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Nemzeti, gödi és uniós zászlókkal
fellobogózva készült az 1956-os
forradalom és szabadságharc em-
léknapjára, a köztársaság kikiáltásá-
nak tizenötödik évfordulójára a vá-
ros. Az ünnepségre, amelynek ven-
dége volt dr. Szabó Imre, a Pest Me-
gyei Közgyûlés elnöke, a testvérte-
lepülés, Hegyközpályi polgármeste-
re és alpolgármestere is, a József At-
tila Mûvelõdési Házban került sor,
október 22-én. Az ünnepség kezde-
tén a megjelenteket, közöttük
Kammerer Zoltán olimpiai bajno-
kot, Sándor István polgármester kö-
szöntötte.

Sándor István bevezetõjében a
saját emlékeibõl idézett, és arról be-
szélt, hogy az 1956. októberi forra-
dalmi eseményektõl senki nem tud-
ta magát függetleníteni, és mindenki
azt tette, amihez bátorsága volt. Fel-
idézte azt a napot, amikor a forrada-
lom bukása után, visszatértek az is-
kolába, azt a szorongató érzést,
hogy viszontlátják-e valamennyi di-
áktársukat. 1956. októberének sok
fiatal hõse volt, köztük a gödi Iván

Kovács László, akinek – az elõzõ
napon, a képviselõ-testület rendkí-
vüli ülésén, meghozott döntés értel-
mében – szobrot állít az önkor-
mányzat. Az ünnepség szónoka,
Szabó Imre is megemlékezett az
1957-ben mártírhalált halt gödi Iván
Kovács Lászlóról.

Folytatás a 3. oldalon.

Díszpolgárt avattak a
forradalom emléknapján
Szabó Imre fejet hajtott Iván Kovács László emléke elõtt

Sándor István polgármester: 1956. októberének 
sok fiatal hõse volt, köztük a gödi Iván Kovács László

A forradalom emlékére kopjafát 
állított a Fidesz gödi szervezete
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Két új játszótérrel gyarapodott a
közelmúltban Göd. Az egyik a
Millenniumi emlékparkban épült
meg, a másik pedig a Hernád-köz-
ben. Nem sokkal a játszóterek

használatba vétele után egy hét-
köznap délután jártunk mindkét
helyen Pinczehelyi Tamás alpol-
gármesterrel. 

Folytatás a 11.oldalon.

Felépült két új játszótér
Örülnek a szülõk, boldogan játszanak a gyerekek

Szobrot állít a város Iván Kovács László
56-os mártírnak, döntött egyhangúlag a
képviselõ-testület az október 22-én meg-
tartott rendkívüli ülésen. Ugyancsak
egyhangú volt a döntés abban is, hogy a
logopédiai szakszolgálat alakuljon át vá-
rosi pedagógia szakszolgálattá, és igen-
nel szavazott valamennyi képviselõ arra
is, hogy az önkormányzat értékesítse a
tulajdonában lévõ gyógyszertárat. Egy-
ségesen elfogadták a képviselõk a va-
gyongazdálkodásról szóló rendeletet, s
közmegegyezés volt abban, hogy az idei
közmeghallgatásra december 9-én kerül-
jön sor.

Arendkívüli ülés elsõ napirendi pont-

jaként Sándor István polgármester ter-
jesztette elõ azt a javaslatot, hogy szobor
örökítse meg az 56-os mártír, Iván Ko-
vács László emlékét, a szobor elkészíté-
sére pedig pályázatot írjon ki az önkor-
mányzat. Mint a polgármester elmondta,
már ígéretet kapott arra, hogy a szobor
felállításához – az állam által juttatott ke-
retbõl – a Pofosz is hozzájárul. Az elkép-
zelések szerint, a szobor a majdan elké-
szülõ új mûvelõdési központ elõtt kap-
hatna helyet. Ugyancsak egyetértett a
testület a helyi Fidesz-szervezet kezde-
ményezésével: egy kopjafa felállításával
a Marignane téren.

Folytatás a 6. oldalon.

Rendkívüli testületi ülés:
Szobor Iván Kovács Lászlónak

Logopédiai helyett pedagógiai szakszolgálat 

Gödi Cukorbetegek Klubja el-
nevezéssel, a Budapesti Cukor-
betegek Egyesülete szervezésé-
ben – elnök: Sámán Miklósné –,
2005 január hónaptól az Ady
Mûvelõdési Házban Dr. Lapp
Gazdag Anikó és a József A.
Mûvelõdési Házban Dr. Lantos

István háziorvosok szakmai ve-
zetésével havonta egy alkalom-
mal, két-két óra ottléttel klub-
napot tartunk. A Civil Szervezõ-
dés létrejöttét Sándor István
polgármester úr szívesen vette,
és támogatásáról biztosította.

Folytatás a 14. oldalon.

Gödi Cukorbetegek Klubja

Ölelik, szorítják a földet
drága halottaink:

szét ne essen, ahogy az ég
csillag-tengerében ring.

Csontjaik megtöretnek, lent
a mély erõs legyen,

szívükbõl fû, fa, virág nõ
ez elsõ éjjelen.

Gyökér-kezük összeér, ha
leszáll az éjszaka,
fáradt fejét az Isten

Föld vánkosára hajtja.
Országom halottai, mind,

vagytok annyian,
tépi ruháját holt anyám,

takargat boldogan!
Ma este pihenjetek meg,

a csönd imája vár;
állunk a szemetek elõtt:
fekete-fény gyertyaszál.

FENYVESI FÉLIX LAJOS

Halottak napja
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Mint minden évben, a helyi
POFOSZ szervezet saját szerve-
zésben idén is megrendezte a
maga 56-os estjét. Maradva a
hagyományoknál nem pártpoli-
tikust, megyei vezetõt hívtam
meg, hanem valóban hiteles öt-
venhatosokat. Az idén Vasvári
Vilmos, a POFOSZ elnöke és Dr.
Drábik János jogász-közgaz-
dász volt a vendég.  Sándor Ist-
ván polgármester is részt vett az
esten. Örültem, hogy az est elõtt
– úgy érzem – jó hangulatú be-
szélgetés folyt a polgármester úr
és a POFOSZ elnöke között. Eb-
ben a beszélgetésben megálla-
podtak arról, hogy Gödön lesz
’56-os tér, és oda egy Iván-
Kovács Lászlót ábrázoló szobor
kerül. Amikor úgy három hete
ez a gondolat felvetõdött, az el-
sõ beszélgetésünknél igent mon-
dott a kérésre Sándor István.
Úgy tudom, testületi ülésen
(amelyre én sosem kapok meg-
hívót, nem tudom miért) a pol-
gármester úr tájékoztatta a kép-
viselõket is. Ehhez a nem kevés
pénzt követelõ emlékmûhöz pá-
lyázat útján is igyekszünk a fe-
dezetet biztosítani, s ebben
együtt kell mûködnie a
POFOSZ-nak és a polgármesteri
hivatalnak.

Az est elsõ felszólaló vendé-
ge, Vasvári Vilmos beszélt fia-
talságáról, tanulmányairól és
hogy tartalékos tisztbõl hogyan
lett sok évet börtönben letöltött
„ellenforradalmár” – ahogyan az
’56-ot leverõk neveztek bennün-
ket. Egy katonai osztaggal jött
pestre, és ott találkozott a forra-
dalommal. Ott határozta el,
hogy soha semmilyen körülmé-
nyek között nem fog magyar
testvéreire lõni. Végig harcolta a
forradalmat, ’57 februárjában
tartóztatták le, öt évet töltött
börtönben. Kiszabadulása után,
a számviteli fõiskolát végzett
ember, kétkezi munkát vállalt
egy öntõdében, segédmunkás-
ként. Onnan ment nyugdíjba. 

Vasvári Vilmos a POFOSZ
alapítója. Véleménye, hogy a
háború elõtt, a hosszú Horthy
korszakban igen magas színvo-
nalúan vallásos, és erkölcsös
életet élt a nemzet. Beszélt a
megcsonkított országról, a Tria-
noni diktátumról. Erre a tiszta, a
Tízparancsolaton nevelkedett
nemzetre csaptak le ’45 után
azok, akik sok-sok év alatt tönk-
re tették, lezüllesztették, elsor-
vasztották az erkölcsöt, a becsü-
letet és a hazaszeretetet!

1948-ban az iskolákban leve-
tették a keresztet a falról. Mától
nincs Isten! – mondta az öreg
pedellus. Ettõl az idõponttól
kezdve rendszeresen jöttek a ki-
telepítések, letartóztatások,
„mûködtek a kuláklisták”. Az

emberek kezdték érezni, hogy
egy egészen más világ követke-
zik. „Elkezdték verni belénk a
demokráciát.” A börtönök meg-
teltek, munkatáborok nyíltak. A
sötétség leple alatt sokakat el-
tüntettek, és a ma 298-as parcel-
laként ismert sírkertet kezdték a
halottak benépesíteni. Magyar-
országra sötét korszak borult.

Rákosit 1953-ban az addigi
földmûvelésügyi miniszter,
Nagy Imre váltotta le a minisz-
terelnöki székben. Megnyíltak a
munkatáborok kapui, a kitelepí-
tettek hazatérhettek, és az or-
szág valósággal fellélegzett. Így
érkeztünk 1956. október 23-
ához. A diktatúra elleni gyûlölet
magas fokra hágott, és a nem-
zetben volt még egy kis erkölcsi
tartás, megfogták egymás kezét,
és azt mondták: Nem, ez így
nem mehet tovább! Az egyete-
mista fiatalok kivonultak, és
olyan érzelmekkel, és átéléssel
énekelték a Himnuszt, ahogy
elõtte és utána soha. Micsoda
erõvel zúgott a „Talpra ma-
gyar!” és az, hogy „Aki magyar,
velünk tart!” (A folytatásról bõ-
vebben írtam az elõzõ szám-
ban.) 

Végezetül elhangzott, hogy
nagy várakozással voltak az öt-
venhatosok 1989-ben, az úgyne-
vezett rendszerváltáskor. Hány
párt tûzte zászlajára ’56-ot? Mi-
re észbe kaptunk, már megint át-
vertek bennünket! „Erre a harc-
ra” nem voltunk felkészülve. Az
idegen eszmék, a globalizmus
ellen nem lehet fegyverrel har-
colni. A kirekesztett ’56-osokat
azok képviselték, és képviselik
ma is a Parlamentben, akik a
forradalmat leverõ utódpárttal
kollaboráltak, így szerintünk el-
árulták ’56 szellemét és a nem-
zetet is. Napjainkat a rendszer-
váltás utáni hatalmi mámor ural-
ja, melynek már semmi köze a
munkásosztályhoz, a szocializ-
mushoz, éppen a fordítottja tör-
ténik: a kapitalizmus kiszolgálá-
sa, sõt, a hatalom birtokosai ma-
guk a magyar kapitalisták. Õk
most is idegen ideológiát szol-
gálnak, az internacionalista
globalizmust, ezért tudják még
most is tele tüdõvel énekelni,
hogy „Fel vörösök, proletá-
rok!”, és hogy „Ez a harc lesz a
végsõ”. Másnap ugyanõk ének-
lik az Operában a Himnuszt.
Már minden az övék! Csak tud-
nám, hogy még ki ellen harcol-
nak?. 

Befejezésül azt mondta Vas-
vári Vilmos, hogy úgy kellene a
kommunizmus elleni harcot is

vívni, mint a fasizmus ellen vív-
tak annak idején. Bizonyított
tény, hogy a kommunizmus leg-
alább 5-ször annyi áldozatot kö-
vetelt az emberiségtõl, mint a
fasizmus!

Az est másik vendége Dr.
Drábik János jogász-közgaz-
dász, a hajdani Szabad Európa
rádió utolsó fõszerkesztõje volt.
Drábikot Kanadából felkérték,
hogy írjon egy könyvet az ’56-
os forradalomról, melynek leg-
fõbb megállapítása legyen, hogy
fontos szerepe volt a bolseviz-
mus bukásában a magyarországi
felkelésnek, hogy kulcsfontos-
sággal bírt abban, hogy a szovjet
birodalom végül felbomlott. A
megbízást, figyelembe véve
napjaink eseményeit, nem tudta
teljesíteni. Mert elõször arra kel-
lett volna felelnie, mi volt az
’56-os eseménysorozat. Forra-
dalom, ellenforradalom? Mit
akartak az ötvenhatosok? Azt,
ami most már megvalósult?
Látva az utolsó 6-8 év történése-
it, rá kellett döbbennie, hogy ez
a világ sokkal kegyetlenebb, és
ugyanazt a célt követi, mint az
elõzõ: rátenni a kezüket a gazda-
ságra, s a pénzzel megszerezni a
politikai hatalmat. Ez egy köz-
pontilag vezérelt rendszer, glo-
bális, világhatalmi törekvés –
irányítani a világ gazdasági tör-
ténéseit. 

Mi a forradalom? A marxista
forradalom után a bolsevikok
erõs rendõri diktatúra mellett
mindent államosítottak – úgy
vették el az emberek által meg-
termelt javakat. Az sem volt
jobb, mint a kapitalista kizsák-
mányolás. A magyar forradalom
megmutatta, hogy van harmadik
út is. A nemzet ráérzett arra, amit
a teljesítményhez kötött magán-
tulajdon szentsége jelent. A ter-
mészettõl és Istentõl eredõ jo-
gokkal megpecsételt, õsidõk óta
alapvetõ emberi jogként kezelt
magántulajdoni rendszert kíván-
ta vissza. Ezeket az eredendõ jo-
gokat tagadja mind a klasszikus
kapitalista, mind a bolsevik
rendszer. Erõszakkal elrabolni az
emberi teljesítménybõl fakadó
gyarapodást a dolgozó néptõl!
Az átmentett eszmék, rendsze-
rek, emberek (D 209, Apró ro-
konság), ma privatizációnak ne-
vezett tökéletes szabadrablást
hajtanak végre, a nemzet vagyo-
nát mentik a saját zsebeikbe. Na-
gyon jól tudják, hogy a vagyon
elválaszthatatlan az önrendelke-
zéstõl, s fordítva. Ezért ma erõ-
szak helyett banki trükkökkel,
kamatokkal, eladósítással, aljas

módon fosztanak meg attól,
hogy saját teljesítményünkkel
szerzett tõkénket élvezhessük.
Így nyugodtan elmondhatjuk,
hogy a mostani rendszer sokkal
igazságtalanabb, mint a Kádári
diktatúra utolsó évei voltak! 

Dr. Drábik beszélt arról, hogy
több pontból álló javaslatát el-
juttatta a „megfelelõ személy-
hez”. Elmondta, hogy az elmúlt
15 évben jogtalanul privatizált
állami vagyon a nemzet vagyo-
na volt. A kormányon levõk a
„nemzet jóvoltából” csak keze-
lik azt. Az eredeti tulajdonosok
jóváhagyása, beleegyezése nél-
kül elidegenítették, elkótyave-
tyélték. A hajdani állami vagyon
90 %-át eladták, hogy állami
adósságok törlesztésére fordít-
sák a pénzt, a kezdeti adósság
mégis növekedett! Bár az állam-
adósság a FIDESZ kormányzat
alatt kissé csökkent, de az utób-
bi idõben ismét túllépte a 10
milliárdot. 

Hallhattunk a multinacionális
cégeknek a magyar vállalatok-
kal szembeni adókedvezményei-
rõl. Az Európai Uniótól is arra
kértünk halasztást, hogy a mul-
tik még 10 évig további adó-
mentességet élvezhessenek. So-
káig beszélt az elõadó a további
banki ügyletekrõl. Sajnos azt
hallhattuk ki belõle, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Bank nem is ma-
gyar, és nem is nemzeti. Az EU-
ba úgy léptünk be, hogy messze
a legrosszabb szerzõdéseket kö-
töttük. Dr. Drábik János beszéde
végén a magyar forradalom óri-
ási jelentõségét abban jelölte
meg, hogy a magyar nép elutasí-
totta a kommunista zsákutcát, de
elutasította a finánckapitalista
zsákutcát is. A világhatalomra
törõ nagytõkés bankárvilág -
mely az erõszakos bolsevizmus-
tól szabadulni akart ugyan –
még nem volt felkészülve egy
ilyen kemény népi kezdeménye-
zésre. Fel kellett építeniük a bol-
sevik rendszereken belüli sza-
badkõmûves nómenklatúrát (pl.
Gorbacsov, Jelcin), akik aztán a
nyugat érdekeit szolgálták – a
kommunista rendszer bukásáig.

Sajnos az estrõl hiányoztak a
fiatalok, az iskolások, bár a két
iskolaigazgatónak személyesen
adtam át a meghívót. Bízom
benne, hogy csak véletlen volt a
távolmaradásuk.  Pedig jó alka-
lom kínálkozott nekik is arra,
hogy népük történelmével
elsõkézbõl ismerkedhessenek! 

Köszönet a Dunakanyar TV
munkatársainak a nagyon szép
’56-os megemlékezésért, melyet
22-én és 23-án adtak le. 

V. ZAHORÁN SÁNDOR

POFOSZ ORSZÁGOS

ELNÖKSÉGI TAG

Vendégünk volt…
Vasvári Vilmos és Dr. Drábik János
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Folytatás az 1. oldalról.
A fiatal sportoló részt vett a Corvin-

közi harcokban, a forradalom bukása
után pedig egy maga szerkesztette folyó-
iratot is kiadott, amelyben a Nagy Imre
kormány visszaállítását követelte. Mint
Szabó Imre mondta, fejet hajtunk e fiata-
lok és mindazok elõtt, akik a nemzeti de-
mokráciáért küzdöttek. A megyei köz-
gyûlés elnöke kiemelte, hogy a kezdet
vidám volt, igazi forradalom, és a forra-
dalom napjaiban megszületett a demok-
ratikus egység. Ezt a bizakodás, az ösz-
szefogás képeit tükrözõ dokumentumok
is erõsítik. Szabadságot, a függetlensé-
get, a demokráciát akartak, igazságot, és
a nemzetet kiszabadítani rabságából. A
szónok arra is emlékeztetett, hogy tizen-
öt évvel ezelõtt, 1989. október 23-án, ép-
pen az ’56-os forradalom évfordulóján,
kiáltottuk ki a köztársaságot, százezrek
lelkesedése közepette.

Ezt követõen jelentették be, hogy a
képviselõ-testület szeptember 2-i, rend-
kívüli ülésén döntött arról, hogy a Göd
város díszpolgára címet adományozza

Kammerer Zoltánnak. A gödi sportoló,
miután négy évvel ezelõtt, a Sydney-i
olimpián, a kajak kettesben ötszáz méte-
ren, a négyesben ezer méteren szerzett
aranyérmet, az idén Athénban, a kajak
négyesben, ezer méteren lett olimpiai
bajnok, és egy újabb aranyéremmel lett
gazdagabb. A fiatal kajakozó az elmúlt
években kétszer lett világbajnok és két-
szer nyert Európa-bajnokságot is. Telje-
sítményét 2000-ben Pro Urbe kitüntetés-
sel ismerte el a város, most díszpolgárá-
vá avatta. A kitüntetõ címet tanúsító ok-
levelet Sándor István polgármester adta
át az olimpiai bajnoknak, megjegyezve,
hogy „Kammerer Zoltánban még né-
hány olimpia benne van”… Az új dísz-
polgár köszönetet mondott azért, hogy
megkapta a várostól a legmagasabb ki-
tüntetést.

Az emléknap programja a Huzella Ti-
vadar Általános Iskola tanulóinak mûso-
rával folytatódott, majd Iván Kovács
László emléktáblájánál tartottak koszo-
rúzási ünnepséget.

BORGÓ JÁNOS

Díszpolgárt avattak a
forradalom emléknapján
Szabó Imre fejet hajtott Iván Kovács László emléke elõtt

Október 23-án sokan és sokféleképpen
emlékeztek a negyvennyolc évvel ez-
elõtti eseményekre. Akkor szép, napos
õsz volt. A vénasszonyok nyarának
utolsó melengetõ napsugarait élvezték
az emberek városon és falun. 

Most borongós, esõs idõben gyûltek
össze sokan a Marignane téren, hogy
méltóképpen emlékezzenek meg az
1956-os forradalom és szabadságharc
48. évfordulójáról, és elhelyezzék ko-
szorúikat az újonnan felállított kopjafa
lábánál.  A mesterien kifaragott emlék-
oszlopot - amely a Fidesz Gödi Szerve-
zetének kezdeményezésére, és Nagy
Gábor keze munkáját dicsérve áll a tér
szélén - Imre Zsolt, a Fidesz országgyû-
lési képviselõje, és Lenkei György, a Fi-
desz helyi elnöke leplezte le. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével Sándor
István polgármester, ott
voltak az önkormány-
zat és a helyi politikai,
illetve civil szervezetek
képviselõi.

A Himnusz elének-
lése után Imre Zsolt
mondott ünnepi beszé-
det. 1956 ifjúsága kirá-

lyi örökséget hagyott ránk. - idézte fel
az eseményeket Albert Camus szavai-
val. Majd saját gondolataival folytatta: -
De tudjuk-e, érezzük-e, milyen nagy
dolog a szabadság? Akkoriban a nyuga-
ti értelmiség nem egészen értette, miért,

és hogyan vált a szocializmus nemes
eszméje a valóságban az elnyomás, a
megfélemlítés mindennapos gyakorla-
tává. 

Az emberek szabadságra vágytak, és
ezt a szabadságot remélték kivívni 1956
októberének utolsó napjaiban. De ez a
szabadság nagyon rövid életû volt. Utá-
na a gyász, a fájdalom, a szenvedés évei
következtek. Az országot kettészakítot-
ta a forradalom. Az emberek féltek, de
élni akartak. Ezért kellett sokaknak ha-
zugságra kényszerülniük.

Ma, 48 évvel az események után,
már nincs szükség arra, hogy hazud-
junk. Kivívott demokráciánk azonban
még most is törékeny. Akkor lesz szi-
lárd és kikezdhetetlen, ha közös akarat-
tal le tudjuk zárni a múltat. Még élnek a
tanúk, még élnek azok, akiknek bocsá-

natot kell kérniük, és azok, akik elfo-
gadják ezt a bocsánatkérést. De felnö-
vekedett egy olyan nemzedék, akinek
‘56 eseményei már csak történelem-
könyvekbõl, vagy családi történetekbõl
ismertek. Kötelességünk, hogy el-
mondjuk nekik, mi is történt akkor. A
hazugság a múlté. Gyerekeinknek, uno-
káinknak már nem kell félniük semmi-
tõl. Õk kérdezhetnek, mi pedig vála-
szolhatunk. Válaszoljunk akkor, amikor
kisétálunk velük a Marignane térre. Áll-
junk meg egy pillanatra a kopjafa elõtt,
és meséljünk nekik arról, kik voltak
azok a hõsök, akiknek az emlékére áll
ott az emlékoszlop: azokért, akik ránk
hagyták a “királyi örökséget”, a szabad-
ságot!

R. ZS.

Kopjafa ‘56 emlékére

Emlékezõ gödi polgárok

Méltó befejezése volt az október 23-i megemlékezé-
seknek az alsógödi Szent István- templomban meg-
tartott koncert, ahol Fauré Requiemjét hallhattuk.
Nemcsak 56 mártírjaiért szólt a gyászmise - lélekben
már mindenki a közelgõ Halottak napja kapcsán saját
halottaira is emlékezhetett ott.

Amilyen puritán, egyszerû volt a helyszín, a nem is
oly rég épült templom, olyan felemelõ és magasztos
érzés fogott el már az elsõ felcsendülõ hangok nyo-
mán. A mûvet Göd Város Vegyeskara és a Wekerle-
telepi Szent József Kórus Pászthy Júlia mûvésznõ és
tanítványa, Molnár Levente – akinek ez volt az elsõ
szólófellépése – közremûködésével, Kaposi Gergely
orgonakíséretével, Utassy Ferenc (képünkön) vezény-
letével szólaltatta meg. Mindkét szólista megindítóan

szép elõadása mellett a kórusrészek voltak nagy ha-
tással rám. Azt éreztem, hogy minden egyes kórus-
hang mögött alaposan felkészített és képzett énekes

áll. Ez elsõsorban a két karvezetõ, Kaposi Gergely és
Utassy Ferenc munkáját dicséri. A mû kiválasztása is
profizmusra vall. A padban ülve végigpillantottam a
„teltházas” közönségen. A hetven- és nyolcvan éves
generáción át többgyermekes fiatal párok hallgatták
végig áhítattal a zenei darabot. Fauré Requiemjének
dallamossága és a zenemû idõtartama az amúgy min-
dig fészkelõdõ kicsiket is lekötötte.

Tartalmasan szép koraesti programot szereztek
mindnyájunknak a közremûködõk az Emlékezet
napján. A zenei élménytõl áthatottan arra gondol-
tam, ez a koncert túlnõtte Göd város kereteit, az-
az bárhol megállta volna helyét a lelki gazdago-
dást adó hangverseny.

REPTSIK LÁSZLÓNÉ

Hõsökért - áldozatokért - szeretteinkért

Sokan vagyunk, akik ritkán jutunk el kon-
certekre, színházba, hisz lefoglal minket a
család, a munka és minden egyéb. Ezért is
örültem a lehetõségnek, hogy itt Gödön
meghallgathatom Fauré Requiemjét Göd
Város Vegyeskara, a kispesti Szent József
Kórus, gödi és vendégszereplõ szólóénekes
elõadásában. Az alsógödi katolikus templom
felé haladva kellemes várakozás volt ben-
nem, mely az ünnepien öltözött emberek
láttán csak erõsödött. A templomba érve
megragadott az a különös hangulat, amit
csak azehhez hasonló helyektudnak áraszta-
ni. Acsend betölti a tágas teret, a hangok is
másként rezonálnak... Kíváncsian vártam
milyen hatással lesz rám a mû.

Atemplom padjai megteltek, sok ismerõs
arcot fedeztem fel, majd egymás után fel-
hangzottak a tételek. Az orgonajáték és a tisz-
ta énekhang már önmagában olyan élmény
volt, hogy teljesen fel tudtam oldódni. Annyi-

ra elmerültem a hallgatásban, hogy fel sem
tûnt az idõ múlása, az, hogy mások is ülnek
körülöttem. Akeskeny, kemény padok szokat-
lan tartásba kényszeríttették az izmaimat, de
ezenapró kényelmetlenségetfeledtetni tudta a
mû számomra sok helyütt szokatlan, de fel-
emelõ zenei hatása, és a dallamok sokszínû-
sége. Laikusként is megragadott az a tiszta és
érett hangzás, a mûvészi átélés, mely az igen
nehéz zenemû elõadását jellemezte. Külön él-
mény,hogy ezeket a szép hangokat közöttünk
élõ ismerõseink keltik életre, kikkel naponta
összefutok, akik összejárnak az együttének-
lés szeretetéért, és azért, hogyörömet szerez-
hessenek nekünk. 

A mûvészet sokszínûsége és az alko-
tásöröme megtorpanásra késztet, rácsodálko-
zunk az élet értékesebb perceire és arra, milyen
csodálatos dolgokra vagyunk képesek. Kö-
szönjük a szép elõadást és a maradandó él-
ményt. D. R.

A zene betölti a tágas teret
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Két év mérlege

A 2002-es választások új helyzet elé
állították az addig koalícióban kor-
mányzó Fidesz tagságot. A jobbolda-
li közös listán (Fidesz-MDF-Polgári
Szövetség, továbbiakban Fidesz frak-
ció) és az egyéni kerületekbõl össze-
sen öt képviselõ szerzett mandátu-
mot. A frakció ebbõl a kisebbségi po-
zícióból alakította ki munkarendjét.
Három bizottsági elnöki posztot kí-
nált fel a jelenlegi vezetés: a Népjólé-
ti és Lakásügyi Bizottság, a Városfej-
lesztési Bizottság és az Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizottság veze-
tését. Alapkérdésként vetõdött fel,
hogy a Fidesz szövetségeseivel
együtt elfogadja-e a pozíciókat. Mi-
vel a város érdeke úgy kívánta, ezért
a három bizottsági elnöki helyet je-
lenleg is Fidesz képviselõk töltik be.
Ebben a munkában a frakció folya-
matosan megpróbálta a jobboldal
egységét megteremteni, ez idáig ez
csak részlegesen sikerült. Így a Fi-
desz frakció ellenzéki kezdeménye-
zéseit többnyire leszavazzák, hiszen
a legfontosabb kérdésekben a balol-
dali szavazattöbbség mindig háttérbe
szorítja kezdeményezéseinket.

Csak egy kiragadott példa: a Fi-
desz képviselõcsoportja egyértelmû-
en kérte, hogy a bizottságok nagyobb
létszámmal mûködjenek, mert az öt-
fõs bizottságokat szakmai kérdések
megvitatásában túl szûknek ítélte.
Egy tollvonással lekerült a kezdemé-
nyezés az asztalról. Ugyanez történt
a módosító indítványokkal kapcso-
latban is, amely csak látszólag tûnik
kis dolognak. A demokrácia alapjait
rendítette meg a szocialista többségû
döntés, mivel a képviselõ-testület
elõször mindig a beterjesztett határo-
zati javaslatról szavaz, és csak utána
a módosító indítványokról, ilyen
megoldás talán az országban sehol
máshol nincs. Módosító indítványo-
kat szinte 100 százalékban a jobbol-
dal kezdeményezett. Ezek a már elfo-
gadott eredeti határozati javaslat után
rendszeresen okafogyottá váltak.

A Fidesz frakciója kérte továbbá,
hogy havi rendszerességgel tartson a
képviselõ-testületi  ülést, amelyet a
szocialista többség szintén elutasí-
tott. Ez különösen jelentõs, mert
ugyan néhány rendkívüli ülés tarkítja
az éves menetrendet, de azokon nem
térhetnek el a képviselõk a megadott
napirendektõl. Mindezek az intézke-
dések folyamatosan szûkítik a de-
mokrácia intézményrendszerét.

A Fidesz képviselõcsoportja mi-
den olyan intézkedést támogatott az
elmúlt két évben, amely a város fej-
lõdését segítette. Így a település-
szerkezeti terv jóváhagyását is, ha-
bár számos pontjában nem értett
egyet az elõterjesztéssel. Ha a vég-
szavazásnál a frakció nem szavazta
volna meg a határozati javaslatot,
akkor az önkormányzat számos fej-
lesztési lehetõséggel kapcsolatban
túl sok idõt vesztett volna. A csoport
hasonlóan tett a csatornaépítési kér-
désben, amelynek anyagi hátterét
még az elõzõ önkormányzati ciklus
biztosította.

Külön problémát jelentett a Né-
meth László Iskola épülõ tornacsar-
nokának kérdése. A jelenlegi szocia-
lista vezetés – mivel pályázaton
egyetlen fillért sem nyert – 150 mil-
lió forintos hitelfelvétel igénybevéte-
lével kívánta a sportcsarnokot felépí-
teni, amely összeg törlesztése a kö-
vetkezõ ciklusban kezdõdik(!). Az
önkormányzatot jelen pillanatban is
több százmilliós felvett hitel terheli,
ezért a Fidesz képviselõ csoportja a
továbbiakban újabb hitel felvételét –
a mûködõképesség megõrzése érde-
kében – nem támogatja. 

A Fidesz frakció minden önkor-
mányzati vagyont érintõ kezdemé-
nyezésben a lehetõ legkörültekintõb-
ben járt el. Az ilyen ügyekben minõ-
sített többségre van szüksége a szoci-
alista többségû városvezetésnek,
mellyel azonban nem rendelkezik au-
tomatikusan. Ezekben az esetekben
az ellenzéknek nagyobb a mozgáste-
re. Erre egy példa: A Fidesz képvise-
lõcsoportja az ásványvíz palackozás-
sal és értékesítéssel kapcsolatos kér-
désben messzemenõen az önkor-
mányzat érdekei szerint járt el. A
csak és kizárólag a befektetõ szem-
pontjait figyelembe vevõ szerzõdés-
tervezetet az önkormányzat érdekei
szerint alakította át, amelynek követ-
keztében a város szocialista vezetése
a szerzõdés határozati javaslatát egy-
elõre levette a testületi ülés napirend-
jérõl.

Összességében elmondható, hogy
a Fidesz képviselõcsoportja a város
érdekében politizál, nem mond min-
denre nemet csak azért, mert ellenzé-
ki pozícióban van. A város mûködé-
sének fenntartását tartotta szem elõtt,
és a jövõben is ez a cél vezérli.

FIDESZ-FRAKCIÓCSOPORT

Fidesz frakció: 
Értékelés félidõben

A Polgári Frakció tagjaiként mindketten
pártoktól független képviselõként dolgo-
zunk a testületben. Döntéseinket így nem
a pártfegyelem vagy más külsõ kényszer
irányítja, hanem a lakosság érdekei.

Míg Göd korábban kiemelkedõ helyet
foglalt el a környezõ települések között,
addig mára kezd az a nézet eluralkodni,
hogy a település nemigen fejlõdik. Ezért
is meglepõ, hogy a Városfejlesztési Bi-
zottságunk idén mindössze öt alkalom-
mal találta szükségesnek ülésezni, ami
még a képviselõ-testületet is jóval alul-
múlja, pedig az a törvény által elõírt mi-
nimumra csökkentette kötelezõ ülései
számát. A költségek közben több mint
kétszeresére emelkedtek: a fenti bizott-
ságnak például jelenleg már jelenleg tíz-
nél több fizetett tagja van. Több pénzt
költünk jutalmakra, ünnepélyekre, mint a
körzetek fejlesztését célzó körzeti pénzre
összesen. A különbözõ pozíciók száma
(pl. tanácsnokok) és azok költsége meg-
nõtt. Hozzávetõleg annyiba kerül a jelen-
legi városvezetés a teljes ciklusra vetítve,
mint amennyiért Dunakeszi ez évben öt-
ven utca aszfaltozását végzi el. Göd idén
még egyetlen utat sem aszfaltozott…

Számos fontos döntés született. Acsa-
tornázás most megkezdett, a lakosság
mintegy negyedét érintõ utolsó szakasza
minden mást egyértelmûen maga mögé
sorol a több mint ezermilliós költségveté-
sével. A tavalyi szerzõdéseknél 1000 fo-
rintos részletenként kellett nyolc éven ke-
resztül mindösszesen 96 ezer forint befi-
zetését vállalni. Ebben benne volt az in-
gatlanra történõ bekötés is. Az idei konst-
rukcióban azonban ugyanazon 96 hónap
futamidõ mellett már havi 2331 forintra
emelkedett a törlesztõrészlet, ami a teljes
futamidõre vetítve 224 ezer forintot je-
lent. Ráadásul ebben csak a közterületen
történõ csatornázás van benne, így a lako-
soknak további 80-100 ezer forint kiadást
fog jelenteni az ingatlanra történõ beköt-
tetés. Tehát azonos mûszaki színvonalt
alapul véve, a tavalyihoz képest több
mint 300 százalékkal nõtt meg a lakossá-
gi hozzájárulás mértéke. Ez az arány to-
vább romlik 15-20 százalékkal, ha figye-
lembe vesszük, hogy míg a 15% közmû-
fejlesztési hozzájárulás tavaly a teljes
összeg után járt, addig idén már csak a
224 ezer forint után. Ezek a tények joggal
váltottak ki széleskörû felháborodást a la-
kosság körében.

Negatív csúcsot állított fel a szocialis-
ta többségû testület a törvényességet te-
kintve. Az alpolgármester több mint fél
éven keresztül összeférhetetlen tisztséget
töltött be a városi újság felelõs kiadója-

ként, amirõl végül a Polgári Frakció fel-
szólítását követõen mondott le. A Köz-
igazgatási Hivatal törvényességi észrevé-
teleinek száma messze meghaladja a tel-
jes elõzõ ciklusban történtek számát, a
menedzser-tanácsnoki pozíció létrehozá-
sa miatt pedig az Alkotmánybírósághoz
kellett fordulnia.  

Gyakori, hogy a döntéselõkészítés so-
rán több évtizeddel ezelõtt „bevált” mód-
szereket (elhallgatás, félretájékoztatás) al-
kalmaznak. Sok jó kezdeményezés rész-
ben a korábbi idõkbõl átörökített ál-de-
mokratikus vezetési gyakorlat miatt,
részben a többség érdekeivel ellentétes
egyéni érdekek miatt fordul a visszájára. 

A testületben a fõ válaszvonal, amely
meghatározza az ellenzéki státuszt, nem a
pártok között, hanem a pártok és a pár-
toktól független Polgári Frakció között
van. Ezt legjobban az példázza, hogy az
MSZP és a Fidesz-MDF képviselõi egy-
mással vállvetve szüntették meg a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságot, amelynek el-
nökét a Polgári Frakció adta. 

A jelenlegi városvezetés nem alakított
ki jó kapcsolatokat a kistérség másik két
településével, ami egyre jobban elszige-
teli Gödöt. Mivel az Európai Unió az
egyes települések helyett a kistérségeket
és régiókat támogatja, ez hátrányosan
érinti városunkat a források, például sike-
res pályázatok megszerzésében.  

Ellenzéki szerepkörben számos ered-
ményt tudhatunk magunkénak. Az álta-
lunk javasolt, a 2/A-ról levezetõ, Duna-
keszi és Göd között létesítendõ út az or-
szágos agglomerációs tervbe is bekerült,
annak ellenére, hogy azt a helyi városve-
zetés illuzórikus álomnak bélyegezte
minden fórumon. Ugyancsak a Polgári
Frakció érdeme, hogy az eredeti javaslat-
tal ellentétben nem egy, hanem három
játszótér építésére különített el pénzt a
képviselõ-testület. APolgári Frakció kez-
deményezésére elkülönített, a körzetek
fejlesztésére fordítható egy-egy millió fo-
rintot az egyéni képviselõk sikeresen tud-
ják felhasználni. Jellemzõ, hogy az eddig
elköltött pénzek 82 százalékát útjavítá-
sokra, 8 százalékát vízelvezetõ árkok lé-
tesítésére fordították. 

Fontosnak tartjuk a lakosság hiteles tá-
jékoztatását. Városi és körzeti kiadványo-
kat jelentetünk meg saját költségen (Vá-
rosvédõ, A Kettes, A Hatos), valamint az
Internettel rendelkezõ lakosok számára
hírlevelet (god02@fw.hu), honlapokat
(ld. pfo.fw.hu) üzemeltetünk.

B. RÁBAI ZITA,
DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ

Polgári Frakció: 
Ellenzékben, eredményesen

A2002 õszén megválasztott önkormányzati képviselõ-testület mandátumának fél-
idejéhez érkezett. Az elmúlt két esztendõben végzett munka értékelése jó alkalmat
kínál a helyi kormányzó szövetség és az ellenzéki tömörülések számára egyaránt,
hogy mérleget vonjanak önmaguk és politikai versenytársuk tevékenységérõl.
Összeállításunkban a képviselõ-testületben helyet foglaló pártok, egyesületek kép-
viselõi mellett kifejtik véleményüket a függetlenként politizáló képviselõk is.
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Szegedi Sándor: 
Fejlõdést szolgáló politizálás
Mint az elmúlt ciklus polgármeste-
re örömmel tapasztalom, hogy az
elõzõ Testület által elindított fej-
lesztések befejezésükhöz közeled-
nek. Ateljesség igénye nélkül meg-
említeném a település szerkezeti
terv és a kincsem közösségi ház
terveinek elkészítését, elfogadását,
valamint a csatornaépítés IV. üte-
mének megvalósítását, mely magá-
ba foglalja az utak aszfaltozását is.
Ezek közé tartozik továbbá az ok-
mányiroda kialakítása, az ásvány-
vízzé való minõsítés után a palac-
kozás lehetõségének megteremté-
se, a BM üdülõ használatba vétele
(igaz más feltételekkel valósult
meg, mint ahogy azt az elõzõ Tes-
tület szerette volna). A fejlesztések
közé tartozik továbbá a Samsung
beruházás folytatása is, amelynek
köszönhetõen ez a cég fizeti Gödön
a legtöbb adót, mivel csak az ipar-
ûzési adó alól kapott mentességet,
minden egyéb helyi adót meg kell
fizetnie. A melegvizû strand fej-
lesztésére is azért kerülhet sor mert
az elõzõ testület visszavette a bér-
lõtõl a strand területét, és a bérleti
szerzõdést megszüntette. Egyéb-
ként a bérlet csak ebben az évben
járt volna le.

Természetesen új fejlesztések is

elindultak, mint például a sport-
csarnok építése a Németh László
Általános Iskolánál, amely többek
szerint a felsõgödi sportpályán jobb
helyen lett volna. Valamint elkez-
dõdött a csatornaépítés V. üteme is.

A 2002. tavaszi parlamenti vá-
lasztások szocialista gyõzelme
után, õsszel a Gödiek többsége a
szocialista vezetésre szavazott
mondván, hogy úgy több támoga-
tást kaphat a város. Nos nem így
történt Pl.: a mûvelõdési ház kiala-
kítására benyújtott pályázat nem
nyert, ugyancsak nem volt sikeres a
melegvizû strand pályázata sem. A
csatorna építés V. üteméhez pedig a
megpályázatott összeg 50%-át
kapta meg az Önkormányzat (ezért
kerül a lakosságnak ingatlanonként
230.000Ft-ba, szemben a IV. ütem-
mel amely csupán nettó 60.000 Ft
volt). 

Ezeket a fejlesztéseket azonban
olyan hitelekbõl tudjuk megvalósí-
tani amelyek csak kamattámoga-
tásban részesülnek (pl: sportcsar-
nok megépítése), a mûködéshez
pedig ingatlanok eladására van
szükség, ami az eladósodáshoz ve-
zethet. Ennek ellenére mûködõké-
pes az Önkormányzat ami a jövõ
szempontjából is igen fontos. 

A testületi munkában érzékelhe-
tõ a szocialista többség, melyet to-
vább erõsít –sajnos- egy civil szer-
vezet által bejuttatott képviselõ is.
A feltételezhetõ ellenzék egyenlõre
kivár, hogy a késõbbiek folyamán
erõs ellenzékként viselkedjen. Te-
hát jelenleg mûködik a Testület.

Az Önkormányzat kistérségi
kapcsolatai nem felhõtlenek, talán
ebben a szomszéd települések ve-
zetõi meg tudnak erõsíteni (lásd a
kommunális hulladék elhelyezése,
mely komoly gondot fog okozni
Gödnek is a jövõben). Vélemé-
nyem szerint a harmonikus együtt-
mûködés az EU csatlakozás óta
még fontosabb lenne, mint eddig. 

A választási ciklus félidejénél
tartunk és a hátralévõ idõ számta-
lan lehetõséget tartogat. Úgy gon-
dolom, hogy nekünk képviselõk-
nek az a feladatunk, hogy fejlõdjön
a település és megõrizzük a mûkö-
dõképességet. 
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A2002 õszén megválasztott önkormányzati képviselõ-testület mandátumának fél-
idejéhez érkezett. Az elmúlt két esztendõben végzett munka értékelése jó alkalmat
kínál a helyi kormányzó szövetség és az ellenzéki tömörülések számára egyaránt,
hogy mérleget vonjanak önmaguk és politikai versenytársuk tevékenységérõl.
Összeállításunkban a képviselõ-testületben helyet foglaló pártok, egyesületek kép-
viselõi mellett kifejtik véleményüket a függetlenként politizáló képviselõk is.

Két évvel ezelõtt, amikor választóink
akaratából MSZP-s többségû vezetés
kapott felhatalmazást a város irányítására,
számos olyan dologgal kellett szembesül-
nünk, melyeket akkor úgy ítéltünk meg,
hogy nem azért kaptunk bizalmat Önöktõl,
hogy visszamutogatással magyarázkod-
junk, hanem azért, hogy végre kimozdítsuk
lakóhelyünket abból a tehetetlen helyzetbõl,
amelyet saját bõrünkön éreztünk mindnyá-
jan hosszú idõn keresztül. Emiatt aztán
nagy, és ma is töretlen lelkesedéssel és ten-
ni akarással fogtunk hozzá a város gondjai-
nak feldolgozásához, és azon munkák elõ-
készítéséhez, amelyeket programunkban a
választásokat megelõzõen meghirdettünk.
Most már viszont elérkezettnek látjuk az
idõt, beszámoljunk kezdeti gondjainkról, az
eddig elvégzett, és a hátralévõ idõre terve-
zett fejlesztési terveinkrõl, ami természete-
sen túlnyúlik az úgynevezett egy cikluson,
és úgy gondolom, hogy ez így helyes, hi-
szen egy város arculatát, életvitelét, megje-
lenését, jobbítását célzó tervezetet (eddig
ilyen tervek nem voltak kidolgozva) és
azok megvalósítását nem lehet négy évre
tervezni. Ma már büszkén vállalhatjuk,
hogy két éves igen szervezett munkával
„megszületett” a város hosszú távú rende-
zési terve, és ehhez jövõ év március végéig
elkészítjük a szabályozási terveket is. 

A kezdeti nehézségeket elsõsorban az
okozta, hogy 530 millió Ft. hiánnyal vettük
át október végén a „kasszát” a sokat han-
goztatott „jól állunk” szlogen helyett, nem
akarom dramatizálni a dolgot, de óriási te-
hertétel volt ez, ám 2003-ban ezt a hiányt le-
dolgoztuk.  2003-ban és 2004-ben megte-
remtettük a pénzügyi egyensúlyt úgy, hogy
közben fejlesztéseket végeztünk, és 2004-
ben kifizettük (az országban csak néhá-
nyadmagunkkal) a közalkalmazotti és pe-
dagógus béremeléseket, fontos megjegyez-
ni, hogy a fedezetet nem javaink felélésébõl
fedeztük. Mindeközben komoly fejlesztése-
ket végeztünk.

Helyszûke miatt csak felsorolásszerûen,
a teljesség igénye nélkül szeretnék számot
adni róluk: 

Elsõ ténykedésünk volt, hogy nyugdíja-
saink részére bevezettük a GÖD kártyát,
ami számukra sok kedvezményt biztosít.

2002-ben a pénzügyi nehézségek ellené-
re befejeztük a csatornázást és elõkészítettük
az ez évben megkezdett végsõ szakaszt is.
Ezek szervezése, kivitelezése ma is folyik. 

2003-ben két új tantermet adtunk át az
igen zsúfolt körülmények között oktató Né-
meth László iskolánkban. Itt is, mint sok
mindenben voltak akadékoskodók, akiknek
végsõ érvük az volt, hogy nincs benne bú-
tor. Az is lett benne, és örömmel vette át az
iskola a komplett tantermeket.

2003-ban nyolc kilométer aszfaltos utat
és 1200 méter járdát építettünk az Önök
együttmûködésével.

Elkészítettük az új kultúrház terveit, amit
azóta már megépíthettünk volna, ha a kije-
lölt terület (Kincsem istálló) üzletházszom-
széd egyik résztulajdonosa nem követett
volna el mindent, hogy a jogerõs építési en-
gedélyt Dunakeszi kiadhassa. Természete-
sen már megvan, de akkor emiatt kicsúsz-
tunk pályázati határidõbõl. 

2003-ban átadtunk egy minden igényt
kielégítõ okmányirodát és új rendõr õrsöt.

Egy nem frakciótársunk, aki ugyan kép-
viselõ, és nagy elánnal vállal el mindent,
amihez nem ért, elvállalta, hogy ez évben
megszervezi öt játszótér megépítését, úgy
mint mást, ezt sem tudta leszervezni emiatt
az MSZP-s képviselõk kézbe véve a dolgot
kicsit megkésve ugyan, de október végére
átadtak saját körzeteikben három nagysze-
rûen kivitelezett játszóteret.

Nyolc hektár földet vásároltunk a város
részére, hogy pótolhassuk a korábban el-
adott és értékét felélt intézményeket gyer-
mekeink részére, valamint, hogy megkezd-
hessük a város nagy értékét képviselõ, de
mindeddig mostohagyerekként kezelt ter-
málfürdõnk átépítését, fejlesztését.

Megválasztásunk elõtt már hangot ad-
tunk annak, hogy bármennyire is kötõdünk
az MSZP-hez amennyiben bizalmat kapunk
Önöktõl a városházán nem folytatunk párt-
politikát, az egész város lakosságát kívánjuk
szolgálni és ezt komolyan gondoltuk akkor
is, most is, és a jövõben is. Ennek számtalan-
szor tanúbizonyságát adtuk, és következmé-
nye volt az a baloldali kezdeményezés, hogy
a jobboldal akadékoskodása ellenére a vá-
rosvezetés hozzájárulását adta a szintén há-
nyatott sorsú, volt úttörõtáborunkban egy
KOLPING iskola létrehozásához. A véle-
ményformálásnál nekünk kellett érvelnünk,
hogy minden gödi lakosnak joga van saját
hite szerinti ellátáshoz, és ha ehhez lehetõsé-
günk van, kötelességünk azt támogatni. 

Természetesen szó nincs arról, hogy az
eredmények csakis a mi munkánk eredmé-
nye, mi hálásak vagyunk a gödi lakosság ál-
dozatkész segítségvállalásának, amit szám-
talanszor tapasztalunk, és õszintén szólva
várunk is. Mint azt választáskor is hirdettük
EGYÜTT LEGYÜNK SIKERESEK!

Ha úgy, mint eddig is az Önök segítségé-
re támaszkodva, egy tervszerû, következe-
tes, a városlakók iránt elkötelezett vezetés
mellett 

EGYÜTT SIKERESEK LESZÜNK!

Jó egészséget kívánva  
PINCZEHELYI TAMÁS

GÖD VÁROS MSZP ELNÖKE

ALPOLGÁRMESTER

Együtt sikeresek leszünk!
MSZP: Megfordítottuk a trendet
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Folytatás az 1. oldalról.
Egyhangúlag fogadta el a testület a népjóléti és lakás-

ügyi bizottság beszámolóját. A bizottság elnöke, Lenkei
György elmondta, hogy körülbelül harminc segélyezési
formában, mintegy százhúszmillió forintos keretbõl, igye-
keznek támogatni a rászorultakat, akiknek nem kell hetekig
várni a bizottsági döntésre: napok alatt elbírálják a kérelme-
ket. Sándor István szerint, elégedettek lehetnek a bizottság
munkájával, és a polgármester fenntartotta korábbi ígéretét,
hogy a karácsony elõtti többletigények kielégítéséhez segít-
séget nyújt. Lenkei György szerint komoly gond, hogy –
miután a lakhatásra alkalmas bérlakások elkeltek – nem
tudják kielégíteni a lakásigényeket.

Ezen az ülésen számolt be tevékenységérõl a civil szer-
vezetekkel foglalkozó tanácsnok, dr. Bognár László. Be-
számolójával együtt javaslatokat is megfogalmazott: mint
mondta, szükséges lenne, hogy évente készüljön összefog-
lalás, értékelés az önkormányzat és a civil szervezetek kap-
csolatának alakulásáról, hozzanak létre egy civil alapot és
létesüljön egy civil ház. Atanácsnok elmondta azt is, hogy
két civil szervezet is megkereste. A mozgáskorlátozottak
helyi szervezete azt kérte, tegyék lehetõvé az önkormány-
zati intézmények megközelítését, az Európai Unió önkén-
tes szolgálata pedig a kapcsolatteremtést szorgalmazta. A
polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy újabb szervezet
jön létre, a cukorbetegek helyi klubja. Bódiné Rábai Zita
hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az intéz-
mények igénybevételéért fizetendõ bérleti díj lehetetlenné
teszi a civil rendezvényeket. Sándor István alaptalannak
tartotta ezt az aggodalmat, ugyanis a nonprofit szervezetek
bérleti díját a polgármesteri alapból fedezik. Amozgáskor-
látozottak problémájának megoldásáról már tárgyalt az
egyesület megyei elnökével, és megegyeztek abban, hogy
a városháza melletti, kerekesszékkel is megközelíthetõ
épületben ügyeletet szerveznek, és az ott lévõ ügyintézõ jár
el a mozgáskorlátozottak helyett a különbözõ osztályokon.
Magának a városházának az akadálymentesítése szinte
megoldhatatlannak látszik, mivel csak egy külsõ lift meg-
építésével lehetne megközelíthetõvé tenni. Pinczehelyi Ta-

más alpolgármester elmondta, hogy az Ady klub megkö-
zelíthetõvé tételére viszont az érintett körzetek képviselõi
kereteibõl száz-százezer forintot fordítanak, s az összeget
kiegészíti az önkormányzat is. Az átépítés során a bejára-
tot a Deák Ferenc utcába helyezik át. Berta Sándor, a civil
tanács elnöke közölte, hogy jó néhány dologban nem ért
egyet a tanácsnok beszámolójával, de hasznosnak tartana
egy megbeszélést a város vezetésével. Sándor István pol-
gármester a legnagyobb gondot abban látja, hogy a gödi ci-
vil szervezetek nyolcvan százaléka politikai alapon mûkö-
dik, és ez igen nehéz helyzetbe hozza a civil tanácsnokot,
sokszor pedig a képviselõ-testület helyett akarnak dönteni,
ami nem tartozik a jogosítványaik közé. Apolgármester el-
ismerését fejezte ki a civil tanácsnoknak eddigi tevékeny-
ségéért, beszámolóját pedig egy tartózkodással fogadta el
a testület.

Egyhangúlag fogadta el a testület vagyongazdálkodási
rendeletet, amely az önkormányzat hatszázkilencvenöt –
többségében forgalomképtelen -, közel tizenhétmilliárd fo-
rint értékû ingatlanának helyzetével foglalkozik. – Az
egyik legnagyobb vitát kiváltó téma a logopédiai szakszol-
gálat alapító okiratának módosítása volt. Ugyanis, mint az
elõterjesztõ közmûvelõdési és oktatási bizottság elnök,
Pongó István szavaiból kiderült, a módosítás egy új, na-
gyobb feladatkörrel rendelkezõ szakszolgálat, a városi pe-
dagógiai szakszolgálat megalakulását jelenti. Az elnök

szerint már jelenleg sem csak logopédiaként mûködik a
szolgálat, hiszen a gyógy-testneveléssel is foglalkozik,
elõbb-utóbb pedig további kötelezettségei is lesznek. Sala-
mon Tamás képviselõ szerint, ez újabb feladatok átvételét
jelenti, amelynek anyagi vonzatai egyelõre felmérhetetle-
nek. Ilyés Gizella képviselõ a sok rászoruló gyerek miatt
tartotta fontosnak a változást, s Pinczehelyi Tamás alpol-
gármester is úgy foglalt állást, hogy többet kell a fiatalok-
kal foglalkozni. Pongó István elmondta azt is, hogy a vál-
toztatást a szakszolgálat kérte, egyrészt azért, mert már je-
lenlegi is bõvebb tevékenységet folytat, másrészt azért,
mert az alapító okirat módosításával lehetõvé válik, hogy
pályázat útján juthassanak többlettámogatáshoz. 

A napirenden szereplõ ingatlanértékesítés témájában a
gyógyszertár épületének eladásáról tárgyalt a képviselõ-tes-
tület. Mint Sándor István polgármester bevezetõként el-
mondta, az eladott épület árából a Németh László iskola
melletti két ingatlant vásárolná meg az önkormányzat. Ez-
zel tulajdonképpen három telekkel lenne bõvíthetõ az intéz-
mény területe – amely most kisebb, mint a diáklétszámra

elõírt terület -, az iskola bejáratát pedig át lehetnek helyez-
ni. Bódiné Rábai Zita képviselõ úgy vélte, hogy a gyógy-
szertárért kapott összeget inkább bérlakások vásárlására
kellene fordítani, ám ezt a javaslatát késõbb visszavonta.
Horváth Viktor Gergõ és Markó József a vételár csökkenté-
se mellett foglalt állást, amit a polgármester meglehetõsen
furcsának tartott. Mint ahogy azt is, hogy az értékesítést
kezdeményezõ gyógyszerész úgy nyilatkozott, hogy infor-
máció hiányában nem tud dönteni, az értékbecslõ által
megállapított árat pedig magasnak tartja. Végül a testület
úgy foglalt állást, hogy értékesíti az ingatlant, és a befolyt
összegbõl a Németh László iskola melletti két telket vásá-
rolja meg, az árról azonban még tárgyal a leendõ vevõvel. 

Több mint másfélezer fát kíván telepíteni az önkor-
mányzat a 2005-ös fásítási programjában, amelyhez – mint
Ilyés Gizella elmondta – pályázat útján lehet támogatást
szerezni. A képviselõk egyöntetûen döntöttek arról, hogy a
programhoz biztosítják a pályázati önrészt. Napirendre ke-
rült az önkormányzat informatikai stratégiája, amely az al-
polgármester szerint elengedhetetlen a fejlesztéshez, a mo-
dern közigazgatás megteremtéséhez, a lakosság informálá-
sához. A képviselõk többsége azonban úgy döntött, hogy a
témát a novemberi ülésre halasztja. A rendkívüli testületi
ülés végén a képviselõk jóváhagyták az átlag csoportlét-
számtól való eltérést az oktatási intézményekben, alapítvá-
nyi támogatásról döntöttek, végül pedig kitûzték a közmeg-
hallgatás idõpontját. Aközmeghallgatást, amelynek elsõ ré-
sze a csatornázás befejezésével, második része pedig a la-
kosság által felvetett általános, közérdekû témákkal foglal-
kozik, december 9-én tartja a képviselõ-testület, a BM-
üdülõben.

BORGÓ JÁNOS

Rendkívüli testületi ülés:

Szobor Iván Kovács Lászlónak
Logopédiai helyett pedagógiai szakszolgálat 

Általános közmeghallgatás
2004. december 09-én 17 órakor

Helyszín: Dunapart Üdülõ (volt BM üdülõ) Konferenciaterem
Felsõgöd, Jósika u. 14.

(Az Ady Endre u. Duna-parti végénél!)
1. rész: tematikus közmeghallgatás a gödi csatornázás 

V. ütemével kapcsolatosan.
2. rész: általános közmeghallgatás minden egyéb témában.

Hatos köszönet
Kedves Kruzslicz Pista Bácsi! Szerencsések voltunk, hogy mi hatan „Pista bácsi
csapata” lehettünk a Marignane-i kalandozások során. Köszönjük, hogy annyit
törõdött velünk, vigyázott ránk, s hogy igazi férfias, sportos szabadidõ programot
szervezett nekünk. (Jobb, ha szüleink meg sem tudják, de mi elmondhatjuk, hogy
még bikaviadalt is láttunk – igaz, csak belesve a küzdõtérre. A„nagy ugrásról” már
nem is beszélünk, maradjon a mi titkunk!) 

KÖSZÖNETTEL: CSABA, BENCE, RICSI, ÁDÁM, BALÁZS ÉS ÁGI

Pályázat Iván Kovács László szobrának elkészítésére
Göd Város Képviselõ-testülete 2004. október 21-i rendkívüli ülésén a 96/2004. (X.21.) számú önkormányzati határozata alapján pályázatot ír
ki Iván Kovács László szobrának el elkészítésére. A szobor elkészítésének határideje 2005. október 23. A szobor felállításának tervezett
helyszíne a leendõ mûvelõdési ház elõtti tér.
A képviselõ-testület támogatja, hogy a Fidesz-MPSZ kezdeményezését és hozzájárul, hogy a Marignane téren kopjafát állítson fel.
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Ez a nemes aktus történelmi mérföldkõ-
nek számít Göd életében, ha tagadják so-
kan, ha nem. Örülök, hogy ma aláírhat-
juk a szerzõdést, melyet az elsõ pillanat-
tól támogattam – kezdte ünnepi köszön-
tõjét Sándor István polgármester az

alsógödi katolikus plébánián rendezett
ünnepségen azt követõen, hogy Országh
Tibor atya köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, szülõket és gyerekeket, akik a
városi Önkormányzat és a Magyar
Kolping Szövetség között létrejött szer-
zõdés aláírásának ünnepélyes ceremóni-
áját személyes jelenlétükkel is megtisz-
telték. Nem mindennapi dolog ez –
mondta Országh Tibor a megállapodásra

utalva –, amely bizonyítja az állam és az
egyház jó viszonyát. 

Sok munka alapozta meg a meg-
állapodást – hangoztatta a polgár-
mester, aki mint mondta az önkor-
mányzat meghatározott idõre - jel-
képes összegért - adott bérbe a volt
úttörõtábor területébõl 5050 négy-
zetmétert a Magyar Kolping Szö-
vetségnek. De remélem a szerzõdés
mindannyiunkat túl él – tette hozzá.
Értékes intézmény, értékes helyet
kíván - mondta Sándor István a Du-
na-parti területre utalva, ahol felépül
a Kolping iskola, amely választási
lehetõséget kínál a gyermeküket hi-

tük szerint nevelõ szülõknek. Szerencsére
többen voltunk a képviselõ-testületben,
akik akartuk, mint, akik nem. Meg vagyok
gyõzõdve róla, hogy az iskola bizonyítja
döntésünk helyességét. Örömmel írom alá
a szerzõdést, a diákoknak jó tanulást kívá-
nok! Köszönöm, hogy részese lehettem e
történelmi megállapodásnak – mondta ün-
nepi köszöntõje végén Sándor István pol-
gármester.

A gyermekekért tesszük, akik hitben
tudnak nevelkedni - kezdte pohárköszön-
tõjét Dr. Szemkeõ Judit, a Magyar
Kolping Szövetség elnöke, aki az orszá-
gos szervezet nevében köszönetet mon-
dott a megállapodás elõkészítõinek. Hit
nélkül semmit sem lehet tenni, de ha a ve-
zetõben van kitartás, elszántság, akkor

ilyen szép eredményeket lehet elérni – fo-
galmazott a közösség összefogását dicsér-
ve. A szövetség elnöke külön kiemelte,
katolikus iskola akkor lesz, ha igényt tar-

tanak rá az emberek. Bízom benne, hogy
a már mûködõ Kolping iskola elsõ osztá-
lyának jó példája ezt az igényt erõsíti a gö-
di emberekben is – mondta Dr. Szemkeõ
Judit, aki beszéde végén, így fogalmazott:
- Kiemelten köszönöm Sándor István pol-
gármester úr és a képviselõ-testület bizal-
mát, hogy támogatták a megállapodást,
lehetõvé teszik a terület bérbeadásával az
iskola felépítését. Nehéz idõkben iskolát
építeni, és gyermeket nevelni a legszebb
dolog!

Az ünnepi beszédek után
Országh Tibor isten áldását kérte a
megállapodásra, melyet kézjegyé-
vel látott el Dr. Szemkeõ Judit és
Sándor István. 

Az ünnepi ceremónia befeje-
zéseként az elsõ osztályos „kis
kolpingos” diákok énekkel kö-
szöntötték a vendégeket, akik kö-
zött ott volt Dr. Szinay József
jegyzõ, Kovacsik Tamás, a körzet
önkormányzati képviselõje, Dr.
Faragó László, egykori képvise-
lõ, a megállapodás támogatója, és

Karossi Ottó, a kolpingos szülõi közös-
ség vezetõje. 
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Egyházi iskola épül
Az önkormányzat adja területet

Sándor István polgármester virágcsokorral
gratulál Dr. Szemkeõ Juditnak 

a szerzõdés aláírása után

A katolikus egyház épületében mûködõ Kolping
Iskola tanulói játékot mutatnak be tanárukkal 

Kis ideig tartó visszaesés után ismét élénkülnek a kapcsolatok
erdélyi testvérvárosunkkal, Hegyközpályival. Október elején
hivatalos delegáció járt a három település irányítását végzõ
Hegyközpályi önkormányzatánál, s az akkori látogatáson tör-
tént személyes, majd késõbb hivatalos meghívás után az erdé-
lyi település küldöttsége részt vett a Gödön, az ’56-os forrada-
lom tiszteletére rendezett megemlékezésen. Ugyancsak inten-
zív a kapcsolat francia testvérvárosunkkal, Marignane-val,
ahonnan a napokban érkezett vissza a nagy sikerrel szereplõ
iskolai tánccsoport. Akülkapcsolatok idei alakulásáról, s a leg-
utóbbi franciaországi utazásról Kruzslicz István, a képviselõ-
testület menedzselését végzõ tanácsnok beszélt.

AHegyközpályival tartó kapcsolat 1996-ra nyúlik vissza,
a testvérvárosi megállapodás aláírására 1998-ban került sor.
Akapcsolat felvételénél még hat kis települést irányított egy
önkormányzat, 2002-ben szétváltak, most Hegyközpályihoz
két település – mintegy 2 ezer család - tartozik. Az önkor-
mányzatot Pap György polgármester irányítja. 

- Akapcsolatfelvétel újraélesztése kapcsán megismerked-
tünk a Hegyközpályi önkormányzattal, a körülményekkel,
amelyekben dolgoznak – kezdte a beszélgetést Kruzslicz Ist-
ván. - Láttuk, hogy a községháza épülete kívül-belül nagyon
rossz állapotban van, ezért megpróbáltunk a rendbetételéhez
segítséget nyújtani, s néhány százezer forinttal támogattuk a
polgármesteri és a külkapcsolatok keretének terhére
Hegyközpályi önkormányzatát. Apénzt, amit adtunk, jól fel-
használták, errõl meggyõzõdtünk október elején, amikor dr.
László Domonkossal és dr. Bognár Lászlóval, a kapcsolatot
felvevõ akkori polgármesterrel látogatást tettünk Erdélyben.
Nagy örömmel állapítottuk meg, hogy abból a kis pénzbõl –
hozzáadva a sajátjukat -, a Hegyközpályi önkormányzat gyö-
nyörûen átalakítatta az épületet, kívül-belül rendbe tették, s
utat is építettek. 

Az akkori látogatásunk alkalmával személyesen meghív-
tam a testvértelepülés vezetõit a gödi október 23-i ünnepség-
re. Meghívásunkra hárman érkeztek, a polgármester úr és a
felesége, valamint az alpolgármester úr. Az emlékezés kere-
tében koszorút helyeztek el Iván Kovács László emléktáblá-
jánál, majd részt vettek a 22-i emlékünnepségen és 23-án dél-
elõtt utaztak haza szülõföldjükre. Nagy megelégedéssel
nyugtázták az ittlétüket, s úgy gondolom, hogy ez bennünket

is örömmel tölthet el, hiszen a kapcsolatok újra szépen fel
tudnak épülni. 

* * *
Afrancia testvérvárosi kapcsolat igen intenzíven beindult

- fõleg ebben az esztendõben -, hiszen sorozatos cserelátoga-
tások gazdagították az együttmûködést. Áprilisban itt volt
Marignane város kosárlabda csapata. A fiatal franciák na-
gyon jól szerepeltek és a gödi kosárlabda csapattal vívott
mérkõzéseken. Emellett ismerkedtek hazánkkal, voltak bu-

dapesti városnézésen, múzeumlátogatáson, strandon. A láto-
gatást követõen a gödi kosárlabdacsapat járt Marignane-ban,
öregbítve Göd város hírnevét. 

- Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, több mérkõ-
zést lebonyolított a két csapat, úgy gondolom, ezek a talál-
kozások kicsit összefonják a fiatalokat – folytatta a beszél-
getést Kruzslicz István. - A két ország, a két város között
megtörténtek az Interneten is a kapcsolatfelvételek, kiala-
kult a sportösszeköttetés, s ez a jövõben valószínû folyta-
tódni fog.

Most, október 24-én egy hétre kiutazott a Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tánccsoportja (25 gyermek és kísérõik) Boldog Mónikaveze-
tésével Marignane-ba. Én elneveztem õket a táncos lábú gye-
rekeinknek, úgy érzem, megérdemlik ezt a jelzõt. Valóban
nagyon jól szerepeltek, olyan produkciót mutattak be, ami
látványos és szép volt, s igen komoly elismerést vívtak ki.
Nagy öröm volt látni, hogy több mint négyszáz nézõ állva
tapsol a mi gyerekeink produkciója láttán. A gyermekeket

családoknál helyezték el, mely a családok közötti kapcsola-
tok kialakulását is segíti.

Annyira sikeres volt a gyermekeink szereplése, hogy az
ottani iskola fõigazgatója bejelentette, áprilisban õk jönnek
Gödre, szintén egy tánccsoporttal. Most is közös fellépéseik
voltak a gödieknek a Marignane-iakkal. Õk inkább a balett
táncmûvészetbõl adtak ízelítõt, a mi „kis csapatunk” pedig
Magyarország népmûvészetének gyöngyszemeit vonultat-
ták fel. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy jobban megismerjék
hazánkat, kultúránkat, miközben bepillantást nyerhettek Göd
mûvészeti életébe is. Büszkék lehetünk gyermekeinkre, akik
nagyon szép fellépéssel öregbítették Magyarország és Göd jó
hírét. E látogatás is ékesen bizonyította, hogy Marignane la-
kossága élénk érdeklõdést mutatat Göd, s a gödi emberek
iránt. Jó szívvel fogadtak bennünket, a kirándulások is látvá-
nyosak és élményekben gazdagok voltak a gyerekek számá-

ra. Az úthoz való hozzájárulásért szeretnék köszönetet mon-
dani a kisebbségi önkormányzatoknak. A segítségükkel a
gyerekeknek különbözõ költségeit tudtam fedezni.  Például
nagy élményt jelentett számukra, hogy Olaszországban való-
di olasz pizzát tudtak vacsorázni.

Agödi tanulók fellépését Marignane polgármestere – aki
az elõadáson egy családi tragédia miatt nem tudott részt ven-
ni -, de utólag felvételrõl megnézte a mûsort, melyért külön
köszönetet mondott Göd város polgármesterének. Köszöne-
tet mondott azért, hogy olyan tánccsoport érkezett hozzájuk,
akik nagy élményt nyújtottak városuk lakosságának – mond-
ta befejezésül Kruzslicz István.

FISCHER ERZSÉBET

Élénk külkapcsolatok – segítség az erdélyieknek
Állva tapsoltak a gödi tánccsoportnak Franciaországban

A gödi fiatalok produkciója elismeréseként 
állva tapsolt a francia közönség

Marignane-i „kis balettmûvészek”
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Gyermekkorát az ország egyik legnagyobb
városában, Miskolcon töltötte. Akárcsak
sok  más gyermek, õ is Karl May és Coo-
per indiánregényeit „bújta”. Gimnazista
korában festõmûvész és író szeretett volna
lenni. Anyolcvanas-kilencvenes évek rend-
szerváltó politikája az egyik helyi lap szer-
kesztõségében találja, ahol közéleti újság-
íróként dolgozik. Hét éve Dunakeszire,
majd Gödre költözik családjával, és peda-
gógus diplomájával helyezkedik el. Három
gyermek boldog édesanyja. Aktív szereplõ-
je a helyi politikai közéletnek. Sokan ked-
velik szókimondásáért, mások szembefor-
dulnak vele megnyilatkozásai miatt. Egy
nõ a politika pergõtûzében. Õ Bódiné Rá-
bai Zita, aki a pártoktól független polgári
frakció tagjaként foglal helyet a képviselõ-
testületben. A kendõzetlen nyilvánosság, a
hiteles tájékoztatás híve. Saját költségén je-
lenteti meg a Hatos körzeti híradót, vala-
mint képviselõtársával közösen a Városvé-
dõ címû kiadványt. 

– A lüktetõ ipari és egyetemi városban
töltött évtizedek után hogyan érzik magukat
a festõi szépségû Gödön?

– Mint oly sok embert, bennünket is a
jobb munkalehetõség mozdított ki addigi
lakóhelyünkrõl. Ez a település egészen
más, mint Miskolc, ahol felnõttem, de tel-
jes egészében sajátommá vált. Meg sem
fordul a fejemben, hogy innen bármikor
bárhová elköltözzünk, hiszen ide köt a
munkám, a barátaim, a gyermekeimnek
pedig már itt vannak a gyökereik, számuk-
ra Göd jelenti az otthont.  Olyannyira igaz
ez, hogy a közelmúltban a szüleim is Gö-
dön vásároltak házat, hogy a közelünkben
lehessenek.

– Háromgyermekes édesanya, ami a
mai rohanó világunkban már önmagában
is említésre méltónak számít. Családja és
fõállású munkája mellett mi motiválja önt
az aktív politikai közszereplésre?

– Számomra ez teljesen természetes, hi-
szen 18-19 éves korom óta tudatosan válla-
lom a véleménynyilvánítás szabadságát és
felelõsségét. Ambícióimat nem a pozíció-
szerzés vezérli, hanem az a szándék, hogy
tevékenyen részt vegyek a környezetem
alakításában, formálásában. Ma Magyaror-
szágon ez szinte lehetetlen úgy, hogy az em-
ber ne kerüljön akarva-akaratlan a politiká-
val kapcsolatba, és ha ezt egy nõ teszi, kirí-
vónak számít. Pedig a közéletben részt vevõ
nõknek fontos szerepük van számos sajátos
érdek képviseletében, legyen szó útépítésrõl
az óvoda elõtt, vagy akár a város gyermek-
intézményeinek a jövõjérõl. A városterve-
zést, az utak, járdák, épületek, közösségi he-
lyek kialakítását is más – családbarát, vagy
fogalmazhatok úgy is, hogy emberbarát -
szemmel nézi egy nõ; a különbözõ pénzigé-
nyes feladatok sorrendiségérõl nem is be-
szélve. Míg a férfi képviselõk a pénzszûké-
re hivatkozva gond nélkül hátrébb sorolják
például a játszótérépítéseket, parkosítást,
vagy az óvodaépület tetõterének a javítását,
a magam részérõl ezeket az elsõként megol-
dandó feladatok között említeném.

– Egy civil szervezet támogatásával lis-
tán szerzett mandátumot, ami bizonyos ér-
telemben szabadabbá teszi mozgásterét,

nem kötik a körzet lakóinak elvárásai, az
ígéretek teljesítésének kényszerei. Város-
ban gondolkodó politikusként cselekedhet. 

– Valóban jelent ez egyfajta szabadsá-
got, hiszen nem tartozom egyetlen politikai
erõhöz sem, döntéseimmel önmagamnak
számolok el. Azzal is egyetértek, hogy a lis-
tás képviselõ városban és távlatokban gon-
dolkodó politikusként hozhatja meg dönté-
seit, nemcsak a körzetére koncentrálva.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az egyéni kép-
viselõk kézzelfoghatóbb feladatokra is vál-
lalkozhatnak, az általunk kiharcolt 1milliós
körzeti pénzkeret csak nekik áll rendelke-
zésükre. Nagy kihívásnak tartanám, hogy
gondoskodhassam arról a körzetrõl,
amelyben lakom, mert sok tenni-
valót látok itt.

– Milyen feladatok meg-
valósítását tûzte ki célként
önmaga számára 2002-ben,
amikor elnyerte képviselõi
mandátumát?

- Az elõzõ képviselõ-testü-
let tagjai elefántcsont-
tornyukba húzódva,
saját választóiktól el-
szakadva kezelték a
város ügyeit. A tes-
tület és a lakosok
közötti értelmetlen
kõfalat igyekeztem
ledönteni azzal,
hogy elõsegítem a
tájékoztatás javítását, a hiteles információ-
nyújtást. Képviselõi munkám egyik elsõ
kézzelfogható eredménye egy köztájékoz-
tatási koncepció kidolgozása volt, amelyet a
testület elfogadott, és ha lépésrõl lépésre is,
de megvalósulni látszanak az elemei. Tuda-
tosítani szeretném, hogy az önkormányzat
nem a képviselõk „magánvállalkozása”,
amelyben saját belátásuk szerint azt tehet-
nek, amit akarnak, hanem elengedhetetlen a
lakosokkal való folyamatos, nyílt, tiszta
kapcsolattartás, véleménycsere. Mivel ez a
folyamat ma sem mûködik zökkenõmente-
sen, még mindig a nyilvánosság erõsítését
tartom egyik legfontosabb küldetésemnek. 

– A pártoktól független polgári frakció
tagjaként politizál a képviselõ-testületben,
a klasszikus politikai patkó ellenzéki olda-
lán foglal helyet. Ön szerint a két politikai
tömb között megvan az együttmûködés esé-
lye? A városi érdek legyõzi a szûken vett
pártérdekeket? 

– Tulajdonképpen nem kellene, hogy
feltegyük azt a kérdést: ellenzék, vagy vá-
rosvezetés. Az volna a szerencsés, ha a he-
lyi kormányzásban nem volna ilyen válasz-
tóvonal. Ez azonban önmagától adódik,
mert a két nagy párt foglalja el a képviselõi
helyek többségét. Döntéseikkel, megnyilvá-
nulásaikkal már készülnek a választásokra,
szeretnék megfordítani az arányokat. Mi el-
sõsorban nem a politikai hovatartozásunk
miatt, hanem a jelenlegi városvezetés mód-
szereivel, stílusával, döntéseivel való szem-
behelyezkedésünk miatt kerültünk ellenzéki
oldalra. Amikor képviselõ lettem, bennem
elhatározott szándék volt az, hogy együtt fo-
gok mûködni a testület minden tagjával,
párthovatartozástól függetlenül. Ezért is vál-

laltam el akkor a bizottsági elnöki pozíciót.
Elsõ pillanattól kezdve érezhetõ volt azon-
ban a testület átpolitizáltsága. A két nagy
párt igyekszik azokat beolvasztani, vagy ha
nem megy, akkor azok fölé kerekedni, akik
nem tartoznak közéjük. Így kerültünk a po-
litikai perifériára, ami magától értetõdõen
hozta magával az ellenzéki szerepet. 

– A kívülálló számára nem tûnik úgy,
mintha periférián volnának… Sõt rendkívül
aktívak a testületi üléseken, tudatos felké-
szültséggel mondanak véleményt az elõter-
jesztésekrõl. Az ön korábbi karcossága is a
múlté már, mindinkább a szakmai megol-

dásokra koncentrál. Jól érzékelem? 
– A felkészülésre mindig nagy
hangsúlyt fektetünk. Testületi

ülésre úgy nem megyünk
el, hogy ne lennénk az in-
formációk birtokában. A
korrekt szakmai döntés ér-
dekében megkérdezzük az
érintetteket, de ha a helyes
álláspont kialakításához

szükség van rá, akár a
minisztériumokat,
vagy a hatóságokat
is felkeressük. Ami
engem illet, örülök,
ha úgy tûnik, hogy a
korábbi élesebb stí-
lusom egy kicsit fi-
nomodott, mivel ez
tudatos „munka”

eredménye. Idõvel az ember jobban átlátja
a folyamatok lényegét, megismeri a dolgok
árnyalatait. Képes jobban kiszámítani,
hogy mi az a mondandó, amivel eredményt
érhet el. Mindinkább erre törekszem, s köz-
ben mellékessé válik, vajon az én nevem-
hez vagy máséhoz kötõdik majd az adott
eredmény: a lényeg, hogy elõsegítettem.

– Ön szerint hogyan sáfárkodik a város
természeti, gazdasági, kulturális és idegen-
forgalmi adottságaival az önkormányzat? 

– A jelenlegi képviselõ-testületi tagok
többségének mintha túl nagy falatot jelente-
ne a település helyett kistérségben gondol-
kodni, hosszú távú megoldásokat találni. Ve-
gyük példaként a gyermekintézmények
helyzetét, a férõhelyhiányt. Egyértelmû,
hogy nem az újabb és újabb tantermeknek a
meglévõ falakhoz „ragasztgatása”, az öltö-
zõknek csoportszobává való átrendezgetése
a jó megoldás. A környezõ településekkel
együttgondolkodva lehetne a megfelelõ inf-
rastruktúrát létrehozni. A gyerekek ma is át-
járnak egyik városból a másikba, gimnázi-
umba, szakiskolába: össze kellene ülni a
szomszéd települések vezetõivel, szakembe-
reivel, és gondolni egy merészet… A ma-
gántõke és a rendelkezésre álló uniós pénzek
bevonásával mind az új beruházásokhoz,
mind a személyi feltételek megteremtéséhez
forrást lehet találni. Egy ilyen megoldás per-
sze több cikluson átívelõ felelõs gondolko-
dásmódot követel a városatyáktól.

– A politikai paletta mindkét térfelén he-
lyet foglalnak mérnökök, közgazdász-pénz-
ügyi szakemberek, tanárok. Vagy nem is az
iskolai végzettség hiányára utal? 

- Arra gondolok egyrészt, hogy az a
képviselõ, aki az újraválasztása érdekében

igyekszik „népszerû”, azaz gyors sikerrel
kecsegtetõ döntéseket hozni, vagy akinek
az egyetlen hivatalos jövedelemforrása a
képviselõi tiszteletdíj, az hosszabb távon
többnyire káros döntéseket hoz. Másrészt
arra gondolok, hogy egy képviselõnek a te-
lepülés életét bármilyen szinten érintõ kér-
désekben tájékozottabbnak kell lennie az
átlagnál. Széles látókörrel és átfogó ismere-
tekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy olyan
döntéseket hozhasson, amelyek kiállják az
idõ próbáját. Kérdezheti, ha én mindezt
ilyen jól tudom, miért nem hozok például
nyertes pályázatokat a városnak – töreked-
hetnék rá, hiszen munkámat tekintve pályá-
zatírással foglalkozom, hamarosan rendel-
kezni fogok az uniós pályázati tanácsadó-
projektmenedzser képesítéssel is. Egyszerû
a válasz: a városvezetést alkotó két nagy
párt képviselõi mintha meg volnának arról
gyõzõdve, hogy õk tartják markukban a
bölcsek kövét. Tudatosan igyekeznek a
partvonalra szorítani azokat, akiknek a gon-
dolkodásmódja eltér az övékétõl, nehogy
bebizonyosodjon, másként is lehet egy vá-
rost menedzselni, mint ahogy megszokták
évtizedeken át. Meg vagyok arról gyõzõd-
ve, hogy komoly szemléletváltásra volna
szükség a sikerhez.

– Alig néhány hét választ el bennünket
az év legszebb ünnepétõl, karácsonytól. A
képzeletbeli politikai karácsonyfa alá ön
mit tenne? A választási ciklus félidejéhez
érkeztünk. Milyen pályát rajzolna fel önma-
ga számára 2006-ig? Milyen lehetõségek
kínálkoznak egy fiatal politikusnõ számára
a helyi a közéletben?

– Anagy karácsonyfa alá természetesen
békességet helyeznék a legszívesebben.
Ajándékként a gödi lakosoknak azt az ér-
zést, hogy gondoskodnak róluk, hogy jó
kezekben van a város, hogy a gyermekeik-
nek nyugodt jövõt tervezhetnek itt. Ma-
gamnak? Együttmûködõ, együttgondolko-
dó partnereket szeretnék, valamint megfe-
lelõ táptalajt, amelyben a jó elképzelések
gyümölcsözõ termést hozhatnak.

- S megvan mindennek a támogatottsá-
ga Gödön?

- Ha az itt élõket megkérdezzük, hogy
milyennek szeretnék látni a városunkat né-
hány év múlva, milyen életet szeretnének
itt önmaguknak és szeretteiknek, majd-
hogynem hasonlóan írják le mindannyian.
Megvan tehát egy kollektív jövõkép a gö-
diekben, tudják, hogy mit szeretnének.
Óvatosságból, a politikától való viszolygás
miatt azonban kevesen merik vállalni, hogy
tevõlegesen is részt vegyenek ennek a jö-
võnek az alakításában, a döntések megho-
zatalában. Akik vállalnák, azokat gyorsan
elijesztik a helyi rémtörténetekkel, a
lejáratósdival. Pedig nagyon nagy szükség
volna az új generáció szakértelmére, friss
gondolkodásmódjára. Ideológiai hovatarto-
zástól függetlenül számítunk mindazokra,
akik kellõen felkészültek, akik felelõsséget
éreznek a környezetük alakításáért, és van
bennük elég kurázsi ahhoz, hogy mindezt
nyilvánosan felvállalják. Minél késõbb tör-
ténik ez meg, annál mélyebb gödörbõl kell
majd kisegíteni a várost.

V. I.

Egy nõ a politika pergõtüzében

Bódiné Rábai Zita
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Bár dr. Bognár László nem túl hosszú ideig ta-
nított Gödön, s az azóta eltelt idõszakban volt
már polgármester, országgyûlési képviselõ,
párt-alelnök, pártelnök, mégis sokan tanár úr-
ként emlegetik. A nyolcvanas években ugyan-
is a Németh László iskolában tanított, pedagó-
gusi munkája azonban elsõsorban a fõvárosi
Piarista Gimnáziumhoz kötötte. Közvetlenül
a rendszerváltás elõtt a Pázmány Péter Hittu-
dományi Akadémia dékáni hivatalának volt

igazgatója, 1990-tõl pedig, három éven át, a
Népjóléti Minisztérium fõtanácsosa. 1994-tõl
ismét tanít: az Eötvös Lóránd Tudományegye-
temen, majd Sopronban, jelenleg pedig a Páz-
mány egyetemen és a Körösi Csoma Sándor
Magyar Egyetemen. Témája az ókori nevelés-
történet, a keleti civilizáció, a keleti filozófi-
ák, és ezekrõl ismeretterjesztõ elõadásokat is
tart az ország különbözõ részein. Két lánya
hasonló érdeklõdésû, egyikük mûvelõdésszer-
vezõ, másikuk szociológus. Fia geográfiát ta-
nul, unokájának pedig még bõven van ideje
eldönteni, hogy milyen pályát választ…

- Képviselõ úr, nemrégen jelent meg könyve
is az ókor filozófiáiról, neveléstörténetérõl, Az
aranykor tanítása címmel. Óraadó tanárként,
képviselõként, tanácsosként és pártelnökként
lehet még ideje újabb könyv megírására?

- Az idén megjelent könyvem csak rövid át-
tekintést ad a sumír, az asszír-babiloni, kínai,
egyiptomi, az ózsidó és az indiai nevelésrõl.
Most csak az indiai iskolákkal foglalkozó
könyv írásába kezdtem, mivel ez is eléggé
szerteágazó téma.

- Az aranykorról ír, közben pedig a jelen-
korral foglalkozik, országos és városi szinten
is. Hol kezdõdött és hogyan alakult politikai
pályája?

- Kilencvenben lettem képviselõ Gödön, az
MDF színeiben, aztán három év elteltével le-
mondtam az önkormányzati képviselõi man-
dátumról, mert a megyei listáról beválasztot-
tak országgyûlési képviselõnek. A ciklust már
a MIÉP képviselõjeként fejeztem be, mivel ki-
lencvenhárom õszén, miután nem szavaztam
meg az ukrán-magyar alapszerzõdést, kizár-

tak az MDF-bõl. A következõ ciklusban
visszatértem Gödre. Az ország MSZP-SZDSZ
kormányt választott, Göd viszont MIÉP-es
polgármestert.

- Ennek az idõszaknak volt a tétje, hogy
együtt marad vagy szétszakad a település?

- Szerencsére nem tudták összegyûjteni a
szükséges aláírásokat, ezért a szétválás elma-
radt. Ez óriási károkat okozott volna, mindkét
településrész csak vesztett volna vele, nyil-
ván bíróság elé került volna az osztozkodás, a
közigazgatási határ kijelölése, bizonytalanná
vált volna a fejkvóták folyósítása. Négy hó-
napon át nem is hívtam össze testületi ülést,
mert úgy gondoltam, hogy ameddig nem dõl
el a vita, addig sem Alsó-, sem Felsõgödnek
nem lehet pénzt adni. Egyébként sem volt
könnyû a helyzet, a tizennyolc képviselõ hat
frakcióhoz tartozott, ezért aztán állandó
egyeztetésre volt szükség. De nem szabad el-
felejteni, hogy ez alatt a négy év alatt lett te-
lefonja a településnek, akkor épültek a temp-
lomok, és az a testület készítette elõ a város-
sá válást.

- Kilencvennyolcban ismét indult az önkor-
mányzati választáson?

- Igen, de mivel újra országgyûlési képvise-
lõ lettem, átadtam a helyemet a listán második
helyen szereplõ jelöltnek. A parlamentben a
társadalmi szervezetekkel foglalkozó bizott-
ság elnöke lettem, vagyis a civilekkel kellett
foglalkoznom. Nyilván az e téren szerzett ta-
pasztalataim miatt kért fel két éve a polgár-
mester civil tanácsnoknak. Talán ismert, hogy
a két évvel ezelõtti választás után a MIÉP ki-
került a parlamentbõl, és én azt
tartottam helyesnek, ha alel-
nökként levonom a következ-
tetést. Le is mondtam, utána
aztán ki is zártak. Az érdekes-
ség az, hogy az önkormányza-
ti választáson még a MIÉP lis-
táján kerültem be a testületbe,
ma pedig, miután az önkor-
mányzatban is kettéhasadt a
MIÉP, a Magyar Nemzeti
Front képviselõje vagyok.
Egyben a nemzeti front elnöki
tisztét is betöltöm.

- Listás képviselõként mit te-
kint feladatának, pontosabban,
melyek azok a témák, amelyek-
nek különös figyelmet szentel?

- A listás képviselõ az egész
településsel foglalkozik, most persze, a költ-
ségvetés van napirenden. Miután a telefon, a
gáz, a csatorna már megvan a településen, az
utak, járdák építését szorgalmazom. És per-
sze, az iskola megépítését. Hála istennek sok
gyerek van Gödön, és utánanéztem, hogy
nagyrészt nagycsaládosok költöztek ki, fõleg
a negyedik és tizenharmadik kerületbõl. So-
kan üdülõket alakítanak át lakóházzá, de a la-
kóparkok is megtelnek, a Habitat-lakásokban
csak gyermekes házaspárok laknak, mind-
ezért úgy gondolom, hogy muszáj hozzákez-
deni az iskolaépítéshez. Ha nem sikerül pályá-
zati támogatást nyerni, még olyan áron is meg

kell csinálni, hogy hitelt vesz fel az önkor-
mányzat. Persze, olyan iskolát kell építeni,
amely, ha tíz év múlva kevesebb lesz a gye-
rek, más célra is használható. Ugyanúgy, mint
szinte mindenki, én is szorgalmazom a Duna-
part rendezését, a sétány kialakítását. E mel-
lett, be kell kerülnie a költségvetésbe az aka-
dálymentesítésnek is. Végignéztem, hogy az
önkormányzati intézmények közül hol, mit
kell tenni ennek érdekében, és ahogy számol-
tam, legalább harmincmillió forintra lenne
szükség, hogy a mozgássérültek, a gyerekko-
csival közlekedõ kismamák könnyebben be-
jussanak az intézményekbe, rendelõkbe, pati-
kákba.

- Ez már összefügg a civil szervezetekkel
foglalkozó tanácsnok feladatkörével is? 

– Igen, és a mozgáskorlátozottak problémá-
ját már beszámolómban is felvetettem az ok-
tóberi rendkívüli testületi ülésen. Az ott el-
hangzottakból kiderült, hogy történnek lépé-
sek a probléma megoldására. Aktuális felada-
tomnak tartom azt is, hogy kialakítsam a kap-
csolatot a már Gödön lévõ Eurodesk Ifjúsági
Információs Iroda és a civil szervezetek kö-
zött. Ez ugyanis lehetõséget ad a fiataloknak,
hogy pályázzanak külföldi szolgálatra, a civil
szervezeteknek pedig arra, hogy fogadjanak
külföldrõl olyan fiatalokat, akik segítik tevé-
kenységüket. 

- Végül, azt hiszem, nem lehet megkerülni
azt a kérdést sem, hogy egy jobboldali, radi-
kális párt képviselõjeként miként tud együtt-
mûködni a szocialista vezetésû önkormányzat-
tal?

- Helyben, az önkormányzatban csak tele-
püléspolitika van, aminek semmi köze sincs a
pártpolitikához. Azt kell tennünk, ami jó a
községnek. A céloknak a jobb- és baloldalon
is egyformáknak kell lenniük. A vita csak a
megoldásban, a részletkérdésekben lehet. Az
ellenzék feladata az ellenõrzés. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de a választásokat követõen
örültem, hogy a városnak végre, elõször a kor-
mánnyal azonos pártállású vezetõi vannak.
Reméltem, hogy ez fellendülést hoz Göd éle-
tébe, és sajnálom, hogy a gazdasági helyzet
ezt nem teszi lehetõvé.

BORGÓ JÁNOS

A településpolitikának 
nincs köze a pártpolitikához

Dr. Bognár László szerint helyben mindkét oldal célja azonos 

A gödi küdöttség tagjaként a francia testvérvárosban, Marignane-ban

Dr. Bognár László
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Másképpen látom a városi kérdéseket, mint
ahogy azok a helyi médiában megjelennek –
mondta bevezetõként Dr. Horváth Viktor, a
kettes körzet önkormányzati képviselõje az
október 8-án rendezett lakossági fórumon a
József Attila Mûvelõdési Házban összesereg-
lett hallgatóság elõtt. Aképviselõ-testület pol-
gári frakciójában helyet foglaló városatya az
elmúlt két esztendõben végzett munkájának
és a választókörzet állapotának illusztrálásá-
hoz igénybe vette a korszerû technikát is. 

Dr. Horváth Viktor legfontosabb feladat-
nak a kommunikációs csatornák kiépítését
nevezte a lakosság hiteles és gyors tájékoz-
tatása, a vélemények megismerése, az érde-
mi párbeszéd megteremtése érdekében. A
választópolgárok tájékoztatására saját költ-
ségén újságot jelentet meg, A Kettes körzeti
híradó címen. Frakciótársával, Bódiné Rá-
bai Zitával -, aki szintén saját körzeti híradót
ad ki, A hatos címmel - pártoktól független
képviselõként tevékenykednek a képviselõ-
testületben. Reményét fejezte ki, hogy pél-
dájukat képviselõtársaik is követik. Napja-
inkban sajnos még nagyon kevés háztartás-
ban van internet – mondta a fizikus végzett-
ségû képviselõ, aki azonban a kapcsolattar-
tás, a vélemény formálás e hatékony és
gyors formáját is sikeresen alkalmazza a
korszerû kommunikációs eszközzel rendel-
kezõ választópolgárokkal való együttmûkö-
dés során. A lakossági vélemények hiteles
képviseletének jó példájaként említette az
internetes lakosok körében végzett felmé-
rést, akik legutóbb a körzetbe tervezett ku-
tyamenhely létesítése ellen foglaltak állást.
Az 1270 választópolgár közül vett 50-100
fõs internetes vélemény hitelesen reprezen-
tálja a többség álláspontját – hangoztatta a
képviselõ - , akik a lakókörnyezettõl távol, a
2/A mellett tartják megvalósíthatónak a be-
ruházást. – Mindezt elmondtam a képvise-
lõ-testület szeptember 30-ai ülésén, amely
nyílván szerepet játszott abban, hogy a pol-
gármester úr a témát levetette a napirendrõl

az átfogó szakmai elõkészítés érdekében –
tájékoztatta a teremben helyet foglaló mint-
egy harminc érdeklõdõt. 

Az egymillió forintos körzeti pénz felhasz-
nálásáról szólva –, mely naprakészen nyo-
mon követhetõ a képviselõ internetes honlap-
ján is - elsõként említette az Alagút utca vízel-
vezetõ árokrendszerének felújítását, a csõve-
zeték kitisztítását, a körzetben végzett útstabi-
lizációt, a Nemeskéri úton és a Fenyves-köz-
ben lévõ szikkasztó árkok rendbetételét. Je-
lentõs gondként beszélt a városi víz-
elvezetõ terv hiányáról, miként
kevesellte a körzetben felhasz-
nálható képviselõi keretet is. –
Az önkormányzat 220 millió
forint likviditási hitelt, a torna-
csarnok építésére 130 millió ka-
mattámogatott hitelt vett
fel, amely hosszú tá-
von jelent terhet a
városnak – mondta
a politikus. 

A képviselõ be-
számolt arról is,
hogy az önkor-
mányzat felkérésé-
re széles körbõl
gyûjtött be információkat és szakmai tanul-
mányok a városban épülõ játszóterek kivá-
lasztásához. – Noha a minisztérium 50 száza-
lékkal támogatta volna az építést, amihez az
önkormányzatnak is hasonlóan 5 milliót kel-
lett volna biztosítania, ám csak a szaktárca ál-
tal javasolt tervet valósíthattuk volna meg.
Ehelyett úgy döntött javaslatomra a képvise-
lõ-testület, hogy három szép játszóteret épí-
tünk 7,5 millió forintért.  Sajnos – különbözõ
okok miatt - még sehol kezdõdtek el a mun-
kálatok – fejezte ki sajnálatát. (Aképviselõ úr
jelezte, hogy a fórum megtartása óta immár
két helyen elkezdõdtek a munkák.)

Ezt követõen a fórum résztvevõi arról
gyõzõdhettek meg a kivetítõn kirajzolódó tér-
kép segítségével, hogy a kulturált lakókörnye-

zet megteremtése céljából hová helyeztetett ki
esztétikus kivitelû szemetes edényeket a kör-
zet önkormányzati képviselõje. – Ez itt a
buszmegálló, ahonnan sajnos ellopták a kukát
- mutatott a Béke utcai helyszínre lézerpálcá-
jával Dr. Horváth Viktor. – Folytatjuk a kukák
kihelyezését, s remélem kedvezõek lesznek a
tapasztalatok, az emberek támogatják lakó-
helyük szépítését. 

Göd jövõjét, fejlõdését meghatározó tele-
pülésszerkezeti terv bemutatása során külön
hangsúllyal beszélt a lakó, ipari és zöldövezet

funkciójáról, jelentõségérõl. Aképviselõ el-
fogadhatatlannak nevezte még a gondola-
tát is annak, hogy mezõgazdasági terület-
re dögégetõt vagy galvanizáló üzemet
építsenek – fogalmazott markánsan. 

A problémák, és a gondok sorjázása
között a legsúlyosabbnak a vá-

rosra zúduló közlekedési
terheket nevezte. A Pesti

út és a 2/Aközött men-
tesítõ út építését java-
solta frakciójuk a város
déli határában, a Shell
benzinkúti vasúti átjá-
rónál, melyet a dunake-
szi és a gödi önkor-

mányzat szakbizottságai együttes ülésükön
egyöntetûen támogattak, ám településszerke-
zeti tervben mégsem szerepel – mondta Dr.
Horváth Viktor az összekötõ út mellett szóló
érvek felsorolása közben. 

A képviselõi tájékoztató után elhangzó
számos kérdés közül Göd utjainak minõsé-
gét ért észrevételek kapcsán a városatya jó
példaként említette a szomszédos Dunake-
szit, ahol 56 utca aszfaltozását végzik ezek-
ben a hónapokban. – Érdeklõdésemre kör-
bevittek, bemutatták a városszerte zajló be-
ruházást, melynek finanszírozása 600 milli-
óba kerül. Ráadásul hat pályázó közül a gö-
di Penta Kft. nyerte el a munkát. Mi a bizott-
ságok és a tanácsnokok tevékenységére
négy év alatt közel 400 milliót költünk. Ek-

kora összegbõl nekünk is futná 37 utcára,
ami igen komoly fejlõdés lenne Gödön, és
ezért talán megérné 4 évet átvészelniakár bi-
zottságok és tanácsnokok nélkül is.

Egy õsz hajú hölgy az egységes önkor-
mányzati járdarendszert hiányolta, aki szerint
a minõségükben és méretükben is eltérõ jár-
dák sok bosszúságot okoznak a gyalogosak-
nak. Jó hogy elkezdõdött a csatornaépítés –
hangzott el a sorok közül. Köszönjük, ami a
Béke út és a Babits út sarkán megépült –
mondta egy idõs úr -, de még jobb lenne, ha
le is lenne aszfaltozva – tette hozzá. A felve-
tésre Dr. Horváth Viktor így reagált; - Min-
denhol elõbb a minimális útjavításokat igye-
keztem elvégeztetni. 

– Mi sajnos nem Viktor körzetében lakunk
– mutatkozott be Kecskés Krisztina -, mégis
nagyon sokat segít nekünk. Majd arra kérte a
hallgatóságot, hogy fogjanak össze a környe-
zetüket sújtó gondok megoldásában. – Ahol
én lakom két öntöde is mûködik, gyakran éj-
szaka is dolgoznak, zajosak, nem lehet pihen-
ni miattuk. Ráadásul még a gázszolgáltató au-
tóit is éjszaka tisztítják.

A lakossági fórum végén ismét terítékre
került a sósavgáz okozta légszennyezés. –
Februárban a megengedett mérték 5-10-sze-
resét mutatták ki – mondta Dr. Horváth Vik-
tor, aki nehezményezte, hogy ezek után, már-
cius 17-én leváltották az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi bizottságát. – A szeptemberi
képviselõ-testületi ülésen kérdést intéztem a
városfejlesztési bizottság tagjaihoz és a kör-
nyezetvédelmi tanácsnokhoz, hogy mit tettek
annak érdekében, hogy megszûnjön a levegõ-
szennyezés. Felmérték-e, hogy a városban
mûködõ vállalkozások tevékenysége milyen
hatással van környezetünkre? Nem tudom,
hogy mi van a levegõben – mondta a kettes
körzet képviselõje. – Azt viszont megtanul-
tam, nem elég kritizálni, javaslatot is kell ten-
ni a probléma megoldására – vonta le tanul-
ságként Dr. Horváth Viktor.

VETÉSI IMRE

Környezetünkrõl kicsiben és nagyban
Lakossági fórum a kettes körzetben

Dr. Horváth Viktor

Hatalmas munkagépek szántják Göd utcáit. Október elsõ
napjaiban megkezdõdött a városi szennyvíz-csatornahálózat
ötödik ütemének építése. Közel hatvan utcában 27 kilométer
csatorna készül. Az 1,2 milliárdos beruházásról október vé-
gén tartották az elsõ lakossági tájékoztatót a Dunapart Üdü-
lõben, ahová sokan nem jutottak be a nagy érdeklõdés miatt.
A fórumon az ingatlantulajdonosok vegyes érzelmekkel fo-
gadták, hogy a korábbiaknál többe kerül a csatornaépítés. 

- Ez volt az elsõ tájékoztató, melyen jóval többen jelentek
meg, mint gondoltuk. Akörülmények miatt igazi párbeszéd-
re nem kerülhetett sor, amit sokan joggal nehezményeztek –
vonja le az elõkészítés hiányosságainak tanulságait Sándor
István polgármester. - Tõlük ezúton is elnézést kérek, amiért
nem tudtuk megosztani velük az érdemi információkat. Ilyen
még nem volt. Tanultunk belõle – mondja a polgármester. 

Afelemásra sikeredett megbeszélés óta jó néhány tájékoz-
tatót szervezett az önkormányzat. A korábbi tapasztalatok
alapján egy-egy tanácskozásra, már jóval kevesebb utca lakó-
közösségét hívták meg az érdemi párbeszéd érdekében. Atá-
jékoztatókon a polgármester, a mûszaki és pénzügyi szakem-
berek ismertetik a beruházás ütemét, a szerzõdéskötés jogi és
pénzügyi feltételeit. Mint azt Sándor István polgármestertõl

megtudtuk a kezdeti „kivárás” után jó ütemben haladnak a
szerzõdéskötések. – De ez érthetõ is, hiszen az emberek szá-
molnak, osztanak, szoroznak. Ez természetes, mint ahogy az
is, hogy tájékoztatjuk õket, az építést drágító tényezõkrõl is. A
többek által szóvá tett lakossági önrész például azért maga-
sabb, mert a szaktárca nem írt ki környezetvédelmi – KAC -
pályázatot, s így csak 410 millió forint állami támogatást nyer-
tünk. Ötven milliónál is többet fizetünk a DMRV Rt.-nek,
amiért fogadja a város megnövekedett szennyvízét. Bárhogy
is számoljuk az 1,2 milliárdos beruházásnál az infláció 100
millió körüli összeget jelent. Ezért drágább a csatornaépítés.
De még így is jobban járnak az emberek, ha bekötik – mert az
állami és önkormányzati támogatások és az LPT-vel kötött
kedvezõ megállapodás alapján – havi 2300 törlesztõ részlet és
a csatornadíj jóval kevesebb, mint amennyit a szippantásért és
a talajterhelési díjért kellene fizetniük. 

Pinczehelyi Tamás alpolgármester szerint a korábbi beru-
házások a lehetõ legköltségtakarékosabban készültek, mivel
nem épültek átemelõk, és nem bõvítették azokat sem, melye-
ket korábban másként méreteztek. Emiatt a város több pont-
ján a csatornazárón „szökõkútként” tör fel a víz a kiadós esõ-
zések után. Az alpolgármester is jelentõs tényezõként említi,

hogy az állami támogatás mértéke a korábbinál jóval keve-
sebb. – Egy ingatlanra vetítve ma 335 ezer forintba kerül a
csatornaépítés költsége, amelybõl a lakónak „csak” 223 ezer
forintot kell fizetnie, mivel az állam 33 %-os támogatást nyújt
a beruházáshoz.  Az OTP Lakástakarékpénztára – az elõ-
takarékossági és lakáskorszerûsítési program keretében -
minden igénylõvel 635 ezer forintról szóló megállapodást
köt. A fennmaradó 300 ezer forint különbözetet a szerzõdõ
partner – ha igényli hitelként - felhasználhatja lakáskorszerû-
sítésre, melyet azonban nem terhelnek jelzálogként az ingat-
lanra. Az igénylõkkel az OTP külön szerzõdést köt. Ha csak
a csatornaépítés költségét fedezõ összeget igényli az ingatlan
tulajdonos, akkor azt nyolc éven keresztül havi 2300 forintos
részletekben kell visszafizetni – hangsúlyozta Pinczehelyi
Tamás alpolgármester, aki elmondta azt is, hogy a befizetett
223 ezer forintból – minden év végén – 15 %-ot visszakap-
nak a lakók, mert közmûfejlesztést valósítanak meg. Anyug-
díjasok közül, akiknek jövedelme nem éri el a jelenlegi mini-
málbér kétszeresét, azok 25 %-os visszatérítésben részesül-
nek. A szociálisan rászorulóknak segítséget nyújt az önkor-
mányzat. 

V. I.

Tájékoztatók a csatornaépítésrõl
A körülmények miatt elnézést kér a polgármester
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Folytatás az 1. oldalról.
Elsõként a Millenniumi parkban

épült játszótérre látogattunk el, ahol
éppen Kis Irén másfél éves ikergyer-
mekei, Rák Milán és Rák Lili hasz-
nálták önfeledten a csúszdát. Kis Irén
elmondta, a Szeder utcai lakóparkból

jöttek, ahol sok kisgyermekes család
él és nagyon örülnek annak, hogy a
Várdombra megépült a játszótér. Kis
Irén úgy gondolja, kellene még az út
mellé egy kis kerítést is építeni, hogy
megvédjék az arra járó autóktól a
gyermekeket.  Ez egy olyan terület –
hallottuk a fiatal édesanyától -, ame-
lyet még újabb játszószerek beépíté-
sével tovább lehet fejleszteni úgy,
hogy kicsik és nagyok egyaránt tud-
janak ezen a helyen játszani, mozog-
ni. Persze, ha fejlesztik a területet, ak-
kor nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt a dombos részt sem, aho-
vá télen szánkózni járnak, ezt a helyet
meg kell hagyni ennek a funkciónak
– hallottuk Kis Iréntõl.

Utunk innen a Hernád-közbe veze-
tett, ahol egy kör alakban bekerített új
játszótér fogadott bennünket. Itt talál-
koztunk Hegedûs Ágnessel (jobb
oldali képünkön), a tavaly alakult Vá-
rosi Ismeretterjesztõ Szervezet (VISZ)
vezetõjével. A szervezet munkájába a

6 évestõl a 16 évesig bekapcsolódnak
a fiatalok, s azok szülei. Szerveznek
színház- és múzeumlátogatásokat,
sportversenyeket, kirándulnak, jártak
a Csodák Palotájában, rendeztek az
önkormányzat és a vállalkozók támo-
gatásával már nagysikerû gyermekna-

pot, ám nagy szeretettel
csinosítják környezetüket
is. Így például parkot ren-
deznek, virágot ültetnek, a
játszóterek létesítésénél se-
gítenek. Atalálkozás apro-
póját most is az adta, hogy
Hegedûs Ágnes és lelkes
csapata végezte itt a játszó-
tér helyének rendezését,
ugyanis még nemrég göd-
rös, bozótos
volt e terület.
Közben haza-
érkezik a ját-
szótér szom-
szédságában

élõ Kammerer Zoltánné,
aki szintén örül a játszótér-
nek, ahová – mint mondta
- szívesen jár 3 éves gyer-
meke is. Megtudtuk, en-
nek a játszótérnek a kiala-
kításához az itt élõ csalá-
dok nemcsak kétkezi
munkájukkal járultak hoz-
zá, hanem az önkormány-
zati pénz mellé anyagi tá-
mogatást is nyújtottak.

A játszóterek megtekintése után
már a hivatalban folytattuk a beszél-
getést Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mesterrel, aki elmondta: az önkor-
mányzatnak van egy játszótér építési
programja. Elõször úgy gondolták,
pályázat útján próbálnak pénzt sze-
rezni a játszóterek megépítéséhez,
felszereléséhez. Pályázati feltétel
volt, hogy 50 százalékot az önkor-
mányzatnak kell biztosítani, ám elõ-
írták, hogy milyen termékskálából
lehet válogatni. Ezt nagyon drágá-

nak találták, ezért úgy gondolta a
képviselõ-testület, hogy szét kellene
nézni a játszószerek piacán. Találtak
is a pályázatban elõírtaknál sokkal
olcsóbb és ugyanolyan színvonalú,
minõsített, az európai uniós szabvá-
nyoknak megfelelõ, környezetbarát
játszószereket. Elálltak a pályázattól,
mert akkor csak két játszóteret tud-
tak volna építeni, ám az olcsóbb
ajánlatokból négy-ötöt. Felvállalta
az önkormányzat a teljes finanszíro-
zását a játszótereknek, amelyekre az
idei költségvetésben 10 millió forin-
tot különítettek el – mondta az alpol-
gármester. 

Ajátszóterek helyeit – a körzeti kép-
viselõk javaslatai alapján - elfogadta a

képviselõ-testület, a további lépések inté-
zésével megbízták egyik képviselõtársu-
kat, aki ugyan begyûjtötte a prospektu-
sokat, ám az ügyben további elõrelépés
nem történt – mondta Pinczehelyi Ta-
más. S hogy most mégis átadtak két ját-
szóteret, az ottani körzetek képviselõinek
köszönhetõ, akik mintegy három héttel
ezelõtt megkezdték a szervezõmunkát
és a kivitelezés is rekordidõ alatt megtör-
tént. Így még a késõ õszi, napsütéses idõ-
ben használatba tudták venni a játszóte-
reket azok, akiknek készült, a gyerekek.

HALÁSZ ERZSÉBET

Felépült két új játszótér
Örülnek a szülõk, boldogan játszanak a gyerekek

A 6-os számú körzet képviselõje, 
Pinczehelyi Tamás alpolgármester

és a vidáman jászadozó gyermekek, akik szüleikkel
együtt örömmel fogadták az új játszóteret.

Az önkormányzat és a szülõk összefogásával
elkészült a Hernád-közben is az új játszótér

Amozgásában korlátozott szemé-
lyek parkolási igazolványára jo-
gosult: 

• aki a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvez-
ményeirõl szóló rendelet alapján
súlyos mozgáskorlátozottnak mi-
nõsül.

• aki a fogyatékossági támogatás
értelmében látási fogyatékos, ér-
telmi fogyatékos, autista, moz-
gásszervi fogyatékos. 

• akit 2001. július 1-jét megelõzõen
vaknak minõsítettek.

• akit magasabb összegû családi
pótlékra jogosító betegség miatt
vaknak, gyengénlátónak, moz-
gásszervi vagy értelmi fogyaté-
kosnak minõsítettek. 

Az ügyintézéshez szükséges:
- eredeti orvosi szakvélemény. 
- érvényes személyazonossági iga-

zolvány (lakcímigazolvány). 
- régi típusú „Parkolási Igazol-

vány”.
- kérelem kitöltve, aláírva (egyes

esetekben anyakönyvi kivona-
tok). 

- ha a kérelmezõ személyesen nem
tud megjelenni, akkor 1 db iga-
zolványkép, meghatalmazás. 

Kiskorú vagy cselekvõképtelen sze-
mély esetén törvényes képviselõ jár-
hat el az ügyben. 
A régi típusú érvényes parkolási
engedélyek ez év december 31-éig
használhatók. Ezt követõen a köz-
lekedési kedvezmények csak az új
típusú Biztonsági Parkolási Iga-
zolvánnyal vehetõk igénybe. 
Az ügyintézésre az Okmányiroda
recepcióján személyesen, vagy tele-
fonon kell bejelentkezni: 
Göd, Pesti út 60/A. 
Telefon: 06-27-332-177.

TÓTHNÉ KOLTER MÁRTA

IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETÕ

Okmányirodai
tájékoztató

Biztonsági 
parkolási igazolvány

Az XR-ben több funkció, szolgáltatás
biztosítja (majd), hogy az Ön hatósági
ügyét minél jobban elõ lehessen készí-
teni. Ezek a funkciók lehetõvé teszik,
hogy a kérelem benyújtásához szüksé-
ges adatokat megadja, idõpontot foglal-
jon a virtuális ügyfélszolgálaton, stb. 
Az elõkészítõ tevékenységet a rend-
szerben egy folyamattá szervezték. Az
Interneten kezdeményezhetõ hatósági
ügy elõkészítése az XR-ügy keretében
történik, mely maga nem hatósági
ügy. Ebben a folyamatban a közigaz-
gatási eljárás szabályai csak annyiban
érvényesülnek, hogy az XR-üggyel
egy hatósági ügyet elõ lehessen készí-
teni.

Az XR-ügy akkor ér véget, amikor
Ön az illetékes hivatalban (pl.: az ok-
mányirodában) a kérelem benyújtásá-
hoz szükséges nyomtatványt aláírja,
azaz a kérelmet benyújtja. Ettõl kezd-
ve hatósági ügyrõl beszélünk, az arra
vonatkozó szabályok szerint folyik az
eljárás. 

Hogyan kezdeményezhetõ 
ügyindítás az XR-ben?

Az XR szolgáltatásait – az általános
tájékoztató (lsd. Virtuális Okmányiro-
da) – kivételével csak regisztrált ügy-
felek vehetik igénybe. Bejelentkezés

után új XR-ügy indítását kezdemé-
nyezheti, vagy folytathatja a korábban
kezdeményezett, de le nem zárt XR-
üggyel kapcsolatos teendõit. A rend-
szerben csak egyes ügytípusok indít-
hatók. 
A gödi okmányiroda csatlakozása az
országos virtuális okmányirodához
hamarosan megtörténik, melyrõl tá-
jékoztatjuk az olvasókat. Bõvebb in-
formációért keresse fel a következõ
weboldalt: 
http:
//www.magyaror-szag.hu/ugyintezo

TÓTHNÉ KOLTER MÁRTA

IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETÕ

Mi az XR-ügy?
Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer
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Európai Uniós pénzforrások pályázásával
kapcsolatos cikksorozatunk befejezéseként
engedjenek meg néhány gondolatot a pá-
lyázatkészítés, és a tervezett projekt meg-
valósítása témakörökhöz. Az elõzõ cikkben
az ismert problémák, hiányosságok egy ré-
sze bemutatásra került, nevezetesen a kül-
sõ, intézményi források megszerzésében
való tapasztalatlanság, illetõleg mind a vál-
lalkozói, mind a közszféra számára a pro-
jekttervezés stratégiai alapokra helyezésé-
nek nehézségei. 

A harmadik problematikus elem az ön-
erõ biztosítása, függetlenül attól, hogy vál-
lalati beruházás, képzés, infrastruktúra-, fa-
lufejlesztés, vagy bármely más megvalósí-
tandó projektrõl legyen szó. Az egyes pá-
lyázati kiírások eltérõ (minimum 10 %)
mértékben ugyan, de minden esetben meg-
követelik az önerõt. Ezen önrész megléte
az Uniós támogatási rendszer egyik alapté-
telébõl fakad, miszerint a támogatást addi-
cionális jelleggel, mind a kedvezménye-
zett, mind az adott állam társfinanszírozása
mellett kell megoldani. További alapelv az
utólagos támogatás, amely szerint az Unió
a pályázatban szereplõ pénzügyi ütemezés
szerint, közbensõ elszámolással, a számlák,
valamint a megvalósulás igazolása alapján
fizeti meg a költségvetésben korábban be-
állított tételeket. A gyakorlatban tehát min-
denképpen rendelkezni kell legalább annyi
saját pénzeszközzel, ami az elsõ pénzügyi
szakaszt, és még legalább az azt követõ két
hónapban felmerülõ kiadásokat fedezik. Az
„ingyen” pénz feletti örömöt így némiképp
elhomályosítja, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre az így kalkulált összeg, költ-
séges forrásokból kell azt pótolni. Az e cél-

ra szakosodott pénzintézetek hitelkamatai,
esetleges fedezethiány esetén a hitelgaran-
cia költségei jelentõsen növelhetik a projekt
bekerülési költségét, amit az Unió direkt
módon nem támogat. 

Fõszabály, hogy
nem támogatható to-
vábbá uniós forrás-
ból ingatlanvásárlás,
áfa körös alanyoknál
az ÁFA, az árfo-
lyamveszteség, a ké-
sõbbi kötelezettség-
re vonatkozó elhatá-
rolások, egyes sze-
mélyi jellegû kifize-
tések járulékai. Afõ-
szabály alól azonban
számos kivétel van,
amelyet a kiírások és a csatolt útmutatók –
többnyire – pontosan rögzítenek. A Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében nyújtott tá-
mogatások (az öt Operatív Program kiírá-
sai) esetén amennyiben a pályázó jogosult
is ÁFA támogatásra, az csak az önrészre
esõ adókötelezettség mértékéig terjed. To-
vábbi specialitása az NFT-es támogatások-
nak, hogy az igényelt összegnek (a jegy-
banki alapkamat függvényében) közel 120
%-ára a pályázónak feltétel nélküli és visz-
szavonhatatlan bankgaranciát kell biztosí-
tania, amely a támogatási szerzõdésben
vállalt kötelezettségek nem teljesülése ese-
tére biztosítja az uniós forrás visszaszár-
maztatását. 

Végezetül szólni kell a helyenként „el-
rettentõ” eljárásrendrõl, amely a projekt ter-
vezésétõl kezdve egészen annak lezárásáig
ró kötelezettségeket a pályázókra: - a pályá-
zatkészítés fázisában a különbözõ szakha-

tósági engedélyek
megszerzése; - a tá-
mogatás megszerzé-
se után a közbeszer-
zési törvény  (az uni-
ós irányelvekkel tel-
jesen konform,  A
közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi
CXXIX. Tv, vala-
mint végrehajtási
rendeletei) rendelke-
zései alapján egyes 

pályázóknál köte-
lezõ közbeszerzési eljárás; - a projekt meg-
valósítása szakaszában a folyamatos moni-
toring-jelentések készítése; - a záró elszá-
molás; mindez összességében jelentõs
plusz adminisztrációs terhet jelentenek a
kedvezményezettek számára.   

A hazai pályázatok eddig napvilágot lá-
tott sikerfaktorai és az ismert, fenti problé-
mák ellenére nem kérdés, hogy minden tá-
mogatásra jogosult szervezetnek, vállalko-
zásnak bele kell kóstolnia a támogatást cél-
zó projekttervezésbe.  Egy-egy fejlesztési
terv költség-haszon elemzése alapján talán
érdemesebb más forrást keresni, és átmene-
tileg mellõzni az uniós támogatást. Ez eset-

ben a munka nem elhanyagolható hozadé-
ka egy jól strukturált önértékelési, valamint
üzleti-és finanszírozási tervezési rendszer
megismerése. A pályázatok –hasonló tarta-
lommal – minden évben kiírásra kerülnek.
A 2006-2013-as uniós költségvetési perió-
dusban a magyar gazdaság és infrastruktú-
ra fejlesztésére lényegesen több forrás áll
majd rendelkezésre. Az EU politikájában
hangsúlyosabban jelenik meg a kutatás-
fejlesztés-innováció, a versenyképesség ja-
vítása, a tudásbázis növelése, az életminõ-
ség javítása irányába ható programok, és
ezek fogják meghatározni a pénzforrások
felhasználását is. Akis- és középvállalkozá-
sokat illetõen számítani lehet a fejlesztésü-
ket célzó tõkeprogramok szélesedésére,
miközben általános elemként a „de mi-
nimis” szabály érvényesül, azaz az elnyer-
hetõ uniós támogatás maximális mértéke 3
év alatt 100 000.- euro. 

A problémák mellett a sajtóban kevés
szó esik arról, hogy az Unió mintaorszá-
gaiban, így Írországban kb. 10 évre, Auszt-
riában és Svédországban 6-8 évre volt
szükség ahhoz, hogy
megtanuljanak jól
pályázni, és látvá-
nyos sikereket érje-
nek el. 

ÁCSNÉ DANYI ILONA
EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ

Hogyan pályázzunk 3.

2004. júliusában elkezdõdött az
Európa Terv (2007-2013) kidol-
gozása. Az Európa Terv Ma-
gyarország középtávú fejlesz-
tési stratégiája, amely a 2007-
2013-as idõszakra meghatá-
rozza a hazai és uniós támoga-
tások felhasználását. Az Euró-
pa Terv részeként készül el az
Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció és a Második Nem-
zeti Fejlesztési Terv is. 

A Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 2004.
szeptember 1-i ülésén létrehozta
a 25 tagú Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Munkacsoportot
(RMCS). (A Munkacsoport tag-
jait és üléseinek tervezett idõ-
pontját a www.kozpontiregio.hu
oldalon a „Készül a Régió 2007-
2013-as Stratégiai Terve” cím
alatt találják.)

Az Európa
Tervrõl

Európai Unió: Az Európai Bizottság 2005. évre is meghirdette a testvérvárosi pályázatokat. Határidõ: 2004.11.15.
A részletes kiírás és valamennyi kapcsolódó dokumentum megtalálható az interneten az alábbi címen:

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html 
Pályázni alapvetõen két kategóriában lehet: a/ testvértelepülések lakosainak szervezett találkozókra, valamint b/ európai témákkal

foglalkozó konferenciákra a testvértelepülési programok keretében, illetve testvérvárosi témájú képzési szemináriumokra. 

Testvérvárosok együttmûködése az Európai Unióban

Mint a lap beszámolt róla, Göd Város
Vegyeskara szeptemberben a Felvidé-
ken, Ipolynyéken (Vinica) járt a VIII.
Regionális Szüreti Ünnepély és Pince-
fesztivál szereplõjeként. A fesztivál
résztvevõ települései például Inám,
Kelenye, Lukanénye, Magyarnándor,
Mihálygerge, Zsobrák voltak – magyar
települések, melyekrõl szinte semmit
nem tudunk itt az anyaországban, ezért
legalább nevüket megemlítem. A ren-
dezvényt támogatta a Szlovák Köztár-
saság Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériuma. Megnyitó beszédében
Csáky Pál miniszterelnök helyettes kö-
szöntötte a szervezõket és a vendégeket
– egy magyar helyettes kormányfõ
Szlovákiában! Gondolták volna ezt pár
éve, a Meciár éra alatt? 

Ipolynyék önkormányzata mellett a
társszervezõk, az Ipolyi Eurorégió
(Ipelsky Euroregion), a
Vadásszövetség és a Kiskertészek helyi
szervezetei voltak, s annak a Csema-
doknak a helyi alapszervezete, mely

1949-es alakulása óta folyamatosam
jelenti a mentsvárat a mai Csehország
és Szlovákia területén élõ magyarság
számára.

A fõvédnöki tisztet Simon Zsolt
földmûvelésügyi miniszter töltötte be,
aki Pomóthy László gazdasági minisz-
tériumi államtitkárral a Borászati Szak-
mai Konferencián elõadást is tartott.
Kirakodóvásáron, gasztronómiai, tán-
cos, zenei és egyéb attrakciókon kívül
könyvsátor, és az Új Szó magyar nyel-
vû napilap sátora várta az érdeklõdõ-
ket. 

A kórus tagjai ezúton mondanak kö-
szönetet a meghívásért, a szíves ven-
déglátásért és az élményért, hogy egy
kórusmûvel kiváltott meghatódást és
fényt fedezhettek fel a hallgatóság sze-
mében. „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklõ csillaga? Ki voltál valaha orszá-
gunk istápja. Hol vagy István király?”
(Kodály: Ének Szent István királyról)
Mi „itthoniak” nem is gondoljuk, mit
jelenthet határon túli magyarnak lenni,

s ezeket a sorokat átérezni! Tudja vi-
szont Cseri László ipolynyéki szõlõs-
gazda, nyugdíjas pedagógus, aki lányát
haza várta, s annak kórustársait ven-
dégségbe hívta az ünnepre. Megsejtet-
te, hogy akár valami nagy dolog is tör-
ténhet ott, akkor, a gödiek jelenlétében.
És történt. Ott, határ ide, határ oda,
együtt volt magyar mindenki. Lassan
mégiscsak mindnyájan hazaérünk, egy
közös Európába?!

A Magyar Koalíció Pártja immár
második ciklusban tagja a koalíciós
kormánynak. Bugár Béla elnök a párt
országos közgyûlésén elmondta, hogy
a VI. Kongresszusuk fõ kérdése: Ho-
gyan javítható tovább a magyarok
helyzete Szlovákiában? Az erdélyi író,
Vass Albert sorai jutnak eszembe:
„Mert mondom Néked: a történelem
kereke gyakorta fordul, és néha jót for-
dul”… Azon a keréken nagyot lendít-
het még, ha az itthoniak voksukkal ki-
állnak a kettõs állampolgárság mellett. 

A KÓRUSTAGSÁG NEVÉBEN IS: KKÉ

Felvidéki dolgainkról egy fellépés ürügyén
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A TOPhÁZ Egészségügyi Otthon la-
kói, mint ahogy a mozaikszóból is ki-
derül, tényleg féldrágakövek. Belõlük a
gondozóik megpróbálják a lehetõ leg-
többet kihozni. Még azoknak az ott-
honlakóknak az életébe is a szó szoros
értelmében színt visznek – a plafonra
vetítõ készülékkel -, akik egész életük
során ágyhoz kötöttek. 

Virág Jenõné igazgató kedvesen fo-
gad, ám még mielõtt kérdéseimet feltehet-
ném, arra kér, hogy nézzek náluk körül.
Az otthon megtekintésében kalauzom az
igazgató szakmai helyettese, Koch
Györgyné. Az öt gondozási részleg közül
a családcsoportnál kezdtük utunkat.
Azonnal körülvettek bennünket a fiúk,
egyikük kíváncsian figyelte a kis magnó-
mat, s alkalomadtán rá is énekelt, a másik
mutatta, hogy simogassam meg a fejét.

- Az itt élõk nevelõotthonból és csa-
ládoktól kerültek ide – mondja Koch
Györgyné -, itt fiúk laknak, kivéve a két
lányt, akik külön egyágyas szobában
élnek, õk a mosodában terápiás munkát
végeznek. A fiúk szobája egyszerû és
tiszta, a lányoké varázslatos, színes vi-
lág. Elõször a 32 esztendõs Tünde mu-
tatja meg szobáját, majd a 26 esztendõs
Krisztina. Késõbb megérkezik Tibor is
– aki elsõk közt került az otthonba -,
neki fõ feladata az állatok gondozása.
Tibor önszorgalomból tanul számolni
és írni. Boldogan mutatja a füzetet,
amelyben gyakorolja a betûvetést.

Az ebédlõben szintetizátoron játszik
az otthon hivatásos zenésze, miközben
a járni tudókkal és a kerekes székesek-
kel a gondozók foglalkoznak. Egy vak
fiú például éppen fagyöngyöt fûz zsi-
nórra, de mint mondják, nemcsak eb-

ben, hanem másban is jeleskedik.
A következõ részlegeken már hal-

mozottan fogyatékosokkal találko-
zunk. Heincz Viktória gondozónõnek –
aki 1982 óta dolgozik itt, s nincs saját
gyermeke – elmondja, neki a 26 éves
Krisztián a kedvence, õt 11 éves kora
óta ismeri. Krisztián nehéz gyerek,
ezért senki sem szerette, õ érte minden-

kivel szembeszállt. A gyógytornára ki-
alakított helyiségben Szakállas Éva
gyógytornász is megpróbálja a lehetet-
lent, a járóképtelen és mentálisan is sé-
rült gyermekeket lábra állítani. A teljes
mozgásképteleneket pedig egy másik

helyiségben masszázzsal és egyéb eljá-
rásokkal kezelik, a vérkeringés frissíté-
sére és a felfekvések megelõzésére.
Nagyon élvezik a gyermekek a golyó-
fürdõt és a hálós hintát is – mondja
Koch Györgyné.

Utunk utolsó állomása a kézmûves
mûhely, ahol Almási Erzsébet irányítja
a munkát.

- Az egyik fiatal kevésbé, a másik
pedig nagyon precíz és türelmes –
mondja. - Agyagozni, festeni, rajzolni
nagyon szeretnek. A száraz alapanya-
gokat együtt szerezzük be, csuhét a ku-
koricásból, virágokat a mezõrõl sze-
dünk, majd szárítjuk. Az itt készített
tárgyakat kiállítjuk és eladjuk, melybõl
új alapanyagot szerzünk be.

Az egykori Scheffer kastélyba az el-
sõ lakók 1977-ben költöztek be – tu-
dom meg. A kastély épülete – amely-
hez 4,5 hektár park tartozik - késõbb
bõvült, most átadás elõtt áll egy új lakó-
otthon, amelybe nemsokára a felnõtté
vált és önálló életre képes tíz lakó köl-
tözik majd.  A 220 lakó között 5 éves a
legfiatalabb, 40 pedig a legidõsebb, ti-
zennégy kiskorú van a várakozó listán,
ám helyhiány miatt nem tudják õket
felvenni. Többen vannak a fiúk, a nõi
gondozott kevesebb, az életkori meg-
oszlás szerint a felnõtt korúak vannak
többen.

Akik pedig velük foglalkoznak,
nem is elsõsorban a munkabérért dol-
goznak, hanem elhivatottságból. Ezt
tapasztaltam lépten-nyomon. Nem
csak gondozzák a rájuk bízott fogya-
tékkal élõket vagy akár halmozottan
sérülteket, de törõdnek lelki fejlõdé-
sükkel, és közösséget igyekeznek te-
remteni környezetükben – velük, szá-
mukra!

FISCHER ERZSÉBET

Akik megpróbálják a lehetetlent
Élet az otthon falai közt

Francia és magyar vendégek ismerkednek az intézményben lakók életével

2004. október 9-én szerencsére sokan megjelentek a
dunakeszi VOKE József Attila Mûvelõdési Házban
megrendezett Kistérségi Civil Expo-n, s a délutáni zá-
rás idején még mindig volt megbeszélni való témájuk
a résztvevõknek – alig akartak hazamenni. A Fótról,
Dunakeszirõl és Gödrõl érkezett civilek, hozzátarto-
zóik, és más szervezetektõl eljött érdeklõdõ vendége-
ik egyaránt nagyon sikeresnek és hasznosnak ítélték a
rendezvényt. Az ötletgazda és szervezõ, a Gödön be-
jegyzett „Civil nõk a közéletben” Kistérségi Egyesü-
let tagjai nem is sejtették, hogy ekkora lesz az érdek-
lõdés. Dicsérték is õket a többiek, olyannyira, hogy
valaki így fogalmazott: Ami a férfiaknak nem sikerült,
azt ti megvalósítottá-
tok! Nem mellékes
körülmény, hogy – az
országos és a regioná-
lis találkozók mellett –
ez volt az elsõ kistér-
ségi civil expó!

Igényes kiállítás ke-
rekedett a szépen elké-
szített tablókból. A ki-
állítók célja volt, hogy
bemutassák saját tevé-
kenységüket, kicserél-
jék tapasztalataikat és
ismeretségeket, barát-
ságokat kössenek a to-
vábbi együttmûködéshez. Mindez maradéktalanul
megvalósult – sõt, kedves mûsorral és szíves vendég-
látással gazdagodott a program. Az ünnepélyes meg-

nyitó fellépõje volt Fótról a Dixi Dance Klub tánccso-
portja; a Fóti Néptánccsoport; Gödrõl a Röcögõ
Néptáncsoport; a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
képviseletében Antal György Bálint saját verseivel, a
Napos Oldal nyugdíjas klub énekkara Schüszler Mar-

git vezetésével – s társuk,
Medgyes Béláné saját versei-
vel. 

Megnyitó beszédet Szent-
Iványi Géza, a kistérségi civil
társulás soros elnökeként is, Fót
polgármestere mondott. A kiál-
lítást a rendezõ egyesület elnö-
ke, Rakaczky Éva mutatta be a
megjelenteknek. Palásti Béla,a

mûvelõdési ház igazgatója is szólt a vendégekhez. A
nap folyamán több igen fontos információkat tartal-
mazó elõadás is elhangzott. Néhány példát említve

csak ilyen volt: Tóth Hortenzia (Európai Párbeszéd
Alapítvány) elõadása a pályázati elszámolások bukta-
tóiról; Mokos Béla (Fiatalok a Vidékért Egyesület,
Hetedhét Ifjúsági Iroda – EURODESC, Mobilitás)
elõadása az EVS-Nemzetközi Önkéntes Szolgálatról;
Rakaczky István (NCA Nemzetközi Kollégium) elõ-
adása a Nemzeti Civil Alapprogram eddigi tapaszta-
latairól és új pályázati lehetõségekrõl; dr. Józsa Ilona
(Civil International Lobby) elõadása a civil érdekér-
vényesítésrõl, és a kistérségi civil együttmûködés le-
hetõségeirõl. Barabás Miklós, a budapesti Európa
Ház igazgatója külföldi útja miatt üzenetet juttatott el
a résztvevõ szervezetekhez. Gödrõl a következõ szer-
vezetek mutatkoztak be: - „Civil nõk a közéletben”
Kistérségi Egyesület, - Civil Tanács, - Göd Jövõje
Klub, - Gödi Városszépítõ Egyesület, - Mozgáskorlá-
tozottak Gödi Szervezete, - MÕME (Õstörténet ala-
pítvány), - Napos Oldal Nyugdíjas Klub, - „Otthon se-
gítünk” Alapítvány.

A rendezvénybõl nem csak a civil szervezõdé-
sekre, és azok együttmûködésére vonatkozó tanul-
ságokat vonhattunk le – melyek minden kétséget
kizárva szép számban adódtak, és sokan kívánják a
jövõben hasznosítani azokat. Az a konklúzió is erõ-
teljesen megmutatkozott, hogy az uniós körülmé-
nyek között elkerülhetetlen a kistérségek összefo-
gása – akár az önkormányzatok, akár a vállalkozók,
akár a civilek között –, mert a közös pályázatok ál-
tal olyan anyagi források nyílnak meg a kistérségek
lakói elõtt, melyekrõl nem mondhatunk le!

KKÉ

FOTO: VÍZVÁRI, T. J.

Civilek, expo, kistérség - tanulságokkal

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai
nagy sikerrel szerepeltek a Civil Expo-n

Fo
to

: 
K

es
zi

P
re

ss



14ÉLETMÓD - KULTÚRA

Folytatás az 1. oldalról.
A klubok létrehozásának lényege

az, hogy cukorbetegeink a kezelõor-
vosok behatárolt rendelési ideje alatt
nem részesíthetõk abban az ismeret-
anyagban, amit egy klubszervezet
nyújthat. Ezek az összejövetelek
dietetikus tanácsainak átadására, va-
lamint esetenként a cukorbetegség
elleni küzdelemben élenjáró gyártók
elõadásainak megrendezésére adnak
alkalmat. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a betegséget megfelelõen is-
merõ ember sokkal jobban képes
megelõzni a fenyegetõ szövõdmé-
nyeket. ”A cukorbetegség esetében
az orvos igyekezete a paciens
együttmûködési készsége nélkül
csak részeredményekhez vezethet. 

Minél többet tud a cukorbeteg sa-
ját állapotáról, az anyagcsere szabá-

lyozás eszközeirõl, azaz a testresz-
abott kezelés feltételeirõl és módoza-
tairól, annál sikeresebben veheti fel a
harcot  gondozó orvosával karöltve-
betegsége ellen.” Afentieket ajánlot-
ta Dr. Fövényi József diabetológus
fõorvos egyik tájékoztatójában. 

Ezekben szeretnénk segíteni
Önöknek a Cukorbeteg Klubok elõ-
adásai alkalmával, amire nagy szere-
tettel várjuk jelentkezésüket. Aklub-
napok beindulásának pontos idejérõl
a Gödi Körképben havonta,
névreszólóan a kezelésben részesülõ
betegek a háziorvosuktól kapott
MEGHÍVÓból értesülnek. Érdek-
lódni lehet még Pinke Sándor gödi
szervezõnél, 2. típusú cukorbeteg, a
Cukorbetegek Budapesti Egyesüle-
tének tagja.

Telefon: 06-27-333-446

Gödi Cukorbetegek Klubja
Dr. Csernus Imre pszichiáter tar-
tott elõadást október 27-én az
Olajfa Mûvészházban. Az ese-
ményt igen nagy érdeklõdés kí-
sérte, mely egy-
aránt köszönhetõ
volt a téma aktua-
litásának, és a
„Doktor” hiteles
személyének. Az
alaptéma a drod-
prevenció volt, de
ennek kapcsán szó
esett az ember éle-
tének olyan elemi
szükségleteirõl,
mint az õszinteség
magunkkal és má-
sokkal szemben, a
helyes szeretet, a
bizalom, a hit, a
szeretetteli figyelem a másik
emberre – különös tekintettel a
ránk bízottakra. Bár sok minden
közrejátszik abban, hogy valaki
függõvé váljék, az nem mentesí-
ti a felelõsség alól, hisz szabad
akarattal döntött az alkohol, a
drog mellett. Ám egy párkapcso-
lat is tarthat ugyanúgy függõség-
ben, mint az említett káros sze-
rek. 

Egy jelenlévõhölgy kérésére,
ti. hogy mikor kell a szülõnek
valóban arra gyanakodnia, hogy
a gyermeke „anyagozik”, a vá-
lasz az volt: Bár a szülõk, külö-
nösen az édesanyák hamar rá-
éreznek, ha baj van, mégis sok-
szor nem mernek szembesülni a

valósággal, így sejtéseiket ma-
guk elõtt is letagadják. Ne te-
gyék ezt, mert lehet, hogy túl ké-
sõ lesz, mire segítséget keres-

nek. Higgyenek a
szívüknek!

A hallgatóság
megismerhette az
„anyagos” szleng
néhány jellemzõ ki-
fejezését, melynek
b e m u t a t á s á h o z
Csernus doktor a
közönség soraiból
választott segítõ-
társként egy fiatal-
embert.

Szóba került még
a magyar virtus (pl.
az „orrvérzésig”
szemlélet), és né-

pünk mentálhigiénés szokásai,
mellyel kapcsolatban még van
mit fejlõdnünk.

Dr. Csernus tudománya nem
csupán tanulmányaiból, vagy a
könyvekbõl fakad, nem is kizá-
rólagosan praxisára épül. Saját
életének tapasztalatai és erõs hi-
vatástudata is forrásul szolgál-
nak. Ugyanakkor számára nem
létezik reménytelen eset! Tiszte-
li az életet, és annak szolgálatá-
ban harcol a „pokol katonái” el-
len, az emberért.

Májusban újra találkozhatnak
vele az érdeklõdõk az Olajfa
Mûvészházban. 

S. M.
FOTO: INTERNET

Drogról a doktortól
Gödön rendelt Dr. Csernus Imre

Meghívó
A Városvédõk Egyesülete és az önkormányzat civil tanácsnoka
tisztelettel meghívja szervezete képviselõjét, érdeklõdõ tagjait a
„Nonprofit szervezetek a sikeres forrásszerzés útján” (NOSZA)

címen induló tájékoztató sorozat elsõ rendezvényére,

a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) 
és az NCA által hamarosan kiírandó 

pályázati lehetõségekrõl 
szóló fórumra.

A fórum meghívott elõadója:

Rakaczky István, 
az NCA Nemzetközi és Eu integrációs kollégiumának tagja.

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal (Göd, Pesti u. 81. sz.) tanácsterme

Idõpont: 2004. november 17. (szerda) 18 óra

A rendezvényen az érdeklõdõk segítséget kapnak a sikeres
NCA-pályázatok elkészítéséhez.

B. RÁBAI ZITA DR. BOGNÁR LÁSZLÓ

elnök civil tanácsnok
Városvédõk Egyesülete Göd Város Önkormányzata

Könyvtári  hírek

Kedves Olvasóink, Kedves Állatbarátok!
Csányi Vilmos etológus, biokémikus lesz

a Göd Városi Könyvtár vendége 
2004. november 19-én pénteken, 18 órakor.

Õ az ELTE Természettudományi Karának egyetemi tanára, az Etoló-
giai Tanszék megszervezõje. 1999-ben az év ismeretterjesztõ tudósa
volt.
Etológia: az állati viselkedés biológiai összehasonlító vizsgálatának
tudománya. Az állati viselkedést az adott faj természeti környezeté-
ben tanulmányozza. Az utóbbi években e tudományág eredményeit
az emberi viselkedés magyarázatára is kezdték használni. Az állatok
viselkedését elsõként Darwin vizsgálta, a modern etológia megalapí-
tása pedig Konrad Lorenz nevéhez fûzõdik.
Csányi Vilmos a kutyák és az ember szociális viselkedési formáinak
kialakulását és a korai evolúcióban betöltött szerepüket elemzi. Elõ-
adása során filmet is fog vetíteni.

Könyvtárunkban megtalálható könyvei:
Az állatok tanulása a természetben,  Az emberi természet,
Magatartásgenetika, A kentaur természetrajza: anatómiája, Van ott
valaki? Kis etológia, Jeromos, a barátom, Bukfenc mindent tud

Szeretettel várjuk az érdeklõdõ felnõtteket és gyerekeket!
Helyszín: Pesti út 72., el.: 27-532-155

***
Bütykölde lesz a gyerekeknek november 26-án pénteken du. 1-5
óráig a gyermekkönyvtárban. 
Papírmikulást és hóembert fogunk készíteni, utána pedig diafilmeket
vetítünk a  „gyerekmoziban”: Pesti út 72.
Gyertek minél többen!                             

KÖNYVTÁROSOK
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MINDENSZENTEK – latinul: Festum
omnium sanctorum – a katolikus és ortodox
keresztény egyház ünnepe. A katolikus egy-

ház november 1-jén, az
ortodoxia pedig egy
héttel késõbb tartja. Az
ünnep, és az azt követõ
halottak napja, egyházi
jellegén túl, fokozato-
san általános népi meg-
emlékezéssé is vált.
Ilyenkor mindenki kilá-
togat a temetõbe, meg-
látogatja elhunyt hoz-
zátartozóit. Megtelnek

a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmú-
lás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát
gyújtanak és elveszített szeretteikre emlé-
keznek. Mindenszentek napján azokról a
szentekrõl emlékeznek meg, akiknek nincs
külön emléknapjuk. November elsõ napja a
megemlékezés napjaként a VIII. században,
741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg
elõször. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pá-
pa tette, 844-ben. 

A HALOTTAK NAPJA jóval késõbbi
eredetû, mint a mindenszentek ünnepe. A hol-
takért való imádkozás szokása a X. század-
ban kezdõdött Franciaországban, és négyszáz
év múlva vált általánossá. 998 óta november
2-án tartja meg az egyház. Sz. Odiló clunyi

apáttól (962-1048,) ered. Õ ezt az emlékna-
pot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden
bencés házban bevezette. Ez a rendelete
mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a

bencés renden kívül is
megünnepelték, a XIV.
századtól Róma is át-
vette. Az ünnep össze-
függ azzal a századvé-
gi szorongásos hangu-
lattal, mely 1000-re a
világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett
igyekeztek a halottak-
kal “jóban lenni”, az
elhunytak szellemeivel
jó barátságba kerülni.
A sírokon gyertyát
gyújtottak, hogy “sze-
gény, fázós lelkek an-
nak fényénél melen-
gethessék magukat.”

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szo-
káshoz azonban több népi hiedelem is kap-
csolódik. Némelyik szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a “véletlenül kiszabadult
lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk
sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az
élõket. 

INTERNETRÕL SZERK.: KKÉ

Mindenszentek - Halottak napja 

Utánad
Máig sem hiszem el, hogy végleg elmentél,
pedig ott állottam kihûlõ testednél.
Fogtam, míg lehetett rebbenõ két kezed,
könyörögve kértem: Lélegezz! Lélegezz!

Szûkölõ félelem térdre kényszerített,
kínzó, mély fájdalom, szinte szétfeszített...
csak szólni akartam, de hangom megfagyott,
vérem dübörgött hát, halott vagy már, halott.

Évek teltek-múltak, sosem gyászoltalak,
mindennap átéltem újra halálodat.
Sírodnak sírtam el, nem bírlak feledni,
hagytam tenger könnyem peregni, peregni.

Nehéz idõk jönnek, nélküled kell bírni,
gyógyuló sebemmel megpróbálok élni.
Megpróbálok újra víg verseket írni,
csak befelé fogok, sírni, sírni, sírni....

ENESSEY EDINA, GÖD

Budapest XIII. kerületében, a mûve-
lõdési házban volt látható Gödi Vass
István festõmûvész kiállítása. Dr.
Szurmayné Kovács Márta – aki az
Angyalföldi József Attila Mûvelõ-
dési Központban a kiállítások szer-
vezõje – beszélt a mûvészrõl és al-
kotásairól.

- Nagyon örültünk, amikor a gödi
festõmûvész személyében a ma is
nálunk mûködõ Moholy Stúdió régi
tagját fogadhattuk. A 70-es években
itt õ is Fisher Ernõ festõmûvész ta-
nítványa volt. Nagyon nagy szere-
tettel beszélt mesterérõl, régi élmé-
nyeirõl – részben a társairól, részben
arról a mûvészi, szakmai útmutatás-
ról, amit itt a Moholy-ban kapott. –
emlékezik lelkesen a kapcsolatfel-
vételre Kovács Márta. – Én csak
most ismerkedtem meg a festõmû-
vésszel, aki Gödön él. Meglehetõ-
sen kiterjedt ismeretsége van, sok

emberrel, sok mûvésszel áll szak-
mai, eszmei-szellemi kapcsolatban
Mégis magányos farkasnak érzem
õt, bár ugyanakkor meglehetõsen
harcos egyéniség – a maga módján
harcos. Képviselõ is volt egy ciklu-
son keresztül, de már visszavonult a
közélettõl. Ahogyan én érzékeltem,
szinte kizárólag a festészetének
szenteli idejét.

A kiállítási anyagot mûtárgylistá-
val, életrajzzal, a meghívók címzett-
jeivel, kiállításai felsorolásával kap-
tam meg. Pontos leírást mellékelt a
képek elhelyezésének szempontjai-
ról és annak technikai megoldásáról.
Õ ilyen precíz ember, a rendszeretet
és a rendszeresség igénye sugárzik
belõle. Talán ezért is esik neki zo-
kon, hogy városában nincs évente
bemutatkozási lehetõség. Hiányolja
a régi meghívásos tárlatokat. Gödön
sok mûvész él, s egyre többen tele-
pednek le ott és a
környezõ telepü-
léseken – szeret-
né, ha közösen
és rendszeresen
bemutatkozhat-
nának „otthon”. 

Rendhagyó
módon a mû-
vész maga nyi-
totta meg saját
k i á l l í t á s á t ,
mondván, mégiscsak õ ismeri leg-
jobban ezeket a képeket. Inkább
csak beajánlotta a festményeket né-

hány mondatban. Azután, az õ meg-
hívására, egy IV. kerületi általános
iskola csapata kis mûsorral kedves-
kedett a vendégeknek. A megjelen-
teken kívül a Mûvelõdési Központ
egyéb rendezvényeinek látogatói is
megnézték a kiállítást,
elég sokan látták a fest-
ményeket.

Két nagy csoportra
oszthatók a kiállított ké-
pek, a cím is ezt tükrözi:
„Emlék és varázslat”
(Radnótira utalva: Sem
emlék, sem varázslat).
Életének régi élményei-
bõl keletkezett egyes ké-
peinek témája. Ezek táj-
képek, városrészek, Du-
nakanyar, Mátyás temp-
lom: a természetet és épített környe-
zetünk elemeit láthatjuk, melyek
kedvesek számára. A másik vonula-

tot konkrét társa-
dalmi esemé-
nyekhez kap-
csolható témák
jelentették. Ér-
zékelhetõ, hogy
mélyen érintik
az alkotót az
egyéni, a társa-
dalmi és a ma-
gyar sors-kérdé-
sek. Az ’56-os

forradalom egy jelenetével szemben
állítottam ki a Honfoglalás címû ké-
pet. Úgy gondoltam, hogy ez a két

elem valójában összetartozik nála. A
többi festménybõl is egyértelmûen a
hazaszeretet, és az emberiség iránti
aggodalom tûnik ki. A sokak által
megfestett Utolsó vacsora ábrázolá-
sán Gödi Vass Istvánnál, a háttérben,

megjelenik az ame-
rikai ikertornyok
pusztulása. A Te-
remtés címû kép
klasszikus jeleneté-
bõl Sztálin és Hitler
portréja tekint a vi-
lágra. Íme, az Em-
ber! – mutatja a mû-
vész „Isten teremt-
ményeit” döbbene-
tes hatással. 

Mondanivalóját
kiemelik a színek,

melyek intenzívek, fényesek. Ha
kell, melegséget sugároz a kép, ha
kell, hideg kékség fagyasztja a vász-
nat. Általában sok színt használ a
mûvész. Az álomvilágba, vagy a kö-
dös emlékekbe merülõ témáknál lát-
juk csupán egy szín árnyalatait a ké-
peken. S a legújabb alkotások letisz-
tult szintézist mutatnak, a mondani-
való és a festészet kifejezõeszközei-
nek harmóniáját. Foltok, jelképes
formák jelennek csak meg, s színe-
ikkel megelevenítik magát a fényt
is. Így ábrázol – már nem esemé-
nyeket, hanem az általuk kiváltott –
különbözõ érzéseket Gödi Vass Ist-
ván.

Kiss-Kása Éva

Emlék és varázslat festõecsettel
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Agödi Napos Oldal nyugdíjas klub
néhány tagja kirándulást tett Kár-
pátalján, s õk is résztvevõi voltak
annak a tarka és igen sikeres falu-
napnak, melyet Jánosiban rendez-
tek. Sorban pörögtek az esemé-
nyek. A terület országgyûlési kép-
viselõje, az egyházak képviselõi is
megjelentek az eseményen. Ameg-
nyitón „minden fontos személy”
jelen volt, s aki csak tehette, kö-
szöntötte is a résztvevõket, vagy a

mûsor szereplõjeként lépett a szín-
padra. Kicsik és nagyok egyaránt
bemutatták elõadásaikat. A mûsor-
ban a helyi lakodalmas szokások is
megelevenedtek. A közelmúltban
két községet összevontak, így most
Makkosjánosi Göd testvértelepülé-
sének neve. Ezt az új nevet illuszt-
rálta az ottani nyugdíjas-kórus asz-
szonyainak mellényén a saját kezû-
leg készített, makkos díszítés. 

N. Z-NÉ

Falunap Makkosjánosin

Örömmel tudatom, hogy október
14-15-én végre sikerült kijuttatni
Kárpátaljára az Önök által leadott
adományokat (ruha, cipõ, könyv,
mûszaki cikkek). A kivitel azért ké-
sett, mert az ukrán hatóságok meg-
változtatták a humanitárius szállít-
mányok befogadási rendjét. Június-
ban volt a kiszállítás tervezett dátu-
ma, azonban elõbb az adományozá-
si listát Kijevben engedélyeztetni
kellett.  A kérelem visszaérkezéséig
– négy hónapon keresztül – nem le-
hetett szó a kiszállításról. Az enge-
délyt október 2-án vettem kézbe,
csak ezután indulhattunk el a holmi-
val. 1999-tõl ez volt a 11. kamion
áru, amit kivittem, de ezzel ilyen
irányú tevékenységemet befejeztem. 

Ezt az alkalmat szeretném fel-
használni arra, hogy nyilvánosan
köszönetet mondjak azoknak, akik
kiemelkedõen segítették munkámat:

Köszönöm elõször is Göd lakos-
ságának, akik önzetlenül adakoztak.
Köszönöm polgármestereinknek,
Szegedi Sándornak és Sándor Ist-
vánnak, valamint dr. Szinay József

jegyzõnek, akik a kamionok meg-
szerzésében, az utazáshoz szükséges
anyagiak biztosításában, a soron kí-
vüli határátlépés elõkészítésében
voltak segítségemre. Köszönet
Gusztos Gábor és Baka Béla vállal-
kozóknak, akik kamionjaikat ellen-
szolgáltatás nélkül rendelkezésre
bocsátották, a Polgármesteri Hivatal
azon dolgozóinak, akik az utazással
kapcsolatos adminisztrációt intéz-
ték. Köszönöm Markó József úrnak,
a TESZ igazgatójának és munkatár-
sainak, akik a rakodásban és az ösz-
szegyûjtésben segédkeztek. Köszö-
nöm Horváth Ferenc és Lukács
Istvánné iskolaigazgatóknak és
munkatársaiknak, Ország Tibor plé-
bános és Szotyori Nagy Gábor lel-
kész uraknak, akik az összegyûjtött
adományok tárolását biztosították.
Köszönet a Katolikus Karitász és a
Református Segélyszervezet mun-
katársainak, akik a gyûjtést végez-
ték, és végül a sok névtelen segítõ-
nek, akik megértették a feladat fon-
tosságát. 

DR. FARAGÓ LÁSZLÓ

Tisztelt Gödi Lakótársak!

- Az októberi lapszám 12. oldalán,
a „Jánosi gyerekek nyaraltak Gö-
dön” címû beszámolóban sajnála-
tos névelírások történtek. Az „egy
anyuka” helyesen Szabó Ilona.
Szaszák Györgyné régi gödiként
maga is segítõ vendéglátó volt,
mint Nagy Zoltánné (s nem Papp
Zoltánné). A Szalay család vendé-
ge Kovács Ildikó, a tanítónõ volt. A
„másik anyuka” Blaskó Tiborné
fogadószülõ, aki elmondta, hogy
lánya Ivett és a vendég kislány, Ka-
tica egész nap fáradhatatlanok, na-
gyon egymásra találtak. Várhegyi
Tivadar kimaradt a felsorolásból,

pedig a diszkóban nagyon jó han-
gulatot teremtett a gyerekek között,
ami nem véletlen, hiszen gyakorló
nagyapa.
- Az októberi lapszám 17. oldalán a
„Nemzeti ünnepen, barátok kö-
zött” címû írásban helyesen Szalay
Esztikéék (Erzsikéék helyett) zene-
karát kellett volna írni. Szó volt az
Annuska tanítónõrõl szóló, Az égõ
szív címû könyvrõl, melyet nem
Vizvári Vilmos –a tanítónõ jelen lé-
võ fia – mutatott be, hanem
Kasperkiewiczné Szalay Katalin.
Az érintettektõl elnézést kérünk!

SZERKESZTÕSÉG

Helyesbítés 

Az elõzõ évekhez hasonlóan 2005 jú-
liusában sor kerülhet 20 jánosi és 20
gödi gyermek egyhetes cserenyaral-
tatására a korábbiakhoz hasonló fel-
tételekkel. A gyerekek Gödön és Já-
nosiban is szülõknél lennének elhe-
lyezve, ha Gödön lesz megfelelõ szá-
mú fogadószülõ. Az önkormányzat
fedezi a gyerekek kötelezõ program-
jai, az utazás és a visszautazás költsé-
geit, a kirándulások fagylalt-költsé-
geit, és a búcsú tábortûz (szalonna,
kenyér, ital) költségeit, valamint az
egy hétre szóló fürdõjegyeket. A kö-
telezõ programok két délelõttöt vesz-
nek igénybe. A gyerekek ellátásáról
és a többi nap programjairól a foga-
dószülõk gondoskodnának, mint ed-
dig is. A jánosi gyerekek július 4-étõl
11-éig, a gödi gyerekek július 11-étõl
18-áig nyaralnának. Kérem a lehetsé-

ges fogadószülõket, hogy csak azok
jelentkezzenek, akik ebben az idõben
vállalni tudják a gyerekeket. Mivel
az ukrán útlevél és a magyar vízum
elintézése 4+2 hónap, így jelentkezni
december  31-ig lehet személyesen
nálam: Dr. Faragó László, 2131 Göd,
Mészáros L. u. 3-ban személyesen
vagy levélben, esetleg telefonon a
06-27-336-353-as telefonon este 8 és
10 óra között. A gödi gyerekeknek az
iskolában kell majd jelentkezniük
május hónapban. Az oda-visszauta-
zásuk költségét az önkormányzat fe-
dezi.

Ismételten kérem, csak azok je-
lentkezzenek, akik a fenti idõben vál-
lalni tudják a gyerekeket, mert az
utolsó két évben sokszor kerültem ne-
héz helyzetbe! 

DR. F. L.

Jánosi és gödi gyerekek
2005. évi cserenyaraltatása

Meghívó
A Gödi Felvidékiek Köre

ezúton meghív minden érdeklõdõt a JAMH-ban
2004. november 26-án 17.00 órakor
kezdõdõ elõadásukra, melynek címe:

A határon túl élõ magyarok kettõs állampolgársága
Elõadó:  a népszavazást kezdeményezõ 

Magyarok Világszövetségének képviselõje.

A GÖDI OTTHON SEGÍTÜNK SZOLGÁLAT
nyílt napot tart

2004. november 13-án 9.30-tól 12 óráig
az Ady klubban (Kálmán utca 13.)

Gyerekeknek: Dióbaba-bábkészítés • Mondókák-játékok •
Papírhajtogatás • Gyöngyfûzés

Mindeközben a szülõket arra biztatjuk, ismerkedjenek meg
velünk, fedezzék fel a segítséget, amit adni tudunk!

ÖNT IS VÁRJUK! TÉGED IS VÁRUNK!



A kilencedik osztályba kerülõk
különbözõ tudásszintjét felzár-
kóztatással igyekszik az iskola
korrigálni. Az elsõ két évben álta-
lános tantárgyakat s szakmai elõ-
készítõ ismereteket tanítanak a
szakképzõben. A második félévtõl
heti egy „kóstolgató”, gyakorlati
napot már a mûhelyekben tölte-

nek a fiúk. Tizedik évvégére üte-
mezték az elsõ komoly megmére-
tést, az alapmûveltségi vizsgát.
Sikere érdekében még egy elõké-
szítõ foglalkozás-sorozaton is
részt vehet az, aki szükségét érzi.
A sikeres vizsga után választott
mesterüknél kezdenek komolyan
ismerkedni a szakmával, melyet
két év alatt kell elsajátítaniuk,
mígnem a „vizsgaremek” elkészí-
tésében csúcsosodik ki megszer-
zett szakmai tudásuk. 11. osztály-
tól minden második hetet a mû-
helyben töltve nagyon szép ered-
ményekre képesek a diákok. A
végzõsöknek a Nemzeti Szakkép-
zési Intézet évente meghirdeti az
országos szakmai versenyt. Közü-
lük kerülnek ki azok a reménytel-
jes ifjak, akik a döntõig, sõt szép

helyezésekig is eljutnak. A 2003-
2004-es tanében két kimagaslóan
„alkotó” diák állta meg sikeresen
a helyét a verseny elméleti és a
gyakorlati fordulójában egyaránt.
Õk az NSZI és az Oktatási Mi-
nisztérium oklevelében foglaltak
szerint – jeles osztályzattal – men-

tesültek a szakmai vizsga letétele
alól: Kisjuhász Balázs döntõs, 10.
helyezett asztalos, Tóth Sándor
mester tanítványa, és Kosár Attila
döntõs, 11. helyezett ács, Balázs
Sándor mester tanítványa. 

Az eddigi asztalos, ács, kõfara-
gó, kõmûves és mûlakatos szak-
mák mellett idén karosszéria-la-
katosok képzését is elkezdték az
intézetben. Új lehetõséget nyitot-
tak a tehetséges, jól tanuló diákok
elõtt azzal, hogy az idén elõször a
Váci Piarista Gimnázium osztá-
lyaiban tanulhatnak tovább a
szakmunkásvizsgát letett fiatal-
emberek még két évig. Tapaszta-
lat szerint ugyanis egyharmad

arányban mentek el valahová le-
érettségizni, amit a „fúzió” kere-
tében tehetnek meg. A jó alapkép-
zésre utal, hogy az Újpesti Faipa-
ri Technikumban tovább tanuló
volt tanítvány sikeresen megállja
a helyét. Évente 1-2 fõt – idõköz-
ben leérettségizettet – fõiskolára,
egyetemre is felvesznek. 

A távol lakóknak kollégiumi el-
helyezést biztosítanak. Az új tan-
évtõl a kezdõk Vácon, a többiek
továbbra is helyben, a Wigner-
villa emeletén laknak. A Piarista
Rend által külföldi, elsõsorban
németországi partneriskolákkal is
tartják a kapcsolatot a gödiek, így
a diákoknak lehetõségük nyílik
más országokban is ismerkedni
társaikkal és az ottani szakmai
képzéssel.

Az iskola vezetõi, tanári kara
sokat tesz az igényes szabadidõs
lehetõségek biztosítására is.
Színház- és mozilátogatásokat,
neves meghívottakkal beszélge-
tõs teadélutánokat szerveznek.
Könyvtáruk is mûködik, ahol a
könyveken kívül, az informatika
eszközeivel megismerkedve, az
elektronikus információszerzés

és az irodalom interaktív tárháza
is rendelkezésükre áll.  Ugyanak-
kor sok sport-
ág mûvelésére
adott a lehetõ-
ség az iskolá-
ban. „Belépés
családostul”, ez
a neve az iskola
testnevelõ taná-
ra, Wagner
László és segí-
tõi által szerve-
zett sport- és
szabadidõ prog-
ramsorozatnak,
melyre a tanu-
lók családjuk-

kal, de a kör-
nyékben lakók
és más gödi
családok is szí-
vesen benevez-
nek Ennek ke-
reteibe a foci,
tollasozás, csa-
ládi versenyek,
testedzõ bicik-
li- vagy gyalog
túrák, kirándu-
lások a termé-
szetben, szám-
háború is befér.
Nyár elején

már hagyományosan kerül sor a
Piarista Juniálisra.

Az iskola mindenki számára

nyitott és ingyenes. Kalazanci
Szent József, az 1597-ben, Rómá-
ban iskolát alapító, akkor még fi-
atal spanyol pap elve szerint sze-
retetbõl oktatják, nevelik a diáko-
kat. A tudás, az emberség mellett
a hitet, a vallásos meggyõzõdést
is átadják annak, aki elfogadja azt
tõlük. De befogadnak bármilyen
világnézetûeket. Kérik viszont a
kölcsönös elfogadást, és az õ ke-
resztény vallásuk és szellemisé-

gük tiszteletben tartását. Ennek az
elvnek szellemében dolgoznak,
tanítanak és tanulnak együtt kü-
lönbözõ felekezetekhez tartozó
hívõ diákok, tanárok, és vannak
köztük, akik nem hívõ emberek.
Mindnyájan becsülik egymást,
így tudnak sikereket elérni az is-
kolában.

Az érdeklõdõk közelebbrõl is
megismerkedhetnek velük Kala-
zanci Szent József ünnepén, az
iskola nyílt napján, melyrõl a
részletes tájékoztatót megtalálják
e lapban. Javasoljuk, olvassák el
a májusi lapszámunkban megje-
lent írásunkat is (Scholae piae I.)
az iskoláról.

KKÉ

17 OKTATÁS - NEVELÉS

N Y Í L T N A P
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕ 

8. OSZTÁLYOS FIÚT, ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZÕS
OSZTÁLYT, SZÜLÕKET, BÁRKIT, AKI KÍVÁNCSI

ISKOLÁNKRA!
november 19-én pénteken 9- 13 óráig

PIARISTA SZAKISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2131 Göd, Jávorka u. 18.

Vendég-program
7.30: Diákmise az alsógödi Szent István templomban, 

9.15: Iskolánk bemutatása Elõadó:  Guba András, igazgató, 
9-13.00: Bemutató foglalkozások  - ács, asztalos, kõfaragó,

kõmûves, lakatos, karosszéria lakatos szakmákban

Kiállítás – diákjaink munkadarabjai:
Nemzetközi kapcsolataink –  Coménius (fotók) • A FÉTIS Kft.

bemutatkozó kiállítása ( gépek, szerszámok )
9-10. oszt. Programja 9.00:  Kalazanci vetélkedõ -  hat fõs
csapatoknak forgószínpad-szerûen • Dekorációs verseny 

• Jeet man do bemutató • Filmvetítés 
• Kispályás labdarúgó torna • 11.00: Hangverseny 

a Váci Zeneiskola hallgatóinak elõadásában.

SCHOLAE PIAE 
Visszatérések a Piarista Szakmunkásképzõ iskolába II.

Adósok vagyunk – mi, a Gödi Körkép. Májusban megjelent a Scholae
piae I. címû cikkünk, melynek folytatását az új tanév kezdésére tervez-
tük. Városunkban azonban sok az esemény, az ígéret teljesítése késett.
Most azonban az iskola nyílt napja elõtt, a legjobb idõben ajánljuk figyel-
mükbe az írást:

Kisjuhász Balázs 
jeles bizonyítvánnyal zsebében

Tóth Sándor mester tanítványokkal

Lakatosok Németh István mesterrel
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F A H Í D K É S Z Ü L

AVárosvédõk Egyesülete szervezésében
október 2-án kitakarítottuk a Szeder utcai

patak medrét és partját. Megszabadítot-
tuk a gaztól az átjáró környékét, és több
mint két nagy konténernyi hulladékot
gyûjtöttünk össze. A munkát a terület to-
vábbi rendezésével, valamint fahíd készí-
tésével folytatjuk.

VÁROSVÉDÕK

S Z Ö K Õ K Ú T

- Nincs város szökõkút nélkül. Már ne-
künk is van. Igaz, kisebb, mint a margit-
szigeti. Nem is olyan szép, mint a Trevi
kút. Nem is dobálnak bele pénzt a turis-
ták. Ráadásul csak idõszakosan látható,
mint a gejzírek. Kicsi, büdös, de a miénk.

T. J.

- A kép lehangoló. Sajnos a szolgáltatást
végzõ céget nem lehet büntetni. DMRV
Rt.-t levélben szólította fel a Hivatal kér-
ve, hogy a problémát oldja meg. 

I. G.

- Ez nagyon jó, de kérjük ellenõrizni azt
az elterjedt hírt, miszerint a DMRV szak-

emberei a múltkor ezt a szakaszt kikötöt-
ték volna, hogy ne a temetõbe folyjon az
szennyvíz, hanem a Dunába. (Merthogy

az Mindenszentek környékén igen jól
mutatott volna!) Egy helyre képzelhetõ
el, hogy valóban átkötötték: a csapadék-
vizet elvezetõ csatornába. Akkor pedig a
horgásztavon keresztül ömlene a folyam-
ba, és nemigen venné észre senki!
Csak majd a halak…

T. J.

- Pázmány utcai temetõ mellett levõ
szennyvízátemelõ gyakori meghibásodá-
sa miatt, felvettük a kapcsolatot a DMRV
Rt. illetékesével. Aprobléma megoldásán
közös erõvel dolgozik a mûszaki osztály
és a Vízmûvek. A Feneketlen tónál levõ
szennyvízátemelõ hibáját kijavították.
Bízunk benne, hogy rövid idõn belül en-
nél az átemelõnél is megtaláljuk a megol-
dást.

I. G. 
- Reméljük, hogy ez a helyes sorrend!

SZERKESZTÕSÉG

G S M - t o r n y o k
- Döbbenettel hallom, van esélyünk arra,
hogy a harmadik GSM-torony is ide, a
volt tsz terület közelébe települjön. Mivel
itt már található két másik, szeretném tá-
jékoztatni a döntéshozókat, hogy ennyi itt
bõségesen elég. Remélem tehát, hogy a
3. GSM-torony nem a mi környékünket
fogja “ékesíteni”, van errefelé már ele-
gendõ probléma anélkül is! 

K. K.

- Ismét felmerült egy GSM-torony tele-
pítésének kérdése. Már korábban is kérel-
mezték a torony létesítését, de akkor a
Városfejlesztési Bizottság elzárkózott a
kérés teljesítése elõl. Most a felsõgödi
sportpályánál kért helyet a szolgáltató
cég. Azt a bizottság helyszínként kizárt-
nak tekinti, s 35/2003. (XI. 10.) sz. TKB
határozatában „A Nemeskéri úton lévõ
ipari övezetben, vagy a felsõgödi Kék-
perjés láprét északi részén támogatja a
bázisállomás létesítését azzal a feltétellel,
hogy a kérelmezõ cég ingyenesen bizto-
sítja az Internet sugárzására alkalmas le-
játszó felszerelésének és az áram vétele-
zésének lehetõségét.”
Az ipari övezettel kapcsolatban meg-
gondolandó, hogy a nap jelentõs részét
munkahelyükön töltõ dolgozókat ki le-
het-e tenni a sugárzás veszélyeinek. Ta-
lán az lehetne az elsõdleges szempont,
hogy a veszélyes sugárzóna emberi (és
állati) környezettõl kellõ távolságra ke-
rüljön!

SZERKESZTÕSÉG

Internetes 
levelezõlistán olvastuk...

Készül a fahíd 
az ingatag fémpalló helyére

Tájékoztatjuk a tisztelt gödi ingat-
lan-tulajdonosokat, hogy a 2004.
IV. negyedévi lomtalanítás  a
karácsonyi ünnepek miatt decem-
ber 13.-tól december 17.-ig tart, az
adott körzetre érvényes szemét-
szállítási napon.
Az Õk-rendelet szerint lom:
nagyobb méretû darabos szilárd
hulladék (pl.: nagyobb méretû ház-

tartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét). A kitett
gumiabroncsot is elszállítjuk. A rendeletbõl: a fû-fa-föld-építési
törmelék-forgács stb. nem lom. 

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2131 GÖD, DUNA U. 5., TEL.: 06-27-531-175

Lomtalanítás

Két megbeszélésen már túl van-
nak az Erdész utca és környéké-
nek lakói, akik örömmel fogad-
nák, ha végre megépülne a házuk
elõtt az út, ám kétségeik vannak
afelõl, hogy megvalósul-e mind-
ez. Most kísérleti jelleggel indí-
taná be a város önkormányzata

azt az útépítési programot,
amelybe a lakókat is bevonnák.
A társaság az idõk folyamán
újabb utcák lakóival – ahol foly-
tatnák az útépítést – bõvülne.

Az elsõ lépésben megalakíta-
nák a házak tulajdonosai az út-
építési társulást, amely
a  Lakástakarék Pénz-
tárral hitelszerzõdést
kötve hitelt venne fel –
mondta lapunknak
Sándor István polgár-
mester A felvett pénz-
bõl az önkormányzat
megépít több utat az
Erdész utca környékén.
Az útépítésben érintett
polgárok számára a ga-
ranciát az jelenti, hogy
a hitelfelvételben az
önkormányzat a kezes. A két fél,
az önkormányzat és a házak tu-
lajdonosai megegyeznek abban,
ki mennyivel járul hozzá az út-
építéshez, s amikor a lakás tulaj-
donosa által vállalt összeg lete-
lik, utána az önkormányzat foly-
tatja a részletfizetést.

A helyszínen járva láttuk,
igencsak ráférne az útépítés a
Fácán, az Erdész és a többi ut-
cára, hiszen gidres-gödrösek,
autóval, kerékpárral nehezen
járhatók.

Dávid Józsefné, az Erdész utca
12. szám alatt lakik, kérdésünkre

örül-e ennek a megol-
dásnak, szomorúan vá-
laszolt. Mint mondta:
örülne, ha megépítenék
az utat, de nemrég
munkanélküli lett, s a
90 esztendõs édesany-
jával nem tudják anya-
gilag segíteni az útépí-
tést, ezért nem is vett
részt a megbeszélésen.

Galántai Ferenc, az
Erdész utca 1. szám
alatt él családjával. Õ

ott volt a gyûlésen, támogatná is
az útépítést, ám azon háborodott
fel, hogy az Erdész utcából so-
kan nem akarnak belépni a társu-
lásba. Mint mondja, az útépítés
már régi téma, mindig csak be-
szélnek róla, s ígérgetnek. Ami-

kor az újtelepi rész megépült oda
utat is ígértek, de az sem valósult
meg. Szerinte jó lenne már en-
nek az ügynek a végére pontot
tenni és végre megépülhetnének
ezen a környéken a jól járható
utak.

FISCHER ERZSÉBET

A gödrök 
egyre mélyülnek…

Útépítési társulás kísérleti jelleggel

MEGHÍVÓ!
November 16-án kedden 19.00 órakor

az alsógödi katolikus templom közösségi házába, 
lakossági fórumra várják az érintetteket:

A SZAKÁCS-KERTBE TERVEZETT
EGYHÁZI ISKOLA ÉPÍTÉSE

témakör megbeszélésére
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2005. 01. 01-jétõl lép életbe
Göd Város Önkormányzat
22/2004. (IX. 30.) számú ren-
delete a települési folyékony
hulladék-ártalmatlanítási
közszolgáltatásról. A rendelet
szerint csak a kijelölt közszol-
gáltató szállíthatja el a szenny-
vizet, Gödön más vállalkozó
nem végezheti el ezt a munkát,
és az ingatlantulajdonos, illet-
ve használó sem bízhat meg
mást.

Az Önkormányzat a feladat
ellátásával a Településellátó
Szervezetet bízza meg. A szer-

vezet a jogszabályokban meg-
határozott feltételekkel rendel-
kezõ VÁROSKÚT Kft.-vel
(Fót) - mint alvállalkozóval -
végezteti a közszolgáltatást.

A lakosság a  közszolgálta-
tás iránti igényét  személyesen
vagy telefonon, az alábbi mó-
don jelentheti be: - a Település-
ellátó Szervezetnél (2132 Göd,
Duna u. 5. szám alatt,

telefon: 06-27-531-176),
hétfõ - csütörtök  
7 h  - 15 h-ig,
péntek 7 h-12 h-ig, 

- a VÁROSKÚT Kft. diszpé-
cserszolgálatánál,  
telefon: 06-27-361-725, 
06-1-420-4527/119 melléken,
06-30-977-7761 mobilszámon.

A megállapított díjat szállí-

táskor, számla ellenében kész-
pénzben fizetheti ki.
A települési folyékony hulla-
dék-gyûjtési közszolgáltatás
díja közületek esetén:
1.000.- Ft/m3 + Áfa = 

1.150.- Ft/m3

Lakossági folyékony hulladék
gyûjtési közszolgáltatás díja:
900.-Ft/m3 + ÁFA = 

1.035.- Ft /m3

Településellátó Szervezet
2132 Göd, Duna u. 5.

Tel.: 06-27-531-175
Fax: 06-27-345-228

Közszolgáltatásról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívás: 
Kedves Gödiek!
Újból lehetõség nyílt, hogy
szervezetten tovább rendezzük,
szépítsük környezetünket. Kül-
területi szemétszedési akción-
kat folytatván, november 13-án
a Városszépítõ Egyesület ja-
vaslatára megtisztítjuk a
Csomád felé vezetõ utat. Az
akcióhoz biztosítunk kesztyût,
zsákokat és a szemét elszállítá-
sát, melynek költségeit a kör-

nyezetvédelemre szánt keretbõl
fedezzük.

Résztvevõket várunk a volt
Ramóna épületénél novem-
ber 13-án szombaton, 9 óra-
kor. Igény  esetén a kiutazás-
hoz a TESZ buszt biztosít. Je-
lentõsebb esõ estén a szemét-
szedés egy héttel eltolódik, no-
vember 20-ára.
Várjuk a lelkes résztvevõk je-
lentkezését az alábbi telefon-
számon: 06-30-922-8908

Emlékeztetõ
Használt gumik leadása:
A TESZ udvarán (Duna utca
5.), munkanapokon 7-15 óráig.
Lomtalanításkor kihelyezhetõ.
Helyi vállalkozóknak, gumi-
szerelõknek , elõzetes telefon-
bejelentés után a külsõ telep-
helyre kell szállítani. TESZ,
Tel.: 531-155

Használt autóakkumulátorok
leadása:
Használt savas ólomakkumulá-
torok leadása: SPRINT

AUTÓKER Kft., 2132
Felsõgöd, Pesti út 210. Autós-
bolt melletti udvarban. Nyt: H-
P:08-17 óráig, Sz:08-12 óráig
Tel.:(27) 330-546

Sitt-lerakás:
SAHO Kft. 
(alsógödi vasuti átjárónál)
A lerakó nyitvatartási ideje: 
H-P-ig: 7-15,30- ig.
Tel.:(27) 546-390
Szombat-vasárnap zárva.

Külterületi és belterületi 
illegális hulladéklerakás 
esetén értesíteni lehet:

Szõke Mihályt:
06-30-256-37-23

Sikeres akció

A használt galvánelemek be-
gyûjtése egyre nagyobb ered-
ménnyel jár. A felsõgödi hír-
lapárusoknál egy hónap alatt
30 kg gyûlt össze belõle. Kö-
szönjük a közremûködésüket,
hisz nap mint nap ki és berak-
ták a gyûjtõedényt. Eddig 800
kg használt elem gyûlt össze a
TESZ-nél, melynek elszállítá-
si költségeit a környezetvédel-
mi keretbõl biztosítjuk.
Köszönjük mindazok odafi-
gyelését, akik idõt szakítottak
arra, hogy a gyûjtõkbe dobták
az elhasznált elemeket, hiszen
ezzel sokban hozzájárultak
környezetünk megkímélésé-
hez. Ezen túlmenõen fontos-
nak tartjuk, hogy minél job-
ban használjuk ki a lehetõsé-
geket, ezért ajánljuk az újra-
tölthetõ akkumulátort vagy a
hálózati adaptert az eldobható
elemek helyett.

Az alábbi helyeken 
lehet a használt 

elemeket a gyûjtõkbe 
bedobni:

1. Kastély Óvoda, Béke utca 3. 
2. Huzella Tivadar Ált. Iskola,

Petõfi utca 48.
3. József Attila Mûv. Ház, Pes-

ti út 72.
4. Fakusz Bt., Pesti út
5. Településellátó Szervezet,

Duna utca 5.
6. Németh László Ált. Isk., 

Ifjúság köz 1-3. 
7. I. számú Óvoda, 

Lenkey utca 13-15.
8. Ady Klub, Kálmán utca 13. 

9. Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat, 
Ady Endre utca 6. 

10. Piarista Szakmunkásképzõ
Iskola, Jávorka Sándor utca. 

11. Polgármesteri Hivatal udva-
rán, a volt rendõrségi épüle-
ten. 

12. Penny Market üzletben, a
rakodó pultnál. 

13. A felsõgödi állomásnál mû-
ködõ hírlapárusnál.

Erdõ-szerzõdés

Az Önkormányzatok kötelezõ
feladata a tulajdonában levõ
erdõk gondozása, ezért az ER-
TERV BT.-vel, mint megbí-
zottal megállapodást kötöt-
tünk az alábbi szakirányítási
munkákra:

- Az érintett erdõterületeken az
üzemterv szerinti gazdálkodás
elõsegítése.
- Éves erdõgazdálkodási ter-
vek készítése, a konkrét mun-
kák szakirányítása.
- Kapcsolattartás az Önkor-
mányzat és az Állami Erdésze-
ti Szolgálat Budapesti Igazga-
tósága között.
- Erdõtervvel kapcsolatos hi-
vatalos ügyek intézése.

A megállapodás 2004 nov.
1-tõl, 2005 dec. 31-ig érvé-
nyes. Miután Önkormányza-
tunknak három területen – a
Kiserdõrõl, a Szigetrõl, és a
Jegenye utcában található 2
ha-os erdõfoltról van szó – is
van tulajdona, melynek pilla-
natnyilag nagy része elhanya-
golt. Reméljük, ezzel a munka-
kapcsolattal biztosítani tudjuk
az erdõk megfelelõ kezelését.

ILYÉS GIZELLA

KÖRNYEZETVÉDELMI

TANÁCSNOK

Környezetvédelemi rövidhírek

Környékbeli lakók és távolabbról érkezõk is besegítettek
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd
területén az elmúlt hónapban 6
lakásbetörés, 6 gépkocsi feltörés
jutott az eljárás lefolytatására jo-
gosult hatóság tudomására. A ha-
sonló esetek megelõzése és fel-
derítése érdekében elvégeztük a
szükséges elemzéseket és érté-
keléseket. Koncentráltuk erõin-
ket az érintett területeken és nap-
szakokban. A Polgárõrség és a
Közterület Felügyelet bevonásá-
val fokozott ellenõrzéseket tar-
tunk. A bevezetett intézkedések-
nek köszönhetõen 3 fõt állítot-
tunk elõ bûncselekmény elköve-
tésének gyanúja miatt, akik ki-
hallgatásuk során elismerték az
elkövetett bûncselekményeket.

Kérjük, ismerkedjenek meg a
városunkban tipikusnak mond-
ható néhány elkövetési magatar-
tással és módszerrel, hogy a ha-
sonló eseteket kivédhessék,
megelõzhessék:

A lehetséges bûnelkövetõk,
még a „kezdõk” számára is nagy
csábító hatása van az utcán par-
koló gépjármûvekben, látható
helyen hagyott csomagoknak,

táskáknak, pénztárcának, nagy
értékû mûszaki cikknek. Kérjük,
hogy mindig vegyék magukhoz
az ilyen holmit, ha csak rövid
idõre is elhagyják kocsijukat.
Kisebb kockázatot vállal, aki le-
hetõségével élve éjszakára be-
parkol a zárt udvarba.

Nem csak éjszakára, de az es-
ti, sõt a nappali órákban – még
ha otthon is tartózkodnak, ébren
is vannak, akkor is – kulccsal

vagy más módszerrel célszerû
bezárni a kertkaput és a bejárati
ajtót. Ezzel nehezítik az akadály-
talan bejutást, s megelõzik a be-
surranásos lopásokat. Ha nap-
közben eltávoznak otthonukból,
gyõzõdjenek meg a nyílászárók
sértetlenségérõl, s jól zárják be a
kívülrõl nyitható, hozzáférhetõ
ajtót, ablakot. A szomszédok,
családtagok kölcsönösen vigyáz-
ni tudnak a másik portájára is,
kérjék meg egymást erre – fi-
gyeljünk otthonunkra és környe-
zetünkre! Nem jó ómen, ha ott-
hon nagyobb összegû készpénz
vagy ékszer található. Az vala-
hogy mindig kiderül azok szá-
mára, akik a „tuti zsákmányt”
keresik. 

A fent leírtakból már sejthetõ
az az elkövetési magatartás,
hogy a nyitva hagyott kapun, be-
járati ajtón bejutva az elõszobá-
ban (konyhában), verandán hoz-
záférhetõ, akár csak percekre
felügyelet nélkül hagyott értéke-
ket tulajdonítják el az elkövetõk. 

Nagyon fontos lenne, hogy

már gyermekkorban kialakulja-
nak mindenkiben ezek a bizton-
sági mechanizmusok. Ezért for-
dulunk azzal a kéréssel a Gödön
élõ családokhoz, az iskolák pe-
dagógusaihoz, hogy beszélges-
senek a gyerekekkel, a fiatalok-
kal az ilyen és hasonló esetekrõl,
körülményekrõl. Közös érde-
künk, hogy ha bármilyen szokat-
lan eseményt tapasztalnak lakó-
környezetükben, azonnal értesít-

senek bennünket! Kérjük Önö-
ket, minden esetben tegyék ezt
meg. Amikor utólag, napokkal
késõbb, vagy egyáltalán nem ju-
tunk információhoz a megtörtént
esetekrõl, kisebb lesz vagy meg-

szûnik az esélyünk arra, hogy
megtaláljunk bûncselekményt
elkövetõket, hogy minden apró
részadatot összevetve felfedez-
zünk olyan jelenségeket, melyek
birtokában – Önökkel közösen –
megelõzhettünk, megakadályoz-
hattunk volna városunkban kü-
lönbözõ  nemkívánatos esemé-
nyeket. A gödi õrsön nem min-
den esetben tartózkodik intézke-

désre jogosult rendõr. Ilyenkor a
Dunakeszi Rendõrkapitányság-
hoz fordulhatnak. Kérjük, legye-
nek határozottak, s kérdezzék
meg és jegyezzék fel, kinek
mondták el bejelentésüket.

Telefonszámaink: 
107, ingyenesen hívható vezeté-
kes telefonról;
112, ingyenesen hívható mobil
telefonról, és kérjék kapcsolni
a Dunakeszi Rendõrkapitánysá-
got!
Hivatali munkaidõben a 06-27-
345-115 telefonszámot hívhat-
ják. 

GÖD RENDÕRÕRS DOLGOZÓI

Rendõri jótanácsok - biztonságunkért

Az új rendõrõrs Pesti úti fõbejárata

Rendõr vigyázza a fiatalok biztonságos átkelését 

M E G H Í V Ó

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2004.
november 27-én 9 órai kezdettel megrendezésre kerülõ 

Gödi Közbiztonsági Nap
elnevezésû rendezvényünkre.

A rendezvény programjai:
09.00.  Megnyitó

09.30.  Stap-tánc bemutató
10.00. A „Csellengõ” Kisállatmenhely Alapítvány által   

kiírt logópályázat eredményhirdetése 
- a díjakat átadja Csala Zsuzsa színmûvésznõ

10.30. Elõadás a közbiztonságról
11.00. Rövid szünet

11.30. Harcmûvészeti, és önvédelmi bemutató 
-  Shirayan Vajramutthi kungfu iskola tanítványai

12.00. A Göd Városi Polgárõrség által meghirdetett 
„Rajz és fogalmazás pályázat” Eredményhirdetése

A rendezvény helyszíne: József Attila Mûvelõdési Ház, 
nagyterem, 2131 Göd, Pesti út 72.

A programokkal kapcsolatban további részleteket megtudhat
a rendezvény fõszervezõjétõl, Szõke Krisztinától, 

a 06-70-542-9157 telefonszámon.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

TISZTELETTEL:
SZERI MIHÁLY ELNÖK

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
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A Göd Városi Polgárõrség 
rajz-, és fogalmazás-pályázatot hirdet

„Helyi közbiztonság”
címmel:

Várjuk rajzaitokat, festményeiteket, 
valamint fogalmazásaitokat. 

A rajzaitokat A4-es méretben készítsétek el!
Beadási határidõ:

2004. november 30-ig

Beadás helye:
Göd Város Polgárõrség
Göd 2131, Pesti út 81.

A borítékra írjátok rá: „Pályázat”

A képekbõl kiállítást szervezünk, 
a legjobb képeket, és fogalmazásokat díjazzuk!

Eredményhírdetés:
2004. december 04. 11 óra

József Attila Mûvelõdési Ház
További információk

Szõke Krisztina: 06-70-541-9157

Anyakönyvi hírek
Elhunyt gödi lakosok:

Pásztory Lászlóné sz. Supka Éva 78 éves
Lázár Józsefné sz. Oláh Juliánna 102 éves
Kovács József 43 éves
Bóka Sándorné sz. Szabó Olga 71 éves
Göbölös Lajos 91 éves
Vörös Andrásné sz. Mihály Gizella 84 éves
Csillag Lászlóné sz. Bagi Mária 60 éves

A hozzátartozók fogadják õszinte részvétünket!

Gödön kötöttek házasságot

Rékai Gábor Csiszér Mónika Zsuzsanna
Krizsovszki Attila András Nyilas Katalin
Varga László Gábor Enyedi Andrea Rita
Vida Balázs Szörényi Mária
Kárpáti Zsolt Olejnyik Szilvia Éva
Krechl Árpád Zoltán Plavecz Andrea

Sok boldogságot kívánunk!

Fogadóórák
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:
November 18-án csütörtökön 15-17 óra között

Gödön, a Polgármesteri Hivataban,
December 2-án csütörtökön 13-15 óra között 

Vácott, a Városházán,
December 9-én  csütörtökön 15-17 óra között 

Szõdligeten, a, Polgármesteri Hivatalban,
December 16-án csütörtökön 15-17 óra között

Gödön, a Polgármesteri Hivatalban.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
következõ soros ülésének idõpontja 
november 25-én, csütörtökön lesz.

Köszönetnyilvánítás
A Németh László Általános Iskola 

Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazon támogatóinak, 

akik a 2003. évi jövedelemadó 1 %-át,
összesen 976.784.- Ft-ot felajánlották az alapítvány részére.

A befolyt összeget az iskola udvarának parkosítására, 
számítógépek vásárlására, 

tehetséges tanulók versenyeztetésére, 
táboroztatására fordítottuk.

Göd, 2004. október 20.

BÁNYÁSZ FERENCNÉ LUKÁCS ISTVÁNNÉ

KURATÓRIUMI ELNÖK IGAZGATÓ

2005 áprilisában és októberében
Hajdúszoboszlón kedvezményes
gyógyüdülésre van lehetõség!
Elhelyezés 2-3-4-ágyas szobák-
ban a gyógyfürdõhöz 5 percre,
panziós elhelyezésben. A
szobához fürdõszoba és WC tar-
tozik. Minden szobában mini
jégszekrény és televízió van. Az
ellátás bõséges reggeli és két-
fogásos, meleg vacsora. Az
érkezés és távozás napján ebéd
nincs. A gyógyfürdõ-szolgáltatá-
sokhoz rheumatológus szakor-
vosi beutalót kell vinni, a szol-
gáltatásokért fizetni kell! 2-

ágyas szoba ára reggelivel, vac-
sorával egy hétre az idén 18500
Ft volt, az új árat a tulajdonos
januárban közli, az hozzávetõleg
1000.- Ft-tal lesz drágább.

Jelentkezni lehet Dr. Faragó
Lászlónál: 2131 Göd, Mészáros
L. u. 3. vagy telefon 336-353
(este 8 után). Mivel tavaszra 24
ágyat kötöttünk le, jelentkezési
határidõ az elsõ részlet
befizetésével: 2004. dec. 31.
Elsõbbséget élveznek a gödi
Napos Oldal nyugdíjas klub tag-
jai. 

DR. F. L.

Hajdúszoboszlói 
gyógyüdülés



PPRROOGGRRAAMMOOKK

22KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

2. A költségvetési támogatás fel-
használása

Szervezetünk 2003-ban pályázatá-
val 1.514.000 forint összegû mûkö-
dési támogatást kapott az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi Mi-
nisztériumtól. A pályázati támogatás
felhasználásának határideje 2004. jú-
nius 30-a, az elszámolási határidõ
2004. július 31.

3. A vagyon felhasználásával
kapcsolatok kimutatás

A Szülõszövetség vagyona 1997-
ben vásárolt telefonkészülék (bruttó
érték 79.240 Ft), 2001-ben vásárolt
nyomtató (bruttó érték 33.125 Ft) és
fénymásológép (bruttó érték 212.488
Ft), 2002-ben vásárolt számítógép
(bruttó érték 581.546 Ft).

4. A cél szerinti juttatások kimu-
tatása

2002-ben a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány pályázatán a VII. Szü-
lõfórum megrendezésére 2.900.000
Ft összegû támogatásban részesül-
tünk. Rendezvényünkre pályázatot
nyújtottunk be az Egészségügyi, Szo-
ciális és Családügyi Minisztérium-
hoz -1.500.000 Ft összegû támoga-
tást -, az Oktatási Minisztériumhoz -
500.000 Ft összegû támogatást és a
Gyermek, Ifjúsági és Sportminiszté-
riumhoz - 150.000 Ft összegû támo-
gatást kaptunk. - . - Hollandiából a
Project Magdaleneum 447.176 Ft
összegben támogatta rendezvényün-
ket. Támogatóink voltak a REHAB
Rt, a GYSGY Kft, a Brau Union Sör-
gyár, a Deák Patika, az Orto-tech, a
Bolyki-Med, a Kézenfogva Alapít-
vány, a Bella-Hungária. A támogatá-
sok összegét a Szülõfórum lebonyo-
lításának finanszírozásához használ-
tuk fel. - . -  Heves megyei támogató-
ink a megyében élõ halmozottan sé-
rült gyermekek Mikulás ünnepségét
és a családok 2004. évi nyaralását tá-
mogatták 135.000 Ft összegben.

5. A központi költségvetési
szervtõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormány-
zattól, a kisebbségi települési ön-
kormányzattól, a települési önkor-
mányzatok társulásától és mind-

ezek szerveitõl kapott támogatás
mértéke. A fent felsorolt szervektõl
a Szülõszövetség 2003-ben támoga-
tásban nem részesült.

6. A közhasznú szervezet vezetõ
tisztségviselõinek nyújtott juttatá-
sok értéke, illetve összege

A kiemelkedõen közhasznú szer-
vezet vezetõ tisztségviselõi részére
kifizetett bér, megbízási díj és azok
közterheinek összege 1.233.278 fo-
rint volt. 

7. A közhasznú tevékenységrõl
szóló rövid tartalmi beszámoló

Szövetségünk a vállalt célok érde-
kében évente egy alkalommal orszá-
gos, nemzetközi rendezvényt – un.
Szülõfórumot - szervez.  - . -   2003.
június 19-22-én Felsõtárkányban, a
Park Hotel Táltosban rendeztük
meg a VII. Szülõfórumot.  - . - A
„Minõségibb életet a halmozottan
sérülteknek” címmel megtartott kon-
ferencián 82 család vett részt.  - . -
Augusztus és szeptember hónapok-
ban megtartottuk részközgyûlésein-
ket Egerben, Hódmezõvásárhelyen,
Nyíregyházán, Debrecenben, Buda-
pesten, Gödön, Székesfehérváron,
Gyõrben és Mosonmagyaróváron.
Közben családlátogatást tartottunk
és környezettanulmányt végeztünk.
- . - 2003. végén elkezdõdött a szer-
vezet letagozódása. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében jött létre
az elsõ megyei Szülõszövetség.  - . -
2003-ben három alkalommal jelent
meg „Hírlevelünk”.   - . - Jogsza-
bályi kötelezettségnek is eleget te-
szünk, amikor megjelentetjük a köz-
hasznúsági jelentést és köszönetet
mondunk támogatóinknak a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlá-
sáért.  - . - Az Egészségügyi, Szociá-
lis és Családügyi Minisztériumhoz
tartozó Országos Fogyatékosügyi
Tanács mellett mûködõ civil mûhely
Csereklye Györgyit delegálta az
OFT-be. 

(A HSSZ Gödön bejegyzett szer-
vezet!)

CSEREKLYE GYÖRGYI S.K.
ELNÖK

1. Számviteli beszámoló 
Bevételek (forint) Költségek (forint)
Nyitó pénzkészlet – 2003.01.01. Mûködési költségek

1.228.287 8.116.738
Támogatások 7.947.676 Bankköltség 65.857
Bankkamatok 38.838 Költségek összesen:

8.182.595
Tagdíj befizetés 
+ költségtérítés 186.790 Záró pénzkészlet 2003.12.31.

1.609.882
SZJA 1 %-a 390.886 Bankszámla egyenlege

1.604.185
Bevételek össz.: 8.564.190 Pénztár 5.697

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége 
2003. év

November 13-án szombaton 
9.30-tól 12.00 óráig
az Ady klubban 
(Kálmán utca 13.)

AZ OTTHON SEGÍTÜNK
SZOLGÁLAT

nyílt napot tart és bemutatkozik.
Közben gyerekeknek 

foglalkoztató!
* * *

November 13-án  szombaton 9.00
órától 13.00 óráig

a JAMH épülete elõtt
és a nagyteremben

GYERMEKRUHABÖRZE
* * *

November 16-án kedden 
19.00 órakor

az alsógödi katolikus templom
közösségi házában: 

ASZAKÁCS-KERTBE 
TERVEZETT EGYHÁZI 

ISKOLAÉPÍTÉSE
lakossági fórum

* * *
November 19-én pénteken 

7.30-kor 
az alsógödi Szt. István

Templomban 
PIARISTADIÁKMISE

majd November 19-én pénteken 
9- 13 óráig a piarista iskolában

N YÍ LT N AP
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ

8. osztályos fiút, általános iskolai
végzõs osztályt, szülõket, bárkit, 

aki kíváncsi iskolánkra!
Piarista Szakiskola, Gimnázium és

Kollégium
2131 Göd, Jávorka u. 18., 
telefon: 06-27-345-167, 

www.g-piar.hu
* * *

November 20-án szombaton 
15.00 és 22.00 óra között

a József Attila Mûvelõdési Házban
KERTBARÁTOK 
KATALIN-BÁLJA

* * *
November 20-án szombaton

17.00 órakor 
az Olajfa Mûvészházban

Horváth Imre
ANNUNCIÁCIÓ 

–  ANGYALI ÜDVÖZLET
– AZENÉBEN

címû elõadása; belépõ: 500.- Ft
* * *

November 21-én vasárnap 
9.30-tól 

Nagymaros-Törökmezõ-Zebegény
Belépés családostul 

program - Gyalogtúra
Gyülekezõ: 9.45-10.00 között 
a nagymarosi vasútállomáson

* * * 
November 26-án pénteken
17.00 órakor a JAMH-ban

GÖDI FELVIDÉKIEK KÖRE 
találkozó és elõadás

Ahatáron túl élõ magyarok kettõs 
állampolgársága

November 27-én szombaton
9.00 és 17.00 óra között 

a JAMH-ban
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Adventi-koszorú készítése

* * *
November 27-én szombaton

15.00 órakor 
az Ady Klubban

HAGYOMÁNYTEREMTÕ
KLUB ÖSSZEJÖVETELE

* * *
December 1-én szerdán

17.00 órakor 
az Olajfa Mûvészházban

KIÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁGI

SZERZETESRENDEK
MUNKÁIBÓL

Megnyitja: Dr. Beer Miklós
megyéspüspök és

P. Szabó Kristóf OCD kármelita
novícius magiszter

Belépõ nincs!
* * *

December 4-én szombaton
8.00 órától 

a Piarista Szakiskola Gimnázium
és Kollégium területén,

Göd, Jávorka u. 18
Belépés családostul 

program -
Amatõr asztalitenisz verseny

és családi nap
* * *

December 8-án szerdán 
14.00 órától 

a JAMH-ban
NAPOS OLDALNYUGDÍJAS

KLUB KARÁCSONYI 
ÖSSZEJÖVETELE

* * *
December 10-11-12. 

péntek-szombat-vasárnap 
a JAMH-ban 

KARÁCSONYI ÉBREDÉS
rendezvénysorozat – 
lsd. külön szórólapon!

Érdeklõdi: Göd, Pesti út 72., 
telefon: 06-27-532-160, 

jamh@freemail.hu
* * *

December 11-én szombaton 
18.00 órakor 

az alsógödi Szent István
Templomban

KARÁCSONYI KONCERT
Ifj. Szotyori Nagy Gábor – orgona,

Reptsik Anna – szavalat, 
Göd Város Vegyeskara

* * *
Decemberben 

az Olajfa Mûvészházban
EPERJES KÁROLY

ELÕADÓESTJE
Az idõpontról érdeklõdhetnek 
telefonon – 06-70-366-3598  

–  vagy a 
Göd, Pesti út 42/A. 

és az 
olajfa@vnet.hu 

címen!
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KÖSZÖNET AZ SZJA 1 %-OS FELAJÁNLÁSÁÉRT
A Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége köszönetet mond mindazoknak az adófizetõknek, akik segítették szervezetünket személyi
jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásával. Szervezetünk javára felajánlott 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ának összege 390.886
forint volt. Az SZJA 1-%-ának összegét kiadványaink elkészítésére, nyomtatásra, információs anyag fénymásolására, postázásra,
részközgyûlések lebonyolítására használtuk fel. Köszönjük segítségüket.

Kérjük, hogy a jövõben is gondoljanak a családban nevelt halmozottan sérült gyermekekre, fiatalokra, amikor a személyi jövedelemadó
1 %-ának felajánlásáról döntenek!
Köszönettel és tisztelettel: 

CSEREKLYE GYÖRGYI ELNÖK

Alsó tagozat
Rajz: Fotók:
1. Galaczek Tímea 1. Osztrovszki Viktória
2. Sisa Nikoletta 2. Patek Erika
3. Farkas Lilla,  Kemerczei András 3. Csiki Boróka

Felsõ tagozat
Kutyák: Macskák:
1. Frei Krisztina 1.  Németh Nikoletta
2. Juhász Anita 2.  Kozák Nikoletta
3. Káldi Alexandra 3.  Sulyok Zsófia

Vegyes: Különdíj:
1. Petõcz László Petró Lilla és Bettina
2. Juhász Orsolya Csellengõ különdíj:
3. Oláh Richárd Kurucz Brigitta

„Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra, egyetlen leszek a szá-
modra és te is egyetlen leszel az én számomra. Ha megszelídítesz,
megfényesednék tõle az életem.”                       

A. de Saint-Exupéry

Állatok Világnapja 
– gödi eseménnyel

A „Csellengõk” Kisállatmenhely
Alapítvány  rajz- és fotópályázatot
írt ki  gyerekeknek, 16 éves korig
„Én és a kedvenc háziállatom”
címmel. A fõ szponzor a Gaia Ál-
latvédõ Klub volt. A képeket a
JAMH-ban kiállítottuk, s a legjobb
képeket díjaztuk. Eredményhirde-
tésre az Állatok világnapja rendez-
vény keretében, a József Attila Mû-
velõdési Házban került sor 2004.
október 9-én délelõtt, a József Atti-
la Mûvelõdési Ház galériájában.
Sándor István, városunk polgár-
mestere ünnepélyes keretek között
nyitotta meg a rendezvényt, s kö-
szöntve a lelkes és állatszeretõ fia-
talokat. Ezután átadta a - gyerme-
keknek meghirdetett rajz és fotópá-

lyázat nyerteseinek járó oklevele-
ket, és ajándékokat.

A délelõtt folyamán bemutatko-
zott a „Csellengõk” Alapítvány, is-
mertettük a gödi állatmenhelyre vo-
natkozó terveket. A felelõsségteljes
állattartásra, a gyerekek arra való
nevelésére hívta fel a figyelmet az
egyik elõadó. Állatorvos válaszolt
az állattartással kapcsolatos kérdé-
sekre. Ismerkedhettek az érintettek a
hobbiállatok tartására vonatkozó eu-
rópai uniós követelményekkel. A
gyerekeket játékprogram várta – ál-
latsimogatás, rajzolás – s a helyszí-
nen kutyák és cicák is örökbefoga-
dókra vártak. Minden résztvevõt
emlékplakettel, valamint jelképes
ajándékkal jutalmaztunk. 

Nyerteseink voltak:

A gyerekek képeit még két hétig
megtekinthették az érdeklõdõk a
Mûvelõdési Házban, majd egy
vándorkiállítás keretében Fóton,
a Gesztenyés óvodában láthatók.
Köszönjük a segítséget, vala-
mint a felajánlásokat Göd Város
Önkormányzatának, a József At-
tila Mûvelõdési Ház dolgozói-
nak, a Family élelmiszer üzlet-
nek, a Firka papír-írószer bolt-
nak, a Nelli könyvesboltnak, a

Nestlé-Purina Rt.-nek, a Macs-
kamániának és a Kutyaújságnak,
a Master Food Kft.-nek, s min-
den kedves állatbarátnak.
További információk: „Csellen-
gõ” Kisállatmenhely Alapít-
vány: 06-20-421-1229

„CSELLENGÕ” 
KISÁLLATMENHELY

ALAPÍTVÁNY

GAIA ÁLLATVÉDÕ KLUB

Mélységesen felháborít októberi
„cikkében” (20. old.) azon lenézõ
álláspontja, miszerint a kelet-ázsi-
aiak nem tagjai az Európai Unió-
nak, és ezért képesek a bivalyokkal
fürdõzni. Ugyanis Ázsiában a für-
dõkultúra mintegy 5000 éves, nem
úgy, mint Európában, ahol is a
1800-as évek közepéig általában
még a higiénés szabályok alapjait
sem tartották be.

A kutyákról írtakra reagálva tá-
jékoztatom, hogy a kutya biológia-
ilag „úgy van kitalálva”, hogy kép-
telen a „vízbe végezni a dolgát”,
nem úgy, mint az emberek. Tehát
nem a kutyáktól kell félteni a folyók
tisztaságát, hanem az emberektõl! 

Nem tudom, hogy az önkor-
mányzat kijelölt e kutyasétáltatót
bárhol a “városban”?. Nyilván a

„leaszfaltozott utcák” mellet, hogy
még csak véletlenül se zavarjuk a
beton- és aszfaltszállító jármûve-
ket. Abban Önnek mindenestre iga-
za van, hogy a kutyapiszkot szedjük
össze! És utána? Merthogy magam
Gödön még nem találkoztam utcai
szemetessel.

Amennyiben Õn, illetve gyerekei
a Dunában (gondolva, hogy a csa-
torna-kivezetõk nyilván tiszta vízzel
táplálják a folyót!) – fürdenek, ah-
hoz csak „gratulálni” tudok. 

Én azt gondolom, nem kellene
ezt a témát környezetvédelmi szem-
pontból feszegetni. Magam egyéb-
ként természetvédelmi õrszolgálat-
nál is dolgozom, tehát nem a hírek-
bõl értesülök az ilyen és hasonló
környezeti problémákról.

Üdvözlettel: Újvári Lajos

Olvasói levél Dr. Kölcsei Ferenc úr részére

Tisztelt Uram!

LOGÓPÁLYÁZAT
Pályázatot hirdetünk az Állatok világnapja alkalmából :

Keressük a ’Csellengõ’ Kisállatmenhely Alapítvány új logóját, 
egyszerû, kedves állatfigurát, mely az alapítványt fémjelezné!
A beadott terveket kiállítjuk, és a legötletesebbeket díjazzuk! 

Pályázati feltételek: -  színes, vagy fekete-fehér rajz
- maximum A4 méret

A tervek beadási határideje:  2004. november 30. 
A pályamûveket várjuk:

GAIA Állatvédõ Klub, 2131 Göd Alkotmány u. 6.
Eredményhirdetés:  2004. december. 04-én 10 órakor 

a József Attila Mûvelõdési Házban
További információk: 

„Csellengõ” Kisállatmenhely Alapítvány: 06-20-421-1229 
GAIA Állatvédõ Klub: 06-70-541-9157
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Olvasói levelet kapott a szerkesztõség a
mellékletének, a Sándor István polgár-
mesterhez címzett levél másolatának
közlését kérve. Tartalmát tekintve való-
ban igen közérdekû és aktuális a két és
fél oldal. Írójuk kérdéseket fogalmaz
meg benne a csatornázás aktuális, a la-
kosságot érintõ körülményeivel kapcso-
latban. Afeltett kérdésekre a levélíró ter-
mészetesen a polgármestertõl várja a vá-
laszt – feltételezem, hogy annak közzété-
telére is számítva. 

A megkeresésben van viszont egy
olyan felhang, amelyet nem hagyhatok
említés nélkül. Épp az a szemlélet tükrö-
zõdik belõle, mint a múltkori „Tûzgyúj-
tás, szemétégetés” témájú olvasói levél-
bõl. A levélíró kifogásol valamilyen je-
lenséget, történést, szokást, emberi mu-
lasztást, amit aztán mintegy az újságon
kér számon, miközben Õ is mulasztást,
pontatlanságot, esetleg udvariatlanságot
követ el. Pedig akkor a számonkérés
nem lehet jogos, és a számonkérõ sze-
mélye sem hiteles.

A Gödi Körkép nem az önkormány-
zat hivatalos kiadványa, mint írja a fel-
adó (az egy közlönyszerû kiadvány len-
ne), hanem „Göd város polgárainak és
Önkormányzatának lapja”.   Egy üzleti
vállalkozás keretében jön létre, melyhez

a fedezet egy részét, kikötött feltételek
mellett, pályázaton elnyerve, a megbí-
zást a polgárok által megválasztott kép-
viselõk testülete által odaítélve kapta
meg a Gödi Körképet 2004 februárja óta
készítõ felelõs kiadó és a fõszerkesztõ.
Az impresszumban azt is olvashatják,
hogy: „A Gödi Körkép – a sajtónyilvá-
nosság szellemében – azon írásokat is
közli, melyek tartalmával nem azonosul
a szerkesztõség.” Ezt úgy értjük, hogy
bárki bármilyen véleményének felületet,
nyilvánosságot adunk, ha az leközölhe-
tõen van megfogalmazva (segítünk a
megfogalmazásban is, ha szükséges).
Azt azonban kérjük, ne tõlünk várják
a kedves olvasók, hogy mások – akár
hivatali-, akár magánszemélyek –
múltbeli vagy jelenlegi feladatait mi,
újságot írók oldjuk meg! 

Jó lenne, ha egyeztetni lehetne a le-
vélírókkal, vagy félreértéseket is tisztáz-
hatnánk, mielõtt egy levél megjelenik. A
telefonszámot kérjük szépen megadni,
hogy egyeztethessünk. Várjuk írásban
arra vonatkozó jelzéseiket is, hogy rend-
szeresen kik és hol nem kapják meg a
Gödi Körképet. Kérjük, írják oda, me-
lyik postához tartoznak és ki a kézbesítõ-
jük. Tájékoztatom az Olvasókat, hogy az
Önkormányzattal való szerzõdésünk
szerint 6000 lappéldány készül, 200 db-
ot beadunk a Polgármesteri Hivatalba, a
mûvelõdési házakba, a Városi Könyvtár-
ba. E helyekrõl pótolhatják, ha nem kap-
ják meg a küldeményt. 2900-2900 db új-
ságot adunk le Alsó- és Felsõgödön, da-
rabonként 5.50,- Ft-ot fizet ki (számla el-
lenében) a Kiadó a családokhoz való
kézbesítésért. Aki a Postáról több dara-
bot elvisz (nem csak az elmaradt kézbe-
sítést pótolva), az másokat foszt meg a
laptól. Õszintén remélem, hogy az Önök
segítségével az állandó kézbesítési gon-
dok mielõbb megoldódnak, és a sok pa-
nasz végre megszûnik. Továbbra is vár-
juk leveleiket! 

KISS-KÁSA ÉVA FÕSZERKESZTÕ

Levelezünk
Csatorna, égetés és társai – felelõsség, hitelesség

Az „ellesett” avarégetés

Október 4-én közös sportnapot tar-
tott a település két óvodája az 5-6
éves gyermekeknek. A rendezvényt
anyagilag és a helyszín biztosítása
által is támogatta a Sport Bizottság.
Lehetõséget kaptunk, hogy a
Dunapart üdülõ gyönyörû környeze-
tében lévõ udvart és sportlétesítmé-
nyeket ezen a napon az óvodások
vegyék birtokukba. 

Verõfényes napsütés és kellemes
idõ! Ez már önmagában is jó kedvre
derítette a 230 kisgyereket, a peda-
gógusokat, és a dajka néniket, s ösz-
tönzõ volt a mozgásban gazdag idõ
eltöltésére. A játékok összeállításá-
ban koordinátorunk volt Editke, a
gyógytornász néni, a berendezésben,
az állomások felügyeletében pedig
az óvónénik. Sportnapunkon végig

velünk volt Mudri József sportbi-
zottsági elnök, s mindenben segített
nekünk.

Meglepetés volt a gyerekeknek a
Kölyökidõ Alapítvány által biztosí-
tott ugrálóvár (melyhez pályázat út-
ján jutottunk), és elektromos kismo-
torok használata. Az egészséges élet-
mód keretében meghirdetett sport-
nap végén a gyerekek gyümölcsöt,
gyümölcslét, zöldséget stb. kaptak, s
jóízûen falatoztak a sportolás után.

Köszönjük ezt a lehetõséget Göd
Város Önkormányzatának, a Sport
Bizottságnak, az üdülõvezetõnek és
minden kollégának, akik fáradhatat-
lanul sportoltak együtt a gyerekek-
kel.                 FESZLER GÉZÁNÉ ÉS

KARASZEK ERNÕNÉ

ÓVODAVEZETÕK

Óvodás sportnap 2004
Belépés családostul programok

Gyalogtúra: 2004. november 21. vasárnap
Nagymaros-Törökmezõ-Zebegény

Gyülekezõ: 9.45-10.00 között a nagymarosi vasútállomáson. Atúrát követõen te-
ázás, forralt borozás, beszélgetés közben ismerkedhetünk meg egymással, a
zebegényiekkel. Hideg élelmet, italt mindenki hozzon magával!

* * *
Amatõr asztalitenisz verseny: 2004. december 4. szombat, 
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, 
2131 Göd, Jávorka u. 18.
Gyülekezõ: 8.00 órától az iskolában. Nevezés: 8-9.00 óra között a helyszínen.
Versenyek: 9.00: Férfi egyéni, 11.00: Nõi, gyermek és ifjúsági lány, fiú egyéni.
Ebédszünet: 13.00-13.30-ig. Ebédrendelés a reggeli nevezéskor- ebéd ára: 400 Ft
Versenyek: 14.00: egyéni küzdelmek folytatása, helyosztók, döntõk, 15.00:
családi forgó játék
Nevezési díj: 200 Ft/fõ  -  nagycsaládosoknak: 100 Ft/fõ.
Díjazás: I-III. helyezettek érmet, tárgyjutalmat kapnak - a részt vevõ családok
között ajándékokat sorsolunk ki.
Egyéb programok egész nap: gyerekfilmek, kézmûves foglalkozás, bio-ételek
bemutatója.

Mindenki láthatja, hogy megkezdõdött a
Németh László Iskola udvarán a régen
várt tornacsarnok építése. Megvalósul
gyermekeink kulturált testnevelési lehe-
tõsége, valamint ezzel párhuzamosan
Göd sportjának a megfelelõ színvonalra
emelése. Ezért kérjük, vásároljon téglaje-
gyet 1000, 5.000, 10.000, 50.000,
.100.000 Ft értékben. A téglajegyek vá-
sárlásához a csekk beszerezhetõ:
Polymix Kft. Rákóczi u. 103., Athos Pub

Duna út 1/b, Németh László Á. I.
Bagócsi Sándor testnevelõ tanárnál, Pol-
gármesteri Hivatal titkársága, Gödi SE
labdarúgó pálya büfé, Belga sörház, Pes-
ti út 72, Postahivatal, Pesti út 70., Gyuri-
ka BT. Hentesbolt, MI & LA Húsbolt,
Rákóczi út 15., valamint a Gödi SE bár-
melyik szakosztályvezetõjénél.
A befolyt összegbõl az új sportcsarnok
belsõ berendezésének sporteszközeit kí-
vánják megvásárolni. 

Mérsékelt õszi teljesítmény
A fiatalok beépülése még várat magára

Göd SE labdarúgói Halásztelek csapatát
fogadták. Az elsõ félidõ utolsó percében
Kekecs  szerzett elõnyt csapatának, de a
szünet után a vendégek kiegyenlítettek.
Mudri Józseffel beszélgetek a pálya
szélén, arca nem a legvidámabb:
- Úgy néz ki, hogy csapatunk a 8-10.
hely környékén fog végezni. A
meghatározó emberek gyengébb teljesít-
ménye rányomja bélyegét az elmúlt
hetek szereplésére. Az utolsó négy
mérkõzésen csak négy pontot gyûjtöttek
be a fiúk.  Az ifi csapatunk is az utolsó
két mérkõzésen kikapott és még gólt
sem lõtt, talán mert pár jó képességû
ifjúsági játékosnak az elsõ csapatban kell
szerepelnie és így hiányoznak a csapat-

ból… Még két mérkõzésük van a Pest
megyei II. osztályú bajnokságban és a
fiúk pihenõre térhetnek, egy biztos
tavasszal eredményesebbnek kell
lennünk ahhoz, hogy az elsõ hatban bent
lehessünk. Az öregfiúk menetelnek, csak
egy döntetlen rontja eddigi siker-
sorozatukat.  Szõd ellen 1 – 0-ra
vezettünk, számtalan gólhelyzet maradt
ki és az utolsó öt percben egyenlítettek
ki.
Eredmények: Pest megyei II. osztály.
Göd – Dunakeszi Kinizsi 2 – 0 (Kiss,
Horváth), 
Göd – Erdõkertes 1 – 3 (Csuka), Göd –
Érd 0 – 3, Göd – Halásztelek 1 – 1
(Kekecs)                                  SOLYMOSI

Három kitûnõség az NB I-bõl
Lányaink sikere a Magyar Kupában

Gödi kézilabdás lányok NB I/B-ben két
nagy sikert értek el – mondta Schütt István
szakosztályvezetõ. - Bõcs ellen nyertünk és
Magyar Kupában Balassagyarmaton 24 –
22-re gyõzött a csapat, így bejutott a legjobb
huszonnyolcba. Az ifisták Bugyin nyertek
26 – 21-re és így õk is a legjobb huszon-
nyolcba jutottak. Örömmel mondhatom el,
hogy FTC-vel jó a kapcsolatunk, Kresoja
Dragida profi játékost ingyen megkaptuk,
aki a csapat erõssége lett. Felvettük a kap-
csolatot az NB I-es Vác csapatával és onnan
kettõs játékengedéllyel nálunk is szerepel-
het Mayer Emilia és Tóth Kinga.

Eredmények: Salgótarján – Gödi SE 24

-2 4 (12 – 13) Gd.: Nagy K , Kresoja , Baksa
5-5-5, Orosz 3, Gór Nagy, Némethné 2-2,
Balázsovits, Füri 1-1. 

Miskolc – Gödi SE 27 – 27 (12 -11) Gd.:
Gor Nagy 10,  Baksa 8, Nagy K 5,  Orosz
3, Orszánczky 1.  

Bõcs – Gödi SE 30 – 34 (17 – 15)  Gd.:
Orosz 8,  Baksa 7, Gór Nagy 6, Nagy K,
Tóth 4-4, Kresoja 3, Némethné, Balázsovits
1-1. 

November 14-én  17.30-kor a dunakeszi
Sportcsarnokban  kerül megrendezésre
Göd – Mátészalka NB I/B mérkõzés, mely-
re szeretettel várjuk a szurkolókat. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Téglajegy a sportcsarnok javára
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A szobába lépve a magyar kajak-kenu sportág világra
szóló diadalait tanúsító érem- és fotógyûjtemény tárul-
kozik elénk. Nagyszerû sportemberek, államférfiak tár-
saságában köszönnek ránk. Avitrinben a magyar bajno-
ki címek mellett ott sorakoznak a világ- és Európa baj-
noki gyõzelmek fényesen csillogó aranyérmei. Fõhe-
lyen három olimpiai arányérem pompázatos látványa.
Sydneyben két arannyal „jutalmazta” a sors a magyar fi-
úk gigászi küzdelmét. Athénban már-már arcpirító fö-
lénnyel hagyták állva a világ élmezõnyét. Egy világ-
klasszis sportember pályafutása képekben és érmekben.
Vendéglátóm a háromszoros olimpiai bajnok,
Kammerer Zoltán, akit – csapattársaival együtt – a köz-
társasági elnök négy éve a Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjével, a K4-es athéni gyõzelme után Kö-
zépkereszttel tüntetett ki. A lenyûgözõ éremgyûjte-
mény- és dicsõséglista október 23-án újabb két kitünte-
téssel gazdagodott: Göd és Gyõr is Díszpolgári címet
adományozott sportsikerei elismeréseként Kammerer
Zoltánnak.

– A csúcsok csúcsán jársz. Huszonhat éves fiatalem-
berként hogyan lehet mindezt feldolgozni?- kérdezem
vendéglátómtól.

– Ez az ereklye szoba, ahol ülünk, szeretek itt elmél-
kedni, s néha – nem tagadom – ámulok saját magam tel-
jesítményén. Sokszor „kívülállóként” nézem, hogy ki
lehet ez a sportoló, akirõl ennyit írnak, s ennyi mindent
megnyert. Valójában egy vagyok a hétköznapi emberek
közül, nem érzem magam csúcson. Én mindig azt mon-
dom; a jelen csak csúcsközeli állapot lehet, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Talán majd hatvan
éves koromban már meg tudom mondani, hogy melyik
nap, melyik eredmény jelentette a csúcsot. Egy biztos,
hogy jobban érzem magam most, mint négy éve. Hogy
lehet feldolgozni? Szinte nincs rá idõ, hiszen messze
még a végállomás. Ez egy megálló, ahol nagyon sokan
örülnek sikereinknek. Az emberek boldogsága, szerete-
te örömmel telt el. Miközben fogadom a sportbarátok
gratulációját, már Pekingre gondolok. 

– Mindent megnyertél, mégis érzem, hogy elszántsá-
god acélosabb, mint bármikor. Mi motivál téged?

– Sydneyben a rajt elõtt azt mondtam; Ez az a pilla-
nat, aminél jobb lehetõségem soha nem lesz. Úgy érez-
tem, hogy ott állok életem vissza nem térõ nagy lehetõ-
sége elõtt. Ha elég bátor vagyok,  megcsinálom. Tud-
tam, ha Sydneyben nem nyerünk, az nagy csalódás len-
ne. Nagyon jó csapatunk volt, a mezõnyhöz képest is
nagyon erõsek voltunk. Sikerült nyerni. Kétszer is. Ha-
zajöttem, és azt mondtam; két-három hónapot szeretnék
pihenni, hogy a következõ olimpián is ott lehessek. Le-
hetõleg érmet szerezni. S aztán evés közben megjött az
étvágy… Noha idén januárban még azt mondtam, hogy
csak jussak ki valahogy Athénba. Bizakodtam, hogy én
fogom vezérelni a kajak négyest, s egy érmet minden-
képpen nyerünk. Amikor pedig túl voltunk egy meg-

gyõzõ futamon, már azt mondtam; meg kéne nyerni.
Milyen szép lenne. Akkor játszottam el elõször az athé-
ni gyõzelem gondolatával. Alig bírtam komolyan
venni… mindig elhessegettem. Aztán mégis sikerült!
Most megint azt mondom, hogy szeretnék Pekingbe ki-
jutni, és legalább egy bronzérmet nyerni. De azért…

– Sydneyben kivívott gyõzelmetek athéni megvédése
azt jelzi a világnak, hogy nagyon együtt van ez a négyes.
Ti vagytok a legjobbak. A példák azt bizonyítják, hogy
sorsdöntõ pillanatokban legyõzhetetlenek vagytok…
Egyedül az évek múlása kezdheti ki az aranynégyest. 

– Világversenyen az athéni gyõzelmünk volt a legsi-
mább. Négy éve úgy tudtunk nyerni, hogy fizikálisan az
egész mezõnynél jobbak voltunk. Az olimpiák bölcsõ-
jében mindennél jobban akartuk a gyõzelmet. Ma már
érettebbek, tudatosabbak vagyunk, jóval több bennünk
az alázat. Sydneyben kicsit dacosabbak voltunk, olyan
ki, ha nem én típus. A nyáron nem kellett békekötésrõl
beszélni, mindenki tudta, hogy mirõl van szó, mit kell
tennie. Kõkeményen edzettünk, és éreztük hatását, egy-
re jobban ment a hajó, vitte magával a lendület. Hogy ez
a lendület meddig tart, meddig repít bennünket együtt,
nem tudom. Hori (Horváth Gábor. A szerk.) a legidõ-
sebb köztünk, a maga 33 évével. Én is „öregezem”, de
õ fiatalnak érzi magát, még két évig mindenképpen sze-
retne kajakozni. Gabinak az idén már egy kicsit nehezen
ment, csak egyszer volt csúcsformában, méghozzá az
olimpiai döntõben. Talán ebben a korban, egy évben
már csak egyszer tudunk menni egy nagyot. Ezt nem tu-
dom, még soha nem voltam 33 éves. De bízom benne,
hogy jövõre, meg azután még kihoz magából egy csúcs-
formát, és nem azon mesterkedek, hogy változtassak a
világverõ négyesen.

– Elõbb-utóbb a kérdést nem lehet megkerülni, hi-
szen az évek repülnek…Gondolom a pekingi olimpiára
készülve is leginkább a négyesre koncentrálsz?

– Mindenképpen, méghozzá úgy, hogy maradjak
vczérevezõs, mert akkor én leszek az egyetlen a világon,
aki tíz éven keresztül, minden világversenyen (EB-n,
olimpián) ugyanabban a beülõben kajakozik. Hogy a
csapat tagjai cserélõdhetnek? Meglehet. Persze vannak
gondolataim, hogy mi van, ha abbahagyja Horváth,
Storcz vagy Vereckei. Azt hiszem, akkor kerülhetnek
képbe az utánpótlás tagjai, akik nagyon jók. ’Hál isten-
nek, nagy szerencsém van, ’78-as vagyok, körülöttem
nem nagyon vannak. A jóval fiatalabb, a nyolcvanhár-
mas korosztály tagjai jönnek a következõ hullámban.
Amikor õk 26 évesek lesznek, akkor én még mindig
csak a harmincas éveim elején járok. És remélem, még
akkor is tudok kajakozni.

– Amilyen lelkesedéssel, átéléssel beszélsz róla, min-
den bizonnyal ott leszel az éremesélyesek között. De hát
te nemcsak beszélsz, hanem cselekszel is. A napokban
futottad végig a Bécs-Budapest maratont, ott vagy a
Göd kupa versenyein. Tudom, hogy jégkorongozol,
úszol, futsz a téli hónapokban. A sport nagykövete vagy.
Mindent megnyertél, mégis hajtod magad. Miért ez sok
„szenvedés”?

– Nagyon sokat edzünk, mindig megfogadjuk, hogy
többet már nem. De mégsem gondolok rá, hogy mást
csinálhatnék. Lehetnék edzõ, esetleg testnevelõ tanár,
vállalkozhatnék, jönnék-mennék, kevesebb energiával
is kereshetnék pénz. De nem, a sport, ez az életforma tel-
jesen „megfertõzött”, függõséget okozott. Ha valaki ezt
megkóstolja, s minél több idõt eltölt ebben a közegben,
rájön, hogy ezt akarja csinálni. Kemény munka, de
megéri. Tizenhét éve kajakozom. Tíz éve elindult vala-
mi, ifiként megnyertem elsõ világbajnoki címemet Hol-
landiában. Kilencvennégyben 16 éves voltam…, s ak-
kor elindult egy film, ami megy, megy, megy. Pillanatok
alatt elrepült ez a tíz év, és mégis úgy érzem, hogy a film

háromnegyedénél járok. Tudom már, hogy nincs sok
hátra, egyre inkább foggal-körömmel ragaszkodom
hozzá, kapaszkodom a fotelbe, hogy még, még, még,
tovább tartson a film...

– A vágyak nem tesznek görcsössé?
– Nem. De belátom, hogy soha az életben nem lesz

ilyen jó dolgom. Mégiscsak azt csinálom, amit szeretek,
amit élvezek, amit tudok. Három aranyérem után senki
nem mondhatja, ha negyedik-ötödik leszek, hogy mit
akar ez még? Nem vagyok munkamániás, de én ezt sze-
retem. Azt mondják õstehetség vagyok. Lehet. De sze-
rencsém is van, mert mindig megtaláltam a jó edzõt. Ti-
zenhét év alatt három edzõt „fogyasztottam” el, õk min-
dig kihozták belõlem a jó eredményt. 

– Az edzõkön kívül kinek köszönheted még azt, hogy
a világ tetejérõl nézhetsz körbe?

– Mindenekelõtt szüleimnek, akik megadták a spor-
tolás lehetõséget. Sok osztálytársam nem sportolhatott,
mert a szüleik azt mondták: Kisfiam, a Duna nagyon ve-
szélyes. Télen hideg van, megfázol, nyáron meleg
van… Tíz éves koromban rám bízták, hogy mit sportol-
jak… Napjainkban pedig már az én családomnak, kisfi-
am édesanyjának, Gergõnek, aki az után született, hogy
Sydneyben kétszeres olimpiai bajnok lettem. Most
hároméves… A nyugodt családi légkör beletartozik a
kiegyensúlyozott hétköznapokba, melyet csak velük
együtt tudok elképzelni. Család. Olyan, mint egy karos-
szék, bármikor beleülhetsz, jóban, rosszban, és megpi-
henhetsz. Ez az én otthonom, az én hazám. 

– És szûkebb pátriád Göd. Az ’56-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezõ városi ünnepségen Sándor
István polgármester adta át a Díszpolgári címet a kép-
viselõ-testület nevében. Láthatóan megérintett az elis-
merés…

– Igen. Nagyon megható pillanat volt. A Díszpolgári
cím számomra a legkedvesebb elismerés, Göncz Ár-
páddal, Wigner Jenõ Nobel-díjas fizikussal említenek
együtt. Szinte testvérükként, gyermekükként szeretnek
a gödiek. Közülük való vagyok, érzik, olyan vagyok,
mint õk... Ilyen csodálatos alkalmakkor mindig eszem-
be jut a ’88-as szöuli olimpia. Tízéves kissrácként ültem
a tévé elõtt. Késõ este volt, halkan szólhatott a készülék,
amikor a csöndet széthasította egy távoli boldog hang:
Gyere, gyereee, gyereee kislány! Egerszegi Krisztina
gyõzelmét kiáltotta világgá Vitray Tamás. Ez az õ olim-
piája volt. Akkor arról álmodoztam, ha egyszer megad-
ná az ég, hogy ott lehetnék egy olimpián és Vitray Ta-
más így „kiáltaná”, az éterbe bajnoki gyõzelmemet, én
lennék a legboldogabb ember a világon. S eltelt nyolc
év, ott voltam az olimpián. Eltelt tizenkét év, kétszer áll-
hattam fel a dobogó tetejére, s aztán idén augusztusban
megnyertem a harmadik aranyérmet is. S mindhármat
Vitray Tamás közvetítette…

(vetési)

A sportfüggõ díszpolgár
Három aranyérem után hol lehet még a csúcsok csúcsa?

Athénban is révbe ért az aranynégyes

Egy ritka pillanat - együtt a boldog család
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Nyolc éve kezdõdött a cross-futások tör-
ténete városunkban, akkor honosította
meg e sportágat itt Ráth Tamás, immár a
„futások atyja”. Miatta futnak legújab-
ban ”három tavaszit” az iskolások, õsz-
szel pedig a cross-t mindenféle korosz-
tály. Az õszi futóverseny családi sport-
nappá bõvült, melynek szervezésében
sokaktól, így fiatalok lelkes csapatától is
segítséget kapott „Tamás bácsi”. Az 5
km-es és a 14 km-es erdei futó-útvona-
lat jó elõre nem csak kijelölni kellett, ha-
nem a derékig érõ parlagfüvet is leka-
szálták szorgos önkéntes kezek, 8-10 fi-
atal egy-egy felnõtt segítségével. Három
teherautónyi szemét gyûlt össze, az el-
szállítást Markó József, a TESZ igazga-
tója biztosította. S a pálya tiszta volt! 

A kezdeti években a felkért gödi vál-
lalkozók szponzori adományai mellett az
önkormányzati Sport Bizottság, s elnöke,
Mudri József támogatásával sikerült
megrendezni a versenyeket, melynek
egyre több résztvevõje lett és jó híre kelt.
A bizottság anyagi és eszmei segítségé-
vel, és a Piarista iskola szervezõmunkájá-
val, tereptakarítással már nyolc éve
szponzorálja a cross-futást. Négy éve „fé-
tisként” kerültek a képbe a legsikeresebb
futóknak kiosztott Fétis-pólók, s azóta tö-
retlen az együttmûködés. A Fétis Kft. –
Vas-, Mûszaki- és Szerszámkereskedés –
vált a fõ szponzorrá. Most is sok más vál-
lalkozó adakozik, vagy jön örömmel a jó
cél érdekében. Kapott kenyérbõl, zsírból,
hagymából készült a zsíroskenyér. Idõs
emberek jelentkeztek önként, vágták s
kenték… Apolgárõrök, rendõrök biztosí-
tották a rendet és a terepet.

Az idei nap már 6 órakor elkezdõdött
a terepet berendezõknek – fõként azok-
nak a fétises dolgozóknak, sofõrökkel
együtt 30 fõnek, akik szívesen áldozták
szabadnapjukat erre. A Fétis informati-
kusai építették fel a nevezéshez, értéke-
léshez szükséges informatikai rendszert.
A 18 fõs piarista segédcsapatot Wagner
László verbuválta. Atanár úr ötletére ide
delegálták a „Belépés családostul” aktu-
ális programját is, hogy bõvüljön a vá-
laszték. Bõvült is – nagy sikerrel!

Az egész napos program a reggel 8
órai nevezéssel, 9 órai kezdéssel az esti
órákig tartott. Az idén újdonsággal is
elõrukkoltak a szervezõk.  Ez pedig a
Fétis Kispályás Labdarúgó Kupa, ami
azok számára volt öröm, akik futni nem
szoktak. A kétszáz focista számára sor-
számokat is „rögtönözni kellett” az ötfé-
le színû trikókra, s már abban játszhat-
tak. Wagner Bálint volt a focifelelõs, s
akadt munkája bõven. 19 csapat jelent-
kezett, távolról jöttek is, akik az
Interneten fedezték fel a programot!

Anevezési díj 200 Ft-ja a póló, az in-
nivaló és a zsíroskenyér árát is tartal-
mazta. Ezek minden indulónak kijártak.
A futóversenyek 10 órától az óvodások
– mintegy 200 gyerek – rajtjával kez-
dõdtek, majd 10.15-kor a 2 km-t futók
következtek. 11 órakor indult a 14 km-
es verseny, amit 11.15-kor követett az 5
km-es mezõny. 12 órakor kezdõdött a
Fétis Labdarúgó Kupa. Most is „ringbe

szálltak” a gyerekek, szülõk, nagyszülõk
alkotta csapatok, hogy megszerezzék a
különdíjakat. Rengeteg díj és ajándék
várt a gyõztesekre. Komoly serlegeket
kaptak a futók, szép díjakat a többiek.
Volt például meglepetés díj focilabda is,
s a labdarúgás körök 4. helyezettjei még
vigaszágon is játszhattak egy kisebb ku-
páért! Így aztán a focipályán este 8 körül
fejezõdött be a játék.

A kicsiket, nagyokat szórakoztató
programok a versenyszámok között
egész délelõtt tartottak: óriáscsúszda, vi-
askodó játékok, sumo-birkózás, arcfes-
tés, hatféle kézmûves foglalkozás,
Tonio karikatúrista, íjászat várta a vállal-
kozó szellemûeket. Ha már szervezõ-
ként jelen voltak, egyúttal munkáikat is
elhozták egy bemutatóra a piarista diá-
kok: kõfaragók, asztalosok, mûlakatos-
ok alkotásáit. Délben szerb ételkülönle-
gességeket vagy magyar babgulyást vá-
laszthattak az éhesek á la Duna Csárda
és  á la MI-LAHúsbolt. Az ételeket kul-
túrált körülmények között, sátrak alatt
fogyaszthatták el. Estefelé ajándék
Scarabeus-bulival végzõdött a résztve-
võknek gyönyörû idõt varázsoló, napfé-
nyes õszi szombat.

A sikeres nap értékelésére egy
kellemes ebéd mellett gyûltek össze
a fõbb szervezõk. Süle József, a Fétis
Kft. tulajdonos-vezetõje összefoglal-
ta céljukat, szerepüket és a tapaszta-
latokat. Felesége, Vizvári Judit nevé-

ben is nyilatkozik, aki „másodmagá-
val” is végig kitartott – estig. 

- Negyedik alkalommal került sor
„saját” rendezvényként a versenyre itt, a
gödi futópályán. Köszönhetõen ennek a
négy éve mindig október elején megtar-
tott sportnapnak, a gödi Fétis Cross-
futás ismertté vált, s az egyik legna-
gyobb létszámú országos programmá
nõtte ki magát. Egy kis statisztika a hiva-
talosan nevezõ és induló létszámról:
2000-ben 280 induló, 2001-ben 360 in-
duló, 2002-ben 498 induló, 2003-ban
619 induló állt rajthoz. Idén is sokan vol-
tunk, közel hatszázan, s a nap folyamán
cca. 3000 ember járt a helyszínen!  Cé-
günk állja a díjakat, apró ajándékokkal,
verseny után a feliratos pólóval kedves-
kedik a résztvevõknek, majd az esti par-
tival. Szívesen támogatjuk a mozgást és
futást, ami remélhetõleg sok gyermek és
felnõtt kedvelt és rendszeres idõtöltés-
évé válik. Több hagyományos eseményt
szponzorálunk országszerte, de a gödi
cross-futás immár négy éve a sajátunk.
Szerencsére ezt a szemléletet már mun-
katársaim is magukénak érzik, bár mun-
kájukért õk is csak csekélységeket kap-
nak. Köszönöm mindannyiuknak. Kö-
szönet azoknak a fellépõknek és foglal-
kozásvezetõknek is, akiknek csak ön-
költségi árat kellett fizetnünk. Külön kö-
szönetet szeretnénk mondani cross-futá-
sunk jelentõsebb szponzorainak. Remél-
jük, hogy jövõre is „együtt teljesíthetjük
a távokat”, melyekrõl a Gödi Körkép
októberi számában olvashattak. Gyer-
tek, fussunk együtt!

KÁSA ÉVA

FÉTIS-CROSS… Futás!
Lelkes amatõrversenyként indult
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Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

társasházban 
netto 59,4 m2-es 
(brutto 93 m2-es) 

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.: 06-30-292-7150

Gyakorlott 
magyar-olasz szakos 
középiskolai tanárnõ 

nyelvtanítást, korrepetálást, 
fordítást, gyermekfelügyeletet, 

nevelõnõi munkát vállal 
hétköznapokon 15 órától, 

hétvégeken bármikor.
Személygépkocsival, 

jogosítvánnyal rendelkezem
Tel.: 06-70-231-9629

A
Barcelonát

körülvevõ negy-
ven kilométeres kábel-

alagút teljes tûzvédelmének
kialakítását egy gödi cég, a

Dunamenti Tûzvédelem Rész-
vénytársaság (ma már
Dunamenti VK RT.) végzi, s
ha a megrendelõ elégedett,
akkor a részvénytársaság
eséllyel pályázik az ottani
metró tûzvédelmének biz-
tosítására is. Az egymilliárd
forint feletti árbevétellel ren-
delkezõ cég több mint két év-
tizedes múltra tekinthet vissza.
Fõágazatként való megala-
kulásának dátuma 1981
márciusa, ugyanis a
nyolcezer alkalmazottat
foglalkoztató Dunamenti
Mgtsz akkor kötött sza-
badalomhasznosítási
szerzõdést kábel-tûzvédelmi anyagok
gyártására. Háromnegyed év alatt felépült
az új üzem, és az év végén a szövetkezet
már megkezdte a szállítást a két nagy meg-
rendelõ, a budapesti Metro és a Paksi
Atomerõmû számára. 

Ahuszonhárom évvel ezelõtt kezdõdött
sikertörténetrõl Zellei Jánost, a részvény-
társaság ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.

- Igazgató úr, induláskor a fõágazat két
nagy projektre építette tevékenységét, tehát
viszonylag kicsi volt a kockázat, és majd-
nem biztos a siker. Úgy tûnik, hogy a siker-
történet folytatódott, hi-
szen ma is hatalmas be-
ruházás szállítói. Vagy
azért ennyire nem egy-
szerû a cég története?

- Valóban, a nyolcva-
nas években a két nagy
projekt biztos vevõ volt,
és évek alatt teljes egé-
szében a mi anyagaink-
kal alakították ki a vé-
delmet. De ezen kívül
gyakorlatilag Magyarország összes jelen-
tõs létesítményében megtalálhatók ezek az
anyagok, sõt a környezõ országokban és
Kínában, az USA-ban is vannak anyaga-

ink beépítve. Acsernobili atomerõmû bal-
esete számunkra nagy fellendülést hozott,
mert rádöbbentek a Szovjetunióban lévõ
és szovjet típusú erõmûvek vezetõi, hogy
hiányzik a kábelek védelme. Miután a
Paksi Atomerõmûben ez megoldódott,

KGST-szabvánnyá vált ez a szisz-
téma. Ennek megfelelõen bõ-

vült a piacunk, óriási fejlõdés
volt a termékfejlesztésben,
gyártáskapacitásban, de
legfõképpen a bevételben.
Lehet mondani, hogy ki-

lencven körül a cégünk volt
az ilyen jellegû tûzvédelmi
anyagok elsõ számú gyártó-

ja Európában. És tény, hogy
Magyarországon, sõt,
Közép-Kelet-Európá-
ban is, még mindig mi
vagyunk az ilyen jelle-
gû anyagok legna-
gyobb gyártói. 

- Milyen változások
következtek be a kilencvenes években, a
KGSTés a termelõszövetkezet szétesésével?

- Tudni kell, hogy kilencven-kilenc-
venegyben a termékeknek nyolcvan szá-
zalékát exportáltuk, egzotikus helyekre is,
és húsz százaléka volt csak Magyarorszá-
gon. A nyolcvan százalék kilenctizede el-
veszett. Ennek ellenére mégis talpon tud-
tunk maradni abban az idõben, azzal
együtt, hogy ez egybeesett azzal a rende-
lettel, miszerint a szövetkezetek átalakul-
hattak, és a Dunamenti Mgtsz nem csu-
pán átalakult, hanem részeire esett, gya-

korlatilag meg is szûnt. A tûzvédelmi fõ-
ágazat kivált, és jogi személyként egy két-
lépcsõs módszerrel részvénytársasággá
alakult. Ez kilencvenhárom márciusában

volt. Apiacvesztés miatt jelentõs létszám-
és egyéb redukcióval, azért hogy a mara-
dó piacból is meg tudjunk élni. 

– Miként tudták ezt átvészelni, hogyan
sikerült újra talpra állni?

- Jelentõs fejlesztéssel. A fejlesztések
nélkül biztosan halálra lett volna ítélve a
cég. Részben a mi szakembergárdánkkal,
részben német szakemberek bevonásával
hajtottuk végre a folyamatot, licencként
vagy egy kész rendszerként átvéve anya-
gokat, technológiákat is olasz vagy oszt-
rák partnercégektõl. Meg akartuk menteni
a céget és a tevékenységet, bizonyítani
akartunk, hogy nemcsak a KGST-bõl tu-
dunk megélni. Nem volt könnyû, mivel a
kilencvenes évek elejétõl konkurensként
itt és a környezõ országok piacán is meg-
jelentek a multinacionális cégek, meg kel-

lett küzdenünk a piacokért. Itthon ez nem
is akkora probléma, mert árban rugalma-
sabbak tudunk lenni, hiszen itt gyártjuk.

- Mihez és milyen termékeket gyárt ma
a részvénytársaság?

- Úgynevezett passzív vagy építészeti
tûzvédelmi anyagokat. Ezek olyan anya-
gok, amelyek az épületbe kerülnek beépí-
tésre, abból a célból, hogy megakadályoz-
zák a tûz keletkezését vagy továbbterjedé-
sét. Nem tûzoltó termékeket, hanem tûz-
megelõzõ, illetve tûzterjedést megakadá-
lyozó termékeket gyártunk. Ezek lehetnek
speciális festékek, erre van egy komplett
festéküzemünk, habarcsok, ez volt a legré-
gebbi gyártmány, ebbõl tudunk új fejleszté-
sûeket is gyártani, a termékkörbe tartoznak
tûzgátló zsákok, tûzgátló mandzsetták, mû-
anyag csövek. Egy nagy paletta a tûzgátló
ajtók, amelyek egy részét gyártjuk magunk. 

- Mekkora árbevételt értek el ezekbõl a
termékekbõl, és hányan produkálják azt?

- Az elmúlt két-három évben az anya-
cég 1,2 milliárd körüli árbevételt produ-

kált, a társcégekkel, leányvállalatokkal
együtt megközelíti a kétmilliárdot. Het-
venöt saját dolgozónk van, húsz-harminc
fõ állandó alvállalkozónk. Ehhez tartozik
még három kft., amelyben mintegy negy-
venen dolgoznak. 

– És milyen jövõ vár erre a több mint
száz emberre?

- Azzal, hogy beléptünk az Európai
Unióba, nem sok változott, mivel eddig is
meg kellett küzdeni nyugati cégekkel. Vi-
szont ebben az évben jelentõs piacot nyer-
tünk, exportunk fele Spanyolországba irá-
nyul, miután Barcelonában egy nagy pro-
jektben veszünk részt.

ABarcelonát körülvevõ kábelalagútnak
a teljes tûzvédelmét alakítjuk ki, ami körül-
belül hároméves munka. És a referencia na-
gyon fontos a jövõ szempontjából, hiszen

szeretnénk egy meghatározó, nemcsak ma-
gyar, hanem egy európai céggé válni. Afej-
lõdés lehetõsége adott:

sorra születnek olyan egységes európai
szabványok, amelyek erre a piacra vonat-
koznak. Eddig minden országnak saját
szabványa volt, és ez azt jelentette, hogy
minden országba külön kellett minõsíttetni
az összes anyagot. Az egységesítéssel je-
lentõs elõnyünk származhat abból, hogy
egy helyen elvégzett vizsgálatot érvénye-
síttetni tudjuk más országban is. A jövõre
nézve garanciát jelent az is, hogy a közin-
tézményeknél már egyre gyakrabban
megkövetelik a tûzvédelmet, és talán a be-
ruházók egyre inkább ráébrednek arra,
hogy érdemes a biztonságra költeni, nem-
csak a metrónál, hanem szórakoztató léte-
sítmények, mozik, színházak, bevásárló-
központok, irodaházak, sõt társasházak
esetében is. Sajnos az ajtók többsége csak
betörés ellen védett, tûz ellen nem. És ez
kritikus pontja minden épületeknek.

(X)

Gödiek egy barcelonai projektben
Egyre gyakrabban követelik meg a tûzvédelmet Cégkártya:

Dunamenti V
K RT.

2132 Göd, N
emeskéri u

. 33.

Zellei János 
ügyvezetõ igazgató

Paksi Atomerõmû

A Budapest Sportaréna
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Otthon végezhetõ
munkát keresek! 

Tel.: 06-30-415-3314
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• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mo-
sogatógépek, mikrohullámú sütõk,
villanytûzhelyek javítását vállalom
– garanciával. Telefon: 06-20-318-
1325, 27-359-975/31 mellék szom-
baton és vasárnap is.

• Takarítónõt (bejárónõt) kere-
sek heti 2 alkalomra Gödön és kör-
nyékén. Érdeklõdni lehet: 06-30-
280-9058

• Külföldrõl kapott extra minõ-
ségû gyermekruhák eladók
(56cm-158cm). 06-20-455-4540 

• Cipõjavítás, zippzár csere,
szõnyeg-ruhatisztítás, búvárszi-
vattyú tekercselés, ablak és lakásta-
karítás Gödön a Kincsem Parkban.

Ny: 10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig.
Tel.: 06-30-296-1771

• 4 db alig használt 175/70 R13-
as téligumi garnitúra hólánccal
együtt eladó. Telefon: 06-30-
2294680

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

• Plüs huzatú ülõgarnitúra -
ágynak nyitható + fotel + dohányzó
asztal és egy db 1 m magas és 2 m
hosszú fehér szekrény, fiókos fehér
laminált lap. Érdelkõdni: 06-27-
336-136 telefon/fax számon.

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

Apróhirdetések
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Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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