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Az újév mindig ünnep, a jövõ ünnepe,
egyben a remény ébredésének pillanata.
Az új esztendõ az egész teremtett világ, s
benne minden jobb sorsában bízó emberi
remény újjászületésének pillanata is. Az
újév ezért a hit, a remény és a bizakodás
ünnepe. 

Azt mondják, minden ember létezésé-
nek középpontjában van egy álom, amely-
nek valóra váltásáért képes akár egész éle-
ten át küzdeni, sokszor azonban ehhez egy
egész élet munkája is kevés. Így van ez a
nemzet életében is. 

Egy nemzet közös álmának megvalósí-
tásáért generációkon át sokan akár életüket
is áldozzák, de elég csak egy felelõtlen lé-
pés, meggondolatlan kijelentés, és örökre
elillan az álom. A felnövekvõ és egymást

váltó generációk idõrõl idõre szembesítik a
társadalmat az elfeledett, útszélen hagyott,
ködbe veszett álmokkal. Amagyar nemzet
ezer esztendõs történelmében bizony sok
ilyen ködbe veszett álmot tudnánk felso-
rolni. De vajon a mai Magyarországon,
milyen ködbe veszõ álmot fog számon
kérni az utánunk következõ generáció? 

2004-ben teljesült egy álom, tagjai let-
tünk az Európai Uniónak, ugyanakkor sze-
gényebbek is lettünk egy álommal. Egy
álommal, amely a nemzet határokon átíve-
lõ egyesítését jelenthette volna, történelmi
elégtételként hazánk 80 esztendõvel ez-
elõtti megcsonkításáért.

A mai Magyarország néhány dolgot
sajnos nehezen tudna megmagyarázni a
jövõ generációnak. Például a szabadságot,
amelyet önkényes értelmezésben a maga
javára használ a hatalom, és amelyrõl in-
kább a közöny, semmint a szeretet jutna
eszükbe. Vagy a felelõs hazafiság fogal-
mát, amelynek zászlaja alatt becsuktuk az
ország kapuját 2,5 millió határon túl élõ
magyar honfitársunk elõtt, önkezünkkel
ütve újabb sebet ezzel amúgy is régóta
vérzõ lelkükön. De nem kevésbé a ma-
gyar kormányfõ Vatikánban elkövetett
diplomáciai randalírozását, amellyel szán-
dékaival szemben nem a Magyar Püspöki
Kart, hanem saját magát és Magyarorszá-
got járatta le. 

Folytatás a 2. oldalon

Kedves Gödi Polgárok!

Immár harmadik alkalommal került megren-
dezésre önkormányzati kezdeményezésre
arany vasárnap délutánján a Mindenki
Karácsonya, ahová elsõsorban nagycsalá-
dosokat és hátrányos helyzetben lévõ csalá-
dokat vártunk.

Folytatás a 9. oldalon

Mindenki karácsonya

Az emlékezés Jézus születésére az em-
beriség nagy részének egyetemleges ta-
núságtétele, a régmúlt történelmi idõk-
ben lezajlott bibliai események minden-
napjainkra ugyan már nem jellemzõk,
de tetteinkben felfedezhetõk jézusi cse-
lekedetek. Atörténelmi múltban gyöke-
rezõ karácsonyi ünnepek mára is érvé-
nyes üzenete a szeretet, mely megnyil-
vánul embertársaink iránti érzelmeink-
ben, a gyermeknevelés önfeláldozást
kívánó nemes folyamatában, önzetlen,
érdeknélküli társas kapcsolatainkban.
Visszaemlékezve gyermekkoromra, a
régi Úttörõ Áruház, vagy a Corvin Áru-
ház mai „plázás” szemmel nézve szegé-

nyes választékára, karácsonyi bevásárló
rohamaira, elmondhatom, hogy az ün-
nepi pillanatok folyamatosan veszíte-
nek történelmi üzenetükbõl. Ahangsúly
áttevõdik: az emelkedettséget és az ér-
zelmekkel túlfûtött szentestei hangula-
tot fokozatosan felváltja az érzelem-
mentes, tülekedéssel járó ajándék be-
szerzés. A „mindent készen megkapsz”
kényelme megfoszt azoktól a közös él-
ményektõl, melyek a közelmúlt kará-
csonyi hangulatát biztosították. A tõ-
lünk idegen kultúrák meghonosítása se-
gíti hagyományaink elvesztését, ha nem
figyelünk eléggé dolgainkra. 

Folytatás a 9. oldalon

Ünnepi pillanatok

Örömmel értesítjük Önöket,
hogy februártól új szolgáltatást in-
dítunk el: kivisszük Önökhöz a
könyvtárat. Szeretnénk, ha a távol-
ság és a nehéz megközelítés nem
akadályozná a könyvbarátokat ab-

ban, hogy kedvükre válogassanak
könyvek és folyóiratok között.
Ezért a TOPhÁZ Egészségügyi
Otthonban várjuk Önöket havonta
egyszer, egy szerdai napon.

Írásunk a 12. oldalon található

Könyvtár Bócsán!

Ismét eltelt egy esztendõ, és újfent
örömmel jelenthetem, hogy a
2004-re tervezett feladatokat az
Önök hathatós támogatásával elvé-
geztük, melyekért ezúton szeret-
nénk köszönetet mondani mindan-
nyiójuknak. 

Magyarországon, s ezen belül
városunkban mérföldkõnek számí-
tó eseménynek voltunk részesei,
amikor 2004. május 1-én immár hi-
vatalosan is az Európai Unió tagjá-
vá váltunk, és ezzel részévé lettünk
egy közösségnek, ahol olyan lehe-
tõségek nyíltak meg e sokat veszõ-

dõ nép elõtt, amelyrõl nem is régen
még álmodni sem mertünk. Váro-
sunkban is igyekeztünk ezt méltó-
képpen megünnepelni, és nagy
örömünkre szolgált, hogy Göd la-
kossága oly nagy létszámban és
együtt tudott örülni e nem minden-
napi eseménynek. 

Igazi öröm számunkra az, hogy
úgy a nagy nemzeti ünnepeinken,
mint egyéb más – pl. a tiszta váro-
sért végzett – akciókban, rendezvé-
nyeinken – mint a már hagyomány-
nyá vált Gödi Nyárnyitó Napokon
– egyre növekvõ létszámban
EGYÜTT VAGYUNK. Ez komoly
értéke városunknak, köszönet érte
Önöknek.

Az elmúlt évben elvégzett fel-
adatokról szólva is azt gondolom,
hogy ugyan sok tennivalónk van
még, de megnyugvással tekinthe-
tünk vissza a 2004-es évre. 

2004-ben az elõzõ évhez képest
meg tudtuk duplázni a városra
szánt fejlesztési pénzeket, és így
kerülhetett sor a Göd életében eddi-
gi legnagyobb beruházására (1.200
M Ft.), a teljes csatornahálózat
megépítésére, melynek befejezési
határideje 2005 júniusa. 

Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Gödiek!



2ÚJ ÉV - ÚJ KIHÍVÁSOK

Folytatás az 1. oldalról.
Magyarázat talán van mindezekre, de

mentség nincs. Akinek újra és újra átírják,
elhomályosítják a múltját, aki úgy érzi, el
akarják tõle venni a saját történelmét, az
elõbb-utóbb elveszíti a biztonságérzetét és
a tisztánlátását is. Pedig a történelem és a
biztonság Krisztus születése óta karonfog-
va jár.

Az új esztendõ az otthon ünnepe is. A
helyé, ahol nemcsak fedél kerül a fejünk
fölé, de elfogadnak minket, ahol kitelje-
sedhetünk, ahol felelõsséget éreznek irán-
tunk, és felelõsséget várnak tõlünk. Egy
országé, ahol otthon lehetünk saját bizton-
ságos világunkban; a hazánké, amely az
otthonunk: ez volt a nagy álom, a nagy kö-
zös álom, 1990-ben. 

Sokan talán azért nem hallották meg
határon túli testvéreink kopogtatását,
mert nincsenek otthon. S ha nincsenek
otthon, hát hiába is a kopognak, nincs, aki
ajtót nyisson. De vajon tudunk-e ma még
egyáltalán otthon lenni? Tudjuk-e, akar-
juk-e szeretni a családunkat, a munkán-
kat, a hazánkat, vagy már annyira eltávo-
lodtunk, hogy nincs is az a dörömbölés,
ami még utolérhetne és otthon találhatna
bennünket?

Ami a családban a szeretet, az a nemzet
életében a bizalom.  mai idõk tapasztalatai,
a félelmet keltõ hírek, a bizonytalanná vá-
ló jövõ szorongást ébresztenek bennünk.
Nehéz kilátni a gomolygó ködbõl, láthatat-
lanná töpörödött a társadalmi bizalom. He-
lyette gyanakvás, hitetlenség, õszintétlen-
ség komor árnyékai vesznek minket körbe
ország- és városszerte egyaránt.

Egyre többek szerint nemzetünk béké-

je nem maradhat sokáig túszként azok ke-
zében, akik az erõszakot, az arroganciát és
a politikai megosztást tekintik egyedüli
eszköznek hatalmuk megtartásához. Ezért
mindent meg kell tenni a jövõben is, vá-
roshatáron belül és azon túl egyaránt, az
igazságosság, az emberi méltóság, a de-
mokrácia megvédésére, a megosztó és
gyûlöletkeltõ megnyilvánulások felszá-
molásáért!

Aszaporodó baljós jelek, a napról nap-
ra nehezebb élet és szomorúbb valóság
ellenére is azt javaslom, hogy higgyük el,
létezik egy biztonságos, kiszámítható,
erõs és gyarapodó Magyarország, amely
az igazi otthonunk. Higgyük el, hogy
megvan még a régi álom. Létezik egy
másik Magyarország, ahol az emberek
bizalommal fordulnak egymáshoz. Egy
másik Magyarország, ahová el lehet jutni,
amit fel lehet építeni. Mint a magyarok
nagy nekiveselkedéseinek idején, amikor
sokak ámulatára néhány év alatt más né-
pek évtizednyi útját jártuk be. Mert min-
dig, nehéz járású idõkben is létezik az a
Magyarország, amit nem a szemünkkel,
hanem a szívünkkel láthatunk, s csak
ezek a baráti szívek teremthetik meg a
biztos határait, mert e baráti szívek által a
határok jelképessé válnak. 

Ezen gondolatok jegyében kívánok a
2005-ös évre nemzetünknek az ideinél ke-
vesebb ködbe veszõ álmot, Göd városának
békességet, valamennyiüknek pedig sike-
rekben gazdag új esztendõt, hitet, reményt
és boldogságot.

IMRE ZSOLT

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Kedves Gödi Polgárok!Tisztelt Gödiek!

Amikor a 21. századi Magyaror-
szág uniós polgáraként elsõ alka-
lommal kívánhatunk Önnek e lap
hasábjain keresztül egészségben
tölthetõ, eredményes, boldog új
esztendõt, egyúttal szeretnénk kö-
szönetünket és nagyrabecsülésün-
ket is kifejezni, amiért a mögöttünk
hagyott tíz hónapban kritikus olva-
sóként és alkotótársként segítette
szerkesztõségünk munkáját. 

Köszönjük támogató szavait, öt-
leteit, segítõ szándékú javaslatait,
melyek jelentõsen hozzájárultak a
kétirányú kommunikáció kiteljese-
déséhez. 

Bízunk benne, hogy az elmúlt
idõszakban megtapasztalt segítõ
együttmûködés tartalma tovább
gazdagodik, színesedik a most ránk
köszönt új évben. 

Formáljuk közösen olyanná az
újságot, melyben mindenki megta-
lálja a számára fontos és érdekes
információt. Olyan Gödi Körkép-et
szeretnénk szerkeszteni, melyet
mindannyian jó érzéssel veszünk
kézbe. Olyan lapot, amely hûen
tükrözi az Önkormányzat munká-
ját, a gödi emberek örömét és kese-

rûségét. Olyan lapot kívánunk hó-
napról hónapra az ön asztalára le-
tenni, amely mértéktartó hangvéte-
lével, tényekre épülõ tudósításai-
val, riportjaival az értelmes és tar-
talmas párbeszéd elkötelezettjeként
a város fejlõdését, gyarapodását
szolgálja. 

E közös alkotó munkában to-
vábbra is várjuk az Ön együttgon-
dolkodását, jobbító szándékú véle-
ményét, javaslatait. Formáljuk
együtt olyan várossá Gödöt, ahol
mindannyian jól érezzük magun-
kat. Ehhez – a sok szépséget, néha
lemondást és emberi kiállást is vál-
laló – városépítõ, otthonteremtõ te-
vékenységhez kívánunk Önnek si-
keres munkálkodást.

KISS-KÁSA ÉVA VETÉSI IMRE

FÕSZERKESZTÕ FELELÕS KIADÓ

Kedves Olvasó!

Folytatás az 1. oldalról
Mellette megkezdtük az építését

a márciusban átadásra kerülõ, oly
régóta áhított, nemzetközi szabvá-
nyoknak is megfelelõ városi sport-
csarnoknak. Itt is külön meg kell kö-
szönöm mindazok segítségét, akik a
jelenleg is forgalmazott  téglajegyek
megvásárlásával anyagilag, illetve
azoknak is akik erkölcsileg támo-
gatják azt, hogy így EGYÜTT ré-
szesei lehetünk városunk gazdago-
dásának, egy nagyszerû sportlétesít-
ménynek.

Az elmúlt évben a számos egyéb,
kötelezõ feladat mellett elvégzett, ki-
emelkedõbb munkákat szeretném (a
teljesség igénye nélkül) felsorolni:

A József Attila Mûvelõdési Ház
homlokzata új köntöst kapott.  Hoz-
záfogtunk az Ady Klub felújításá-
hoz is. Megkezdõdött a Béke úti
óvoda teljes felújítása. A járdaépítés
során 2004-ben, a lakosság összefo-
gásával EGYÜTT eredményeseb-
bek voltunk, és kiépítettük a temetõ-
höz vezetõ útszakaszt is.

Az útépítés döntõ többségében
csak karbantartás jellegû volt. Kö-
szönet érte azon választókerületi
képviselõknek, akik jól sáfárkodtak
pénzeszközeikkel, a csatornaépítés
befejeztével minden energiánkat er-
re fogjuk koncentrálni.

Három, EU szabványoknak meg-
felelõ játszóteret adtunk át, melybõl
a Hernád-közi, mint ahogy azt már
korábban megírtuk, komoly lakos-
sági támogatással épült meg.

Városunkban igen komoly gon-
dokat okoz a csapadékvíz. E gondo-
kon évrõl-évre igyekszünk enyhíte-
ni, így a múlt évben is központilag,
tervszerûen, sokat tettünk elvezeté-
sének megoldásáért.  

Még hosszasan lehetne sorolni az
eredményeket, de zömében azt
igyekeztem érzékeltetni, hogy mi
mindenre vagyunk képesek
EGYÜTT, és mi mindenre leszünk
képesek továbbra is, ha legalább
ilyen, de ha lehet még nagyobb mér-
tékben összefogunk.

Képesek leszünk arra, hogy a vá-
rosvezetés által eddig megvásárolt
80.000 m2 (ma már a város tulajdo-
nát képezõ) földterületen megvaló-
síthassuk termálfürdõnk teljes fej-
lesztését, felépíthessük az új iskola-
komplexumunkat, és a városhoz
méltó mûvelõdési és kulturális köz-
pontunkat.

Mindezekre EGYÜTT képesek
vagyunk, EGYÜTT képesek le-
szünk!

A jövõbeni feladatok ellátásához
további összefogás, töretlen és ön-
zetlen munka, lendület, szerencse,
igen jó erõ és egészség szükséges.

Ezért az önkormányzat és a ma-
gam nevében mindannyiunknak, az
egész város lakosságának sok sze-
rencsét, nagyon jó munkabírást,
erõt, egészséget, kiegyensúlyozott,
boldog családi életet kívánok a
2005-ös évben!

SÁNDOR ISTVÁN
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3 KÖZÉLET

Nyilvánosság 
- törvényesség

A fenti megkereséshez csatolt dokumentum olyan kérdéseket vet
fel, melyekkel kapcsolatban a következõ levelet intéztük a városi
képviselõ-testülethez:

GÖD VÁROS 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE részére
2131 Göd, Pesti út 81. 

Tisztelt Képviselõ-testület!
A 2004. december 9-i közmeghallgatáson elhangzott állampolgári
kérdésre a jegyzõ úr által adott válasz révén nyilvánosságot kapott a
Képviselõ-testületnek egy aznapi, zárt ülésen hozott, az alpolgármes-
teri és egy, az önkormányzat által létrehozott alapítvány elnöki tiszt-
ségének összeférhetetlenségére vonatkozó döntése. Lapunk decem-
beri számában (7. oldal, Összeférhetetlenségi eljárás az alpolgármes-
ter ellen, Pinczehelyi Tamás jogorvoslati lehetõséggel él címmel)
cikk jelent meg e tárgykörben: elsõ részében a jegyzõ tájékoztatja az
olvasókat az esetrõl azzal, hogy a végleges döntéshez a BM illetéke-
seinek állásfoglalását kéri a Hivatal. A második részben az eljárás
alanya nyilatkozott s bejelentette, hogy jogorvoslati lehetõségével él-
ni kíván. 

2005. január 07-én megkeresés érkezett a lap felelõs kiadójához és
fõszerkesztõjéhez (a tizennyolc fõs testületbõl öt képviselõ által alá-
írva) az eset körülményeivel kapcsolatos további vélemény megje-
lentetése érdekében. Mivel ismereteink szerint jelenleg a Pest Me-
gyei Bíróság elõtt több benyújtott kereset is döntésre vár ez ügyben,
úgy ítéljük meg, hogy a bíróságnak a szükséges körülmények mérle-
gelése után hozott határozata garantálhatja majd, hogy objektíven le-
hessen tudósítani az olvasókat. 

Mi, a Gödi Körkép készítõi a jogilag tisztázatlan helyzetben nem
kívánunk – sem egyik, sem másik fél valós, vélt vagy részigazságá-
nak sem erõsítésével, sem cáfolásával, vagy akár csak közzétételével
– állásfoglalást sugallni, s nem kívánjuk kockáztatni a lap sokak ál-
tal elismert függetlenségét. 

A korrekt és közérdekû tájékoztatás érdekében azzal a kéréssel for-
dulunk a tisztelt Képviselõ-testülethez, hogy az üggyel kapcsolato-
san szíveskedjenek hiteles felvilágosítást, állásfoglalást adni szer-
kesztõségünk részére, ezáltal az olvasók számára. Állásfoglalásuk-
nak – s ha kell, valamennyi érdekelt fel véleményének – egy idõben
való megjelentetését a Sajtó Törvény értelmében a Gödi Körkép kö-
vetkezõ számában (számaiban) biztosítjuk. 

Göd, 2005. január 10.                                                            

Vetési Imre Kása Éva 
felelõs kiadó fõszerkesztõ

(Ezen levelet a Polgármesteri Hivatal titkárságán hivatalosan átadtuk.)

Olvasóink tájékoztatása érdekében közzé tesszük a szerkesztõsé-
günkhöz érkezett megkeresést:

Kiss-Kása Éva fõszerkesztõ asszony 
Vetési Imre felelõs kiadó r.
s. k. 

Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony, 
Tisztelt Felelõs Kiadó!

Pinczehelyi Tamásnak a Gödi Körkép decemberi számában megje-
lent, az összeférhetetlenségi eljárásról szóló írása megkérdõjelezte a
Testület eljárásának tisztességességét.
Mivel a Pest Megyei Bíróság döntése csak az eljárás jogszabálysze-
rûségét fogja tisztázni, a mellékelt válaszlevelet aláíró képviselõk ra-
gaszkodnak a levél megjelentetéséhez az „Önkormányzati hírek” ro-
vatban.

Göd, 2005. január 6.
Tisztelettel: Dr. Horváth Viktor, képviselõ

Az önkormányzat eljárása
A házunk építési telkét 1996-ban vá-
sároltuk az önkormányzattól, a fris-
sen parcellázott területen mi a Köz-
társaság utca 38. házszámot kaptuk.
Úgy tûnt, az önkormányzat nem le-
hetett elégedett ezzel a névvel, mert
három év múlva az utcát átnevezte
Rómaiak útjára. Errõl úgy értesül-
tünk, hogy egy napon valaki Római-
ak útja feliratú táblákat szerelt fel az
utcában. Az én személyimben ekkor
még a Köztársaság útja szerepelt, de
elsõszülött leányom már Rómaiak út-
ja 2. bejegyzésû lakcímigazolványt
kapott. A nejem fél évvel késõbb je-
lentkezett be, az õ lakcímkártyájára
Rómaiak útja 6 került. Legnagyobb
meglepetésemre, amikor az én lak-
címkártyámon is szerettem volna az
új házszámot bevezetni, az önkor-
mányzat okmányirodája elutasította a
bejegyzést, mondván õk sem tudják,
a házunk pontosan milyen számot vi-
sel. 2002-ig úgy éltünk egy háztartás-
ban, hogy hármunknak három külön-
bözõ lakcíme volt. Ez persze elõny
bizonyos promóciós játékoknál, ahol
a különbözõ lakcím miatt dupla ne-
vezést is be tudtunk nyújtani. Az már
csak hab a tortán, hogy a 2002-es vá-
lasztásokon az önkormányzat nyil-
vántartása szerint a nejemmel külön
szavazókörben kellett volna megje-
lennünk, habár egy házban laktunk.
Végül 2002. tavaszán megszületett
az önkormányzat írásos határozata
így hivatalosan is a Rómaiak útja 6.
számot kaptuk.

A szolgáltatók tájékoztatása
A fent említett határozatot a szol-

gáltatóknak is megküldte az önkor-
mányzat, akik feltehetõen szabályo-
san irattározták azt, csak éppen az in-
tézkedés maradt el. Egy év után kivé-
tel nélkül mindegyik szolgáltató to-
vábbra is a régi címre postázott, ami-

kor kezembe vettem a kezdeménye-
zést. A TIGÁZ gond nélkül átvezette
a változást, a DMRV Rt. írásos beje-
lentést kért, az ELMÜ és az Invitel to-
vábbra is a régi címen tart nyilván, de
legalább számlázási címnek hajlandó
volt feltüntetni a Rómaiak útját. Ez az
átírás akkor lehet fontos, ha valaki
kölcsönt akar felvenni, amihez általá-
ban közüzemi számlákat kérnek. Ha a
cím nem pontos, gondok lehetnek az
elbírálásnál.

Az átállás költségei
A kedves olvasók dolgát meg-

könnyítendõ álljon itt egy lista azok-
ról a szervezetekrõl, akiket a lakcím-
változással kapcsolatban fel kell ke-
resni:

- munkáltató, - iskola, óvoda, -
nyugdíjpénztár (magán- és
önkéntes),- egészségpénztár, - szám-
lavezetõ pénzintézet, - hitelezõk,-
biztosítók (lakás, gépjármû, élet,
stb.), - közlekedési hatóság (gépjármû
forgalmi), - egyesületek,-  társadalmi
szervezetek, - hírlap elõfizetések, -
kereskedelmi nyilvántartások stb.

Saját tapasztalatom szerint a cím-
változás teljes ügyintézése megköze-
lítõleg 2-3 ezer forint kommunikációs
költséget, valamint két teljes munka-
napot vesz igénybe. Természetesen
további bonyodalmakat okoz, ha va-
lakinek vállalkozása, alapítványa van
bejegyezve az adott lakcímre.

Jobb eligazodás
Bár az utcánk immár 5 éve viseli a

Rómaiak útja nevet, eddig még egy
olyan térképet sem láttam Gödrõl,
amin szerepelne ez az utcanév. 

A tisztelt önkormányzatnak java-
solnám, hogy az ingatlanok átszámo-
zását alaposan fontolják meg, de fõ-
leg ne hangoztassák, hogy a lakosság-
nak se költséget, se fáradtságot nem
jelent.

(NÉV A SZERKESZTÕSÉGBEN)

Egy lakcímváltozás
hiteles története

A Gödi Körkép közelmúlt számában jelent meg az önkormányzat
tájékoztatója a várható házszám-változásokról. Ehhez kapcsoló-
dóan szeretném megosztani az olvasókkal saját történetemet,
hogy idõben fel tudjanak készülni a rájuk váró nehézségekre.
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– Képviselõ Úr! Kérem, legyen
szíves a fontosnak tartott szem-
pontjai szerint bemutatkozni!

– Az ELTE-n végeztem törté-
nelem-német szakon 1991-ben.
Közben fél évig Németországban
– az akkori NSZK-ban –
Göttingenben járhattam egy sze-
mesztert. Életre szóló tapasztala-
tokat szereztem, amelyek alapve-
tõen megváltoztatták gondolko-
dásmódomat.

Feleségemmel, Ágotával
együtt a Váci Piarista Gimnázi-
umban tanítunk, Balázs nagyfi-
unk pedig ugyanott a nyolcosztá-
lyos gimnázium ötödik osztályá-
ba jár, Eszterünk elsõs a Németh
László Általános Iskolában, And-
risunk pedig a Lenkey utcai óvo-
dában középsõ csoportos.

– A tanári diploma megszerzé-
se után milyen tapasztalatokra
tett szert, mint pályakezdõ peda-
gógus?

– Öt évig Budapesten, az elsõ
nyolcosztályos gimnáziumban, a
Németh László Gimnáziumban
tanítottam. Nagyon komoly szel-
lemi mûhelynek számított az is-
kola, sokat tanultam a szakmáról,
és kiváló pedagógusokat ismer-
tem meg.

Öt év után kalandos élet követ-
kezett: könyvszerkesztõként, biz-
tosítási projektmenedzserként,

majd újságíróként dolgoztam.
Utóbbit még most is gyakorlom.

– Mi irányította a politika felé,
és idõben meddig tekinthetünk
vissza a kezdeti lépésekre?

– Történelemtanárként a politi-
ka mindig érdekelt. Így kerültem
kapcsolatba a helyi Fidesz szer-
vezettel, és ’98-ban, a 8-as kör-

zetben meg is nyertem a válasz-
tást.

– Milyen megbízatás hárult
Önre akkor?

– Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökének vá-
lasztott meg a képviselõ-testület.
Az önkormányzat tagjai mint
gyakorló tanárról feltételezték,
hogy érteni fogok ehhez a mun-
kához, és én is bíztam abban,
hogy meg tudom oldani a felada-
tot. Akkori munkámról nem ne-
kem kell véleményt formálnom.
Néhány dologra azonban büszke
vagyok: megválasztottuk a
Huzella iskola új igazgatóját,
Horváth Ferencet, aki, úgy gon-
dolom, kollégáival együtt egy re-
mek iskolát teremtett. Megépítet-
tük az alsógödi iskola új szárnyát,
amely a város egyik legmoder-
nebb épülete. A két iskola tantes-
tületét is sikerült egymáshoz kö-
zelebb édesíteni. Kezdeményez-
tem, hogy félévente rendezzenek
közös pedagógiai napot, amelyet
egyik alkalommal a Huzella isko-
lában tartanak a tantestületek,
másik alkalommal a Németh
László iskolában. Örömmel ta-
pasztalom, hogy ez a kezdemé-
nyezés a mai napig is tart.

– Hogyan alakult képviselõi te-
vékenysége az újabb választáso-
kat követõen?

– Az elmúlt két évben érvénye-
sült a szocialista többség akarata.
Elvesztettem ugyan a nyolcadik
körzetben a választást, de így is
több szavazatot kaptam, mint az
elõzõ ciklusban. A nyolcas körzet
jelenlegi szocialista képviselõje,
Sógor András Lászlóné több mint
két éve egyetlen egyszer sem

szólt hozzá a testületi-üléseken!
Nem tudom, hogyan képviseli
körzetének érdekeit, ezzel majd
neki választói irányában kell el-
számolnia.

– Pártja listáján mégis beke-
rült a képviselõk közé, most egy
másik bizottságnak az elnöke.

– A testület 2002-ben az Ügy-
rendi, Jogi és Közbiztonsági Bi-
zottság elnökévé választott. E bi-
zottságnak korábban kisebb sze-
repe volt, mint jelenleg. Elõlépett
az önkormányzat – ha lehet egy-
általán rangsorolni – legfonto-
sabb bizottságai közé. Az ügyren-
di bizottság számos politikainak
tûnõ ügyet tárgyalt pro és kontra,
amelyekben mindkét oldalon a
vélt vagy valós támadások ellen
kérnek kivizsgálást. Önkormány-
zati szerzõdések jogi vonatkozá-
sai kapcsán, nagy örömömre, már
nem tudja senki sem megkerülni
az ÜJKB-t! Megszûntek a biankó
felhatalmazások! A szocialisták
az elsõ évben folyamatosan ilyen
felhatalmazást kértek jogi szerzõ-
dések megkötéséhez a képviselõ-
testülettõl. Ezt a gyakorlatot a tes-
tület megszüntette, mert a „több
szem többet lát” elv alapján min-
denkinek az az érdeke, hogy az
önkormányzat a lehetõ legelõ-
nyösebb szerzõdést kösse. Azt
gondolom, hogy az elmúlt két év-
nek ez a legnagyobb eredménye.

– Hogyan lehetséges átlátni azt
a jogszabály-tengert, amelynek
alkotó törvényeit és rendeleteit az
önkormányzatok mûködésének
szabályozása érdekében kodifi-
káltak a jogalkotók? 

– Vegyünk egy példát. A bizott-
ság elnökeként az alpolgármeste-
ri összeférhetetlenség kérdésében
számos jogszabályt össze kellett
fésülni. A jog csodálatos, logikus

és racionális. Ahogy haladok az
ismeretekkel elõre a jogi bizottsá-
gi munkám során, egyre jobban
érdekel a feladat. Végigolvastam
számos önkormányzati rendele-
tet, s úgy érzem, hogy ebben a
kérdéskörben is nagyot léptem
elõre saját tudásom tekintetében.
Még rengeteget kell fejlõdnöm,
hiszen nem vagyok jogász.

– Hogyan boldogul bizottsági
elnökként a különbözõ politikai
akaratok sodrásában?

Úgy érzem, hogy az elmúlt két
évben sok olyan önkormányzati
döntés született, amelyet a szoci-
alista frakció az erõ birtokában
oldott meg – nem törekedtek kon-
szenzusra. Eddigi többségük je-
lenleg törékennyé vált, stílusvál-
tásuk egybõl látható. Ez a követ-
kezõ két évre akár biztató jel is
lehet. Helyi „ügyek” vannak,
amelyeket közösen kell megolda-
ni a város érdekében. Így tudtunk
együttmûködni a Kolping katoli-
kus iskola ügyében is – hogy csak
a legutóbbi példát említsem.
Ugyanakkor elmondható, hogy
sok esetben azért nem tudunk
elõrelépni, mindenki számára el-
fogadható megoldást találni, mert
a város vezetése visszatart infor-
mációkat.

– Milyen kitûzött célokkal in-
dult neki a ciklus második felé-
nek, és mely feladatok kapnak
hangsúlyt további tevékenységé-
ben?

– A jövõt illetõen az eddigi
gyakorlatot kívánom folytatni a
nyolcas körzetben való jelenlé-
temmel, s azokat a lakókat, akik
hozzám fordulnak panaszaikkal,
ahogy tudom, úgy segítem.

Az ÜJKB jól mûködik és szó
szerint demokratikusan. Ezen a
gyakorlaton nem kívánok változ-
tatni. A már említett „több
szem…” elv alapján igenis min-
denkit meg kell hallgatni, hogy a
legtöbb körülményt mérlegelve
helyesen dönthessünk!

Most rajzolódik ki a kistérségi
társulás feladatköre is. Ebben a
munkában teljes mellszélességgel
kívánok dolgozni. Ebben látom
az önkormányzat kifutási lehetõ-
ségét, hiszen az egész világ pá-
lyázati rendszerekre épül. Kistér-
ségként komoly anyagi források-
hoz is hozzájuthatunk.

- Köszönöm a riportot!
- Én is köszönöm a beszélge-

tést! Minden kedves gödi polgár-
nak boldog Újévet kívánok!

KÉ

Salamon Tamás 
viták kereszttüzében vezeti a bizottságot

Salamon Tamás az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság (ÜJKB) elnöke második ciklusát tölti a képviselõ testületben. Mint
mondta, ez a bizottság a korábbi idõkkel ellentétben az érdeklõdés középpontjába került, s komoly – jogot és közigazgatást is érintõ
– viták zajlanak ülésein.

Salamon Tamás az ügyrendi bizottság
elnökeként számos nehéz ügyet 

sikeresen végigtárgyalt

A Fidesz frakció tagjaként dolgozik a képviselõ-testületben



5 KÉPVISELÕINK

- Pártoktól függetlenül, listán kerültem
be a 2002-es választások alkalmával a
képviselõ-testületbe. A választás más-
napján felhívott telefonon a megválasz-
tott polgármester, Sándor István és gra-
tulált bekerülésemhez. Õ alkalmasnak
tartott arra, hogy a sportéletet irányít-
sam Gödön. Ha én ebben látok fantázi-
át, s tenni is akarok érte, akkor támogat-
ják, hogy én legyek a sportbizottság el-
nöke. – mondta. Elgondolkoztam rajta,
megkérdeztem azokat a szervezeteket,
amelyek bejuttattak, s azt mondták,
hogy tegyem le a voksomat Sándor
Istvánék mellé. Akkor én ezt megígér-
tem nekik, meg is tettem. Nem olyan
ember vagyok, aki ma ezt mondom,
holnap meg azt. Így lettem baloldali
képviselõ, bár nem az MSZP és az
SZDSZ támogatásával választottak
meg. Mivel ilyen irányultságú érzelme-
im vannak, nem volt nehezemre, hogy a
baloldal mellé álljak.

- A politika után beszéljünk a sport-
ról, meg annak téged érintõ emberi ol-
daláról.

- Azért egy kicsit szomorú vagyok,
mert kevés embert mozgat meg Gödön
a sport. Pedig 11 szakosztályunk van.
Labdarúgó csapatunk megyei másod-
osztályban, nõi kézilabda csapatunk
NB I/B-ben szerepel, a sikeres utánpót-
lás-nevelésrõl híres kajak-kenu szak-
osztályunk versenyzõi évrõl évre kiváló
eredményeket érnek el. Kosárlabda csa-
patunk az NB II-ben játszik évek óta,
melynek igen jó az utánpótlásbázisa.
Azt tapasztalom, hogy a tõsgyökeres
gödieket érdekli a sport. Akik a fõváros-
ból, vagy más vidékrõl kerültek ide –
mert nagyon jó adottságai vannak a te-
lepülésnek –, azokat a mindennapi
munkájuk elfoglalja. Örülnek, ha hétvé-
gén családjukkal lehetnek, kertészked-
nek, pihennek. Sokan mondják, hogy
„nem érdekel engem a sport”, esetleg
csak egy-két megszállottat… Furcsa
ilyet mondani, de azt érzékelem, hogy a
városrészek között is van különbség. A
felsõgödiek sokkal jobban érdeklõdnek
a sport iránt, ha ott lennének pl. a fut-
ballmeccsek, akkor biztos, hogy 3-400
ember szurkolna a csapatnak.
Alsógödön 50-100 nézõ buzdítja csak a
játékosokat. 

- Talán a mai felgyorsult élettempó
mellett nincs az embernek ideje a spor-
tolásra. Mert a pénzt kell hajszolni, és
menni utána. Akinek egy állása van, az
is elégedetlen vele, mert nem tudja el-
tartani a családját. 

- Ebben is van igazság. Ugyanakkor
a világ változik, az emberek igényeseb-
bek. Ha egy színvonalas, felszerelt,
szolgáltatásokat nyújtó létesítményünk

lenne, akkor talán jobban vonzaná az
embereket a sport. Ha át lehetne öltöz-
ni, meg tudnának fürödni az edzés vagy
meccs után, lenne egy olyan hely, ahol
megihatnának egy üdítõt, akkor való-
színû, hogy családostul járnának spor-
tolni az emberek, mint például a piaris-
ta vagy a cross-rendezvényekre. Bizott-
sági elnökként arra törekszem, hogy le-
gyen színvonalas
sportlétesítményünk,
ahol a város sportolni
vágyó lakói megta-
lálják az igényüknek
leginkább megfelelõ
„terepet”. Lehessen
futni, lejátszani egy
kispályás foci-
meccset, lábteniszez-
ni, strandlabdázni –
mert már ennek is
meglenne a helye.
Szervezgetjük, sze-
retnénk egy mûfüves
pályát, azt
megvilágítanánk…
De ígérgetni nem
szeretek. Annak min-
denesetre örülnék, ha az elképzeléseim
megvalósulnának.

- Szabad megismernünk ezeket az el-
képzeléseket?

- Egyike a gödi, kiserdei sportpálya
korszerûsítése, a mûfüves pálya (a mos-
tani salakos pálya) gyönyörûen bekerít-
ve, villanyvilágítással ellátva. Minden-
képpen fejleszteni kellene az alsógödi
létesítményt, ahol nem kettõ, hanem
legalább hat öltözõ szükséges, három-
négy zuhanyzó. Kellenének szociális
helyiségek… A jelenlegi kerítést meg-
szüntetnénk, egybenyitható lenne az
egész komplexum. Az öltözõ korszerû-
sítésével kellene kezdeni, mely most a
gondnoki lakással egy épületben talál-
ható. A tervek szerint annak a tetejét
megemeltetnénk: ott lenne egy 18 x 11
méter alapterületû, megemelt tetõtérbel-
sõ négy öltözõvel, WC-k, zuhanyzók,
egy kis klubhelyiség… Nekem ez a ter-
vem, vagy inkább a vágyam… Jó érzés,
ha már megvalósul valami, amihez van
egy kis közöm. Most a sportcsarnok
ilyen, melynek megvalósításáért tettem,
amit március 15-én avatunk fel. Remé-
lem, hogy sok gödinek fog örömet
okozni! 

- A sportcsarnok hasznosítására
hosszú távon milyen konkrét elképzelé-
seid vannak?

- Az lenne a célravezetõ, ha a gödi
szakosztályoknak lenne egy bizonyos
óraszáma, melyben bérmentesen igény-
be vehetnék a csarnokot. Az azon felüli
„maradék órákat” pedig értékesíteni

kellene, amivel a csarnokot fönn lehet-
ne tartani.

- Beépült-e már a pályázati rendszer,
mint pénzügyi forrás szemlélete a spor-
tot irányítók, szervezõk gondolkodás-
módjába?

- Tudjuk, hogy beindultak a sport vi-
lágára vonatkozó EU-pályázati kínála-
tok. Mielõbb ki kellene ezt használni

fejlesztési céljaink
megvalósítására.
Szerintem egy jó
team-mel mindent
el lehetne érni!
Hogy konkrét pél-
dát mondjak: Az
alsógödi pálya léte-
sítmény-fejleszté-
sét kértem, s errõl
is tárgyaltunk a
legutóbbi sportbi-
zottsági ülésen. Két
ütemben lehetne
megoldani: 2005-
ben eljuthatnánk
szerkezetkész álla-
potig, ami kb. 20
millió forintba ke-

rülne. A következõ évben, 2006-ban fe-
jezõdne be az építkezés, melynek költ-
ségei további 40 millió forint emészte-
nének fel. Készíttettem rajzot is az el-
képzelésrõl, de hogy pályázaton indulni
tudjunk, ahhoz engedélyezett építési
terv kell. Ezt szorgalmazom most igen
intenzíven az önkormányzatnál. Meg-
van az építési engedély, amely mellé 10
% önkormányzati önrész vállalása
szükséges, hogy elindulhassunk a pá-
lyázaton. 

- A sport-szférában is lehet pályázni
létesítményre, és lehet rendezvényre is?
És ki az, aki figyeli, tudja, és számon-
tartja, hogy milyen pályázatok vannak?
Mert borzasztó sok pénzt lehetne vele
szerezni, csak nagyon kevesen élnek a
lehetõséggel.

- Mindkettõre lehet pályázni. Úgy
gondolom, hogy a pályázati kiírásokról
szóló információ gyûjtése érdekében
valamennyi „sportos kollégám” tehet
lépéseket. De a legnagyobb feladat eb-
ben a sportköri elnökre, dr. Horváth
Lászlóra vár, hogy összefogja a spor-
tért tenni akaró gödieket. Õt egyéb-
ként nemrég újraválasztottuk elnöki
tisztében. Gondolom, hogy a kor kívá-
nalmait felismerve, most újult erõvel
veti bele magát a lehetõségek felkutatá-
sába. Mindenki sokat vár tõle (is) a kö-
zeljövõ gödi sportjának fejlõdése ügyé-
ben. 

- Azok, akik nem körzeti képviselõk,
azon túl, hogy egy-egy bizottságban te-
vékenykednek, egyébként hogyan foly-

nak bele a város közéletébe, a körzetek
életébe? 

- Lényegében ötletekkel. Atavalyi év
során több olyan személyt ajánlottam a
hivatal, a testület figyelmébe, akik ko-
moly pályázatírói tapasztalattal rendel-
keznek. Ezen kívül igyekszem közös
céljaink érdekében együttmûködni kép-
viselõtársaimmal. Ahol összetartanak
egy település vezetõi, ott mennek rend-
ben a dolgok, ott halad a szekér elõre!

- Kérlek, mesélj saját sport-pályafu-
tásodról! Hogy kezdted fiatal korodban,
milyen sporttal?

- A labdarúgás volt mindig az én
sportom, még 13 éves koromban kezd-
tem. Lementem az alsógödi pályára,
ahol egybõl bekerültem az ifisták közé,
ráadásul két bátyámmal, Bálinttal és
Mikivel együtt. Én voltam a legkisebb,
és én tûnhettem a legtehetségesebbnek
is, mert 15 évesen felvittek az elsõ csa-
patba. Akkor dr. Gyenes Levente volt a
Gödi TSZ SE edzõje. Két évig futbal-
loztam az „egyben”, amikor „meglá-
tott” valaki a FÕSPED Szállítók NB I
B-s csapatából. Náluk az NB I – ben ját-
szó ifjúsági csapatban futballoztam,
ahol Cserháti Lajos volt az edzõnk.
Igen hamar felkerültem az felnõtt csa-
pathoz, melyet ekkor a legendás hírû
Bundzsák Dezsõ bácsi dirigált. Két évig
játszottam a fõvárosi gárdában, amikor
gödi barátaim a Dunakeszi Vasutasba
„csábítottak”, ahol 4 évet futballoztam.
Dunakeszin Virág István volt az edzõm.
Késõbb a gödi labdarúgó szakosztály
vezetõjének, a nagy tudású, õszinte, be-
csületes ember Balázsovics Jani bácsi
hívó szavára visszajöttem Gödre. Há-
rom évi gödi játék után Vác és az MTK
egykori kiváló balbekkje, a Vácon
edzõsködõ Jeszenszki (Jenei)  István
kezei alatt játszottam az NB II-es váci
csapatban. Egy év után visszakerültem
Gödre, ahol a helyi labdarúgósport leg-
nagyobb eredményét értük el, fölkerül-
tünk az NB III-ba, és 1983/84-ben a
Magyar Szabad Föld Kupa gyõztese
lett a csapat.

- Úgy tudom, még most is aktívan fo-
cizol.

- Így igaz. Magam is futballozom, és
összefogom Dunapart Öregfiúk Labda-
rúgó Csapatot. Én vagyok a játékos
edzõ, meg a mindenes. Nyolc éve ala-
kult a csapat, mellyel a váci járásban hat
bajnoki és két második helyezést értünk
el. Egyszer Pest megye bajnoki címét is
elnyertük! Számomra sport, a futball
olyan varázslatos játék, amely még ma
is oly sok örömöt ad, hogy elfeledteti
velem a körülöttünk zajló acsarkodások
zaját.

KKÉ-V. I.

Sportot szolgáló politizálás
Mudri József: Én mindig is csapatban gondolkozom

- Amikor képviselõségre adtam a fejemet, még azt hittem, hogy minden képviselõ a városért, s együtt-egymásért dolgozik majd, egy kö-
zös célt akarnak elérni – Göd fejlõdését. Sajnos eddig azt tapasztaltam, hogy két oldal feszül egymásnak. Én nem vagyok ennek a hí-
ve. Azt szeretném, hogy gyarapodjon a város, legyen szép strandunk, legyenek jó mûutjaink, építsünk mûvelõdési házat, ahogy elter-
veztük. És érezze mindenki jól magát itt Gödön! Szociálisan érzékeny ember vagyok, a baloldal felé húztam világéletemben. Ez csalá-
di indíttatás nálam - vall önmagáról Mudri József önkormányzati képviselõ, Göd Város Önkormányzat Sportbizottságának elnöke. 
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Boldog Új Esztendõt kívánunk
minden gödi lakosnak az õrs va-
lamennyi dolgozójának nevében. 

Az új évben kiemelt figyelmet
fogunk szentelni a városban talál-

ható nagy forgalmú  utak mellett
szabálytalanul parkoló autóknak,
mivel a parkolási fegyelem és a
közlekedési morál jelentõs mér-
tékben romlott az utóbbi hóna-
pokban. Akár egyetlen tilosban
álló autó is jelentõs forgalmi aka-
dályt képezhet az amúgy is for-
galmas belsõ utakon. Ilyenek Gö-
dön a Bozóky tér és Ady Endre
utca közötti szakasz, az Ady End-
re utcának a Posta és a vasútállo-
más közötti szakasza, a Duna ut-
ca és a Honvéd sor keresztezõdé-

se, a Jávorka Sándor utca és a
Pesti út találkozásánál a CBA
környéke, valamint a felsõgödi és
az alsógödi vasútállomás és kör-
nyéke.

Felhívjuk az autóval közlekedõ
gödi lakosok figyelmét a KRESZ
40.§ (5) bekezdésében foglaltak-
ra, mely szerint az útkeresztezõ-
déstõl számított 5 méteren belül,
illetve vasúti átjáróban és attól
számított 30 méter távolságon be-
lül tilos megállni! Kérjük Önöket,
hogy a fentiekben leírtak figye-
lembevételével közlekedjenek és
parkoljanak.

Az elmúlt hónapokban több
közös akcióban vettünk részt Göd
külterületén a közterület-felügye-
let munkatársaival együtt, hogy
az illegális szemétlerakásokat
megelõzzük, megakadályozzuk,
illetve megszakítsunk. Két eset-
ben is tetten értünk egy helyi vál-
lalkozót, aki illegálisan engedett
ki szennyvizet mezõgazdasági te-
rületekre. Vele szemben szabály-
sértési eljárás indult. 

Mivel a lakosság pozitívan fo-
gadta a gyalogos rendõröket Gö-
dön, ezért ebben az évben is talál-
kozhatnak az õrs munkatársaival
a frekventált területeken. Nekik
akár személyesen is elmondhat-
ják véleményüket, problémáikat.
A személyesebb kapcsolat kiala-
kításának érdekében ettõl a hó-

naptól kezdve minden alkalom-
mal bemutatjuk egy-egy itt dol-
gozó kollégánkat néhány sorban.
Íme az elsõ:  

Juhász László rendõr
fõtörzszászlós 30 éves, gyermek-
korától gödi lakos. 12 éve rendõr,
7 éve a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság dolgozója. Tavaly óta
szóbeli megbízás alapján õrspa-
rancsnok-helyettesi feladatokat

lát el a gödi õrsön. Aktívan részt
vesz a gödi szervezésû rendezvé-
nyeken, jó személy- és helyisme-
rettel rendelkezik.   Felesége is
rendõr, aki jelenleg az elsõ gyer-
mekükkel GYED-en van. 

Továbbra is lényegesnek tart-
juk, s szeretnénk felhívni az olva-
sók figyelmét arra, segítsék mun-

kákat azzal, hogy éjszakára a la-
kásukat kulccsal bezárják.  Gép-
jármûveikben ne hagyjanak érté-
kes tárgyakat még néhány percre
sem! Mindezzel megelõzhetik
azt, hogy bûncselekmény áldoza-
taivá váljanak. Ha gyanús sze-
mélyt vagy autót látnak a lakó-
környezetükben, kérjük, értesít-
sék hivatali munkaidõben a gödi
õrsöt a 345-115-ös számon, azon

túl pedig a 107-es vagy 112-es se-
gélyhívó számon a Dunakeszi
Rendõrkapitányság Ügyeletét,
ahol állandó, 24 órás szolgálatot
látnak el kollégáink, és a bejelen-
tést követõen intézkednek arról,
hogy a helyszínre a lehetõ legha-
marabb kiérkezzen a gödi járõr.

GÖD RENDÕRÕRS DOLGOZÓI

Gyalogos rendõrök az utcákon
A parkolási fegyelem szükséges jó

A Dunakeszi Rendõrkapitányság
illetékességi területén található
Sportrepülõtéren az utóbbi évek-
ben megemelkedett a súlyos és
halálos kimenetelû légi balesetek
száma. Mindezek megelõzése,
valamint a repülésbiztonság álta-
lános javítása érdekében a Duna-
keszi Rendõrkapitányság Vezetõ-
je – dr. Juhász István r. alezredes
– és a Polgári Légiközlekedési
Hatóság igazgatója –
Fejéregyházi László – együttmû-
ködési megállapodást kötöttek.

A megállapodás keretében sze-
zonális jelleggel közös ellenõrzé-
seket végeznek a Dunakeszi Re-
pülõtéren, melynek idõpontját a
két hatóság elõzetesen egyezteti.
Az ellenõrzések során a felek
kölcsönösen kiegészítik egymás
munkáját a repüléssel kapcsola-
tos szakmai tevékenységükben, a
szabálysértési, illetve egyéb
rendvédelmi kérdésekben. Köl-

csönösen tájékoztatják egymást
az ellenõrzések során tapasztalt
anomáliákról, illetve javaslatot
készítenek a feltárt hiányosságok
megszüntetésére. A felek rend-
szeresen konzultálnak az elért
eredményekrõl, és meghatároz-

zák a közös munkában szükséges
azon változtatásokat, amelyek
még inkább biztosítják az eljárá-
sok eredményességét.

Az együttmûködési megálla-
podás 2004. november 18-án lé-
pett érvénybe.

A biztonságos légtér
és repülés a cél

Együttmûködési megállapodás a reptér és a rendõrség között

Juhász László rendõr fõtörzszászlós 

Akcióban a 2/A fõúton

A Két-kéz országos hatáskörû,
közhasznú egyesület, 2003. 10. 05-
én alakult. A bírósági bejegyzésrõl
kiállított végzés, 2003.11.27-én
emelkedett jogerõre.

A társadalmi esélyegyenlõség,
beilleszkedés megteremtésének ér-
dekében, szociálisan rászoruló,
(hajléktalan, nagycsaládos, nyugdí-
jas, létminimum környékén élõk,
stb.) szociális és mentális segítése.
Munkahely keresés, munkahely te-
remtés, adomány felkutatás és elosz-
tás, elektrotechnikai berendezések
szervizelése, kulturális csoportok
létrehozása, rendezvények szervezé-
se és ezekben való részvétel, vala-
mint egyéb segítési tevékenység.

Induló vagyon: -36.741.-, Be-
vétel: 240.703.-

Kiadás: 13.225.- Záró:
69.007.-

A tisztségviselõk juttatásban
nem részesültek.

A beszámolót a közgyûlés egy-
hangúlag elfogadta.

FÜSTI-MOLNÁR SÁNDOR
ELNÖK

Közhasznúsági 
jelentés
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Salamon Tamás a Gödi Körkép decemberi
számában azt írja, hogy nem azért ragadott
tollat, mert aláírásra került a kistérségi szer-
zõdés, hanem azért, mert szerinte: „A Gödi
Körkép elõzõ számában dr. Horváth Viktor
képviselõ úr féléves értékelésében a váro-
sunk hivatalát és önkormányzatát hibáztatta,
amiért idõben csúszott a (kistérségi) szerzõ-
dés aláírása. Ez a kijelentése egyszerûen
nem fedte a valóságot.” 

Nézzük tehát a valóságot: a Polgári Frak-
ció félidõs értékelésében a következõ jelent
meg (Gödi Körkép novemberi szám, 4. oldal,
7. bekezdés): „A jelenlegi városvezetés nem
alakított ki jó kapcsolatokat a kistérség má-

sik két településével, ami egyre jobban elszi-
geteli Gödöt. Mivel az Európai Unió az
egyes települések helyett a kistérségeket és
régiókat támogatja, ez hátrányosan érinti
városunkat a források, például sikeres pályá-
zatok megszerzésében.”

Látható, hogy értékelésünkben még csak
említésre sem került a kistérségi szerzõdés,
amely természetesen nem egyezik meg az ál-
talunk hiányolt jó kapcsolatokkal és sikeres
pályázatokkal. Salamon Tamás tehát egy
olyan kijelentés valótlanságával vádolja Dr.
Horváth Viktort, amely el sem hangzott. Ak-
kor ki is állít valótlant? 

Furcsa, hogy Salamon úr miért reagál egy,

a városvezetésnek szóló kritikára. Természe-
tesen maximálisan megértjük, ha Õ, mint az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
elnöke osztozni kíván a városvezetés sikere-
iben, kudarcaiban és felelõsségében, például
a sorozatos törvénytelenségek és elmaradt
komoly pályázatok miatt. 

Remélve, hogy Salamon Tamás képviselõ
úr az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bi-
zottság élén végzett munkájában jobban oda-
figyel arra, hogy mi valós és mi valótlan, to-
vábbi munkájához sok sikert kívánunk. 

A képviselõ-testület 
Polgári Frakciója

Válasz Salamon Tamásnak, a Jogi Bizottság elnökének

Moldvai falvakban nagyon gya-
kori, hogy a falutársakat, ismerõ-
söket, keresztapának szólítanak –
még akkor is, ha valójában sem-
miféle rokonsági, komasági szál
nem fûzi össze az embereket. A

kapuban álló vendég is így
„rikótja”, azaz szólítja a házigaz-
dát: „Keresztapa, kerasztanya!”
Legyen Ön is ismerõse, kereszt-
apja vagy keresztanyja a moldvai
magyaroknak!

Az 1955-ben megszûntetett
magyar oktatást 2001-ben sike-
rült részben feléleszteni moldvai
falvakban. Elsõ tanévben két fa-
luban egy-egy csoport gyerek ta-
nult magyarul, majd 2002-tõl már
hét faluban kilenc csoport tanul-
hatta a magyar nyelvet a hivatalos
állami iskolában is. 2004 õszétõl
összesen 21 ilyen csoport mûkö-
dik tíz faluban. A nyolcadik osz-
tály elvégzése után azonban már
nem tudjuk biztosítani a magyar
nyelvû oktatást Csángóföldön a
tanítványaink számára. Õk már
Székelyföldön tanulhatnak to-
vább magyar tannyelvû iskolák-
ban. Számukra is az étkezési és
elszállásolási költségeket, a neve-
lési programot Szövetségünk
kell, hogy biztosítsa.

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége és a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége kö-
zös oktatási programjában közel

800 gyerek érintett ily módon. 
Jelenleg 12 faluban dolgozunk

e programon a NKÖM támogatá-
sával, összesen 22 tanár, tanító,
tánc- és énekoktató segítségével.
Még legkevesebb 20-25 olyan fa-

lu van Moldvában,
ahol még nem sike-
rült az 1950-es
években megszûn-
tetett magyar okta-
tás után semmiféle
tevékenységet bein-
dítani elsõsorban az
anyagi keret hiánya
miatt. Ha az elkö-
vetkezõ években ezt
nem tesszük meg,
akkor örökre letehe-
tünk e szándékról,
mert egy-két évti-
zed elteltével már

nem fogunk magyar szót hallani e
falvak utcáin, házaiban. 

Ezért kérjük, lehetõségei sze-
rint Ön is járuljon hozzá az

oktatási program sikeréhez, to-
vábbi fennmaradásához, bõví-
téséhez. Legyen Ön is kereszt-

apa, keresztanya!

Ha vállalni tudja, otthon (va-
gyis Moldvában) tanuló kereszt-
gyerekére esõ költség tanéven-
ként 30.000 Ft. Az összeg tartal-
mazza a tanárok bérét és annak
járulékait, a tanterem bérleti és
rezsiköltségét, a tanszereket, a ki-
rándulások költségét, a karácso-
nyi és év végi ajándékozás költsé-
gét. Székelyföldön – líceumi osz-
tályban tanuló – keresztgyereke
tanítatási költsége pedig évente
120.000 Ft. Ez az összeg tartal-
mazza a napi három étkezést és
szállást, illetve a nevelõk bérét.

Ha Ön is úgy akarja – kereszt-
apa, keresztanya – akkor ez a tá-
mogatás túlmutathat pénzössze-
geken és személyes kapcsolattá is
válhat. Megismerheti az egysze-
rûen szép, de gazdag csángó kul-

túrát, amit mind a mai napig egy
kicsit a misztifikáció köde ül
meg. Személyes kapcsolata ke-
resztgyerekével és „nyámjaival”
(azaz rokonaival), elõsegíti nem-
zeti tudatuk erõsödését, nyelvi
fejlõdésüket és nem utolsó sorban
Ön is gazdagabb lesz általa. 

Az Ön támogatása
közvetetten jut el a
gyerekekhez, semmi-
képpen sem jelent szá-
mukra pénzbeni jutta-
tást. Támogatását bár-
milyen ütemezésben a
Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége
számlájára fogadjuk el,
ahol ezen országos
szervezet ellenõrzése
alatt kerül felhaszná-

lásra.  Ha nagyobb összeggel tá-
mogatná (mert pl. cége anyagi
helyzete ezt megengedi), termé-
szetesen hivatalos szerzõdést kö-
tünk, amely által elszámolhatóvá
válik támogatása. 

Amennyiben magyarországi
számlára szívesebben utalná tá-
mogatását (mert így adójából le-
írhatja), akkor kérjük küldje ezt a
Magyarországon e célra létreho-
zott bankszámlára, melyet a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány ke-
zel: 10300002-20145639-
70073285

Romániai számlára történõ át-
utaláshoz szükséges adatok: lásd
a keretben!

Tisztelettel, Róka Szilvia, a
Moldvai Csángómagyarok Szö-
vetségének elnöke és Hegyeli At-
tila az oktatási program vezetõje. 

Tel: 0040-722-627-656.
Jelentkezni, érdeklõdni lehet a
keresztapa@csango.ro címen.

www.csango.ro

Legyen Ön is keresztapa, keresztanya!

Számlatulajdonos: 
UNIUNEA CADRELOR DIDACTICE MAGHIARE DIN

ROMANIA
Számlavezetõ pénzintézet: 

BRD-GSG SUCURSALA M-CIUC
Számlaszámok:

IBAN RO51BRDE210SV01240112100 (ROL)
IBAN RO19BRDE210SV00915802100 (EUR)
IBAN RO93BRDE210SV00972522100 (USD)
IBAN RO48BRDE210SV03835892100 (HUF)
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A Gödi Felvidékiek Köre soron kö-
vetkezõ találkozójára még a népsza-
vazás elõtt került sor. Vendégük,
Szotyori Nagy Áron a Magyar Érdek-
védelmi Szövetség képviseletében
tartotta meg tájékoztatóját. Vele a
kapcsolatot a Magyarok Világszövet-
ségén keresztül Bertha Sándor, a kör
tagja, a Civil Tanács elnöke vette fel. 

Egy érdekes találkozásra is sorke-
rült már a program elején. Szotyori
Nagy Gábor, református tisztelete-
sünk hallgatóként jelent meg a mûve-
lõdési házban, de az elõadó személyé-

rõl értesülve magával hozta a család-
fáját bemutató rajzot is. Szotyori
Nagy Áronnal nem ismerték egymást,
de mint kiderült, közös családi és er-
délyi gyökereik mindkettõjüket a ha-
táron túli magyarsághoz kötik.

A beszélgetést Antal Enikõ éneke
és gitárjátéka színesítette. A halásztel-
ki tanárnõ egy református iskolában
tanít. – Dalaim Magyarországról és a
magyarságról szólnak. A zenei kötõ-
désem énektanár édesanyámtól ered.
– mondja, majd be is mutat bennünket
egymásnak. – Kiss Györgyi a nevem,
éneket tanítottam több mint harminc
éven keresztül, aranykoszorús kóru-
som volt, melyben Enikõ is énekelt.
Zongorázott is, majd magától tanult
meg gitározni, s most saját dalaival
lép fel.

A szép számmal gyülekezõket sü-
teménnyel, teával várták a szervezõk,
a kör vezetõje, Lengyel Erzsébet és
segítõtársai. 

A Himnusz eléneklése után vette át
a szót az elõadó. „Ha nem találjuk
egymást, minden elveszett.”- ez volt
mondandójának vezérfonala.

- A Magyarok Világszövetsége
kezdeményezte, hogy minden, magát
magyarnak valló kaphasson magyar
állampolgárságot. Úgy érezzük, a
szövetség politikamentes, nem tarto-
zunk sem a jobboldalhoz, sem a bal-
oldalhoz, mi egyszerûen a magyar ha-
záért és a magyar egyesülésért dolgo-

zunk. A mi ”pártunk” Magyarország
és az „összmagyar nemzet”! 

A magyarországi rendszerváltás-
kor, 15 éve már a kerekasztal tárgya-
lásokon szó volt róla, hogy „Minden
magyarnak magyar állampolgársá-
got!”. Sajnos a politikai csatározások
alatt soha, egyik párt sem vállalta ezt
fel. Most pedig folyik az ellenkam-
pány, pedig a szomszédos országok-
ban – ilyen herce-hurca nélkül – meg-
valósult a kettõs állampolgárság –
csöndben, egyszerûen, törvényekkel
megalapozva hozták létre. A Magya-

rok Világszövetségét még csõcselék-
nek is nevezték, azokat, akik magyar
színben felvállalták az aláírásgyûjtést.
Több mint 470 ezer aláírást sikerült
megszerezni, amelyet az Országos
Választási Bizottság 270 ezer fölötti-
ként fogadott, mint érvényes aláírást.
A közmondás úgy mondja: Aki fel-
mászik a torony tetejére, azt körbeká-
rogják a varjak. Így járt a világszövet-
ség is: elég aláírást összegyûjtött,
most aztán mindenki mindent ránk
mos. Számunkra az a fontos feladat,
hogy szeretetben egymást átölelhes-
sük. Megfogva egymás kezét harco-
lunk, küzdünk a nemzet felemelkedé-
séért, a megmaradásáért. Úgy legyen!

Ki a magyar? Könnyû kérdés,
mégis van, aki nem tud felelni. Nem a
név a fontos, sem a származás. Az a
magyar, akinek a lelke, szíve az, és
gondolkodásával, tetteivel a nemzet
érdekében cselekszik, a magyarságot
szolgálja. A panaszt, a nyögést, a te-
hetetlenséget, az öngyilkosságba me-
nekvés gondolatát az ország 80 száza-
léka érzi, és szeretné megváltoztatni.
Lehetõségünk az összefogásban,
együttgondolkodásban rejlik! Mert az
erõ. Ha sokan leszünk, erõsek le-
szünk! Ha erõsek leszünk, bátrak le-
szünk! Ha bátrak leszünk, házunk és
hazánk lészen! Már Dobó István vár-
kapitány is megmondta, hogy a falak
ereje nem a kõben, hanem a védõk
lelkében van. Mi magyarok tisztessé-

ges életre teremtõdtünk, éljünk ezzel
a tudattal! Nem engedjünk magunkat
egymás ellen uszítani. Végre le kell
ráznunk a nyakunkról a széthúzást, az
átkot! Ellenkezõ esetben végleg fel-
adtuk, és átadtuk tudásunkat, akara-
tunkat és lelkünket a kufárkodóknak.
A Magyarok Világszövetsége nem
üzletben, hanem hazában és nemzet-
ben gondolkodik. A jó Isten minket
magyarnak teremtett, és ezért a ma-
gyar érdek szerint kell, hogy leélje
minden magyar az életét. Akik nem
önszántukból kerültek az országhatá-
ron kívülre, más ország polgárai let-
tek, ám nemzeti öntudatuk történelmi
alapján és kultúrájuk miatt jogosan
érzik úgy, hogy a magyar nemzethez
tartoznak. Soha nem mondtak le a
magyar állampolgárságukról, és soha
a magyar nemzet iránti hûségrõl és
szeretetrõl. Most a 13 aradi vértanú-
ból kettõ lenne csak itthoni magyar.
Külhoni lenne Ady Endre, Madách,
Kosztolányi, Arany, Mikszáth, Bar-
tók, Teleki Sámuel, Kõrösi Csoma
Sándor, Réti István, Torma János. A
Hõsök terén, ha szembe állnak a szo-
borcsoporttal, a jobb oldalon egyetlen
egy „magyar állampolgár” alakját lát-
ják. Hunyadi János, Mátyás, Bocskai,
Bethlen Gábor, Thököly, Rákóczi,
Kossuth Lajos „határon túliak”. Még-
is bízunk Magyarországunk támoga-
tásában és önmagunk erejében. 

Azt mondják, nem szabad kettõs
szavazásra buzdítani, mert nem tud-

ják, mi lesz ennek a vége? Amikor
’91-’92-ben a privatizáció érdekében
buzdítottak az igenre, nem tudhattuk
elõre: most azért olyan alacsony a
nyugdíjuk, mert a vagyont, amiért a
szüleink megdolgoztak, eladták. Ez a
vagyon eltûnt. Lassan nem lesz kór-
házunk, iskoláink se lesznek, az uta-
kért, a parkolókért fizetni kell. A 84
éve leszakadt magyarságot pedig
megfosztották nemcsak nyelvétõl,
nemcsak nemzeti tudatától, hanem
mindenféle vagyonától is. 

A határon túliak lelkének a 84 évi
szenvedéstõl való fájdalmát csak úgy
lehet orvosolni, ha a magyar állam-
polgárságot visszakapják. Ez egy Tri-
anon utáni történelmi elégtétel volna!
Sokan védték a Szent Koronát és terü-
letét – életüket, vérüket adták érte. A
budapesti országház megépítéséhez
adományokkal hozzájárult a „nagy
Magyarország” lakossága is, de sokan
a munkálatokban is részt vettek. Ren-
geteg erdélyi munkás dolgozott ott,
míg felépült. A Millenniumi Földalat-
tihoz székely kubikusok ásták és váj-
ták ki a földet. Utódaiktól pedig ta-
gadjuk meg jogos igényüket, az ál-
lampolgárságot? Nem, ezt nem tehet-
jük! 

Szeretném, hogy december 5-én
Szent István országára szavaznának,
hogy Bocskai fejedelem testamentu-
ma teljesüljön: a magyarnak magyar-
ral való egysége; hogy Petõfi álma
valóra váljon: „A magyar nép megint
szép lesz.” Szavazatunkkal nyújtsuk
át a határon kívüli magyar gyerekek-
nek életük legértékesebb új évezredi
mikuláscsomagját, benne az  igennel
– jövõjük zálogaként –, hogy ezeken
a tájakon mindörökre megmaradjon a
szent magyar szó! Az erdélyi magyar
és a székely nem akar áttelepülni. Ne-
künk székelyeknek nagy a szülõföld
iránti szeretetünk. Helyzetünkben
csak a nyelv vígasztal, és a magyar ál-
lampolgárság reménye. 

Mottónk az kell legyen: Ne félj,

csak higyj, mert a hit az Isten áldása,
és ajándéka. Kezünkben a döntés,
szavazzunk a nemzet újraegyesítésé-
re. Szavazzunk igennel, a szomszéd
államokban lévõ magyarok kettõs ál-
lampolgárságára. Egy idézet: „Amit
erõ és hatalom elvesz, azt idõ és sze-
rencse ismét visszahozza. De amirõl a
nemzet, félve a szenvedésektõl, ön-
maga lemond, annak visszaszerzése
mindig nehéz és mindig kétséges.”

KKÉ

„Ha nem találjuk egymást, minden elveszett.”

A két Szotyori Nagy véletlen találkozása... lássuk a családfát

A felvidékiek rendezvényein mindig jó a hangulat
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Folytatás az 1. oldalról
Célunk az volt, hogy azok-

nak az embereknek, akik sze-
retnének az ünnepi készülõdés
közben egy kicsit lelkileg is
feltöltõdni, erre lehetõséget ad-
junk.

A szervezõk – a TESZ mun-
katársai, a Mûvelõdési Ház
dolgozói és hivatali kollégák
nagy szeretettel vettek részt az

elõkészítõ munkálatokban. Si-
került meghívni a Bojtorján
együttest, akik Pomázi Zoltán
vezetésével kedves, közvetlen
elõadásmódjukkal nem csak a
gyermekeket, de a szülõket is
elvarázsolták.

A koncert elején Sándor Ist-
ván polgármester köszöntötte a
családokat, örömét fejezte ki,
hogy ilyen sokan gyûltek össze
az ünnepvárás jegyében. Min-
denkinek békés, boldog kará-
csonyt kívánt.

A zenekar a régi, jól ismert
gyermekdalok mellett újabb
számokat is bemutatott, de ter-
mészetesen nem maradhattak
el a karácsonyi dalok sem.

A délután egyik legaranyo-
sabb pillanata volt, mikor kide-
rült, hogy van a teremben egy
olyan gyermek is, aki ezen a
napon töltötte be hetedik élet-
évét. Az együttes a saját dalait

tartalmazó kazettát ajándéko-
zott a kisfiúnak, majd a közön-
séggel együtt elénekelték a
„Boldog születésnapot” címû
dalt.

A mintegy 150 fõs közönség
nem engedte el a zenekart, a

ráadásszámot pedig végig
együtt tapsolva hálálta meg.

A gyermekmûsort követõen
minden gyermek mandarint és
szaloncukrot vehetett a kará-
csonyfa alól. A szülõk és cse-
metéik is mosolygó arccal kö-
szönték meg Pomázi
Zoliéknak és a szervezõknek is
munkájukat, és kívántak min-
denkinek boldog, békés Kará-
csonyt.

A vendégek távozását köve-
tõen a szervezõknek nagyon
jól esett, hogy voltak olyan
szülõk, akik segítettek a kará-
csonyfa leszedésében és a fel-
szerelések összepakolásában.

E program is bizonyítja,
hogy jó szándékkal, összefo-
gással mennyi örömet lehet
szerezni másoknak, s ugyanak-
kor magunknak is. Reméljük,
sikerült egy kis melegséget
csempésznünk a szívekbe,
amelyet meg is tudtak õrizni
Karácsony napjáig.

HAMARADRY

Mindenki karácsonya

Folytatás az 1. oldalról
A gödi Területi Gondozási Központ

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgála-
ta odafigyel minderre. A többéves gya-
korlatnak megfelelõen a Családsegítõ
Szolgálat az önzetlen, és tegyük hozzá,
hogy önfeláldozó szeretetre építve de-
cember 20-án a felsõgödi általános isko-
lában karácsonyi ünnepséget szervezett.

Azokat a családokat, munkanélkülieket,
hajléktalanokat, gyermekeket hívta ven-
dégségbe, akik hosszabb idõ óta segítség-

re szorulnak, és még azok a minimális
anyagi eszközök sem állnak rendelkezé-
sükre, melyek az életük alapvetõ feltét-
eleit biztosítanák. Az önzetlen szeretet
ezen a délutánon fõszerepet kapott. A
Családsegítõ Szolgálat munkatársai ösz-

szefogva a vendégségbe érkezõ gyerekek
egy részével, közös ajándékkal kedves-
kedtek a meghívottaknak: Móra Ferenc

„A didergõ király” címû írását bábjáték
formájában mutatták be. Aválasztás és az
elõadás is tökéletes volt. Móra Ferenc
üzenete mindenki számára könnyen ér-
telmezhetõ és követendõ: nincs olyan hi-
deg szív, melyet a lángoló szeretet fel ne
olvasztana! A naranccsal és egészséges
müzliszeletekkel megterített asztalok kö-
rül ülõk meleg szívvel fogadták az aján-
dékmûsort. Avendéglátók más meglepe-
tést is tartogattak. Az elõadás után a gye-
rekek bátran meríthettek a bõséges csokis
zsákból. A kicsik és nagyok (felnõttek) a
fenyõfa alá elhelyezett névreszóló cso-
magokat nagy izgalommal keresgélték és
bontogatták. Minden meghívott gondo-
san elõre elkészített „családi” ajándékcso-
magot kapott, melybõl a nyalánkságok
mellett a napi szükségleteknek megfelelõ
élelmiszerek és tisztítószerek is helyet
kaptak. Az iskola ebédlõjét megtöltötte a
szinte tapintható szeretet, az ajándékozó
és az ajándékozott örömteli, megható
boldogsága. Ezen a délutánon megint be-
bizonyosodott, hogy a legnagyobb és
emlékeinkben sokáig megmaradó örö-
möt csak a szeretettel adhatjuk meg. A
gödi Területi Gondozási Központ és a

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
munkatársai emberségbõl, szeretetbõl,
önzetlen segítségnyújtásból az év minden
napján jelesre vizsgáznak. 

Talán, ha õsi hagyományainkhoz hí-
ven ezeket a meghitt és szeretettel teli ka-
rácsonyi pillanatokat átmentenénk min-
dennapjainkra, önzésre és önérdekre

épült civilizált társadalmunkban az em-
ber mind saját magával, mind embertár-
saival, mind szülõföldjével és a termé-
szettel harmóniában élhetne. Követni
nem kerül semmibe, és még nem késõ
elkezdeni!

SZÕKE JÓZSEF

Ünnepi pillanatok
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Itt az év vége két nagy karácsonyi és
elõszilveszteri rendezvénnyel, ami-
hez számbavesszük, kinek milyen
feladata lesz még, hogy szeretetben
gazdag közös együttléttel búcsúz-
zunk az óévtõl. Nagyon színes, vál-
tozatos, programokban gazdag év
volt ez is. Sok belföldi s több külföl-

di utazás kovácsolta még inkább
össze a tagságot, melyeket Tóth
Józsefné, Ibolya szervezése és
Policsányi Tamás úr autóvezetése
tett emlékezetessé. Köszönet érte.
Több közös színházi látogatás, társ-
klubok rendezvényein való részvétel
és velük való baráti kapcsolat, a dal-
körünk sok meghívásos szereplése
tette mozgalmassá hónapjainkat.

Az év kiemelkedõ kulturális ese-

ménye volt kedves klubtársunk,
Megyes Béláné, Emike verskötet-
ének megjelenése. Mindezekhez az
Önkormányzat Kulturális Bizottsága
pályázati összeggel, a klubtagság a
tagdíjával járult hozzá. Köszönjük.  

Vendégünk volt dr. Iván László
professzor, dr. Speer Gábor csontrit-
kulással foglalkozó adjunktus. Klub-
délutánjainkon egészségügyi szak-
emberek hallásvizsgálatot végeztek.

Nyáron a Patak Vendéglõ kertjében
volt bográcsoló klubdélutánunk,
ahol helyhiány fel sem sorolhatom,
kik végeztek emberfeletti munkát,
hogy több mint 100 fõs klubtagsá-
gunk s kedves vendégeink finom gu-
lyás fogyasztása mellett, tombola és
zenés táncos együttléttel jól érezzék

magukat. Farkas Györgyné, Ani
szervezésével háziasszonyok kedves
csapata süteményekkel, üdítõvel, s
finom borral járult hozzá a jó hangu-
latú rendezvényhez, melyen mind-
annyiunk kedvenc fõszakácsa, Mik-
lós ízletes gulyással kínálta a társasá-
got.   

Kapcsolatunk az Újtelepi
TOPhÁZ gyermekeivel folyamatos.
Városunk vezetése, élén Sándor Ist-

ván polgármester úrral nagy segítsé-
get nyújt ahhoz, hogy otthon érezzük
magunkat Gödön. Amûvelõdési ház
kedves vezetõje, Dropán Györgyi és
kolléganõi, Mohai Ildikó, Szabó
Imréné Zsuzsa és Kissné Csekõ Eri-
ka sok szeretettel segítenek bennün-
ket. Jó érzés úgy idõsnek lenni, hogy
megbecsülést, támogatást kapunk
mûködésünkhöz. 

Dalkörünk rendszeres próbáihoz

Szotyori Nagy Gábor tiszteletes úr
ad hetente a Templom u. 1. sz. alatti
gyülekezeti teremben helyet, hogy
Schüssler Grétike vezetésével felké-
szülhessünk városunk rendezvényei-
re, és egyéb meghívásokra. Azöldsé-
ges üzletek, a László pékség, a CBA
vezetése segít minket, hogy kedvez-
ményesen tudjunk beszerezni hozzá-
valókat a havi két klubdélutánunk
asztalára készülõ enni-innivalóhoz.

A dalkör tagjainak, háziasszo-
nyunknak külön köszönet azért a sok
munkáért, amit hétrõl-hétre, hónap-
ról-hónapra a közösségért végeznek.

Szép és jó volt a tavaszi és õszi
csoportos gyógyüdülések ideje. Eze-
ken különösen összeszoktak a részt-
vevõk, hisz ráéreztek egymás gond-
jára-bajára két hét alatt, de megoszt-
ják a kellemes élményeket is. S hogy
mindez gördülékenyen menjen, ab-
ban nagy része volt a feladat felelõ-
sének, Gyimesi Emike „pénzügymi-

niszterünknek”, Sinke Magdika fel-
sõgödi tagozatvezetõnek, dr. Faragó
Lászlónak, aki félévben átvette
Fucks Lajosné, Rózsikától az üdülés
szervezését. Mindketten nagy szere-
tettel, és sok fáradsággal végezték
ezt a feladatot.

Elnézést kérek, ha kihagytam va-
lakit a köszönetekbõl, évrõl-évre
többen segítenek mindenben, mind-
nyájunk javára.

Napos Oldal-Karácsony

December 8-án tartottuk meg ka-
rácsonyi rendezvényünket. Az ün-
nephez méltó, meghitt összejövetel
volt, melyen szépen díszített, gazda-
gon terített, gyertyafényes asztalok-
nál beszélgetve töltöttük a délutánt.
Aklubéletben kiemelkedõ tevékeny-
séget folytató 30 fõnek elismerõ ok-
levelet adott át a vezetõség. Szép
verseket hallgattunk meg klubtársa-
inktól, Sári András 94 éves korel-
nöktõl, a mi kedves Erzsikénktõl,
Medgyes Bélánétól, és dr. Faragó

Lászlóné Erzsikétõl. Medgyes
Béláné 2004-ben kiadott verses-
füzetét köszönetünk jeléül az egész
évi támogatásáért Sándor István pol-
gármester úrnak, Hamarné Kismar-
toni Adrienn kulturális fõtanácsos-
nak s Dropán Györgyinek, a József
Attila Mûvelõdési Ház igazgatónõ-
jének adtuk át.

December 11-én, szombaton 10
fõs csoporttal a TOPhÁZ-ba látogat-
tunk, ahol az ebédlõben 36 kg banánt
s 22 kg mandarint osztottunk ki az
ott élõ gondozottaknak. A gyümöl-
csöt Gyimesi Györgyné ismeretségi
körébõl, az õ közremûködésével
kaptuk egy segítõkész vállalattól,
melynek ezúton köszönjük, hogy
ajándékával örömet tudtunk nyújta-
ni. 19-én megtekintettük az „Egy
csók és más semmi” címû igen ked-
ves Eisemann operettet a Vígszín-
házban. 29-én a Németh László is-
kola éttermében tartottuk a fergete-

gesen sikerült, zenés-táncos vidám
évbúcsúztató összejövetelünket.
Farkas Dezsõné, Erika s Farkas
Györgyné, Ani kitûnõ szervezésé-
nek, ötletességének, a háziasszonyok
– Bálint Magdi, Bagdi Erika, Mará-
nyi Edit – áldozatos munkájának,
Kovács Géza és Borbély József úr
zenéjének, s a fellépõ fiatal tánco-
soknak köszönhetõ a siker. Akik de-
cemberben ünnepelték név- vagy
születésnapjukat, azok számára a kö-
zös népdal és magyarnóta éneklés, s
az örökzöld dallamokra való közös
tánc felejthetetlenné tették ezt a dél-
utánt.

Köszönet a tagságnak a részvétel-
ért, a szervezõknek tevékenységü-
kért, minden segítõnek a klub életét
tartalmassá tevõ munkájáért, hogy
szép és jó közös évet zártunk.

Jó egészséget, eredményes, bol-
dog új évet kívánunk minden kedves
gödi nyugdíjas társunknak, s itt élõ
honfitársainknak.

A „NAPOS OLDAL” 
KLUB VEZETÕSÉGE

Mi történt 2004-ben 
a „Napos oldal” nyugdíjas klubban?
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December elsõ napjaiban a
Huzella Tivadar Általános Iskola
3. c osztályában nagy izgalom-
mal várták a gyerekek szüleiket.
A teremben mindenfelõl ilyen
mondatok hangzottak: „Anya, én
is mehetek énekelni a felnõttek-
kel?” A nagy nyüzsgésben hirte-
len nem is értettük, mirõl beszél-
nek a gyerekeink, aztán lassan
összeállt a kép: az osztály tanító
nénije felajánlotta tanítványai
számára, hogy Göd Város
Vegyeskara adventi-karácsonyi
fellépésén a kórustagok gyerme-
keivel együtt énekelhetnek. Vé-
gül is hatan vállalkoztak erre a
gyönyörû feladatra. A lelkes kis
dalosok szorgalmasan gyakorol-
ták a már ismert és az új éneke-
ket, izgatottan mentek a próbák-
ra, és nagy várakozással készül-
tek az Advent 3. szombat estéjén

megrendezésre kerülõ koncertre.
Egy-egy próba végén lányaink-

ra, fiainkra várva mi, szülõk is
felidéztük saját gyermekkorunk

hasonló eseményeit, emlékeit.
A „nagy napon” izgatottan gyü-

lekeztek a kis énekkarosok a kon-
cert helyszínén, az alsógödi Szent
István templomban. Az immár ha-
gyományos, bensõséges karácsonyi
koncert végén felcsendülõ gyerme-
ki, szép ének mélyen meghatotta a
hallgatóságot. Ahangverseny után a
gyerekek azt kérdezgették a tanító
nénijüktõl: „Ugye, jövõre is énekel-
hetünk a felnõtt kórussal?”

Göd Város Vegyeskarával, azaz a
Gaude Kórussal való közös éneklés,
illetve Utassy Ferenc karnagy úr di-
rigálásának követése nagyon nagy
élmény volt a csemeték számára.

Köszönjük az együtt muzsikálás
szép élményét, amely igazi kará-
csonyi ajándék lett mindannyiunk
számára!

BENCZÉNÉ

GYALÓKAI ERZSÉBET

Igazi karácsonyi ajándék

Kedves Gyerekek, Apukák és Anyukák!

Gödön 2004 tavaszán megszületett egy
keresztény értékekre alapuló, családi isko-
la, a Búzaszem Kolping Általános Iskola.
Szeretnénk, ha iskolánkat és közösségün-
ket minél többen megismernék. S ez mi-
képp is valósulhatna meg jobban annál,
mint hogy szeretettel elhívjuk magunkhoz
az érdeklõdõket?

Télen és tavasszal többször rendezünk
nyílt napokat, ahol reggel 8 órától az érdek-
lõdõ szülõk megismerhetik az iskolát és ta-
nítóit és bepillanthatnak a tanórákba is.  

Örülnénk, ha a Gödön és környékén la-
kó családok hétvégi feltöltõdéséhez kö-
zösségi élményt nyújthatnánk. Ehhez pe-
dig a zenés – táncos - kézmûves foglalko-
zásoknál alkalmasabbat nehezen találni.
Szombatonként 10 órától tehát kézmûves
és táncos foglalkozásokon találkozhatunk,
ahol a Búzaszem Iskola tanítóival, diákja-
ival és szülõi közösségével folyhat a játék
és a tánc.

Naptárunkban a hétvégi, szombati kéz-
mûves foglalkozásokat és gyermek tánc-
házat, valamint a nyílt napokat is jelöltük.

Január 8. (szombat) 10 óra
kézmûves foglalkozás

Január 22. (szombat) 10 óra 
gyermek táncház 

a Mészáros Zenekarral
Február 5. (szombat) 10 óra

kézmûves foglalkozás
Február 16.(szerda) 8-12 óra

nyílt nap
Február 19. (szombat) 10 óra 

gyermek táncház 
a Mészáros Zenekarral

Február 25. (péntek) 8-12 óra
nyílt nap

Március 5. (szombat) 10 óra
kézmûves foglalkozás

Március 19. (szombat) 10 óra
gyermek táncház 

a Mészáros Zenekarral
Április 2. (szombat) 10 óra

kézmûves foglalkozás
Április 8. (péntek) 8-12 óra

nyílt nap
Április 16. (szombat) 10 óra

gyermek táncház 
a Mészáros Zenekarral

Április 30. (szombat) 10 óra 
kézmûves foglalkozás

Május 14. (szombat) 10 óra
gyermek táncház 

a Mészáros Zenekarral
Május 28. (szombat) 10 óra

kézmûves foglalkozás

Szeretettel várnak mindenkit az alsógö-
di katolikus templom melletti közösségi
házban – amely jelenleg az iskola épüle-
te is - a Búzaszem Kolping Általános Is-
kola diákjai, tanítói és szülõi közösségé-
nek tagjai.

Felhívás
Kolping-találkozásokra

2004 õszén létrejött Gödön egy új
oktatási intézmény, a Búzaszem
Kolping Általános Iskola. A keresztény,
magyar nevelést-oktatást biztosító,
család köré szervezõdõ tanintézmény
elsõ osztálya már mûködik az alsógödi
katolikus közösségi házban – 2005 õszén
pedig tanul már a következõ évfolyam,
melyre az iskola mellett elkötelezõdött
leendõ gyermekekkel és új osztály-
tanítóinkkal közösen készülünk.

A szellemi épület mellett fizikai
környezetünk megteremtését is foly-
tatjuk. A mostani elsõsök számára az
alsógödi plébánia közösségi házában
rendeztük be az osztálytermet, a
következõ évfolyam pedig egy évre a
református plébánián talál otthonra. A
jövõt illetõen örömmel és reménnyel tölt
el bennünket, hogy Göd önkormányzata
biztosította az iskola számára a Szakács-
kertet, amely megfelelõ helyszín a nyolc
osztályt és a közösségi tereket befogadó
épület felépítéséhez. Most készítjük a
terveket, hamarosan kezdõdik az
engedélyezési folyamat, majd indulhat
az építkezés.

Mindez valódi esélyt teremt arra, hogy
Gödön a keresztény családok gyermekei
új oktatási intézményben járhassanak
iskolába.

Tisztelettel kérjük Önt arra, hogy
személyi jövedelemadójának
„második” 1 százalékával támogassa a
céljaink mögött álló Alsógödi Szent
István Alapítványt, melynek adószáma:
18662670-1-13
Göd, 2005. január 2.

Támogatását köszönjük!

Kedves
Barátunk!
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Kedves Olvasóink!
2005-ben változatlan nyit-
vatartással és változatlan térí-
tési díjakkal várjuk Önöket.
Egész éves tagsági díjaink:
16 éven felüli 
nappalis diák 340.-Ft
felnõtt 670.-Ft
nyugdíjas 340.-Ft
Ingyenes a 16 év alattiaknak és
a 70 év felettieknek, valamint a

Gödön tanító pedagógusoknak,
könyvtári és levéltári dolgo-
zóknak.

A Gödi Almanach folyama-
tosan kapható könyvtáraink-
ban. A 10 kötet ára: 5.865,- Ft.

Bócsaiak, figyelem!
Örömmel értesítjük Önöket,

hogy februártól új szolgáltatást
indítunk el: kivisszük Önökhöz

a könyvtárat. Szeretnénk, ha a
távolság és a nehéz megközelí-
tés nem akadályozná a könyv-
barátokat abban, hogy kedvük-
re válogassanak könyvek és fo-
lyóiratok között. Ezért a
TOPhÁZ Egészségügyi Ott-
honban várjuk Önöket havonta
egyszer, egy szerdai napon.

Kérjük, tudassák velünk,
hogy 10 és 15 óra között a nap
mely szakában legyünk ott 2
órán keresztül, és hogy milyen
könyveket, folyóiratokat vi-
gyünk? Szeretnénk az igényei-
ket maximálisan kielégíteni,

ezért várjuk észrevételeiket, ja-
vaslataikat telefonon (532-
155) és e-mailen:
godi-vkonyvtar@freemail.hu

ÚJ  KÖNYVEINK
A felnõtteknek ajánljuk:
Závada Pál: A fényképész utó-
kora • Csíkszentmihályi Mi-
hály: Az áramlat • Woolf, Vir-
ginia: Felvonások között •
Hankiss Elemér - Lengyel

László: Kétszög • Müller Pé-
ter: Részeg józanok; Világcir-
kusz • Kerouac: Doktor Sax •
Pinto: Gyermekek gyógyítása
homeopátiával • Révai Gábor:
Isten arcai • Chevalier, Tracy:
Leány gyöngy fülbevalóval •
Christian: Mit keresett Isten a

nappalimban? • Fielding,
Helen: Olivia Joules és a túlfû-
tött képzelet • Bourdain: A
konyhafõnök vallomásai •
Orwell: A lelkész lánya •
Manning: Egzotikus kedven-
cek kézikönyve • Rozvány
György: Jordánia • Fekete Ist-
ván, ifj.: Karácsonyok fényes-
sége • Kieslich : Kenyérsütés
otthon • Márai Sándor : Nap-
nyugati õrjárat • Drábik János:
Uzsoracivilizáció 1-2-3. •
McCullough: Az októberi ló •
Moldova György: Az utolsó
töltény • Mayes: Édes élet Itá-
liában • Bagyinszki Zoltán -
Tóth Pál: 100 magyar vár •
Updike: A zeneiskola • Ham-
vas Béla: Arkhai és más esszék
• Bront, Charlotte: Az angolta-

nár • Hattingh: Hegymászók
kézikönyve • Lockie: Homeo-
pátia kézikönyv • Magyaror-
szág száz csodája • Hamvas
Béla: Szilveszter • Williams:

Autizmus egyes szám elsõ sze-
mélyben • Havas, Harald: Az
intelligencia nagykönyve •
Stahl Judit: Büntetlen örömök
• Sheppard: National
Geographic fotóiskola •
Novák, Jan: Digitális technika
• Fenwick: Kismamák nagy-
könyve • Grunfeld: Terhesség
hétrõl hétre • Incze Zsuzsa:
Csellengõk • Heller, Robert:
Menedzserek kézikönyve • Pa-
lásti Andrea : Az esküvõ 

A gyerekeknek ajánljuk:
Pollard: A világ 100 legna-
gyobb katasztrófája •
Peraboni: Az észak-amerikai
prérik és sivatagok állatvilága
• Malam: Múmiák • Arturo: A
dél-amerikai pampák és fo-
lyók állatvilága  • Wilkes
:Veszélyes állatok • Casalis:
Esti mesék • Szepes Mária:
Pöttyös Panni és Kockás Peti
naplója • Lindgren: Juharfalvi
Emil még egyszer • Lindgren:
Juharfalvi Emil újabb csínyei •
A hét holló

Könyvtári Hírek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Rezneki Mónikának,

egyik tanítványunk édesanyjának, aki
egy zongorát ajándékozott iskolánknak.

Németh László Általános Iskola és A. M. I.
vezetõsége és zenetanárai

Tisztelt gödi lakosok!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák városunk
könyvtárát, hogy állományunkat könyvekkel és
CD-kel bõvíthessük. Köszönjük, ha erre az
adószámra rendelkeznek:

16798801-1-13
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Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és barátait 

a kiállítás megnyitójára,
amely Vácott a Madách Imre 

Mûvelõdési Központ 
emeleti galériájában lesz

2005. február 17-én, 
csütörtökön, 18 órakor. 
A kiállítást megnyitja 

Németh Árpád 
festõmûvész, 

a MAOE területi megbízottja.
Közremûködnek 

a gödi Németh László 
Általános Iskola Alapfokú 

Intézmény növendékei.

Gödi Vass Istvánnak 1975-
tõl számos kiállítása volt itthon
és külföldön egyaránt. Nálunk
1989-ben mutatkozott be, s
most tizenöt év elteltével je-
lentkezett ismét önálló kiállí-
tással.

Egy idõben említésre érde-
mes mûvészetszervezési tevé-
kenységet is folytatott. Alapító
tagja, néhány évig elnöke volt
a Múzsa Egyesületnek. Ma
már visszavonultan, egyedül
alkot gödi mûtermében, csa-
ládja, munkái társaságában. 

A Gödön élõ Dr. Méhes Balázs
képzõmûvészeti kiállítása volt
látható az elmúlt év végén a
Magyar Építõmûvészek Szö-
vetségének székházában.

Méhes Balázs 1949. augusz-
tus 5-én született Budapesten.
Szakmai pályáját az építészet,
a mûvészet és az oktatás hatá-
rai keretezik. A Budapesti Mû-

szaki Egyetem építész karán
jeles eredménnyel diplomá-
zott. Az egyetemi tanulmányok
közben, majd annak elvégzése
után külföldön folytatott tanul-
mányokat. 1983 óta a BME
Építészmérnöki karának Rajzi
és Formaismereti Tanszékén
tanít. Részt vesz az angol nyel-
vû képzésben, tanít a Filière
Francophone francia tagoza-
ton, valamint 1992 és 1994 kö-
zött a mérnökkar német nyelvû
rajzoktatása is az õ feladata
volt. E három nyelvbõl felsõ-
fokú nyelvvizsgája van, de be-

szél svédül és finnül is. 1993-
ban szerzett egyetemi doktori
címet.

Önéletrajzában így vall:
”A látni tanítás elvén alapu-

ló oktatási módszerem segítsé-
gével szeretném áthidalni a
szabadkézi rajzot kiszorító,
számítógép-imádó jelen és a
hagyomány-ápoló, kézmûves
múlt között egyre mélyülõ sza-
kadékot. Személyes példaadás-
sal (általában tanítványaim-
mal együtt rajzolok) azt kívá-
nom bizonyítani, hogy a termé-
szet hûséges megfigyelése, a
szorgalmas gyakorlás és a vo-
natkozó elméleti háttér részle-
tes megismerése kifizetõdõ be-
fektetés. Ezt a munkamódszert
kitûnõ tanáraimtól vettem át -
nagyapámtól, Lakatos Artúrtól
és francia sógorom szobrász-
mûvész-apjától, Francois
Cacheux-tõl.”

(Internet: 
http://www.rajzi.bme.hu/mehe

sb/hatter.htm)

Mint grafikus és építész-il-
lusztrátornak számos rajza je-
lent meg az évek során, itthon

és külföldön. Legutóbb Dr.
Vámossy Ferenc: Korunk épí-

tészete” c. tankönyvének má-
sodik kiadásában jelent meg
néhány chicago-i rajza. 2003-
ban a Dunakanyar Mûvészeti
Hetek alkalmával meghirdetett
zebegényi festõversenyen III.
díjat nyert a Kálvária-dombról
nyíló kilátást színes tussal be-
mutató képével. Több önálló

kiállítása volt itthon és külföld-
ön (Finnország, Ausztia) egy-
aránt. Rajzait a gondos kidol-
gozottság, a részletekre való
alapos odafigyelés jellemzi.
Kedvelt témája a gödi Kis-Du-
na ág, melyet számtalanszor
lerajzolt és fotózott.

Képzõmûvészeti és egyete-
mi oktatói tevékenysége mel-
lett építészként is dolgozik, az

õ tervei alapján épült például
1995-ben a Gödi Udvar.
(További rajzai és mûvészi fo-
tói megtekinthetõek a Város-
védõk Egyesülete honlapján,

az archívum menüben
(http://varosvedo.freeweb.hu/a

rchivum.htm)
R. Z.

A természet hûséges
megörökítõje

Dr. Méhes Balázs, 
az építész-grafikus-fotográfus

Epilógus
Gödi Vass István festõmûvész kiállítása

Méhes Balázs: Ablakrajzoltamban

PPRROOGGRRAAMMOOKK
A József Attila 

Mûvelõdési Ház 
szakkörei, tanfolyamai és

baráti köreinek programjai 
a szokásos ütemezésben 

sorra kerülnek.
Egyébként a február elejéig 

az épületbe kihelyezett
tüdõszûrés ideje alatt egyéb, 
idõszaki rendezvényre nem

kerül sor.

Legközelebbi rendezvényünk:
Március 5-én, szombaton 

18.00 órakor
Földes László Hobó

„Tudod, hogy nincs bocsánat…”
József Attila-irodalmi estje

házigazdái leszünk!

Cím: 2131 göd, Pesti út 72.
Telefon: 06-27-532-160

Az Olajfa Galériában
január 12-én, 

szerdán 18.00 órától

Hegedûs Erzsébet
iparmûvész

Üvegkép címû kiállításának
megnyitójára
hívjuk Önöket!

Január 18-án kedden 
18.00 órától
Bayer Zsolt

szépíró
1100 év Európa 

közepén 
címû elõadására

kerül sor

Jegyek elõvételben 
is vásárolhatók!

Szeretettel várjuk!

Olajfa Mûvészház 
2131 Göd, Pesti út 42/a

Nyitva: K-P: 10-18, 
Szo: 10-14. 

Tel.: 06 70 366 3598
E-levél: olajfa@vnet.hu

Február 05-én
Katolikus-bál 
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A hivatalon kívülrõl eredõ, civil
kezdeményezések a ’90-es évek
elejétõl folyamatosan felerõsöd-
tek, itt Gödön is sok példát em-
líthetek erre kulturális és egyéb
területen egyaránt. A lakosság
aktív tagjai bátrabban szervez-
nek, nem várnak a központi kez-
deményezésre. Csak néhányat
említve sorolom: A Pázmány ut-
cai temetõt kitakarították, s kul-
turális esemény keretében avat-
ták fel az újonnan állított ha-
ranglábat. A Piarista-juniálisra
nem csak a szakképzõben tanu-
lók családjait várják, hanem a la-
kosság széles köreit, és mindig
nagy is az érdeklõdés.
A Hagyományteremtõk Klubja
havonta újabb és újabb ötlettel
áll elõ, hogy bemutasson egy ne-
ves személyt, munkásságot, táj-
egységet, intézményt stb. Nagy
elõrelépés volt a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub megalakulása,
tagjai aktívak a kulturális élet-
ben is. 

2 év óta a nagy nemzeti ünne-
pek városi szinten fajsúlyosab-
ban, nem csak az önkormányzat
vesz részt benne, bekapcsol má-
sokat is – évente másik iskola ad
mûsort, táncosok, énekkarok,
hangszeresek szerepelnek. A
résztvevõk öntevékenyen ké-
szülnek fel, állítják össze elõ-
adásaikat. Jótékonysági koncer-
tekre, ünnepi hangversenyekre
kerül sor, és a város, sõt, az or-
szág határain túlra is elviszik hí-
rünket a mûvészeti csoportok.

Nem a hivatal és a testület vál-
lal minden szervezést és kiadást
erõn felül, vállalkozók, civil
szervezõdések nyújtanak termé-
szetbeni és pénzbeli segítséget is
egyes rendezvények helyszíné-
nek, vendéglátásának, program-
ja szervezésének átvállalásával.
Nagyobb összefogás érzékelhe-
tõ, szélesebb rétegek kezdenek
belekapcsolódni a kulturális te-
vékenységbe. A kultúra része a
sport is, és a Cross-futással,
majd a Fétis-Cross-szal és a Göd
Kupával egy-egy országos ren-
dezvény vált hagyományossá
városunkban. A 2004-es év új
kezdeményezése volt a Tavaszi
Futások versenysorozat, mely-
nek keretében az együttmûködés
újabb dimenziói nyíltak meg.

A rendszerváltás után 5-6 év-
vel erõsödött meg ez a folyamat,
melynek lendületet adott a vá-

rossá elõlépés: „kiszélesedtek” a
rendezvények. Nem a számuk
gyarapodott, hanem a minõsé-
gük javult és fajsúlyosabbak let-
tek.

Mindehhez igyekeznek stabil
hátteret biztosítani a József Atti-
la Mûvelõdési Ház és az Ady
Klub, a Városi Könyvtár csapa-
ta, az iskolák tantestületei. El-
mondhatjuk, hogy már az óvo-
dák, sõt a bölcsõde is kitárják
kapujukat, és egy-egy játékos
napra beljebb invitálják az ér-
deklõdõ kisgyermekes családo-
kat. Pár éve önálló életet élõ ma-
gángaléria és mûvészház jelent
meg a palettán. A másik szerve-
zõ és intézményi hátteret az egy-
házak jelentik a köréjük csopor-
tosuló hívõk és a velük közössé-
get vállalók számára. Nagy
öröm, hogy a különbözõ filozó-
fiai és érdeklõdési alapon álló
emberek és szervezõdéseik már
„átlátogatnak” egymáshoz. 

Szezononként nagy számban,
folyamatosan mûködnek külön-
bözõ önfejlesztõ, mûvészeti és
sportcsoportok mind a mûvelõ-
dési házakban, mind az iskolák-
ban.

Az év során szokási rangra
emelkedett, beütemezett – mû-
vészetei és más tematikájú kiál-
lításokon, bemutatókon talál-
koznak egyes tevékenységek
gyakorlói, vagy mûvészeti ágak
képviselõi, illetve amatõr alko-
tók, csoportok. A mûvészeti is-
kolai évzárók, vagy szünidei al-
kotótáborok záró elõadásai, kiál-
lításai illetve táborzáró bemutat-
kozásai rendszeressé váltak.

2004-ben megtörtént a Pesti
úton a mûvelõdési ház felújítása
– tetõcsere, külsõ renoválás, bel-
sõ festés. A tervezett új mûvelõ-
dési házzal kapcsolatban a szak-
mai egyeztetésen túl széleskörû
civil párbeszéd folyt. A terv
megvan, megfelelõ pályázatra
várunk. Most a fontosabb, ha-
laszthatatlan iskolabõvítéseket
kellett, kell megoldania a város-
nak, nem kezdhettünk kultúrház
építésébe. 1999 augusztusában,
a várossá avatási ünnepség kere-
tében adtuk át a Petõfi utcai tor-
nacsarnokot. 2002-ben meg-
épült az alsógödi iskola új szár-
nya. 2003-ban két tanteremmel
bõvült a felsõgödi iskola, most
pedig halad mellette az új sport-

Gondolato
Göd kultúr
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csarnok-építkezés. A csarnokok
a délelõtti tornaórák befogadói
kell, hogy legyenek, délutánon-
ként ugyanakkor a város sport és
egyéb közösségi tevékenységei-
nek színterévé válnak.

Nagy elõrelépést jelentett a
Dunapart Üdülõ felújítása és
használatba vétele, melyen belül
szép természeti környezetben le-
võ épület kulturált belsõ terében
áll rendelkezésünkre egy arány-
lag nagy színpad – igaz, csak
néhányszáz fõs közönség szá-
mára. A hagyományteremtõk-
nek, kisebbségi önkormányzat-
nak, iskolának volt már itt ko-
moly rendezvénye. A nagyobb
befogadási képességû és több
termet, foglalkoztató szobákat is
magába foglaló mûvelõdési ház
hiányát ez sem szüntette meg.
Viszont az elfogadható áron
szálláslehetõséget biztosító
komplexum, ha idecsalogatja a
vendégeket, az idegenforgalom
segítségével jelentõs részese le-
het kultúránk mások felé közve-
títésének.

Hamarné Kismartoni Adrienn
- ma már fõtanácsos - 1994-ben
került Göd Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalához mûvelõdési,
oktatási elõadónak (a jobboldali
felsõ képen). 1998-tól folyama-
tosan szélesedett az oktatási in-
tézményekkel kapcsolatos tevé-
kenységi köre. Akkor indult be a
mûvészeti képzés a Németh
László iskolában, majd jöttek a
NAT szerinti új pedagógiai prog-
ramok, miközben újabb és újabb
tanszakok indultak. Már nem el-
veszünk az oktatásból, mint ’95-
’96-ban tette a kormányzat, ha-
nem mindig bõvül valamivel a
lehetõségek köre. Amûvészetok-
tatás erõteljesen hozzátartozik a
város kulturális életéhez, hiszen
egy új generációt készít fel az ak-
tív mûvelõdésre, a kulturális
életben való részvételre, az alko-
tásra. Évente, már hagyományo-
san, mûvészeti évzárón mutatják
be a gyerekek a nagy nyilvános-
ság elõtt is, mit tanultak, mennyit
fejlõdtek a tanév során. A mûvé-
szeti tárgyakat mûvészeti igazga-
tóhelyettes vezette mûvészeti pe-
dagóguscsoport oktatja. A zene-
tanárok a Gödi Zeneiskola peda-
gógusai. Azenét tanuló gyerekek
a vizsgakoncertek mellett városi
rendezvények szereplõi is. Két-
ségtelenül a legnagyobb sikerük

a néptánsosoknak van. A na-
gyobbak – hetedik éve Boldog
Mónika tanárnõ vezetésével – a
városi fellépéseken kívül rend-
szeres vendégei a Váci Szüreti
Felvonulásnak, de táncoltak már
a somogyi Nagyszakácsiban, a
Királyi Szakácsok Fesztiválján,
vagy a Balaton és a Tisza-tó part-
ján is. Október végén a francia
testvérvárosban, a Marignane
Mûvészeti Iskola hallgatóival
közös mûsorban léptek fel a vá-
rosi színház színpadán.

A drámai mûfajt a huzellás
Gézengúzok mûvelik ügyesen,
tehetségesen Zachar Zsuzsa ta-
nárnõ vezetésével. Az õ ûnnepi
mûsoraik merészebbek, vállal-
ják az egyes témák elvontabb,
alternatív megközelítését és fel-
dolgozását – rendre sikerrel. 

A zenei oktatásban a Huzella
Tivadar iskola tanulói is részt
vesznek. Jó elõgyakorlat egy lel-
kes kis csapat számára a színvo-
nalas, és igazából a gyerekek ál-
tal írt iskolaújság, a HuzelLap
elkészítése. Ennek folyamatá-
ban ismerkednek a médiások a
kultúra egy másik területével, a
sajtó világával. Beindult a két-
nyelvû oktatás is, s az iskola
akkreditál nyelvvizsga-hely lett.
Az idegen nyelvek ismerete az
európai uniós kulturális folya-
matokba való bekapcsolódás
feltételét jelentik. Az informati-
kával való minél fiatalabb kor-
ban való megismerkedés az álta-
lános mûveltséghez - a nagyvi-
lágra nyitottsághoz, az informá-
lódáshoz, a kapcsolattartáshoz -
elengedhetetlen. Ezt is biztosít-
ják már a gödi általános iskolák.
Szerencsére valamennyi terüle-
ten mindig sikerül egy-egy apró
lépést megtenni elõre.

A további elõrelépést az je-
lenthetné, ha a gödi kulturális in-
tézményrendszer tagjai – mint
többek között a Göd Városi
Könyvtár, a JAMH, a kialakuló-
ban levõ helytörténeti gyûjte-
ményhez kötõdõ Hagyományte-
remtõk Klubja és a Gödi Alma-
nach szerkesztõbizottsága közös
erõfeszítéssel megtanulnánk
összefogni a kistérségi települé-
sekkel, s akkor nagyon jelentõ-
sen kiszélesednének elõttünk a
pályázati lehetõségek – a pénz-
források. 

LEJEGYEZTE: KISS-KÁSA ÉVA

k és képek 
ális életérõl
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KUTYÁK:
FEKETE NÉMETJUHÁSZ KEVERÉK KAN 3 ÉVES 
(KORMOS), ROZSDA SZÍNÛ NÉMETJUHÁSZ KEVERÉK
SZUKA 2 ÉVES (ZSUZSI), MUDI KEVERÉK SZUKA 3 ÉVES
(BÉ-BÉ, SIMI POCI), STEFFORDSHIRE-TACSKÓ KEVERÉK
KAN 2 ÉVES (PONGRÁC), NÉMETJUHÁSZ KEVERÉK SZU-
KA 2 ÉVES (LÉNA), TACSKÓ-NÉMETJUHÁSZ KEVERÉK 1,5
ÉVES KAN(LEO), PINCSER KEVERÉK KAN 4 ÉVES
(VÁMPIR), LABRADOR KEVERÉK SZUKA KÖLYÖK (ZSÓ-
FI), MUDI KAN 1,5 ÉVES (ROCCO), PULI-MUDI KEVERÉK
KAN (BUKSI), GOLDEN RETRIVER KEVERÉK SZUKA IV. 3
ÉVES (KÍRA), BOLOGNÉSE KEVERÉK SZUKA 2 ÉVES
(HÖRCSÖG), NÉMETJUHÁSZ KEVERÉK SZUKA 10 ÉVES
(ÖREG), LABRADOR KEVERÉK KAN 1,5 ÉVES (SÖTÉT-
SÉG), STAFFORDSHIRE KEVERÉK 6 HETES KÖLYKÖK,
KÖZÉPTESTÛ KEVERÉK  KÖLYKÖK 6 HETESEK, KEVE-
RÉK KUTYUSOK 2 ÉV KÖRÜLIEK (ALEX, BUNDI), ZSEM-
LESZÍNÛ 6 HÓNAPOS KEVERÉKEK (DÖMPER, SÍVA), DAL-
MATA KEVERÉK KAN 5 ÉVES

CICÁK:
VÖRÖS KANDUR 9 HÓNAPOS, VÖRÖS KANDUR 3 HÓNAPOS

KERESSÜK: 
TAPPANCS NÉVRE HALLGATÓ 6 ÉVES DRÓTSZÕRÛ TACS-
KÓ-SPICC KEVERÉK KUTYUST, ELTÜNT DEC. 21-ÉN
SZÕDRÕL (KÜLÖNÖS ISMERTETÕJELE - ERÕSEN KO-
POTT SZEMFOGA VAN).
5 ÉVES DOG-KOPÓ KEVERÉK NYAKIGLÁB IV. KAN KU-
TYUST, DEC. 1-ÉN TÜNT EL GYÖMRÕRÕL. HASÁN MÛTÉ-
TI HEG LÁTHATÓ
PICI NÉVRE HALLGATÓ KÖZÉPTESTÛ, GÖNDÖRSZÕRÛ,
ZSEMLESZÍNÛ KUTYUST. FEHÉR FOLTJAI VANNAK, 10
ÉVES KAN, OKTÓBER 5-ÉN TÛNT EL ROMHÁNYBÓL.

IV: IVARTALANÍTOTT

GAIA ÁLLATVÉDÕ KLUB: 06-70-541-9157

Igazán sajnálom, hogy a gödi
kutya-helyzettel foglalkozó
(novemberben megjelent) „írá-
somban” kitértem arra az általá-
nos itteni jelenségre, miszerint
nyaranta a fürdõszezonban a
kutyatulajdonosok a fürdõzõk
közé beviszik kedvenceiket.
(Persze ha tõlük kicsit távolabb-
ra viszik, úgy semmi kifogást
nem lehet emelni, sõt csak he-
lyeselni lehet azt). Valahogy ez
illetlenségnek, a fürdõzõk sem-
mibevevésének tûnik nekem.
Ominózus írásomban arról
szóltam, hogy a Kelet-Ázsiáról
szóló filmekben többször meg-
figyelhetõ, amint a bivalyokkal
együtt fürödnek az emberek.
Erre asszociálva a gödi kény-
szerû ember-kutya közös fürdõ-
zés „gyakorlatát” kifogásoltam.
Akaratlanul is összehasonlítot-
tam a kelet-ázsiai „fürdõkultú-
rát” a „régi” EU civilizált orszá-
gaival, ahol még soha nem lát-
tam egy tóban vagy folyóban
kutyákat emberekkel együtt fü-
rödni. Ön erre az összehasonlí-
tásra „mélységes felháborodás-
sal” reagált és nyomban a kelet-
ázsiai fürdõkultúra védelmére

kelt az általam civilizáltnak hitt
európaival szemben, sõt - a vízi
„kultúrálatlanság” kifogásolá-
sáról a figyelmet elterelve - az
EU „fetisizálását” véli kicsen-
geni soraimból. Igaza van eb-
ben, s ezért elnézését kérem.
Sajnálom, de senkit, így Önt
sem, sem az általam annyira
tisztelt kutyatulajdonosokat,
legkevésbé a kelet-ázsiai szár-
mazású gödi lakókat  nem akar-
tam félreértelmezhetõ soraim-
mal megbántani. Csak arra
akartam felhívni a figyelmet,
hogy nem illene a kutyákat a
fürdõzõk közé „bevinni”. Azaz
a fürdõzõk semmibevevését ki-
fogásoltam, és eszem ágában
sem volt arra a bárgyú követ-
keztetésre jutni, hogy e jámbor
és gondozott állatok a Duna
amúgy is szennyezett vízét to-
vább szennyeznék. Épelméjû
ember ilyet fel sem vet. Iménti -
Önben felháborodást kiváltó -
gondolatomat támasztja alá az,

hogy nemcsak a civilizált Euró-
pában (direkt nem beszélve az
EU-ról !), de azon belül Gödön
is az alsógödi strandon két tábla
figyelmeztet arra, hogy a strand
területére tilos kutyát bevinni.
És ha tilos, akkor nyilvánvalóan
a vízbe, a fürdõzõk nyakára sem
lehet vinni.

Abban is igaza van Önnek a
kelet-ázsiai fürdõkultúra isme-
rete talaján, hogy valóban csak
„gratulálni” lehet azoknak (nem
mondta: bolondoknak), akik e
piszkos folyóba bemerészked-
nek. Köszönöm – remélhetõleg
nem ironikus - gratulációját,
melyet nem csak én, hanem má-
sok is megérdemelnének. Élü-
kön a Duna-kérdés országos hí-
rû szaktekintélyével, a Duna
Kör (gödi nyaralótulajdonos)
elnökével, D. Gy. Úrral, és a
helybeli Duna-kutató Állomás
másik országos szaktekintélyé-
vel, a biológiai tudományok
doktorával, K. K. T. professzor

úrral! A tõlük kapott személyes
véleményekre sokat adtam,
minthogy egyes, óvatosan kivá-
lasztott idõszakokban õk is so-
kat úsznak a Dunában. A Duna
neves két - szakmailag elismert
- „szerelmesének” remélhetõleg
több szerencséje volt az úszás-
kor, mert talán a kutyákat a jó-
érzésû gazdik a nyári melegben
nem mellettük, hanem tõlük
kissé távolabbra vitték be fü-
rödni. Ez jóérzés és figyelmes-
ség kérdése, igaza van: Kelet-
Ázsiában és az EU-ban egy-
aránt. 

Végezetül elnézést kérek,
hogy ominózus írásomból az
Ön által kiragadott gondolatok-
kal olyan „mélységes felhábo-
rodást” okoztam. Remélem az
írásommal akaratlanul okozott
kellemetlen érzése a Duna
hömpölygésével a feledésbe
sodródik, s a nyári melegben a
víz közelségében felfrissülve, a
parton vidám hangulatban talál-
kozva már mindketten elfelejt-
jük „téli levelezésünk” emlékét.

Tisztelettel üdvözli: 
Dr. Kölcsei Tamás

Kutya-ügy
Válasz Újvári Lajos úr észrevételére

Gazdit keresünk
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Tudjuk, hogy az ember 6-6,5
millió évvel ezelõtt vált el a
csimpánzokkal közös õstõl. A
csimpánzok azóta megtartották

a saját életformájukat, mindig
erdõlakók voltak, csoportok-
ban éltek, a csoportok terüle-
tükre mindig nagyon vigyáz-
tak, védték azt. Azon belül is
meglehetõsen nagy volt a ver-
sengés az élelemért. Tehát több
mindenben hasonlóak az em-
berhez, ugyanakkor az ember-
nek nagyon sok olyan tulaj-
donsága van, ami egyáltalán
nem hasonlít sem a csimpánz,
sem más állat viselkedéséhez.
Így pl. az embernek nemcsak
csoportjai vannak, hanem kö-
zösségei is. Az emberi közös-
ség nagyon sokban különbözik
az állatoktól - nem ismerünk
olyan állatot, amely közössé-

gekben él. A közösségnek az a
jellemzõje, hogy a tagjai sze-
retnek közös akciókban, közös
tevékenységekben részt venni.

Jellemzi õket, hogy közös hie-
delmeik vannak, mondhatjuk
ezt úgy is, hogy bizonyos dol-
gokról közös felfogásuk van,
az „hozza össze” õket. Ugyan-
akkor szeretnek közös konst-
rukciókat létrehozni. Ez azt je-
lenti, hogy szeretik együtt el-
dönteni, meghatározni, hogy –
mondjuk – hogyan mûködjön a
csoport, egy konstrukció, vagy
hogyan épüljön föl egy ház, és
milyen legyen. Milyen eszkö-
zöket használjanak, és azt ki és
hogyan csinálja. Az utóbbi
években az antropológia, pszi-
chológia, humán etológia, pa-
leontológia területén dolgozó
kutatók megpróbálják rekonst-

ruálni az emberi viselkedés
evolúcióját. Hogyan lett a
csimpánzcsoportokhoz hason-
ló közös õs csoportjaiból em-
beri közösség? Hogyan, mikor
jelent meg a nyelv? Hogyan je-
lent meg az emberre jellemzõ
együttmûködési készség? Mi-
ért utánozzuk egymást, miért
fogadunk el szabályokat, miért
rendeljük könnyen alá magun-
kat szabályoknak vagy fölöt-
tünk álló, domináns emberek-
nek? Miért beszélünk és mit,
mirõl beszélünk, mért szere-
tünk történeteket mondani? Te-
hát van bõven izgalmas, érde-
kes kérdés, amelyre megpró-
bálnak válaszolni.

Engem valójában az érde-
kelt a legjobban, hogy a nyelv
megjelenése elõtt milyen tu-
lajdonságai voltak az ember-
nek. A nyelv megjelenése
után, amikor az emberek már
tudtak egymással beszélni,
nagyon könnyen meg lehet
magyarázni, hogy mi miért
történt. Van elég sok tárgyi bi-
zonyíték arra, hogy saját fa-
junk, a Homo Sapiens olyan
150.000 éve alakult ki. Eszkö-
zöket használt, tüzet gyújtott,
közösen le-telepedett, több
évig, több hónapig tartó tábo-
rozások formájában élte az
életét, ez mind tudható róla.
Viszont keveset tudunk arról a
periódusról, ami a nyelv elõtti
idõkben volt: Hogyan éltek az
emberek, hogyan lett a közön-
séges csimpánzcsoportból va-
lamiféle közösség. Mivel a vi-
selkedésnek nagyon kevés

„maradványa” van – az esz-
közök annak tekinthetõk – te-
hát elõször a kõeszközöket
vizsgáljuk. Aki azokat létre-
hozta és ahogyan azt tette, an-
nak a „lenyomata” a kõesz-
közrõl leolvasható. A legré-
gibb kõeszközök azonban
mintegy 2 millió évesek, nem
egyszerû olvasni belõlük. Az
elválás idõszaka, tehát 6-6,5
millió éve történt, a legizgal-
masabb dolgok pedig a 2 mil-
lió évvel ezelõtti periódusban
történtek, amikor még ritkán
használtak azokat a bizonyos
eszközöket. Esetleg csak fá-
ból készült tárgyaik voltak, s
még nem tudtak beszélni. Va-
jon hogyan kommunikáltak,
milyen tulajdonságaik lehet-
tek! Ezekre a kérdésekre álta-
lában úgy igyekeznek vála-
szolni a biológusok, hogy az
emberszabású majmok életét
vizsgálják, és azt nézik, hogy
milyen, az emberrel közös tu-
lajdonságaik vannak. Ez na-
gyon értékes munka: tudjuk a
kutatásokból, hogy az ember-
elõdök hírtelen változással al-
kottak csoportot, hanem már a
sok millió évvel ezelõtti õseik
is csoportban élõ állatok vol-
tak – ez fontos adat. Nem azt
kell vizsgálni, hogy az egyé-
nekbõl hogy lesz közösség,
azt kell vizsgálni, hogy egy
állati csoportból hogyan lett
emberi közösség.

(A válaszokat a folytatások-
ból tudhatják meg!)

LEJEGYEZTE: KKÉ

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

Dr. Csányi Vilmos etológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár elõadásának elsõ része a decemberi lapszámban így fejezõdött be:
Lehet az etológia módszereit az emberre is alkalmazni, csak … az ember sok szempontból másképp viselkedik, mint az álla-
tok. Épp ez érdekes a humán etológiában, megkeresni azokat az emberi viselkedésformákat, amelyek megkülönböztetnek ben-
nünket az állatoktól, és amelyek magyarázatot adnak arra, hogy mi miért is lettünk. A humán etológia nem helyettesíti a pszi-
chológiát, sok szempontból más kérdésekkel foglalkozik. Nem helyettesíti a társadalomtudományokat, hanem azok szempon-
tjait hozza az ember vizsgálatába… Amirõl ma beszélni szeretnék, pontosan az ember viselkedésének egy problematikájával
foglalkozik, s ehhez kapcsolódnak a kutyákkal folytatott kísérletek, vizsgálatok.

Használt autógumik leadása:
A TESZ udvarán (Duna utca 5.), munkanapokon
7-15 óráig. Lomtalanításkor kihelyezhetõ.
Helyi vállalkozóknak, gumiszerelõknek , elõzetes
telefonbejelentés után a külsõ telephelyre kell
szállítani. TESZ, Tel.: 531-155

Használt autóakkumulátorok leadása:
Használt savas ólom-akkumulátorok leadása:
SPRINT AUTÓKER Kft., 2132 Felsõgöd,
Pesti út 210. Autósbolt melletti udvarban.
Nyt: H-P:08-17 óráig, Sz:08-12 óráig
Tel.:(27) 330-546

Sitt-lerakás
A SAHO Kft.-nél, a város szélén, az alsógödi
vasúti átjárónál. A lerakó nyitvatartási ideje H-P-
ig: 7-15.30. Telefon:(27) 546-390. Szombaton és
vasárnap zárva!

Külterületi és belterületi illegális hulladékler-
akás észlelése esetén értesíteni lehet:
Szõke Mihályt: 06-30-256-37-23

Használt galvánelem gyûjtõhelyek
1. Kastély Óvoda, Béke utca 3.
2. Huzella Tivadar Iskola, Petõfi utca 48.

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

Környezetvédelmi emlékeztetõ



18K0RNYEZETVÉDELEM

A mûanyagok rendkívül hosszú idõ alatt
bomlanak le a természetben. Ha elégetjük
õket, szennyezik a környezetet és károsítják
az egészségünket.

Miért veszélyes?
A mûanyagok égésekor mérgezõ anyagok

is felszabadulnak. Ezek súlyos egészségká-
rosodást vagy azonnali halált is okozhatnak.
Mindezek ellenére Gödön is sokszor érezhet-
jük az égõ mûanyagok jellegzetes, gyógy-
szerre emlékeztetõ fanyar szagát, mert a la-
kosság nagy része ezekkel a tényekkel és a
jogszabályokkal nincs tisztában.

A legveszedelmesebb mûanyag talán a
legnagyobb mennyiségben felhasznált klór-
tartalmú PVC. Többek között nyílászárók,
vízvezeték- és szennyvíz-csövek, elektromos
kábelek, flakonok, padlóburkolatok, bútor-
burkolatok, háztartási eszközök készülnek
belõle. A poli-vinil-klorid (PVC)  égésekor
olyan anyagok szabadulnak fel, mint az elsõ
világháborúban harcigázként alkalmazott
foszgén, vagy dioxinok, melybõl egy mole-
kula is rákkeltõ lehet. Egy kg PVC elégeté-
sével 200 köbméter levegõt szennyezünk sú-
lyosan. Ugyanakkor más mérgezõ anyagok
is keletkeznek, amelyek egymás hatását fel-
erõsítve támadják meg szervezetünket.

A PVC égetésekor keletkezõ egészségkáro-
sító anyagok

Acetaldehid: Károsítja az idegrendszert,
szöveti elváltozásokat okoz.

Aceton: Irritálja szemet.
Benzaldehid: Irritálja a szemet, a bõrt, a

tüdõt. Értelmi károsodást okoz.
Benzol: Rákkeltõ, károsan hat a csontve-

lõre, a májra, az immunrendszerre.
Formaldehid: Súlyos szemkárosító, rák-

keltõ, tüdõvizenyõt okoz.
Foszgén: Az elsõ világháborúban har-

cigázként alkalmazták. Maró hatású a szem-
re, bõrre, tüdõre. 

Poli-klórozott dibenzo-dioxin: Irritálja a
bõrt, a szemet és a légzõrendszert. Károsít-
hatja a keringési, az emésztõ- és az idegrend-
szert, a májat, a csontvelõt és a belsõ elvá-
lasztású mirigyeket. Bõrgyulladást okozhat.
Rákkeltõ lehet már egy molekula is. Állatkí-

sérletek arra utalnak, hogy károsan hathat az
emberi szaporodásra.

Poli-klórozott dibenzo-furán: Irritálja a
szemet és a légzõrendszert. Asztmát okozhat.

Nitrogén-oxidok: Maró hatású a bõrre és
a légzõrendszerre. Belégzése tüdõvizenyõt
okozhat. Hatással lehet az immunrendszerre,
a csontvelõre és a tüdõre, okozhat csökkent
ellenállást a fertõzésekkel szemben, a köz-
ponti és a perifériás idegrendszerre hat, elõ-
idézheti a tudati szint csökkenését. Állatkí-
sérletek arra utalnak, hogy károsan hathat az
emberi szaporodásra

Propilén: Hatással lehet a központi ideg-
rendszerre, a tudati szint csökkenését okozza.

Sósav: Maró hatású a szemre, a bõrre és a
légzõrendszerre. Krónikus hörghurutot
okozhat.

Szalicil-aldehid: Irritálja a szemet, a bõrt
és a légzõrendszert. Hatással lehet a közpon-
ti idegrendszerre.

Szénmonoxid: A vérre, a keringési rend-
szerre és a központi idegrendszerre hat. Esz-
méletvesztést és halált is okozhat.

Toluol: Irritálja a szemet és a légzõrendsz-
ert. Központi idegrendszeri depressziót
okozhat. Csökkent tanulási képességet és
pszichológiai zavarokat, valamint impoten-
ciát idézhet elõ.

Vinil-klorid: Rákkeltõ. Irritálja a szemet,
a bõrt és a légzõrendszert. Hatással lehet a
központi idegrendszerre, a tudati szint csök-
kenését okozza. Hatással lehet a májra, a lép-
re, a vérre és a kézujjak perifériás ereire, szö-
veteire és csontjaira.

Xilol: Irritálja a szemet. Hatással lehet a
központi idegrendszerre, csökkenti a tudati
szintet és rontja a tanulási képességet.

A következõ leggyakrabban elõforduló
mûanyag a polietilén (PE) és polipropilén
(PP). Ebbõl készül a háztartásban használt
eszközök jelentõs része, valamint számos
csomagolóanyag, zacskó, üdítõs flakon és a
papír üdítõitalos doboz belsõ burkolata is. 

Apolietilén és polipropilén égetésekor ke-
letkezõ egészségkárosító anyagok

Akril-aldehid (Akrolein) Súlyosan irri-
tálja a szemet, a bõrt és a légzõrendszert, tü-
dõvizenyõt okoz.

Aceton: Irritálja a szemet.
Benzol: Rákkeltõ, károsan hat a csontve-

lõre, a májra, az immunrendszerre.
Ciklopentanon: Irritálja a szemet, a bõrt,

és lehetséges, hogy a légzõrendszert is.
Ecetsav: Maró hatású.
Formaldehid: Súlyos szemkárosító, rák-

keltõ, tüdõvizenyõt okoz.
Hangyasav: Erõsen maró hatású, a sze-

met, a bõrt és a tüdõt károsítja, tüdõvizenyõt
okoz.

Metilalkohol: Fejfájást, bõrirritációt,
idegrendszeri zavart okoz.

Nitrogén-oxidok: Maró hatású a bõrre és
a légzõrendszerre. Belégzése tüdõvizenyõt
okozhat. Hatással lehet az immunrendszerre,
a csontvelõre és a tüdõre, okozhat csökkent
ellenállást a fertõzésekkel szemben, a köz-
ponti és a perifériás idegrendszerre hat, elõ-
idézheti a tudati szint csökkenését. Állatkí-
sérletek arra utalnak, hogy károsan hathat az
emberi szaporodásra.

Szénmonoxid: A vérre, a keringési rend-
szerre és a központi idegrendszerre hat. Esz-
méletvesztést és halált is okozhat. Idegrend-
szeri problémákat, alacsony születési súlyt,
halvaszülést és vele született szívproblémá-
kat idézhet elõ.

Toluol: Irritálja a szemet és a légzõrendsz-
ert. Központi idegrendszeri depressziót
okozhat. Csökkent tanulási képességet és
pszichológiai zavarokat, valamint impoten-
ciát idézhet elõ.

A törvényi szabályozás
A mûanyagok égetése – a 21/2001.

számú kormányrendelet értelmében –
nyílt színen vagy bármilyen tüzelõberen-
dezésben tilos. A jogszabály megszegõi
500 ezer forintig terjedõ bírságra számít-
hatnak. A tiltás alól csak néhány, külön
engedéllyel mûködõ nagyobb hulladék-
égetõ mû kapott felmentést, ahol az ége-
tés szigorú felügyelet mellett az enge-
délyben elõírt korszerû technológiával
történik, és ahol füstgázszûrõkkel csök-
kentik a légkörbe jutó szennyezõ anya-
gok mennyiségét.

ZOMBORY LÁSZLÓ

FORRÁS: LEVEGÕ MUNKACSOPORT

Ne égesd el!
A mûanyagok otthoni égetése veszélyes és tilos!

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  közszolgáltatás
iránti igényét  személyesen
vagy telefonon, az alábbi
módon jelentheti be: - a
Településellátó Szervezetnél
(2132 Göd, Duna u. 5. szám

alatt, telefon: 06-27-531-176),
hétfõ - csütörtök 7h-15h-ig,
péntek 7h-12h-ig, - a
VÁROSKÚT Kft. diszpécser-
szolgálatánál,  telefon: 06-27-
361-090 és 363-725, 06-1-420-
4527/119 melléken,06-30-
9777-761 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!
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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

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
soron következõ ülését februárban tartja.

Érdeklõdni lehet az 530-030 telefonszámon.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az ÁNTSZ elrendelése
alapján a Tüdõgondozó Intézet szûrõvizsgálatot tart 

2005. január 04 - január 18. között
a Felsõgöd területén élõk részére

az Ady Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13)
2005. január 20 – február 01. között

az Alsógöd területén élõk részére
a József Attila Mûvelõdési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)
2005. február 03-04-én

a Göd - Újtelep területén élõk részére
a TopHáz Egészségügyi Gyermekotthonban

(2132 Göd, Munkácsy u. 1-3.)
A szûrések  idõpontja:

hétfõ, szerda:                      du.  12-18 óráig
kedd, csütörtök, péntek:     de.    8-14 óráig

Kérem, hogy a  személyi igazolványát és 
a TAJ kártyáját a vizsgálatra vigye magával!

A tüdõszûrõ vizsgálat az 1997. évi CLIV. tv. 59. §-a
értelmében minden 30 éven felüli lakos részére kötelezõ, 

18 éven felül ajánlott!

DR.  SZINAY JÓZSEF

Értesítés
tüdõszûrésrõl

FELHÍVÁS
A Gödi Lions Club 

2005. március 5-én szombaton 
és 6-án vasárnap

a József Attila mûvelõdési házban
szemészeti zöld hályog szûrést szervez.

FIGYELEM !
A szûrés INGYENES!

Amit a glaukómáról – a zöld hályogról – tudni kell

Mi a glaukóma?

A szem belsejében folyadék kering. Glaukóma esetén ez a
folyadék rendellenesen áramlik. Ennek eredménye, hogy a
szemben lévõ belsõ nyomás nõ és a szem károsodik. A
huzamosabb ideig tartó magas szembelnyomás vaksághoz
vezethet. Két fajtáját ismerjük:
Nyílt zugú glaukóma: a leggyakoribb. A szem belsõ
nyomása lassan emelkedik, ez folyamatosan károsítja a
szemet, elsõsorban a perifériás látást. A folyamat többnyire
nem jár fájdalommal, egyéb tünettel, de mégis látásromlás
következi be. Ez az úgynevezett alacsony nyomású zöld
hályog. 
Zárt zugú glaukóma: kevésbé gyakori. A szem belsõ
nyomása hirtelen nõ meg, ezt a nyomásnövekedést azonnal
kezelni kell a teljes vakság megelõzésének érdekében. Az
akut zöld hályog kialakulását fájdalom és homályos látás
kíséri. 

Kinek lehet glaukómája?

Az életkor a legnagyobb kockázati tényezõ. A glaukóma leg-
többször az ötven év felettieket támadja meg, de harmincöt
év felett már érdemes ellenõriztetni. Nagyobb az esély a be-
tegség kialakulására, ha a családban már elõfordult glaukó-
ma. Ha Önnek magas a vércukor szintje vagy a vérnyomása,
feltétlen vizsgáltassa meg a szemét.

Hogyan állapítják meg, hogy Önnek van-e glaukómája?

Legtöbb ember a szemészeti vizsgálat alakalmával tudja
meg, hogy glaukómás. A vizsgálat során mérik a szem belsõ
nyomását, valamint szemfenék vizsgálatot is végeznek,
melynek során az orvos észreveszi a betegséget. A vizsgálat
fájdalommentes. Gyógyszeres kezeléssel gyakran javítható
az állapot.

Ne mulassza el ezt a lehetõséget, jöjjön el a szûrésre!!

További kérdések és információk: 06-30-301-6755

TÓTH LÁSZLÓNÉ

KLUBELNÖK

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:

Papolczy Miklósné sz. Grünberger Elza 93 éves
Miskolczy Kálmánné sz. Hock Julianna 82 éves
Füssi László 79 éves
Lakatos Norbert 9 éves
Maróti Ferenc 57 éves
Nemes Sándor Antalné sz. Móricz Erzsébet Terézia 70 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:    

Galyas Szilvia Henesz Attila István
Ökrösi Márta Krisztina Prauda Ákos Ottó
Horváth Katalin Szalai József
Kas Erika Donaberger Attila
Bíró Éva Ágnes Garai János
Csányi Adrienn Erzsébet Mason Howard John 

Sok boldogságot kívánunk!
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A Gödi SE Kosárlabda Szakosz-
tálya nevében szeretettel köszön-
töm olvasóinkat.  Jó pár hét telt el
azóta, hogy legutóbb jelentkez-
tünk.  Ennek prózai oka van.
Mérkõzéseink elosztása egyen-
lõtlen, s nem minden korcsoport-
ról lehetne egy idõben sok min-
denrõl beszámolni. Így arra a
döntésre jutottunk, hogy össze-
várunk mérkõzéseket, és azokról
együtt számolunk be a sportág
híveinek, és szerelmeseinek.

A Diana S. E-tõl elszenvedett
váratlan fiaskó óta „kadet” csa-
patunk nem talált legyõzõre.  Az
azóta lejátszott négy mérkõzésen
jó játékot, és fontos, hogy gödi
gyõzelmet is ünnepelhetett a
szép számú közönség. Ez alka-
lommal is köszönetet mondunk
mindazoknak, akik lelkes szur-
kolóként kijönnek és lelkesítik
fiainkat!  Nagy örömmel tölt el
mindannyiónkat, hogy bár nem
vagyunk annyira szem elõtt, mint
egyes sportágak, mégis szép
számmal vannak érdeklõdõk a
csapattagok szülein kívül is.

Az eredményekrõl röviden:
MAFC KS/C – Gödi SE 

54 – 77
A mérkõzés legjobb teljesít-

ményt nyújtó hazai játékosai:
Tudja Béla 28 ponttal, Lukács
Kristóf 23 ponttal, Junghaus
Renátó 9 ponttal.

Gödi SE – MAFC KS/B 
74 – 51

Ezen a mérkõzésen a követke-
zõ játékosok nyújtottak kiváló
teljesítményt: Lukács Kristóf 25
ponttal, Nyíri Csaba 15 ponttal,
Tudja Béla 10 ponttal és
Pozderka Ádám 10 ponttal.

Pekosi - Gödi SE
59 – 84

Csapattagjaink jó játékkal,
megérdemelten nyertek újra.  A
legtöbb hazai pontot Nyíri Csaba
(28 pont), Lukács Kristóf (21
pont) és Tudja Béla (19 pont)
szerezték.

Gödi SE - BLF Palota/B 
73 – 61

Szoros mérkõzésen, de diadal-
maskodtak fiaink.  Közülük is ki-
emelkedett Tudja Béla 28 pont-
tal, és Nyíri Csaba 26 ponttal.

- Mind a négy mérkõzésen jól
játszottunk, és megérdemelt gyõ-
zelmeket arattunk. – mondta el a
csapat edzõje, Kollár Zalán. A
csapat kezd összeállni, minden
mérkõzésen van, aki képes extra
teljesítményt nyújtani, ezzel se-
gítve a csapatot egy újabb gyõze-
lemhez.  Elmondható, hogy jobb
odafigyeléssel, és védekezésünk
apróbb javításaival még jobb
eredményeket tudunk majd nyúj-
tani szurkolóinknak.  Úgy gon-

dolom, ez a csapat még sok szép
pillanatot és örömet fog hozni a
gödi kosárlabda rajongóknak. –
fejezte be gondolatait a szakve-
zetõ.

- A tehetséges, fiatal, javarészt
16-18 éves játékosokból álló
„csikó-csapatunk” is jól szerepel
a „nagyok” árnyékában! Ugyan
eredményességi mutatójuk elma-
rad az eddig száz százalékot
nyújtó felnõtt csapatunkétól, de
összességében reményre ad okot,
hogy nem vallanak szégyent az
NB II/C mezõnyében sem. Az
eddig lejátszott öt mérkõzésbõl
kettõt nyertek meg, az egyik ve-
reségük pedig, ami csak a hosz-
szabbítás után született, becsüle-
tes helytállásról tanúskodik. E
teljesítményükkel jelenleg a baj-
nokságban szereplõ csapatok kö-
zépmezõnyéhez tartoznak.

EREDMÉNYEIK:

Gödi SE – Student Larinar
KC 

61 – 71 (hosszabbítás után)
Ezen a mérkõzésen a fiatal

csapatnak még szoknia kellett a
felnõtt bajnokság légkörét, ezért
vereségük bár nagyon fájó, be-
tudható az új helyzetnek és a ma-
gasabb elvárásoknak. Az új kö-
rülményekhez képest sem sike-
rült a tudásunk legjavát nyújta-
nunk. Legjobb dobóink: Vizsy
András 20 ponttal, Kelemen
Marcell 11 ponttal.

Net ’54 Hyperteam – Gödi SE
85 – 45

Az ellenfél játékosai nem a mi
„súlycsoportunkba” tartoztak,
így ilyen arányban is megérde-
melten nyert a rutinos, volt válo-
gatott játékosokat is felvonultató
hazai csapat.  Tisztes helytállást
mutattunk, melynek legjelesebb-
jei Héregi Tamás 14 ponttal, és
Drajkó Tamás 13 ponttal voltak.

Gödi SE – Józsefvárosi 
KC 73 – 57

Az új, számunkra még mindig
kissé szokatlan bajnoki mezõny-
ben elsõ sikerünket értük el ezen
a meccsen. Az itt nyújtott játék
alapján elmondható, hogy gyõ-
zelmünk teljesen megérdemelt
volt, melyhez hozzájárult a játék
során nyújtott kiváló védekezés
is! Gratulálunk és köszönjük a
szép pillanatokat!

Zrínyi M. Nemzetvédelmi
Egyetem – Gödi SE 

84 – 68
Rutinosabb, és fizikális fö-

lényben játszó csapattal szemben
maradtunk alul, de tisztességes
küzdelemben. A mérkõzés leg-

jobbjai: Kelemen Marcell 20
ponttal, Szûcs Dávid 13 ponttal,
és Héregi Tamás 10 ponttal.

Gödi SE – HP
67 – 66

Fõleg a második félidõben
nyújtott jó dobószázalékunknak,
és a mérkõzés második felére
megerõsödött és feljavult védeke-
zésünknek köszönhetõen értük el
idei második gyõzelmünket,
mely izgalmas végjátékban,
Szûcs Dávid utolsó másodper-
cekben dobott 3-pontos kosarával
alakult ki. Legjobb dobóink:
Koltai Péter 17 ponttal, Szûcs
Dávid 16 ponttal, és Héregi Ta-
más 11 ponttal.

- És akkor lássuk a legfiatalab-
bakat és a legtapasztaltabbakat!

„Serdülõ” korosztályos csapa-
tunk az elmúlt idõszak alatt két
mérkõzést játszott, és büszkén
mondhatjuk, hogy mindkét mér-
kõzésüket megnyerték a gyere-
kek.

Október 24.-én a MAFC KS/D
csapata ellen játszottak, és 63-54-
re megnyerték a mérkõzést. Bár a
számok szorosnak tûnnek, jó já-
tékkal, lelkesedéssel és csapat-
munkával született meg ez az
eredmény. A mérkõzés hazai leg-
jobbjai a következõk voltak: Ger-
gely Dávid 22 ponttal, Aranyi Ta-
más 19 ponttal, Beczássy Máté
12 ponttal. Pontszerzõk voltak
még Jakucs Balázs, Toldi Ger-
gely, Párniczky Péter és Kövesdi
Tamás.

Serdülõ csapatunk következõ
mérkõzését november 6-án ját-
szotta a Budafok csapata ellen.
Már jeleztem, hogy ezen a mér-
kõzésen is gyõzelmet arattak
gyerekeink. A végeredmény 71-
55 lett. Ezen mérkõzés legjobb-
jai: Gergely Dávid 32 ponttal,
Beczássy Máté 23 ponttal,
Kövesdi Tamás 8 ponttal. Pont-
szerzõk voltak még: Aranyi Ta-
más, és Dóczy Gergely.

„Gyermek” csapatunk novem-
ber 7-én játszott a KOKEC csa-
pata ellen, és örömmel számolha-
tok be arról, hogy õk is nyertek,
méghozzá jelentõs különbséggel,
mert a végeredmény 57-34 volt.
A lelkes szurkolótábor támogatá-
sa mellet lezajlott mérkõzés vé-
gén játékosaink örömében min-
den résztvevõ osztozott. A mér-
kõzés legjobbja a következõ játé-
kosok voltak: Asztalos Adrián 16
ponttal, Tunhauser Ádám 14
ponttal, Jakucs Balázs 8 ponttal.
Pontot szereztek még, és ezzel já-
rultak hozzá a csapat sikeréhez:
Érdi-Krausz Gábor, Elek Dávid,
Deák Ádám, Jakucs Bálint, Sza-
bó Gergely és Czéh Bence.

- S most ugorjunk egy nagyot,

és térjünk át a legtapasztaltabbak
mérkõzéseihez!  

Mint korábban is írtuk, „fel-
nõtt” korosztályos csapatunk a
szakosztály anyagi nehézségeibõl
adódóan az idei évadban az NB II
mérkõzéseiben mutatja meg
szakmai tudását.  Az elsõ idõszak
valamennyi mérkõzését megnye-
rõ csapatunk október 27-én került
szembe a Jászberény csapatával,
melyet szoros mérkõzés során, de
újra megnyert. A végeredmény
104-102 lett.  Legjobb dobóink
ezen a mérkõzésen: Munteán
András 28 ponttal, Mihály Gyula
28 ponttal, Hortobágyi László 22
ponttal, Szabó Gábor 17 ponttal
és Katona József 9 ponttal.

A felnõtt csapat következõ
mérkõzését november 7-én ját-
szotta a Budafok KK Junior csa-
pata ellen, és újra diadalmasko-
dott a tapasztalat és a tudás. „Fia-
ink” ezen a mérkõzésen 96-87
arányban gyõzedelmeskedtek az
ellenfél felett. A mérkõzés leg-
jobbjai: Hortobágyi László 27
ponttal, Munteán András 22 pont-
tal, Katona József 19 ponttal, Mi-
hály Gyula 15 ponttal, Szabó Gá-
bor 12 ponttal.  Pontot szerzett
még Theisz Gábor is.

- Azt hiszem, büszkén mond-
hatjuk el: annak ellenére, hogy
szakosztályunk nem a nagy nyil-
vánosság elõtt szerepel, játékosa-
ink mérkõzésrõl mérkõzésre ma-
gas szintû szakmai tudásról, fel-
készültségrõl és gyõzni akarásról
tesznek tanúbizonyságot.  Mind-
ezt szeretnénk megköszönni
edzõinknek, Mihály Gyulának és
Kollár Zalánnak, akik fáradhatat-
lanul végzik munkájukat, és ké-
szítik fel fiainkat minden egyes
mérkõzésre.

Szeretnénk, ha csapataink sike-
rének minél többen tudnának sze-
mélyesen is velünk együtt örülni,
ezért bátorítunk mindenkit, hogy
minél nagyobb számban jöjjenek
el hazai mérkõzéseinkre, vagy kí-
sérjék el játékosainkat az idegen-
beli meccsekre.  

Továbbra is várjuk korosztá-
lyos csapatainkba az érdeklõdõ,
sportolni vágyó fiatalokat. Hívjuk
a csapatok szakmai munkáját és
eredményes szereplését támogató
helyi vállalkozókat, magánysze-
mélyeket és vállalatokat. Szá-
munkra bármilyen segítség fon-
tos!  Ha segíteni szeretne szak-
osztályunknak, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot edzõinkkel, vagy a
szakosztály vezetõivel: dr.
Megyery Csabával vagy Kövesdi
Edittel.

A legközelebbi találkozásig is
kívánunk mindenkinek jó egész-
séget, jó szurkolást. Sikerekben,
gyõzelmekben gazdag, boldog Új
Esztendõt kívánunk szurkolóink-
nak!

CZÉH TAMÁS

Kosár, kosár, kosár!
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A GÖDI SE I. sakkcsapata a Pest
megyei I. osztályban november
14-én a Duna Csárdában
Szigetszentmárton csapatát fo-
gadta és 9,5:0,5 arányban gyõ-
zött. Nyertek: Dudás János, Fe-
kete József, Malinik Attila,
Beszterczey László, Nagy Fe-
renc, Bogád Péter, Sallai Péter,
Pongó István, Antal György Bá-
lint. Döntetlent ért el: Starosta
János.

Az õszi utolsó fordulóban, de-
cember 12-én Törökbálintra
mentünk, és a hiányos csapa-
tunkkal 5:5 arányú döntetlent ér-
tünk el. Nyertesek: Beszterczey
László, Nagy Ferenc, Sallai Pé-
ter, Pongó István. Döntetlent ért
el: Dudás János és Antal György
Bálint.

A bajnokság állása a 6. fordu-
ló után: 1. Százhalombatta 47, 2.
GÖDI SE I. 41, 3. Zsámbék 40,
4. Vác 38,5, 5. Törökbálint 34, 6.

Dunakeszi 29,5, 7. Budakalász
28,5, 8. Érd 24,5, 9. Erdõkertes
23,5, 10. Szob 22,5, 11.
Szigetszentmárton 17, 12. GÖDI
SE II. 14 ponttal.

A 7. fordulóban a Duna Csár-
dában GÖDI SE I – Budakalász-
szal, GÖDI SE II – Érddel ját-
szik. Elõször fordul elõ, hogy
otthon játszik mindkét csapa-
tunk. Deceember 12-én második
csapatunk Budakalászon 5,5:4,5
arányú gyõzelmet aratott, s ezzel
megszerezte elsõ gyõzelmét.
Gratulálunk!

December 4-én Dunakeszin a
Mikulás sakkversenyen Érsek
Laura korosztályában a leányok
között 1. helyezést ért el. A de-
cember 11-én Budakalászon ren-
dezett sakkversenyen Érsek
Ákos korosztályában 1. helye-
zést ért el. Mindkettõjüknek gra-
tulálunk!

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

S A K K
A Dunakanyar kapujában találha-
tó egyik kisvároska iskolájának, a
gödi Piarista Szakiskola, Gimná-
zium és Kollégium szervezésében
rendszeresek a sportrendezvé-
nyek, sportnapok: a kerékpártú-
rák, a futóversenyek, a vízisport -
és asztalitenisz versenyek. Az im-
már hagyományossá vált, “Belé-
pés családostul” családi sportnap
idei utolsó állomásaként zöld asz-
tal köré gyûltek kicsik-nagyok. A

fõszervezõ, Wagner tanár úr még
exkluzív vendégekrõl is gondos-
kodott. Természetesen a decembe-
ri ünnepek egyik fõszereplõje, a
Mikulás sem hiányzott. 

A Gödön oly népszerûvé vált
családi rendezvénysorozat évzáró
eseménye ismét nagy érdeklõdés
mellett zajlott, a nap során közel
százan vettek részt versenyzõként,
vagy akár szemlélõként. Az ama-
tõr asztalitenisz versenyen nõi és
férfi ágon három korcsoportban
összesen ötven versenyzõ ütötte a
fehér labdát a zöld asztal mellett.
Az érmekért és tárgyjutalmakért
zajló küzdelmekben hat asztalon
pattogott a labda, az iskola két
profi pingpongosa kifogástalanul
rendezte a versenyt. 

A kisebb gyerekek, akik nem
érték még föl a pingpongasztalt,
az egyik tanteremben kézmûves
foglalkozáson - üvegfestés, rajzo-
lás, mézeskalács-sütés, gyurmá-
zás - vehettek részt a gödi
Kolping-iskola ifjú nebulóinak ta-
nítóival, szüleivel. 

Az ebédet, a szabadban fõzött
babgulyást Wichmann Tamás,
egykori kiváló, kilencszeres világ-
bajnok kenusunk fõzte. Amíg
bent, az asztal körül csaták foly-
tak, a bogrács körül amolyan
szakmai fórumot nyitott a “fõsza-
kács”: a meghívott vendégek, így

Kammerer Zoltán, háromszoros
olimpiai bajnok kajakosunk, Né-
meth András mesteredzõ, az FTC
nõi kézilabda csapatának edzõje
és Berkes János operaénekes tár-
saságában oldott hangulatban be-
szélgettek egymással és bárkivel,
aki érdeklõdést mutatott a két, ha-
zánkban oly népszerû sportág hát-
tere, illetve kulisszatitkai iránt. 
A program fõszervezõje, Wagner
László elégedetten értékelt: “a nap

sikerét jelzi, hogy exkluzív vendé-
geink rövid idõre ígérték jelenlétü-
ket, de mindannyian több órát töl-
töttek velünk - még Berkes János
operaénekes is beesett két próba
között -, jelezve, hogy nem csak a
versenysportban érzik otthon ma-
gukat, hanem a szabadidõs, csalá-
dias sportösszejöveteleken is. A
közös ebéd után sok gyerek ping-
pongozott a Mikulással, jó hangu-
lat jellemezte a családi forgó-ver-
senyt. A legközelebbi családi
sportprogramunk januárban lesz,
a gödi sportcsarnokban tartjuk a
családi váltó- és ügyességi ver-
senyt.” 

Eredmények:
Gyermek, lányok, egyéni: 1. Bea
Dorottya, 2. Púpos Tünde (8 ver-
senyzõ) 
Gyermek, fiúk, egyéni: 1. Sápi
Zoltán, 2. Granát Roland (8 ver-
senyzõ) 
Ifjúsági fiú: 1. Varga István, 2.
Venczel Mihály (10 versenyzõ) 
Családi forgó: 1. Felker család, 2.
Sápi család (8 család) 
Nõi egyéni: 1. Deák Andrea, 2.
Wagner Nóra (5 versenyzõ) 
Férfi egyéni: 1. Felker Zoltán, 2.
Sápi Zoltán (19 versenyzõ)

VASVÁRI FERENC

Másodközlés: megjelent a
Nemzeti Sport online oldalán.

Belépés családostul
Amatõr asztalitenisz verseny

Pest megye képezi az ország egyik
legerõsebb, legszínvonalasabb mezõ-
nyét. Ebben Göd csapata a középme-
zõnyben foglal helyet. Játékerejét te-
kintve az élmezõnyben tanyázhatna,
de a két legjobb játékosa objektív okok
miatt nem tudta vállalni a rendszeres
játékot. A cél így nem a minden áron
való gyõzelem volt, hanem játéklehe-
tõség biztosítása minél több játékos ré-
szére.

EREDMÉNYEK:
Zsámbék – Göd

16:2 (gyõzött: Nagy 1, id. Gulyás 1)
Dabas – Göd

16:6 (gy: Félix 3, Szigeti 2, 
és Félix-Szigeti páros 1)
Göd – Százhalombatta

11:7 (gy: Félix 3, Szigeti 3, Nagy 3,
Fojt 1, páros: Félix-Nagy 1)

Vámosmikola – Göd
9:9 (gy: Szigeti 4, Nagy 3, Fojt 1, 

páros: Nagy-Tóth Z. 1)
Tóalmás – Göd

14:4 (gy: Wágner 1, Hajdú 1, Tóth 
Z. 1, Rádóczi 1)
Göd – Gödöllõ

4:14  (gy: ifj. Gulyás 2, Szigeti 1, 
páros: ifj. Gulyás-Nagy 1)

Göd – Cegléd
17:1 (gy: ifj. Gulyás 4, Szigeti 4, id. 

Gulyás 4, Nagy 3, páros: ifj.  Gulyás-
Szigeti 1, id. Gulyás Nagy1)

Göd – Aszód
9:9 (gy: Félix 4, ifj. Gulyás 3, Nagy 1,

páros: ifj. Gulyás-Félix 1)

Alegjobb négy játékos: Félix Tibor, ifj.
Gulyás Miklós, Szigeti Béla, Nagy
László

Játéklehetõséget kapott még: Fojt At-
tila, id. Gulyás Miklós, Hajdú Zoltán,
Rádóczi Nándor, Tóth Zoltán, Wágner
Ferenc

A versenysporton kívül a tömeg-
sport igényeket is kielégítjük a terem
adta lehetõségeken belül. Sokkal töb-
ben szeretnének ping-pongozni, de
helyszûke miatt sokan nem férnek be a
keretbe. Reméljük, hogy gondjainkon
segíteni fog az új sportcsarnok felépíté-
se.

Egyre népszerûbb az asztalitenisz a
gyerekek körében is. ANémeth Lász-
ló iskolásai közül egy-egy foglalkozá-
son átlagban 20 gyerek is megfordul.
Közülük a legtehetségesebbek már
versenyekre is járnak. Az ebben a hó-
napban megrendezett Körzeti Diák-
olimpián Varga István 8. osztályos ta-
nuló elsõ lett, részt vesz a Nagykõrös-
ön rendezendõ megyei döntõn (ered-
ményérõl legközelebb beszámolok).

Augusztus 20-án rendszeresen meg-
rendezzük a Göd Rekord Kupát, ahol
az igazolt játékosokon kívül sok amatõr
is részt vesz. Az igazoltak között idei I.
helyezett Wágner Viktor lett, az amatõ-
rök versenyét Cserny Péter nyerte.

Összességében elmondható, hogy a
szakosztályban igen mozgalmas az
élet, szinte megállás nélkül egész év-
ben folyamatosan zajlanak az esemé-
nyek, edzések.

Köszönet jár a Németh László Álta-
lános Iskola igazgatóságának a terem
biztosításáért és a Rekord Kft. vezetõ-
jének – Fojt Attilának – a személyszál-
lításba való besegítésért.

GULYÁS MIKLÓS

Asztalitenisz
Befejezõdött a csapatbajnokság 

Pest megyei õszi fordulója
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LAKÁS
FELÚJÍTÁS

Csempézés -
padlóburkolás 

- bontás 
- kõmûves munkák 

- vízszerelés
Gyors - pontos 
- kedvezõ ár.
Lamár János

Göd, Otthon u. 28.
Tel.: (18 óra után)

06-27-331-103,
Mobil: 06-20-913-2892

Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

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

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.: 06-30-292-7150
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• Helyiség kiadó üzletnek, irodának
Felsõgödön, a Lenkey utcában, az óvoda
szomszédságában. Telefon: 06-27-332-
245, vagy 06-30-211-5534.

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

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

• PVC-csõ: 200-as, 2 x 6 m, új -
féláron eladó! Telefon: 06-70-508-
7166.

• Gyönyörû menyasszonyi ruha-
együttes (alsóruha, ruha, pelerin, fejdísz,
rövid fátyol stb.) 160-165 cm-es alkatra
eladó. Telefon: 06-27-331-471, este.

• Kedvezményes hitelek. Szabad fel-
haszmálású személyi kölcsön és ingatlan

fedezetû jelzálog hitel minimálbérbõl.
Lízing és kedvezõtlen hitelek kiváltása.
Tel.: 06-20-560-7202

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú teker-
cselés, ablak és lakástakarítás Gödön a
Kincsem Parkban. Ny: 10-17-ig, ebéd-
idõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Termõföld és istálótrágya kapható!
Tel.: 06-30-951-3193
• Képességfejlesztõ angol yerekeknek!
Foglalkozásainkon a gyerekek átismétlik
az iskolában tanultakat és játékos felada-
tok segítségével begyakorolják, hosszú
távra rögzítik az ismereteket; szókár-
tyákkal, szemléltetõanyagokkal bõvítik
szókincsüket. Jelentkezést még január
31-ig elfogadunk.  06-30-569-2485

Apróhirdetések

SCARABEUS BULI
A K2-BEN!

Január 22-én, szombaton 20-órakor.

Belépés 
díjtalan.

K2 sörözõ
Göd, 

Ady Endre u. 4. 
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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

HITEL
magánszemélyeknek
és vállalkozóknak,

BAR-listásoknak is!

Telefon: 
06-30-267-4590
06-30-973-6239
06-70-531-0240

BBBBÚÚÚÚTTTTOOOORRRRKKKKÉÉÉÉSSSSZZZZÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS,,,,
LLLLAAAAPPPPSSSSZZZZAAAABBBBÁÁÁÁSSSSZZZZAAAATTTT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116
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Lakatos munkák:
- kerítések - ablakrácsok

- toló-nyíló kapuk
- korlátok

Tavalyi árak!!!
Referenciák, garancia!

Telefon: 06-70-508-7166

Egyszerûtõl a luxusig!
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