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Szállj Karácsony angyalszárnyon,
égõ tûzzel, fénnyel:
harcos földre békét hintõ
zengõ dicsõséggel!

Hozz népeknek nyugodalmat,
erõt adó álmot,
gyûlölködõk táborában
oltsad el a lángot!

Hozz sírónak, szenvedõnek
imádságos kedvet,
vérzõ szívnek, kihûlt szívnek
tavaszi szerelmet.

Oszlass el fény hozsannával:
ködöt, sötétséget!
Kevélykedõk uralmának
mérjél bölcsességet.

Vessél véget 
a kietlen nincstelenségnek!
Állítsd vissza szent jogát 
a betlehemi égnek!

Göd, 2004

Id. Zombory Lászlóné
Hodinka Hilda

Adventi vers

Karácsonyra szép ajándék a Gödi Almanach!
A kötetek a Városi Könyvtárban megvásárolhatóak.

A december 5-ei népszavazás
eredményes volt Gödön. A vá-
rosban a választás idején 12.761
polgár rendelkezett szavazati
joggal, akik közül 6.233 személy
jelent meg a népszavazáson. Az
érvényes és eredményes szava-
záshoz a választópolgárok 25
százalékának – 3.190 fõ – azo-

nos szavazata volt szükséges. Ti-
zennégy szavazókörben 6.233
választópolgár jelent meg, az ur-
nában lévõ szavazólapok száma
6.229 volt, hiányzott 4 darab. Az
érvényes szavazatok száma
6.224, érvénytelen volt 5 szava-
zólap. 

Folytatás a 4. oldalon.

Gödön eredményes volt
a kettõs népszavazás

Mindkét kérdésnél az igen kapott többséget

Voksolás a 3. számú választókörzetben

Tematikus és általános közmeg-
hallgatást tartott a képviselõ-tes-
tület december 9-én, a Dunaka-
nyar üdülõ konferenciatermé-
ben. A fórum elsõ részében Sán-
dor István polgármester számolt
be a csatornaépítés ötödik üte-
mének állásáról, ezen belül pe-

dig arról az örvendetes tényrõl,
hogy a huszonnyolc kilométer
hosszon épülõ szennyvíz-csator-
na által érintett ezerhatszáz csa-
ládból már csaknem ezernégy-
száz csatlakozott a közelmúltban
megalakult csatornatársulathoz. 

Folytatás a 2. oldalon

Sokan - a városba érkezõ és itt
élõ emberek is - szembesültek
már azzal a ténnyel, hogy nehéz
eligazodni a közterületeken a
házak rossz számozása miatt. Ez
az állapot egészen az 1970-es
évekig vezethetõ vissza, amikor
a két község, Alsógöd és
Felsõgöd egyesült. A helyzeten
szeretne változtatni még ebben a
ciklusban az önkormányzat. 

Folytatás a 4. oldalon

Új házszámok
A lakosságnak 

nem kerül pénzébe

Tematikus 
közmeghallgatás 
a csatornázásról

Általános közmeghallgatás útról, állomásról,
városközpontról, kábeltévérõl
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Tematikus közmeghallgatás a csatornázásról
Általános közmeghallgatás útról, állomásról, városközpontról, kábeltévérõl

Folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy január végéig

lehet belépni a társulatba, s a továb-
bi csatlakozók révén még nagyobb
támogatást tudnak majd nyújtani a
lakosságnak. A pályázaton elnyert

négyszáztízmillió forinthoz az ön-
kormányzat százkilencvenmilliót
tesz hozzá, amely már lehetõvé te-
szi, hogy az ingatlantulajdonosok
nyolc év alatt fizethessék be a meg-
állapított száznegyvenkétezer fo-
rintot. A nyolc év alatt az önkor-
mányzat évi hatezer forint támoga-
tást is biztosít. A szociális helyzet
alapján, kérhetõ további támogatás
is, amelynek forrása a szociális
vagy a polgármesteri keret. A ké-
sõbbiekben feltett kérdésekre vála-
szolva, a polgármester azt is el-
mondta, jó esély van arra, hogy in-
gyen juttatják el az érintettekhez a
bekötési tervet, sõt, lehetséges,
hogy a bekötés is ingyenes lesz. 

A polgármester beszámolt a
strand korszerûsítés elõkészületei-
rõl is. Mint mondta, jelenleg már
folynak a tárgyalások a német be-
fektetõ csoporttal. Eloszlatta a kü-
lönbözõ aggodalmakat is: kijelen-
tette, hogy a strand önkormányzati
tulajdonban marad, és üzemelteté-
sét is a város végzi. A strandot érin-
tõ késõbbi kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy valóban tervezték
egy korszerû öltözõ építését, ám
ameddig nem lesznek készen a re-
konstrukciós tervek, nem kezdenek
hozzá. A hozzászóló ötletét, hogy
legalább egy medencét téliesít-
senek, vagyis, sátorral fedjenek be,
igen jónak és megfontolandónak
találta. A strand bõvítéséhez egyéb-
ként a terület már adott, az önkor-
mányzat 1,7 hektárt vásárolt, illetve
csatol a strandhoz. 

Az általános közmeghallgatás
bevezetéseképpen Sándor István
néhány adatot közölt az önkor-
mányzat, a polgármesteri hivatal
munkájával kapcsolatban. El-

mondta, hogy ebben az évben 301
építési engedélyt és 186 használat-
bavételi engedélyt adtak ki. Rend-
szeres gyermekvédelmi támogatás-
ban 646-an részesülnek, erre hat-
millió forint áll rendelkezésre, és

további hárommillió a rendkívüli
támogatásra. E mellett, más telepü-
léseknél jóval több étkezési támo-
gatásban részesítenek gyerekeket,
bevezették az ingyenes tejet és kif-
lit a gyermekintézményekben, és
sokan kapják ingyen a tankönyvet
is. Különbözõ szociális támogatá-

sokra összesen mintegy százmillió
forintot fordít az önkormányzat. A
beruházások közül kiemelte, hogy
közel egy tucatnyi utat építettek, il-
letve újítottak fel, és körülbelül há-
rom kilométer hosszúságban épült
járda, a lakosság közremûködésé-
vel. Megépült két tanterem a Né-
meth László iskolában, és megkez-
dõdött a tornacsarnok építése is. A
pályázatokról szólva, elmondta,
hogy a sportcsarnok építéséhez öt-
ven százalékos hiteltámogatást
nyertek, és a visszafizetésre három-
éves moratóriumot kaptak. Óvodai
felújításra tizenhétmillió forint pá-
lyázati támogatáshoz jutottak,
ugyancsak támogatást nyertek a
közlekedéshez is, és elbírálás alatt

van az új bölcsõde megépítésének
támogatására, valamint a fásításra
beadott pályázat. Sándor István
szólt arról is, hogy a helyi adókból
az idén mintegy négyszáztízmillió
forint bevételre számít az önkor-

mányzat – amely egyébként az
idén huszonhárom rendeletet alko-
tott és százhét határozatot hozott. A
hivatal munkáját pedig jól jellemzi,
hogy huszonegyezer ügyiratot inté-
zett eddig.

Ezt követõen a szó a megjelent
gödi lakosoké volt. Az elsõ hozzá-
szóló, többek között, arról érdeklõ-
dött, hogy beüzemeltethetõ lesz-e a
csatorna a már elkészült szakaszo-
kon, mikor kerül sor az utak helyre-
állítására, és miért maradt el a gödi
vasútállomás kövezése. Sándor Ist-
ván válaszában elmondta, termé-
szetesnek tartja, hogy ahol elké-
szült a csatorna, ott a bekötés is mi-
nél elõbb történjék meg. Az utakat
pedig úgy kívánják helyreállítani,
hogy azok a korábbinál egy foko-
zattal jobbak legyenek, tehát a föld-
utak helyett legalább kõszórásos
utat építsenek. Ilyés Gizella képvi-
selõ elmondta, hogy már folynak a
tárgyalások a három állomás rend-
betételére, többek között, gyalogát-
kelõhelyek létesítésére. Készülnek
a tervek a felsõgödi állomás mellet-
ti parkoló kialakítására is, sõt, a
menetrenddel kapcsolatos vélemé-
nyeket is várják. Ahhoz azonban,
hogy a tervekbõl valóság legyen,
az állomásfõnök mellett, a MÁV
vezérigazgatójának támogatása is
szükséges.

Kérdés hangzott el a városköz-
pont megépítésével – és befektetõ
bevonásával – kapcsolatban, és
ugyanez a hozzászóló érdeklõdött a
zárt ülésen történtekrõl is, ugyanis,
szerinte az alpolgármester össze-
férhetetlenségét állapították meg.
Hiányosnak tartotta a tájékoztatást
a csatornaügyben is, és felszólította
az önkormányzatot, vállalja magá-

ra a szivattyúk karbantartását. A
polgármester válaszában közölte,
hogy csatornaügyben addig öt
megbeszélést tartottak, tehát a tájé-
koztatás hiányáról nem lehet be-
szélni, a karbantartást pedig szak-
emberek végzik majd. A városköz-
pont kialakítása mintegy kétmilli-
árd forintba kerülhet, és az önkor-
mányzat már eleve közzétette,
hogy a fõtér nem a város költségve-
tésébõl épül, tárgyaltak a posta, a
vendéglõ üzemeltetõivel és egy be-
fektetõ csoporttal is. A zárt ülésen
hozott döntésrõl pedig dr. Szinay
József jegyzõ elmondta, hogy ösz-
szeférhetetlenséget állapítottak
meg Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mesternél, ami mandátumának
megszüntetésével jár, ám a végle-
ges döntéshez még a Belügymi-
nisztérium illetékeseinek állásfog-
lalását kérik.

Napirendre került a fogorvosi
ellátás is, amelyet a hozzászóló
erõsen kifogásolt, kiemelve a
hosszú várakozást, de mint Lenkei
György képviselõ mondta, leg-
alább ilyen nagy gond, hogy nincs
hétvégi fogorvosi ügyelet. A meg-
oldást azonban már keresi az ön-
kormányzat. Felvetõdött az is, mi-
lyen gondokat okozott, hogy no-
vember végén új mûködtetõje lett
a kábeltelevízió-hálózatnak, s az
észrevételeket már csak Dunake-
szin lehet megtenni. Végül téma
volt a Duna-part azon kiszáradt
fáinak sorsa, amelyek a Kövizig
területén vannak.

B. J.
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Zártajtós, kõhideg betlehemi házak,
Mária és József szállást nem találnak.
Hívogató mécsek itt is, ott is égnek:
Sorra kialusznak, mire odaérnek.

Hajcsárnak, latornak jut még néhol fedél…
Bánat könnyharmatja Mária két szemén,
Homlokán veríték, arcán lázak fénye:
Vérzõ szíve alatt a „világ reménye”.

Panaszos fohásza csillagok közt térdel…
Istálló fehérlik sötét városvégen.
Ajtaja szárnyatlan, gerendája fáradt.
Kérõdzõ barmoknál – szívekre találnak.

Mária és József álomra pihennek,
Faragott jászolban születik a gyermek.
Az isteni gyermek: „Királyok királya”,
Aki égi fényt hint a bûnös világra,

Akinek hûs balzsam ruhája szegélye,
Akinek nádszálat adnak a kezébe…
Ki elé bélpoklos gyógyultan földre hull,
Akinek a fején tövisbõl koszorú…

Kinek egy szavára tengerek figyelnek, 
Kinek szent testébe vasszögeket vernek,
Ki ötezer közt szétoszt két parányi halat,
Kinek a két halból – a Golgota marad…

Rozsnyó, 1936
HODINKA LÁSZLÓ

Faragott jászolban
születik a gyermek…

Karácsony sokszínû, mind-
annyiunkat így-úgy meg-
mozgató ünnep. Mint egy
többszólamú énekkari mû,
amelyben minden szólam
önálló életet él, mégis együtt
hangozva szépek igazán. E
szólamok közül most a talál-
kozást emelem ki.

Karácsony a találkozás ün-
nepe. Sokak számára még-
sem szép ünnep, fájdalmas
ünnep. Találkoznak régi,
meghitt karácsonyok emléké-
vel – s az emlék a rideg való-
ságban fájdalmas hiánnyá
lesz. Mások a magánnyal ta-
lálkoznak – nem mintha két
karácsony közt nem keseríte-
né életüket a magány, de az
ünnepen még erõsebb a szív-
ben a hiányjel fájdalma. So-
kan máshol élõ családtagjaik-
kal is találkoznak, várva várt

kedves alkalomként, vagy
éppen kötelességként megél-
ve a találkozás óráit.

Találkozunk azonban ön-
magunkkal is. Az eddig emlí-
tett karácsonyi találkozások
csendjében vagy forgatagá-
ban a Nagy Találkozásra váró
önmagunkkal szembesülünk.
Egészen egyszerûen: ki-
mondva vagy kimondatlanul
arra várunk, bárcsak velünk
is találkozna valaki. Nem két
lábon járó ember, nem valami
szép, meghitt hangulat, mely
tovatûnik – valami, valaki
más, tartós, aki megtart, fenn-
tart, ha bizonytalanok lépte-
ink, magányosak útjaink, fáj
ott legbelül a szívünk, ahol
orvos nem segíthet.

S ez a valami, amire vá-
runk, nem csak reménység!
Nem olyan, mint a tündöklõ

szivárvány, amelyhez hiába
közeledünk, mégsem mehe-
tünk át alatta. Amire mi iga-
zán várunk, létezik, történik
ma is, hiszen megszületett a
Szabadító, a Megváltó: Jézus
Krisztus. Benne, általa maga
az Isten találkozik veled és
velem.

Ha ez a találkozás ölel át,
ad békét szívünkben, akkor
mássá, többé, elhordozhatób-
bá vagy éppen szebbé, tartal-
masabbá lesznek a találkozá-
sok emlékeinkkel, magány-
nyal, családunkkal – és ön-
magunkkal. Mert eltûnik a
szívbõl a legnagyobb hiány-
jel, ha az élõ Isten találkozik
velünk. Ezt az áldott és új
távlatot nyitó találkozást kí-
vánom a kedves Olvasónak!

KOVÁCS LÁSZLÓ

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Találkozás

Karácsony idõszakában inkább zaj és békétlen-
ség van, mint békességre igyekvés. Idegesség
az ajándékok és a pénz tekintetében, sürgés,
forgás, egymás tiprása. Készülõdés a szeretet
ünnepére. Szeretet ünnepe? Az emberiség leg-
nagyobb hiánya annak megünneplése! Mert
beszélni beszélünk róla, de találni ugyancsak
nem találjuk. Kavarodás, békétlenség, rohanás.
Ez volt egykoron Betlehemben is, akárcsak ma.
És még egy hasonlóság: mindenki beszél, csak
Isten hallgat, akárcsak ma, senkit sem érdekel
Isten dolga – akárcsak ma.

Betlehemben a béke pénzbe került, kellett az
adóösszeírás. Az emberek vándoroltak, szállást
kerestek, bevallást kellett tenniük; fáradtság és
kényelmetlenség, dac és fásultság, lázadás és a
jobb várása. József számolja az elõttük bezáru-
ló ajtókat, Mária számolja a fájások gyakorisá-
gát, melyek érkezõ gyermekének jöttét jelzik.
Isten pedig készíti a helyet!

Ezen közben egyetlen isteni szó sem hang-

zik, emberi bizonyságtétel sem. Senki nem tud
semmit Isten tervérõl, az élet megy tovább –
akárcsak ma.

Isten maga helyezi szívünkre angyala által a
karácsonyi bizonyosságot! Mert abban a sze-
génységben csak Isten által vehetõ észre a Ki-
rály. Ebben a gyermekben megszületett az Üd-
vözítõ. S ebben a szívbéli bizonyosságban szü-
letett meg a szívükben Krisztus, a Szabadító!
Isten segítsen angyala által, hogy fel- és elis-
merd Jézusban ma a szabadítódat, hogy ünnep-
pé legyen a hétköznapok szigorú menetében ez
a nap számodra, hogy érezhesd a szívedben Is-
ten megnyílt világának gazdagságát, és lelked-
bõl fakadjon a soha el nem múló dicséret és
magasztalás!    Imádkozhatunk, hogy Isten ka-
rácsonyi angyalával tegyen tanúbizonyságot, a
szívek feltáruljanak, és valóban hallják és higy-
gyjék: Üdvözítõ született ma nektek. Ámen!

SZOTYORI NAGY GÁBOR

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Karácsony angyalai szólítanak!

Ezeken a decemberi szürke na-
pokon a hívõ ember általában két
dologra emlékezik. Jézus elsõ el-
jövetelére „kétezer évvel ezelõtt”
és második eljövetelére, amikor
majd „ígérete szerint” dicsõség-
ben fog újra közénk jönni a világ
végén. Pedig van egy harmadik
eljövetele is, melyre talán sokkal
kevesebbet gondolunk. Õ ugyan-
is állandóan jön felénk. Csak ép-
pen nem ismerjük fel rögtön (sõt,
megesik, hogy egyáltalán nem).
Valahogy úgy vagyunk vele,
mint amikor messze távolban, a
látóhatár peremén feltûnõ alakot
látunk, amint felénk tart. Elõbb
csak elmosódott, fekete pont,

majd ember formája lesz, aztán
kezdjük sejteni mozdulataiból,
hogy talán a barátunk. Végül elõ-
tûnik az arca, szeme és egész va-
lója, s akkor végre felismerjük õt.
Az Úr is így jön elénk a titkok
messzeségébõl. De vajon felis-
merjük az Isten Fiát dicsõsége,
csodái nélkül is? Amikor a legki-
sebbekkel azonosítja magát, ami-
kor a mindennapi élet ezer ne-
hézsége közepette a szenvedés-
ben, a kilátástalanságban, keserû-
ségben közeledik felénk? Évez-
redek óta nap mint nap, folyton-
folyvást felénk tart. Itt jár közöt-
tünk, s mindig ugyanazt kérdezi:
„Ember, felismersz engem?” És

minden egyes felismeréssel kö-
zelebb kerül hozzánk.

A decemberi szürke ködök
fátyolán át, az evangéliumból –
dörgõ hangján – Keresztelõ
Izajás próféta szavait kiálltja fe-
lénk: „Készítsétek elõ az Úr út-
ját, egyengessétek ösvényeit!”
(Mk.1,3) Miközben meggyújt-
juk adventi koszorúnkon a
gyertyákat, nem árt, ha önma-
gunktól is megkérdezzük: A
Megváltót engedem-e hozzám
közeledni; megteszek-e minden
tõlem telhetõt a találkozás re-
ményében; s tisztogatom-e lel-
kem „ösvényeit”?

ORSZÁG TIBOR PLÉBÁNOS

Szürke ködök fátyolán
„Készítsétek elõ az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”

Vass István gödi festõmûvész alkotása
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Gödön eredményes volt
a népszavazás

Mindkét kérdésnél az igen kapott többséget
Folytatás az 1. oldalról.

Anépszavazás elsõ kérdésére 6.133 érvé-
nyes szavazatot adtak le a gödi polgárok, ér-
vénytelen volt 91 szavazólap. Az igenre 3.950
személy, a megjelent választók 64,41 százalé-
ka voksolt. A referendum elsõ kérdésére 2.
183 gödi lakos mondott nem-et. 

A kettõs állampolgárságról szóló népsza-
vazáson 6.131 érvényes szavazatot adtak le,
az érvénytelen szavazatok száma 93 volt.
Igennel szavazott 3.499 személy, a szavazá-
son megjelent választópolgárok 57,07 száza-
léka. A feltett kérdésre 2.632 gödi  mondott
nemet.

Gödön nemcsak érvényes, de eredményes
is volt a népszavazás, mert mind a két kérdés-
re a választópolgárok több mint egynegyede
válaszolt azonosan. Mindkét esetben az igen
szavazatok voltak többségben. V. I.

Népszavazás a környezõ településeken
Privatizáció Kettõs állampolgárság

Igen: Nem: Igen: Nem:  
Göd 64,41 % 35,59 % 57,07 % 42,93 %
Vác 63,89 % 36,11 % 53,36 % 46,64 %
Fót 61,47 % 38,53 % 47,62 % 52,38 %
Szõdliget 61,30 % 38,70 % 52,25 % 47,75 %

Dunakeszi 59,65 % 40,35 % 49,42 % 50,58 %

(A szavazatok aránya az érvényes szavazatokból)            

Folytatás az 1. oldalról
Az elsõ lépéseket már megtet-

ték, a decemberi testületi ülésen
módosították, illetve egységes
szerkezetbe építve elfogadták a
közterületek elnevezésérõl és
azok jelölésérõl szóló önkor-
mányzati rendeletet. 

A testületi ülésen dr. Szinay
József jegyzõ elmondta: készí-
tettek egy tizenkét lépésbõl álló
tervet, amely segítséget nyújt a
munkában. Most az elsõ lépés-
nél tartanak – tudtuk meg a jegy-
zõtõl -, ez az önkormányzati ren-
delet módosítását jelenti. Ezzel
párhuzamosan már megrendel-
tek – s el is készült -, a földhiva-
talnál egy hatályos, naprakész
alaptérképet. A térkép pontos ki-
indulópont a közterületekrõl,
amit többek közt a házszámozás-
sal megbízottak tudnak majd
hasznosítani. A következõ fel-
adat a munkaközi tulajdonlapok
beszerzése, s a népesség nyil-
vántartásban ki kell gyûjteni
azoknak a személyeknek a ne-
vét, akik tulajdonosként laknak
az ingatlanokban. Ezután a tér-
képekkel össze kell vetni a tulaj-
donlapokat, a számozást el kell

végeztetni, ezt követõen a pol-
gármester aláírásával határozat
megy ki minden lakónak a ház-
szám változásáról.

Ha mindezt a munkát elvégez-
ték, akkor következik a ház-
számváltozások átvezetése a
személyi igazolványokban, mely
rendkívül nagy terhet ró majd az
okmányirodára. Az átszámozás
érinthet 2-3, vagy akár 6 ezer
embert is, ami azt jelenti, hogy
talán 10 ezer ember is megfor-
dulhat a közeljövõben az ok-
mányirodában. 

A házszámok rendezése soká-
ig elhúzódhat, ám a jegyzõ úgy
látja, a következõ választásokig
ezt a kérdést mindenképpen ren-
dezni kellene. Ami pedig az új
házszámtáblákat illeti – melyek
készülhetnek mûanyagból, vagy
fémbõl -, azok költsége az ön-
kormányzatot terheli, ezeket el-
sõ alkalommal a polgármesteri
hivatal adja. Mint megtudtuk: a
házszámváltozásban érintettek-
nek nem kell külön átvezettetni-
ük az új házszámot a különbözõ
szolgáltatóknál sem, mivel ezt a
feladatot is elvégzi a hivatal.

FISCHER ERZSÉBET

Új házszámok a jobb
eligazodásért

A lakosságnak nem kerül pénzébe a változtatás

Nincs olyan lakossági fórum, me-
lyen a felsõgödiek ne tennék szó-
vá a Lenkey utca állapotát. A leg-
markánsabb véleményeket azok a
szülõk mondják ki, akik gyerme-
küket az utcában lévõ óvodába vi-
szik naponta. Sáros, gödrös az út-
test, mélyen tátongó lyukak kö-
zött csak „szlalomozva” közle-
kedhettek autóikkal. Eddig.

Az önkormányzat vállalta,
hogy 2005 tavaszán a Kálmán ut-
ca és a Bozóky tér között húzódó
Lenkey utcát aszfaltburkolattal
látja el. A körzet képviselõje,
Kruzslicz István addig sem akart
várni, mert jómaga is tudja, hogy
milyen kesernyés dolog tengelyig
érõ sárban autózni. Sándor István
polgármesterrel összefogva sike-
rült megállapodniuk a Nemesgép
Kft.-vel, amely vállalta, hogy refe-
rencia munkában felszámolja a
gödröket, elegyengeti az úttestet
és feltölti kõzúzalékkal. – Átme-
neti megoldásként a téli, kora ta-
vaszi idõszakban megkönnyíti az
autósok életét – mutatja az új bur-
kolatot Kruzslicz István. 

Az úttest közepén, széles gesz-
tusokkal magyarázó képviselõt
meglátva hozzánk lép az óvoda
udvarából Zsezserán Jánosné. –
Képzelhetik, hogy óvónõként
hányszor hallottam a szülõk kifa-
kadásait. Majdnem minden gyere-
ket kocsival hoznak. Nagyon kel-

lemetlen volt a gidres-gödrös ut-
cában közlekedni. Sokan már be
sem hajtottak. Nagyon örülünk,
hogy megjavították az utat. Még
ha átmeneti megoldás is. 

Az önkormányzati képviselõ

arról is tájékoztatja a pedagógus
asszonyt -, aki mellé társult a be-
vásárlásból hazafelé tartó 81 éves
Baji Jánosné -, hogy a lakosság
kérésére kiépítik a csatornarend-
szert is. - A Lenkey utca szintjét
40 centivel csökkentenünk kell,

mert jelenlegi állapota miatt az
esõvíz az ingatlanokra, a kertekbe
zúdul. A betonnal fedett – az úttest
szintjénél néhol magasabb – csa-
tornarendszert megszüntetjük az
óvoda oldalában, és a másik, jóval

mélyebb oldalon alakítjuk ki. Az
új árok, az új csatornarendszer tö-
kéletes vízelvezetést biztosít. A
munkálatok végeztével természe-
tesen a járdaépítést szorgalma-
zom, melyhez az önkormányzat
sódert és cementet is ad. 

- Nagyon várjuk már, legalább
nem kell sárban csoszognom –
mondja az idõs asszony. - Remé-
lem az ingatlantulajdonosok vál-
lalják a munkát. Összefogással
megoldjuk, de akinek kell, segí-
tünk – mondja, miközben a kapu-
hoz kíséri Baji Lajosnét. Kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánva köszönnek el,
s megerõsítve, hogy tavasszal
hozzáfognak a munkához. 

A Bozóky tér felé haladva azt
fejtegeti Kruzslicz István, hogy
tavasszal a Kálmán utcától a térig
elkészül az úttest aszfaltozása, az
új csatornarendszer. – Hat-nyolc
fát sajnos ki kell vágnunk, de he-
lyettük legalább tizenhatot ülte-
tünk, mert azt vallom, ha egyet ki-
vágunk, kettõt telepítsünk helyet-
te. 

- Hogyan alakul a tér és a IV.
Béla király út között a Lenkey ut-
ca sorsa? – kérdezem a régi fóru-
mok hangulatára gondolva.

- Az útépítési programban meg-
jelöltem, szeretném, ha végre ezt
a problémát is meg tudnánk olda-
ni. A Lenkey utca mellett a Pálma
és a Kádár utca szerepel abban a
tervben, melyben a többi képvise-
lõhöz hasonlóan három utcát je-
lölhettem meg. A Bozóky tér kör-
forgalmi szakaszát mindenképpen
szeretném leaszfaltoztatni. 

(VETÉSI)

Javítások lépésrõl lépésre
Kõzúzalék az átmeneti megoldás a Lenkey utcában

Baji Jánosnénak és Zsezserán Jánosnénak a további tervekrõl beszél
Kruzslicz István, a körzet képviselõje

Fo
to

: 
K

es
zi

P
re

ss



- Avárosfejlesztési bizottság a képviselõ-testü-
let kinyújtott karja. Ez a grémium aktív szere-
pet vállal a döntéselõkészítõ folyamatokban,
hiszen véleményt mond, alakítja, formálja a
képviselõ-testület asztalára kerülõ elõterjeszté-
seket, koncepciókat. Számtalan esetben vállal
magára kezdeményezõ szerepet is azzal, hogy
a város életében meghatározó témák napirend-
re tûzését javasolja a városatyáknak. Göd
hosszú távú jövõjét alapjaiban meghatározó
beruházásokról, intézményi fejlesztésekrõl,
csatorna- és útépítésrõl, vagy egyéb fejlesztési
elképzelésrõl legyen szó – döntést elõkészítõ
szakaszban – minden a városfejlesztési bizott-
ság kompetenciájába tartozik. A kilencfõs bi-
zottságban – a törvény betûje szerint – öt ön-
kormányzati képviselõ mellett a pártok által
delegált négy külsõ szakértõ tevékenykedik.
Rajtuk kívül a két nagy civil tömörülés egy-
egy képviselõje állandó tagként vesz részt a
munkában. A hatékonyság érdekében létre-
hoztuk a környezetvédelem.göd@primlista.hu
levelezõ listát 45 taggal, akikkel folyamatosan
konzultálunk a városfejlesztést érintõ kérdé-
sekrõl.  Mint közismert, bizottságunk április
óta tevékenykedik ebben a formában. Ekkor
bízta a képviselõ-testület a környezetvédelmi
feladatokat megosztva a bizottságra, és a szer-
vezési munkát  környezetvédelmi tanácsnok-
ként ellátó Ilyés Gizella képviselõ asszonyra.

- Milyen szakértõi gárda segíti döntés-
elõkészítõ, javaslattevõ tevékenységüket?  

- Noha a bizottság tagjai a civil életben
szinte kivétel nélkül valamilyen terület szak-
értõi, ám a városfejlesztési bizottság számta-
lanszor tárgyal olyan kérdéskört, amely spe-
ciális szakmai tudást igényel. A polgármes-
teri hivatal szakembergárdája szakmailag al-
kalmas és készséges az elõterjesztések ki-
dolgozásában, az alternatívák bemutatásá-
ban. Ha az információáramlásban és mun-
kamegosztásban idõnként fellépõ zavarokat
mérsékelni tudjuk, akkor a jogilag és szak-
mailag egyaránt kimunkált elõterjesztésre
alapozott döntések kiállhatják az idõ és a
polgárok véleményének próbáját. 

- Az idei esztendõ kétségtelen legna-
gyobb kihívása volt a településszerkezeti
terv elõkészítése és elfogadása. A döntés-
elõkészítés folyamatában számtalan pro és
kontra érv hangzott el. A terv eszerint kiáll-
ja a próbát?

- Meggyõzõdésem, hogy ez a terv nem
az asztalfióknak készült… A ma rendelke-
zésre álló információk és meglévõ legjobb
tudásunk birtokában hoztuk meg döntésün-
ket, melyben aktív részt vállalt a szakhatósá-
gokon túl a bizottságunk, a civil szervezetek
és a lakosság is. Most a szerkezeti terv ki-
bontásán, a szabályozási tervek kimunkálá-
sán, az építési elõírások meghatározásán
van a sor. A napokban hoztunk létre például
egy albizottságot felhatalmazva, hogy a
Szakáts kertben megvalósuló beruházások
zökkenõmentes elõkészítését segítse az ér-
dekeltek bevonásával.  

– A város fejlõdése, a megvalósuló beru-
házások milyen fõ stratégiai elképzelések
alapján formálódnak?

- A 2002-es önkormányzati választáson
az MSZP programja kapta a legnagyobb tá-
mogatást a választópolgároktól. A demokrá-
cia és a jogállamiság szellemében a mi bi-
zottságunk is alapvetõen ezen programok
ésszerû megvalósítását támogatja, hiszen a
várospolitika szintjén a többi párt és induló

jelölt programja azonos alapokra épülve sok
hasonlóságot mutat. Valamennyi szervezet
kiáll a település kertvárosi jellegének meg-
õrzése mellett, az ipari tevékenységek körül-
tekintõ, csak és kizárólag a szükséges mér-
tékben történõ telepítésében, de csak ott,
ahol a lakosság nyugalmát és közérzetét
nem sérti. Egybe esnek az elképzelések az
intézménystruktúra fejlesztésével kapcsolat-
ban is. Támogatjuk a sportcsarnok építését,
szakmailag indokoltnak, mi több sürgetõnek
tartjuk a középiskola alapítását, az új oktatá-
si-és kulturális központ megvalósítását a
strand mellett lévõ területen. A vá-
rosi élet- és arculat nélkülözhe-
tetlen része a korszerû oktatási,
egészségügyi és kulturális in-
tézményhálózat kiépítése, a
járható, aszfaltozott utcák, a
közvilágítás, a modern tele-
kommunikációs rendszer
megléte. Örömünkre ma
már szinte mindenhol je-
len van a kábeltelevízió,
és teljes a telefonháló-
zat kiépítettsége. A
város egész terüle-
tén elérhetõ a szé-
lessávú inter-
netcsatlakozás.
A kereskedel-
mi és szolgál-
tatóegységeket
magában foglaló városi alközpontok az új
városközponttal együtt elérhetõ közelség-
ben nyújtják majd azokat a szolgáltatásokat,
amikért ma még Vácra vagy Pestre kell
utaznunk. A fejlõdés jelentõs lépése, hogy a
jövõ év közepére befejezzük a város szenny-
vízcsatorna-hálózatának teljes kiépítését.  

- Nem egy lakossági fórumon hangzott el
javaslatként, hogy a város belsõ úthálózatá-
nak építését, korszerûsítését, a járdaépítést
mielõbb, egységes koncepció szerint volna
célszerû  megvalósítani.

- Ezt jómagam is így gondolom. A csa-
tornázást követi a járdaépítés, az útépítés, a
közvilágítás korszerûsítése. Polgármester úr
a következõ 2 évet az útépítések idõszaká-
nak nevezte. Egyetértünk vele, a hivatal
munkatársait bevonva hozzáfogtunk a szak-
mai elõkészítéshez. Fontos, hogy az idõben
elkészült, jóváhagyott tervekkel minél több
pályázaton vehessünk részt. Alapelvünk,
hogy a jövõben új út nem épülhet belvíz- és
csapadékvíz-elvezetõ rendszer nélkül. Mie-
lõbb forrást kell találnunk a vízelvezetési
tervek elkészítéséhez. Elõre kell lépnünk a
pályázati pénzek megszerzésében, ezt a
munkát professzionális szinten kell végezni. 

– Az útépítésnél, a közlekedésnél marad-
va nem mondok újat önnek, ha azt a kérdést

feszegetem; a várost hogyan tudják teher-
mentesíteni a kettes úton hömpölygõ napi
10-12 ezer autó környezeti terhei alól? A két
kettes között mikor épül meg legalább két át-
vezetõ út?

- Már az Uvaterv terveiben is szerepel
egy átkötõ út a város déli határában, a Shell
benzinkút magasságában. Bár a tervezett
hely szerintünk nem ideális, ez már csak
részletkérdés. Ha az  elkészül, akkor a váro-
son átmenõ forgalom jelentõsen mérséklõd-
het. A nagyobb fejtörést a felsõgödi lehajtó
kialakítása okozza.  A városfejlesztési bizott-
ság a 31-32-es km-szelvényben támogatja

az átkötés kialakítását, bár ennek megva-
lósítása környezetvédelmi problémákat
is felvet a közeli Nevelek dûlõ, a szom-

szédos természetvédelmi terület és a
Kálmán utca keskeny út-

felülete miatt. De
máshol nincs lehetõ-
ség, és csak egy
újabb lehajtó meg-

építésével, a for-
galom megosztá-
sával tehetõ elvi-
s e l h e t õ v é
Felsõgöd fõutcá-
ja, az Ady Endre

út forgalma. A
szabályozási
terveket úgy
kell megalkot-

nunk, hogy a fõutakon épülõ új házak és üz-
letek elég teret hagyjanak az út számára, az
üzletek parkolói ne akadályozzák az út for-
galmát, a parkoló kocsik ne foglalják el a jár-
dákat.  Az Ady Endre úton megoldást hoz-
hatna, ha mindkét oldalon lefednénk az árko-
kat, az utat kiszélesítenénk, mert már alig le-
het közlekedni az üzletek elõtt parkoló autók
miatt. De meg kell oldanunk az Oázis lakó-
parkban élõk városhoz kapcsolását is, fej-
lesztenünk kell a helyi tömegközlekedést.
Hosszútávon az jelentene megnyugtató meg-
oldást, ha a nagy forgalmat bonyolító keres-
kedelmi egységek a majdani gazdasági, ke-
reskedelmi övezetbe kerülnének át. 

– A lakópark említése arra emlékeztet,
hogy jó néhány önkormányzat bevételei-
nek növelése érdekében telkek értékesíté-
sével ösztönzi a lakásépítést, melynek kö-
vetkeztében ugrásszerûen megnõ a telepü-
lés lélekszáma, bõvíteni  kell az oktatási,
egészségügyi intézményhálózatot. Az át-
meneti elõnybõl könnyen lehet hátrány.
Örök dilemma a biztonságos mûködtetés
és az ésszerû fejlesztés helyes arányainak
kialakítása. Gödön hogyan lehet ezt a kér-
dést kezelni?

- Szakmai meggyõzõdésem, hogy az Oá-
zishoz hasonló nagyságrendû újabb beruhá-

zásra nincs szükség Gödön, bár a szerkezeti
tervben több új lakóterület szerepel. Én úgy
gondolom, hogy elsõsorban nagyobb mére-
tû telkek kialakítását, tágas, minõségi laká-
sok, szolgáltató egységek építését célszerû
szorgalmazni. Magyarul, a lakosságszám
növekedését a város nem képes követni, in-
tézményei túlzsúfoltak, bölcsõde, óvoda, or-
vosi rendelõk, iskolai tantermek építése
szükséges a meglevõ lakosság ellátásához
is.  Az új lakóterületek intézményi igényét, a
városi struktúrába való illesztését 2005 ele-
jén tárgyalja a városfejlesztési bizottság. Ez
egy sürgetõ feladat! 

- Környezetvédelemrõl eddig nem
esett szó.

- Gondolom, Ilyés Gizella tanácsnok
asszonynak is lesz módja beszámolni a vég-
zett munkáról. Addig is röviden néhány el-
végzett feladatról: Civil összefogással kül-
területi illegális lerakók felszámolására vé-
geztünk kétkezi munkát. Gyûjtõ helyet ala-
kítottunk ki a használt autóakkumulátorok
leadására. Megoldottuk a használt autógu-
mik begyûjtését és ingyenes elszállítását.
Eddig több mint 2000 gumi gyûlt össze er-
dõkbõl, sufnikból, kertekbõl. Mûködik a
használt galvánelemek gyûjtõrendszere is, a
napokban szállíttattunk el a megsemmisítõ
helyre 600 kg-ot. Ötven kültéri szemetes
edényt helyeztünk ki, s további ötvenet ter-
vezünk. Védelem alá vontuk a Nemeskéri
parkerdõt. Megoldottuk a folyékonyhulla-
dék közszolgáltatást, ez január 1-tõl mûkö-
dik majd. Még számos dologban léptünk, a
tanácsnok asszony elmondja Önnek.

– A 15 ezer lelket számláló, félévtizedes
városi múlttal büszkélkedõ Göd jól sáfárko-
dik értékeivel, lehetõségeivel? Megfelelõ
mederben halad a város fejlõdése?   

- Öt esztendõ egy város életében igen kis
idõ. Göd várossá lett nagyközség, mely erõ-
sen õrzi a vidékies vonásokat.  Nagy gond-
ja, hogy nincsenek klasszikus közösségi te-
rei –  köréjük épülõ intézményekkel, szol-
gáltatásokkal –, ami egy város építésénél el-
sõdleges. A kettes út mellett hosszan elterü-
lõ település két lokális alközponttal bír: a
Pesti út - Béke út Alsón, valamint a felsõi
Ady Endre út - Duna utca környékén. Kö-
zöttük sajnos nincs kapcsolódási pont. Ör-
vendetes viszont, hogy nem oly rég ezen a
két területen számos új, színvonalas étterem
és üzlet nyílt. Formálódik – ha lassan is – a
település. De abban bizonyos vagyok, hogy
polgáraink nem is akarnak „igazi várossá
válni” sok autóval, füsttel, zajjal, környeze-
tünket romboló szeméttel. Akertvárosi jelle-
get és hangulatot kívánjuk megõrizni, mi-
közben a nélkülözhetetlen intézményháló-
zat fejlesztésén dolgozunk. Szóval, szép jö-
võje van a városnak, és szembeötlõ az épü-
lõ, szépülõ magánházak sokasága. Ha értel-
mes együttgondolkodással, bölcs összefo-
gással feszülünk neki a feladatoknak, akkor
a sportcsarnok mellé sikerül felépítenünk az
új oktatási intézményt, a mûvelõdési köz-
pontot, a strand megtervezett épületeit, me-
dencéit. Esélyt látok a volt BM üdülõ ered-
ményes mûködtetésére is, melynek tulaj-
donjogát meg kell szereznünk. Jó munka-
megosztással, egymás iránti bizalommal
messzebbre eljuthatunk, ha valamennyien a
város érdekében cselekszünk! Ez a válasz-
tott képviselõk felelõssége. Mindannyiunké.

VETÉSI IMRE

5 VÁROSPOLITIKA

Városépítés felelõsséggel
Közös bölcsességgel formálhatjuk 

mindannyiunk megelégedésére
Öt éve, hogy Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke várossá avat-
ta Gödöt. E jeles évforduló alkalom arra, hogy mérleget vonjunk. A vá-
rosfejlesztési bizottság a maga szellemiségével, tudásával hogyan képes
segíteni a fél évtizede a városiasodás útját járó Göd fejlõdését? Milyen
stratégiai elképzelések mentén végzik hétköznapi alkotó munkájukat a
bizottság tagjai? – kérdeztem Markó József elnök úrtól, aki közel tíz éve
önkormányzati képviselõként, valamint a város legnagyobb gazdasági
szervezetének, a Település Ellátó Szervezetnek igazgatójaként szolgálja
Gödöt. 
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A városi képviselõ-testület de-
cember 9-ei ûlésén napirend elõtt
elõször Pongó István, a Közmû-
velõdési és Oktatási Bizottság el-
nöke kért szót. A képviselõ felol-
vasott egy nyilatkozatot, amely-
ben emlékeztetett arra, hogy az
önkormányzati választáson füg-
getlen képviselõként indult, elfo-
gadva a helyi MSZP és SZDSZ
szervezetek támogatását. Nyilat-
kozatában elmondta, hogy továb-
biakban a 10-es számú választó-
kerület független képviselõjeként
kíván részt venni a testületi mun-
kában. Döntése indokaként egye-
bek felsorolta: a választás óta el-
telt idõszakban sajnálattal kellett
megállapítania, hogy sem az or-
szág, sem szûkebb pátriája életé-
ben nem történt változás, fokoza-

tosan eltûnt a jóléti rendszervál-
tás programja. A képviselõ bírál-
ta a helyi vezetõket, azok munka-
stílusát, szerinte a város egyen-
lõtlenül fejlõdik. Beszélt a helyi
kábeltévé körül kialakult hely-
zetrõl, a szennyvízcsatorna V.
ütemérõl, melyhez a lakosságnak
példátlanul magas hozzájárulást
kell fizetnie. (Az állami és a he-
lyi önkormányzati támogatások-
kal csökkentett lakossági önerõ
140 ezer forint, melynek törlesz-
tésére az igénylõk kedvezményes
hitelt vehetnek fel 8 éves futam-
idõre. A szerk.)

Lenkei György két témában
kért szót: az egyik az Erdész ut-
cai útépítés, melynek megvalósí-
tása érdekében a lakosság hajlan-
dó anyagi áldozatokat is hozni. A
képviselõ kérdésében konkrét
választ várt arra, hogyan áll a La-

kástakarék Pénztárral kötendõ
megállapodás, mivel az érintet-
tek szívesen belépnének a társu-
lásba és szeretnék, ha az út mie-
lõbb megépülne. A másik, konk-
rét intézkedést igénylõ gond, a
Nemeskéri utcánál a közvilágítás
kiépítése, melyet a mûszaki osz-
tálytól kapott információi szerint
1-1,2 millió forintból meg lehet-
ne valósítani.

Mudri József a sportcsarnok
építésével kapcsolatban megkér-
dezte: tudják-e a kivitelezõk tar-
tani a határidõt, s ha nem, akkor
a beruházás mennyivel kerülne
többe a tervezettnél az önkor-
mányzatnak? Kovacsik Tamás
megköszönte a 4-es számú vá-
lasztókerület szavazóinak, hogy
ilyen nagymértékben hozzájárul-

tak a magyar nemzet újraegyesí-
téséhez. Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ csatlakozott képviselõtársá-
hoz, a maga részérõl a pártoktól
független lakosság felé nyilvání-
totta ki köszönetét, hogy a nép-
szavazásra elmentek és kifejez-
ték véleményüket.

Salamon Tamás a Philipkábel-
lel kapcsolatban ismét megkér-
dezte - melyet korábban a rend-
kívüli testületi ülésen is megtett -
, hogy történt-e hitelfelvétel, és
kíváncsi volt arra, hogy az alpol-
gármester mikor értesült a hitel-
felvételrõl, mivel szerinte igen
sok pénzrõl – mintegy 40 millió-
ról – van szó és Göd érdekei erõ-
sen sérülhetnek az eladás során.

A kérdésekre, felszólalásokra
adott válaszai során Sándor Ist-
ván polgármester egyebek mel-
lett elmondta: az Erdész utcaiak

esetében elõkészítés alatt áll egy
útépítést támogató kormány-
program, ezt szeretnék megvár-
ni, s ha ez elõnyösebb lesz a ter-

vezett programnál, akkor így
szervezik meg az útépítést. Ad-
dig is a megfelelõ közlekedés ér-
dekében karbantartást végeznek
az úton. A Nemeskéri utcánál a
közvilágítást is megoldják, ígér-
te a polgármester. A sportcsar-
noknál fix áras szerzõdést kötöt-
tek a kivitelezõvel – tudtuk meg
Sándor Istvántól -, ha csúszik a
határidõ, akkor sem kell többlet-
költséget fizetnie az önkormány-
zatnak.

Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester a Pongó István által felol-
vasott nyilatkozatra reagálva el-
mondta: egyáltalán nem lepte
meg a nyilatkozat, hiszen koráb-
ban voltak jelei, hogy ilyen lé-

pésre sor kerülhet, meglepte vi-
szont az a sok valótlanság, ami a
nyilatkozatban szerepel. Késõbb
a képviselõ-testület korrekt mun-

kakapcsolatára hivatkozva kérte,
hogy a közmûvelõdési és oktatá-
si bizottság élére, új, a szocialista
frakció részérõl kijelölt személy
kerüljön. A kábeltévével kapcso-
latban Pinczehelyi Tamás el-
mondta, körülbelül egy hete érte-
sült arról, hogy a Philipkábel hi-
telt vett fel, számára komoly
gondot jelent az, hogy az ügy
utólag tudódott ki. Szerinte errõl
a képviselõk valamelyikének
tudnia kellett. Ezen téma kapcsán

Sándor István ígéretet tett arra,
hogy a témát a képviselõ-testüle-
ti ülés napirendjébe felveszik,
megtárgyalják, és ha kell, a szük-
séges intézkedéseket megteszik.

HALÁSZ ERZSÉBET

Napirend elõtt: útépítésrõl, 
népszavazásról és a kábeltelevízióról

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke kilépett az MSZP frakcióból
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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖD VALAMENNYI POLGÁRÁNAK
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN!
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Pongó István, az önkormányzat
Közmûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság elnöke, aki – elfogadva a helyi
MSZP és SZDSZ szervezetek támo-
gatását – az önkormányzati választá-
son független képviselõként indult, a
december 9-ei képviselõ-testületi
ülésen felolvasott egy nyilatkozatot,
melyben egyebek mellett elhangzott,
hogy kilép a szocialista frakcióból. A
jövõben a 10-es számú választókerü-
let független képviselõjeként kíván
részt venni a testületi munkában.
(Döntésének indokai a mellékelt szó
szerinti közleményben olvashatók.)

Szerkesztõségünk megkeresésére
az MSZP frakció képviseletében
Sándor István rövid nyilatkozatban
kommentálta a történtetek: - Mi úgy

érezzük, hogy a nyilatkozatban leír-
tak, ahogy mondani szokták, köszö-
nõ viszonyban sincsenek a valóság-
gal. Éppen ezért még a képviselõ-tes-
tület ülésén felkértem az önkormány-
zat Ügyrendi, Jogi- és Közbiztonsági
Bizottsága elnökét, Salamon Tamás
urat, hogy vizsgáltassa ki az elhang-
zott megállapítások valódiságát. Ezt
azért kértem, mert Pongó István úr
kijelentései érintették a képviselõ-tes-
tületet is. Egyelõre nem kívánunk ér-
demben többet mondani a kialakult
helyzetrõl, megvárjuk a vizsgálat
végeredményét, s azt követõen tájé-
koztatjuk álláspontunkról a választó-
polgárokat és a képviselõ-testületet. –
jelentette be Sándor István. 

V. I.

Kivizsgálják 
a kijelentés valódiságát

Az MSZP frakció nyilvánosságra 
hozza álláspontját

A december 9-ei közmeghallga-
táson az egyik gödi polgár a kép-
viselõ-testület aznapi ülésén,
zárt ajtók mögött hozott döntésé-
re utalva azt kérdezte, hogy va-
lóban fennáll-e Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester összeférhe-

tetlensége. A felvetésre Dr.
Szinay József jegyzõ a hallgató-
ság elõtt megerõsítette az értesü-
lés valódiságát, és bejelentette,
hogy összeférhetetlenséget álla-
pítottak meg Pinczehelyi Tamás
alpolgármesternél, ami mandá-
tumának megszüntetésével jár,
ám a végleges döntéshez még a
Belügyminisztérium illetékesei-
nek állásfoglalását kérik.

- Mi okozza az összeférhetet-
lenséget? – kérdeztük másnap
reggel az alpolgármestertõl. –
Engem köt az önkormányzati

törvény, a zárt ülésen elhangzot-
takról nem beszélhetek, csak ma-
gát a tényt tudom megerõsíteni,
melyrõl tegnap a közmeghallga-
tás résztvevõi is értesülhettek a
kérdezõ gödi polgár jóvoltából. –
válaszolta Pinczehelyi Tamás. –
A 2002-es önkormányzati vá-
lasztások után néhány hónappal a
jelenlegi képviselõ-testület egy-
hangú szavazással delegált az
önkormányzat által alapított Göd
Közbiztonságáért és Fejlesztésé-
ért Közalapítvány kezelõ szervé-
nek elnöki tisztére. Képviselõtár-
saim felkérését – noha tudtam,
hogy alpolgármesterként renge-
teg feladat hárul rám -, szívesen
vállaltam, mert mindannyian úgy
ítéltük meg, hogy így megvan a
garancia az alapítvány törvényes
mûködtetésére. Meghajoltam a
képviselõ-testület egyöntetû ké-
rése elõtt, melynek többsége alig
egy év elteltével most viszont
összeférhetetlenséget állapított
meg. Ez történt. Döntse el a tisz-
telt olvasó, hogy ki járt el tisztes-
ségesen, vagy tisztességtelenül,
ki az összeférhetetlen. Az önkor-
mányzati törvény ilyen esetben
nyolcnapos fellebbezési határ-
idõt határoz meg. Természetesen
élek jogorvoslati lehetõségem-
mel. – jelentette ki december 10-
én kérdésünkre válaszolva
Pinczehelyi Tamás.

(VETÉSI)

Összeférhetetlenségi 
eljárás 

az alpolgármester ellen
Pinczehelyi Tamás él jogorvoslati lehetõségével

Göd város 10. körzet egyénileg megvá-
lasztott képviselõjeként az alábbi beje-
lentést kívánom a nyilvánosság számára
megtenni:

2002 októberében az említett telepü-

lésrész lakosságának többsége megvá-
lasztott a képviselõ-testület tagjának. A
választáson független képviselõként in-
dultam, elfogadva a helyi MSZP és
SZDSZ szervezetének támogatását.

Aválasztások óta eltelt idõszakban saj-
nálattal kellett megállapítanom, hogy a
kampány során hangoztatott alapelvek és
elképzelések nem valósultak meg sem az
ország irányításában, sem a szûkebb vá-
rosvezetés tetteiben és törekvéseiben. Az
ország vezetésének elképzeléseibõl foko-
zatosan, teljesen eltûnt a jóléti rendszervál-
tás programja, minek eredményeként nap-
ról-napra mélyül a szakadék a szegények
és a gazdagok között, a még megmaradt
kisszámú középosztály egyre lehetetle-
nebb helyzetbe kerül, míg a koalíciós kor-
mány élén az egyik milliárdos váltja a má-
sikat. A helyi vezetésben a zûrzavar, az
anyagiak szerzésének alig leplezett vágya
lehetetlenné tesz minden koncepciózus
megközelítést, amely a város hosszútávú
és harmonikus fejlesztését szolgálná. Az

irányítás kézivezérelt, és megköveteli a
szervilis viszonyulást. A város fejlesztése
rendkívül egyenlõtlen, az elosztás sokszor
igazságtalan. A döntésekhez szükséges
többségi szavazatarányt sok esetben elvte-
len megalkuvások biztosítják.

Csak két konkrét példát kiemelve a
számtalan probléma közül:

Felháborítónak, és mind a lakosság,
mind a képviselõk számára méltatlannak
tartom a helyi média (a kábeltévé) körül
két évig zajló „kutyakomédiát”, amely
többek között azt eredményezte, hogy az
üggyel az igazságszolgáltatásnak is fog-
lalkoznia kell.

Ugyanígy „bûzlik” a szennyvíz-
csatorna fejlesztésének V. üteme kö-
rül kialakult helyzet, mert a lakos-
ságnak példátlanul magas hozzájá-
rulást kell fizetnie a korábbi helyi
fejlesztésekhez, illetve a környezõ
településeken az ugyanolyan mun-
káért fizetett összegekhez képest.
(Az utóbb említett összeg nagyjából
fele-harmada a gödiek által fizeten-
dõnek.)

Az említett ügyek és sok más eset, va-
lamint az idõközben tudomásomra jutott
egyéb információk alapján, hosszú és
alapos meggondolás után, arra az elhatá-
rozásra jutottam, hogy a továbbiakban
képviselõi munkámat teljes független-
ségben kívánom folytatni. Döntéseimet
kizárólag saját lelkiismeretem fogja
meghatározni az általam képviselt lakos-
ság érdekében mindaddig, amíg ez mó-
domban áll.

Kérem nyilatkozatom tudomásul vé-
telét, és a szükségessé váló intézkedések
megtételét.
Göd, 2004. december 9.

PONGÓ ISTVÁN

A 10. SZÁMÚ KÖRZET FÜGGETLEN

KÉPVISELÕJE

Nyilatkozat

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:

december 9. csütörtök 15-17 óráig 
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET ülésezik:

december 30-án rendkívüli ülés , majd soron következõ ülését 
januárban tartja. Érdeklõdni lehet az 530-030 telefonszámon.
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Elképzelhetõ, hogy dr. László Domokos-
nak is vannak haragosai, olyanok is, akik
nem fogadják el kézfogásra nyújtott kezét.
Pedig, mindenki „Domi bácsija” szívesen
mesél, szívesen beszélget mindenkivel, és
- ahogy a külsõ szemlélõ látja -, a képvise-
lõ-testület doyenje mindig készen áll arra,
hogy kezét nyújtsa nemcsak barátainak,
hanem ellenfeleinek is. Ha kell, segítõ ke-
zet: immár egy évtizede dolgozik az Új
Kézfogás Közalapítványnál, és jó néhány
határon túli közösség, gazdasági társaság,
üzem köszönheti neki, hogy az alapítvány

révén egzisztenciális támogatáshoz jutott.
A sok millió forintos hitelek vagy a vissza
nem térítendõ támogatások eredménye-
ként munkahelyek jöttek létre, vagy mun-
kahelyeket sikerült megõrizni. Dr. László
Domokos büszkén vallja is, hogy erdélyi
származású, kötõdik szülõföldjéhez, és
mindent meg is tesz, hogy segítsen az ott
élõknek. És mint mondja, a határon túli is-
merõsei, rokonai között sincsenek kevesen
azok, akik belátták, hogy nem a kettõs ál-
lampolgárság az igazi segítség.

Dr. László Domokos 1946-ban jött át
Magyarországra Erdélybõl, 1967 óta lakik
Gödön, s ahogy fogalmaz: majdnem õsla-
kosnak számít…

- Képviselõ úr, Ön kötõdik Erdélyhez, és
kötõdik a hazai baloldalhoz, meggyõzõdé-
ses szocialista. Nem vívódott, nem volt túl
nehéz az elmúlt néhány hét az Ön számá-
ra?

- Erdélyi vagyok, érzelmileg szorosan
kötõdöm szülõföldemhez, és úgy gondo-
lom, senki nem vonja kétségbe, hogy a ha-
táron túl élõ rokonaim, barátaim javát aka-
rom. Ezért is mentem el beszélgetni, tár-
gyalni, és segíteni, hogy valósan lássák a
következményeket, fontolják meg a kettõs
állampolgárság lehetséges hatásait. Sze-
rencsére, nem minden erdélyi magyart si-
került félrevezetni. És a papok közül sem

mindegyik volt hajlandó átjönni, és az
igen érdekében prédikálni. Közöttük volt
Hegyközújlak református papja is, aki
nem vállalta az agitálást, az általunk szer-
vezett fórumon viszont részt vett. Hogy
egyenesen feleljek a kérdésre: nem kerül-
tem szembe a lelkiismeretemmel. Én tíz
éve dolgozom a határon túl élõket támoga-
tó Új Kézfogás Közalapítványnál, tudom,
hogy mennyit segítettünk, és már egy ide-
je tisztában vagyok vele, hogy a Szülõföld
program révén tovább bõvülnek a lehetõ-
ségek a támogatásra.

- Önnek, mint a nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs tanácsnoknak, nem lesz nehe-
zebb a helyzete a következõ hetekben, hó-
napokban?

- Amikor a három tanácsnok egyike let-
tem, és a város nemzetközi kapcsolatainak
ápolásával bíztak meg, elsõ teendõm volt,
hogy helyreállítsam vagy újra kiépítsem a
kapcsolatokat a három testvértelepüléssel,
Hegyköz három községével, a franciaor-
szági Marignane-nal és a kárpátaljai Jáno-
sival, bár az utóbbival dr. Faragó László,
korábbi önkormányzati képviselõ, mindig
is törõdött. Úgy gondolom, sokat segítet-
tünk Jánosinak és a Hegyköz három köz-
ségének, anyagilag és más módon is. A
Hegyközújlakon lévõ népfõiskola beindí-
tását és mûködését is támogattuk, az Új
Kézfogás Közalapítvány révén tanköny-
vekkel láttuk el az intézményt, és elõadá-
sokat is tartottam ott. Elõadást tartott dr.
Bognár László képviselõtársam is, aki pol-
gármesterként létrehozta és hivatalossá
tette annak idején az együttmûködést. Mi-
vel szándékunk, hogy a kapcsolatok szo-
rosak maradjanak, és a támogatások in-
kább nõjenek, mint csökkenjenek, nem ke-
rülök nehezebb helyzetbe. Most éppen egy
varroda megtartása érdekében kerestek
meg, hogy megmaradjon tizenhét ember
munkahelye. Egyébként azért, hogy az
összekötõ szálak szorosak maradjanak,
nemcsak én dolgozom, hanem dr. Faragó
László, dr. Bognár László és másik tanács-
noktársam, Kruzslicz István is.

- Már esett szó az Új Kézfogás Közala-
pítványról, amelyet a Horn-kormány ho-
zott létre. Azt, hogy részt vállalt az alapít-
vány munkájában, csak az Erdélyhez való
kötõdése indokolta?

- Nem csupán az. Én ugyanis, alapító
tagja voltam a Magyar Szocialista Párt-
nak, és segítettem törekvéseit. A helyi
szervezetben ma szavazati joggal bíró,
örökös tiszteletbeli elnök vagyok. Egyéb-
ként kilencvenben lettem a helyi szervezet
elnöke. Igaz, nyolc év után elbúcsúztam az
elnöki tisztségtõl. 

- Miért, mi történt akkor?
- Akkor tizenketten kiléptünk a helyi

szervezetbõl, mert nem értettünk egyet a
fejünk felett Szegedi Sándorral megkötött
megállapodással. Új szervezetet alapítot-
tunk, majd kétezerben újra egyesültünk a
helyi szervezettel. Attól kezdve, kétezer-
kettõig ismét elnök voltam. Kétezer-kettõ

januárjában lemondtam, hogy megegyez-
hessünk a váciakkal a választókerületi tár-
sulás elnöki posztjában.

- A kétezer-kettes önkormányzati válasz-
táson listán bejutott a képviselõ-testület-
be. Nem fáradt bele az addig eltelt tíz év
eseményeibe?

- Nem, bár elég mozgalmas volt az elõ-
zõ idõszak. Kilencvennégyben polgármes-
ter-jelöltként indítottak, de öt szavazattal
lemaradtam dr. Bognár László mögött.
Képviselõ lettem, és a polgármester fel-
kért az alpolgármesteri tisztségre, de az
alakuló ülés elõtt infarktust kaptam, ezért
aztán a képviselõségrõl is lemondtam.
Négy évvel késõbb, a már említett ellenté-
tek miatt, el sem indultam, aztán a leg-
utóbbi választáson, az MSZP listáján, be-
jutottam. Mint a testület doyenje, én ve-
zettem az alakuló ülést, és a három tanács-
nok egyike lettem. Ha belefáradtam volna,
akkor nem dolgoztam volna a külkapcso-
latok helyreállításán, nem tartottam volna
elõadásokat. Egyébként az uniós csatlako-
zás kapcsán itthon is szerveztem elõadáso-
kat a két általános iskola pedagógusainak,
dolgozóinak, az önkormányzati apparátus
tagjainak, nyugdíjasoknak.

- Jelent-e valamit önkormányzati mun-
kájában, hogy nem körzetbõl, hanem listá-
ról jutott be a testületbe?

- Ugyanúgy részt veszek a testület mun-
kájában, a bizottsági üléseken, mint az
egyéni képviselõk, és gondolom, az akti-
vitásom sem kisebb. Szívügyem a város
fejlesztése, és természetesen, a nyugdíja-
sok helyzete.

- Vannak olyan konkrét ügyek, amelyek-
ben különösen fontosnak tartja, hogy aktí-
van részt vegyen, tekintélyével, rendelke-
zésre álló eszközeivel befolyást gyakorol-
jon?

- Igen, három ilyen ügy van. Az egyik az
új mûvelõdési központ, a másik az iskola-
központ felépítése, mert szerintem mind-
kettõre igen nagy szükség van, a harmadik
a termálfürdõ fejlesztése, bõvítése. Ez
utóbbihoz érzelmileg is közel állok, mert
még a termelõszövetkezetben dolgoztam,
amikor elkezdtük a fúrásokat, hogy az
üvegház fûtéséhez melegvizet találjunk.

Borgó János

A kézfogásra mindig készen
Dr. László Domokos: egy majdnem õslakos, erdélyi gyökerekkel

Tájékoztatom Göd város polgárait, hogy
Sándor István polgármester személyével
kapcsolatban – a „Magára maradt az
MSZP” c. internetre feltett írásomban –
valótlan információ alapján állítottam,
hogy Szõd-Csörögön csatorna ügy és
elektromos hõleadó készülék eltûnése
miatt vált meg tisztségétõl.

A polgármester úrtól ezúton kérek
elnézést.

Zahorán Sándor
a MIÉP Helyi Szervezet elnöke

Közlemény

dr. László Domokos
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Mikor eszembe jutottál a Karácsonyi Éjben,
Egy csengettyû szólalt meg halkan a szívemben.
Ez a kis csengettyû most is itt van vélem,
Nem vagyok egyedül.

Tudom,
Hallom,

Érzem.
Nem is kérek többet. Te mindig itt lehetsz.
Köszönöm kis Jézus, hogy engem így kísérgetsz.

Göd, 2002
HATÁRINÉ KOCZKA ILONA

A kis Jézushoz

- A Karácsony jó alkalom azok-
ra is gondolni, akik önmaguk nem
tudják megoldani mindennapi
megélhetési gondjaikat, vagy ön-
maguk ellátásában segítségre szo-
rulnak.

- Afelvetõdõ kérdésre azt mond-
hatom, hogy nem csak Karácsony-
kor kell segíteni a rászorultakon.
Nem csak ekkor szükséges, hogy
az ÖK intézményesen a gyengék
és az elesettek mellé álljon és se-
gítse õket, hanem egész évben –
folyamatosan! Ez valóban így is
történik: mintegy 100 millió Ft ér-
tékkel gazdálkodva nyújt nekik se-
gítséget a város, s ezzel semmi szé-
gyenkeznivalónk sincs – sõt sok
tekintetben megelõzzük a kör-
nyékbeli városokat. Ugyanakkor
az országban egyedülálló módon a
sürgõs eseteket nem 30 nap alatt,
hanem egy-két nap alatt intézzük
el. A Polgármesteri Hivatal szociá-
lis ügyekkel foglakozó munkatár-
sai nagy figyelemmel, szorgalom-
mal, empátiával végzik munkáju-
kat. A Népjóléti és Lakásügyi Bi-
zottság pedig minden héten össze-
ül (a többi bizottság 1-2 havonta
egyszer), ahol a segélyekrõl sze-
mélyi kérdésként zárt ülésen dön-
tünk.

- Mi a tárgya ezeknek a személyi
kérdésekrõl döntõ, zárt üléseknek,
melyekrõl a média képviselõi „ki-
rekesztetnek”?

- Például a segélyek, melyek-
nek két típusát különböztetjük
meg. Van kötelezõen nyújtandó,
és van adható segély. Kötelezõ
jellegû például a „Rendszeres
gyermekvédelmi támogatás”, ad-
ható jellegû például az „Átmeneti
segély”. Kezelésük legnehezebb
problémája, hogy rászoruló sem-
mi körülmények között ki ne ma-
radjon, s hogy olyan segélyért fo-
lyamodó személy ne kapja meg,
aki ténylegesen nem szorul rá! A
megoldás kulcsa a szakmai tudás,
a specifikus helyi és személyi is-
meretek összessége, melyekkel a
bizottsági tagok és a hivatali
munkatársak rendelkeznek. Gya-
korlatilag minden, a rászorultság
szélén levõ családot ismerünk, hi-
szen évek tapasztalatai állnak
mögöttünk. Ha a kérvényezõ sze-

mély, család helyzetével nem va-
gyunk tisztában, már aznap vagy
másnap helyszíni környezet-ta-
nulmányt folytatunk le.

- Ön milyen elveket vall elnöki
munkája során, hogy az elmondott
cél maradéktalanul érvényesül-
jön?

- Hat éve már, amikor ezt a te-
vékenységi kört kezdtem, elmond-
tam véleményemet a mielõbbi,
sürgõsség esetén pedig az azonnali
intézkedés szükségességérõl: tud-
niillik, hogy ha a beérkezõ kér-
vényre elõbb-utóbb úgy is határo-
zatot kell hoznunk, a formailag
megfelelõ iratok napokig, hetekig
ne álljanak a fiókban! E nézetem
érvényesítésében nagyszerû part-
nerekre találtam a Hivatal szak-
elõadóiban.

- Anyagi és természetbeni segít-
ségnyújtási formákra utalt.

- Nem csak pénzzel segítünk,
hanem számtalan más módon is. A
szociális étkeztetés keretében ebé-
det hordatunk ki. Ennek irányítását
például a Területi Ellátási Központ
nemrég pályázatot nyert, új veze-
tõnõje vette át. Az ellátási köreink-
hez tartozik a közgyógy igazol-
vány odaítélése, a házi betegápolá-
si szolgálat, a köztemetés, a hajlék-
talanok gondozása, a mozgáskor-
látozottak közlekedési támogatása,
a gyermektartásdíj megelõlegezé-
se, a helyi buszjárat ingyenes bér-
lete. Nyugodtan elmondhatjuk,
hogy kevés város dicsekedhet
ilyen mérvû támogatással.

A pénzbeli támogatásra tizenhat
címen kerülhet sor, mint a rend-
szeres szociális segély, idõskorúak
járadéka, lakásfenntartási támoga-
tás, ápolási díj stb. A karácsonyi
csomag évek óta visszatérõ ha-
gyomány. A rászorultak ajándék-

csomagot kapnak, errõl az idén is
döntés született már. Ötezer forint
értékben állíttatjuk össze, nem le-
het benne alkohol s cigaretta, ha-
nem mindenféle tartós és hasznos
élelmiszer. A területi képviselõk
tíz-tíz rászorultat kereshet majd fel
ezzel a csomaggal. Ezen kívül pl.
a mozgáskorlátozottak, illetve ka-
ritatív szervezetek is kapnak cso-
magokat, hogy a saját belátásuk
szerint osszák szét. Több mint
egymillió forintot áldoz erre a vá-

ros. Nagyon várják az emberek –
azt, hogy valaki gondoljon rájuk!
Nem elsõsorban és nem csak az
anyagi segítségrõl van szó, hanem
a gesztusról – magáról a törõdés-
rõl. Volt olyan eset, amikor vélet-
lenül nem jutott volna mindenki-
nek csomag, s egyértelmûen kide-
rült, hogy helyette nem fogadták
volna szívesen az azonos értékû
pénzösszeget! Persze a hibát kija-
vítottuk, s a gyorsan beszerzett
„pótcsomaggal” kiküszöböltük a
csorbát.

- Göd informális hírcsatornáin

napjaink egyik beszédtárgya a haj-
léktalanok kérdése. Kérem, hogy a
helyzet állásával ismertesse meg
olvasóinkat.

- Pillanatnyilag kilenc hajlékta-
lan tartózkodik területünkön. Az a
szomorú országos gyakorlat szûrõ-
dött le Gödön, hogy minden kér-
dés politikai kérdéssé válik. Ez tör-
tént a hajléktalanszálló esetében is.
Kialakult egy politikai törésvonal:
megszûnjék a szálló – ne szûnjék
meg a szálló? A probléma azonban
valós és megvan. A városban haj-
léktalanok vannak, akikrõl ha nem
gondoskodunk, akkor az utcán töl-
tik a telet. Ezt senki nem vállalhat-
ja fel! Azt hiszem ebben a kérdés-
ben egy jó példa alakult ki, amikor
a politikai meggondolásokat félre-
téve megoldásokat kerestünk és ta-
láltunk. Hozzáteszem azt a keserû
megjegyzést, hogy idõnként ki-ki-
bújik a politikai akarat is a kérdé-
sekben. Azért a kompromisszum-
készség a felek részérõl megvan,
így 2005 decemberéig a hajléktala-
nok jelenlegi helyükön maradhat-
nak. Addig valami megoldáshoz
kell segítenünk õket.

- Szeretném, ha megfogalmazná
„karácsonyi üzenetét” a gödi segí-
tõ szándékú polgároknak, hátha
hozzátehetnek õk is valamit mun-
kájukhoz.

- Kiépített apparátust tart fönn
a város: családsegítõt, gyermekjó-
léti szolgálatot, öregek napközi
otthonát; ha kell, kivisszük az
ebédet; ha kell, bevásárolunk; ha
kell, pénzzel segítünk, ha kell, ru-
hával. Vannak valóban rászorul-
tak, akik szégyenlõsségbõl nem
jelentkeznek, esetleg információ-
hiányból nem tudják, hogy segít-
hetnénk rajtuk. Az a kérésem,
hogy aki ilyen rászoruló szemé-
lyekrõl, családokról – akik nem
kapnak segélyt, segítséget – tud
szomszédi, baráti, ismeretségi
körben, az jelezze, mert minden-
ben tudunk segíteni! S ez az üze-
netem egész évre érvényes. Ké-
rem, Önök is járjanak nyitott
szemmel, s ha „meglátnak vala-
mit, valakit”, keressenek, üzenje-
nek – a Polgármesteri Hivatalban
megtalálnak!

KISS-KÁSA ÉVA

Ne pénzt, törõdést
A szociális ellátásról Karácsony havában

A Karácsony ünnepe – az eredeti vallási, szakrális tartalom mel-
lett – a köztudatban, az emberek gondolataiban szeretetünnep-
ként szerepel. A családi ünnepre készülõdve Adventben elgon-
dolkodhatunk azon, hogy a város mint intézmény, a várost mû-
ködtetõ önkormányzat hogyan kívánja és tudja segíteni a rászo-
ruló embereket, családokat. – errõl beszélt Lenkei György, a
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyszerû, nyugdíjas képeslapgyûjtõ
vagyok. 1996 óta szívritmusszabályzóval élek. Különbözõ újságok-
ban szoktak megjelenni felhívásaim, melyekre több mint nyol-
cvanezer képeslapot kaptam. Rendezgetésük, szortírozásuk kitölti
minden idõmet, közben nem gondolok betegségemre és így nekem a
túlélést jelenti. Idõnként kiállításokat és albumokat készítek, ezzel is
gyarapítva környezetem és a felnövekvõ nemzedék élményeit.
Kedves Olvasó! Arra szeretném kérni Önöket, hogy küldjenek minél
több, bármilyen képeslapot "A VILÁG EGY SZOBÁBAN" címû
gyûjteményem részére és barátaikat, ismerõsiket is ösztönözzék erre.

KÖSZÖNETTEL: FARKAS JÁNOS

8200 VESZPRÉM, STROMFELD U. 9/D.

A világ egy szobában

Lenkei György
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd
területén november hónapban 4 la-
kásbetörés 6 gépkocsi feltörés, és 2
úgynevezett besurranásos lopás
történt. Ezek a statisztikai számok
az év során, havonta közel hasonló-
ak voltak: az elkövetések összesí-
tett számadata e körül tendál (12
cselekmény), a cselekménytípusok
arányában mutatkozik némi elté-
rés.
Az illetékességi területünkön az el-
múlt hónapban több rendõrségi ak-
cióra került sor. Központilag elren-
delt akció keretén belül hajtottunk
végre legutóbb – az illegális sze-
métlerakás és más jogsértõ tevé-
kenység megakadályozása, vissza-
szorítása céljából – egész Pest me-
gyére kiterjedõen nagyobb szabású
szolgálati feladatokat. Az akcióba
bevontuk a közterület felügyelet
munkatársait, valamint a polgárõr-
séget is. A dolog apropója az a kez-
deményezés, mely Gödrõl indult,
és a megyei vezetés követendõ pél-
dának ítélte. 

Egész december hónapban foly-
tatjuk a 2 és a 2/A számú fõutak ki-
emelt, fokozott ellenõrzését, me-
lyek során elsõsorban a biztonsági
öv használatára, a gumiabroncsok
állapotára és a gyorshajtók kiszûré-
sére fektetünk hangsúlyt.

A Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság illetékességi területén novem-
ber 16-án 08:00 és 17:00 óra között
a Váci Rendõrkapitányság, a Ren-
dészeti Biztonsági Szolgálat, a
Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság, a KPM, a Határõr-
ség, a helyi polgárõrségek munka-
társaival együtt koncentrált közle-
kedésrendészeti és közrendvédelmi
akciót hajtottunk végre. Az akció
során az intézkedés alá vont gépjár-

mûvezetõk pozitívan értékelték az
ellenõrzés tényét, és általában tü-
relmesen viselkedtek annak végre-
hajtása alatt.

Az akció során 2 fõt állítottunk
elõ, 115 fõt jelentettünk fel sza-
bálysértés miatt, ebbõl 101 esetben
gyorshajtás miatt. 55 fõvel szem-
ben szabtunk ki helyszíni bírságot
mintegy 236.000 Ft összegben. A
Pest Megyei Közlekedésfelügyelet
munkatársai 3 mûszaki ellenõrzés-
re való berendelést, 5 helyszíni bír-
ságot, és 3 esetben
AETR(kamionok túlsúlya) sza-
bálysértés miatt eljárást kezdemé-
nyeztek.

Az akcióban segítségünkre volt
egy rendszámfelismerõ készülék
is, melynek segítségével 3201 gép-
kocsit tudtunk ellenõrzés alá vonni.
Az akció eredményességére és vár-
ható hatásaira is figyelemmel a kö-
zeljövõben is hasonló akció meg-
tartását tervezzük.

A bûnügyi osztály bevonásával,
budapesti rendõri erõk igénylésé-
vel továbbra is ellenõrizzük a nyil-
vános szórakozó helyeket és azok
környékét közbiztonsági és drog-
prevenciós célból.

Az év végéhez közeledve szeret-
ném megköszönni mindazok mun-
káját és segítségét, akik a közbiz-
tonság javítása céljából önzetlenül
segítették munkánkat. Köszönöm
továbbá a rendõrõrs minden dolgo-
zójának az egész évben végzett lel-
kiismeretes munkavégzését.

Minden gödi lakosnak kívánok
– munkatársaim nevében is - kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és na-
gyon boldog Új Évet, jó egészsé-
get.

PREGUN KÁLMÁN

ÕRSPARANCSNOK

Akciók és eredmények
Nem az elkövetõ, a bejelentõ követendõ

A Dunakeszi Rendõrkapitányság vezetõje és Göd Rendõrõrs pa-
rancsnoka a sajtó nyilvánosságát is felhasználva köszönetét feje-
zi ki annak a gödi lakosnak, aki 2004. november 23-án, a hajna-
li órákban, telefonon keresztül értesítette a rendõrséget. Bejelen-
tésének köszönhetõen járõreink tetten értek és elfogtak a Rákó-
czi úton, betörés közben egy budapesti lakost. A személy kihall-
gatása során több bûncselekmény elkövetését is beismerte. A be-
jelentõ magatartása példaértékû és követendõ, s reméljük, hogy
mindenkor hasonlóan eredményes is lehet!

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 szen-
nyvizet, Gödön más vállalkozó
nem végezheti el ezt a munkát,
és az ingatlantulajdonos,
illetve használó sem bízhat
meg mást.

Az Önkormányzat a feladat
ellátásával a Településellátó
Szervezetet bízza meg. A
szervezet a jogszabályokban
meghatározott feltételekkel
rendelkezõ VÁROSKÚT Kft.-
vel (Fót) - mint alvállalkozóval
- végezteti a közszolgáltatást.

A lakosság a  közszolgál-
tatás iránti igényét  személye-
sen vagy telefonon, az alábbi
módon jelentheti be: - a
Településellátó 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. dis-

zpécserszolgálatánál,  telefon:
06-27-361-090 és 363-725, 06-
1-420-4527/119 melléken, 06-
30-977-7761 mobilszámon.

A megállapított díjat szál-
lításkor, számla ellenében
készpénzben fizetheti ki.

A települési folyékony hul-
ladék-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 !

Városi kábeltelevízió 
- nyilvános pályázat

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., Tel: 27/530-
030, Fax: 27/345-279) nyilvános pályázatot hirdet a város kábel-
televíziós hálózatán megjelenõ, heti 4 órás önkormányzati hírmû-
sor készítésére, önkormányzati stúdió kialakítására és mûködteté-
sére, valamint a mûsor szolgáltatására. 

A pályázathoz mellékelni kell :
- cégkivonatot (vállalkozói engedély másolatát)
- gazdasági és szakmai tervet 

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- gazdaságosság
- szakmai tervben megfogalmazott tárgyilagos és független hang-
vétel
- az önkormányzat tevékenységének és koncepciójának bemuta-
tása (testületi ülések közvetítése egyenes adásban, )
- rendszeres tudósítások a települést érintõ kérdésekrõl
- referencia szükséges helyi mûsorok készítésérõl és szolgáltatá-
sáról

A pályázat benyújtásának határideje:
2004. december 31. A pályázatokat zárt borítékban, „Mûsorké-

szítési pályázat” felirattal Dr. Szinay József jegyzõnél kell be-
nyújtani, 2131 Göd, Pesti út 81.

Pályázatok bontása:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidõ lejártát követõen
az Ügyrendi, Jogi- és Közbiztonsági Bizottság a soron követõ ülé-
sén bontja.

Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés
A pályázatokat Göd Város Önkormányzat Közmûvelõdési és Ok-
tatási Bizottságának javaslata alapján a Képviselõ-testület 2005.
februári ülésén bírálja el. Szerzõdéskötés a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.
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A „fogyasztóvédelem” kifejezés ma-
napság egyre gyakrabban tûnik fel a
médiában. Sajnálatos módon ez a ki-
tüntetett figyelem a paprika botrány
kapcsán illeti meg, amelyben az egyik
fontos fogyasztóvédelmi eszköz, a ter-
mékfelelõsség kérdése jelenik meg.

Bizonyára mindenkinek van tapasz-
talata arról, hogy milyen védelem és
érdekérvényesítési lehetõség illette
meg a nyugati fogyasztókat, és milyen
volt a hazai helyzet néhány évvel ez-
elõtt. Mára a hazai fogyasztóvédelem
mind céljaiban, mind jogi szabályozá-
sában és intézményi rendszerében tel-
jes egészében harmonizál az Európai
Uniós irányelvekkel és az elkövetkezõ
években a szerepe a gazdaságban egy-
re jelentõsebbé válik. 

A fogyasztóvédelem kérdése köz-
vetve már a közösséget megalapító
Római Szerzõdésben  is szerepel,
azonban ott még csak általános megfo-
galmazásban, a tagországok polgárai
életminõségének javítását tûzve ki cé-
lul. A szigorúan a gazdasági közösség
kiépítésére koncentráló vezetés csak
mintegy két évtized múltán kezdett
konkrét tartalmat adni az általános cél-
nak. A ’70-es évek közepétõl dolgoz-
tak ki programokat a közösség polgá-
rainak szociális-, és így fogyasztóvé-
delmi alapjogainak biztosítására (fo-
gyasztóvédelmi alapjogok között az
élethez, biztonsághoz, vagyoni érde-
kek védelméhez, tájékoztatáshoz és in-
formációhoz való hozzáférés joga, jog-
érvényesítéshez és önszervezõdéshez
való jogok szerepelnek). Késõbb a fo-
gyasztóvédelmi politika olyan elemek-
kel bõvült, ami további intézkedésekre
kötelezte a tagállamokat a fogyasztók
biztonságának növelése és a fogyasz-
tóvédelemnek a gazdaság minden terü-
letére  kiterjedõ érvényesülésének erõ-

sítése érdekében. Ezen elemeknek a
Maastrichti és Amszterdami Szerzõ-
désbe való beemelése garantálja, hogy
minden tagállam, így Magyarország is
köteles az ide vonatkozó uniós irányel-
vek átvételére, és abból a jogi szabá-
lyozás kidolgozására és fejlesztésére. 

Az uniós irányelveknek megfelelõ
hatályos magyar fogyasztóvédelmi
törvény és a kapcsolódó rendeletek ta-
lán legfontosabb eleme a hétköznapi
ember számára a szavatosság és a jót-
állás. A szavatosság az ingóságokon
(szolgáltatásokon) a korábbi hat hó-
napról két évre változott. A két éven
belül az elsõ hat hónapban a termék
meghibásodása esetén a kereskedõnek,
illetõleg szolgáltatónak kell bizonyíta-
nia, hogy értékesítéskor a termék (szol-
gáltatás) hibátlan volt, azaz a vonatko-
zó törvényi elõírásoknak, vagy a meg-
kötött szerzõdésnek megfelelt. A hat
hónap eltelte után azonban megfordul
a bizonyítási kényszer. Ezt az ún. kel-
lékszavatosságot a fogyasztó a hat hó-
nap eltelte után is kérheti, azonban itt
már neki kell bizonyítania, hogy a ter-
mékben az adott hiba már értékesítés-
kor rejtve volt. Amennyiben a kereske-
dõ azt nem ismeri el, a fogyasztó a Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõségtõl
kérhet állásfoglalást úgy, hogy a termé-
ket célszerûen az általuk megjelölt
akkreditált laboratóriumban bevizsgál-
tatja. A Fõfelügyelõség állásfoglalása
ugyan nem kötelezi a forgalmazót, ille-
tõleg a gyártót a szavatosság betartásá-
ra, azonban tapasztalatok szerint azok
az üzleti jó hírük érdekében annak ele-

get tesznek. Amennyiben nem jön lét-
re megegyezés a felek között, a fenti
intézménytõl független szakértõ fél be-
vonását, békéltetõ testület közremûkö-
dését lehet kérni. A szavatossági jogok
a termék árával arányosan a követke-
zõk: térítésmentes javítás vagy termék-

csere, és ha ez meghatározott feltételek
mellett nem sikerül, úgy árleszállítás,
vagy elállás a szerzõdéstõl. Itt fontos
tudni, hogy szavatossági jog nem érvé-
nyesíthetõ akkor, ha a vásárláskor a fo-
gyasztó tud a termékhibáról. Saját ta-
pasztalatomra alapozva állíthatom,
hogy minõségi kifogás esetén legcélra-
vezetõbb közvetlenül a gyártóhoz for-
dulni  (itt jelenik meg az a fontos fo-
gyasztói jog, hogy a vásárlót a termék
címkéjén informálni kell – egyebek
mellett – a gyártó és forgalmazó elér-
hetõségérõl). 

A jótállás tekintetében Kormány-
rendelet szabályozza a kötelezõ jótál-
lásba vont termékek körét, amelyek
tartós használatú új termékek, lakások,

javító-karbantartó szolgáltatások. Ter-
mészetesen a gyártók piaci megfonto-
lásból ezen túlmenõen is vállalhatnak
jótállást termékeikre, illetõleg a tör-
vényben meghatározott határidõt is
meghosszabbíthatják.  

A közösségi és nemzeti fogyasztó-
védelmi politikában különleges szere-
pe van a termékbiztonság, és az ezzel
összefüggõ termékfelelõsség kérdésé-
nek.  A hazai törvény lényeges eleme,
hogy a gyártót az általa gyártott termék
biztonsági hiányosságaival összefüggõ
károkozásért kártérítési kötelezettség
terheli. Akárosult itt is közvetlenül for-
dulhat a gyártóhoz, import termék ese-
tén a gyártói képviselethez, ennek hiá-
nyában a forgalmazóhoz, aki a gyártó-
val azonos súlyú felelõsséget képvisel.
A kártérítési igény elévülési ideje 3 év,
míg a gyártói kárfelelõsség idõtartama
10 év.  Számos termékre, így pl. élel-
miszerekre, kozmetikumokra, jármû-
vekre, vegyipari termékekre, elektro-
mos készülékekre, gyermekjátékokra,
kazánokra, orvosi mûszerekre, gyógy-
ászati segédeszközökre, stb. a hazai
jogszabályok szigorú termékbiztonsá-
gi elõírást tartalmaznak. Az ezeknek
való megfelelést a gyártó igazolhatja a
termékein feltüntetett C€ jelöléssel,
ami a fogyasztó számára támpontot je-
lenthet a választásnál.  

A fogyasztóvédelemrõl valószínû-
leg sok újságcikk, könyv fog megje-
lenni az elkövetkezõkben, hiszen egy
nagyon dinamikusan fejlõdõ közössé-
gi politikáról van szó, amivel érdemes
lesz mindenkinek saját érdekében egy
kicsit foglalkozni. Konkrét ügyeket il-
letõen azonban célszerû a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség ügyfélszolgá-
latával felvenni a kapcsolatot.

ÁCSNÉ DANYI ILONA

EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ

Fogyasztóvédelem 
az EU-ban és itthon

A címben szereplõ rövid megál-
lapításnak kétségtelen van hírér-
téke. Alig pár nappal ezelõtt a
három város – Dunakeszi, Fót,
Göd – polgármestere aláírták a
megállapodást. Ennek igazi je-
lentõsége abban rejlik, hogy a
mai világot irányító pályázati
rendszerben sokkal nagyobb
eredménnyel pályázhat közösen
a három település. Tollat ezért
nem ragadtam volna.

A Gödi Körkép elõzõ számá-
ban azonban dr. Horváth Viktor
képviselõ úr féléves értékelésé-
ben a városunk hivatalát és ön-
kormányzatát hibáztatta, amiért
idõben csúszott a szerzõdés alá-
írása. Ez a kijelentése egyszerûen
nem fedte a valóságot. A gödi ön-
kormányzat dr. Nyitrai Judit al-
jegyzõ asszonyt bízta meg a szer-
zõdés elõkészítésével. A Fót és
Dunakeszi által készített és tá-
mogatott szerzõdéstervezet tar-
talmazott néhány olyan pontot,
amely alapján Göd minden ked-
vezménybõl kiszorult volna, és

csak nettó befizetõjévé vált volna
az együttmûködésnek.

„Az egyeztetési tárgyalások
során a másik két település – Fót
és Dunakeszi – vezetõi nehezmé-

nyezték, elsõsorban a közös
munka akadályozásának tekintet-
ték azt a néhány garanciális je-
lentõségû javaslatot, amelyek el-
engedhetetlen fontosságúak

azért, hogy a Társulás döntései-
ben a gödi érdekek is azonos
súllyal jelenjenek meg. Ezen
egyeztetések eredményeként si-
került elérni, hogy belekerült a
tervezetbe, hogy jegyzõi kollégi-
um tagjaként Göd is részt vehet a
szakmai anyagok elõkészítésé-
ben, így nem fordulhat elõ, hogy
a Társulás gödi képviselõje elsõ
alkalommal csak a Társulás ülé-
sén szembesül az anyaggal. Sike-
rült elérni, hogy a Tanács dönté-
seit egyhangú határozattal hozza
meg, így a másik két település
nem tud olyan döntést hozni,
amely Göd érdekeivel esetlege-
sen ellentétes. A Társulás mûkö-
dési költségeire vonatkozó rész-
ben megjelölésre került, hogy a
Társulás mûködése tekintetében
mekkora állandó kiadással kell
számolnia az önkormányzatnak –
korábban az anyagban ilyen ösz-
szeg nem szerepelt - a megálla-
podás elõzõ állapotnak megfele-
lõ elfogadásával gyakorlatilag az
önkormányzat úgy csatlakozott

volna a Társuláshoz, hogy egyál-
talán nem tud számolni annak
várható kiadásaival” (ÜJKB
jegyzõkönyv 1109/2004).

Kennessey Zoltán (Civil Fó-
rum) javaslatára, rotációs rend-
szerrel, évente más város dele-
gáltja tölti be az elnöki tisztséget.
Tarjányi Judit (Civil Tanács) ja-
vaslatára bekerült a szerzõdésbe,
hogy csak akkor legyen határo-
zatképes a kistérségi társulás ülé-
se, ha mindhárom fél jelen van az
ülésen. 

Ezek a garanciák biztosítják
Göd egyenjogúságát a Társulás-
ban.

A tárgyalások felgyorsultak,
miután személyesen jártam Fót
polgármesterénél. A fóti látoga-
tást követõen alig egy hónappal
aláírásra került a megállapodás,
amely most már mindhárom vá-
ros érdekét egyformán képviseli.

SALAMON TAMÁS ELNÖK

ÜGYRENDI JOGI

ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

Megszületett a kistérségi társulási megállapodás

Salamon Tamás
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A decemberi simogató napfény-
ben sokan sétáltak a gödi utcákon
és a Duna-parti sétányon. Léptük
alatt meg-megzizzent az elsárgult
falevél. A természet bõkezûen
szórta melengetõ sugarait. A gyer-
mekek tavaszi lendülettel vették
birtokba a napokban átadott Petõ-
fi téri játszóteret. A srácok „zabo-
lázatlan csikóként” játszottak, sik-
lottak a csúszdán, mászták meg a
kötélbõl font hálót. Élvezték az új
játszótér és a gyönyörû decemberi
idõjárás ragyogó pillanatait. Örö-
mükhöz fogható volt a szülõk örö-
me is. 

- A napokban fedeztem fel,
hogy elkészült a régen várt játszó-
tér. – mondja mosolygós tekintet-
tel Kovács Zsuzsa, aki kisfiát kí-
sérte el a Petõfi térre. – Nagyon
örülök, hogy ebben a formálódó
szép környezetben játszhat. –
folytatja a fiatal édesanya, aki
szerint azonban jó volna, ha pa-
dok is kerülnének a térre. – Míg a
gyerekek hancúroznak, addig mi
felnõttek kellemesen eltársalog-
hatnánk a padokon ücsörögve. Ta-
lán már tavasszal a játszótér kellé-
kei között lesznek. – bizakodik az
ifjú hölgy, aki pirosló arcú gyer-
mekét csak hosszas „könyörgés”
után tudja rávenni, hogy indulja-
nak hazafelé a játszótéren töltött
közel másfél óra után.

- Látja uram, ennyit jelent ez a
játszótér. – értékeli a látottakat
Elek István, akinek gyermeke tár-
saival együtt egy sárga labdát ker-
get a homokozóban. – Itt lakunk a
Petõfi szobor mögött, így igazán
örülünk a szépülõ térnek, ahol
most már játszóeszközök is van-
nak. – hangzik az elismerés, de a
tennivalókról sem hallgat Elek
István. – Számunkra sem közöm-
bös, hogy milyen környezetben
élünk, éppen ezért hajlandóak va-

gyunk részt venni a tér csinosítá-
sában, gazdaságilag támogatni a
fejlesztéseket. Családunk igen je-
lentõs építõipari vállalkozást mû-
ködtet, az iparûzési adót Gödre fi-

zetjük. Szeretnénk, ha a befizetett
adó egy részét a Petõfi tér fejlesz-
tésére és átalakítására fordítaná az
önkormányzat. Cégünk székhelye
ezért van Gödön, hiszen lehetne
Budapesten is. De ha már adóz-
nunk kell, akkor legalább a város
polgárai élvezhessék elõnyeit.
Sportpályát, asztalitenisz asztalo-
kat és egyéb eszközöket szeretnék
elhelyezni oda. – mutat a tér má-
sik oldalára, ahol nincsenek fák. 

Hosszasan beszélgetünk de-
cember elsõ szombatján a közös-
ségi összefogás erejérõl, a közös-
ségért végzett munka megbecsü-
lésének igényérõl, a pártok fölött
álló egészséges lokálpatriotizmus
jelentõségérõl. – Én soha sem a
párthovatartozás szerint ítélek

meg valakit, hanem a teljesítmé-
nye, jelleme és személyisége
alapján. – jelenti ki határozottan
Elek István, aki mentegetõzve el-
köszön, hogy elmagyarázhassa

gyermekének: mi a különbség a
gumilabda és a bõrfoci között. De
még egy kézfogásra visszalép. –
Nagyon szép Mikulás napi aján-
dékot kaptak a gyerekek Vidák
Árpád úrtól. – hajol közel hoz-
zám, erõs kézszorítással nyomaté-
kosítva mondandóját. 

Néhány nap elteltével a körzet
önkormányzati képviselõjével,
Vidák Árpáddal járjuk körbe a te-
ret, aki még azt is megmutatja,
hogy hová helyezik el az esztéti-
kus, környezetbarát szeméttárolót.
– Fából építünk asztalokat és pa-
dokat. – magyaráz lendületesen a
képviselõ, aki láthatóan bizonyí-
tani szeretné, nem hiába bíznak
benne választói. – Elkészítjük a
járdát, de meglesz az asztalitenisz

és a „lábtengó” pálya is. – vála-
szolja kérdésemre. A magyar tör-
ténelem jeles személyiségének
nevét büszkén viselõ téren sétálva
szót ejtünk az elmúlt két eszten-
dõben végzett munkáról, az elõtte
sorakozó feladatokról. – Úgy ér-
zem, egymásra találtunk. A vá-
lasztópolgárok sok-sok ötlettel,
javaslattal segítik képviselõi tevé-
kenységemet. A munka, a közös
gondolkodás most kezd beérni.
Kijavítottuk a gidres-gödrös uta-
kat, rendbe hoztuk a Tavasz utcát,
vízelvezetõ-árokrendszereket és
járdát építettünk. Megkezdõdött a
Petõfi téri játszótér kialakítása,
melyet jövõre folytatunk. Szeret-
nénk az Arany János utcát teljes
hosszában leaszfaltozni a lakos-
ság támogatásával. A közeli ter-
vek között szerepel az alsógödi
Shell benzinkút, és a volt Gólya
vendéglõ közötti területre busz-
megálló létesítése. A József Attila
Mûvelõdési Háznál lámpás átjárót
szeretnék építtetni, hogy a gyer-
mekek és felnõttek biztonságban
kelhessenek át a zsúfolt kettes fõ-
úton. 

Beszélgetésünk vége felé mint-
ha azt olvasná ki kérdõ tekinte-
tembõl: - Képviselõ úr! Lesz elég
támogatás és pénz a tervek meg-
valósításához? – Lesz! – hangzik
az elszántságot tükrözõ felelet. –
Tudja szerkesztõ úr, választópol-
gárként én magam sem becsültem
azt a képviselõt, aki csak ígért, de
nem teljesített. Engem az adott
szó kötelez! Amit ígértem, meg-
valósítom, mert elszánt vagyok, a
kritikákból tanulok. Választóim
felsorakoztak mögém, s élvezem
szocialista-frakcióbéli társaim tá-
mogatását. Ez az eredményes
munka záloga. – mondja Vidák
Árpád.  

VETÉSI IMRE

Építõ érdekazonosság
Választópolgárként csak a cselekvõ képviselõt becsültem

Örömmel vették birtokba a gyermekek...

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az Idõsek
Napjához anyagi és természetbeni segítséget nyújtottak.

GÖDI VÖRÖSKERESZT

Köszönetnyilvánítás
A Városszépítõ Egyesület nevében köszönöm mindazoknak a
segítségét, akik anyagilag vagy egyéb módon segítették
munkánkat. Aki látta a pihenõt a kerékpárút bevezetõ sza-
kaszánál, a Kossuth Lajos utca Duna-parti részén (ismertebb
nevén a 11-esnél) épített pihenõ- és játszóparkot, valamint a
Svájci sétány járhatóvá tett déli szakaszát, az tudja, mennyi pénzt
és energiát fordított a Városszépítõ Egyesület erre a területre.
Köszönjük a támogatást és az elismerést!
Külön köszönjük a Városfejlesztési Bizottságnak a kérés nélkül
nyújtott 50.000.- Ft támogatást és a jó szavakat, a TESZ-nek
pedig a szemét elszállításában nyújtott segítségét.

BERTA SÁNDOR ELNÖK

GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ ÉS SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

Köszönetemet fejezem ki a Város-
fejlesztési Bizottságnak és a környe-
zetvédelmi tanácsnok asszonynak,
hogy 60.000 Ft-tal hozzájárultak az
általam felvállalt természet- és kör-
nyezetvédelmi tevékenységhez. Idén
már negyedik éve próbálunk kisebb
munkákat elvégezni, amikhez nagy
örömömre mindig csatlakoznak lel-
kes segítõk – Berty Mihály, Göd Jö-
võje Klub, Havas Attila, Nagy Gá-
bor, Ráth Tamás és sokan még –,
akik szintén szívügyüknek tekintik a
környezet és a természet védelmét,
gazdagítását, és szabadidejüket rá-
szánva segítettek nekem. Így a ka-
pott elismerés nekik is szól.

Eredménynek könyveljük el a
Szakács-kert melletti kerékpáros pi-
henõ kialakításában nyújtott segítsé-
get; a madárodúk kihelyezését a Sza-
kács-kertbe, a Kiserdõbe és az isko-

lák, óvodák udvarára; a vadgeszte-
nyefák permetezésének megszerve-
zését; a felsõgödi sportpályán épül-
getõ játszótér kialakítását és gondo-
zását; a Kiserdõ védetté nyilvánítá-
sát és a tanösvény elkészítését; az ut-
cai fasorok, értékes faegyedek fel-
mérésének elkezdését; a Biológia
Állomás kertjének felmérését.

Mivel ezeket a tevékenységeket
mi szabadidõnkben végezzük, gyak-
ran elõfordul, hogy nem úgy sül el
egy-egy “akció”, ahogy szeretnénk.
Lelkesedésünk, kitartásunk azonban
töretlen, és bízunk abban, hogy to-
vábbra is tudunk együttmûködni a
Bizottságokkal, képviselõkkel, még
akkor is, ha esetleg egy-egy kérdés-
rõl másként gondolkodunk.

Köszönöm, köszönjük a segítsé-
get. 

DEBRECENI PÉTER

Köszönetnyilvánítás
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2004. november 23-án, valamint 24-én a Duna-
keszi Rendõrkapitányság meghívására, a Göd
Városi Polgárõrség kezdeményezésére és szer-
vezésében a Huzella Tivadar Általános Iskola
4. és 5. évfolyamos diákjaival látogatást tettünk
a rendõrkapitányságon.

A diákok kíváncsian várták a „bepillantás”
lehetõségét, már az úton is a rendõri munkát
képzelték el, s az erre vonatkozó kérdéseiket
próbálták összegyûjteni a tanulók. A rendõrsé-
gen Halmai Katalin vette pártfogásába az ifjú-
ságot, hamar megtalálva velük a hangot, beve-
zette õket a rendõri munka rejtelmeibe. A diá-
kok megismerhették a rendõrség szervezeti fel-
építését, különbözõ osztályait, s azok feladata-
it. Alkalmunk nyílt megnézni a bûnügyi hely-
színelõk munkáját, s különleges eszközeit.
Megtudhattuk, hogyan zajlik a nyomok rögzí-
tése, elemzése, felhasználása a nyomozás so-
rán. A diákok lehetõséget kaptak, hogy kipró-
bálják az õrizetesek celláját, amely igen nagy
„lelkesedést” váltott ki belõlük - talán ez a hely

mozgattameg leginkább a fantáziájukat. Soká-
ig üldögéltek odabenn, nézegették egymást a
kamerán keresztül, s halmozták el kérdéseikkel
kísérõnket, aki fáradhatatlanul válaszolgatott
azokra. Bekukkanthattunk az õrizetesek szobá-
jába, ahol néhány hasznos tanáccsal is ellátták
a fiatalokat. Megismerhettük a rendõrjárõrök

általános felszerelését is. Mindenki a gumibo-
tot, s a bilincset akarta megkaparintani.

Szituációs játék keretében a gyerekek kipró-
bálhatták a rendõrök hétköznapi életét, munká-
ját. Ez a játék rávilágított arra is, mi foglalkoz-
tatja õket, mennyire jutnak el hozzájuk a napi
hírek, gondok. 

Végül a másfél órásra tervezett látogatásból
három órahossza lett, de ezt senki sem bánta.
Mindenki kis ajándékkal térhetett vissza az is-
kolába. Nagyokat nevettünk, s vidám hangulat-
ban telt a délelõtt. 

Köszönjük a rendõrkapitány úrnak a lehetõ-
séget, Halmai Katinak a lelkiismeretes és vidám
kalauzolást, valamint a rendõrségi alkalmazot-
tak kedvességét, barátságos viselkedését. Kö-
szönet a Huzella Tivadar Általános Iskola igaz-
gatójának s tanárainak a szervezésben és lebo-
nyolításban nyújtott segítségért. A gyerekeket a
Gödbusz Kft. utaztatta. Köszönet érte, s Markó
József TESZ-igazgató úrnak a lehetõségért.

SZÕKE KRISZTINA GVP-ALELNÖK

Iskolások a Dunakeszi Rendõrkapitányságon

Kábítószer ügyben nem lehet elég korán 
elkezdeni a felvilágosítást!

Megjött a tél, a vizet szeretõ ember
télen is vágyik a partra, sõt a befa-
gyott víztükör jegére. A Dunai
Vízirendészet információi szerint a
Duna lassúbb folyású mellékvizein
megjelent az egybefüggõ, de még
vékony jégtakaró. A gyorsabb mel-
lékvizeken és a fõmederben egyre
nagyobb mértékben zajlik a jég.
Ahogy a nyári fürdési idénynek meg-
vannak az áldozatai, sajnos az elõírá-
sok nem ismeretébõl vagy be nem
tartásából eredõen a jeges vizek is
szedik áldozataikat.

A vízirendészeti szolgálat szeret-
né, ha ebben az évben csökkennének
a balesetek, ezért indokoltnak tartja
kellõ idõben felhívni a lakosság fi-
gyelmét a jégen való tartózkodásra és
közlekedésre vonatkozó legalapve-
tõbb szabályaira. A 46/2001. (XII.
27.) BM számú rendelet ide vonatko-
zó rendelkezései sajnos kevés ember
elõtt ismertek. Saját, jól felfogott ér-
dekünkben indokolt felidézni a leg-
fontosabbakat:

Aszabad vizek jegén tartózkod-
ni csak akkor szabad, ha a jég kel-
lõ szilárdságú, nem olvad, illetve
nem mozog.Agyakorlati tapaszta-
latok alapján az állóvizek jege ak-
kor tekinthetõ kellõ szilárdságú-
nak, ha vastagsága eléri vagy meg-
haladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén
tartózkodni: • éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között • jármûvel, a
biztonságos munkavégzés kivételé-
vel • kikötõk és veszteglõhelyek terü-
letén • folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ ténye-
zõk: • fenékrõl elõtörõ kisebb, na-
gyobb források • csatorna bekötések
• áradás, apadás által kialakított jég-
mozgás • a felmelegedés a jégréteget

elvékonyítja, ami a jégen tartózko-
dók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken a befagyás folya-
matában jellemzõ, hogy a már beállt
jégmezõre újabb és újabb táblák tor-
lódnak, rakódnak, ezek nem bizton-
ságosak, a rajtuk való közlekedés
életveszélyes és tilos! A folyóvizek
jég alatti vízszintváltozásai jégmoz-
gást idéznek elõ, apadás következté-
ben a látszólag még szilárd jég álla-
pota megváltozik, beroppanása vár-
ható. Többnapos melegebb idõ hatá-
sára a felület mosódik, a jég vastagsá-
ga csökken, szilárdsága romlik, ezért
a rajta való közlekedés, sportolás, tar-
tózkodás veszélyes. Nagyobb jégfe-
lületen különös veszélyeket rejthet a
friss havazás, mert a jég tényleges ál-
lapotát nem lehet idõben felismerni.
Ezeken a területeken az éjszakai tar-
tózkodás különösen veszélyes.

A jeges vízbõl mentett embert
azonnal ne vigyük túlfûtött meleg
helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vér-
keringést beindítani! Elõzõleg a jeges
ruházatától meg kell szabadítani. Az
ilyen személyt minden esetben orvo-
si elsõsegélyben, orvosi ellátásban
kell részesíteni.

Részletesebb tájékoztatást a Du-
nai, Tiszai és Balatoni
Vízirendészetnél, és az életmentéssel
foglalkozó karitatív egyesületeknél
kérhetnek.

A belügyminiszter 46/2001.
(XII.27.) BM rendelete alapján a jé-
gen tartózkodás szabályait a jégbe-
szakadások miatt következett balese-
tek megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenõrizni
fogja. Felhívásunk betartása, az ál-
lampolgárok törvénytisztelete meg-
elõzheti a tragikus balesetek bekövet-
kezését!

A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

A szociális munka napján tíz férõhelyes la-
kóotthont avatott fel ünnepélyesen a gödi
TOPhÁZ Egészségügyi Otthonban Dr.
Szabó Imre, a Pest megyei közgyûlés elnö-
ke. A 40 millió forintos költséggel készült
önálló – családi házas jellegû – épületben
igényesen kialakított lakóotthon fogadja a
nyolc gondozott mellett azt a fiatal párt, akik
számára lehetõség nyílik az együttélésre.

Virág Jenõné, az otthon igazgatója meg-
nyitó köszöntõjében elmondta, hogy a min-
dennapjaikat megszépítõ épület költségei-
nek 50 százalékát pályázaton nyerte el az
intézmény. 

Dr. Szabó Imre kettõs ünnepnek neveze-
te az eseményt, hiszen az új otthon avatása
mellett ezen a napon ünnepelték ország-
szerte a szociális munka napját is.  Felelõs-
séggel tartozunk gondozásra szoruló em-
bertársaink iránt, mondta, ezért azon dolgo-
zunk, hogy életüket, mindennapjaikat meg-
szépítsük, könnyebbé tegyük. A Pest me-
gyei közgyûlés 20 millió forinttal támogatta
az új otthon építését, amely tíz ember szá-
mára kínál más életet, otthonos környezetet.  

A TOPhÁZ közelségében mûködõ
Samsung képviseletében megjelenõ Park
úr elismeréssel beszélt az új létesítményrõl,
kedves szavakkal gratulált a beruházás épí-
tõinek. A dél-koreai cég nevében jó egész-
séget kívánt az új otthon lakóinak. 

Az ünnepi köszöntõket követõen, a

meghívott vendégek tapsa közben vágta át
a bejárati ajtóra helyezett nemzeti színû sza-
lagot Dr. Szabó Imre. Az ünnepi aktust kö-
vetõen Virág Jenõné bemutatta a vendégek-
nek – akik között ott volt Fábry Béla, a me-
gyei közgyûlés alelnöke, Gödrõl Sándor
István polgármester, Dr. Szinay József jegy-
zõ, Pinczehelyi Tamás alpolgármester,
Kruzslicz István tanácsnok és Lenkei
György, a körzet önkormányzati képviselõ-
je is – az igényesen berendezett lakóotthont.
A lakószobák megtekintése közben Sándor
István elmondta, hogy a városi önkormány-
zat az erkölcsi támogatás mellett az építési

engedélyek gyors kiadá-
sával segítette a beruhá-
zás megvalósítását.   

Az avató ünnepséget
követõen az intézmény
központi épületében a
Pest megyei egészség-
ügyi- és szociális intéz-
mények dolgozóinak
köszöntésére került sor a
szociális munka napja
alkalmából. Felelõsség-
teljes munkája elismeré-

seként jutalomban részesült – többek között
– Dr. Thur Ottóné, a szõdligeti Viktor Spe-
ciális Otthon igazgatója, Virág Jenõné, a gö-
di intézmény igazgatója és nyugdíjba vonu-
ló fõnõvére, Kelemen Gyuláné.

Az ünneplõket köszöntõ Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester példaértékûnek nevezte
a TOPhÁZ és az önkormányzat kapcsola-
tát. Az intézmény dolgozói áldozatos mun-
kát végeznek – fogalmazott a politikus -,
tiszteletre méltó emberséggel gondoskod-
nak az otthonban élõ kétszázhúsz emberrõl. 

Az ünnepi esemény befejezéseként az
intézmény lakói kulturális mûsorral kö-
szöntötték a vendégeket, akik a meghatóan
emberi produkciókat vastapssal köszönték
meg.  

V. I.

Önálló élet a TOPhÁZban
A Szociális Munka Napján avatták a lakóotthont
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ASzociális Munka és a Gyermekvé-
delem Napja alkalmából a Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálat dol-
gozói meghökkentõen újszerû ün-
nepséget szerveztek. Meghökkentõ,
mert ilyen városunkban még nem
volt. Újszerû, mert gondoltak egy na-
gyot, és azokat állították a rendez-
vény középpontjába, akiknél munká-
juk sikere a legtovább nyomonköve-
thetõ, a gyermekeket.
November 12-én a József Attila Mû-
velõdési Házban lezajlott az Elsõ
Városi Szavalóverseny. Névadója
Salkaházi Sára, aki világi és egyházi
életében egyaránt kivette részét a mai
értelemben vett szociális munkából.
Tehetõs kassai szülei révén tanulmá-
nyai elvégzése után mozgalmas vilá-
gi és kulturális életet élt. Késõbb, a
Szociális Testvérek Társasága Rend-
házának apácájaként több nõotthont
alapított, és vezetett. Árpádházi Bol-
dog Margit szentté avatásán, 1943-
ban, az általa írt színmûvel ünnepel-
tek az Erkel Színházban. 

A szavalóverseny választott témá-
ja a lehetõ legjobb: „család” a ma-
gyar költészetben. Szimlerné
Medveczky Andrea – a gyermekjólé-
ti szolgálat vezetõje - megfogalmazá-
sa szerint a Gyermekjóléti és Család-
segítõ Szolgálat feladatkörébe az idõ-
sek, hajléktalanok gondozásán kívül
beletartozik a problémákkal küszkö-
dõ, hátrányos helyzetben lévõ csalá-
dok segítése is.  Az esemény elõké-
szítésében az intézmény minden dol-
gozója becsülettel kivette a részét.
Mészáros Viktória – a családsegítõ

szolgálat vezetõje - szerint ennek a
szakmai ünnepnek sikerült új célt ki-
tûznie: ünnepeljünk együtt, szerez-
zünk örömet másoknak a kultúra se-
gítségével. Kóréhné Szûcs Mária, a
Huzella Tivadar Általános Iskola pe-
dagógusa véleménye, hogy szükség
van a rászorulók anyagi és szellemi
megsegítésére, és ezért a szolgálat le-
hetõségeihez mérten mindent meg-
tesz, de a társadalom alapproblémáit
egyedül nem tudja megoldani, a
gyermeknevelésben kellõ segítséget
nyújt, sok esetben szükség lenne a
szülõk nevelésére is. (Azt hiszem,
hogy ezzel egyetérthetünk.)

Avárosi oktatási intézményeknek
elõzetesen kézbesített felhívásra
több mint negyven, verselni akaró
diák jelentkezett. Ekkora érdeklõ-
désre senki sem számított. Ez azt
mutatja, hogy a családnak és a ma-
gyar költészetnek helye van társadal-
munkban. A szavalóverseny hivata-
los kezdési ideje 14 óra, az érkezési
idõpont 13 óra volt. A szervezõk az
idõpont elmúltával egyre izgatottab-
ban lesték a mûvelõdési ház bejára-
tát. A vonások kezdtek kisimulni,
amikor megjelentek az elsõ kisdiák-
ok a közelebbi iskolából. Az idõ elõ-
rehaladtával nyilvánvaló lett, hogy
nincs miért aggódni, hiszen a nagy-
terem teljesen megtelt nemcsak ver-
senyzõkkel, de szülõkkel és érdeklõ-
dõkkel is. A kezdésre készen állt
minden. Szimlerné Medveczky

Andrea bevezetõjében biztosított
minden szavalót, hogy a Lámpás
Alapítványnak köszönhetõen a ver-
seny végeztével senki sem megy ha-
za üres kézzel. Elek Dóra, mint elsõ
versmondó, magabiztossága és töké-
letes elõadásmódja önbizalmat adott
az õt követõknek és a zsûrinek egy-
aránt. Kívülrõl szemlélve láthatóvá
vált, hogy a gyerekek mennyire ön-
feledten tudnak örülni egymás sike-
rének. Minden egyes szavalót han-
gos ujjongás és vastaps köszöntött és
búcsúztatott. A csodaszép magyar
verseket a közönség hol áhítattal, hol
csodálattal, némelykor derülve hall-
gatta végig. Az iskolában a diákok
negyvenöt percet is nehezen ülnek
végig, de most két órán keresztül lel-
kesek, türelmesek és fegyelmezettek
voltak. A versenynek voltak olyan
pillanatai is, hogy megszólalni is ne-
héz lett volna a mély átéléssel elõa-
dott vers végén, de a lebonyolítás
profi volt. Az elõadók nagyon jó rit-
musban követték egymást. Senkinek
sem volt olyan érzése, hogy már jó
lenne egy kis mozgás. Mindeközben
maga az ünnep nem szorult a háttér-
be. A gyerekek közül nem mindenki
tudta megfogalmazni azt, hogy mit
is jelent neki a szociális munka, de az
egyéni versválasztásokból kiderült,
hogy a családról mindegyiknek van
önálló gondolata. És ez jó! A jövõn-
ket ma építjük. A Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat történelmet

írt a szavalóverseny résztvevõivel
együtt. Az elõzetes várakozást felül-
múlva lezajlott az elsõ városi szava-
lóverseny. (Nemcsak) a történelmi
hûség kedvéért érdemes felsorolni,
hogy a Mészáros Viktória vezette
zsûri, melynek tagjai Sáfrán Edina és
Deli Kálmánné voltak, korcsopor-
tonként kiket díjaztak: 3. és 4. osz-
tály: 1. Elek Dóra, 2. Adler Brigit-
ta, 3. Szabó Dorottya; 5. és 6. osz-
tály: 1. Balázs Krisztián, 2. Boór
Judit, 3. Dunai Csenge; 7. és 8. osz-
tály: 1. Székely Kinga, 2.
Mocsonoki Hanga, 3. Funk
Ádám.  A zsûri különdíját, mint a
legfiatalabb résztvevõ, Székely
Blanka kapta. A szavalók maguk
szavaztak a közönségdíjról, melynek
nyertese Székely Kinga lett. Az ün-
nepség lezárásaként Mikó Istvánné,
a Területi Gondozási Központ veze-
tõje elmondta, hogy támogatja a
szolgálat kezdeményezését és a vá-
rosi szavalóverseny hagyománnyá
válását. A város ifjúságát a kultúra
összehozza, ezért további rendszeres
hagyományteremtõ eseményeket
tervez, hiszen a mai gyerekek a jövõ
családalapítói. Mi szülõk csak üdvö-
zölni tudjuk ezt a kezdeményezést,
mely az egészséges családszemlélet-
re nevel, és a jövõt nem hiába épít-
jük, mert vannak és lesznek utódok,
akik szüleiket követik. Köszönjük
ezt a csodálatos délutánt a Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálat min-
den dolgozójának, melyrõl a kedves
olvasót tudósította

SZÕKE JÓZSEF

Az Elsõ!

“Az én személyiségem csak egy katalizátor, én is csak az Isten szolgája va-
gyok. Latinovits Zoltán azt mondta nekem, hogy egy idõ után el kell dönte-
ni, az ember pap lesz-e, vagy bohóc. Hogy az emberek nemesítése-e a szán-
déka, a jó felé való segítés, példamutatás, a harmóniára való törekvés, vagy
pedig bohóccá válik, s tömi a zsebét, arannyal rakja tele, ahelyett, hogy szol-
gálná, kiszolgálja a közönséget. Mert szolgálni és kiszolgálni nem ugyanaz.
A szolgálatban alázat van, nem megalázkodás, hanem alázat és helytállás.
Transzcendens dolgok alázatában születik a mû. Abban a tudatban, hogy az
élet örök, azon belül egy örök rend uralkodik, amelyben az ember csak élhet,
de a rendet meg nem változtathatja. Amagyar nyelv abban is páratlan, ahogy
pontosan kifejezi ezt az örök rendet is. Az élet ugyanolyan vékony, kicsi él,
mint a kés éle. Magyarán a sötétség és a világosság között van egy él, amin
ez az élet él. Erre vigyázni kell, ezzel nem lehet kísérletezni.”

A

Miért hiszek?
sorozat elsõ beszélgetésén

Halász Zsuzsa vendége
Tolcsvay Béla

2004. december 19-én (vasárnap) 19 órakor
az alsógödi katolikus közösségi házban

(Pesti út 73.)
Jótékonysági est a

Búzaszem Kolping Általános Iskola
javára.

Mindenkit szeretettel várunk!

Részlet a „Miért hiszek?” sorozat „Legyen úgy, mint
régen volt” címû kötetébõl, amelyben Halász Zsuzsa
beszélget Tolcsvay Bélával:

MEGHÍVÓ
A Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
növendékei és tanári kara 

szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt 
ünnepi rendezvényeire: 

Tánckarácsony
december 16-án 18.00 órától

Dunapart Üdülõ (volt BM üdülõ) 
Göd, Jósika u. 14.

Karácsonyi hangverseny
december 17-én 18.00 órától 

Felsõgödi Római Katolikus Templomban
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Biztos vagyok benne, hogy mindannyian õr-
zünk iskolás éveinkbõl szép vagy esetleg kel-
lemetlen emlékeket. Néhány tanár képe is
felidézõdik bennünk, akik a tananyagon felül
valami olyasmit is átadtak nekünk, amely egy
életre szólóan velünk maradt. 

Ilyen pedagógus volt Major József, vagy
ahogy sokan ismerték, “a Major tanár úr”.
Barátai, ismerõsei, volt tanítványai gyûltek
össze november 15-én Dunakeszin, a József
Attila Mûvelõdési Házban, hogy a Dunakeszi
Mûvészeti Napok keretében rendezett rend-
hagyó író-olvasótalálkozón emlékezzenek rá. 

Miért volt ez a találkozó rendhagyó? Azért,
mert a bemutatott könyv – az Üzenet c. ver-
seskötet – szerzõje, Major József, sajnos, már
nem érhette meg verseinek kiadását. És azért,
mert személyében egy olyan pedagógus élet-
útját ismerheti meg az olvasó versein keresz-
tül, aki sokunk emlékeiben úgy él, mint Gár-
donyi lámpása. Egy igaz ember, aki semmi-
lyen körülmények között nem alkudott meg,
akinek az életútja példa egy sok szenvedést
megélt generáció megpróbáltatásaira. 

Fenyvessy Tibor – Major József egykori
kollégája – több éve dédelgetett egy álmot:
szerette volna kiadatni a tanár úr verseit. Tu-
domása volt róla, hogy matematika szakos
kollégája a költészet iránt is érdeklõdik, sõt
mûveli is azt, hiszen többször vendégeskedett
a tanár úr gödi otthonában, s hallgatta meg
költeményeit. De ami igazán cselekvésre in-
dította a könyv szerkesztõjét, az egy szinte
csodával határos módon elõkerült notesz,
amelybe a szovjet hadifogsága idején jegyez-
te le verseit Major József. A hadifoglyoktól
mindenféle íróeszközt és papírt elvettek, de
egy fogolytársának, Magyar Sándornak sike-
rült átmásolnia és megõriznie a költeménye-
ket.  Most idõs kora ellenére jelen volt a talál-
kozón, és megindultan hallgatta a visszaem-
lékezést. Leánya, Magyar Erzsébet elmondta,
hogy édesapja keveset beszélt otthon a láger-
ben átélt szenvedéseikrõl, de szerette volna,
ha a becsben õrzött noteszben található verse-
ket kiadják. Így jutottak el Fenyvessy Tibor-
hoz azok a költemények, amelyek az Üzenet
címû kötet tartalmának kb. egyharmadát te-
szik ki, és amelyek szinte végigkísérik életé-
nek állomásait – a boldog gyermekkortól
egészen az utolsó, magányban telt évekig.

A verseken keresztül – Sellei Zoltán elõ-
adómûvész mélyen átélt, mûvészi tolmácso-
lásában – a találkozó közönsége is megis-
merkedhetett e gazdag életúttal. Ki is volt

Major József? Tanító, népnevelõ, költõ?
Mindez egy személyben. Vérbeli pedagógus,
mondhatnák mai kifejezéssel. Már fiatal ko-
rában vonzódott ehhez a pályához. Minden-
áron tanító akart lenni. A kassai születésû,
majd Heves megyében segédtanítóskodó fia-
talember az 1940-es évek elején költözött
családjával Gödre. Pedagógiai munkáját itt
is folytatta, amelynek alapelvét így fogal-
mazta meg: “szigorú következetesség és kö-
vetkezetes szigorúság”. Következetességét,
elvhûségét sokan makacsságnak tekintették.
Többször került szembe másokkal, akik sér-
tõnek találták megalkuvást nem ismerõ szó-
kimondását. Egy ilyen konfliktus után állt fel
a katedra mellõl, és inkább Dunakeszin vál-
lalt állást, mint hogy ott maradjon egy olyan
helyen, ahol hitét és elveit meg kellett volna
tagadnia.

A Dunakeszi 3. sz. Iskolában folytatta pe-
dagógusi munkáját. Ottani tanítványai szép
számmal jelentek meg a találkozón, és meg-
hatottan idézték fel az emlékeket a tanár úr-
ról. Önzetlenségérõl, humoráról, nevelési el-
veirõl és módszereirõl meséltek az egykori
diákok. A humoros vagy megható történetek
révén megelevenedett Major József, “a Major
Tanár Úr”, és szinte mindenki érezte, hogy
lelke ott volt a teremben arra a néhány órára. 

Alakja, szelleme azonban nemcsak ott, a
József Attila Mûvelõdési Házban kelt életre.

Személyisége immár túlnõtt Göd és Dunake-
szi határain. Mindazok, akik ismerték, akiket
tanított, akik barátai, ismerõsei voltak olyan
útravalót kaptak tõle, amelyet egy életen át
õriznek. Talán lesznek még újabb lámpások,
akik továbbadják a fényt!  

RÁTH ZSUZSA

Egy igaz ember
Major József (1917-1988)

Vihartól megdermedt
vészes téli éjben,
– véled: gerinceden,…
bár tudod: a bércen, –
a farkas felüvölt.
Utána: Csönd!… Vad csönd!…

Nagy viharok után,
– a zaj elmúltával, –
felüvölt a lélek,…
könnyet facsar, rág, mar,…
az Örök rád köszönt,
Utána: Csönd!… Csak csönd!…

A lélek néha felüvölt,…
valahol messze, messze fönt,
szabadultan az igától,
megszédülve az imától…
Ám csupán vergõdik szárnya!…
Hogy hibázzon az irányra,
felüvöltve keres társat,…
kutatja a hunyt szikrákat,
amely az Életnek mázt ad,
de miket ember nem láthat…
Könny és kacaj szent varázsa
mind összegyûjtve szavába’,…
hív és taszít,… üldöz s ölel,…
hol simogat, hol korbácsol,
– örömittasan a léttõl,
vagy undorodva magától. –

A lélek néha felüvölt,…
Felelet rá: legtöbbször csönd!…
Csak épp az agy majd szétpattan,
– miértek káosza abban, –
csupán a vér akar szökni,
csak vágy kél: csókolni,… s ölni!…
Keresgélõ, bús szavára
marad minden kihalt, árva,
elvész a pusztában szava,
nem kap választ,…marad maga!…

A lélek hogyha felüvölt,
ne nyelje el szavát a csönd,
ne fúljon a Föld sarába,
találjon a kis szikrákra,
gyûjtse azokat mind egybe,
a sok parányi mécseske
röppenjen hívó szavára,
gyúljon ki az éjtszakába,…
s mit ember hiába kutat:
– Verjen az ég felé utat! –

A lélek néha felüvölt,
de elnyeli szavát a Csönd!…
Bár mélyen fúr az iszapba,
ám, mikorra felkavarja,
mire a válasz megzörren:
– Maga eltûnik a Ködben! –

Major József

A lélek néha 
felüvölt…

Hóvirág
Mosolyog a száraz ág:
– Alatta egy hóvirág. –

Kis virág… a cser alatt:
– Melengeti a havat. –

Lágy éneket fújdogál:
– Egy új király erre jár! –

Nem éri el az araszt:
– De meghozza a tavaszt! –          M. J.

Õsszel
Verebek a boglya mellett
Összebújnak, csiripelnek…

Varjak hada a szántáson:
Kesereg az elmúláson.

Ablak alatt szarka csörög,
Ablakodon a szél zörög,…

A kamra, pince megtelik,…
Néha ólmos esõ esik,…

A krizantém is virágzik:
– Mégis,...valami hiányzik! –       M. J.
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KÖNYVTÁRI  HÍREK
2005. tavaszán indul „A NAGY KÖNYV” c. televíziós mûsorfolyam. A célja az lesz, hogy a
nézõket „visszavezesse” a könyvek világához
Márciusban a tévénézõket, rádióhallgatókat, újságolvasókat szavazásra szólítják föl: nevez-
zék meg kedvenc külföldi és kedvenc magyar regényüket. Így az elsõ körben összeállítják
Magyarország 100 kedvenc könyvét. Másodszor összeáll az 50-es lista, végül pedig a
„Legjobb tizenkettõ”. A „Legjobb tizenkettõbe” jutott regényeket egy-egy közismert szemé-
ly képviseli: neki kell meggyõznie a nézõket arról, hogy az általa képviselt mû a legjobb. 
A másfél éves projekt ráfordításai megközelítik a másfélmilliárd forintot.
„A NAGY KÖNYV” 2003-ban Angliából indult, s az idén már a német ZDF is útnak indí-
totta. Az angol tapasztalatok szerint a könyvek iránti érdeklõdés látványosan emelkedett. Mi,
könyvtárosok majd igyekszünk az Önök igényeinek megfelelni, és örömmel várjuk az érdek-
lõdõk nagyrohamát.

Az ünnepekre jó pihenést és sok-sok kellemes olvasmányt kívánnak a könyvtárosok:
Sáfrán Edina, Hajtó Ilona, Dr. Kátai Péterné, Deák Józsefné, Balogh Edina, 

Nagyné Lacza Ágnes, Szabóné Hegyi Valéria

A Városi Könyvtár ünnepi nyitvatartása:

Központ (Pesti út 72.) Gyerek (Pesti út 72.) Ady (Kálmán u. 13.)
dec. 18. szombat :  9-12, 13-18h 13-17h 13 - 1730

dec. 22 – 26.: zárva zárva zárva
dec. 29 – jan. 02.: zárva zárva zárva

Nyitás: 2005. jan. 03., 13 órakor

2004. november 13-án rendeztük meg a Gö-
di Lions Club Erzsébet- és Katalin-bálját,
melynek védnöke Sándor István, Göd pol-
gármestere volt. A klub közel 11 éves fennál-
lása óta talán még soha nem köszönthettünk
olyan neves díszvendégeket, mint most. Ütõ
Ákost, a Lions Clubok Magyarországi Szö-
vetségének kormányzóját, Kammerer Zoltán
háromszoros olimpiai bajnok kajakozót,
Vitray Tamás Pulitzer és Életmû díjas kiváló
média-személyiséget. A vendégek között üd-
vözölhettük a fóti Rotary Klub tagjait is.

Tóth Lászlóné elnök asszony köszöntötte a
bálozókat, majd röviden ismertette a Lions
Club elmúlt idõszakban végzett munkáját:

…Az évek óta rendszeresen patronált
többgyermekes családnak egy számítógépet
ajándékoztunk.

…Sikeres ortopédiai szûrést szerveztünk
és finanszíroztunk az óvodás korú gyerme-
kek részére.

…Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a
Gödi Nyárnyitó Napokat a Polgármesteri hi-
vatal jelentõs támogatásával.

…Támogatjuk a „Kajakkal az egészsé-
gért” alapítványt, és mentõcsónakkal segí-
tünk a kajakversenyen.

…Már szervezzük karácsonyi ünnepek
alatt szokásos zsíros kenyér és forralt bor
osztását a Vörösmarty téren, Budapesten.

…Készülünk a farsangi bálra, és dolgo-
zunk a márciusi zöld hályog szûrés elõkészí-
tésén.

Az elnök asszony külön köszönetet mon-
dott a Polgármesteri hivatal és a pártoló ta-
gok önzetlen támogatásáért.

Ezt követõen a polgármester úr üdvözölte
a vendégeket, kiemelte hogy a Gödi Lions
Club egyike azon kevés szervezeteknek,
melynek tagjai a pártpolitikát kirekesztve,
hovatartozástól függetlenül végzik önként
vállalt karitatív munkájukat. Ezt bizonyítja
az a példaértékû felajánlás is, melynek kere-
tében a klub 200.000 Ft-tal támogatja a
sportcsarnok építését. Sándor István polgár-
mester köszönõ szavakkal, ünnepélyesen ad-
ta át a téglajegyeket.

Ûtõ Ákos kormányzói zászlóval kedves-
kedett a házigazdáknak, elismerõ hangon
szólt a klub tevékenységérõl, örömmel jött
és jön el közénk máskor is.

A mûsorban elsõnek Lipták Petra szavala-
tát hallhattuk, majd egy gyönyörû hastáncos-
nõ vonzotta a férfiszemeket. Ezután a szín-
padon Vitray Tamás készített interjút
Kammerer Zoltánnal, vidáman, jókedvûen
mesélték a sztorikat, amit mi tévénézõk nem
láthattunk az olimpiai közvetítés alkalmával.
Az est kiemelkedõ eseményeként Kammerer
Zoltánt a Lions Club tiszteletbeli tagjává fo-
gadta.

Sárközi Károly és csapatának finom va-
csorája, és a méltán híres Gesarol együttes
zenéje is hozzájárult a hajnalig tartó vidám
hangulathoz.

Ezúton is köszönjük azoknak, akik megje-
lenésükkel megtisztelték bálunkat, ezzel is
támogatva a klub munkáját.

Találkozunk februárban a farsangi bálon!
Ígérjük a jó hangulatot!

Legény Sándor klub-titkár

„Állt a bál” a Lions-nál

Tóth Lászlóné elnök, Ûtõ Ákos, a Lions Clubok
Magyarországi Szövetségének kormányzója 

és felesége Sándor István polgármester társaságában

PPRROOGGRRAAMMOOKK

Elektro Szignál Televízió mûsora
Hétfõ: 
20.00 Híradó, 20.30 Mozifilm, Kb. 
21.45 Híradó

Kedd:
20.00 Híradó, 20.30 Katolikus TV mûsora,
Utána mozifilm, azt követõen Híradó

Szerda:
17.00 Képviselõ-testületi ülés közvetítése
(Göd, Szõdliget, Vác)

Csütörtök:
20.00 Híradó, 20.30 Csütörtök esti beszél-
getés, (Kulturális, közéleti, politikai beszél-
getések), Kb. 21.20 Mozifilm, Kb. 22.20
Híradó

Péntek:
20.00 A csütörtök esti program ismétlése.

Gödi Nótakedvelõk Klubja 
alakuló összejövetele

2004. december 16-án, csütörtökön 
16.00 órakor

József Attila Mûvelõdési Ház
-

A Németh László Általános Iskola 
Tánckarácsonya

Dunapart Üdülõ, Felsõgöd, Jósika u. 14.
2004. december 16-án, csütörtökön 

18.00 órától
és

Karácsonyi Hangversenye
a felsõgödi Jézus Szíve-templomban

2004. december 17-én, pénteken 
18.00 órától

-
A Jézus Szíve-templom egyházközössége

a felsõgödi római katolikus templomban
2004. december 19-én, vasárnap 

16.00 órakor tartja
hagyományos Karácsonyi

Hangversenyét!
-

Meghívó diavetítésre és madárodú
készítésére,

hogy megismerje Göd madárvilágát!
2005. január 15-én, szombaton 

14.00 órától
a József Attila Mûvelõdési Ház 

nagytermében
-

A Gödi Cukorbetegek Klubja
- Alsógödön a József Attila 

Mûvelõdési Házban
2005. január 21-én, pénteken 15-17 óráig

Felsõgödön az Ady Klubban
2005. január 22-én, szombaton 

15-17 óráig
-

A részletes meghívók 
megtalálhatók lapunkban!



17 KULTÚRA - MÛVELÕDÉS

- Miért olyan kedves Önnek
Göd? Kérdezte vendégét Sáfrán
Edina, a városi könyvtár vezetõ-
je, s Dr. Csányi Vilmos etológus
professzor így válaszolt:

- Mert sok évig itt dolgoztam a
Gödi Biológiai Állomáson. Az
ELTE egyetemi tanára vagyok, és
az Etológia Tanszék itt Gödön
alakult meg annak idején, alapító-
ja vagyok. Most is épp egy etoló-
giai konferencia van a honvéd-
üdülõben, a Biológiai állomásnál.

- Mivel foglalkozik az etoló-
gia, illetve a humán etológia? Va-
lószínûleg a hallgatóság soraiból
is mindenki ugyanúgy szeretne
többet tudni róla, ahogyan én
magam is.

- Az etológia az állatok visel-
kedésének tudománya – s bár
elég késõn fejlõdött ki - létrejötte
elsõsorban Konrad Lorenz mun-
kásságának köszönhetõ. Ma már
minden „rendes” egyetemen van
etológia tanszék, és e terület be-
vonult a biológiai tudományok

közé. Része az összes, élõ álla-
tokkal foglalkozó tudományok
sorának. Amikor mi kísérlete-

zünk, nem bántjuk az állatokat.
Az érdekel bennünket, hogy ho-
gyan viselkednek. Ezt többféle-
képpen lehet vizsgálni. Úgy,
hogy a természetben figyeljük,
mit csinálnak és hogyan csinál-

ják, hogyan élik a saját életüket –
ez a terep-etológia. És természe-
tesen lehet laboratóriumi feltéte-
lek között, kísérletekkel is vizs-
gálni mindazt anélkül, hogy az ál-
latokat bántanánk, pl. injekcióz-
nánk, vagy bármit tennénk velük.
Mi mindig arra vagyunk kíván-
csiak, hogy egy teljesen ép, nor-
mális állat a saját, megszokott kö-
rülményei között hogyan viselke-
dik. Az etológia tényleg barátsá-
gos, állatokat szeretõ tudomány.
Még Lorenz indította el a humán-
etológiát is. Az õ elgondolása ab-
ból indult ki: az ember is az állat-
világ tagja, genetikai szinten csak
kb. 1 % választ el minket a csim-
pánzoktól! Élettani, biokémiai,
anatómiai szinten sem túl nagy a
különbség. Az igazi különbség a
viselkedésben van, ezért ez na-
gyon izgalmas!

- Ha jól érzékelem, most jutot-
tunk el a humán-etológiához…

- Igen. Lehet az etológia mód-
szereit az emberre is alkalmazni,

csak természetesen tudatában kell
lenni, hogy az ember sok szem-
pontból másképp viselkedik,
mint az állatok. Épp ez érdekes a
humán etológiában, megkeresni
azokat az emberi viselkedésfor-
mákat, amelyek megkülönböztet-
nek bennünket az állatoktól, és
amelyek magyarázatot adnak ar-
ra, hogy mi miért is lettünk. A hu-
mán etológia nem helyettesíti a
pszichológiát, sok szempontból
más kérdésekkel foglalkozik.
Nem helyettesíti a társadalomtu-
dományokat, hanem azok szem-
pontjait hozza az ember vizsgála-
tába, és a világban sok helyen
mûvelik. Amirõl ma beszélni sze-
retnék, pontosan az ember visel-
kedésének egy problematikájával
foglalkozik, s ehhez kapcsolód-
nak a kutyákkal folytatott kísérle-
tek, vizsgálatok.

(A válaszokat a folytatásokból
tudhatják meg!)

LEJEGYEZTE: KKÉ

Gyertyafényes elõadás: 
Dr. Csányi Vilmos 

Dr. Csányi - humán etológia I.
Ember és csimpánz: csupán egy százalék genetikai különbség

Dr. Csányi Vilmos etológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár elõadásán népes hallgatóság jelent meg. Voltak közöttük gyerekek is, de a felnõt-
tek ugyanúgy sorba álltak, hogy dedikáltassák a professzor-író állathõsökrõl szóló regényeit. Az aznapi, estébe nyúló áramszünet ellenére –
gyertyafény mellett – tartotta meg élvezetes elõadását. Így azonban, sajnos a diavetítésre nem kerülhetett sor, amit õszintén sajnáltunk. Bú-
csúzáskor nagy és kellemes meglepetést okozva tiszteletdíját a meghívó intézmény könyvállományának gyarapítására ajánlotta fel. 

Egy éve, így Karácsony elõtt, a szeretet
jegyében a fogyatékkal élõk munkáiból láthat-
tunk kiállítást, most magyarországi szerzete-
sek alkotásainak bemutatója nyílt az Olajfa
Galériában. A kiállítást Beer Miklós váci
megyés püspök és P. Szabó Kristóf O.C.D, a
gyõri Karmelita Szerzetes Rendház novícius
magisztere nyitotta meg december elsõ napján,
Fehér Judit hárfája hangjainak pengésével
kísérve.

Mógorné Gyõrffy Anikó, a galéria házi-
asszonya ikonokat fest, s tanítja is azt. Az õ
adománya, elhivatottsága, hogy éppen
szerzeteseknek is átadja ismereteit. Számára
az ikonfestészet mellett a szerzetesek jelentik a
csendet, s általuk kerül közelebb Jézus
Krisztushoz – ahogy elmondta.

Beer püspök úr csodának tekintette, hogy
jelen lehet, hiszen egy püspöki konferenciáról
sietett Gödre. Egy rádiómûsorra hivatkozva
kívánta a látogatóknak, hogy a mai, értékeket
elvetett világban az alkotások által õk is meg

tudjanak kapaszkodni „egy csepp emberség-
ben”. – „A képekben, szobrokban megjelent
közöttünk az Isten. Aki vállalja, hogy ikonokat
fest, az vállalja, hogy továbbítja a láthatatlant.
A Krisztusban megjelenõ szeretetet igyekszik
továbbítani. Kérem, hogy akik ma itt vagyunk,
vigyük tovább ezt az egy csepp emberséget.” –
mondta megnyitóbeszédében.

Kristóf atya a szerzetes és a mûvész(et)
szokatlannak tûnõ kapcsolatát így magyarázta:
A szerzetes feladata, hogy jel, üzenet legyen.
Erre a mûvészete által is képessé válik –
„jelenléted nyilatkoztasd ki nékem!” A Gödön

kinyilatkoztató alkotók nem csak ikonfestõk,
így fafaragások, kerámiák, csipketerítõk és
egyéb kompozíciók is megtalálhatók a kiállítá-
son. Szent Teréz mondta: „Te az én bensõm-
ben le vagy festve, én Tebenned vagyok
lefestve.” Tehát a mûvészet a szerzetesi létben
is gyökerezik.

A kiállítás az ünnepi készülõdés közben is
megtekinthetõ. Különösen azoknak javaslom,
hogy térjenek be a mûvészházba, akik a
lelküket szeretnék ünneplõbe öltöztetni a
Szent Este idejéig!

KISS-KÁSA ÉVA

Bensõmben le vagy festve
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Hajnalban kelnek, kora reggel már az
utcákat róják. Ha esik, ha fúj, nekik
menniük kell, mert várják õket. Vi-
szik a híreket, a küldeményeket. Pos-
tások. Akiket örömmel fogadunk, ha
jó hírrel érkeznek, de ha számunkra
kedvezõtlen tartalmú levél kézbesítõ-
jeként jönnek, akkor „egy kicsit rájuk
neheztelünk”. Ok nélkül. Postások,
akik munkája nélkülözhetetlen. 

- Hazánk uniós csatlakozása a pos-
tások számára is új kihívást jelent.
Mindenki azt várja, hogy a szolgálta-
tások minõsége, az a környezet, ahol
naponta kiszolgáljuk az ügyfeleket,
európai színvonalú legyen. Mi taga-
dás, mi is szeretnénk. – tárja szét a
karját Sógor András Lászlóné, a fel-
sõgödi Posta vezetõje. - Csak a felté-
telek, a lehetõségek a Lajtán innen
még nincsenek arányban az igények-
kel. Természetesen emberileg min-
dent megteszünk, hogy a lakossághoz
idõben eljuttassuk a küldeményeket, a
hivatalban minimálisra csökkentsük a

várakozási idõt. De hát ahányféle em-
ber van, annyi az igény is. 

A vezetõ asszony körbe vezet a
szûk folyosókon, a kis szobákon, me-
lyekben minden talpalatnyi helyet
hasznosítanak a küldemények szak-
szerû csoportosítására. Az egyik he-

lyiségben a kézbesítõk szortírozzák a
hatalmas postászsákba kerülõ külde-
ményeket. Vidámak, jó kedvûek,
szakszerû mozdulatokkal teszik a dol-
gukat. – Mikor hajnalban útra indu-
lunk a teli zsákokkal, úgy nézünk ki,
mint a „karácsonyfa”. – mondja az
egyik hölgy ízes kacajjal. Néhány
perces beszélgetés során a riporter is
betekintést nyerhet a postások nehéz,
de ahogy õk mondják: „bizalomra
épülõ, küzdelmesen szép munkájá-
ba”. – Ha évek óta nem járnánk az ut-
cákat, nem ismernénk a családokat,
bizony sok helyre nem tudnánk kéz-
besíteni a küldeményeket, mert nem
hogy az utcát jelölõ tábla, de a ház-
szám is hiányzik. – kapcsolódik be a
beszélgetésbe a kézbesítõtárs. – Sokat
bajlódunk a kisméretû postaládákkal,
hiányoznak a névtáblák. A kerítésre
veszélyesen „tapadó” kutyákat már
ne is említsük - kapaszkodik társa
gondolataiba a másik hölgy. Mire a
fõnökasszony, aki önkormányzati
képviselõ, a testület legutóbbi ülésén
hozott döntésrõl tájékoztatja kollégá-
it: - Az önkormányzat saját költségén
új utca és házszám táblákat helyeztet
ki. Az egységes, áttekinthetõ rendszer
kialakításával megszünteti a néhol
már kaotikusnak tûnõ helyzetet. – Há-
la a jó istennek! - hangzik a munka-
társak õszinte véleménye.

Kis kitérõ után az igencsak szûkre
szabott vezetõi szobában folytatjuk a
beszélgetést. Vendéglátóm igazi „há-
ziasszonyként” mentegetõzik amiatt,
hogy sajnos a hivatalban sok minden
vár korszerûsítésre, felújításra. –
Nagy a verseny a szolgáltatók között.
Az emberek óhatatlanul a szépen ki-
alakított takarékszövetkezettel, vagy

bankkal vetik össze a mi körülménye-
inket. Bizony sokszor mondják, hogy
a pénzintézetek tágas parkolóval, esz-
tétikusan kialakított várakozóval fo-
gadják az ügyfeleket. A Magyar Pos-
ta 3 ezer településen van jelen szol-
gáltatásaival. Nehezebb állni a ver-

senyt. Mi is jobban örülnénk, ha kel-
lemesebb környezetben fogadhatnánk
ügyfeleinket, végezhetnénk napi teen-
dõinket. – hangzik a vezetõasszony
tárgyilagos megállapítása, aki az elõ-
zõ beszélgetésre utalva viszont büsz-
kén mondja: - Az emberek többsége
becsüli a postások munkáját, biza-
lommal vannak irántunk. Munkatár-
saim szakképzettek, nagy tapasztala-
tokkal rendelkezõ dolgozók. Persze
nálunk is vannak változások, amit az
ügyfelek is érzékelnek. A pénz, a ked-
vezõbb anyagi megbecsülés nagy
vonzerõ. Ez természetes, hiszen ki ne
szeretne több pénzt letenni a családi
asztalra. Csak azt sajnálom, hogy mi-

re megtanulják a szakmát, megbízha-
tó kollegák lehetnének, akkor tovább
mennek… 

Mindketten tudjuk, hogy azt a gödi
polgárt, aki késve kapja meg külde-
ményét, ha nem kapja meg a Gödi
Körkép aktuális lapszámát, akkor
nem igazán érdekli a Posta belsõ
gondja. – Ez így van rendjén – jelenti
ki határozottan Sógor András
Lászlóné. – Állampolgárként a szol-
gáltatótól én is azt várom, hogy értem
legyen. Nem lehet mentségeket, kifo-
gásokat keresni, hiszen arra senki sem
kíváncsi. Egyszer bejött valaki, hogy
majd õ „megmutatja”, végigjárta a
kézbesítõk több kilométeres útvona-
lát, cipelte a kilók súlyától roskadó
zsákot, aztán két nap múlva azt
mondta: „Máshol keres munkát, õ ezt
semmi pénzért nem csinálná.” Hát
igen, kívülrõl minden könnyebbnek
tûnik.

Alig néhány nap választ el bennün-
ket a karácsonyi ünnepektõl. A külde-
mények száma megsokszorozódik. S
jó szokásunkhoz híven mindent az
utolsó pillanatban viszünk a postára.  

- Hogyan gyõzik az év végi hajrát?
– kérdezem a tömött sor láttán.

- Megsokszorozzuk önmagunkat. –
mondja kesernyés öniróniával. –
Tizennyolccan vagyunk. A nyolc kéz-

besítõ kolléga ezekben a hetekben
még több terhet cipel a vállán. Itt bent
pedig, a szokásos hétköznapi, klasszi-
kus postai szolgáltatások mellet már
kereskedelmi termékeket, biztosítási
kötvényeket, banki betéteket, mese-
könyveket, csomagolóanyagokat is
forgalmazunk, melyek ilyenkor kie-
gészülnek a karácsonyi küldemé-
nyekkel. Bõven van tennivaló! Külö-
nösen ezekben a napokban nagy se-
gítség lenne számunkra, ha például a
pénzes utalványokat elõkészítve ad-
nák át az ügyfelek. – mondja a posta-
vezetõ asszony, aki miközben kikísér
az ajtóig, megemlíti, hogy hamarosan
bevezetik a postakártya szolgáltatást.

– Ebben már utolértük a bankrend-
szert. Az automatán intézhetik a ki- és
a befizetést az ügyfelek. – hangzik
Sógor András Lászlóné elégedetten
csengõ mondata, aki az újság hasábja-

in keresztül is kellemes karácsonyi
ünnepeket, sikerekben gazdag, bol-
dog új évet kíván ügyfeleiknek a Pos-
ta valamennyi dolgozója nevében.

A szerkesztõség felé tartva azon
kapom magam, hogy azt számolga-
tom, kinek nem írtunk még karácso-
nyi lapot… 

VETÉSI IMRE

Nyakukon az év végi hajrá
A hétköznapok névtelen katonái

Karácsonykor még több a feladat

Szinte percenként érkeznek az ügyfelek 

Az újabb teendõket egyeztetik a kézbesítõk

A postavezetõ asszony képviselõként
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írja Bogdán László erdélyi író, költõ Advent Bécsben címû versében,
s talán a gondolatok összecsengése az, amely valami mély tiszteletet
ébresztett a minden évben várt, eljövendõ ünnep kapcsán a fenti
sorok olvasásakor. Várakozunk vagy az Advent idõszakát éljük?
Számítunk rá vagy reméljük, hogy újra eljön a karácsony? Akár így,
akár úgy, Göd Város Vegyeskara tagjainak fejében bármelyik gondo-
lat is kavarog, egyben mindenki egyetért: jó együtt tölteni Advent
elsõ vasárnapját a kórussal Bécsben. Ráadásul a buszban elfértek a
családtagok, így õk is részesei lehettek ennek a jó hangulatú kirán-
dulásnak. A Városházán, a Rathausban az adventi idõszakban min-
den hétvégén kórusok adnak félórás koncertet a díszteremben bécsi
és külföldi hallgatóság elõtt. A mi koncertünket – szinte már ter-
mészetes – izlandi vendégek is megtisztelték a bécsi nagykövettel
együtt. Mind a magyar, a latin, az izlandi és német nyelven elõadott
adventi és karácsonyi énekeink nagy tetszést arattak. A koncert után
a forró puncsot kortyolgatva, a buszra várakozva a kivilágított fák
alatt még nem tudtuk megfogalmazni a bennünk kerengõ gondola-
tokat, csak mosolyogva néztünk egymásra; az egyik nagy „ren-
drakó”, Weöres Sándor gondolatai talán igen:

GAUDE - Nemzetközi Adventi Éneklés Bécsben
Egy országos napilap programajánlójában olvasható: A „Nemzetközi Adventi Éneklés” keretében osztrák és külföldi kórusok
ringatják karácsonyi hangulatba a közönséget december 24-ig minden hétvégén 15.30 és 19.30 között a Városháza dísztermében. A
belépés ingyenes. (Rathaus, 1082, Lichtenfelsgasse 2.)

„Pislákoltak a gyertyák a Szent István templomban.
Forralt bort ittunk, utcán eldobható pohárból.
Éreztem az Úristen közelségét. Vacogtam.
Jöttek az árnyak egyre és az adventi mámor
megszédített, a gyertyák lobogó lidércfénye,
orgona búgó hangja, Jézusfehér virágok…”

Örömöm sokszorozódjék 
a te örömödben.
Hiányosságom 
váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, 
a többi csak tanács: 
Igyekezz úgy érezni, 
gondolkozni, cselekedni, 
hogy mindennek 
javára legyél.

Egyetlen ismeret van, 
a többi csak toldás: 
Alattad a föld, 
fölötted az ég, 
benned a létra.

Az igazság 
nem mondatokban rejlik, 
hanem a torzítatlan létezésben. 
Az öröklét nem az idõben rejlik, 
hanem az összhang állapotában.

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK, KONCERTJEINKRE JÁ-
RÓNAK, TÁMOGATÓNKNAK ÉS LEENDÕ KÓRUSTÁR-
SUNKNAK ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A – JÖVÕBEN MÁR - GAUDE KÓRUS!

TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

Helyesbítés
A novemberi lapszámban a Felvidéki dolgainkról egy fellépés ürü-
gyén c. cikket úgy írtam alá:” A kórustagság nevében is: Kké” Ezen-
nel kijelentem, hogy a „kórustagság nevében is” utalásomat csak a
következõ köszönetnyilvánításra vonatkoztattam: „A kórus tagjai ez-
úton mondanak köszönetet a meghívásért, a szíves vendéglátásért és
az élményért, hogy egy kórusmûvel kiváltott meghatódást és fényt
fedezhettek fel a hallgatóság szemében.” A Wass Albert idézet s az a
mondat, hogy „Azon a keréken nagyot lendíthet még, ha az itthoniak
voksukkal kiállnak a kettõs állampolgárság mellett.” csupán az én
személyes véleményem, nem az énekkar tagjainak állásfoglalása.

Kké

Egy igazán kifejezõ, egyszerû, de
nagyszerû új nevet ajánlott számunk-
ra kórusvezetõnk, amit némi „ízlel-
getés” után szeretettel fogadott min-
denki. Karnagyunk, Utassy Ferenc
az új név felvételét – az alsógödi
Szent István-templomban, a decem-
ber 11-i karácsonyi koncerten
– nyilvánosan be is jelentette:
Gaude Kórus. A latin szótõ és
továbbképzett formáinak je-
lentéseibõl, a repertoárunknak
megfelelõen a “gaude = örülj /
örüljünk!”, „gaudeamus = vi-
gadjunk!”, „gaudium = öröm,
vigasság, vigalom; ujjongás,
diadal” jelentések tûnnek ki. A
diadalmas öröm hangulatát
közvetítette a november 28-án
a bécsi Városházán adott ad-
venti hangversenyünk, illetve itthoni
karácsonyi mûsorunk nyitó mûve:
egy XVIII. századi francia mise-
könyvbõl Kodály Zoltán által átírt
Adventi ének címû, melyben ismét-
lõdve szerepel: Gaude, gaude!

Ebben aszóban benne foglaltatik a
cél, amiért ez a kórus létrejött, és az
az érzés, ami minket a néha „gyötrel-
mes” próbákon is összetart, vagyis
mindaz, amiért ez a 35 ember együtt
van, és amire fellépései során törek-
szik: mindnyájunk közös öröme. Az

sem tekintendõ véletlennek, hogy a
Göd és a Gaude szókezdõ hangjai al-
literálnak, sõt, a „d”-k is összecsen-
genek, dallamosabbá téve a kórusnév
hangzását.

Így a névváltoztatás korántsem je-
lenti azt, hogy már nem Göd város

vegyeskara vagyunk. Sõt! Külhoni
fellépéseink során tapasztalhattuk,
hogy egy egyszerû, tömör név job-
ban megjegyezhetõ, és a „gödi” kó-
rus nevének elhangzása után szinte
mindig szó esik szûkebb kis hazánk-
ról, arról a kisvárosról, ahol élünk, és
amelynek – szándékaink szerint -
kultúra-szeretõ lakosait is képvisel-
jük.

Hallgassák szeretettel a továbbiak-
ban is a gödi Gaude Kórust!

KECSKÉS KRISZTINA

Gaude Kórus
Új nevet visel Göd Város Vegyeskara
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A József Attila Mûvelõdési Házban novem-
ber vége óta nagy a készülõdés. Nem csak
magára a Karácsonyra vonatkozik ez, de a

megelõzõ Advent hétköznapjai és négy va-
sárnapja is mozgalmasan telnek. Elsõsorban
a gyerekek sürgölõdtek és szorgoskodtak –
kézmûves foglalkozásokon, adventi játszó-
házban készültek a díszek és ajándékok,
vagy éppen próbálták az ünnepi fellépések
mûsorát. 

A Napos Oldal nyugdíjas klub karácso-
nyi összejövetelét december 8-án tartotta,
ahol visszatekintettek arra, mi történt velük
az év során. Az aktívak elismerõ oklevelet
kaptak önzetlen, a klub érdekében végzett
munkájukért. Volt egy kis vendégeskedés is
finom házi süteményekkel. Szerencsére jó
idõ volt odakinn, így sokan el tudtak jönni az
összejövetelre. 

December 10-11-12-én, pénteken, szom-
baton, vasárnap a Karácsonyi ébredés c.
rendezvény-sorozat keretében több prog-
ramra is ellátogathattak az érdeklõdõk:

Nemzetközi Metafizikai Akadémia kereté-

ben 10-én, pénteken (az Életforrás Alapít-
vány támogatása mellett) az indiai Puttaparti
kolostorában élõ Avatar Sri Sathya Sai
Baba-ról szóló filmvetítéses élménybeszá-
molóból megtudhattuk, hogy Indiában is
megünneplik Jézus születését. 

„…Világ békessége…”, Krisztus születé-
se a népköltészetben címmel Erdélyi Zsu-
zsanna Kossuth-díjas néprajzkutató elõadá-
sára 11-én, szombaton délután került sor. Es-
te „Ahogy a gyertyák”… címû zenés össze-
állítást hallhatott a közönség Vincze József
költeményeibõl és megzenésített verseibõl.
A közremûködõ dunakeszi mûvészek Babják
Annamária színmûvésznõ – szavalattal,
énekkel –, Semes-Bogya Eszter – énekkel –,
Vincze József – énekkel, gitárjátékkal – vol-
tak pódium mûsorukkal.

A három napon át kézmûves vásár is tar-
tott, melyen a karácsonyi ajándékot is meg-
vásárolhatták szeretteiknek.

Kké

Gödi Advent
Nyüzsgés a József Attila Mûvelõdési Házban

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját!

MINDENKI ARÁCSONYA
2004. december 19-én vasárnap 15 órától
a Petõfi utcai Tornacsarnokba
Mûsor: 
KARÁCSONYI ALBUM
a Bojtorján együttes ünnepváró mûsora

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Göd Város Önkormányzata  

NE MARADJON EGYEDÜL, JÖJJÖN KÖZÉNK

A MINDENKI KARÁCSONYÁRA!

Az alsógödi katolikus templomban, immár
hagyományosan, idén is szép karácsonyi
koncertet hallhattunk. A krisztusi szeretetet
és az ünnep hangulatát zene, énekhang,
rímbe szedett szavak dallama, ritmusa
közvetítette felénk – s hozzájárult minde-
hhez az elõadók és a hallgatóság szándéka a
töltekezésre, lelkük adventi készülõdése. A
környezet nemes egyszerûségével volt
fennkölt. Megteltek a padsorok, körben a
pótszékeken is ültek, sõt, sokan állva hall-
gatták végig Ifjú Szotyori Nagy Gábor org-
onajátékát, a Reptsik Anna által elõadott
verseket, és az Utassy Ferenc vezényelte
Gaude Kórust (Göd Város Vegyeskarát). A
mûsort a kórustagok gyermekeinek és
tanítványainak szereplése színesítette.

KKÉ

A Gödi Körkép munkatársai a Huzella Tiva-
dar iskolából kapták az ünnepi üdvözletet.     

KÖSZÖNJÜK!

Karácsonyi koncert 
a Szt. István-templomban

MEGHÍVÓ
Ezúton szeretettel meghívok minden 

nótaszeretõt és –éneklõt a

Gödi Nótakedvelõk
Klubja

alakuló összejövetelére.
Ideje: 2004. december 16.

(csütörtök) 16. óra
Helye: József Attila Mûvelõdési Ház

Kiállítóterme
Meghívott vendégünk: 

Máthé Ottilia nótaénekesnõ

Az este folyamán fimon „Egri borok”
mellett közös nótaéneklésre, kották
beszerzésére, valamint meghívott

vendégünkkel való találkozásra lesz
lehetõség. 

SZEGEDI SÁNDOR ALAPÍTÓ
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Akár ez a sláger is elhangozhatott
volna a gödi Duna Üdülõben,
ahol november 11-én az Idõsek
Napját ünnepelték - immár ha-
gyományosan - idõsek és kevésbé
idõsek. A Vöröskereszt Gödi

Szervezete, illetve a Népjóléti Bi-
zottság támogatásával megrende-
zésre kerülõ program mindig so-
kakat vonz. Idén is rengetegen
voltak kíváncsiak a rendezvényre,
amelyen neves mûvészek lépnek
fel évrõl évre.

Frei Lászlóné, Gizike, a Vörös-
kereszt helyi szervezetének titkára
megnyitójában elmondta, hogy
rendezvényüket ebben az évben a
Népjóléti Bizottságon kívül Dr.
Horváth Viktor, a 2. sz. körzet kép-
viselõje is támogatta. Szegedi
Sándor, akit többen nemcsak kép-
viselõként, hanem remek hangú,
nótázni szeretõ emberként is is-

mernek, javasolta, hogy létre kéne
hozni egy olyan nótakedvelõ klu-
bot, ahol kortól függetlenül talál-
kozhatnának e mûfajt kedvelõ és
ismerõ, dalos kedvû gödiek (vagy
akár távolabb élõk). A klub alapí-

tására szeretettel várnak
mindenkit december
16-án 6 órakor a József
Attila Mûvelõdési Ház-
ban. 

A megnyitó után fel-
lépõ mûvészek szinte
percek alatt remek han-
gulatot teremtettek. A
családias légkör nem-
csak az asztalokon ma-
gukat kínáló finom házi
süteményeknek, italok-
nak volt köszönhetõ.

Medgyes Béláné saját elõadásában
elhangzó verseit és Határiné
Koczka Ilona énekét nagy tapssal
köszönte meg a közönség. A han-
gulat még inkább emelkedett,
amikor a “három tenor” - Berkes
János, Gerdesits Ferenc, Maros
Gábor operaénekesek Gyarmati
István zongorakíséretével- illetve
Kukely Júlia mûvésznõ lépett a
színpadra. Vidám mókázásuk mo-
solyt csalt az arcokra, és - ha igaz,
hogy a nevetés gyógyít - ezen a
délutánon sokan “meggyógyul-
tak” és megfiatalodtak.

Találkozzunk jövõre is! 
R. ZS. - ERTÉ

Nemcsak 
a húszéveseké a világ!

M E G H Í V Ó
A FELSÕGÖDI 

JÉZUS SZÍVE TEMPLOM 
EGYHÁZKÖZÖSSÉGE

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2004. december 19 – én 16 órára

a felsõgödi római katolikus 
templomban tartandó hagyományos

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE!

KÖZREMÛKÖDNEK:

Felsõgödi Jézus Szíve templom kamarakórusa
Vezényel: Tóth- Cseri Mária

Harmonia Sacra vegyeskara
Vezényel: Szakáll Lászlóné

Felsõgödi Munkásdalkör
Vezényel: Surán Sándor

Mûsorvezetõ: Ország Tibor plébános

Alulírottak, Göd, Hernád köz
lakói a Gödi Körkép 2004. 11.
számának 11. oldalán megje-
lent „Felépült két új játszótér”
címû cikkel kapcsolatban az
alábbiak megjelentetését kér-
jük:

„A Hernád közben kiala-
kított új játszótér az itt
lakók önálló kezdemé-
nyezésére jött létre. A vá-
rosi játszótér-építési
programról mit sem tud-
va 2004 áprilisában
megkerestük a polgár-
mester urat egy kérvénnyel,
melyben az utca lakói anyagi
hozzájárulást ajánlottak fel, és
a majdani játszótér gondozását
is vállalták. Ennek nyomán az
Önkormányzat részérõl hama-
rosan meg is történt a terület
feltöltése, befüvezése és egy
éles szélû homokozó, valamint
3 db növény elhelyezése. Az
ígért játszóeszközök és a kerítés
azonban egész nyáron nem ér-
keztek meg, így a lakók szep-
temberben megrendelték, és sa-
ját pénzükbõl ki is fizették a ját-
szótéren található mászókát és
mérleghintát. Ezt követõen, so-
kadszor megismételt kérésünk-
re készítette el a cikkben emlí-
tett Hegedûs Ágnes és „lelkes

csapata” az Önkormányzat
költségére azt a kerítést, amely
nem csak esztétikailag kifogá-
solható, de balesetveszélyes is:
a lécek közé beszorulhat a kis-
gyermekek feje, és a kezeletlen
deszka-darabok horzsolásokat

is okozhatnak. (Az ezt iga-
zoló közeli fotókat mellékel-
jük.) 
Ez a játszótér tehát vélemé-
nyünk szerint – a cikkben
foglaltakkal ellentétben -
nem annak bizonyítéka,

hogy ha a szocialista önkor-
mányzati képviselõk kezükbe
veszik az ügyeket, akkor az mi-
lyen eredményes, hanem hogy
egy lakossági kezdeményezés-
bõl hogyan lesz elhúzódó, csa-
lódásokkal teli megvalósulás.” 
Göd, 2004. november

Bártfainé Harangozó Tímea,
Józsa Zoltán, Izsák Ilona, Kuti
Tamás, Kutiné Hankó Edina,
Kiss Zsolt, Vassné Hegedûs Ildi-
kó, Vass Attila, Volenszki Ivett,
Varga Attila, Dévényiné Palotai
Judit, Kecskés Krisztina.

A lapzártakor érkezett eredeti
levél és aláírások a szerkesztõ-
ségben.

A pontosság érdekében…
A Hernád köziek levele játszótér ügyben

A szépségverseny, a szép és fia-
tal lányok bemutatkozása min-
denhol nagy érdeklõdésnek és
népszerûségnek örvend bárhol
is rendezik. Így volt ez Gödön
is november 20-án, az elsõ Du-
na Gyöngye szépségverseny
elõzsûrizése alkalmával is. A
rangosnak tervezett elsõ Duna
Gyöngye szépségverseny szer-
vezõje Szonder Zsolt. Az ese-
ménynek a szép Duna-parti kör-
nyezetben található gödi
Dunapart Üdülõ ad otthont, me-
lyet az érdeklõdõk a Jósika utca
14. szám alatt találhatnak meg. 

A versenyre a 16. életévüket
betöltött ifjú hölgyek jelentkez-
hettek, akik közül az elõzsûri-
zés eredményeként a tíz leg-
szebb lány bejutott a december
18-án sorra kerülõ döntõbe,
melynek helyszíne ugyancsak a
gödi dunaparti üdülõ nagyter-
me. A versenyzõk a szponzo-
roknak köszönhetõen értékes
díjakban részesülnek, melyek
között található festmény, jogo-
sítvány, de stílszerûen szolári-
um bérlet és még sok minden
más…

V. I.

Duna Gyöngye
Szépségverseny Gödön
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Már a közelgõ ünnepek hangulata ér-
zõdött a gödi József Attila Mûvelõdé-
si Házban, amikor november 27-én,
advent elsõ vasárnapja elõtti napon
jónéhány kisiskolás gyûlt össze a
színházteremben, hogy megtudják,
vajon melyikük rajza nyerte meg a
zsûri tetszését. A Gödi Polgárõrség
által meghirdetett, ill. a Csellengõ
Alapítvány által az Állatok Világnap-
jára kiírt rajz- és fotópályázat nagy si-

kert aratott. Számtalan alkotás érke-
zett, amelyet a látogatók megtekint-
hettek a helyszínen. Szomorú tekinte-
tû elhagyott kutyusok és cicák, boldo-
gan ugrándozó házi kedvencek mel-
lett a közbiztonságra ügyelõ önkénte-
seket, vagy éppen egy bankrablást
meghiúsító “Police” feliratú helikop-
ter akcióját örökítették meg az ügyes
kezû gyerekek.   

A rendezvényt a Gödi Polgárõrség

képviseletében Szõke Krisztina nyi-
totta meg. Szervezetük 1992-ben ala-
kult meg városunkban. Tagjaik sorá-
ban fiatalok és idõsebbek egyaránt
megtalálhatók, akik fõ feladatuknak
tekintik a közbiztonság védelmét, a
vandalizmus elleni küzdelmet. Sze-
retnék, ha tevékenységüket a gyere-
kek is megismernék, ezért egy ren-
dezvénysorozatot terveznek, amely
keretében az érdeklõdõk pl. megtud-

hatják, hogyan folyik a
kutyakiképzés. 

Mielõtt a pályázatok
nyertesei átvették a díja-
kat, a Holiday táncklub
látványos produkcióját
tapsolhatta meg a közön-
ség. Ezután került sor - a
gyerekek által már na-
gyon várt - eredményhir-
detésre. 

Akinek még maradt
energiája, az kipróbálhat-
ta, vajon adventi koszorú

készítésben is olyan jártas-e, mint raj-
zolásban, festésben. Gyönyörû ünne-
pi díszeket, dekorációkat készíthettek
a gyerekek, és persze ügyes kezû szü-
leik a rendezvény befejezõ részében. 

A nyertes munkák megtekinthe-
tõk: www.zsoldos.tripod.com/csel-
lengo/index és a www.godipolgar-
orseg.uw.hu oldalakon.

RÁTH ZSUZSA

Cicák, kutyák, police és egyebek
Délelõtti nyüzsgés a mûvelõdési házban 

Anyakönyvi hírek
Elhunyt gödi lakosok:
Hegedûs Istvánné sz. Szekeres Erzsébet 74 éves
Rák Gyula 70 éves
Rab Tamás 41 éves
Zentai Mihályné sz. Csákvári Mária 48 éves
Mészáros Józsefné sz. Karaszi Ilona 84 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Kostková Ilona Szajbert István

Sok boldogságot kívánunk!

GÖDI CUKORBETEGEK KLUBJA
alakuló összejöveteleket tart:

- Alsógödön a József Attila Mûvelõdési Házban
2005. január 21-én, pénteken 15-17 óráig (Dr. Lantos István)

Felsõgödön az Ady Klubban
2005. január 22-én, szombaton 15-17 óráig (Dr. Gazdag

Anikó)
A havonta megrendezett klubnapokon:

- beteg oktatás, - vércukor mérés, - vérnyomás mérés, - diabetoló-
gus, diatetikus vagy meghívott szakorvos tart elõadást, bemutatót.

A cukorbetegség rendkívül észrevétlen, lappangó, ugyanakkor nem szívesen
megyünk orvoshoz, legfeljebb akkor amikor a panaszaink már tûrhetetlenek,
és ekkor már jelen vannak a szövõdmények is.
A normális értékek között tartott vércukorszint, a kiegyensúlyozott anyagcsere
és ezek elõfeltételeként az egészséges életmód, a korszerû terápia, az orvosi
elõírások betartása alapvetõen csökkenti a cukorbetegség szövõdményeinek
kockázatát. A klub-szervezõdéssel sokat tudunk segíteni betegtársainkon.
Ezért várjuk Önöket a klubnapokra!

PINKE SÁNDOR SZERVEZÕ 06-27-333-446A Göd Városi Polgárõrség által
meghirdetett gyermek rajz- és
fogalmazás pályázatra sok szép,
ötletes és komoly pályamû érke-
zett be, melyeket örömmel bírál-
tak el a zsûri tagjai. Ifjú polgár-
õröket is „avattunk”.

Felsõ tagozat: Bartha Boróka,
Oláh Richárd, Gál Dávid
Alsó tagozat 1-2. évfolyam:
Galaczek Tímea, Nyírõ Kamilla,
Stift László
Alsó tagozat 3. évfolyam:
Nyírõ Rozina, Katona Ágnes,
Pohl Vivien
Alsó tagozat 4. évfolyam: Faze-

kas Viktória, Burger Petra,
Gréczi Patrik
Különdíjasok: Galaczek Gergõ,
Peikert Márk
Ifjú Polgárõr cím nyertesei:
Ribényi Gergõ, Nagy Tamás,
Kõszegi Hanna

Köszönjük a Gödi Önkor-
mányzat támogatását, a József
Attila Mûvelõdési Ház dolgozó-
inak segítségét. Köszönet a
Holiday Sporttánc Egyesületnek
a rendezvényen való fellépését.
Köszönjük a rajztanárok s óvó-
nõk együttmûködését. 

SZÕKE KRISZTINA

ELNÖKHELYETTES

Gyermekrajz pályázatok nyertesei

A „Csellengõ” Kisállatmenhely
Alapítvány által logójuk megter-
vezésére kiírt pályázatra
beérkezett pályamunkákat a zsûri
elbírálta, s megállapította az aláb-

bi helyezéseket. A Németh
László Általános Iskola által
leadott rajzok értékelése, díjazása
megkésett leadás miatt késõbb
történik.
I. helyezett: Galaczek Gergõ, II.
helyezett: Cseszneki Lilla, III.
helyezett: Aranyi Klaudia,
Höflinger Hajnalka.
Különdíjasok: Bartos Boglárka,
Nell Andrea.
Kivitelezésért díjat nyert még:
Valendics Barbara, Farkas Csilla,
Gránát Marcell.
Köszönjük a tanárok s óvónõk
segítségét, együttmûködését.
Köszönjük a segítséget, s a
díjazásra felajánlott
adományokat a Bosh kutyaeledel
gyártó cégnek, a Peter’s Jeans
gyártójának, Eck Ibolya
fodrásznõnek, valamint a József
Attila Mûvelõdési Ház munkatár-
sainak.

PONGÓNÉ HALIK GYÖRGYI

ALAPÍTÓ

Logó-pályázat nyertesi

Ezt választottuk

Galaczek Tímea mûve

Szabó Ádám: Segíts!

A logó-pályázatra beérke-
zett sok alkotás közül ezt a
kedves rajzot választva ké-
szítettük el alapítványunk
jelképét. Reméljük, hogy
az Önök tetszését is elnye-
ri. Mindnyájan köszönjük
a nyertes Galaczek Gergõ
ügyes munkáját. 

„CSELLENGÕ”
KISÁLLATMENHELY

ALAPÍTVÁNY
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A „ Sikersuli „ komplex képzési program, amelynek elsõ
része egy 32 órás térítésmentes tréningblokk Budapesten, a 

Partners Hungary Alapítvány és a Magyarországi Nõi
Alapítvány (MONA) támogatásával.

A képzés célja ambíciózus és rátermett nõk felkészítése a
közéletben való aktív szerepvállalásra, valamint arra, hogy
éljenek a lehetõségekkel munkavállalóként vállalkozóként és
munkaadóként, és felkészüljenek a szakma- és munkahely vál-
toztatás kényszerére és lehetõségeire.
A programra olyan, multiplikátor helyzetben lévõ (sok kapcso-
lattal és információval rendelkezõ) nõket várunk, akik külön-
bözõ szektorokban (vállalkozás, civil-élet, közélet) dolgoznak,
vagy szeretnének dolgozni.
A tréningek 4 alkalommal, szombaton lesznek a február 5. és
március 26. közötti idõszakban, Budapesten. 
Témakörök: csapatépítés, önismeret és vezetõi önismeret, kom-
munikáció és közszereplés, valamint megjelenés- és
viselkedéskultúra.

Jelentkezési határidõ: 2004. január 15.

A jelentkezéshez kérünk csatolni önéletrajzot, illetve motivációs
levelet, amelyben kifejti, miért érdekli ez a képzés, és hogyan
tervezi az itt megszerzett ismeretek hasznosítását.
A jelentkezéseket a következõ címre kérjük, levélben és elek-
tronikus formában egyaránt: „Sikersuli” 2131 Göd, Kazinczy u.
5.  E-mail cím: rakaczky@vnet.hu.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 06-30/4375352-es telefonszá-
mon.

Sikersuli nõknek

Gazdit keresünk
KUTYÁK

Dobberman 4 éves szuka, Dalmata keverék 4 éves kan, Fekete ke-
verék 4 hónapos kan, Golden retriver keverék 3 éves szuka IV.,
Hosszúszõrû fekete 3 hónapos kan, Labrador jellegû 4 hónapos
kan, Németjuhász jellegû vaddisznó színû 4 hón. kan, Németju-
hász keverék fekete 3 éves kan, Mudi-puli keverék 3 éves szuka
IV., Mudi keverék 2,3 éves kan, Mudi keverék 1,5 éves szuka,
Pincser jellegû 4 éves kan,  Tacskó-németjuhász keverék 1,5 éves
kan, Tigriscsíkos nagytestû keverék 4 hónapos kan, Törpe német-
juhász keverék 2 éves szuka, Zsemleszínû középtestû 4 hónapos
szuka.

CICÁK
Cirmos 3 hónapos kandúr, Cirmos 2-5hónapos nõstény, Cirmos-
fehér 2 hónapos nõstény és kandúr, Fekete 2-4 hónapos nõstény
és kandúr, Fekete-fehér 6 hónapos, 1 éves kandúr, Fehér 2-3 hó-
napos nõstény, Szürke-fehér 3 hónapos nõstény és kandúr,
Tricolor 6 hónapos nõstény, Tricolor 1 éves IV., Tricolor-kék 7
hónapos nõstény, Vörös 6 hónapos kandúr, Whiskas 6 hónapos
nõstény, Whiskas jellegû 3 hónapos nõstény  és kandúr.

IV. = ivartalanított          Gaia Állatvédõ Klub 06-70-541-9157  

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket,

szülõt, nagyszülõt, aki szeretné 

megismerni Göd
madárvilágát

egy diavetítés keretében, és velünk együtt, saját
kezûleg néhány

madárodút készíteni

Idõpont: 2005. január 15. – 14:00 óra
Helyszín: 

a József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme

Az elmúlt évben önkormányzati
bizottsági segítséggel madárodúkat
készítettünk, amelyek az iskolák,
óvodák, a Kiserdõ és a Szakács-
kert területén kerültek kihelyezés-
re. Akkor a korlátozott mennyiség
miatt sokaknak nem tudtunk belõle
adni, így ezen a télen megismétel-
jük az akciót. Elõre elkészített fa-
anyagból lehetõség lesz különbözõ
típusú madárodúk összeállítására,
amelyek elkészültük után önköltsé-
gi áron (pár száz forint) hazavihe-
tõek, illetve néhány odút közpar-
kokban is ki szeretnénk helyezni, a
helyszínekhez várjuk a javaslato-
kat.

A faanyagot, az alkatrészeket és
a szerszámokat biztosítjuk, de aki
tud, hozhat magával barkácsolás-
hoz szükséges szerszámokat. Ma-
dárkalács, szotyola és egyéb ma-

dáretetéshez használható magvak
szintén önköltségi áron megvehe-
tõk lesznek a helyszínen.

A madarak etetésével, megfi-
gyelésével, élõhelyük megõrzésé-
vel kapcsolatos fontos tudnivalókat
dr. Mödlinger Pál és Berty Mihály
madarászok fogják ismertetni. A
madárvilágot bemutató anyag üres
csere CD ellenében elvihetõ lesz.

Városunk és kertjeink szegé-
nyebbek lennének madárdal nél-
kül, tegyünk együtt azért, hogy
mind több madár találjon élõhelyet
lakóhelyünkön! Szeretettel várnak
mindenkit a szervezõk:

GÖD JÖVÕJE KLUB

GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ

ÉS SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

GÖDI VÁROSVÉDÕK

EGYESÜLETE

Madarak etetése, 
megfigyelése, odúk készítése

Az NB I/B-ben szereplõ nõi kézilabdacsapatunk az utóbbi három
bajnoki meccsen igen hullámzó teljesítményt nyújtott. Noha lánya-
ink az ország észak-keleti szegletébõl, Bõcsrõl még gyõzelemmel
tértek haza, ám a következõ bajnokin pályaválasztóként maradtak
alul a Szeged KK SE ellenében. Idegenben a gyõzelmen kívül Orosz
(8), Baksa (7) és Gór Nagy (6) eredményes játékának örülhettünk,
míg itthon különösen Mayer (9) gólja jelentett üdítõ színfoltot a hat
gólos vereség ellenére.  Ha lehet, Mayer Gyöngyösön még gólerõ-
sebb (13) volt, aki mellé felzárkózott Baksa (9) is, de így is kényte-
lenek voltunk fejet hajtani a fõiskolások meggyõzõ játéka elõtt. 

A két elvesztett meccs után némi gyógyírt jelentett a csapat háza
táján, hogy a Magyar Kupa küzdelmeiben, ezúttal idegenben, a
XVII. Lakótelepi SE ellen küzdelmes mérkõzésen sikerült kiharcol-
ni a továbbjutást.     

VTSI

Kézilabda eredmények:
Bõcs – Göd SE 30 – 34 (17 – 15)
Góldobok: Orosz 8, Baksa 7, Gór Nagy 6, Tóth 4, Nagy K 4, Kresoja
3, Balázsovits 1, Némethné 1

Göd SE – Szeged KK SE  25 – 31 (10 – 14)
Gd.: Mayer 9, Némethné 4, Balázsovits 4, Nagy  3, Gór Nagy 2,
Szénási 2, Orosz 1

Gyöngyösi Fõiskola KK – Göd SE 39 – 31 (19 – 13)
Gd.: Mayer 13, Baksa 8, Orosz 3, Kresoja 2, Némethné 2, Gór Nagy
2, Balázsovits 1

Magyar Kupa: XVII. kerületi Lakótelepi SE – Göd SE 28 – 29 (17 –
14) Gd: Baksa 6, Némethné 6, Orosz 5, Gór Nagy 5, Balázsovits 4,
Békési 3

S. L.

Két gyõzelem között
két vereség

Mayer 22, Baksa 21, Orosz 17 gólt dobott négy meccsen
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A városi képviselõ-testület no-
vemberben rendkívüli testületi
ülésen, zárt ajtók mögött döntött
a helyi kábeltelevíziót érintõ
kérdésekrõl, melyekrõl Sándor
István polgármestert kérdeztük,
aki megkeresésünkre csak a lé-
nyegre szorítkozva válaszolt.
Mint mondta, õt is köti a titok-
tartási kötelezettség, s ezért csak
arról nyilatkozhat, hogy két fon-
tos kérdésben döntött egyhangú
szavazással a képviselõ-testület.
- A Philipkábel Kft. eladta a tu-
lajdonában lévõ városi kábelte-
levíziós hálózatot a MATÁV-
nak, amely november 26-án már
át is vette a szolgáltatást.  Re-
méljük, hogy a lefedettség növe-
kedni fog, és hamarosan az
egész városra kiterjed a kábelte-
levízió szolgáltatása – mondta a
polgármester. A közeli napokban
tárgyalóasztalhoz ülnek az új
szolgáltató vezérigazgatójával,
hogy minden nyitott kérdést -,
amely a város számára fontos –
megnyugtatóan rendezzék.  

A másik döntés a helyi mûsor-
készítõ televíziós társasággal kö-
tött megállapodást érintette. – A
képviselõ-testület egyértelmûen
amellett tette le voksát, hogy a
jövõben jobban kell mûködtetni
a helyi csatornát, ugyanis az ed-
digi szolgáltatás nem volt arány-
ban az önkormányzat által fize-
tett pénzzel. Mivel minõségi,
tartalmi javulás – többszöri fel-
vetésünk ellenére – nem követ-
kezett be, illetve bizonyos elszá-
molási gondok jelentkeztek,
ezért úgy döntött a testület, hogy
azonnali hatállyal felbontja a
szerzõdést a Tények BT.-vel. Pá-
lyázatot írunk ki mûsorkészítés-
re, a helyi kábeltelevíziós csator-
na mûködtetésére. Az átmeneti
idõszakra a váci Elektro-Szignál
televíziós társasággal kötöttünk
szerzõdést a csatorna mûködte-
tésére, a mûsorok készítésére.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
mind a két szerzõdés megkötésé-
ben egységes volt a képviselõ-
testület, egyhangú szavazással

döntött. Nagyon bízom benne,
hogy a MATÁV Kábeltelevízió
felgyorsítja a hálózat kiépítését,
s jó minõségû szolgáltatást él-
vezhetnek a gödi családok. – vá-
zolta fel az elképzeléseket Sán-
dor István polgármester.

Gergely Sándor, az Elektro-
Szignál vezetõje lapunknak
megerõsítette a megállapodás té-
nyét. - Elég nehéz feladat egyik
pillanatról a másikra bekapcso-
lódni a város közéletébe, de
igyekszünk korrekt tájékoztatást
nyújtani. – hangsúlyozta a Duna-
kanyar legnagyobb TV társasá-
gának vezetõje. - Természetesen
egyszerre nem lehet egy teljes
TV mûsort készíteni. Ebben az
átmeneti idõben az ES Híradójá-
ban, elkülönítve, külön fõcím-
mel szerepelnek majd a gödi hí-
rek. Havi rendszerességgel ké-
szítünk élõ beszélgetéseket, saj-
tótájékoztatókat, és természete-
sen közvetítjük a testületi ülése-
ket is. Reméljük, hogy sikerül át-
hidalnunk a gödi TV hiányát, s

majd a pályázat nyertese folytat-
hatja a munkát.

Az ES TV ott lesz a pályázók
között?

- Nehéz erre válaszolnom.
Mindenekelõtt meg kell ismer-
nem a város igényét. Ma még
nem tudom, hogy milyen TV-t
szeretnének a gödiek, s fõleg
mekkora mûsoridõben. Ugyanis
a mûsoridõ hossza nagyon fon-
tos részlet. Minél terjedelme-
sebb, annál hatványozottabban
drágább. Kérdés, hogy igényt
tartanak e az éteres sugárzásra is,
vagy csak a kábelhálózaton kell
eljuttatni a nézõkhöz a mûsort.
Szóval sok még a nyitott kérdés.
Mi most arra koncentrálunk,
hogy a hirtelen jött átmeneti
megbízatásunknak tisztességgel
tegyünk eleget.

Szerkesztõségünk természete-
sen szerette volna megszólaltatni
a Tények Bt. vezetõjét, aki lap-
zártánkig megkeresésünkre nem
reagált.

V. I.

Jelentõs változások a helyi kábeltelevízióban
Zárt testületi ülésen döntöttek a városatyák

Új, kilencedik szezonját kezdte a Gödi Hagyo-
mányteremtõ Klub. Ez alkalommal az idén 80 esz-
tendõs múltra visszatekintõ – ma a Huzella Tivadar
nevét viselõ, volt Gödpusztai, Községi, majd 2.
számú – alsógödi általános iskola történetével is-
merkedhettek a klubtagok, családjaik és a vendé-
gek. Amegjelenteket Ther Jánosné klubvezetõ be-
vezetõje után Dr. Benedek Csaba fõvédnök kö-
szöntötte. 

Elõadó „elõdje” mellett foglalt helyet Horváth
Ferenc, a Huzella iskola jelenlegi igazgatója. Az
elõadónak, Csáki József úrnak jelentõs számú hall-
gatósága volt. A nyugalmazott iskolaigazgató, aki
hosszú évek óta folytat aprólékos kutatómunkát,
nagy szeretettel törekedett arra, hogy minél többet
átadjon nekünk a feltárt ismeretekbõl. Beszámolt
az iskola élete három, markánsan megkülönböztet-
hetõ szakaszának fordulópontjairól, fontos állomá-
sairól, és sok szép eredményrõl. Az alapítástól a II.
világháború végéig, 1945-tõl az 1974-ben felépült
új épület birtokba vételéig, majd attól kezdve a 80.
évfordulóig terjedõ idõszakok megelevenedtek
szavai által. Sok, az elõzményekhez és az iskola
történetéhez kapcsolódó személy nevét sorolta:
Demetrovics Alajos, Cselényi Zsigmond,
Adamecz István, Tóth Pál és Halápi Júlia, Pártos
Gyula, Széchenyi Lászlóné, Sági Mária, Kádas
Sándorné, Cséfalvay Rezsõ Pál, Baraczka Tivadar,
Radnai István, Hivessy László, Zombory László,
Hlavács József , Palásthy Árpád.

Az említettek személyével, szerepével, s az
egész iskolatörténettel a továbbiakban a Gödi Al-
manach köteteinek segítségével foglalkozhatnak
az érdeklõdõk, hiszen azokban sok minden megta-
lálható az elhangzottakból.

Az egyik felidézett pedagógus elõd Vizváry
Vilmosné Annuska tanító néni volt, akire – a róla
megjelent Égõ szív címû könyv bemutatásaként –
fia, Vizváry Vilmos, s egy tanítvány, a maga is pe-

dagógus Kasperkiewiczné Szalay Katalin emlé-
keztek szeretettel.

Horváth Ferenc igazgató úr gáláns ajánlattal
lepte meg a hallgatóságot. Napjaink iskolájának
bemutatása helyett meghívta az érdeklõdõket a
Huzellába, ahol személyesen és „kézzelfoghatóan”
gyõzõdhetnek meg arról, hogyan mûködik az in-
tézmény, milyenek a mai feltételek, hogyan folyik
a tanulók és tanárok munkája, milyen sikereket ér-
nek el. 

A délután csemegéit ügyes, tehetséges huzellás
diákok mûsora jelentette: Székely Kinga, majd
Kertesi Adrienn és Bogdányi Ádám népdalokat
énekelt, illetve Kinga szavalatát is hallhattuk. A
Czinóber Klára és Karánsebesstyén Balázs vezeté-
sével a mûvelõdési házban mûködõ Röcögõ Tánc-
együttes gyermek néptáncosai ropták a színpadon,
amikor a sok komoly, felnõttes dolog kivárása után
végre sorra kerültek – szépen és sikeresen ki is tán-
colták magukból a várakozás feszültségét!

Végezetül a klubtagok és vendégeik közösen el-
énekelték Kovács Géza szerzeményét, Göd város
ünnepi dalát 

KISS-KÁSA

Hagyományteremtõk
Elkezdõdött a kilencedik évad

A Gödi SE I. Sakk Csapat 2004. október 3-
án, a Pest megyei I. osztály 2. fordulójá-
ban Érdre utazott tartalékosan, és az Érdi
VSE-tõl 6,5:5,3 arányú vereséget szenve-
dett. Nyertek: Fekete József, Pongó István
és Antal György Bálint. Döntetlen ért el:
Malinik Attila.

Október 24-én Dunakeszi csapatát fo-
gadtuk a Duna Csárdában a 3. fordulóban,
és 6,5:3,5 arányú gyõzelmet arattunk.
Nyertek: Dudás János, Malinik Attila,
Beszterczey László, Pongó István és Antal
György Bálint. Döntetlent ért el: Starosta
János, Fekete József és Sallai Péter.

November 7-én a 4. fordulóban Erdõ-
kertesen jártunk, és 6,5:3,5 arányú gyõzel-
met arattunk. Nyertek: Beszterczey Lász-
ló, Bogád Péter, Sallai Péter, Pongó István
és Antal György Bálint. Döntetlent ért el:
Dudás János, Malinik Attila és Kónya Kár-
oly.

A bajnokság állása a 4. forduló után: 1.:
Százhalombatta 31,5;  2-3.: Gödi SE I. és
Zsámbék 26,5;  4.: Vác 25,5;  5.:  Dunake-
szi 23,5;  6.: Törökbálint 22;  7.: Budaka-
lász 21;  8.: Erdõkertes 20,5;  9.: Érd 15;
10.: Szob 11,5;  11.: Szigetmárton 11;  12.:
Gödi SE II. 5,5 ponttal.

Október 16-án Vácon az Általános Isko-
lai Egyéni és Csapatversenyeken, a 2. for-
dulóban Érsek Laura a korosztályában a
leányok között 3 ponttal a 2. helyen vég-
zett.

November 6-án Ócsán, a Parasport-
napon sakkban Antal György Bálint elsõ
helyezést ért el.

A. GY. B.

Gödi
sakkhírek
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• Külkereskedelmi és irodavezetõi
gyakorlattal, két nyelvvizsgával (an-
gol, német), eseti megbízásra fordí-
tást, szövegszerkesztést vállalok. Te-
lefon: 06-27-330-163, 06-70-310-
2236

• Elektronikai cikkeket gyártó
cég gödi telephelyére keresünk 3 mû-
szakban könnyû fizikai és targoncave-
zetõi munkára (targonca vezetõi enge-
déllyel rendelkezõ) diákokat, fiatalo-
kat. Odajutás céges busszal. Tel: 06-1-
354-3554, 06-20-365-6237

• Pénztárosokat keresünk élelmi-
szer üzletekbe azonnali kezdéssel. Tel:
06-1-354-3554, 06-20-365-6237

• Matamatika oktatás vállalok.
Göd, Kossuth tér 4 .Telefon 06-20-
800-638

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

• Ergoline profi szolárium kedvezõ
áron eladó. Tel.: 06-30-273-9370

• Beretta gázcirkó 26 kW-os új,
kedvezõ áron eladó. Tel.: 06-20-512-
1002

• Speciális zárak ajtó, autó kulcs-
másolás, fõkulcsos zárrendszerek,
helyszíni zárszerelés. Tel.: 06-20-512-
1002

• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, moso-
gatógépek, mikrohullámú sütõk, vil-
lanytûzhelyek javítását vállalom – ga-
ranciával. Telefon: 06-20-318-1325,

27-359-975/31 mellék szombaton és
vasárnap is.

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú te-
kercselés, ablak és lakástakarítás Gö-
dön a Kincsem Parkban. Ny: 10-17-
ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-
1771

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

• Alsógödön, a 2-es út mellett
164 nöl-es telken 1,5 szobás családi
ház eladó. Irányár 18,5 mFt. Érdek-
lódni: 06-20-803-1925

• Eladó Õrbottányban 2 db épí-
tési telek (387 és 403 nöl-es) minden
közû az utcában. Érdeklódni: 06-20-
803-1925

• Felsõgödön, 1 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Érdeklõdni:
06-70-238-0876

Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

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

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútor-
ral, gardrobbal eladó.
Tel.: 06-30-292-7150

Állás- és apróhirdetések 
AGöd SE sportolói és sportvezetõi december
harmadikán a Németh László Általános Isko-
la ebédlõjében gyûltek össze, hogy az elmúlt
négy esztendõ munkáját értékeljék. A megye
szerte jó hírnévnek örvendõ kis városi egye-
sület elnöke, Dr. Horváth László adott számot
az egyesület, a szakosztályok munkáról a köz-
gyûlésen résztvevõ sportembereknek. 

Az elmúlt négy év mozgalmas volt –
hangzott az elnöki megállapítás. Az egyik
legjelentõsebb elvárásként fogalmazták meg
önmaguk számára, hogy a szakosztályokat
kreatívan gondolkodó, cselekvõ, tenni tudó
és akaró személyek irányítsák. - Sajnálatos,
hogy idõközben egyik vezetõtársunkat - Kõ-
mûves Laci bácsit - váratlan halálával el-
vesztettük – mondta Dr. Horváth László. -
Sok-sok anyagi és személyi problémával
volt terhelt ez az idõszak – hallhattuk az ön-
kritikus értékelést. - A szakosztályok többsé-
ge elõremutató, középtávú koncepcióval
rendelkezik. Az elmúlt négy év alatt az egye-
sület létszáma nõtt, a gyerekek részvételével
az utánpótlás bázisunk erõsödött. A szülõk
egyre szívesebben engedik el gyermekeiket
szakosztályainkba. Ha a szülõ ellátogat léte-
sítményeinkbe, s ha azt látja, hogy gyerme-
ke kellemes helyen van, jó szakemberekkel
dolgozunk, akkor sokszor maga is kedvet
kap, hogy csatlakozzon hozzánk, s mi ennek
nagyon örülünk. 

Az elmúlt idõszak alatt két új szakosztá-
lyunk alakult: a motoros és a vízilabda. Léte-
sítményeink használati jogát 2012-ig biztosí-
tottuk, bevételi forrásainkat a tenisz létesítmé-
nyünk bérleti díjával bõvítettük.  Acsónakház
és edzõterem folyamatos felújításával a léte-
sítmény értékét jelentõsen növeltük.  A labda-
rúgópálya körül salakozással, tereprendezés-
sel, a minõségi környezet kialakításának alap-

jait teremtettük meg. Megkezdõdött a sport-
csarnok építése, reméljük, hogy 2005-ben bir-
tokba vehetjük, ettõl még nagyobb fellendü-
lést várunk a városunk sportéletében.

Akorábbi helyi sajtóval való rossz kapcso-
latunk orvoslására önálló egyesületi lapot in-
dítottunk, ami három kiadást élt meg.

Pénzügyi szinten megerõsödtünk, melyet
az önkormányzatnak, a szponzoroknak, a
sportolóknak és természetesen a szülõk önzet-
len támogatásának köszönhetünk.

Dr. Horváth László szakmai beszámolója
végén ismertette az egyesület pénzügyi hely-
zetét, a bevételeket és kiadásokat. Apénzügyi
beszámolóból kiderült: a bevétel fõ forrásai,
15.780 eFt-ot Göd Város Önkormányzat tá-
mogatásából, tagdíjakból 2.241 eFt, egyéb be-
vételbõl 1.090  eFt származik. A bevétel
22.312 eFt, a kiadás 21. 312 eFt volt.

Az elnöki beszámoló után került sor az el-
nökválasztásra, melyre ketten aspiráltak, Dr.
Horváth László és a 38 éves labdarúgó
Kriska Gábor. A jelenlévõk Dr. Horváth
Lászlóra 63-an, míg Kriska Gáborra 25-en
szavaztak. A közgyûlés voksolása alapján a
következõ négy évben is Dr. Horváth László
látja el a Gödi SE elnöki teendõit, irányítja a
sportegyesületet. Az elnökség a szakosztály-
vezetõkbõl és a közgyûlés által megválasztott
tagokból áll, név szerint: Németh András,
Bagócsi Sándor, Dr. Megyeri Szabolcs, Kol-
lár Zalán, Csaba Zoltán, Bauer Béla és Né-
meth István kapott bizalmat. A felügyelõ bi-
zottsági tagok: Horváth Tibor, Havelka Imre
és Vincze Dánielné.

A jó hangulatú közgyûlés végén Dr. Hor-
váth László elnök megköszönte a sportolók és
sportvezetõk bizalmát, akiknek sok sikert kí-
vánt az elkövetkezendõ idõszakra.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Régi-új elnök
Két új szakosztállyal bõvült a Göd SE
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Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények

2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

Ezermester,
munkát 
vállal!
Telefon: 

06-20-471-3843
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F a m í l i a  
A B C

2131 Göd, Ady E. u. 4.
Szeretettel várja 

vásárlóit
H-P.: 6.30-19.00 óráig
Szo.-V.: 7.00-18.00-ig

Karácsonyig 
olcsó szaloncukrok

750,-/kg-tól.
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Szolárium Stúdió
NYÍLT

2 álló és 2 fekvõ 
géppel
Nyitva: 

H-P.: 9-13-ig, 15-20-ig
Szo.: 9-13-ig

Göd, Pesti út 112.
(a Penny-vel szemben)
Tel.: 06-20-530-6664
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