 500 (?) em-
bert kivégeztek, köztük
Göd díszpolgárát, Iván
Kovács Lászlót is. 

Sortüzek az ország
egész területén, sok he-
lyen repülõrõl, ezer fölöt-
ti halottal. Az elsõ sortûz
december 6-án a Nyuga-
ti pályaudvarnál dördült
el, ahol 5 halott volt. En-
nek a pernek a feljelentõ-
je 1999. januárjában én
voltam, mint elsõ számú
tanú. 1957-ben az ávéhá-
sok átöltöztek, és meg-
alakult belõlük a gyûlölt
Munkásõrség. Aljas
munkájuk eredménye,
szégyenfoltjuk a 301-es
parcella.

A forradalom 12 napja megmutatta a világnak,
hogy egy kis, elnyomott népben is van annyi erõ és
bátorság, hogy szembe tudott szállni a gyarmatosí-
tó bolsevik, vörös világbirodalommal. A magyar
1956 jelentõsége, hogy mi vertük az elsõ szöget a
vörös birodalom és csatlósaik koporsójába.

V. ZAHORÁN SÁNDOR

56-os elítélt, POFOSZ Országos elnökség tagja

Élõk emlékezzetek!

Fõhajtás Iván Kovács László emléke elõtt

A 301-es parcella
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Kilenc hónap telt el azóta, hogy az Euró-
pai Unió Strukturális pénzalapjaiból a
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív prog-
ramjaira (Gazdasági Versenyképesség
OP, Környezetvédelmi és Infrastruktúra
OP, Humánerõforrás-fejlesztési OP, Re-
gionális Fejlesztési OP, Agrár-és Vidék-
fejlesztési OP) a 2004 évi pályázatok ki-
írásra kerültek és többségüknél a beadási
határidõ már lejárt. E programok támo-
gatási kedvezményezettjei a gazdaság
szereplõi, önkormányzatok, gazdasági
társulások, szakmai szervezetek, szövet-
kezetek, gazdasági társaságok, stb. Az
NFTprogramjai mellett futnak a „közös-
ségi kezdeményezésû” programok is,
mint a hatodik Kutatási, Technológiafej-
lesztési és Demonstrációs Keretprogram,
INTERREG, EQUAL, stb, melyekre el-
sõsorban kutatóintézetek, oktatási intéz-
mények, társadalmi szervezetek pályáz-
hatnak.

Agazdasági versenyképesség növelé-
sét és a régiók, települések fejlesztését
célzó operatív programok pályázataiban
kiemelt szerepet kaptak a kis-és közép-
vállalkozások fejlesztésére irányuló
pénzügyi támogatások (vállalkozások
méretbesorolásánál a hatályos jogsza-
bály az EU normákat alkalmazza, így a
vállalkozás létszáma, éves forgalma és
mérleg fõösszege alapján néhány nagy-
vállalat kivételével minden belföldi gaz-
dasági társaság jogosult e támogatások-
ra).

Az eddig beadott pályázatokat érté-
kelve az elemzések azt mutatják, hogy
nincs elegendõ jó minõségû pályázat.
Azt gondolom, számos okot fel lehetne e
helyzet mögött feltárni, az általam leg-

fontosabbnak ítélteket vázolnám fel-
megosztva itt és a következõ lapszámban
-a gondolat ébresztés szándékával. 

Az elsõ és alapvetõ probléma, hogy a
hazai vállalkozások széles rétegének
nincs gyakorlata a
külsõ források be-
vonásában, még a
klasszikus banki
hitelezésben sem.
Magyarországon a
kettõs könyvvitelt
vezetõ vállalkozá-
soknak csupán ne-
gyede, az egysze-
res könyvvitelû
vállalkozásoknak
alig 10 %-a finan-
szírozza fejleszté-
seit banki forrásból,
szemben az EU fejlettebb országaiban
általános 40-90 % aránnyal. (Amagyará-
zat nyilvánvalóan a hitelintézetek egye-
dülállóan magas hiteldíj követelésében
és a vállalkozások tõke erejét meghaladó
fedezeti igényében keresendõk.) Mint-
egy 45 ezer gazdasági társaság mûködik,
amely már átesett néhány - esetleg kor-
mányzati céltámogatású -fejlesztési hitel
kérelem elkészítésén és most hasznosíta-
ni tudja a megszerzett  eljárásrendi, pá-
lyázat szerkesztési tapasztalatait. 

A következõ problémát az jelenti,
hogy –néhány hangzatos reklámszöveg-
gel ellentétben- nem elég csak az ötlet a
fejlesztéshez. Pontosan megfogalmazott

helyzetértékelést kell végeznie a vállal-
kozásnak a pici pozíciójára, belsõ erõfor-
rásaira, növekedési lehetõségeire és az
azt támogató, illetõleg veszélyeztetõ ha-
tásokra. Csak ezek ismeretében tûzhetõ

ki olyan stratégiai
cél, ami az ötlet által
megvalósítható és
amely megfelel va-
lamely pályázati ki-
írás feltételrendsze-
rének. A projektcél
korrekt meghatáro-
zása és a megvaló-
síthatóságát alátá-
masztó pénzügyi
számítások, üzleti
terv – egyes kiírá-
soknál megvalósít-
hatósági tanulmány

– szakszerû összeállítása a vállalkozás
normál üzletmenetének fenntartása mel-
lett extra idõráfordítást és csapatmunkát
és igényel.  De!  Ezek döntõ többségét
akkor is el kell végezni egy stratégiai
fontosságú fejlesztésnél, ha a cég mellõ-
zi az uniós források igénybevételét. Ami
viszont nehézséget jelent az EU pályáza-
toknál az, hogy a pályázó versenyképes-
ségének növelése mellett igazolni kell,
hogy a megvalósuló projekt a környeze-
tére vonatkozóan olyan elõnyöket hor-
doz, amely egybecseng az EU gazdaság-
és szociálpolitikájában kiemelt célokkal,
prioritásokkal. Így a projekt innovativ-
itása, a környezet foglalkoztatási helyze-

tére, infrastrukturális fejlõdésére, az
esélyegyenlõség javítására gyakorolt po-
zitív hatása a legtöbb plusz pontot érõ
faktorok a pályázat elbírálásánál. Hason-
lóan emeli a projekt értékét, ha az más
vállalkozásokkal, önkormányzatokkal,
egyéb szervezetekkel együttmûködve
valósul meg, hiszen a „partnerség” erõsí-
tése, ezen keresztül az pénz- és tudás for-
rások koncentrálása és hatékonyabb fel-
használása hasonlóan preferált  az EU
gazdaságpolitikájában. (Ezek csak kira-
gadott példák, számos hasonlóval talál-
kozhatunk  a különféle céllal kiírt pályá-
zatokat figyelve.) A projekt elõkészítési
és pályázatírási szakaszban nem nélkü-
lözhetõ az Uniós politikák és a speciális
szaknyelv ismerete. 

A további két problémakör, ami ri-
asztja a potenciális pályázókat a támoga-
tási rendszer pénzügyi feltételei és az ab-
ból fakadó „érdemes-e pályáznunk” di-
lemma, illetõleg az eljárásrendi kötöttsé-
gek. 

Folytatása következik a novemberi
lapszámban!

ÁCSNÉ DANYI ILONA
EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ

Hogyan pályázzunk 2.

Göd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját

2004. október 22-én pénteken
14 órakor

a József Attila Mûvelõdési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

Nemzeti Ünnepünk,
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emléknapja és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának évfordulója tiszteletére 

megrendezésre kerülõ Városi Ünnepségre

Program:
Himnusz

Sándor István polgármester köszöntõje
Ünnepi beszédet mond Szabó Imre, 

a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, 
Díszpolgári cím adományozása Kammerer Zoltán részére

Ünnepi mûsor a Huzella Tivadar Általános Iskola 
és a Felsõgödi Munkásdalkör

közremûködésével
Szózat

Az ünnepséget követõen:
Koszorúzás 

Iván Kovács László emléktáblájánál 
(2131 Göd, Iván Kovács László u. 2.)

TISZTELET
1956
ELÕTT
AZ ALSÓGÖDI 
SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN

2004. OKTÓBER 23-ÁN 16 ÓRAKOR

FAURÉ: REQUIEM
KÖZREMÛKÖDIK: PÁSZTHY JÚLIA - szoprán, 

MOLNÁR LEVENTE - bariton
KAPOSI GERGELY - orgona, SZENT JÓZSEF KÓRUS

(WEKERLE-TELEP), GÖD VÁROS VEGYESKARA

VEZÉNYEL:  UTASSY FERENC

A belépés díjtalan!

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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ÖRÖKSÉGÜNK 1956
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
Október 15-én, pénteken este 18 órakor

a József Attila Mûvelõdési Házban!

Vendégeink
Vasvári Vilmos, POFOSZ elnöke: A kezdetekrõl

Dr. Drábik János, közíró:
Az uzsoracivilizáció szerepe történelmünkben

A két nagyszerû, Gödöt megtisztelõ vendég elõadására 
mindenkit szeretettel várunk!

POFOSZ gödi szervezete



4ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A városi képviselõ-testület soron kö-
vetkezõ ülését szeptember 30-án tartot-
ta.  A húsz napirendi pont tárgyalásá-
nak kezdete elõtt Sándor István polgár-
mester tájékoztatást adott a Samsung
vezetõivel folytatott tárgyalásról, me-
lyen felvetette: az önkormányzat túl-
zottan hosszúnak tartja a multinacioná-
lis vállalkozásnak szerzõdésben bizto-
sított adómentességét. A polgármester
javasolta, hogy az átmeneti idõszakban
a város kulturális, sport és környezet-
védelmi feladatinak megoldását aktív
támogatással segítse a Samsung.  

A képviselõk tájékoztatást hallhat-
tak arról is, hogy megkezdõdött a váro-
si sportcsarnok építése, október 4-én
kezdetét vette a csatornahálózat építé-
sének ötödik üteme, amellyel teljessé
válik Göd csatornázottsága. 

Sándor István polgármester bejelen-
tette, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc, és a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának tiszteletére rendezen-
dõ városi ünnepségre október 22-én 14
órai kezdettel kerül sor, melyre a képvi-
selõket és Göd lakosságát szeretettel
meghívta. Az ünnepi köszöntõt, Szabó
Imre országgyûlési képviselõ, a Pest
megyei közgyûlés elnöke tartja.

Ezt követõen a polgármester – a
meghonosodó hagyomány jegyében –
virággal és ajándéktárggyal köszöntöt-
te a névnapjukat közeli napokban ün-
neplõ képviselõket, Sógor András
Lászlónét, Dr. László Domokost, Dr.
Horváth Viktor Gergõt. Külön méltatta
Dr. Bognár László és Pongó István írói
munkásságát, akiknek a közelmúltban
jelent meg legújabb könyvük.

A polgármesteri tájékoztató után –
napirend elõtt – Lenkei György örömét
nyilvánította ki, hogy a képviselõ-tes-
tület tanácskozását ezúttal élõben köz-
vetíti a Városi Televízió, nem úgy, mint
legutóbb, szeptember 7-én, amikor
150-200 milliós beruházásról döntöt-
tek, még jelen sem volt. A képviselõ az
SZMSZ-ben foglaltakra hivatkozva
írásos tájékoztatást kért a távolmaradás
okáról, melyre a polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a televízió fõszer-
kesztõje családi tragédia miatt vidéken
tartózkodott, emiatt maradt el a közve-
títés. Majd azt a kérdést tette fel Lenkei
György: A Samsung fejlesztése révén -
a hátrányokon kívül - mit kap Bócsa a
várostól? Nyomatékosan kérte, hogy
csak a lakosság egyetértésével döntse-
nek az ott élõket is érintõ kérdésekben. 

Dr. Szinay József jegyzõ elmondta,
hogy Dr. Horváth Viktortól érkezett be-
jelentésben a képviselõ arról értesíti: A
városban több helyen – kertekben, köz-
területen – az igen látványos, ám mér-
gezõ ricinus nevû növényt ültettek a
polgárok. Az ANTSZ dunakeszi fõor-
vosától kapott tájékoztatás szerint a tör-
vény csak a gyermekintézményekben
tiltja a ricinus communis telepítését –
hangzott a jegyzõi válasz. Dr. Szinay
József felvetette, ha a képviselõ-testület

helyi rendeletben kívánja tiltani a nö-
vény telepítését, akkor arról döntenie
kell. Dr. Horváth Viktor arról is tájé-
koztatta a képviselõ-testületet, hogy a
növény nemcsak mérgezõ, hanem ha-
lálos. Ugyanis a bejelentést tévõ szülõ
gyermekének halálát ricinus okozta.
Jobb volna megelõzni a tragédiát – hív-
ta fel képviselõtársai figyelmét a ve-
szélyre. A konzervatív politikus emlé-
keztette a városatyákat, hogy a tanács-
nokok beszámolója „rendszeresen” el-
marad. Miért nem adnak számot mun-
kájukról a képviselõ-testületnek? - tette
fel a kérdést, amire késõbb úgy vála-
szolt Sándor István polgármester, hogy
nemcsak a tanácsnokok beszámolója,
de néhány szakbizottság tájékoztatója
is késõbbi idõpontra került, mert a vá-
ros életében nem ezek a legfontosabb
kérdések. Rangsorolni kell a napirendi
pontok összeállításában – mondta a
polgármester, aki bejelentette, hogy ok-
tóber 20-án rendkívüli testületi ülést
tartanak az említett témák megvitatása
érdekében. A polgári frakció tagja,
Ilyés Gizella környezetvédelmi tanács-
nokhoz és Markó Józsefhez, a városfej-
lesztési bizottság elnökéhez intézett
kérdésében arra várt választ, hogy „a
február 8-án bekövetkezett súlyos só-
savgáz szennyezõdés óta eltelt 197 nap
alatt mit tettek a polgárok egészségsé-
gének megóvása érdekében, mivel a
megengedett határérték 5-10 szeresét is
meghaladta a levegõbe került mérték”. 

Lenkei György, a népjóléti bizottság
elnöke kérdésre válaszolva elmondta,
hogy 2 alkalommal pályáztak 80-100
%-os pályázati támogatás elnyeréséért
szociális lakások építéséhez. Sajnos
nem nyertek, jelenleg nincs ilyen pá-
lyázati lehetõség. Tényként említést
tett róla, hogy a városban, napjainkban
is épülnek lakások magánerõs beruhá-
zásként.

Markó József tájékoztatójából kide-
rült, hogy a sósavgáz magas mértékét
elõször 2003 elején mutatták ki, ami-
kor a Samsung megkezdte tevékenysé-
gét Gödön. A városfejlesztési bizottság
elnöke egyértelmûen kinyilvánította,
hogy csak jól felszerelt fõvárosi labora-
tóriumba beszállított minták alapján le-
het korrekt szakmai választ adni arra,
hogy van-e, s ha igen milyen mértékû a
város sósavgáz szennyezettsége. Meg-
ígérte, hogy 8 napon belül írásosban ad
választ a felvetett kérdésekre Dr. Hor-
váth Viktornak. Ezt javasolta Sándor
István is, aki azt is közölte, hogy a mé-
réseket végzõ intézet tájékoztatója sze-
rint egészségkárosodást okozó mérté-
ket nem éri el a szennyezõdés, s nem a
Samsungból származik.     

Ezt követõen a polgármester beje-
lentette, hogy a képviselõ-testület hatá-
rozatképes, megkezdõdhet a húsz napi-
rendi pont megvitatása, tárgyalása, me-
lyek közül néhányat külön írásainkban
is ismertetünk.

VETÉSI IMRE

Napirend elõtt
A ricinus veszélyeirõl, a sósavgázról és a csatornaépítésrõl

Dr. Ignácz István rendõrtábornok, Pest
megye rendõrfõkapitánya levélben kér-
te a városi önkormányzat képviselõ-tes-
tületét, hogy foglaljon állást Dr. Juhász
István rendõr alezredes, Dunakeszi Vá-
ros megbízott kapitányának végleges
kinevezésében – jelentette be Sándor
István polgármester a képviselõ-testület
szeptember 30-ai ülésén. Dr. Juhász Ist-
ván március 16-án kapott – 6 hónapra
szóló – megbízatást a Dunakeszi városi
Rendõrkapitányság és a két szomszé-
dos városban, Fóton és Gödön szolgála-
tot teljesítõ rendõrök tevékenységének
irányítására. Az eltelt idõszakban vég-
zett munkája elismeréseként kinevezé-
sének véglegesítéséhez kéri a képvise-
lõ-testület támogatását a megyei rend-
õrfõkapitány. 

Sándor István elmondta, hogy a
rendõrség munkája Dr. Juhász István
irányításával lendületessé, dinamikussá
vált. A parancsnokban rendre, fegye-
lemre törekvõ vezetõt ismerhettek meg,
aki a rendõrség határozott irányítása
mellett kiváló szakmai együttmûködést
alakított ki a gödi önkormányzattal, a
városban tevékenykedõ polgárõrökkel
és civil szervezõdésekkel. Apolgármes-
ter külön kiemelte a rendõrök bûnüldö-
zõ munkáját, amely megyei viszonylat-
ban is kiemelkedõen jó, folyamatosan
nõ a felderített bûncselekmények ará-
nya. Sándor István polgármester támo-
gatta Dr. Juhász István kinevezését.

Hasonló véleményen volt Kruzslicz
István szocialista képviselõ is, aki
örömmel nyugtázta, hogy a város utcá-
in sok gyalogos rendõrjárõrt lehet látni,
akik „kiszálltak” az autóból, mely jóté-
konyan hat Göd közbiztonságára. A ta-
nácsnok-képviselõ frakció béli társa,
Dr. László Domokos is a közbiztonság
jelentõségérõl, az idegenforgalomban is
megmutatkozó hatásairól beszélt. A
Gödre látogató turistákhoz hasonlóan
számunkra is nagyon fontos, hogy biz-
tonságban éljünk – mondta a rangidõs
városatya, aki arról is szólt, hogy Dr. Ju-
hász István irányításával a rendõrség
több – gépkocsi lopásra specializálódott

– társaságot fogott el. Amegbízott kapi-
tány jó kapcsolatot alakított ki a civil
szervezetekkel – érvelt a színes anekdo-
tázásairól is ismert képviselõ, aki támo-
gatta Dr. Juhász István kinevezését. 

Dr. Horváth Viktor a városban szol-
gálatot teljesítõ fiatal életkorú rendõrök
polgárbarát, kulturált intézkedését
emelte ki hozzászólásában. Akonzerva-
tív politikus reményét fejezte ki, hogy a
jövõben még több fiatal, idegen nyelve-
ket is beszélõ rendõr teljesít majd szol-
gálatot Gödön. Dr. Horváth Viktor beje-
lentette, hogy a Polgári frakció egysé-
gesen támogatja Dr. Juhász István kine-
vezését.

Még a vita elején Dr. Juhász István
elmondta a polgármester kérdésére vá-
laszolva: - Vállalom a nyilvános testüle-

ti ülést, mert a lakosságnak tudnia és is-
mernie kell, hogy milyen rendõrkapi-
tány irányítja a térség 60 ezer polgárá-
nak biztonságáért felelõs rendõrséget.
Majd késõbb, a hozzászólásokban el-
hangzó elismerõ szavakról azt mondta:
- Köszönöm, de a dicséret elsõsorban
kollégáimnak szól, akik eredményes
munkát végeznek. A kapitány példa-
ként említette a bûnügyi osztályt, mely-
nek civil ruhás tagjai szeptember 28-án
a dunakeszi Auchan áruház parkolójá-
ban két személyt fogtak el bûncselek-
mény elkövetése közben, akik a feltört
gépkocsiból a szerszámgépeket rakták
át az autójukba. A sikeres akcióban egy
gödi járõr is részt vett, akit társával
együtt megjutalmazott a megyei rend-
õrfõkapitány. 

Dr. Juhász István a képviselõ-testület
bizalmát megköszönve határozottan in-
tézkedõ, polgárbarát rendõri jelenlétet
ígért a városban.

Sándor István polgármester a vita
összegzéseként elmondta: - Ez az út jó,
ezt kell késõbb is követni. 

A képviselõ-testület jelenlévõ 14
tagja egyhangú igen szavazással támo-
gatta Dr. Juhász István rendõr alezredes
Dunakeszi város Rendõrkapitányság
vezetõjévé történõ kinevezését. 

V. I.

Megerõsített bizalom
Egyhangúlag támogatják a rendõrkapitány kinevezését

Dr. Juhász István (balról) Dr. Ignácz István megyei rendõrfõkapitány
és Sándor István polgármester társaságában a dunakeszi állománygyûlés után
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Folytatás az 1. oldalról.
A városi önkormányzat két önálló

gazdálkodási intézménnyel, a Polgár-
mesteri Hivatallal és Településellátó
Szervezettel (TESZ), két kisebbségi
önkormányzattal, a Cigány Kisebbsé-
gi és a Szerb Önkormányzattal látja
kötelezõ és önként vállalt feladatait. 

Az önkormányzat bevételei
1.278.821 eFt-ra, a módosított elõi-
rányzathoz viszonyítva 33,8 %-ra, a
kiadások 1.231.867 eFt-ban, 32,5
százalékban teljesültek. 

APolgármesteri hivatal eredeti be-
vételi fõösszege 3.147.347 eFt-ban
került meghatározásra, amely az is-
mert tételek következtében 3.527.118
eFt-ra módosult, s 2004. június 30-án
1.148.180 eFt-ban teljesült. 

A napirend elõterjesztõje, Sándor
István polgármester az önkormány-
zat I. féléves gazdálkodásáról szóló
vita elõtt tájékoztatta a képviselõket,
hogy a beszámolót jóváhagyta a
könyvvizsgáló. A polgármester szó-
beli kiegészítésként elmondta, hogy a
mûködés zökkenõmentessége érde-
kében történtek pénzügyi átcsoporto-
sítások. Példaként említette, a pályá-
zati önrészekhez szükséges pénzügyi
fedezetre nem vettek fel hitelt, hanem
a mûködési költségbõl biztosították a
szükséges összeget, melyet késõbb
az elõirányzott feladatok végrehajtá-
sához „visszacsoportosítanak”. Több
meghatározó nagyságú bevétel és ki-
adás a II. félévben jelentkezik. Olyan
bevételek is lesznek, melyek realizá-
lása érdekében sokat kell még ten-
nünk – hangsúlyozta Sándor István,
aki azonban azt tekinti a legjelentõ-
sebb eredménynek, hogy a város
gazdálkodása korrekt, nincsenek el-
maradt, kifizetetlen számlái, folytató-
dik, illetve ebben az évben befejezõ-
dik Göd csatornázása, megkezdõdött
a sportcsarnok építése. Országosan is
példaértékû a pedagógusok bérfej-
lesztése, bevezették az ingyenes tejet
az iskolákban. Az önkormányzat
több mint tízmillió forintot fordított

az ingyenes tankönyvvásárlásra. 
A vitában résztvevõ Dr. Horváth

Viktor arra kért választ, hogy a BM-
tõl átvett Dunapart Nyaralóházak
üdülõ bevételei az elõirányzattól mi-
ért maradtak el. Az üdülõ „megszer-
zése” a város számára stratégia jelen-
tõségû volt – hangzott késõbb
Markó József válasza, aki ezúttal a
TESZ igazgatójaként adott átfogó,
elemzõ áttekintést az üdülõ mûködé-
sérõl. Abeszámoló az elsõ hat hónap
eredményeit tükrözi – mondta az
igazgató – képviselõ – míg a megha-
tározó üdültetési idény július elsejé-

vel vette kezdetét, amely a késõbb az
eredményekben is megmutatkozik.
Dr. Horváth Viktornak adott válaszá-
ban megerõsítette, hogy gazdasági
szempontból azt tartaná racionális-
nak, ha az üdülõ helyiségeit csak és
kizárólag térítés ellenében vehetnék
igénybe, mint ahogy azt a mûvelõ-
dés házban már bevezették. Sándor
István emlékezette a képviselõket,
hogy az üdülõ „visszaszerzésével” a
gödiek régi vágya teljesült. A díj-
mentességgel az üdülõt kívánták

népszerûsíteni, melytõl azt remélik,
hogy a harmadik évben már önfenn-
tartóvá válik, melyet szépen rendbe
hoztak. A polgármester támogatta a
bérleti díjak bevezetését. Mint
mondta: fizessenek a képviselõk is,
hiszen az önkormányzat költség ke-
retére elszámolhatják. Dr. Horváth
Viktor üdvözölte a polgármester el-
határozását, s azt hogy a mûvelõdési
házban már alkalmazzák a terembér-
leti díj rendszert.  Az üdülõ mûködé-
sérõl elhangzott tájékoztatást „általá-
nosnak” találta, ezért azt javasolta,
hogy késõbb önálló napirendként vi-

tassák meg. Markó József támogatta
a szóbeli javaslatot, s bejelentette,
hogy átfogó – számokkal, statiszti-
kával kiegészített – elemzõ jelentés-
ben tájékoztatják a pénzügyi bizott-
ságot. Apolgármester is jónak tartot-
ta Dr. Horváth Viktor javaslatát,
hogy a körzeti képviselõk idei kerete
egészüljön ki 2003. évi pénzmarad-
vánnyal, melyet azonban meg kell
elõznie egy tényszerû elszámolás-
nak. Aképviselõ javaslatát - a képvi-
selõk és az önkormányzat bizottsá-

gainak pénzügyi helyzetének átte-
kintését összevontan tárgyaljanak
egy külön napirendben – 13 igen, 3
tartózkodással elfogadta a képviselõ-
testület. 

Az elõterjesztett írásos beszámoló-
hoz Lengyel György, a Civil Tanács
elnöke 12 kérdést tett fel, melyekre
Sándor István apró részletekre is ki-
terjedõ szakmai válaszokat adott. 

A Duna-part rendezését érintõ fel-
vetésekre válaszolva Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester elmondta, hogy
egy éve tárgyalták a kis Duna elodáz-
hatatlan kotrásáról, amely egyhangú
támogatást kapott a képviselõ-testü-
lettõl. A part rendezésére elfogadott
tervvel rendelkezik a város, melynek
megvalósítását pályázati pénzekbõl
és a beruházáshoz szükséges költség
70 százalékát kitevõ dunai sóder fel-
használásával kívánják megoldani.
Ugyanis a kitermelt sóder alkalmas a
partrendszer kialakításához. A siker-
díjas pályázathoz 10 százalékos ön-
részt kell biztosítania az önkormány-
zatnak. Pinczehelyi Tamás elõrelé-
pésnek tekinti, hogy megalakult a
Duna-part rendezésének elõkészíté-
sét koordináló bizottság, melyben a
városfejlesztési bizottság tagjain kí-
vül a civil szervezetek képviselõi is
közremûködnek. Az alpolgármester
a város pénzügyi helyzetét jónak, sta-
bilnak nevezte, s javasolta a pénzügyi
beszámoló elfogadását.

A népjóléti bizottság elnöke, Len-
kei György elmondta, hogy a bérla-
kás soron szereplõ 39 millió forintot
a bizottság állásfoglalása alapján csak
- lakásépítést, vásárlást támogató –
pályázatokra, lakásfelújításokra és
vásárlásokra használják fel. 

A képviselõ-testület a városi ön-
kormányzat 2004. I. féléves gazdál-
kodásáról szóló jelentést, valamint
2004. költségvetési rendeletének I.
félévi módosítását egyaránt 15 igen
szavazattal, egy tartózkodással fo-
gadta el.

V. I.

Racionális gazdálkodás
Elfogadták az önkormányzat 

gazdálkodásáról szóló jelentést a képviselõk

Folytatás az 1. oldalról.
A sport- vagy tornacsarnok az-

zal a mûszaki tartalommal való-
sul meg, amelyet az önkormány-
zat elképzelt: szabvány méretû
lesz, tehát a kézilabda-mérkõzé-
sek mellett, alkalmas kosár- és
röplabda-meccsek, valamint kis-
pályás labdarúgó-mérkõzések le-
bonyolítására. Délelõttönként ter-
mészetesen az iskolai testnevelés
szolgálatában áll majd, a délután
és az este a sportolóké, illetve a
tömegsportot mûvelõké, a nõk
körében népszerû kosárlabdáé és
a férfiak által kedvelt focié. A há-
romszázötven fõt befogadó nézõ-
tér pedig alkalmassá teszi városi
rendezvények megtartására is. A
tervezésénél külön gondot fordí-
tottak a jó akusztika biztosítására. 

A csarnok megépülésével meg-
szûnik az a kényszer, hogy bérel-
ni kelljen a sportolók részére

edzésre, mérkõzésre alkalmas he-
lyet. Jelenleg ugyanis nincs olyan

fedett városi sportpálya, ahol a
népszerû és jól mûködõ csapatok

mérkõzéseiket tarthatnák, és
szurkolóik is jelen lehetnének. A
tervek szerint, az új sportcsarno-
kot a Németh László iskola mû-
ködteti majd, de természetesen,
az egész városé lenne. A téglaje-
gyek is ezt a célt szolgálják, és a
város vezetõi kérték, hogy minél
többen támogassák akár egy tég-
lajegy vásárlásával is az új létesít-
mény létrehozását. A téglajegye-
ket lapunk megjelenésekor már
terjesztik is az egyesületek spor-
tolói és sportbarátai, Mudri Jó-
zsef sportbizottsági elnök és Né-
meth András - a Ferencváros nõi
kézilabda-csapatának vezetõ
edzõje, a gödi csapat segítõje –
koordinálásával. A városi üggyé
vált csarnok avatása is városi ese-
mény keretében zajlik majd, a jö-
võ évi március 15-i ünnepség al-
kalmával.

BORGÓ JÁNOS

Elkezdõdött 
a sportcsarnok építése

Októberben már kaphatók a téglajegyek

Az iskolások biztonsága érdekében védõfalat emeltek az építési terület köré

Munkaközben a képviselõ-testület tagjai
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6ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

- A Területi Gondozási intézményvezetõi fel-
adatok ellátására négy jelentkezõ pályázatát bí-
rálta el a képviselõ-testület a szakbizottság elõ-
terjesztése alapján. Mivel a képviselõk nem
kaptak írásos elõterjesztést – a jelentkezõk sze-
mélyiségi jogainak tiszteletben tartása érdeké-
ben -, nem tanulmányozhatták a pályázati anya-
gát, ezért úgy döntöttek, hogy a napirend tár-
gyalását a két órás ebédszünet után folytatják. A
négy pályázó felhatalmazása alapján a képvise-
lõk betekintést nyerhettek a pályázati dokumen-
tációkba. A vezetõi beosztásra aspiráló – nagy
szakmai gyakorlattal rendelkezõ – pályázók rö-
vid szóbeli bemutatkozása után a képviselõ-tes-
tület, a bizottság elõterjesztésében szereplõ ja-
vaslattal egyetértésben 14 igen, és egy tartózko-
dás mellett Mikó Istvánnét választotta meg a Te-
rületi Gondozási Intézmény vezetõjévé. 

Élénk vita 
a városfejlesztési bizottság beszámolójáról

- Markó József elnök elõterjesztésében be-
számolót hallgattak meg a városatyák a város-
fejlesztési bizottság 2003-ban végzett munkájá-
ról. A képviselõi hozzászólások sorát Bódiné
Rábai Zita nyitotta meg, aki szerint a bizottság
sok fontos kérdésben döntött 2003-ban, de szá-
mos kérdéssel nem foglalkozik, melyek a város
életében meghatározóak. A képviselõ asszony
példaként említette az elhanyagolt utak állapo-
tát, hiányolta a hosszabb távú stratégiát, az ok-
tatási intézmények jövõjét felvázoló elképzelé-
seket, melyek hiányában a polgári frakció nem
fogadja el a beszámolót jelentette ki Bódiné Rá-
bai Zita. Mindezt erõs csúsztatásnak nevezte
Pinczehelyi Tamás alpolgármester, aki emlé-
keztette a polgári frakció tagjait, hogy a 2002-es
választási gyõzelem után önkormányzati mun-
kájukat azzal kezdték, hogy két tantermet épí-
tettek a Németh László iskolában, pályázati
pénzbõl segítették a Béke utcai óvodát, meg-
kezdõdött a sportcsarnok építése, október 10-én
nyújtják be a bölcsõde pályázatát. Dr. Horváth
Viktor nem értette miért kelt a bizottság védel-
mére Pinczehelyi Tamás, hiszen nem is tagja.
Egyébként is a városfejlesztési bizottság idén
még csak 4 ülést tartott, míg a többi jóval töb-
bet. Pinczehelyi Tamás válaszában a konzerva-
tív politikus emlékezetére tett utalást, melyet
késõbb Dr. Horváth Viktor visszautasított.
Újabb hozzászólásában Bódiné Rábai Zita kije-
lentette, hogy nem vitatják az elért eredménye-
ket, de nem érzékelnek koncepciót és aktivitást
a bizottság munkájában. 2003-ban a rendelke-
zésre álló 1 millió forintból mindössze 300 ez-
ret használt fel, azt is a környezetvédelmi bizott-
ság javaslatára. Ilyés Gizella tájékoztatta képvi-
selõtársait, hogy 300 darab õshonos fát nyertek
pályázaton. A város arculatának kialakítása ér-
dekében felvették a kapcsolatot az Ybl Miklós
fõiskolával. Mint mondta: õ elfogadja a jogos
kritikát, de kéri, hogy a bírálók is tegyenek ja-
vaslatot a feladatok megoldására, melyben re-
méli, aktív segítõkre talál. Markó József az el-
hangzottakat összegezve kifejtette, hogy 9 ülést
tartottak, számukra a minõség a meghatározó,
nem a mennyiség. Álláspontja szerint a dönté-
seket szakértõkkel kell elõkészítetni. Elnöki
zárszóként elmondta: A civileket is bevonták a
munkába, nem tehetetlenkednek. Szegedi Sán-
dor felhívta képviselõtársai figyelmét, hogy
már kezdenek hasonlítani a Parlamentre, kérte

õket, a lényegrõl beszéljenek, ne egymásról. A
képviselõ-testület 14 igen, a polgári frakció 2
nem szavazata mellett elfogadta a városfejlesz-
tési bizottság beszámolóját. 

Elkészült az új középfokú
intézmény koncepciója

- Az iskolák helyzetét taglaló elõterjesztés
jegyzõje, Pongó István, a közmûvelõdési és ok-
tatási bizottság elnöke kellemes gondként be-
szélt a gyermeklétszám növekedésérõl, melyet
követ a pedagógusok létszáma is. A szakmai
grémium javasolta az önkormányzatnak, hogy a
Huzella Tivadar iskola egy fõ napközis tanárral
bõvíthesse a pedagógus létszámot. Mûszaki
dolgokról szólva elmondta: a kazáncsere meg-
történt, sajnos most pedig a radiátorok meghi-
básodása okoz gondot. Javasolta, hogy a közel-
gõ tél elõtt cseréljék ki azokat, megkímélve a
gyermekeket és a pedagógusokat a kellemetlen-
ségektõl. A Németh László iskolában épülõ
sportcsarnok hamarosan enyhít a tanterem hiá-
nyon, javítja az oktatás feltételeit. Pongó István

tájékoztatta képviselõ társait, hogy a bizottság
ülésén 2 pedagógus felvételét kérte az igazgató
asszony. Salamon Tamás támogatta a radiátorok
cseréjét. A Németh László iskola igazgatójától
kérte, hogy a sportcsarnok építése idején külö-
nös figyelmet fordítsanak a közlekedõ diákok
biztonságára. Sándor István polgármester nagy-
szerûnek minõsítette az iskolák által készített
beszámolókat, melyek az eredmények mellett a
gondokról is szólnak. Fontosnak tekintem a ra-
diátorok cseréjét – mondta a polgármester -, de
októberben már nem lehet a költségvetésben
forrást találni rá. Ha gond lesz, természetesen
megoldjuk. A kazánokat is plusz keret terhére
cseréltük ki. Már most tervezni kell a jövõ évi
költségvetésben. A képviselõk egyhangúan, 15
igen szavazattal elfogadták a beszámolót.

2004 az óvodák éve

- A város két óvodájáról készült beszámoló
elõterjesztõje is Pongó István, a közmûvelõdé-
si és oktatási bizottság elnöke volt, aki fontos
tanulságként említette szóbeli kiegészítõjében,
hogy az önkormányzat 2005. évi költségvetés-
ének tervezése elõtt egyeztet az intézményve-
zetõkkel a bizottság a kiszámítható, tervezhetõ
intézményi költségvetés kialakítása érdekében.
Salamon Tamás a felsõgödi óvodához vezetõ
utat „iszonyatosnak” nevezte. A polgármester
úr azt mondta, megvan az útépítéshez szüksé-
ges 15 millió forint – emlékeztetett a városatya
-, de a lakók nem akarnak aszfaltozott utat. A
képviselõ továbbra is kiállt az út építése mel-

lett. Bódiné Rábai Zita is megerõsítette, hogy
az ígéret elhangzott, majd késõbb a testület
egyik ülésen – folytatta – bejelentette a polgár-
mester úr, hogy a lakók aláírást gyûjtöttek az
útépítés ellen. A jegyzõ úr ilyen aláírási íveket
nem tudott kérésemre bemutatni – hangzott a
képviselõ asszony bejelentése. Április óta a
képviselõk aláírásgyûjtést szerveznek, vagy az
óvoda elõtti út építése a fontos? – kérdezte
Bódiné Rábai Zita. Sándor István polgármester
válaszában elmondta, hogy az út komplex fel-
újítása 15 millió forintba kerül. A kora tavaszi
Bozóky téri lakossági fórumot illegitimnek ne-
vezte – noha õt is odahívták a templomból ha-
zafelé tartva -, ahol, alig voltak tízen, akik tilta-
koztak az autósforgalom beengedése ellen.
Mások meg azt mondják, ha az autók - nem a
kamionok – nem jöhetnek be, akkor miért asz-
faltozzuk le Lenkey utcát. Nálam van a Lenkey
utcaiak aláírása, akik azt kérik, hogy építsük
meg az utat, de ne legyen egyirányú – mondta
Sándor István. Keressük a megoldást, például a
körzet képviselõje, Kruzslicz István a képvise-
lõi keretét ajánlotta fel a megoldás érdekében.
Bár most az óvodák tevékenységét, körülmé-
nyeiket tárgyaljuk mégis várospolitikai kérdé-
sek kerültek elõtérbe – utalt az elhangzott hoz-
zászólásokra. A férõhelyek kielégítése érdeké-
ben mi ingatlant veszünk, míg mások eladták –
fogalmazott a polgármester -, aki dicséretesnek
nevezte az iskolákban és óvodákban dolgozó
pedagógusok munkáját. A képviselõ-testület
egyhangúan, 15 igen szavazattal elfogadta a
beszámolót.

Táguló nyilvánosság

- Pongó István elnök, a közmûvelõdési és ok-
tatási bizottság nevében tett írásos beszámolót
azzal egészítette ki, hogy elismerte, jó döntés-
nek bizonyult a mûvelõdési és sportbizottság
különválasztása, amely érzõdik a szakmai mun-
kában. Elismerését fejezte ki elõdjének, Sala-
mon Tamásnak, aki az elõzõ ciklusban még a
régi struktúra szerint irányította eredményesen a
bizottság tevékenységét. Szakmai kérdéseket
érintve elmondta: A város egyre fiatalodik, ami
óriási terhet ró az infrastruktúrára. Jó úton jár az
új középfokú oktatási intézmény elõkészítése,
megszületett a koncepció, a terület is adott… A
köztájékoztatásról elmondta, hogy nyugvópont-
ra jutott a Gödi Körkép körül korábban kiala-
kult helyzet. Az új kiadóval és fõszerkesztõvel
jegyzet újság többé-kevésbé elfogadott, jó mi-
nõségû. A televízió fõszerkesztõje ígéretet tett a
pozitív változásokra. Pongó István javasolta,
hogy a képviselõ-testület a bizottság jövõ évi
pénzügyi keretét emelje a 2004. évi duplájára.
Dr. Horváth Viktor egyetértett a kérelemmel, de
azt javasolta, hogy a többi bizottsággal együtt
tárgyaljanak a mértékrõl és a lehetõségrõl, amit
a képviselõ-testület szavazatával is megerõsí-
tett. A városatyák a közmûvelõdési és oktatási
bizottság beszámolóját elfogadták.

- A kutyamenhely elhelyezésérõl készült elõ-
terjesztést – Lenkei György és          Markó Jó-
zsef vélemény nyilvánítása után – Sándor István
javaslatára elnapolták, aki nem tartotta elég ki-
munkáltnak az anyagot. Felkérte a városfejlesz-
tési bizottságot készítse elõ a koncepciót, mert a
feladat elõl nem lehet kitérni – hangsúlyozta a
téma jelentõségét a polgármester. 

VTSI

Elnöki beszámolók, szócsaták a testületi ülésen
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Folytatás az 1. oldalról.
Mint köztudott, a 2004/2005-ös tanévben

egy elsõs osztállyal a plébánia közösségi há-
zában megkezdte mûködését a Nagykõrösi
Kolping Katolikus Általános Iskola Gödi
Tagintézménye. A Kolping Szövetség –
mely a világ mintegy száz országában van
jelen -, számos iskolával rendelkezik. Az ál-
taluk fenntartott általános iskolában kis lét-
számú osztályokban, a magyar hagyomá-
nyokra, népmûvészetre, néptáncra, népzené-
re alapozott ökumenikus keresztény szelle-
mû és családias nevelés folyik.

Az ülésen jelen volt Sándor István pol-
gármester és a sorokban helyet foglalt több
önkormányzati képviselõ is. Salamon Ta-
más, az ügyrendi, jogi és közbiztonsági bi-
zottság elnöke nyitotta meg az ülést, ame-
lyen a bizottság tagjai tíz percet kaptak arra,
hogy megismerjék a szerzõdés-tervezetben
foglaltakat. Aszerzõdés szövegét megismer-
ve, a vita során több módosítást kértek a bi-
zottság tagjai, melyeket helyben egyeztettek
a Magyar Kolping Szövetség jelenlévõ jogi
képviselõjével, dr. Bayer Ildikóval és a szö-
vetség szervezõjével, Horváth Szilárddal.
Végül felhatalmazták a polgármestert, hogy
a véglegesített szerzõdést napokon belül alá-
írhatja. A szerzõdés aláírása után még van
bõven teendõ, együttmûködési megállapo-
dás készül - többek között - arról, hogyan
oldják meg a gödi polgároknak az iskola
melletti átjárási lehetõségét.

- Mi a szerzõdés lényege? – kérdeztük a
bizottsági ülés után Sándor István polgár-
mestert.

- Ennek a szerzõdésnek a lényege, hogy
elindítottak városunkban egy egyházi isko-
lát, miután elõzõleg az önkormányzat úgy
döntött, területet ad ahhoz, hogy az intéz-
ményt felépíthessék. A templom mellett el-
kezdõdött már az oktatás. Arról döntöttünk,
hogy a Szakácskert -, de úgy is ismerik a volt
úttörõtábor  - felsõ részén felépítheti a Ma-

gyar Kolping Szövetség az iskolát. Ebben a
szerzõdésben azt szabályozzuk, a területet
hogyan használhatják, miként vehetik bir-
tokba, és erre építhetnek iskolát. Én ezt az el-
képzelést elejétõl kezdve támogattam, sok

vita után sikerült végül elindítani a folyama-
tot. Az a véleményem, ha a Magyar Kolping
Szövetség egyházi iskolát akar létesíteni vá-
rosunkban, legyen, így a meglévõ két önkor-
mányzati iskola mellett legalább van szabad
iskolaválasztási lehetõsége a polgároknak.

- Miért tárgyalta rendkívüli bizottsági
ülésen a Kolping iskola építésének ügyét az
ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság? –
kérdeztük Salamon Tamás elnököt.

- Nagyon fontosnak tartottuk az önkor-
mányzati ülésen, hogy az ügyrendi bizottság
megtárgyalja ezt a szerzõdés-tervezetet.
Mint kiderült: a testületi ülésen rosszul dön-
töttünk, mert Sándor István polgármester úr
ettõl az üléstõl függetlenül is gyakorlatilag
bármit aláírhatott volna. Én hibának tartom,

hogy olyan felhatalmazást adjunk a jövõben,
amirõl nem tudjuk, mire adjuk, mert nem
látjuk a szerzõdést. Végül is az ülésen min-
denki nyitott volt - a polgármester úr is, a
Kolping iskola és az ügyrendi bizottság is -

és mindkét fél ré-
szérõl azokat a
garanciákat be
tudtuk építeni,
mely mindkét fe-
let megnyugtatta,
és így a szerzõdés
aláírásra kerül. A
szerzõdés lénye-
ge, hogy elõvá-
sárlási joga van
mindkét félnek, kölcsönösen nem kerülhetik
meg egymást. Annak is nagyon örülök,
hogy harmadik személy a jelen szerzõdés
alapján nem vásárolhatja meg az épületet.
Ha mondjuk az önkormányzat értékesíteni
kívánná a volt úttörõtábornak bizonyos ré-

szét, az iskola területét, a szerzõdés értelmé-
ben, amíg az nem jár le - ez jelen pillanatban
10 év, amit reményeink szerint majd hos-
szabbíthatunk – nem teheti meg.

- Mennyire elégedettek a szerzõdéssel,
amit hamarosan aláírnak? – fordultunk a
láthatóan elégedett Horváth Szilárdhoz, a
Magyar Kolping Szövetség szervezõjéhez.

- Úgy érzem, hogy mind az önkormány-
zat, mind pedig a Kolping számára tisztá-
zódtak azok a kérdések, amelyek problémá-
sak lehetnek. Megnyugtató garanciákat ka-
pott mindkét fél arra, hogy az érdekei – ame-
lyek maximálisan egybeesnek a város érde-
keivel -, azaz legyen még egy iskola, képvi-
selve legyenek. Az építési területen most van
egy romos épület, néhány kisebb helyiség-
gel, amelyek használhatatlanok. Az iskola –
melyet 8 osztályosra tervezünk és egy mû-
vészeti iskolát is szeretnénk -  körülbelül két
év múlva épül fel, legalábbis akkor már el-
kezdõdhet ott a tanítás. Az elsõ osztály most

szeptemberben a plébánia közösségi házá-
ban már beindult, ott még egy évig marad-
hatunk, sõt a református közösség is felkí-
nálta az onnan száz méterre lévõ közösségi
házat, ami már négy esztendõre biztosítja a
helyet.                             FICHSER ERZSÉBET

7 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Eredményes rendõrségi akciók
Önkormányzati gépkocsi az õrsnek

Folytatás az 1. oldalról.
Pest megye fõrendõre elmondta, hogy életkorát

tekintve örvendetesen fiatal állomány a térségben
jelentkezõ eseményeket, bûncselekményeket jól
„kezelte, nagyszerûen oldotta meg”. – A 26 fiatal
rendõr szolgálatba állítása „jó befektetésnek” bi-
zonyult, hatása érzõdik a hétköznapi életben is. A
turisták, és a mûködõ tõke bátrabban jön ebbe a
régióba, a közbiztonság piacképes, megtérülõ be-
fektetés – hangzott a fõkapitányi elemzés. 

Dr. Ignácz István országosan is kiemelkedõnek
nevezte a kapitányság bûnfelderítõ tevékenysé-

gét. A betöréses lopások 75 százalékát, a rablások
88 százalékát eredményesen derítik fel a rend-
õrök.  

A fõkapitány örömmel beszélt arról is, hogy az
állomány átlag életkora fiatal, tagjai közül külön
köszöntötte a legfiatalabb rendõrt, a 19 éves Lami
Katalint, és a legidõsebbet, a 46 éves Korbel Sán-
dort, a fóti õrs parancsnokát. Az ünnepi pillana-
tokban Dr. Ignácz István dandártábornok ígéretet
tett arra, hogy a méltatlanul rossz körülmények
között élõ rendõrök szálláshelyeinek felújítását
2005-ben elkezdik.  

Majd a kapitányság illetékességi területén mû-
ködõ dunakeszi, fóti és gödi önkormányzat és
rendõrség példás együttmûködésérõl és összefo-
gásáról szólt elismeréssel. 

A rendõrnap után ezúttal is kijutott a fõkapi-
tányi elismerésbõl Sándor István gödi polgár-
mesternek és a város önkormányzatának. – A
gödi rendõrõrs az elsõ Magyarországon, amely
európai színvonalú, melyet a város önkormány-
zatának és Sándor István polgármester úrnak kö-
szönhetünk – szóltak Dr. Ignácz István elismerõ
szavai.

Fõkapitányi jutalomban részesült Illár Gyula és
Verebes Gergõ, akik egy jól elõkészített rendõri
akció során sikeresen „csaptak le” a gépkocsi tol-
vajokra az Auchan áruház parkolójában.

Az állománygyûlés után a gödi és a dunakeszi
polgármester az önkormányzatok nevében egy-
egy személygépkocsit adományozott a rendõrök-
nek. A Seat Cordoba átadásakor Sándor István
polgármester elmondta: - Az önkormányzat jó
szívvel adja az autót. Használják jó egésszéggel,
szolgálják vele a gödi polgárok biztonságát és
nyugalmát. 

VETÉSI IMRE

Épülhet a Kolping iskola
Nincs akadálya a szerzõdés aláírásának

Göd és Dunakeszi vezetõi a megyei fõkapitány 
társaságában az állománygyûlés után

Szolgálat közben a Béke úton. Ajándék autó az 
önkormányzattól a rendõrség munkájának segítésére
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Amegbeszélt idõnél korábban érkeztem, de õ már ott volt.
Várt. Tanácsnoki szobájában az íróasztalon sorakozó do-
kumentumokat rendezgette. A Testületi elõterjesztések cí-
met viselõ mappa mellett a francia testvérvárosi delegáció
magyarországi látogatásán készült fényképalbumok építe-
nek szabályos oszlopot. Az asztal közepén Göd térképe te-
rül el, jól látható vonalak szabnak határt a képviselõ körze-
tek között. Vendéglátóm, Kruzslicz István önkormányzati
képviselõ úr, aki a tanácsnok-menedzseri feladatokat is el-
látja a polgármesteri hivatalban. Õ az egyik legtapasztal-
tabb városatya, aki láthatóan élvezi munkáját. Rövid, de
barátságos üdvözlést követõen tapasztalt ember magabiz-
tosságával beszél hétköznapi teendõirõl.  

– Akettõs szerep közül melyik áll közelebb az ön szívéhez?-
kérdezem, miután elkortyolgattuk a kellemes illatú kávét.

- Nem tudom, s nem is akarom ketté választani az egy-
másra épülõ feladatokat. Egyéni képviselõként a 9-es szá-
mú körzetben élõ emberek terheit viszem a vállalom. Ko-
moly és felelõsségteljes munka, sok feladattal és megoldás-
ra váró gonddal. A képviselõ-testülettõl kapott tanácsnok-
menedzseri teendõk is jelentõs kihívást jelentenek számom-
ra. Jó hídverõként igyekszem kapcsolatot és eredményes
együttmûködést építeni a két pont között. Képviselõtársa-
immal, a bizottságok tagjaival napi munka kapcsolatot tar-
tok fent, miként a lakossággal is. Sokan igénylik a Göd-kár-
tyát, de vannak, akiknek panaszait igyekszem orvosolni.
Színes, érdekes a munkám. Néha még népjóléti kérdések-
kel is foglalkozom, részt veszek a szakbizottságok tanács-
kozásain. Önkormányzati „diplomataként” terelgetem az
ügyeket, közvetítem az információkat a polgármester úr és
a bizottságok, valamint a képviselõk között. Tapasztalatom
szerint mind a két fél igényli ezt az együttmûködést, mely
segíti az önkormányzati munka eredményességét. 

- A körzet lakói minden bizonnyal az értük végzett munka
alapján ítélik meg az ön teljesítményét.

- Ez természetes. Aképviselõi munkámban azonban sok
gondot okoz, hogy a körzet infrastruktúrája rendkívül elma-
radott állapotban van. Sok feladat, kevés pénz – jellemzi a
helyzetet. Ezért szoktam  nagyon határozottan hangsúlyoz-
ni, hogy a kényszerhelyzetbõl kovácsoljunk erényt, fogjunk
össze, segítsük egymás munkáját. Ne egymás ellen politi-
záljunk. Képviselõként vállvetve támogassuk a lakosság
helyzetét javító várospolitikai kérdések megoldását. Talán
mások számára is követendõ példaként a 6-os körzettõl a
10-esig összefogtunk a felsõgödi területen. Minden képvi-
selõ 100 ezer forinttal segíti a járdaépítést az Ady klubnál.
Felszámoljuk a balesetveszélyes állapotot, a mozgáskorlá-
tozottak számára is biztosítjuk a feljárót a könyvtárba. A
képviselõi összefogást segíti, hogy mindannyian igénybe
vesszük az épületet, itt tartunk fórumokat, összejöveteleket.
Én például novemberben az Ady klubba várom a körzet
polgárait, hogy tájékoztassam õket az idei eredményekrõl, s
kérve javaslataikat a jövõ évi munkaterv összeállításához.  

– Az önkormányzati ciklus feléhez érkeztünk. Ön sze-
rint milyen érdemjegy kerül a jelképes bizonyítványába?
Megvallom, most leginkább a tanácsnoki önértékelésére
helyezném a hangsúlyt, hiszen a legutóbbi testületi ülésen
a beszámoló elmaradását kérték számon a polgári frak-
ció tagjai.  Noha a polgármester úr „megnyugtatta” az
érdeklõdõket, hogy nem maradnak el a nyilvános meg-
hallgatások, de jelenleg vannak fontosabb tennivalók is
az önkormányzat életében. Szóval, van mit mondania, és
mindez mikorra várható? 

- Jó kérdés. Gyakorlatilag ez mind igaz. A beszámolóm
készen van. Mint ahogy a polgármester úr is mondta, arra vá-
rok, hogy a fontos napirendek között sorra kerüljek. Amegírt
anyagon már nem akarok változtatni, hû tükörképe minden-
napi munkámnak. Reggeltõl estig, itt vagyok a hivatalban,
tettre készen.  Soha nem térek ki a munka elõl. Fegyelmezett
emberként hivatásomnak tekintem a tanácsnoki feladat ellá-
tását, amely bizony igen sokrétû. Koordinálom a testületi ülé-
sek elõkészítését, „idegenvezetõként” kalauzolom a testvér-
városainkból érkezõ vendégeinket. Nem panaszként, csupán
tényként mondom: nem könnyû ez a feladat, de igyekszem
felnõni hozzá. Azt hiszem szorgalommal, akarattal sok ne-
hézséget sikerül áthidalnom.   

– Önfegyelmérõl, lojalitásáról már-már legendák kerin-
genek. Akik becsülik, azok azt mondják, hogy Kruzslicz Pista
szorgalmas, fegyelmezett ember, aki megtartja a törvényt és
az adott szót. Azt is mondják önrõl, ha nagyvonalúbb lenne,
ha nem ragaszkodna mindig a leírt betû igazához, akkor ta-
lán még politikai ellenfelei is elismernék a városért végzett
munkáját. Hol az igazság?

- Van benne valami, de én azt tanultam meg az életben,
hogy csak pontosan, fegyelmezetten és odaadóan szabad
végrehajtani a ránk bízott feladatot. Ebben nem ismerek par-
dont. Az ember legyen fegyelmezet. Hiszen azért ember!  

– Nem túl szigorú?
- Lehetséges, de én ilyen vagyok, nem tudok megváltoz-

ni. Az ígéret elszáll, ha nem tudom megvalósítani, akkor len-
nék fegyelmezetlen, akkor jogosan mondanák az emberek, a
város lakói, hogy lám-lám, ígérte, és mégsem valósította
meg... Én úgy érzem, hogy szükséges ez a fegyelem. Van,
amikor ellazulhat az ember, de nem a munkában.

– A fegyelmezett munkavégzés, a kimondott szó hitelének
és értékállóságának fontosságát hangsúlyozta. Ezért is izgal-
mas a kérdés: A választási kampány során bizonyára Öntõl
is hangzottak el ígéretek? Mi valósult meg közülük? Tény,
hogy a Lenkey utca állapota állandóan napirenden van. 

Az utca körül kialakult politikai közbeszédre hatással van,
hogy tavasszal körzeten kívüli személyek szerveztek lakossá-
gi fórumot a Bozóky térre, ahol egy nem létezõ terv ellen til-
takoztak. Ma már azok is tudják, hogy senki sem akarta az ut-
cába terelni a forgalmat, akik aláírták a tiltakozó ívet. Hangu-
latkeltésnek jónak volt. Ki ne tiltakozna, ha azt hallaná, hogy
a csendes, földes utcájában hamarosan kamionok dübörög-
nek. A rendezési tervben egyirányú utcaként szerepel a
Lenkey utca – de hát ma is az -, s azonnal azzal vádolták az
önkormányzatot, hogy rázúdítja a teherforgalmat a lakosság-
ra. Hiába magyarázkodtunk, hogy nem igaz, a körzet olyan
lett, mint egy méhkas. 

Ez talán érthetõ is, hiszen esõs idõben tengelyig érõ sár
van az utcában. Avíz befolyik az ingatlanokra, a csapadékel-
vezetõ árkokat feltöltötték földdel az emberek.  

Bizony. Még azok is bírálnak, akik saját maguknak így
okoznak kárt. Érzékeljük a probléma súlyosságát, melyet
igyekszik orvosolni az önkormányzat. Átmeneti megoldás-
ként a Bozóky tértõl a IV. Béla király útig elegyengettettem az
utca talaját, melyre a körzeti pénzbõl 180 ezer forintot költöt-
tem. De a végleges és szakszerû megoldást az aszfaltozás je-
lenti, amire nagy szükség van. Elõtte a vízelvezetésen, az in-
gatlanok fölé emelt földes út szintezésén van a sor. ALenkey
utca vasút felõli része, az óvoda elõtti szakasz kritikán aluli ál-
lapotban van. Már tavaly is lobbiztam a megoldás érdekében
a polgármester úrnál. Tizenötmillió forintot emésztene fel az
útépítés. Sok-sok huzavona után végre találtunk egy céget,
amely akár referencia munkaként is megépítené az utat. Saj-
nos a hûvös, hideg idõjárás nem kedvez az általuk alkalma-
zott technológiának… De kaptunk egy másik ajánlatot is. Ha

tárgyalásaink eredményre vezetnek, elképzelhetõ, hogy az
Erdész utcát is sikerül leaszfaltozni még az idén.

Atervek mellett milyen eredményekrõl tud számot adni vá-
lasztópolgárainak? 

Amár említett Lenkey utca egyengetése, dózerolása mel-
lettugyanezt a munkát elvégeztük a Margit, a Pálma és a Ré-
vai utcában is. AVasúti fasor és a Terv utca fordulójánál fel-
számoltuk azt az állapotot, ami miatt állandóan az úttestre
folyt a sár. Több száz méter járdát építettünk a lakosság köz-
remûködésével körzetemben. Ajárdaépítõ programot folytat-
juk, szeretném, ha a 9-es választókörzetben jóval több fejlesz-
tést, beruházást valósíthatnánk meg, a Bozóky tér környeze-
tét kulturáltabbá formálhatnánk, az ott meghonosodott keres-
kedelmi árusítást igényesebb, európaibb keretek közé terel-
hetnénk. 

Említést tett a lobbyzásról, melynek sikeressége kihat a
képviselõi munka eredményességére is. Az önkormányzati
munkában van-e jelentõsége, hogy ki hol foglal helyet a poli-
tikai patkóban?

Aváros, a választókörzet érdeke számomra a pártérdek fö-
lé emelkedik. A képviselõ-testületben gödi polgárként, nem
pártkatonaként kell cselekednünk, hiszen mindannyian arra
esküdtünk fel, hogy a lakosság érdekeit képviseljük. Válasz-
tott képviselõként kell megtalálnom azt a mozgásteret, me-
lyen belül szolgálhatom a 9-es körzet és a város érdekeit. Min-
denki tudja rólam, hogy a szocialista párt alapszervezeti elnö-
ke vagyok, de a pártfunkciómból adódó politikai tevékenysé-
gemet igyekszem élesen különválasztani az önkormányzati
munkától. 

– Mind többen vallják azt, hogy az önkormányzati képvi-
selõ, akkor tud elfogulatlanul, a város érdekeit szem elõtt tart-
va dönteni, ha nem köti pártfegyelem. „Magányos harcos-
ként”, függetlenként  könnyebben megtalálják az ésszerû kon-
szenzushoz vezetõ utat. Önnek mi az álláspontja?

- Én csapatjátékos vagyok, számomra idegen a „magá-
nyos harcos” szerepe. De hát a függetlenek sem dönthetnek
önállóan. A választói akarat érvényesítése céljából szövetsé-
geseket kell keresniük a testületben. És máris bezárult a kör.
Én jobban szeretek kötõdni egy állandó, megbízható közös-
séghez, melynek tagjaival együtt valósíthatjuk meg a telepü-
lés, az egyéni körzet jövõjét szolgáló elképzeléseket, fejlesz-
téseket.  

– Egy-egy vita hevében el tudja felejteni, hogy MSZPtag?
Ha – mondjuk így - a másik oldalon ülõ képviselõtársa felve-
tésére reagál, akkor elsõsorban emberként, képviselõként,
vagy pártszimpátia alapján válaszol? 

- Nagyon jó a megfogalmazás. Az ön által felsorolt sor-
rend számomra egyben értékrend is. Magam részérõl kizá-
rom a pártoskodást a testületi ülésekrõl, a hivatalból. Csak az
a lehangoló, hogy bármit is tesz az ember, elsõsorban az is-
mert pártkötõdése alapján ítélik meg. Itt térnénk vissza a so-
kat emlegetett önfegyelemre, hiszen ha valamit elhibázok, ak-
kor nem azt mondják, hogy Kruzslicz István hibázott, hanem
a „szoci” Kruzslicz. Ezért is óriási a felelõsségünk, hogy mi-
kor, mit és hogyan cselekszünk, miként mûködünk együtt a
hivatal dolgozóival, a választópolgárokkal. 

– A munka mellett, a tanácsnoki teendõk ellátásán kívül
mivel foglalkozik legszívesebben? Civilként is -, hogy önt
idézzem - „csapatjátékosként” vesz részt a közösségi élet-
ben? .

- Igen, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy egyik fel-
adat vonzza a másikat. Ha felkérnek, én nem szoktam elhá-
rítani. A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesület tagja-
ként tevékenykedõ Dunakanyar helyi szervezet elnöke va-
gyok. Mi hoztuk létre a Kastély óvodában mûködõ
Hétszínvilág alapítványt is, melynek ugyancsak én vagyok
az elnöke.  Nagyszerû, segítõkész emberekkel dolgozunk
együtt, akik révén az összegyûjtött néhány százezer forint-
ból játszóeszközöket, a tanuláshoz szükséges felszerelése-
ket vásárolunk a gyerekeknek. Karácsonyi ajándékokkal
kedveskedünk a nehezebb sorsú családban élõ gyerekek-
nek. Szóval, sok minden érdekel, szívesen teszem a dolgo-
mat képviselõként, tanácsnokként, vagy magánemberként.
Hogy mit ér, az ember, ha képviselõ? Hm… nem tudom, de
nem is az én dolgom megítélni…

VETÉSI IMRE

Mit ér az ember, ha képviselõ?
Kruzslicz Istvánnal munkáról, fegyelemrõl, az adott szó hûségérõl
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Pongó Istvánt, a közmûvelõdési
és oktatási bizottság elnökét, az
új iskola létrehozásának talán
legelkötelezettebb hívét és szó-
szólóját, éppen elõzõ számunk-
ban mutattuk be. Mindaz, amit
ott a város oktatásügyérõl, és az-
zal kapcsolatos elképzeléseirõl
elmondott, egy nagy hivatástu-
dattal rendelkezõ pedagógus ké-
pét vetítette az olvasók elé. Az
elhangzottak és a nyomtatásban
megjelentek után, képviselõi
portréját legfeljebb kiegészíteni
lehet.

Pongó István Budapesten szü-
letett, de gyerekként, egészen
1960-ig, Gödön élt. 1988-ban
már az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen szerzett angol-
magyar szakos tanári diplomá-
val tért vissza a Duna-parti
nagyközségbe, és a Huzella Ti-
vadar Általános Iskolában taní-
tott. Öt év elteltével a dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnáziumban
folytatta pedagógusi munkáját.
1990. és 1994. között, függet-
lenként, a gödi 10-es választó-
körzet képviselõje, egy évig az
oktatási bizottság elnöke volt. A
következõ két ciklusban nem in-
dult az önkormányzati választá-
sokon, 2002-ben azonban újra
jelöltette magát. Függetlenként,
az MSZP és az SZDSZ támoga-
tásával lett ismét az 10-es körzet
képviselõje, a közmûvelõdési és
oktatási bizottság elnöke, a
sportbizottság alelnöke. Jelenleg
az Újpesti Két Tanítási Nyelvû
Mûszaki Szakközépiskola és
Gimnázium a munkahelye, ahol
angolt tanít. Emellett könyvki-
adással is foglalkozik, négy
nyelven megjelenõ sakk-köny-
vek kiadója és részben szerzõje
is, valamint elnöke a Gödi SE
sakkszakosztályának.

- Képviselõ úr, ön, mint az la-
punk elõzõ számának írásából is
kiderült, elkötelezett híve az új
iskola létrehozásának, sõt, kép-
viselõi tiszteletdíját is felajánlot-
ta erre a célra. Gondolja, hogy
újra vagy továbbra is érvelnie
kell az iskolaépítés mellett?

- Igen, mert az iskolaépítés-
nek vannak ellenzõi, és a Gödi
Körkép elõzõ számában ki is fej-
tettem, hogy mivel érvelnek, s
mi ezekre a válaszom. Nem aka-
rom megismételni, hogy miért
alaptalanok az új iskolával kap-
csolatos félelmek, és milyen óri-
ási problémát, terhet jelent a két
általános iskolának a folyamato-
san növekvõ gyermeklétszám. A

hatosztályos gimnázium és kül-
kereskedelmi szakközépiskola
létrehozása egyrészt segítene a
jelenlegi feszültségek feloldásá-
ban az általános iskolákban,
másrészt ezzel elkerülhetõvé
válna az iskolák „lefejezése”.

Vagyis, hogy a jó képességû
gyerekeknek más városokban
mûködõ nyolc vagy hat osztá-
lyos középiskolákba kelljen fel-
vételizniük az ingázás és az ide-
gen környezet egyéb hátrányai-
ról nem is beszélve. Ráadásul,
azok a diákok, akik a helyi kö-
zépiskolában folytatnák tanul-
mányaikat, részben ugyanazok-
kal a pedagógusokkal találkoz-
nának. A gimnáziumban és a
szakközépiskolában is az idegen
nyelv és a számítástechnika len-
ne a középpontban, s állítom,
hogy ehhez megvannak a meg-
felelõ felkészültségû tanáraink,
szakembereink. Természetesen,
arról is meg kell gyõzni az em-
bereket, hogy egy várhatóan hú-
szezres lélekszámú városnak
szüksége van középiskolára,
amit akár hitel felvétele árán is
meg kell építeni.

- Nem tart attól, hogy az új is-
kola létrejöttével, ha nem is
csökken, de legalább is halvá-
nyul a meglévõ két iskola fénye,
színvonala?

- Ettõl nem tartok, sõt, tervez-
zük az iskolákban az úgyneve-
zett „Mindlab” program beveze-
tését. Ez lefordítható az ész vagy
a gondolkodásmód laboratóriu-
maként, de lényege a probléma-
megoldó gondolkodás fejleszté-
se. Ez már a legfiatalabbaknál is
elkezdhetõ, nem kell hozzá írás-
tudás, a képesség fejlõdése pe-
dig mérhetõ. Hogy ez fakultáci-
óként, szakköri vagy szabadidõs
tevékenységként valósulhat-e
meg, még nem tudom. Úgy gon-
dolom, hogy erre évente és isko-
lánként két-hárommillió forintot
kellene költeni. Képviselõként
ezt mindenképpen támogatom.

- Ez összefügg a sakk szerete-
tével, a sakk iránti elkötelezett-
ségével?

- Korábban is tanítottam már
sakkozni gyerekeket, és egyetér-
tek azzal, hogy ez a játék renge-
teg képesség fejlesztésére alkal-
mas. A sakk minden erõfeszítés
nélkül segíti a problémamegol-
dó gondolkodás fejlõdését, és jól
beilleszthetõ a nevelési folya-
matba is.

- Fejlõdõképesek sakkozói, az
Ön által elnökölt sakkszakosz-
tály versenyzõi is?

- A szakosztály két csapata je-
lenleg a megyei elsõ osztályban
játszik, de jó esély van rá, hogy
felkerül az országos bajnokság
másodosztályába. Annak is van
jelentõsége, hogy nemrég nem-
zetközi sakkfesztivált rendez-
hettünk, amelyhez hasonló ke-
vés volt Európában.

- Pedagógusként, oktatáspoli-
tikusként, sportvezetõként vég-
zett tevékenységei mellett, meny-
nyi ideje marad a képviselõi
munkára, körzetének ügyes-ba-
jos dolgaira?

- Be kell látnom, hogy az el-
múlt évben nem tudtam annyit
foglalkozni a körzetemmel, az

ott élõk problémáival, mint
amennyit szerettem volna.
Amikor képviselõ és bizottsági
elnök lettem, olyan ügyeket
kellett kibogozni és rendbe
tenni, mint a kábeltévé-hálózat
kiépítése, majd egy elfogadha-
tó mûsor felépítése. Azért két
év alatt jelentõs elõrelépések

történtek a tízes körzetben. Ta-
valy kiépült a teljes csatorna-
hálózat, létrejött a kábeltévé-
hálózat is, kiosztottuk a Gödi
kártyát a kedvezményezettek-
nek, és számottevõ volt az a
munka is, amit kátyúk eltünte-
tése érdekében végeztünk.
Egyébként az egymillió forin-
tos képviselõi keretet is elsõ-
sorban a rossz állapotú utak ja-
vítására fordítottuk. Mondha-
tom, ez az egyike a leghátrá-
nyosabb helyzetû körzeteknek.
Alapvetõ feladat lenne az utak
szilárd burkolattal való ellátá-
sa, s ha fontossági sorrendet
kell felállítani, akkor a Széche-
nyi, a Verseny és az Õsz utcák-
nak van elsõbbsége. 

– Képviselõ úr, Ön többször is
hangoztatta és hangsúlyozta
függetlenségét. Miért fogadta el
képviselõjelöltként az MSZP és
az SZDSZ támogatását? 

– Azért indultam a választá-
son és azért fogadtam el a két
párt támogatását, mert úgy gon-
doltam, hogy szerencsés, ha a
helyi testületben többségben
vannak a kormánnyal azonos
pártállású képviselõk, ugyanis,
akkor lehet többet tenni a telepü-

lésért. Egyébként változatlanul
az a véleményem, hogy a pár-
tokhoz kötõdõ helyi politikusok
ideje lejárt. Jobb és célszerûbb a
jövõben olyan embereket vá-
lasztani, akik függetlenek a pár-
toktól, és csak a település érde-
keit tartják szem elõtt.

BORGÓ JÁNOS

Pénzt és észlabort az iskoláknak
Pongó István szerint a képviselõ ne legyen pártkatona

Az önkormányzati küldöttség tagjaként a francia testvérvárosban 
a gödi kollegákkal
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Göd, és francia testvérvárosa,
Marignane együttmûködése
1997-re datálódik, amikor a két
polgármester, Daniel Simon-
pieri és Bognár László aláírták
az együttmûködési szerzõdést.
A két település kapcsolatba lé-
pése körül bábáskodott George
Ponce alpolgármester, aki a
mai napig felelõs patrónusa az
ügynek.  Már akkor a közös Eu-
rópára és Magyarország késõb-
bi csatlakozására gondolva fo-
galmazták meg mindkét helyen
a városatyák azokat az elveket,
melyek most is jellemzik a kap-
csolatot. A továbbiakban
Simonpieri úr és Szegedi Sán-
dor polgármester vezetésével
haladtunk a közös úton négy
évig. 

A találkozásoknak különös
aktualitása van az idén, amikor
olyan kapuk is megnyíltak elõt-
tünk, melyeken már együtt lép-
hetünk be – illetve elleshetjük
azokat a lépéseket, melyek
megkönnyítik számunkra bizo-
nyos európai kapukon való át-
jutásunkat. S francia barátaink
polgármesterük vezetésével
szívesen segítenek a kezdõ lé-
pések megtételében, begyakor-
lásában a Sándor István polgár-
mester vezette gödi önkor-
mányzati testületnek. Ilyen se-
gítséget jelent majd például a
gödi vállalkozók s Marignane,
és németországi testvérvárosa
vállalkozóinak bevonásával
sorra kerülõ találkozó.  

Az idén már több kölcsönös
látogatásra sor került. A kap-
csolat és az utazás-vendégfoga-
dás operatív tennivalóinak fele-
lõse Kruzslicz István mene-
dzser-tanácsnok. A nyár elején
gödi küldöttség járt a mediter-
rán égöv alatt, május 8-ikán
részt vettek a vendéglátók nem-
zeti ünnepének eseményein. Az
ünnep elõestéjén a francia vete-

ránokkal együtt tisztelegtek a
II. Világháború áldozatainak
emléke elõtt, miközben a vá-
rosháza kapuja felett a magyar
„trikolor” is ott lobogott.

A kiutazók közt volt az Ön-
kormányzat Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottságának elnöke,
Pongó István, az óvodavezetõk,
Feszler Gézáné és Karaszek
Ernõné, valamint a bölcsõde
vezetõje, Joó Istvánné. A 2004-
es önkormányzati szezon az
óvodák éve Gödön, ez adta az
apropót. A gyermekintézmé-
nyek vezetõi tapasztalatcseré-
jük során értékes információk-
kal gazdagodtak. Megállapít-
hatták, hogy – bár csekély elté-
rés van a szakmai irányelvek
között –, a gondozási gyakor-
latban, a foglalkozások metodi-
kájában nem vagyunk lemarad-
va az ottani intézmények mö-
gött. Az EU-szabvány környe-
zeti feltételeket pedig Marig-
nane-ban is folyamatosan fej-
lesztve érik el.

A világ egyik legnagyobb
tengeri kikötõvárosa, Marseille
mellett, a szinte elõvárosként
számon tartott, 27 km „közel-
ségben” levõ kisváros, Marig-
nane sem marad le a világmére-
tek tekintetében: ott található a
legnagyobb polgári légikikötõ.
Ipari övezetében helikopter-
gyár, autógyár, olajfinomító és
sólepárló üzem is mûködik. A
klíma kedvez a mezõgazdaság-
nak – például a rideg állatte-
nyésztéshez és a rizstermesz-
téshez kiváló. Rizsföldek mel-
lett vezetett az a hajóút, mely-
nek során egy farmot is meglá-
togattak a magyar vendégek.
Marseille kikötõje után rövid
sétát tettek Monaco-ban, ahol
szétnéztek a francia Forma 1
útvonala mentén, s belestek a
Garage-Baumgartner udvarára
is. Útba ejtették a híres tenger-

Francia  Magyarok Franciaországban
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kutató, Cousteau kapitány
munkásságát bemutató egzoti-
kus kiállítást is.

A vendéglátók igyekeztek
minél többet megmutatni saját
világukból – egy vidéki kisvá-
ros mindennapjaiból, ahol azért
a „vidéki” és „kisvárosi” jelzõ
elsõsorban a gazdaságban, az
ipar területén nagyságrendek-
kel jelent mást, mint Gödön.

A nyár folyamán sportoló –
kosaras – fiatalok jártak ná-
lunk, s a mieink viszonozták a
„sportos” látogatást. A gödi fi-
úk büszkék lehetnek – s mi is
rájuk –, hiszen felkészültebbek,
gyakorlottabbak, a barátságos
mérkõzéseken sikeresebbek
voltak. Nem véletlenül, hiszen
sportáguk hazai bajnokságán is
szép eredményeket mondhat-
nak magukénak. Ennek ellenére
volt olyan mérkõzésük, ahol a
vendégek profi szurkolása, bíz-
tatása nélkül nem nagyon nyer-
tek volna a Pest megyei ellenfe-
lekkel szemben. A vendégek-
vendéglátók erõpróbák során a
kis franciákat az utolsó, végre
nyertes mérkõzés kissé vissza-
zökkentette a letargiából. A bú-
csúest jó hangulatú diszkója
után – a másnap reggeli hazain-
dulás elõtt – alig lehetett aludni
küldeni õket. A mi kosaras gye-
rekeink is kint jártak Marigna-
ne-ban, ott ugyanúgy bemutató,
barátságos mérkõzésekre került
sor, mint itt nálunk. A kinti há-
zigazdák nekik is olyan gazdag
programot biztosítottak, mint
amilyet Magyarországon igye-
keztek nyújtani a vendég gyere-
keknek. Városnézések, kirán-
dulások, közös szórakozások
sora követte egymást mindkét
helyen.

Legutóbb az augusztus 20-iki
nemzeti ünnepünket program-
jukba illesztve – immár hagyo-
mányosnak tekinthetõ, nyár vé-

gi – hivatalos látogatásra érke-
zett hozzánk, Daniel Simon-
pieri polgármester vezetésével,
Marignane önkormányzatának
delegációja. Tagja volt az al-
polgármester, a személyzeti ve-
zetõ, az építési osztályvezetõ, a
mûvészeti iskola igazgatója és
egy tanára is. Az aktuális infor-
mációcsere és a kapcsolat ki-
szélesítési lehetõségeinek meg-
tárgyalása mellett a vendégek
külön kívánsága volt néhány
jellegzetes magyar tájegység-
gel, várossal ismerkedni. Így
állt össze az az útvonal, melyet
sikeresen bejárt a küldöttség, és
sok élményt, tapasztalatot sze-
reztek országunkról, a magya-
rokról. (A kirándulások során
minden szállás-, étkezési- és
útiköltséget a franciák maguk
álltak, kivéve a Dunapart Üdü-
lõben levõ szállást, és néhány
gödi, a vendéglátó önkormány-
zat meghívását jelentõ étke-
zést.) Egy napot töltöttek Vi-
segrádon, jártak Hollókõn,
Veszprémben, a Balatonon (Ti-
hanyban, Siófokon). Megálltak
Mezõkövesden, nem hagyhat-
ták ki a magyar pusztát – a Hor-
tobágyot és hídivásárát –, s a
virágkarnevál napján útba ejtet-
ték Debrecent.

A Szent István napi ünnepség
hangulata, a mûsor is tetszett
nekik. Meghatódtak a Városi
Vegyeskartól kitûnõ elõadásban
hallott francia dalokon. Nagyon
elégedettek voltak mindenhol a
vendéglátással, a programokkal
és a látottakkal. Ugyanakkor
hasznos tárgyalások tapasztala-
tait vitték magukkal, hogy elõ-
készítsék együttmûködésünk
további lépéseit. Kellemes él-
ményekkel, új ismeretekkel töl-
tekezve indultak haza az ün-
nepség szerb estjét követõ na-
pon. 

KISS-KÁSA ÉVA

Franciák Magyarországonkapcsolat
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DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ
KÓRUSUNK

tenor és basszus szólamaiba
keresünk amatõr, 

énekelni szeretõ társakat!

GÖD  VÁROS
VEGYESKARA

Jelentkezni lehet 
a 06-30-913-9825 telefonszámon, 

vagy minden héten csütörtökön 19.30-kor
a József Attila Mûvelõdési Házban.

Akórusról:
Akórus a felvidéki 

Ipolynyék szüreti rendezvénye alkalmával
a vasárnap délelõtti szentmise szereplõje volt, 

délután a Szüreti Fesztiválon léptünk fel.
Mindenszentek elõestéjén a vendég 
fõvárosi, Wekerle-telepi Kórussal 

Fauré Requiem-jét adjuk majd elõ.
Több hazai és egy-egy külföldi fellépésre készülve 

egyházi és világi mûveket egyaránt énekelük.

KAPCSOLATAINK

Göd Város Vegyeskara szep-
temberben szüreti rendezvényen
vett részt Ipolynyéken, azaz
Vinicán. Ez Szlovákia egyik leg-
jobb és legszebb bortermelõ vidé-
ke, melyrõl a kórustagok is megbi-
zonyosodhattak mind a látvány,
mind a kóstolás tekintetében. A
vegyeskar a VIII. Regionális Falu-
napok és Borkóstolóra volt hivata-
los, amit Csáky Pál miniszterel-
nök-helyettes úr nyitott meg, aki

szintén e vidék szülötte. Külön
megtiszteltetés volt az énekkar
számára Csáky úr baráti hangú kö-
szöntõje.

A délelõtti szentmisén a liturgi-
ai részeket a vegyeskar egyházi re-
pertoárja töltötte ki. A kórus tagjait
is megérintette az a lelki tölteke-
zés, melyet Kodály: Ének Szent
István királyhoz mûve keltett a
szlovákiai magyar hívekben.

Az ízletes ebéd után a délutáni

rendezvényen számos hazai és
vendég csoport között szólaltattuk
meg magyar mûvekbõl összeállí-
tott mûsorunkat. A mûsor után egy
kedves helybéli szõlõsgazda, Cseri
László, egyik kórustársunk édes-
apja meghívásának tettünk eleget.
A gyönyörû hegyvidéken pazar
vendéglátásban volt részünk! Az
ízletes helyi sültek, sajtok, sütemé-
nyek mellett meggyõzõdhettünk
arról, hogy „a hegy leve” valóban

finom: vendéglátónk díjnyertes fe-
hér- és vörösbora volt erre bizonyí-
ték. Poharazgatás közben megcso-
dálhattuk a szép kilátást, a táj szép-
ségét.

Azt hiszem, kórustársaim nevé-
ben is mondhatom, hogy nagyon
kellemes napot töltöttünk el
Ipolynyéken, melyet köszönhe-
tünk az ottani emberek kedvessé-
gének és vendégszeretetének!

HODOVÁN JÓZSEFNÉ

Zenei barangolás a Felvidéken

A kórus tagjait köszöntötte Csáky Pál, a szlovák kormány miniszterelnök-helyettese, tõle jobbra Tóth István polgármester, balra Utassy Ferenc karnagy

A testvér-települési kapcsolat keretében idén is cseren-
yaraláson vettek részt a kárpátaljai Jánosi és Göd gyer-
mekcsoportjai. Most a jánosi vendégek mesélnek
élményeikrõl.

A kísérõ pedagógus:
Reggel indultunk, délután érkeztünk busszal, vonattal.
Estére persze a gyerekek már kissé fáradtan kerültek a
fogadó családokhoz, akik több gyerekre számítottak.
Köszönjük a vendégfogadást, és a sok törõdést a csalá-
doknak, a szervezõknek és az önkormányzatnak.
Külön köszönet Dr. Faragó Lászlónak, Laci bácsinak,
aki istápol bennünket.
Kovács Ildikó vagyok alsó tagozatos tanító a Jánosi
középiskolában, ahol a tizenegyedik osztály után
leérettségiznek a gyereke. Különösen jó csoport az idei.
Akik eljöttek csendesek, szófogadók. Nincs velük
gond, éjszaka alszanak… hiszen jól elfáradnak nap-
közben.

Egy anyuka, Szaszák Györgyné Nelli:
Második éve vagyok itt a fiammal, de õ „máshol
lakik”. Tavaly is a Mudri családnál nyaralt. Most épp
Abádszalókon vannak a két vendég gyerekkel. „Jóska
bácsi” viszi õket horgászni a saját nagy fiaival együtt,
de a búcsúestére megjönnek. Én tavaly összeis-
merkedtem Gyöngyi nénivel, Papp Zoltánnéval.
Hétfõn, amikor meglátott, egybõl megfogta a kezemet,
azt mondta: - Téged nem engedlek el… Két hét múlva
jön õ is Kárpátaljára a nyugdíjas csoporttal!
Sokfelé jártunk, megnéztük a Bazilikát, a Parlamentet,
az Operaházban körbevezettek minket - a gyerekeknek

is nagyon tetszett. Voltunk az állatkertben, a Dunán és
mozizni is. Strandoltunk is, illetve voltak olyan
gyerekek, akiket családok saját programra vittek.
Holnap Gyöngyi nénivel Nagymarosra utazom, a
nyugdíjas klub megy oda szerepelni. 

Szabó Ilona, egy másik anyuka:
Hétfõn reggel 9 órakor indulunk haza autóbusszal. A
Dunapart Üdülõben búcsúest lesz szalonnasütéssel.
Laci bácsi meghívta holnapra a magyar gyerekeket is,
hogy ismerkedjenek össze, mire elindulunk együtt a
határ felé.
ASzalay család vendége vagyok, s õk is zenélnek majd
nekünk holnap este. Népzenészek, s a csomádi
énekkarral együtt lépnek fel. Szerencsém volt, hogy
egy próbára eljutottam – csodálatosak! Jánosiban is van
énekkar, tánccsoport, a beregszásziakkal együtt is tán-
colnak, énekelnek, fellépnek sok helyen. A nyugdíjas
klub tagjai is voltak már itt, Gödön. 

Egy nyaraló kislány, Zimbaljuk Katalin:
Hetedikes leszek, ukrán gimnáziumba járok
Beregszászra, minden nap. Oda is, vissza is fél óra, így
egy óra összesen. Busszal, néha apukám visz autóval.
Már megszoktam. Mindent ukránul tanulok, de van
külön magyar nyelv is. Másik idegennyelvnek én az
angolt választottam.
Akinek nem megy mondjuk a magyar,  külön járhat
még szakkörre, de nekem nincs rá szükségem.
Másodszor vagyok itt, jó itt lenni. Sok mindent meg-
tudtunk Magyarországról, jól érezzük magunkat. 

KKÉ

Jánosi gyerekek nyaraltak Gödön



- Egy hirdetéssel kezdõdött évek-
kel ezelõtt… Átányi László, egy
nyugdíjas tanár, apróhirdetést tett
közzé az Új Ember címû katoli-
kus lapban. Õ egy olyan hívõ em-
ber, aki arra tette fel az életét,
hogy jótékonykodik, hogy például
segít a határon túli magyaroknak.
Kárpátaljaiaknak keresett „csere-
partnert”, gyerekeknek nyaralási
lehetõséget az anyaországban.
Arra jelentkeztem én, s elkezd-
tem szervezni, még képviselõ-
ként. – emlékezik Dr. Faragó
László, a gödi katolikus közösség
sokak által tisztelt személyisége.
Majd folytatta a históriát: - Akkor
jött Gödre az elsõ 42 gyerek, akik
közül egy unokatestvér-pár aludt
nálunk. A kislány 10 éves volt,
nagyon talpraesett, mindent meg-
köszönt... Mi pedig elmentünk
megnézi, hogy hol teremnek
ilyen gyerekek? Így alakult ki a
kapcsolat. Akkor a 600-800 diá-
kot befogadni képes, egyetlen
kárpátaljai mezõgazdasági líce-
umnak 400 tanulója volt. Most
van olyan osztály, melybe csak
12 gyerek jár! Napjainkban Jáno-
si a szomszédos Balazsérral
egyesülve a Makkosjánosi nevet
viseli, s 3000 lakosú a település. 

- Idén Gödrõl 16 itteni gyerek
és Medve Sándorné Katalin ta-
nárnõvel, valamint a jánosi gye-
rekekkel és felnõtt kísérõikkel in-
dultunk útnak nagyon kényelme-
sen, légkondicionált busszal. A

határon gyalog mentünk át, min-
den fönnakadás nélkül. Ott egy
Ikarus busz várt minket. Jánosi-
ban, az iskolaközpontban a gye-
rekeket a szülõk „szétkapkod-
ták”, mert több vendégre számí-
tottak. Másnap megkérdezték,

hová szeretnének a gyerekek el-
menni, így szerdán Munkácson
jártak. Megnézték a közelben lé-
võ állami szanatóriumot is, ami
egy kastély épületben van, csodá-
latos parkkal, forrással, taviró-
zsákkal együtt. Este diszkót ren-
dezett az iskola, együtt táncoltak
a jánosi gyerekek a mi gyereke-
inkkel. Harmadnap Ungváron
néztük a várat, a skanzent a vár
mellett, majd elmentünk a görög

katolikus bazilikába, ami zárva
volt. Ám az ott lévõ apáca kinyi-
totta a gyerekek kedvéért, ahol
megnézhessék Romzsa Tódor
mártírhalált halt püspök ereklyé-
jét. Jártunk még a revicki várrom-
nál, és Beregszászt nézték meg a

gyerekek a családokkal. Volt, aki-
ket máshová vittek a vendéglá-
tók, a tanárnõt például a Vereckei
Hágóhoz. 

A szombat este ismét diszkóval
telt, vasárnap délután szalonnát
sütöttünk, majd mozi és diszkó –
ismét az iskolában. Ott a gyere-
kekkel elsõsorban Egeresi Miklós
görög katolikus parókus foglal-
kozott, illetve Szevijon Gergely
igazgató és a felesége, Ágota. A

fogadásnál és a búcsúzásnál jelen
volt Barta Márta polgármester-
asszony is. A búcsúzásnál és a fo-
gadásnál természetesen ott voltak
a fogadó szülõk is. Sajnos két
gyerek belázasodott, két napig
gyomorrontásuk volt. A család
végtelen nagy lelkiismerettel
ápolta a gyerekeket, kétségbe
voltak esve miattuk.

A búcsúzás napján nyilvános
megbeszélést tartottak a fogadó-
szülõkkel és a vezetõkkel, ahol
bejelentettem, hogy Gödön a
könyv, ruhanemû és mûszaki
cikk gyûjtését be kell fejeznünk.
Mindez a megváltozott ukrán
vámtörvények miatt alakult így,
mert nekik most már vámot kell
fizetniük a kapott adomány után. 

Vendéglátóink nagyon szeret-
nék, ha a gyereküdültetést to-
vábbra is kölcsönösen folytat-
nánk, az önkormányzatuk fedezi
az utazási költségüket. Újabb csa-
ládok is jelentkeztek fogadószü-
lõknek. Elmondták azt is a gödi
gyerekcsoportnak, hogy mi min-
dent kapott Gödtõl a Jánosi Kö-
zépiskola, többek között az osz-
tálytermekben lévõ iskolai pado-
kat, tizenegyezer kötet könyvet, a
konyhai felszerelés nagy részét,
több tíz mázsa festéket, bordásfa-
lakat a tornaterembe, futball lab-
dákat és kézilabdákat. Ezt mind
kamionokkal vittük… már hato-
dik éve!

KÁSA ÉVA

13 TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATAINK

A Kárpátalján található Jánosiból
érkezett gyerekek és két felnõtt
kísérõjük kellemes hetet maguk
mögött tudva, gödi társaikkal,
két tanárnõvel és „Faragó Laci
bácsival” együtt indultak hétfõn
délelõtt a határ felé – ki haza, ki
a kezdõdõ nyaralásra. A vendé-
geket mindkét településen csalá-
dok fogadták.

A kis vendégek szervezett
programokban vettek részt, jár-
tak Budapesten, ahol többek közt
a Parlamentet, a Szent István Ba-
zilikát és az Opera épületét lát-
ták, s voltak az állatkertben is.
Szabadidejüket a termálfürdõben
tölthették, vagy a házigazda csa-
ládokkal tarthattak. Köszönet és
tisztelet mindenkinek, aki vendé-
gül látta a városunkba érkezett
jánosiakat! Voltak, akik önzetle-
nül, „cseregyereket sem küldve”
tették lehetõvé a Kárpátaljáról az
anyaországba érkezett magyar
gyerekek nyaralását a vendéglá-
tással, vagy a programok részt-
vevõiként, kísérõként barátságu-

kat ajánlották fel. Az alsógödi
katolikus közösségi ház nagyter-
mében tarthatták a diszkót, ahol
a zenét is a közösséghez tartozó
fiatalember biztosította.  

A fõ szervezõ Dr. Faragó
László – aki kezdeményezõje, s
évek óta motorja a testvérvárosi
kapcsolatnak – munkájához
anyagi segítséget is nyújtott az
Önkormányzat, s biztosította a
gyerekeknek a napi strandolás
lehetõségét. Rendelkezésre bo-
csátották a Dunapart Üdülõ kert-
jét is, ahol szalonnasütéssel, já-
tékkal, a csomádi Fuszulyka
együttes zenéje mellett telt a bú-
csúest.  

Csere-nyaralás
A jánosi gyerekek szép emlékekkel utaztak haza

A polgármesterektõl mindig
megkaptuk a támogatást. Sándor
István ugyanúgy sajátjának te-
kinti a nemes segítõ szándékot,
mint elõdje, Szegedi Sándor. A
hivatali költségvetési lehetõsé-
gekhez mérten anyagi támoga-
tást is biztosított a testület, idén
60.000.- Ft-ot kaptunk tõlünk a
vendéglátás költségeire. Dr.
László Domokos a Parlament-lá-
togatást intézte, Kruzslicz István
az autóbuszt szervezte, Markó
Józsefnek köszönhetik a gyere-
kek a strandolás lehetõségét.
Fogadószûlõk, segítõ civilek és
vállalkozók Gödön:
Mészáros Alexandra, Gergelyi
Arisztid, Fenyõfalvy Imréné,
Nagy Zoltánné, Csiszár Gyula,
Szalay Ferenc, Mudri József,
Blaskó Tibor, Durkó Sándorné,
Szederjesi Éva, Zolta Csaba (Ta-
tabánya), Gyimesi Györgyné,
Várhegyi Tivadar, Tölgyesi Éva
(Dunakeszi), Tolmácsi Jánosné.

A gödi gyerekeket kísérõ tanár-
nõ: Medve Sándorné. Az Opera-
látogatást szervezte: Ráksy Ka-
talin. A Bazilika-látogatást lehe-
tõvé tette Dr. Farkas Attila, a
Katolikus Egyházmegyei Gyûjte-
ményi Központ igazgatója. A
Dunapart Üdülõ vezetõje,
Danyis Gábor a szalonnasütés-
hez a kellemes környezetet bizto-
sította. Baka Béla és Gusztos
Gábor vállalkozók évrõl-évre té-
rítésmentesen bocsátották ren-
delkezésünkre a kamionokat. So-
fõrjeik – Demény és Kovács úr -
sem tõlünk kapták a napidíjat,
viszont mindketten igen segítõ-
készek, készségesek voltak. 

DR. FARAGÓ

LÁSZLÓ

Köszönet Jánosiért
Köszönet illeti mindazokat, akik bármi módon is hozzájárultak
ennek az ügynek az elõsegítéséhez, a gyerekek élményeihez, kö-
szönet az adományokért és azok célba juttatásáért! 

Gödi gyerekek Kárpátalján

Jánosi és gödi gyerekek kísérõikkel útban Kárpátaljára
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A gödi óvodásgyermekek nevében köszönetünket fejezzük ki Göd
Város Képviselõ-testületének, hogy 2004. szeptemberétõl megte-
remtették a lehetõségét az óvodai gyógytestnevelésnek.
Köszönjük a Lions Klubnak is, hogy az elõzõ években az ortopédiai
szûréseket biztosították, mely az óvodáskorban elkezdõdõ prevenció
fontosságát alátámasztotta.

FESZLER GÉZÁNÉ ÓVODAVEZETÕ

A szeptemberi iskolakezdést követõen a Huzella Tivadar Általános
Iskola összes tanulója orthopédiai szûrõvizsgálaton esett át. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Vecserka Zsolt gyer-
mekorvosnak, aki a vizsgálatokat szabadidejét feláldozva, díjmente-
sen végezte el.
Köszönettel:

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÜLÕI KÖZÖSSÉGE

A Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat hagyományaihoz híven az idén
is sok – huszonegy – családnak
nyújtott beiskolázási segítséget
egységes füzetcsomagok megvéte-

lével, amelyhez füzet, ceruza, vo-
nalzó, ecset, rajzlap is tartozott.  Két
elsõ osztályos kapott iskolatáskát. A
gyerekeknek így nem hiányzott a
felszerelés a tanévkezdéshez. 

CKÖ-hírek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Pár éve már, hogy a sors – és az Önkormányzat – jóvoltából idõs
koromtól, egy dolgos élet munkájától legyengülve életem alkonyán
már nem kell a fárasztó fõzéssel bajlódnom. Mióta Gödön az önkor-
mányzat a 90 év feletti magányosoknak ingyen ebédrõl gondoskodik,
életem hátralévõ kis ideje megszépült és könnyebben elviselhetõvé
vált. Nagyon finom ételeket kapunk, és az azt kihozó – jobbára fiatal
– fiúk nagyon igyekeznek, hogy az ebéd még melegen kerüljön az
asztalra. Kedvesek, udvariasak. Nem csak jó étvágyat, de – ami a leg-
fontosabb – jó egészséget is kívánnak, mindezt szívbõl jövõ ter-
mészetességgel. Köszönöm nekik! 
Az ebéd valóban nagyon ízletes, gusztusos. Nem tudom, hogy van
vele a többi társam, de – igaz, én kisevõ vagyok – nekem még vac-
sorára is marad a bõséges adagból. Kár, hogy nem tudom, hogy ki ott
a szakács(nõ). E sorokon keresztül szeretném megköszönni – sok tár-
sam nevében – kitûnõ fõzéstudományának „eredményét”, a finom
ebédeket. Ismeretlenül is szeretettel köszöntöm Õt és a konyha vala-
mennyi dolgozóját. Természetesen köszönetem azoknak is szól, akik
lehetõvé tették, hogy a magányos, idõs gödiek ebben az ingyenes
ebéd-szolgáltatásban részesüljenek. Úgy érzem, hogy ez a „gesztus”
nem csak pénz, de jóérzés és segítõkészség kérdése is, ami még
sokakban – hála Istennek – Gödön is megmaradt.

KISS IMRÉNÉ JUSZTI NÉNI

A HARMAT UTCÁBÓL, AKI 1910 ÓTA

GÖDÖN LAKIK, S MÁR JÓVAL 90 ÉV FELETT JÁR…

Köszönet 
a térítésmentes ebédért

Felhívás
Önkormányzatunk csatlakozott 

a Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához.

Göd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot a felsõoktatási hallgatók és a tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.

A pályázat benyújtásának határideje 
2004. október 22.

Tekintettel a benyújtási idõ rövidségére, kérjük, hívják fel
ismerõseik figyelmét is e támogatási lehetõségre!

Részletes tájékozató megtalálható a http://www.bursa.hu
Internet címen, ahonnan a szükséges dokumentáció is
letölthetõ.

Pályázati kiírás

Göd Város Önkormányzata 
ezennel kiírja 

az Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatot

Középiskolai tanulók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû nap-

pali tagozatos középiskolai tanulók jelentkezhetnek,
akik középiskola nappali tagozatán tanulnak.

Középiskolai tanulók esetében feltétel a minimum 4.00
tanulmányi átlag.

Az ösztöndíj idõtartama 2004/2005 tanév /10 hónap/

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 22.

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban hoz-
záférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.

A pályázatok részletes tájékoztatóanyaga és pályázati
ûrlapja átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
titkárságán és a Városi Könyvtár mindkét telephelyén
(1./Pesti út 72., 2./ Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési
idõben, és elérhetõ a www.god.hu Internet címen is.

A felnõttek, a szülõk
közül sokan a CKO
szervezésében köz-
munka során szer-
zett jövedelem ré-
vén igyekeznek biz-
tosítani a család
megélhetését, a
gyermekek iskoláz-
tatását.
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Õstörténet
AMagyar Õstörténeti Munkaközös-
ség Egyesület Dunakanyar – nép-
vándorlás – honfoglalás címmel tar-
tott nagyszabású, tudományos kon-
ferenciát a gödi mûvelõdési házban,
október1-én, pénteken. Az egész na-
pos konferencián az érdeklõdõk át-
fogó képet kaphattak a magyar õs-

történet kutatás jelenlegi helyzetérõl,
eredményeirõl. A mai tudományos
kutatás interdiszciplináris, azaz kü-
lönféle szaktudományokat, és terüle-
teket átölelõ, melyben az egyes társ-
tudományok kölcsönösen támasz-
kodnak egymás eredményeire. En-
nek jegyében zajlott a mostani kon-
ferencia is, melyen tizenegy elõadó
nyújtott betekintést a régészet, a
nyelvtudomány, a néprajz, az antro-
pológia, valamint az állat-és növény-
tan egyes, honfoglalás kori fejezetei-
be. Az elmúlt esztendõkben az
Egyesület rendszeresen rendezett
felolvasó esteket, illetve számos vi-
déki városban tartott tudományos
konferenciát. Vásárosnamény, Mar-

cali, Esztergom, Szolnok és
Tápiószele után a rendezvény végre
Göd városába is eljutott, ahol a nagy
számú résztvevõ igazolta, hogy mai,
rohanó világunkban is széles réteg
fogékony még népünk történelmére,
s a régmúlt történéseire. A mostani
konferencia ugyanis nem pusztán a
szakembereket célozta meg, de szólt
a szélesebb, nemzeti gyökereink, ha-
gyományaink iránt érdeklõdõ nagy-
közönséghez is.  

AMagyar Õstörténeti Munkakö-
zösség 1995 tavaszán alakult meg a
budapesti Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemhez tartozó Történettu-
dományi Intézetben, azzal a céllal,
hogy a – Szegedi Tudományegye-
temen mûködõ fórum mellett – lét-
rehozzanak egy Budapesten széke-

lõ fórumot is, ahol a magyar õstör-
ténet különféle területeit vizsgáló
szakemberek kicserélhetik tapasz-
talataikat, véleményeiket. A Mun-
kaközösséget Gödön sikerült 2002-
ben Egyesületként bejegyeztetni.
Ugyanebben az évben, a Magyar
Tudomány a Világban Alapítvány
támogatásával az Egyesület útjára
indította az „Eleink – magyar õs-
történet” címû, tudományos folyó-
iratot, mely jelenleg az egyetlen, õs-
történet-kutatással foglalkozó szak-
lap Magyarországon. Az Egyesület
soraiban pillanatnyilag harminc
szakember foglal helyet; közülük
kerülnek ki a folyóirat szerkesztõi
is. Az Egyesület elnöke Dr. Erdélyi

István régész-muzeológus, törté-
nész, volt egyetemi tanár, akinek a
közelmúltban jelent meg Õseink
nyomában címû könyve. Az Egye-
sület soron következõ konferenciá-
jára október 7-én kerül sor
Tápiószelén, ahol három régész
emléktábláját leplezik le, a munkás-
ságukat bemutató elõadásokat meg-
elõzõen.

MACZKAY ZSAKLIN

Tájékoztatom kedves segítõ partnereinket, hogy a 2003. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ából befolyt, számlánkra átutalt összeg 80.102.-
Ft-ot tett ki. Ezt két családra, 12 gyermek beiskolázására fordítottuk. Kö-
szönjük a felajánlóknak és továbbra is várjuk önzetlen segítségüket a be-
vallási idõszakban és év közben is. 

Számlaszámunk: 18661538-1-13.
Ezúton értesítjük barátainkat és minden gödi lakost, hogy 2004. no-

vember 13-án LIONS-bált rendezünk. A zenét a GEZAROL együttes
szolgáltatja. A jó zene már biztos, a mûsor egyelõre legyen meglepetés.
Várunk mindenkit nagy szeretettel!

A bál bevételét, mint eddig is tettük, karitatív célokra fogjuk fordítani. 
TÓTH LÁSZLÓNÉ

ELNÖK

Lions-hírek

A Fiatal Sasok Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták a szervezetet.
A támogatás mértéke: 830.570.-Ft. Ebbõl megkezdtük 4 db 18 nm-es fa-
ház építését. Létesítetünk egy 36 nm-es fedett helyet, rossz idõ esetén a
társas programokat ott tartjuk. Felújítottuk a 32 nm-es úszómedencét, és
a gyorsabb vízcseréhez vásároltunk 2 db szivattyút. Eseti megbízással a
támogatásból fedeztük a terület karbantartását és az õrzõ kutyák etetését
ellátó személy bérét. Tartalékot nem tudtunk képezni.
Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat.

PALÁSTHY ÁRPÁD BOLYÓCZKI JÁNOS

NEMZETKÖZI TITKÁR ELNÖK

Köszönetnyilvánítás

AFiatalok a Vidékért Egyesületés a Null-
pont Kulturális Egyesület az Európai
Unió Leonardo da Vinci Programjából
nyert támogatás felhasználásával „EYE-
SHOT, azaz Education for
Youthworkers in Europe Seeing
Hosting Organisation’s Innovative
Talent” címmel pályázatot hirdet külföl-
di szakmai gyakorlaton való részvétel tá-
mogatására gyakorló hazai ifjúsági mun-
kások, fiatalokkal foglalkozó szakembe-
rek, ifjúságsegítõk számára. 

A pályázati kiírással kapcsolatos min-
den további információ, a teljes pályázati
kiírás és a hozzá kapcsolódó kiegészítõ

dokumentumok megtalálhatók a
www.fve.hu honlapon 2004. szeptember
15-tõl. A pályázati kiírással kapcsolatos
további kérdésekben bõvebb tájékoztatás
a projekt-koordinátoroktól kérhetõ. 
Mokos Béla, projekt-koordinátor
mokos@vodafone.hu 
Tel.: 06-70-331-6423
Balla Viktória, projekt-koordinátor
ballaviki@tvnetwork.hu
Tel.: 06-30-308-4124

Levelezési cím:
Fiatalok a Vidékért Egyesület

2131 Göd, Béke út 20.

EYESHOT-pályázat

Szeptember végével megszûnt a Pest
Megyei Levéltár váci osztálya, amely
1979-ben történt megalakulása óta,
nemcsak Vác város, hanem a környezõ
települések, járások levéltári anyagát is
õrizte. A 3700 folyóméter iratanyag tar-
talmazta a váci, szentendrei és szobi já-
rás, valamint Dunakeszi, Göd, Nagy-
maros, Pomáz, Szentendre, Szob, Vi-
segrád és - letétként - a Váci Püspöki
Gazdasági Levéltárnak a tizenharmadik
századtól összegyûlt iratait is. Október
elsejével Vác megalapította városi le-
véltárát, amelyben azonban a 3700 fo-
lyóméterbõl csak mintegy 650 méternyi
váci iratanyagot gondoznak majd. Vác
Város Levéltára – miután jelenlegi épü-
letét vissza kell adnia a ferences rend-
nek – új helyen, a jövõ év közepén kez-
di meg mûködését. A levéltár által ki-

adott közlemény szerint, az egykori já-
rások és községek – mai városok, köz-
tük Göd -, valamint az állami és a jog-
szolgáltató szervek, szervezetek iratai a
Pest Megyei Levéltár õrizetében ma-
radnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a me-
gyei levéltár váci osztályáról, Vácról, a
fõvárosba kerülnek. Ezért annak, aki
gödi dokumentumokat keres - akár az
ügyfélszolgálatot, akár a kutatószolgá-
latot kívánja igénybe venni -, már nem
Vácra, hanem a Budapestre kell utaz-
nia. A Pest Megyei Levéltár címe és el-
érhetõsége a következõ: 1095 Buda-
pest, Vágóhíd u. 7., levélcíme: 1364
Budapest, Pf. 30., telefon: 06-1455-
9050, az ügyfélszolgálat a 06-1455-
9056, a kutatószolgálat a 06-1455-9057
telefonszámon érhetõ el.

(B.)

Pestre kerülnek 
a gödi iratok

Megszûnt a megyei levéltár váci osztálya
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Az alsógödi plébánia közösségi
ház Wass Albert emlékmûsornak
adott otthont október 1-én, pén-
teken. Az est a Kolping Alapít-
vány szervezésében valósult
meg, az Alapítvány által létreho-
zott Kolping Akadémia elsõ elõ-
adásaként. Az emlékmûsor aktu-
alitását az erdélyi író közeli jubi-
leuma adta meg. Elsõként
Karocsi Ottó, a gödi Corvin Csa-
lád elnöke köszöntötte az egybe-
gyûlteket, majd átadta a szót
Simó Józsefnek meghívott elõ-
adónak, a Csegei Wass Albert
Kuratórium elnökének, aki jelen
alkalommal másodízben látogat-
ta meg a város egyházközössé-
gét és felújított templomát. 

Wass Albert életmûve a világ-
irodalom legjobbjai között foglal
helyet, s mint ilyen, versei és
prózai alkotásai örök igazságo-
kat, kortól és helytõl független
bölcsességeket közvetítenek.
Mégis, vannak olyan történelmi
idõszakok, melyek különösen
aktuálissá teszik kérdésfelveté-
seit és válaszait. Ilyen idõszak
mai, fogyasztói társadalmunk
korszaka is, mikor a második
visszarendezõdés nehézségeit él-
jük át – mondta el bevezetõ be-
szédében Simó József. Napja-

inkban ismét erõt meríthetünk az
– 1998-ban elhunyt író szavaiból
és erkölcsi tartásából, ami a leg-
embertelenebb körülmények kö-
zött is mindvégig töretlen ma-
radt. A határon túli irodalom az
elsõ, majd a második világhábo-

rú után a túlélés legfõbb eszköze
volt, az erõszakos elnémítás éve-
iben a megszólalás egyetlen fó-
ruma. Wass Albert írásai a haza-
szeretet és a hûség versei, me-
lyek összefogásra és tudatos sze-
repvállalásra szólítanak.

Székelyföldrõl, egy kis, Vá-

laszút nevû faluból indult el
1908-ban, hogy az õt felnevelõ
nagyapa útravalóival, hosszú
évek hazai és külföldi tanulmá-
nyai után az erdélyi irodalom
legnagyobbjai közé küzdje fel
magát. Mestere, példaképe a

XX. Századi, erdélyi bujdosó
költészet kiváló alkotója,
Reményik Sándor volt. Wass Al-
bert költészete ugyanakkor -
csakúgy, mint Reményiké -
csakhamar túlnõtt a határokon,
nevét ismertté tették itthon meg-
jelent könyvei, verseskötetei.  

Szülõfaluja neve akár élete
szimbóluma is lehet, hisz pálya-
futása alatt õ maga is számtalan-
szor állott válaszút elõtt, melyek
újra meg újra fölvetették a ma-
radni vagy menni, a megõrizni
vagy elfogadni kérdéseit. Simó
József tematikus rendbe szedve
idézte a szerzõ verseit, prózai
írásait. Hatalmas életmûvébõl az
elõadáson három nagy témakört
taglalt részletesen: a jóság; az
összefogás; és a család témakö-
reit. Az egyes idézeteket a szerzõ
élettörténetének dokumentumai-
val magyarázta, világította meg.
Wass Albert mûveinek állandóan
jelenvaló „szereplõi” a természet
elemei: a vizek és a hegyek, me-
lyek jelképes üzeneteket közve-
títenek: örökkévalóságuk az em-
beri túlélésnek is szimbóluma:
az embernek tovább kell élnie a
megváltozott körülmények elle-
nére is. 

Élete utolsó szakaszában kül-
földre kényszerült, és idegen föl-
dön kellett meghalnia, ám szívé-
ben örökre megmaradt kedvenc,
erdélyi hegyei között, melyek
között – regényeit és kisebb,
prózai írásait olvasva, - mi ma-
gunk is barangolhatunk.

MACZKAY ZSAKLIN

Wass Albert

Május végén jutalomüdülésen vettem részt
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis fa-
luban. A kellemes ottani idõtöltést a pol-
gármester asszonynak, Kõrösi Miklósné
Katikának, az egész utat pedig Zubovits
Györkös Erzsébet akadémikus mûvésznek,
a Váci Múzsa Mûvészet- és Tudománypár-
toló Egyesület elnökének köszönhetem.

A polgármester asszony tíz esztendeje
áll a szorgalmas falu élén kitûnõ csapatá-
val, s nem is akárhogyan. Mikor e 800 lel-
ket számláló településre érkeztem, mintha
egy kertbe csöppentem volna, még a
buszmegálló is virágoktól virított! Amer-
re csak jártam a kedves, egyszerû, de
nagyszerû emberek közt, mindenhol tisz-
taságot, rendezett környezetet, kulturált-
ságot tapasztaltam. Valamennyien segítõ-
készek, emberségesek, tudnak és szeret-
nek dolgozni. Vendégszeretõk is, finom
falatokkal várják és marasztalják a látoga-
tót. 

Tisztelt Olvasó! Nekem igen kitûnõ a
tapasztalatom a kanyargós Tisza mentén
élõ emberekrõl. A vidék is nyugalmat
áraszt, sokszínûségében gazdag, szemet
gyönyörködtetõ és lélekemelõ. Nagyon
sok helyi és környékbeli emberrel beszél-
gettem, akik fájlalják, hogy annyian lebe-
csülik õket, mert úgymond: „szabolcsiak”.
Pedig Penyigének – képzeljék csak – még
helytörténeti múzeuma is van, melyet egy
kiváló tanárnõ, nevezetesen Kormány
Margit istápol, aki maga írónõ is.

Penyige „balladás falu” egy olyan szo-
morú esemény kapcsán, mely a Szenke pa-
takhoz fûzõdik. Most, az aratáshoz köze-
ledve, emlékezzünk meg az eseményrõl! A

tragédia 1905. május 5-én történt, Kor-
mány Margit így ír róla könyvében:

…„A századforduló táján Vályi Árpád
birtokolta Penyige határának nagy részét,

többek között Szenkehátat, a nép nyelvén
Tulaszenkét is. Jó fekete földjén sûrû búza
termett. De termett benne szúróka is, amit
akkoriban egy nyeles szerszám, a búza-
tisztító segítségével távolítottak el a vetés-
bõl – többnyire fiatal gyermekek. A gyer-
mekmunkáért csak napi 20 krajcárt kellett
fizetni. A szegények ennek is örültek.

1904. május 4-én vasárnap a templom-

ból jövet Végh Eszti és Juhász Ziza 17 éve-
sek összebeszéltek, hogy másnap menjenek
munkára, még keresni is lehet. Másnap, 5-
én hétfõn kora reggel gyülekeztek az akkor
még széles, mély, bõ vízjárású Szenke
partján, a révnél. Farkas Jánosné, a ré-
vész malomba készült, sietett. Egy csapa-
tot már átvitt, a maradottakra rászólt: -
Szálljatok be mind, nem érek rá veletek
hajókázni?

Az eredetileg 5-6 személyes csónakba
15-en szálltak be összesen. Volt közöttük
egy húsz éves epilepsziás fiú, Erdei Gyuri,
akitõl a lányok húzódoztak. Mind a csónak
elejébe álltak. Már majdnem átértek, ami-
kor a csónak eleje hírtelen lemerült, a há-
tulja felcsapódott, maga alá temette a víz-
be borult utasokat. Borzasztó riadalom tá-
madt. Bár sokan tudtak úszni, de a kapáló-
dzó lányok egymást akadályozták a mene-
külésben. Négy kislány kimenekült, a ré-
vész és a fiú szintén. De kilenc kislány te-
hetetlenül elmerült a Szenke több méter
mély vizében.” …

A legfiatalabb 13 éves, a legidõsebb 17
éves volt. Emléküket hagyományként õrzi
Penyige. Ezúton is szeretném tisztelete-
met és együttérzésemet kifejezni a gyer-
mekek emléke, és a falu kedves és nagy-
szerû lakói elõtt, akiket örökre a szívembe
zártam. Köszönetemet Szeretettel tihozzá-
tok címû versem soraival fejezem ki:
…„Fénylõ 
Könnyeimet
Elétek
Leteszem.”

HATÁRINÉ KOCZKA ILONA

A MÚZSA EGYESÜLET REFERENSE

Szomorú ballada – vidám virágok Penyigén
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Tej kiflivel
Tízórait kapnak az iskolások

Folytatás az 1. oldalról.
A minisztérium programja ke-

retében megvalósított iskolatej-
akciót a költségvetés támogatja,
és az intézményeket fenntartó
önkormányzat a gyermekenként
– és tanítási naponként – adható
legfeljebb 0,25 liter tej után igé-
nyelhet visszatérítést. Ugyanis,
az önkormányzatnak a teljes
költséget meg kell elõlegezni, a
támogatást utólag, mégpedig a
helyi költségvetés helyzete alap-
ján differenciálva, kapja meg.

A város önkormányzata csat-

lakozott Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium is-
kolatej-ellátási programjához, és
a tejakció lebonyolítására a leg-
kedvezõbb ajánlatot benyújtó
céggel, a Naszálytej Tejfeldolgo-
zó és Kereskedelmi Részvény-
társasággal kötött megállapo-
dást. A váci székhelyû cég szál-
lítja a mintegy ezernégyszáz ál-
talános iskolásnak a két decilite-
res, poharas tejet. Azokon a tele-

püléseken, ahol szintén bevezet-
ték az iskolatejet, többnyire a rá-
szorultságot vették alapul, és az
igényeket a szülõk megkérdezé-
sével mérték fel, a gödi városve-
zetés más utat választott. Sándor
István polgármester elmondta,
alapos megfontolás után, úgy
döntöttek, hogy valamennyi ál-
talános iskolás tanuló számára
biztosítják a lehetõséget, függet-
lenül családjuk szociális helyze-
tétõl. Nem szeretnék ugyanis, ha
az iskolákban bármelyik gyer-
mek úgy érezné, hogy ki van re-

kesztve valamibõl. Ez a gyakor-
lati megvalósítást is egyszerûbbé
teszi, mivel a pedagógusoknak
nem azt kell figyelnie, hogy ki
szerepel és ki nem a listán. És
ugyanígy kiflit is kap valameny-
nyi tanuló, miután ennek költsé-
gét teljes egészében vállalta az
önkormányzat, és szállításáról
megállapodott egy helyi pékség-
gel.

BORGÓ JÁNOS

Minden gödi diák kap iskolatejet az önkormányzat jóvoltából
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Az Alkotmányban megfogalma-
zott esélyegyenlõség biztosításá-
ra 2005. január1-jéig az akadály-
mentességet el kell érni minden
közhasználatú épületben.

Göd város területén a felméré-
sek alapján a közhasználatú épü-
letek többségének akadálymen-
tesítésére nem került sor. Ezért
felhívjuk az intézmények, üzle-
tek, munkahelyek, szolgatál-
tatást végzõ vállalkozások tulaj-
donosait, mûködtetõit, hogy az
ilyen jellegû épületeiken a szük-
séges változtatásokat végezzék
el. Ilyen változtatás lehet például
rámpa építése, ajtó cseréje, WC
átalakítása stb., ezekrõl felvilá-
gosítást kérhetnek a Polgármes-
teri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályán.

Az épületek átalakítására a
253/1997. (XII.20.) rendelet elõ-
írásai vonatkoznak.

További jogszabályok az aláb-
biak: 1997. évi LXXXVIII. Tv.
2.§. 1. és 9. pontja; 1998. évi
XXVI Tv, 2003. évi CXXV Tv;
100/1999. (XII.10.) OGY hatá-
rozat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
fenti jogszabályi kötelezettsé-
geknek határidõre tegyenek ele-
get.

DR. SZINAY JÓZSEF

jegyzõ

Felhívás akadálymentesítésre

„Közre adom az alábbiakat, le-
het, hogy egy új gödi betörési
hullám kezdete... A hajnali betö-
rés a Petõfi utca déli szakaszán
történt.

Képzeld, ma hajnali 1-kor be-
törtek hozzánk! Arra ébredtem,
hogy a kutya nagyon ugat, de
nem a kerítés felõl. Indultam ki-
felé, hogy megnézzem, mi van
odakinn. Az elõszobában, a fo-
gasnál ott áll egy figura, a bejára-
ti ajtó meg nyitva. Nem láttam az
arcát, mert a fény a háta mögül
jött. Hirtelen nem értettem a dol-
got, így kegyetlenül elkezdtem

üvölteni valamit. A fickó kisza-
ladt. Ahogy rohantam utána, ész-
revettem, hogy hárman voltak.
Az egyik felmászott a kapun és
átugrott, a másik kettõ meg a ki-
feszített kapu résén rohant ki. El-
szaladtak Pest felé, nem tudtam
üldözni õket. A kutyaháznál, a
porba dobva találtam meg a tás-
kámat meg a nyitott pénztárcá-
mat. Kivették belõle a pénzt, el-
tûnt a mobiltelefonom is.

Este „automatice” mindig be-
zárom a felsõ zárat. Nem tudom,
hogy jöttek be, az ajtón nincs
rongálás nyoma!”

Vigyázzatok, mert nagyon
csöndben dolgoztak!

Egy gödi levelezõlistáról: 

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:
Október 14. csütörtök 15-17 óráig 
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

Október 21. csütörtök 15-17 óráig
Göd, Polgármesteri Hivatal

November 4. csütörtök 13-15 óráig 
Vác, Városháza

November 11. csütörtök 15-17 óráig 
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET e hónapban
rendkívüli ülésen tanácskozik, melynek idõpontjáról 

az 530-030-as telefonszámon érdeklõdhetnek.

Augusztus huszadika most is
változatos ünnepi eseményekkel
teli nap volt az országban. Itt
Gödön is kora reggeltõl késõ es-
tig találhatott õt érdeklõ rendez-
vényt minden korosztály. Szá-
momra – nyugdíjas nagymama
számára – gyermekkori emléke-
im rajzanak elõ ilyenkor, s azok-
nak mai mását keresem: Az új
kenyér megszentelését, I. István
királyra emlékezést családdal,
arátok közt töltött kedves órákat.
Ünnepi istentiszteleten vettem
részt, ahol az asztalon gyönyörû,
hatalmas, kerek, ropogós héjú
kenyér díszlett, nemzetiszín sza-
laggal átkötve. Az egymás iránti
szeretetre, nemzeti ünnepeink
megtartására buzdító beszéd
után Szalai Erzsikéék zenekara,

s a csomádi énekkar tette ki-
emelten ünnepivé a templomi
együttlétet. Ezután a református
templom kertjében rendezett
szeretetvendégségen finom ebéd
várt ránk. A gyülekezet tagsága
által hozott házi sütemények fo-
gyasztása közben Vízvári Vil-
mos úr ismertette az édesanyja
emlékezetére kiadott Égõ szív
címû szép könyvet. Emlékezett a
gyermekszeretõ, sokak által is-
mert pedagógusra, Annuska ta-
nítónõre.
Bensõséges baráti órák voltak
ezek! Köszönjük mindazoknak,
akik elhivatottsággal, szeretettel,
a közösségért való sok munkával
tették számunkra emlékezetessé
azt a napot.

N. Z.-né

Nemzeti ünnepen, 
barátok között
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A „Horizont” irodalmi klub ösz-
szejövetelt tartott, ahol volt ve-
zetõjük, Selmeci László emléke
elõtt tisztelegtünk. Laci bácsi
sajnos már eltávozott közülünk,
ám amit tõle kaptunk, azt jó len-
ne megõrizni. Szeretnénk, ha az
irodalmi klubot felkarolná vala-
ki, mögénk állna, és tovább vin-
nénk az örökséget:

Évek óta örömmel, kíváncsian
vártam a kedves együttléteket.
Mindig idõszerû évfordulók,
események, társadalmi gondok –
még a drogozás is –, s ezeknek
verssel, prózával, zenei és táncos
aláfestésével színes ünneplése,
vitája, emlékezése volt a terem-
ben töltött idõ tartalma. Mindezt

Selmeci László, az irodalmi klub
elindítója, s hosszú éveken át
életben tartója megterített asztal
mellett tartotta. Lelkesedése, öt-
letes vetélkedõi, kedvessége
egyedülálló baráti találkozóvá,
közösen gondolkodók, egymás-
nak örülõk összejövetelévé tette
a klubdélutánt.

Hiányzik! Az olvasni szeretõ
embereknek sok olyan irányt
mutató, s összetartó egyéniségre
lenne szüksége, mint Õ volt. A
reá való emlékezést könyvei,
versei segítik. Mint példát muta-
tó embert, szívünkben õrizzük
emlékét. 

TÁRSAIM NEVÉBEN IS: 
NAGY ZOLTÁNNÉ

Hiányzik
In memoriam Selmeci László

GYERMEKRUHA BÖRZE
Október 16-án

9.00 órától 13.00 óráig
a JAMH épülete elõtt 

és a nagyteremben
gyermekruha adás-vétel lesz 

56-os mérettõl 
158-as méretig: 

lehetõséget biztosítunk 
a kipakolásra.

Ha árulni vagy venni szeretnél,
gyere el!

Megismételjük
november 13-án
9.00 órától 13.00 óráig.

Érdeklõdni lehet a 27-334-896-on,
vagy a 20-546-7274

2004 tavaszán lett vizsgahellyé a
Huzella Tivadar Általános Isko-
la. A Pitman Nyelvvizsgaköz-
ponttal való együttmûködésünk
egy próbavizsgával kezdõdött,
melynek során 6. 7. és 8. osztá-
lyosoknak nyílt lehetõségük ar-
ra, hogy angol tudásuk alapján
megméressék magukat. 2004 jú-
niusában elérkezett a várva várt
nap, amikor iskolánk 24 diákja
tett nemzetközileg elismert
nyelvvizsgát.

9 hatodikos tett alapszintû
szóbeli illetve írásbeli vizsgát,
mindannyian sikeresen vizsgáz-
tak. 15 diák (6. 7. és 8. osztá-
lyos) vizsgázott középfokon,
mindannyian sikeres szóbeli

vizsgát tettek, 9 tanuló írásban is
megmérette magát, 7 tanulónak
ez a vizsgája is sikeresen zárult.
Ez rendkívül jó arány, különö-
sen, ha figyelembe vesszük,
hogy a legsikeresebb nyelvisko-
lákban 80% körül van a sikeres
vizsgák aránya.

Gratulálunk minden vizsgázó-
nak!

Legközelebb novemberben
lesz lehetõség iskolánkban
nyelvvizsgát tenni, melyre is-
kolánk tanulóin kívül is várjuk
az érdeklõdõk jelentkezését.

BENCZÉNÉ

GYALÓKAI ERZSÉBET

ANGOLTANÁR

Pitman nyelvvizsga 
a Huzellában

A több mint 50 hazai és 700 euró-
pai taggal rendelkezõ Euro-desk
hálózat helyi partnerszervezete, a
Hetedhét ifjúsági iroda munka-
társai szeptember 22-én szûk kö-
rû rendezvény keretében tájékoz-
tatták a meghívott vendégeket az
iroda következõ egy évre terve-
zett ifjúságsegítõ tevékenységei-
rõl. A meghívón részt vett Dr.
Bognár László, önkormányzati
civil tanácsnok, Zelenka Péter, a
Mobilitás munkatársa, a hazai
Eurodesk hálózat egyik fõ szer-
vezõje, valamint több Mobilitás
munkatárs és a helyi, térségi sajtó
képviselõi.

Az Európai Önkéntes Szolgá-
lat 18 és 25 év közötti fiatalok eu-
rópai mobilitását támogatja. A fi-
atalok külföldön, akkreditált non-
profit szervezeteknél teljesíthet-
nek önkéntes szolgálatot, aminek
fejében a külföldön tartózkodás-
hoz szükséges valamennyi jutta-
tásban és ellátásban részesülnek:
útiköltség, szállás, étkezés,
egészségbiztosítás, nyelvi kép-
zés, személyes támogatás, men-
tor és zsebpénz jár minden ön-
kéntesnek. 

Az iroda szeptembertõl egy
éves helyi kampányt indít az Eu-
rópai Önkéntes Szolgálat kereté-
ben helyi küldõ és fogadó projek-
tek kidolgozására, megvalósítá-
sára. 2005. augusztusig az ifjúsá-
gi iroda el kívánja érni, hogy
több, fiatalokkal foglalkozó, illet-
ve bármilyen területen mûködõ

gödi non-profit szervezet, intéz-
mény, iskola rendelkezzen
Brüsszel által akkreditált, önkén-
tesek fogadására feljogosító szán-
déknyilatkozattal, továbbá meg-
induljanak a gödi fiatalok küldé-
sére és külföldiek fogadására irá-
nyuló tevékenységek.

Az ifjúsági iroda várja azoknak
a helyi non-profit szervezeteknek
és intézményeknek az érdeklõdé-
sét és jelentkezését, melyek leg-
alább 3 hétre, legfeljebb 12 hó-
napra fogadnának európai vagy
határon túli magyar önkéntese-
ket. A fiatalok a program kereté-
ben olyan tevékenységekben ve-
hetnek részt, mint környezetvé-
delem, városfejlesztés, ifjúsági
munka, idõsek gondozása, egész-
ségügy, szociális munka, mûvé-
szet és kultúra, örökségvédelem,
iskolai szabadidõs foglakozások,
idegen nyelvi és tematikus klu-
bok mûködtetése stb. Várják to-
vábbá azoknak a fiataloknak a je-
lentkezését is, akik önkéntesek
szeretnének lenni egy külföldi fo-
gadó szervezetnél.  

Azok a helyi non-profit szerve-
zetek és intézmények, továbbá
szülõk és fiatalok, akik érdeklõd-
nek a program iránt, a Béke út 24.
szám alatt található Hetedhét ifjú-
sági irodában, továbbá telefonon
(70 331 6423) vagy e-mail-ben
(god@eurodesk.org) jelentkez-
hetnek, illetve tehetik fel kérdése-
iket az iroda munkatársainak. 

MOKOS BÉLA

Ifjúságsegítés 
Gödön európai módra

A Hetedhét ifjúsági iroda, az európai Eurodesk ifjúsági informá-
ciós hálózat gödi partnerszervezete október kezdi meg az Euró-
pai Önkéntes Szolgálat összehangolt fejlesztését Gödön és térsé-
gében. A kezdeményezést a Mobilitás az Ifjúság 2000-2006 prog-
ram keretében támogatja.

A Fiatalok a Vidékért Egyesület tá-
mogatja az ifjúságsegítõ munkások
külföldi gyakorlatát, ugyanakkor az
Európai Önkéntes Szolgálat küldõ és
fogadó programjait is szervezi. A
szervezet az EURODESK-hálózat
partnereként is tevékenykedik a szep-
tember végén, Gödön, a Béke út 24-
ben megnyitott új irodájában. A He-
tedhét Ifjúsági Iroda megnyitóján
részt vettek Dr. Bognár László Ök-
képviselõ, valamint két, ifjúságsegítõ
feladatot ellátó szervezet képviselõi

is: a hazai Eurodesk egyik fõ szerve-
zõje, Zelenka Péter, aki ugyanakkor a
Mobilitás információs-szolgálati
munkatársa. Takács Katalina Mobili-
tás Képzési és Kutatási Igazgatóságá-
ról érkezett. Tóth Cecília irodavezetõ
és Márton Balázs program-koordiná-
tor a Közép Magyarországi Regioná-
lis Ifjúsági Irodát képviselte. A meg-
nyitó-sajtótájékoztatón Mokos Béla
koordinátor ismertette progr amjaikat,
s bemutatta új munkatársát, Kordás
Katalint.                                        KKÉ

Hetedhét
Ifjúsági iroda nyílt Gödön
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt gödi lakosok:

Hegyes Zoltán 42 éves
Fekete Béláné sz. Sztezserán Terézia 86 éves
Czövek Sándorné sz.Garamszegi Klára 77 éves
Hidvégi Gyula 51 éves
Becze Józsefné sz. Acsai Ilona 88 éves
Nagy Pál 69 éves
Benyó Jánosné sz. Takács Erzsébet 91 éves
Dr. Nagy László 83 éves
Vándor Tibor 85 éves
Vincze Mihály Sándor 54 éves
Erõs Istvánné sz. Póli Mária 82 éves
Forró Károly 75 éves

A hozzátartozók fogadják õszinte részvétünket!

Gödön kötöttek házasságot

Sreiner Tamás Lencsés Katalin Nóra
Bíró Norbert Göndöcs Zsuzsanna
Réthy Gyula János Szecsõdi Melinda
Ocsovai Zoltán Koós Piroska Csilla
Nagy Zsolt Csáki Andrea
Fekete Endre Koczor Ágnes
Fekete Attila Zoltán Juhász Kornélia

Sok boldogságot kívánunk! 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

Dr. Csányi Vilmos etológus lesz
a Göd Városi Könyvtár vendége
2004. november 19-én pénteken,
18 órakor. Szeretettel várjuk az álla-
tok iránt érdeklõdõ felnõtteket és
gyerekeket a vetítéssel egybekötött
elõadásra. Helyszín: Göd, Pesti út
72. (a JAMH nagyterme).

Könyv-örökbefogadás. Kedves
Olvasónk! Ha van egy kedvenc
könyve, amelyet szívesen ajánlana
másoknak is, itt a lehetõség: fogad-
ja örökbe! Gáláns felajánlásaikból
könyvtárunk jelentõsen gyarapít-
hatná állományát. Akik már áldoz-
tak ilyen könyvekre:

Telek Istvánné, Medgyesi Réka,
Bálint Margit Irén, Sporeth Márton,
Füleki Istvánné, Elen O. Nóra,
Meszlényi Zoltánné, Szekeres Mar-
ci, Kecskés Krisztina, Szigeti
Antalné, Garbai Zsuzsa, Apliné
Szõcs Julianna, Kovács Istvánné…
és még néhányan, akik névtelen-

ségbe burkolóztak. Köszönjük
mindnyájuknak!

Egyre többen ajándékoznak
könyveket könyvtárunknak. Min-
dig örülünk az értékes szép- és
szakirodalomnak, valamint a jó ál-
lapotú, friss lektûröknek.

Bütykölde lesz a gyerekeknek
október 29-én pénteken, 13-17 órá-
ig. Zsebkendõtartót fogunk varrni,
utána pedig levetítjük legújabb dia-
filmjeinket. Sok gyerekre számí-
tunk, hiszen akkor már õszi szünet
lesz az iskolában.
Kérjük olvasóinkat /látogatóinkat,
hogy közöljék velünk e-mail címü-
ket, mert így takarékoskodhatnánk
az igen magas telefonköltséggel.

A könyvtár elérhetõsége:
godi-vkonyvtar@freemail.hu

godikonyvtar@mail.dkvk.hu Tel:
27-532-155

KÖNYVTÁROSOK

KÖNYVTÁRI  HÍREK

A Kiserdõben tanösvénnyé fejlõ-
dött a torna- és futópálya, miután
a természeti környezetet ismer-
tetõ képes, feliratos táblák he-

lyükre kerültek. A kiindulási
pont az általános ismereteket tar-
talmazó fõ táblánál, a focipálya
gépkocsi-bejárójánál, a színpad-
nál található. Valamennyi „állo-
mást”, pihenõhelyet újabb táblák
jelzik, s egy-egy tipikus fafaj,
vegetációcsoport, illetve ott élõ

állatka jellemzõit mutatják be.
Érdemes ezeket végigjárva elol-
vasgatni, mert átfogó ismerete-
ket szerezhetünk a 13 hektáros
csöppnyi erdõ igen érdekes ter-
mészeti értékeirõl. 

Jó lenne, ha pedagógusok fel-
ismernék, hogy itt akár termé-
szetismereti órák is megtartha-
tók, s természetes környezetük-

ben láthatják a gyerekek azt,
amirõl tanulnak. A szakszerû,

ám közérthetõ feliratokat s né-
hány képet is tartalmazó táblák
Debreceni Péter erdõmérnök
gondos, önként vállalt munkáját
dicsérik. 

Nem túl dicséretes viszont,
hogy az egyik tábla fóliájából
már jó darabot kikanyarított va-
laki - talán irigyelte más mun-
káját!?  A táblák talán elõsegít-

hetik, hogy a közelmúltban tör-
tént kiserdei, meggondolatlan

fairtás ne ismétlõdhessék meg.
Talán elõsegíthetik, hogy szak-
szerûtlen “takarítással” ne rom-
boljuk tovább a még csekély
számban megtalálható madarak
élõhelyét…, hogy „az erõs gye-
rekek” a fákat, cserjéket ne le-
tördeljék, hanem inkább megis-
merjék a környezetüket. Talán
mindenki jobban vigyáz majd a
játszótéren, az erdõben a tiszta-
ságra.

Érdemes azoknak is körbejár-
ni a tanösvényt, akik néha egy
kicsit sétálni, netán kocogni sze-
retnének. A sorok közt hasznos
tanácsokat, feladatokat talál-
nak a mozgást kedvelõk is. 

erTé

* * *

Lapzártakor kapta a szerkesz-
tõség a szomorú hírt arról, hogy
a gyerekek ott járta óta valaki(k)
két táblát kidöntött(ek)!!! Szíve-
sen megkérdeznénk a
tettes(eke)t: Biztos, hogy min-
denre a durvaság, a rombolás a
„megoldás”?

Cseppnyi természeti értékünk

Nagy örömmel tájékoztatom Ráth Tamást, a fõ-, tavaszi és cross-futót, akinek magá-
nak is volt egy kis köze a tornapálya ilyetén hasznosításához, hogy a Kolping-iskolá-
sok Szabó Bernadett tanítónõ kíséretében egyik délután birtokba is vették a
tanösvényt. Valószínûleg visszatérõ vendégei lesznek a közeli Kiserdõnek, s a szín-
padon már elõadást is rögtönöztek egymásnak. A fotó a platán-pihenõnél készült, ahol
a gyerekek megismerkedtek a faóriásokkal, s megmérték azok „derékbõségét” is. 

Lapzártakor érkezett:

Megvolt a Civil-Expo
Jól sikerült, csak így tovább... a legaktívabbak a gödiek voltak. Du-
nakeszin a József Attila Mûvelõdési központban október 9-én nagy
érdeklõdés mellett megtartott Civil-Expo-t a „Civil nõk a közélet-
ben” Kistérségi Egyesület szervezte. Bõvebben novemberi lapszá-
munkban.                                                                                T. J.
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A Gödi Körkép pár évvel ezelõtti
számában megjelent egy tájékoztató
felhívás, hogy a tulajdonosok köte-
lesek a gyalogos közlekedést akadá-
lyozó (járda és úttest fölé nyúló) fa-

ágak, bokrok gondozását, nyesését
elvégezni. Járdáról lévén szó, érde-
mes itt egy pillanatra megállni. Ha
alaposan körülnézünk kis városunk-
ban, meglepõ módon tapasztalni a
járdák gyakori hiányát. Sokan azt
„maguknak” régebben egyszerûen
„beépítették”, vagy hagyták az ott
lévõ bokrokat, fákat elvadultan el-
terjedni, ezzel a járókelõk számára
az ottani közlekedést lehetetlenné

téve. Így aztán nálunk, a fõváros kö-
zelében lévõ frekventált üdülõvá-
rosban jobbára csak mutatóban lát-
ni, egy utca mindkét oldalán pedig
még kevesebb helyen van gyalogjá-
ró. Érdemes lenne feltérképezni Gö-
döt, hogy milyen sok helyen hiá-
nyoznak a járdák, és sajnos fõleg
pont ott, ahol a legnagyobb szükség
lenne rájuk. Akerékpárút folytatását
jelentõ – központi fekvésû – Petõfi
Sándor és Bajcsy Zsilinszky utcá-
ban pl. több helyen egyik oldalon
sincs épített gyalogos út, azaz pont
ott, ahol a gépkocsikon kívül nagy a
kerékpáros forgalom is. Így az úttest
szélére lekényszerítve mennek a já-
rókelõk (hol mehetnének máshol?),
akadályozva a gépkocsik, de fõleg
kerékpározók közlekedését, magu-
kat pedig a forgalom veszélyének is
kitéve. Ilyen siralmas kép láttán
azon gondolkozom, hogy nem a jár-
dák gondozását kellene hivatalból
elrendelni, hanem elõbb a régi (el-
veszett) járdaterületeket kellene
„visszavarázsolni”, s ha azok már
megvannak, azok gondozásáról kel-
lene intézkedni. Szóval a sorrenddel
van kis baj, elõbb tehát a járda, s
csak utána annak a gondozása.

DR. KÖLCSEI TAMÁS

Olvasói levél

Hiányzó járdák
Olvasói levél

Tûzgyújtás, szemétégetés

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisí-
tése elsõsorban komposztálással történhet.

(2) a) Tûzgyújtás és égetés közterületen
és ingatlanon belül heti két alkalommal
(szeptember 1-tõl április 30-ig), hétfõi és
pénteki napokon 8-18 óra között, szélmen-
tes idõben megengedett. Az égetés max. 30
percig tarthat, tartós füstölés nem megen-
gedett.

b) Szeles idõben, továbbá nyári évszak-
ban (május 1-tõl augusztus 31-ig) szemét-
égetés céljából tûzgyûjtás szabad téren
nem megengedett. Atûzvédelmi szabályok
szigorúan betartandók.

(3) Égetni csak megfelelõen kialakított
helyen, a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztetõ módon lehet. Az égetést

végzõ személy a tûzrakóhely oltásáról az
égetést befejezõen köteles gondoskodni.

(4) Az égetendõ hulladék nem tartal-
mazhat ipari eredetû hulladékot (mûanya-
got, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait).

(5) Tilos védett természetvédelmi terü-
leten, véderdõ, fás vagy fenyves erdõ terü-
letén tüzet gyújtani. Száraz nád és más víz-
inövényzet égetéséhez a vízfolyások terü-
letén hatósági engedély szükséges. Meg-
jegyzés: természetvédelmi területekre vo-
natkozó helyi szabályozást lásd külön ön-
kormányzati rendeletben.

KOPÁSZ SÁNDOR

KÖRNYEZETVÉDELMI ELÕADÓ

TÁJÉKOZTATÓ

Mint gödi polgár, már állandóan itt lakó
ingatlantulajdonos, felháborodva veszem
észre, hogy vannak, akik nem törõdve az
amúgy is szennyezett levegõvel – még
ráadásul – szemetet égetnek. Ehhez a
Polgármesteri Hivatal is hozzásegít, mert
engedélyezi azt a hét két napján: hétfõn
és pénteken.

Harminckilenc év után ide teleped-
tem, vásároltam egy családi házat gon-
dolván a kedvezõ környezetre és a klímá-
ra. A Duna kanyar gyönyörû természeti
adottságokkal rendelkezik, de nagyon
gyorsan rájöttem, hogy az emberek, akik
itt élnek, nincsenek tisztában azzal, mi-
lyen szemétdombon élnek. S nem tesz-
nek semmit azért, hogy ezt megváltoztas-
sák. K. S., az önkormányzat egyik felelõs
személyisége hivatkozik egy nyolc évvel
ezelõtti rendeletre, ami szerint jogosan le-
het a két napon tüzet gyújtani. Biztos va-
gyok benne, hogy a lakosság véleménye
megosztott… 

Egyesek szórakozásból is tüzet gyúj-
tanak, de felteszem a kérdést... Meddig
maradunk és tartozunk azokhoz, akik így
érzik jól magukat? Ha már Európa felé
tartunk, és a nyugati országok mintájára
szeretnénk élni, akkor gondolkodásmó-
dunkban is meg kellene változnunk!

Harminckilenc évet éltem nyugati or-
szágban és sehol, de sehol sem tapasztal-
tam, hogy tûzgyújtással távolították el a
gallyakat, leveleket. Ledarálták, elszállí-
tották a szemetesek. Nagyon hosszú út áll
elõttünk – lehet, hogy én már nem fogom
megélni –, hogy eljussunk mi is addig…?
De nagyon sajnálom azt a sok fiatalt, akik
allergiával küzdenek már most, életük,
pályájuk kezdetén azért is, mert egyes
emberek szórakozásból szennyezik a le-
vegõt! Talán érdemes lenne ezzel is fog-
lalkozni, fõszerkesztõ úr! 

Tudom, a téma nem könnyû. Elárulná
nekem, hogy a tévében miért szól sok
mûsor arról, hogy rengeteg beteg van
Magyarországon, és a statisztika szerint a
közép-kelet európai országok fogyaszt-
ják a legtöbb orvosságot: zacskóval a
kézben mennek a patikákba és tömik ma-
gukba azt a sok kémiai anyagot. Talán
ezekrõl kellene írni, és hogy az önkor-
mányzat így akar megszabadulni több
tonna szemétszállítástól! Miért nem tud-
ják végre az igazat leírni?

Azok az emberek, akik mind többet és
többet utaznak már manapság, össze tud-
ják hasonlítani az itteni helyzetet és a
nyugati országokban lévõ rendezettséget.
Meggyõzõdésem, hogy a szavazó polgár
oda fog figyelni legközelebb... a szólás-
szabadság szellemében.

STEVAN LÁZÁR

Kedves Lázár István Úr!

Örömmel vettem levelét, melyben na-
gyon nagy igazságot ír le az avarégetésrõl.
Nem kellene már a 21. században ehhez a
„technológiához visszanyúlni”, hiszen
gratis elszállítják a zöld hulladékot is a ka-
punk elõl. Az én fejemben is az ön által
képviselt vélemény uralkodik. Mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy minap megles-
tem egy ilyen égetést, le is fényképeztem
azzal a szándékkal, hogy egy jó kis képalá-
írással közzé teszem. Hiszen engem – s
még sok más gödi és nem gödi ismerõsö-
met - felháborít ez a környezetszennyezés.
Régen volt, amikor kisgyerekkoromban
annyira tiszta volt nagy-alföldi szülõváro-
som levegõje, hogy beleszimatolva az el-
száradt, halott falevelek (les feuilles
mortes) égetésének „illatába” kellemes,
õszi hangulat lett úrrá rajtam. Akkor több
szennyezõ forrás nemigen akadt, nem is
trüszköltünk, legfeljebb a bacilusoktól. De
sajnos, ma más a helyzet, biológiai, kémi-
ai, hang-, fény- és egyéb sugárzás von
szmogot körénk. Ezt itt is sokan tudjuk –
de vannak, akik nem is sejtik (például az az
idõs házaspár, akik 60-70 éve minden õsz-
szel meggyújtják azt a tüzet).

Tatár, török, Habsburg kéz is húz vis-
sza bennünket a máglya mellé, nem csak
a múlt rendszer hatása táplálja a levelek
lángját és a felszálló füstöt. Más kiindulá-
si alap, más kultúrák hatása, más fejlõdé-
si sebesség: más kulturáltsági szint. Ez ju-
tott nekünk, akik itt maradtunk. 

Jó, hogy leírta véleményét, hogy oda-
figyel új, gödi világára is. Kívánom, le-
gyen türelme hozzánk, mihamarabb
érezze jól itt magát! Kérem, még azt te-
gye meg, hogy egy kicsit jobban odafi-
gyel az EMBEREKRE! 

Szívélyes üdvözlettel: 
KISS-KÁSA ÉVA

FÕSZERKESZTÕ (ASSZONY!)

A kocogókat, futókat s a kerékpározókat
nem kedvelik a kutyák, ezért vad rohanással,
ugatással reagálnak jobbára az utóbbiak
gyorsaságra. Ha meg épp gazdátlanul van-
nak kint, könnyen neki is támadhatnak az
iménti csoport tagjainak. A kutyasétáltatók
idõnként elviszik kedvenceiket egy kicsit sé-
tálni, futni, persze, többnyire póráz nélkül…
Ilyen utak során a jámbor jószág egyúttal el-
végzi a dolgát is – mások kerítése, kapuja
elõtt, a járdákon. Hadd takarítson a háztulaj-
donos utánuk! Agazdik gyakran sétálnak ku-
tyáikkal a Középgödöt Felsõgöddel összekö-
tõ, Duna-part mentén húzódó, kerékpárúton
– zavarva ezzel a biciklisek haladását. Gya-
kori jelenség, hogy a kutyák ilyenkor a ke-

rékpár-úton végzik el dolgukat. „Jóérzésû”
gazdáik még annyi fáradságot sem vesznek,
hogy legalább a kerékpárútról letakarítsák az
ürüléket. Hadd csúszkáljanak azon a bicikli-
zõk és bosszankodjanak a gyalogosok!
A Duna-partra is többen leviszik kedvencü-
ket. Jól teszik! De azt már nem, hogy a folyó-
ban fürdõzõk, gyerekek közé is nyugodt

szívvel beviszik – tudom, tiszta – állataikat.
Ez már ízléstelenség, a fürdõzõk semmibe-
vételét jelenti. És egészségtelen! (Kelet-Ázsi-
ában az emberek a bivalyokkal jól megfér-
nek a vízben. De õk nem tagjai az Európai
Uniónak… mármint a kelet-ázsiaiak. Aszer-
vezetük védekezõképessége is más!). Az
alsógödi Duna-strandon tábla kéri a kutyák

víztõl távol tartását, persze ezt sem nagyon
tartják be. 
Csendes, elhagyott erdõbe, mezõre azért
nem tanácsos egyedül járni, mert ott gyakran
elkószált állatokba botlik az ijedt sétáló. Jobb
esetben a „kutya sem törõdik” a megszep-
pent sétálókkal, rosszabb esetben igen…
Asok bosszúság láttán hovatovább az erede-
tileg kutyakedvelõkben is ellenszenv alakul
ki a kutyákkal szemben. Pardon, nem „velük
szemben”, mert õk semmirõl nem tehetnek,
csak a gazdáiknak kellene nagyobb figye-
lemmel lenni másokra. Ne bántsuk tehát a
kutyákat, hûséges társainkat! Õk mindezek-
rõl nem tehetnek. Abaj nem bennük van. 

DR. KÖLCSEI TAMÁS

A kutyasétáltatás és velejárói

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok - 11. §

Megfigyelhetõ, hogy Göd lakosságának és az épülõ házak számának gyarapodá-
sával egyre több a kutya is. Ez természetes dolog, hiszen e hûséges, okos állatok gaz-
dáiknak sok örömet, s a házak körül még némi biztonságot is jelentenek. Négylá-
bú „társaink” azonban másoknak gondokat, bosszúságokat is okozhatnak, ha gaz-
dáik nem tartják be a legelemibb „illemszabályokat”.
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Használt autógumi leadása
Lehet lomtalanításkor kihelyezni, vagy a TESZ udvarán leadni a
Duna utca 5. szám alatt munkanapokon: 7-15 óráig. Helyi vál-
lalkozók, gumiszerelõk elõzetes telefonbejelentés után a külsõ tele-
phelyre szíveskedjenek kiszállítani! A TESZ telefonszáma: 531-155
Használt autóakkumulátorok leadása
Használt, savas ólom-akkumulátorok leadása: SPRINT AUTÓKER
KFT. 2132 Gödfelsõ, Pesti út 210., Autósbolt melletti udvarban.
Nyitvatartás H-P: 08-17 óra, Sz: 08-12 óra. Telefon:(27) 330-546.
Sittlerakás
A SAHO Kft.-nél, a város szélén, az alsógödi vasúti átjárónál. A ler-
akó nyitvatartási ideje H-P-ig: 7-15.30. Telefon:(27) 546-390.
Szombaton és vasárnap zárva!
Használt galvánelem gyûjtõhelyek

1. Kastély Óvoda, Béke utca 3.
2. Huzella Tivadar Iskola, Petõfi utca 48.
3. József Attila Mûvelõdési Ház, Pesti út 72.
4. Fakusz BT, Pesti út
5. Településellátó Szervezet, Duna utca 5.
6. Németh László iskola, Ifjúság köz 1-3.
7. I. számú Óvoda, Lenkey utca 13-15.
8. Ady Klub, Kálmán utca 13.
9. Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, Ady Endre utca 6.
10. Piarista iskola, Jávorka Sándor u. 18.
11. PM Hivatal udvarán, a volt rendõrségi épületnél
12. Felsõgödi állámásnál mûködõ hírlap árusnál
13. Penny Market üzletben, a rakodó pultnál

Külterületi és belterületi illegális hulladéklerakás észlelése esetén
értesíteni lehet Szõke Mihályt, 06-30/256-3723.

Környezetvédelmi
emlékeztetõ

Évek óta komposztálom az összes
növényi hulladékot, ami a kertbõl és a
konyhából származik. A kert egyik
sarkában (árnyékos helyen) ástam
egy 120x120 cm-es, kb. 60 cm mély
gödröt. Ezt körbekerítettem 4 db
használt raklappal, így nyertem a 2,5
köbméter tárolóhelyet. 

Ahulladékok folyamatos berakása
közben 60 cm-es rétegenként kb. 5
cm vastag kerti földet terítek az össze-
gyûlt anyagra. Érdemes vékonyan
meghinteni nitrogén mûtrágyával a
gyorsabb bomlás végett. A véko-
nyabb ágakat, nyesedéket összeaprí-
tom, így helyezem a tárolóba. A vas-
tagabb ágakat összevágom, és kazán-
ban eltüzelem. 

A fertõzött faleveleket elásom
olyan mélyen, hogy ne kerüljön a fel-
színre ásás alkalmával. Lehullott fale-
vél lehetõleg ne kerüljön a komposzt-
ba, mert az összetapad, és levegõtlen-
né teszi a laza halmot, ami rothadást,
penészedést okozhat!  Érett mag-
vas növényeket sem tanácsos kom-
posztálni, mert ezzel szaporítjuk a
nem kívánatos gyomokat. A fokoza-
tosan növekedõ halmot nem szabad

kiszáradni hagyni (néha meg kell lo-
csolni)! Idõközönként (havonta) egy
hegyes, hosszú karóval több helyen,
mélyen átszúrom az anyagot, hogy
kellõ mennyiségû oxigént kapjon,
ami a bomláshoz feltétlenül szüksé-
ges. Évente egyszer (vasvillával) ki-
szedem a gödörbõl, és átforgatva
visszarakom. Ezzel a módszerrel õsz-
re mindig elkészül az érett komposzt.
Ezt tél beállta elõtt (kertásásnál) ki-
hordom és beforgatom a talajba. Ha
van nagylukú rosta, érdemes a kom-
posztot átrostálni beásás elõtt.

Az így kezelt szerves anyagnak
nincs szaga. Érett állapotában enyhe
gombaillata van. Cserépkályhák, ka-
zánok, illetve kandallók használatánál
fahamut is lehet a komposztra szórni,
ami ásványi anyagokat tartalmaz. 

Sajnos, a lótücsök (lótetû) szereti
az átmelegedõ szerves halmot, ezért
átforgatásnál és kihordásnál kisze-
dem és elpusztítom a kártevõket. A
komposztnál nem szabad talajfertõt-
lenítõt használni, mert kiöli a hasznos
talajlakókat, melyek elõsegítik a le-
bomlást!

RÁTH TAMÁS

Én így komposztálok
Próba – „tiszta” szerencse

Szeretett városunk szerencsére kertváro-
si jellegû, ezért is képzõdik sok zöldhul-
ladék a kertekben, utcákon. Mindannyi-
unk elõtt ott a kép, mikor is hétfõnként és
péntekenként füstbe borul(t) a település a
háztáji égetések miatt. Bizony, a zöld
mellé sokszor bekerül(t) némi festékes
fa, gumi vagy mûanyag is. 

Volt és sajnos van is levegõszennyezés –
allergiás rohamot okozva a füstre érzéke-
nyek között!  Persze az sem ideális meg-
oldás, hogy a kommunális szemétlera-
kóba visszük a zöldet, közösen fizetve a
begyûjtés és lerakás borsos költségeit.
Természetesen a zöldhulladék elszállítá-
sa még mindig a hivatal, a TESZ szolgál-
tatásának része, de szeretnénk minél
kedvezõbb megoldást kezdeményezni.
Erre amúgy is törvényi elõírás kötelezi
az önkormányzatokat, mely szerint
2004. július 1-ig 25 %-kal, 2007. július
1-ig 50 %-kal, ill. 2014. július 1-ig 65 %
-kal kell csökkenteni a lerakóban elhe-
lyezett, biológiailag lebomló hulladék

mennyiségét.  Alegjobb egy városi kom-
posztáló létesítése lenne, erre azonban a
pénzügyi lehetõségek hiánya miatt csak
magánbefektetõk jelentkezése esetén
van esély. Voltak is már érdeklõdõk, je-
lenleg is folynak tárgyalások. De van – a
városi szintû megoldás esetén is lesz –
létjogosultsága a háztáji komposztálás-
nak, hiszen akkor a felhasználás helyén
képzõdik a komposzt, ami jól hasznosít-
ható a kertekben.
Miután a komposztálásra kerülõ zöldet
nem kell elszállítani és lerakni, az így
megtakarított    költségekbõl eredõ  kü-
lönbözet lehetõséget ad arra, hogy  a
TESZ  a komposztáló edényeket a be-
szerzési árnál olcsóbban értékesítse  a
gödi lakosság számára. Most az eddigi-
nél is kedvezõbb beszerzési lehetõség
adódott. A képen is látható 450 literes
edény, gödi lakosok számára, a Duna ut-
ca 5. szám alatti telephelyen 7.00-15.00
óra között 9000.- Ft bruttó áron megvá-
sárolható.
Azoknak is segítséget nyújtunk, akik a
kedvezményes áron sem tudnak ilyen
edényt vásárolni, vagy egyébként tudnak
és szeretnek barkácsolni. A házi kom-
posztálásra alkalmas tárolók elkészítésé-
re és használatára adunk javaslatokat.
Várjuk a kedves olvasók eddig bevált ta-
pasztalatait és ötleteit a komposztálással
kapcsolatosan. A legjobbakat a követke-
zõ számokban közöljük.

ILYÉS GIZELLA

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSNOK

Zöldhulladék edényre vár?
Ügyes kezekkel a füstmentes levegõért 

- A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság állásfoglalásában nem javasolja
galvánüzem létesítését Gödön, mely jelen-
tõs környezetvédelmi kockázatot jelentene
a városra nézve. Ennek kapcsán megtud-
tuk, hogy a környezetvédelmi minisztéri-
um elkészítette az EPER-PRTR névre
hallgató adatbázist, melyben jelenleg 86
üzem - 2001-bol származó - fontosabb
mutatóit találják meg az érdeklõdõk. Az
Európai Bizottság a tagországok által szol-
gáltatott adatokból létrehozott Európai
Szennyezõanyag-kibocsátási Regiszteré-
nek (European Pollutant Emission
Register - EPER) és az Aarhusi Konvenció
szerint létrehozandó Szennyezéskibocsá-
tási és Transzfer Regiszterének (Pollutant
Release and Transfer Register - PRTR) kö-
zös célja egy interneten is elérhetõ környe-
zeti, fõként szennyezõanyag-kibocsátási
adatokat tartalmazó adatbázis létrehozása.
A minisztérium a két kötelezettség teljesí-
tése érdekében indította el az EPER-PRTR
honlapot. Az információs bázis a környe-
zetre jelentõs hatást gyakorló ipari és me-
zõgazdasági üzemek levegõbe és vízbe ke-
rülõ, küszöbérték feletti szennyezõanyag-
kibocsátásának adatait tartalmazza éves
összesítésben létesítményenként, valamint
anyagfajtánként.

- Az Önkormányzattal kötött szerzõdés ér-
telmében idén nyártól a helyi roma kisebb-
ség tagjai irtják a parlagfüvet a város-
ban. Eddig több ezer négyzetmétert gyom-
talanítottak. A munkát õsz végéig folytat-
ják. Megtisztították a strand környékét a
lakópark térségében, a külterületeken a vá-

rosba bevezetõ útszakaszok mentén, az er-
dõk szélén és a Duna-gáton végeznek fo-
lyamatosan gyomirtást.

- Elkészült az alsógödi Duna-sétány a
Kossuth utcától a Gorkij közig a városszé-
pítõk munkájának köszönhetõen. A Gor-
kij-köz sorsa tisztázásra szorul, mert ott
mintha elkerítették volna a lejárót az ott
lakók... A „11-est” birtokba vették a ki-
csik. A Kossuth utca végén, az új „civil
játszótéren” elragadtatott képpel játszanak
a „kölkök” 2-5 évesig.

- A közterület-felügyelet munkatársai sok
ingatlantulajdonosnak dobtak be olyan
felszólítást – nem teljesítés esetén pénz-
büntetést kilátásba helyezve –, hogy in-
gatlanaik elõtt rendezzék, tartsák karban a
területet.

-  Megtörtént az Ilka-patak Szeder utcai
ágának takarítása. A teljes eredményhez
még legalább 3-4 hasonló napot kellene
rászánni, de így is látványos az eredmény.
A Városvédõk Egyesülete szervezésében
– a pályázaton nyert pénz egy részét fel-
használva – lelkes gödiek csapata taposta
gumicsizmás lábbal a patakpartot és -
medret. A TESZ 2db 5 köbméteres konté-
nert biztosított (a lomtalanítás miatt õk is
teljes kapacitással dolgoznak). Sajnos, ez
kevésnek bizonyult, de így is köszönjük!
Külön köszönet Debreceni Péternek, Hor-
váth Szilárdnak, Mikesy Gábornak és Já-
nosnak, végül – de nem utolsó sorban –
Sárközi Károlynak, a Duna csárda tulajdo-
nosának a finom ebédért.

Környezetvédelmi rövid hírek



Budapesttõl alig néhány kilomé-
terre a Börzsöny felé, a Dunaka-
nyar kapujában elterülõ városka
fõútja fölötti felirat a település ka-
jakozó olimpiai bajnok lakóját,
Kammerer Zolit köszönti. A ter-
mészet adta lehetõségek, a Duna-
part, a gödi kiserdõ, az Ipolyig hú-
zódó kerékpárút, a Cserhát közel-
sége, az alagi repülõtér a sportked-
velõ helyi lakosoknak akár minden
napjaikra biztosíthatják a sport, a
rekreáció nagyszerû lehetõségét.

Egyik hét végén szervezett kerék-
pártúra a Börzsönybe, családi víz-
itúra a Szentendrei-sziget körül, a
másikon kajak-kenu verseny, a kö-
vetkezõn labdarúgó-kupa, aztán
pedig terepfutás. A lelkes szerve-
zõkön, támogatókon minden eset-
re nem múlik. A idei Fétis
Crossfutás alkalmából - a Piarista
iskola szervezésében - szeptember
18-án csaknem ezren választották
a “családi sportnap” valamely
programját.

Volt, aki élete 
elsõ futóversenyén indult 

Ragyogó szeptemberi idõjárás,
telített erdei parkoló, zenés közös
bemelegítés a kiserdõvel övezett
focipálya színpadánál, felfújható
óriáscsúszda, rögtönzött kézmû-
ves-kiállítás, íjász-, aerobic- és
akroba-bemutatók, koncert, vatta-
cukor, sok szendvics és üdítõ - na
meg sör a “nagyobbaknak”. Óvo-
dások, iskolások, nagymamák-
nagypapák a kis büszkeségeikkel -
akik talán most léptek elõször futó-
pályára -, egyszóval kicsik-na-
gyok, akik egy kis mozgásra vágy-
tak - hát megtalálták a maguknak
való szórakozás sportos módját. 

A legkisebbek kipróbálhatták
bátorságukat az óriáscsúszdán, a
picit nagyobbak a viaskodó játé-
kok közül a szumóbirkózással és a
kakasviadallal barátkozhattak - szó
szerint testközelbõl. A mûvészetek
iránt érdeklõdõk megismerkedhet-
tek az üvegfestés, a márványozás,
vagy éppen a marcipánszobrászat
mesterségével, pihenésképp pedig
ki-ki megcsodálhatta a Piarista Is-
kola kovácsoltvas, asztalos és kõ-
faragó bemutatóját - bizonyságul,
a sport és a mûvészet jól megfér
egymás mellett.

A “Belépés családostul” sport-

versenyre harminchat család je-
lentkezett, közülük a legnépeseb-
bek Süléék voltak - tizennégyen -,
a helyezések alapján pedig Cakóék
végeztek az élen.  

Kicsik-nagyok együtt 
a futópályán

De maradjunk egy picit a fu-
tásnál - elvégre ez volt a nap fõ
produkciója. A Fétis Crossfutás
teljesítésére három távon össze-
sen tíz kategóriában 593-an ne-
veztek. Az ovisok az atlétikapá-
lyán, kétszáz méteren mérték
össze “gyorsaságukat” -, no azért
volt aki még a nagyi segítségével
teljesítette e felnõttek részére
olimpiai számként is nyilvántar-
tott sprintszámot. Az elsõséget
Horváth Hanga és Tóth Máté sze-
rezte meg. A két kilométeres te-
repfutást a tíz éven aluliak közül
Farkas Lilla és Pápai Márton
nyerte meg, a tíz éven felüliek
között pedig Szente Kata. Öt kilo-
méteren négy kategóriában hir-
dettek gyõztest, a tizennégy év

alattiak versenyében Váczai Eni-
kõ és Tuza József, míg az “idõseb-
bek” versenyében Kovács Zsófia
és Szabó Kornél végzett az élen.
A nap leghosszabb távját, a tizen-
négy kilométert Schweigelt
Árpádné és Tar Bertalan teljesítet-
te a leggyorsabban. 

A sportnap alkalmából idén elõ-
ször rendeztek kispályás labdarú-
gó kupát - “kicsit még nagyobbak-
nak”, itt már a sör is szerepelt a dí-
jazásban. A program népszerûség-
ét erõsíti, hogy tizenkilenc csapat
adta le nevezését Gyöngyöstõl
Szigetszent-miklósig, végül a
gyöngyösi Kelvin csapata gyõzött.

Különdíjat kapott a 5 km-t futó
60 év feletti Kenyér Imre, Sándor
Antal és a 14 km-t futó 60 év felet-
ti Perényi János és Szántó István.

VASVÁRI FERENC

MÁSODKÖZLÉS: MEGJELENT A

NEMZETI SPORT ONLINE

OLDALÁN.

A rendezõk és a résztvevõk – játé-
kosok – nevében is köszönetet
mondok Fülöp Józsefnek, a POLY-
MIX Üzletház tulajdonos-vezetõjé-
nek, és a technikai hátteret biztosító
munkatársainak azért a segítségért,
melyet – már évrõl-évre hagyomá-
nyosan – kiemelt támogatónkként
nyújtanak. Idén nyáron a XII.
KAISER-PATAK KUPÁT is a szo-
kásos magas színvonalon sikerült
végigvinnünk. Már az elõkészüle-

tekben a szórólapokat, a helyszínen
pedig a mindenki által megkapott
igényes emléklapokat vettük kö-
szönettel. 

A felsõgödi futballpályán bizto-
sítják az áramot, a hangosítást. A
versenyhelyszín szomszédságában
levõ épületükben a játékosok – akik
között távolról, még külföldrõl ér-
kezettek is vannak – igénybe vehe-
tik a fürdõhelyiséget. Ez sokat je-
lent valamennyiüknek, hiszen nem
esne olyan jól a meccs utáni közös
ebéd és szórakozás, ha nem frissül-
hetnének fel a játék végeztével.

Gratulálunk az idén is színvona-
lasan és sok résztvevõvel megren-
dezett POLY-MIX KUPA labdarú-
gó tornához. 

TÁBORSZKI FERENC, 
PATAK 2001 BT.

Köszönjük és gratulálunk
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Sportos város Göd
Atizennégy éves múltra visszatekintõ Gödi
SE Kosárlabda szakosztálya az idényt az au-
gusztusban megtartott alapozó táborral
kezdte.  Szakosztályunk nemcsak a gödi fi-
ataloknak nyújt sportolási lehetõséget, ha-
nem a régióban egyedülállóként Dunakeszi-
tõl Szõdön át egészen Vácig biztosítja a
szakemberek irányítása mellett történõ edzé-
seket és a bajnokságokban való részvételt.
Augusztus 9.-tõl az iskolai év megkezdésé-
ig minden hétköznap két edzéssel készültek
fel a különbözõ korosztályokba tartozó játé-
kosok az új szezon kihívásaira.  Areggeli fu-
tóedzéseket a Gödi SE sporttelepén tartották,
Mihály Gyulaés Kollár Zalánedzõk irányí-
tása mellett.  Bár sokakban felmerülhet a
kérdés, hogy miért van szükség ennyi futás-
ra, a játék ismerõi nem lepõdnek meg, hisz
jól tudják: egy-egy csapat szezonbeli ered-
ményessége nemcsak a játékosok dobó-
készségén múlik, hanem a fizikai állóképes-
ségükön, s azon belül is, a pályán szükséges
futásban nyújtott teljesítményükön is.  Adél-
után tartott labdás edzések során, pedig a
technikai képességek fejlesztésére helyezték
a hangsúlyt.

Korosztálytól függetlenül a bajnokság
szeptemberben, illetve októberben indul, a
csapatok összeállítása megtörtént.  

Köszönetet szeretnénk mondani a sport-
csarnok tulajdonosának, illetve az üzemelte-
tõ Huzella Általános Iskolai igazgatójának,
akik a velük történt egyeztetések következté-
ben egyes – a szakosztály és a gyerekek szá-
mára fontos, - stratégiai edzés idõpontokat új-
ra visszaadtak a szakosztály kezelésébe.  Bí-
zunk kiváló edzõinkben, és gyermekeink ké-
pességeiben, hogy az új, nem minden túl
kedvezõ körülmények ellenére is jól helyt
tudnak állni a bajnokságokban, ugyanúgy,
mint ahogy tették ezt az elõzõ idényben.

Egy pillanatra tegyünk kis kitérõt vissza
az elmúlt évadhoz, mintegy alátámasztandó
a fent leírtakat: a 2003/2004-es évadban
mind a gyerek, mind a serdülõ csapat bejutott
az országos 32-es selejtezõbe.  Agyerek csa-
patban Beczássy Máté473 ponttal, 22, 5 pon-
tos mérkõzésenkénti átlaggal a második he-

lyen végzett a „Budapest Bajnokság A” me-
zõnyében.  Ugyanezen bajnokságban pedig,
elsõ helyet szerzett a hárompontos dobások
dobólistáján, 33 ponttal.  Aserdülõ csapatban
Nyíri Csaba 314 ponttal, mérkõzésenkénti
20, 9 pontos átlaggal negyedik lett, a három-
pontos dobások dobólistáján azonban máso-
dik helyet szerzett.  Afiú ifjúsági csapat hu-
szonnégy mérkõzésébõl húsz alkalommal
gyõzött a „Budapest Bajnokság B” mezõ-
nyében, megszerezve így az elsõ helyezést.
A bajnokság dobólistájának élén négy gödi
játékos is szerepelt: Bilinszky Ádám, Vizsy
András, Szûcs Ádám Dávid és Koltai Péter.
Felnõtt férfi csapatunk a nehéz körülmények
ellenére is derekasan helyt állt az NB I/B cso-
portjában.  Sajnos az idei év anyagi nehézsé-
gei miatt az ebben az évadban az NB II-ben
mutathatják meg képességeiket.

Most azonban térjünk vissza az új ver-
senyévadhoz, és a mostani eredményeink-
hez:

A Budapest Bajnokságban „kadet” kor-
osztályos csapatunk szeptemberben már két
mérkõzést játszott.  

Szeptember 11.-én a „12 karátos iskola”
ellen játszottak fiaink, mely során vereséget
szenvedtünk.  Bár tartalékos csapattal tud-
tunk csak kiállni, a játék során mégis volt le-
hetõségünk, hogy megmutassuk igazi képes-
ségeinket is.  Ezen a mérkõzésen eredmé-
nyesek voltak: Tudja Béla 12 ponttal,
Pozderka Ádám 14 ponttal, Hejcser Tamás
10 ponttal, és Junghaus Renátó 8 ponttal.

Szeptember 12-én a „MAFC KS/B”
csapat ellen már jobb játékkal tudtunk bizo-
nyítani, és 67-46-os gyõzelemmel jöhettünk
le a pályáról. Ezen a mérkõzésen jók voltak:
Hejcser Tamás 20 ponttal, Lukács Kristóf 13
ponttal, Nyíri Csaba 11 ponttal, Pozderka
Ádám 11 ponttal, és Junghaus Renátó 10
ponttal.

***
Várjuk a sportolni vágyó fiatalok jelentke-

zését is Dunakeszitõl Vácig.  Az esetleges ér-
deklõdõk hívják Kollár Zalánt a 06-20-354-
5319-es számon.

CZÉHTAMÁS

Kosárlabda kicsiben - nagyban



A hagyományokhoz híven 2004.
szeptember 5-én ismét megrende-
zésre került a felsõgödi focipályán a
X. Poly-Mix Vándorkupa. A kispá-
lyás labdarúgó bajnokság fordulóját
derûs vasárnappal ajándékozta meg
a beköszönõ õsz. 

A Rákóczi úti pályát a lelkes
„polymixesek”,  Fülöp József cégtu-
lajdonos irányításával, készítették
elõ a nagy  eseményre, amit minden
évben a Poly-Mix Kft. rendez és fi-
nanszíroz. Mint minden Poly-Mix
Vándorkupa bajnokságon, most sem
maradhatott el a Duna Csárda által
elkészített finom ebéd. Természete-
sen, a hideg csapolt sört is mindenki
kedve szerint fogyaszthatta, “csapra
verhette” a söröshordót. A nyertes
csapatok oklevélben és díjakban ré-
szesültek. A díjakat a Patak Borozó
és a Kaiser cégek szponzorálták.

A mérkõzések elõtt a csapatkapi-
tányokkal egy rövid megbeszélésre
került sor, majd a csoportok sorsolá-
sa után elkezdõdtek a 2x20 perces
mérkõzések. A bajnokságra 8 foci-
csapat nevezett be, amelyek a követ-
kezõk voltak:

AFTA, Bimbó, Bácskainvest,
Dream Car, Esélytelenek, Lever
Pool, Poly-Mix, URH
A X. Poly-Mix Vándorkupa nyer-
tesei, díjazottai: 

I. helyezett csapat: Bácskainvest
II. helyezett csapat: Bimbó
III. helyezett csapat: Lever Pool
Gólkirály: Wagner Bálint (Lever
Pool)

Torna legjobb kapusa: Ecsédi Gábor
(Bimbó)
Legsportszerûbb csapat: Lever
Pool 

A bajnokság befejezéseként a
Bácskainvest csapata végleg hazavi-
hette a trófeát, hiszen a szabályzat
szerint az a focicsapat viheti el a
vándorkupát, aki háromszor nyert
bajnokságot. Ez alkalommal négy
csapat volt esélyes, amelybõl egy
csapat nem vett részt, így három ri-
vális csapat rúgta a bõrt a vándorku-
páért: a Poly-Mix, a LeverPool, és a
gyõztes Bácskainvest.

Az Elsõ Poly-Mix Vándorkupa
története lezárult, amely 1999. au-
gusztus 15. indult útjára és X. fordu-
lót ért meg, ugyanis ezúttal gazdára
talált a közel 5 éve „vándorló” ser-
leg.

Az Elsõ Poly-Mix Vándorkupa
ugyan végleg gazdára talált, de ag-
godalomra semmi ok, hiszen 2005-
ben folytatásként a Második Poly-
Mix Vándorkupa is útjára indul,
amelyre a szervezõk már most nagy
szeretettel várnak minden focit ked-
velõ csapatot és szurkolót!

X. Poly-Mix Vándorkupa
kispályás labdarúgó bajnokság 

- õszi forduló
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…a bajnoki évad a Dunántúli
Utánpótlás Bajnokságban is,
ahol idén elsõízben szerepel a
Gödi Sportegyesület a gyerek
II-es (1992-ben és késõbb
születettek) korcsoportban!
Három évi megszállottság
után eljutottunk oda, hogy im-
máron bajnokságban szereplõ
vízilabda csapata van Gödnek! 

A hét végén (október 10-én)
rendezték az elsõ fordulót,
melyen két mérkõzést játszot-
tunk – a bajnokság tornarend-
szerben zajlik – elõször Duna-
újváros ellen, majd Vác követ-
kezett. Reálisan erre az évre
az a kitûzött cél, hogy a csapat
a bajnoki sorozatban legalább
egy mérkõzését nyerje meg.
(A magyar vízilabda hagy-
ományaihaoz méltó az után-
pótlás területén is, komoly ha-
gyományokkal rendelkezõ
szakemberek dolgoznak min-
denütt, egy fiatal szakosztály-
nak nem is lehet más célja.) 

GÖDI SE – Dunaújváros 
6 : 25

A lényegesen jobb körülmé-
nyekkel rendelkezõ, tapasztal-
tabb újvárosiakkal szemben az
elsõ negyedben egyenrangú
partnerek voltunk, majd az el-
sõ bajnoki mérkõzés izgalma
és feszültsége bénítólag hatott
a gyerekekre. A nagyarányú
vereségben közrejátszott az is,
hogy tapasztalatszerzés céljá-
ból a meccs második felében a
cseresor szerepelt, a kezdõk
inkább a számunkra sokkal na-
gyobb jelentõségû Vác elleni
meccsre tartalékoltak, nem is

hiába. Feltétlenül említést ér-
demel azonban, hogy ezen a
meccsen született Göd elsõ
bajnoki találata, mely Bauer
Benedek (2 gól) nevéhez fûzõ-
dik. A többi gödi gól szerzõi:
Tasi Richárd, Szabo Tamás,
Szabó Péter, Riz Tamás.

Vác – GÖDI SE
6 : 16 NYERTÜNK!!!

Tudtuk a „szomszédvárak”
közötti meccsek mindig rang-

adók, ennek szellemében ké-
szültünk a Vác elleni mecs-
csünkre is. Hozzánk hasonlóan
õk is idén szerepelnek
elsõízben a bajnokságban an-
nak ellenére, hogy 10 éve léte-
zik Vácott a vízilabda. Elõze-
tesen néhány mérkõzést már
játszottunk egymással változó
sikerrel, de azért a tétmeccs
mindig más….

Hatalmas lendülettel
kezdtett mindkét csapat, lát-
szott, vérbeli rangadó lesz a ta-

lálkozó. A váciak kezdtek job-
ban, két góllal indították a bu-
lit, míg Horváth Brúnó egy na-
gyon határozott egyéni akció-
val ébresztõt nem fújt a gödi-
eknek: 2:1 Erre még sikerrel
válaszolt a Vác: 3:1, de nem
sokkal ezután Brumi bizonyí-
totta, hogy nem volt véletlen
találat az elsõ, lõtt még egyet:
3:2 Innen pedig magára talált
az egész csapat, egymás után
lõttük az idõnként kifejezetten
látványos akciók végén a gólo-
kat! A mérkõzés utolsó két ne-
gyedében már csak a gólarány
volt kérdéses. A csapat ezzel
megszerezte Göd elsõ hivata-
los bajnoki gyõzelmét!

A gyõzelmet kivívó csapat
–zárójelben a lõtt gólok szá-
ma:

Kindlinger Péter
Rajna Roland (kapusok)

Tasi Richárd
Gellai Dani (2)
Horváth Brúnó (3)
Bauer Benedek (6)
Taar Márton (1)
Szabó Tamás (4)
Szabó Péter
Berta Bence
Riz Tamás
Riz Róbert
Éger Norbert

A mérkõzés után jólesõ ér-
zés volt fogadni a gratuláció-
kat, mellyel a többi csapat ve-
zetõi elismerték a csapat he-
lyenként kifejezetten érett és
látványos játékát! 

A következõ forduló no-
vember 7-én Pécsett lesz,
ahol Nagykanizsa és Szombat-
hely ellen folytatjuk a bajnoki
szereplést, reméljük újabb
gyõzelemmel.

HORVÁTH ÁKOS

VEZETÕEDZÕ

GÖDI SE VÍZILABDA

SZAKOSZTÁLY

Megkezdõdött…
Vízipólósaink elsõ bajnoki gyõzelme

A Dunakeszi  Kinizsi Utánpót-
lás Sportegyesület idén októ-
ber  16-án szombaton 19 órai
kezdettel rendezi meg a  ha-
gyományos jótékonysági bálját
a Radnóti Miklós Gimnázium
aulája.

A kellemesnek ígérkezõ va-
csora után tombolasorsoláson
és árverésen értékes tárgyak,
ereklyék találnak gazdára. A
hangulatos muzsikát ezúttal is
a Jagelló zenekar szolgáltatja.

Belépõjegyek vacsorával
3500 Ft-os áron, támogatói je-
gyek 1000 Ft-os áron vásárol-
hatók a Kinizsi-pályán. Jegy-
rendelés telefonon: 06-30/40-
22-381 (Veres Péter elnökségi
tag).

A bál nyereségét a DKUSE
vezetõsége ezúttal is utánpót-
láscsapatai körülményeinek ja-
vítására fordítja.

A szervezõk minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak!

III. FUT-BÁLMajdnem úgy mint a nagyok...



24SPORT

Gödön 1926 óta van kézilabda
élet. A gödi Kincsem parkban
játszották le az országban az elsõ
férfi kézilabda mérkõzést.

A nõi kézilabda csapatunk
2000 óta szerepel NB I/B-ben –
tájékoztat Schütt István szakosz-
tályvezetõ. - Eddig 9., 8., 4., 8. he-
lyen végeztek a lányok. Áldatlan
állapot vesz körül bennünket az
utóbbi években, de a csapat ösz-
szefogása és hite biztató a jövõt
ígér – mondja optimistán a sport-
vezetõ. - Az idei bajnokságban a
Keleti csoportban szerepelünk, ti-
zennégy csapat verseng a bajnoki
címért. A bajnokság elõtt még
csak öten voltunk és a rajtig csak
két edzést végeztünk.  Nálunk a já-
tékosok és edzõnk Margaretovics
Milenkó semmilyen jutatásban
nem részesül. Játékuk a lelkese-
désre, a szívvel-lélekkel való sze-
replésre épül. Az is hozzájárult,
hogy az öt mérkõzésen csak egy
pontot értünk el, hogy kapusunk,
Megyes Ildikó és a mezõnyjáté-
kos, Natasa Krivokapics elment.
Négy játékosunk közül a kapus
Juhász Zsuzsannának gyermeke
született, anyai örömök elé néz
Birkás Anikó, Tóth Eszter, Papp
Csilla.  Sípos Barbara spanyolor-
szági NB I-es csapathoz igazolt.
Heti két edzéssel készülünk a baj-
noki mérkõzésekre, melyeket a

dunakeszi sportcsarnokban játsz-
szuk.  Az ifjúsági csapat edzéseit
Komlósi Attila irányítja, a serdülõ-
két Bagócsi Sándor. Az õszi sorso-

láskor azt kértük, hogy minél
többször idegenben szerepelhes-
sünk, hogy tavasszal a Németh
László iskolában épülõ új sport-
csarnokban játszhassuk hazai mér-
kõzéseinket. A hátralévõ nyolc
mérkõzéstõl azt várom, hogy a
csapat jobban összekovácsolódjon
és a középmezõnyben zárjuk az
õszi szereplést. Bár nagyon meg-
terhelõ számunkra a sportcsarnok
igénybevételével járó költség, de
öröm az ürömben, hogy lelkes
szurkolótáborunk kitart mellet-
tünk. Sõt még idegenbe is elkísér-

nek bennünket. Már nagyon vár-
juk támogatóinkkal – Önkor-
mányzat, Gender Coop – és szur-
kolóinkkal, hogy hazai környezet-
ben, az új sportcsarnokban futhas-
sanak ki a lányok a kezdõkörbe. 

Schütt István elismeréssel be-
szélt a csapat rangidõs játékosá-
ról, Balázsovits Mónikáról, aki 22
éve játszik az együttesben. A
szakosztályvezetõ így zárta nyi-
latkozatát: - Örülünk, hogy
Bagócsi Sándor átvette a serdülõ-
csapat edzéseinek irányítását.
Valljuk, hogy az alapok megte-
remtése lehet a jövõnk záloga. 

Eredmények: Hajdúnánás –
Göd SE 31 – 28 (gd.: Baksa 10,
Sípos 7, Orosz 5, Nagy 3,  Gór
Nagy 2, Békési 1), Bugyi – Gödi
SE  24 -24 ( gd.: Baksa 10, Orosz
5, Gór Nagy 4, Békési,
Némethné, Szaczky, Balázsovits,
Nagy ), Gödi SE – Derecske 28 –
39 (gd.:  Baksa 8, Balázsovits 6,
Gór Nagy 5, Nagy 5, Orosz 2,
Békési 1, Némethné 1), Csömör –
Gödi SE 31 – 24 (gd.: Baksa 11,
Orosz 6, Nagy 3, Sipos 3,
Balázsovits 1), Miskolc – Gödi
SE 27 – 27 (Gd.: Gór Nagy 10,
Baksa 8,  Nagy 5, Orosz 3, Né-
meth, Orszáczky 1-1 )  

Õszi hazai mérkõzéseink: októ-
ber 16-án 17.30  Göd – Turkeve,
október 31-én  17. 30 Göd – Gyu-

la, november 14-én 17.30 Göd –
Mátészalka, november 28-án
17.30 Göd – Szeged (Elõtte ifjú-
sági mérkõzések)              

SOLYMOSI

A bajnokságban az ifi csapat áll jobban
Erdélyi „Janika” már 15 gólnál tart

AGödi SE labdarúgó csapata Pest megyei II. osz-
tály Északi csoportjában szerepel, Turtóczki Sán-
dor edzõ vezetésével kezdték a felkészülést a
2004 – 2005. évi bajnokságra.

A csapat jól vette a bajnoki rajtot – monda az
edzõ.  - Az eddig lejátszott tizenegy mérkõzésen
elsõsorban a fiatalokat szerettem volna beépíteni
a csapatba, akik teljesítménye még igen hullám-
zó. Bízom benne, hogy a mérkõzések számával
javul, kiegyensúlyozottabbá válik a kapuban
Ficza, a mezõnyben Bogdán, Tábor és Szabó tel-
jesítménye – reménykedik az egykori kiváló NB
I-es futballista, aki a kispadon is hasonló sikereket
szeretne elérni. - A bajnokság hetedik fordulójá-
ban kaptunk ki elõször. Sajnos a meghatározó já-
tékosok közül Erdélyi és Csuka sérüléssel bajló-
dott. A védelem teljesítményének javulnia kell,
sok a kapott gól.  Ezzel együtt is úgy érzem, hogy
a csapatnak van stílusa. De idõ és türelem kell ah-
hoz, hogy összekovácsolódjon. A huszonegyes
keretbõl Szabadi Gábor egészségügyi okok miatt
kivált, Szádoczki munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tud edzésre járni, így nem lehet a csapat tel-
jes értékû harcosa. Továbbra is heti három edzés-
sel készülünk a hátralévõ mérkõzésekre és szeret-
nénk az elsõ hatban végezni az õszi bajnokság be-
fejezése után.

Az ifi csapat edzéseit továbbra is Tuza József
irányítja, aki elismerõen mondta, hogy a jó barátok
játszanak az együttesben, ami a pályán is megmu-
tatkozik. Tuza mester Bogdán, Drozgyik, Szabó és

Ficza teljesítményével elégedett. – Az elért ered-
ményünkre büszkék lehetünk. Abajnokságban el-
sõ három helyezett csapatnak egyenlõ pontszáma
van, csak gólkülönbséggel szorultunk a harmadik
helyre. Cél egy szép õszi szereplés lezárása.

Eredmények: 
Felnõttcsapat.  Göd – Nagymaros 3-1 (Er-

délyi 3), Göd – Kerepes 4 -1 (Erdélyi 2,
Laczik. Csuka), Pécel – Göd 2-2 (Erdélyi,
Tuza), Göd – Tárnok 1-1 (Csuka), Perbál –
Göd 1-1 (Jakus), Göd – Diósd 2-2 (Kiss, Erdé-
lyi), Sóskút – Göd  6 -3 (Erdélyi 2, Kekecs),
Göd – Pilisvörösvár 5 -2 (Erdélyi 2, Kiss,
Szádoczki, Csuka), Váci Reménység – Göd 0
– 2 (Erdélyi 2), Göd – Dunaharaszti 2 -5 (Kiss,
Bogdán), Pilisszentiván – Göd 6-3 (Erdélyi 2,
Buza, öngól)

Ifjúsági: Göd – Nagymaros 7- 0 (Buza 3,
Bogdán 2, Tábor, Drozgyik), Göd – Kerepes 1
-2 ( Drozgyik), Pécel – Göd 0 – 4 (Rapavi 2,
Nagy, Bogdán), Göd – Tárnok 2 -0 (Szabó,
Buza), Perbál – Göd 1 - 3 (Kun, Tábor, Sza-
bó),  Göd – Diósd 3 – 1 (Bogdán 2, Nagy),
Sóskút – Göd  0 – 11 (Drozgyik 4, Bogdán 3,
Mucs 2, Szabó, Nagy),  Göd – Pilisvörösvár 2
– 3 (Nagy, Bogdán), Váci Reménység – Göd
2 – 10 (Drozgyik 4, Mucs 2, Tábor, Szabó,
Bogdán, Kiss ),  Göd – Dunaharaszti 4 – 0 (
Drozgyik, Szabó, Tábor, öngól),
Pilisszentiván – Göd  3 – 5 (Tábor 2, Bogdán,
Kiss, Pálinkás)

A hátralévõ hazai mérkõzések: október 24-
én 13,30  Göd – Erdõkertes ( ifi 11.30), 

November 7. 13.00 Göd – Halásztelek ( ifi
11.00).

SOLYMOSI LÁSZLÓ

A gyõzelem várat magára
A gödi Kincsem parkban játszották az elsõ kézilabda mérkõzést hazánkban

„Janika” a csapat gólzsákja

Balázsovits Mónika
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Scarabeus a K2-ben!
Október 16-án, 

szombat este 8 órától kifulladásig...
Belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

K2 Sörözõ Göd, Ady E. u. 4.

Általános szolgáltatás: - focipálya – biliárdasztal – teniszpálya -
szalonnasütõhely, bográcsoló, flekkensütõ - kerti party - gyógyvizû
termálfürdõ 2 km-re (bentlakónak 50% kedvezmény belépõre) - ka-
jak, kenu (bentlakónak) - lovaglási lehetõség közelben - Bp.-Szob
kerékpárút - étkezés - Duna Csárda
Családok részére: - egész nap nyitott park – vendégszállás - gyer-
mek-buli – szalagavató - érettségi bankett – osztálytalálkozó – eskü-
võ - rendezvényhez ebéd, vacsora
Cégek, intézmények részére: - konferenciaterem - szakmai tréning
- üzleti találkozó – árúbemutató – kiállítás - üzleti ebéd, vacsora -
elõadás, mûsor - színházi bemutató - hangverseny 
- iskolai tábor - „erdei iskola”

Nyitva: Június 1. – szeptember 15. között a faházak
Egész évben a fûthetõ közösségi helyiségek

Cím: 2132 Göd, Jósika utca 14.
Telefon/fax: 06-27-336-407, 06-1-443-5525

E-mail: duna_part@invitel.hu
Honlap: www.nyaralohazak.hu

Dunapart NyaralóházakFORMÁ-ba HOZUNK!
Te is szeretnél ügyes, erõs, híres és egészséges lenni?

Persze, hogy szeretnél! A Váci Forma
Sportegyesület Birkózó Szakosztálya erre
most egy kihagyhatatlan lehetõséget kínál
neked! Képzeld csak, olyan kiemelkedõ
tudású versenyzõkkel edzhetsz együtt, mint
Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, Hirbik
Csaba világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes
kötöttfogású, Dencsik István, Farkas Zoltán

és Szabó Gergõ többszörös magyar bajnok szabadfogású birkózók.
Ugye, milyen nagyszerû lenne, ha egyszer Te is a nyomdokaikba
léphetnél! 

Gondold meg jól és bátran mondj igent!
Ha már jársz iskolába, de még nem vagy 10 éves, nem kell mást

tenned, mint kézen fogni a Szüleidet és jelentkezni a FORMA FIT-
NESS CLUB-ban. Itt tartjuk az edzéseinket, hétfõn, szerdán és pén-
teken. Címünk: 2600 Vác, Telep utca 2-4. (a Mezõgazdasági
Szakiskola alagsorában). Szeretettel várunk 16:30 és 17:00 óra
között, tehát olyan idõpontban, mikorra már elkészítetted a leckéd –
ugye? 

Egyszerre két edzõd is lesz: Nagy Lajos vezetõedzõ, aki maga is
élvonalbeli birkózó volt, õ irányítja a junior szabadfogású válogatott
keretet is, valamint Ubránkovics Csaba, aki nemrég még a felnõtt
kötöttfogású magyar válogatott felkészülését vezette.

Nyugodtan rájuk bízhatod magad, õk majd…

FORMÁ-ba HOZNAK!
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• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, moso-
gatógépek, mikrohullámú sütõk, vil-
lanytûzhelyek 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 te-
kercselés, ablak és lakástakarítás Gö-
dön a Kincsem Parkban. Ny: 10-17-
ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-
296-1771

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

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

• Külföldrõl kapott extra minõsé-
gû gyermekruhák eladók (56cm-
158cm). 06-20/ 455-4540 

• Önnek még nincs 3 diplomája,
de mégis szeretne elõbbre jutni?
Érettségizett munkatársakat kere-
sünk! Jelentkezés munkanapokon 9-
16 óra között a 20/2496363-as tele-
fonszámon. MPK RT.

• Közép- és felsõfokú nyelvvizs-
gára felkészít angol tanár. Tel.: 06-
20-200-0086

• Gödön, a Hotel Aphroditeban
teljesen felszerelt masszázsszalon
bérbeadó. Tel.: 06-30-282-1468

Apróhirdetések
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Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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