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Egy szál virág...

Március 8-án, a Nemzetközi Nõnapon Sándor István polgármes-
ter és Pinczehelyi Tamás alpolgármester a városi önkormányzat
nevében egy szál virággal köszöntötte a hölgyeket a város külön-
bözõ pontjain. Este a Dunapart Üdülõ színháztermében ünnepi
mûsor keretében köszöntötték a város lányait-asszonyait. 

Ami öröm a városban, az nehézsé-
get okoz óvodáinkban és iskolá-
inkban. Göd lakossága számos
okból dinamikusan fejlõdik: egyre
többen költöznek az Oázis lakó-
parkba, Gödhöz csatlakozott a Ne-
velek dûlõ lakossága, a 2-es út
mentén épült három társasházba is

sok fiatal költözött és folyamatos
a lakosságcsere a régi területeken
is. A jelenlegi városvezetés szá-
mos helyen jelölt még ki lakóterü-
letet az új szerkezeti tervben. Eb-
bõl következik, kisvárosunk, Göd,
Pest megye közkedvelt települése.

Folytatás a 9. oldalon.

Nehéz tíz év elõtt 
a helyi oktatás

A Kommunizmus
Áldozatainak Napja

Az emléknap alkalmából tartott
ünnepi tisztelgés háziaszszonya,
Fodor Zsófia a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség gödi szerveze-
te nevében köszöntötte a koszo-
rúzásra és mécsesgyújtásra, va-
lamint gondolati-lelki visszate-
kintésre öszszegyûlteket. Üdvö-
zölte köztük Imre Zsolt ország-
gyûlési képviselõt, valamint a
Magyar Nemzeti Front, a Ma-
gyar Demokrata Fórum, a Ke-
resztény Demokrata Néppárt, a
Gödiek ’56 Igazáért Civil Szer-
vezet, a POFOSZ és a MIÉP he-
lyi szervezeteinek megjelent
képviselõit, tagjait február 25-
én, pénteken délután 16.00 óra-
kor a Marignane téri kopjafá-
nál.

Írásunk a 2. oldalon található.

Míg február 14-20 között az or-
szág lakosságának 0,2 %-a, kb.
20.000 beteg fordult orvoshoz
influenza szerû tünetekkel, addig
a következõ héten már 40.000
körüli betegszámot regisztráltak
országszerte. A megbetegedések
gyakorisága megfelel az ilyenkor
szokásos szintnek – olvasható dr.
Bujdosó László országos tiszti fõ-
orvos tájékoztatójában. Az influ-
enza-aktivitás közepesnek mond-
ható. Az influenza laboratórium

adatai szerint a megbetegedések
túlnyomó többségéért az A vírus
felelõs. A Veszprém megyei kór-
házakban teljes látogatási tilalmat
rendeltek el, míg a váci, a ceglédi
és a kistarcsai kórházak szülésze-
ti osztályán tilos a látogatás. A
járványhullám nyugatról keletre
tart, s míg a Dunántúlon már tetõ-
zött, addig a keleti országrészben
még csak most kezdõdnek majd a
megbetegedések.     

Folytatás a 19. oldalon.

Legjobb védekezés a megelõzés
Hazánkat is elérte az influenzajárvány

A kézilabdázás ünnepe volt 
a Dunaferr vendégjátéka

Vállalkozásbarát
várospolitika hozhat 

fellendülést a településen
Van költségvetése a városnak, de a helyzet

megoldását a polgármesterre bízták
Avárosi képviselõ-testület február 24-ei ülésére beterjesztett, Göd Város Önkormányza-
ta 2005. évi költségvetésében 4 milliárd 298 millió 824 ezer forint szerepelt a bevételi,
és 4 milliárd 318 millió 824 ezer forint a kiadási a fõösszegben. A több órás tanácskozás
után a képviselõk – a Fidesz javaslatára – a végszavazás elõtt a költségvetéssel kapcso-
latban benyújtott módosító indítványokról döntöttek. A költségvetési rendelet megalko-
tása, a város idei költségvetésének elfogadása elõtt a képviselõk felhatalmazták Sándor
István polgármestert, hogy a vita során elhangzott és támogatott javaslatok figyelembe
vételével az elõterjesztésben szereplõ 200 millió forintos hiányt 95 millióra mérsékelje.
Az így elfogadott költségvetésre 14 képviselõ mondott igent, B. Rábai Zita, Dr. Horváth
Viktor Gergõ és Pongó István nemmel szavazott, Szegedi Sándor tartózkodott.  (A kép-
viselõ-testületben helyett foglaló politikai tömörülések, szövetségek szerkesztõségünk
felkérésére külön írásban fejtik ki álláspontjukat a város 2005. évi költségvetésérõl. - A
szerk.)                                                                                            Folytatás a 4. oldalon.



Folytatás az 1. oldalrólo.
A Himnusz közös eléneklése,

majd Antal József szavalata –
Szarka János kosdi tüzérpa-
rancsnok verse – után Imre Zsolt
országgyûlési képviselõ mondott
ünnepi emlékbeszédet, melynek
bevezetõ és befejezõ gondolatai
így hangzottak: 

- „Történelme nélkül e nép
olyan lenne, mint a gyermek, aki
nem tudja, mi történt vele teg-
nap.” Tisztelt Vendégek, Emlé-
kezõ Gyülekezet, Kedves Gödi
Barátaim! Babits Mihály szavait
idéztem… Az emberi öntudat
alapja az emlékezet, a nemzeti
öntudaté a történelmi emlékezet.
Ezért a jelent csak a múltból le-
het megérteni, a jövõt csak a
múlt alapján lehet felépíteni.
Azért gyûltünk ma itt össze,
hogy fejet hajtsunk a kommunis-
ta diktatúra eltemetett áldozatai
elõtt, s az õ tiszteletükre emelt
kopjafa elõtt állva megidézzük
mindazokat a hõsöket és szabad-
ságharcosokat, katonákat és civi-
leket, hétköznapi polgárokat és
szerencsétlen sorsú embereket,
kiknek közös ismertetõjele, hogy
a kommunizmus tette tönkre
õket, vagy vette el – sokszor a
legvadabb elképzelést is felül-
múlóan – az életüket. Ha tudni
akarjuk, mi és hogyan történt, ha
magyarázatot akarunk találni a
miértekre, elõször emlékezni
kell. Emlékezni az elpusztítot-
takra, akiknek már nincsen
hangjuk. De ha mi nem is köl-
csönözzük nekik a mi hangun-
kat, örökre némák maradnak.

Az áldozatokra emlékezni
mindig szívszorító érzés. Olyan
áldozatokra, akiket a társadalmi
igazságosság nevében ártalmat-
lanul öltek meg, különösen az.
Szívszorító, mert ilyenkor nem-
csak az elpusztítottak emlékével,
hanem az eszmék eltorzíthatósá-
gával is szembesülnünk kell, hi-
szen a kommunizmus, miközben
földi mennyországot ígért, való-
jában a poklot teremtette meg a
világ számos országában. Áldo-
zataitól nemcsak az életüket, de
sokszor a hitüket is elrabolta.
Mindenki tudja, az áldozatok kö-
zött sokszor nemcsak a kommu-
nizmus esküdt ellenségeit, ha-
nem a híveit is ott találjuk. Ez a
tény azonban nem enyhíti, ellen-
kezõleg: súlyosbítja az elköve-
tõk bûneit és az áldozatok tragé-
diáját! 

Amikor az új évezred küszö-
bén, 2001-ben úgy döntöttünk,
hogy megalkotjuk a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapjáról
szóló határozatot, akkor úgy
gondoltuk, hogy ezzel a döntés-
sel elsõsorban Magyarország
történelme elõtt tisztelgünk. Úgy
véltük, hogy a történelmet azért

érdemes megismerni, hogy le-
vonhassuk belõle a tanulságokat,
hogy mindaz a szenvedés, ami a
XX. század emberére zúdult, ne
ismétlõdhessen meg. A tanítás
szerint a mártírok vére magve-
tés. Azt jelenti ez, hogy egy ta-
nulságtevõ megsemmisítésével
nem kevesebben lesznek az
igazságot õrzõk, hanem többen.
Mert amikor kioltják egy igaz
ember életének gyertyáját, akkor
tíz másik gyújtja meg sajátját,
hogy világítson, hogy oszlassa a
sötétséget. Mert a sötétség ellen
nem fegyverrel, hanem fénnyel
lehet harcolni. Ezért gyújtunk
ma gyertyát, és helyezünk el mé-
csest az áldozatok tiszteletére ál-
lított kopjafa elõtt, hogy oszlas-
suk a sötétséget. 

Tisztelt emlékezõ gyülekezet!
A mai megemlékezésünk méltó-
ságát egyszerre hatja át az áldo-
zatok halála felett érzett mély
gyászunk, és a halálukat számon
kérõ történelmi igazság iránti
tisztánlátás igénye… 

… Ezért kell emlékezni és fe-
jet hajtani mindazok elõtt, akik a
kommunista diktatúra csaknem
ötven éves uralma alatt akár éle-
tük feláldozásával is megõrizték
a ma nekünk oly sokat jelentõ ér-
tékeket, mint a remény és a sze-
retet, amelyek segítségével egy-
szer talán „békévé oldódik majd
az emlékezés”. De addig, Ked-
ves Barátaim, nem marad más
feladatunk, mint továbbmenni a
nemzet számára kijelölt csillag-
ösvényen, és megmutatni a rá
vezetõ utat a jövõ generációja
számára is! Tegyünk meg hát
mindent, amit megtehetünk
erõnk, helyzetünk és hitünk sze-
rint sorsunk jobbra fordulásáért,
s a költõ, Wass Albert szavaival
üzenjük mindenkinek, testvér-
nek, rokonnak, idegennek, go-
nosznak, jónak, hûségesnek és
alávalónak, annak, akit a fájás
ûz, annak kinek a kezéhez vérc-
söppek tapadnak: „Vigyázzatok
és imádkozzatok! Valahol fenn,
a magas ég alatt mozdulnak már
a csillagok. S a víz szalad, de a
kõ marad.”

A következõ szónok Vitéz
Zahorán Sándor volt, aki emlé-
keztetett az általa is átélt Nyuga-
ti pályaudvari sortûz eseményé-
re, ’56. áldozataira és elítéltjeire,
s az emlékezõk figyelmébe aján-
lotta a Kommunizmus fekete-
könyvét, melyet el is hozott ma-
gával, s idézett belõle néhány
gondolatot és számadatot. „- A
könyv a történelem felidézésével

a mintegy 100 millióra tehetõ
névtelen áldozatoknak is emlé-
ket állít. Ugyanakkor 2000-ben a
Litvániában összejött nemzetkö-
zi bolsevizmus elleni emlék-vi-
lágkonferencia 136 milliós áldo-
zat-létszámot állapított meg. A
kommunizmus legnagyobb bûne
az, hogy mindig a saját népeit ir-
totta, nõket és a végén már a
gyermekeket is ki lehet végezni.
Éppen ma reggel hallottam
Schmidt Máriától, hogy a leg-
utóbbi kutatások szerint 700 ezer
magyar embert hurcoltak el a
Gulág-szigetekre, és ebbõl 300
ezren nem tértek vissza.” –
mondta a helyi MIÉP-elnök, aki
felidézte Iván Kovács László gö-
di ’56-os áldozat személyét és
tetteit is bízva abban, hogy jövõ
október 23-ig, a következõ év-
fordulóra sikerül szobrot állítani
emlékére. 

Az ünnepi emlékezõk után a

Mártírok Kopjafájánál koszorút,
virágot helyezetek el az alábbi
szervezetek megjelent képvise-
lõi: 

A Fidesz Magyar Polgári
Szövetség Gödi Szervezete el-
nöksége nevében Lenkei György,
Markó József és Szabó Csaba; 

A Magyar Nemzeti Front ne-
vében dr. Bognár László és Far-
kas Éva;

A Magyar Demokrata Fórum
nevében Ilyés Gizella;

A Keresztény Demokrata Nép-
párt nevében Nagy Károly és
Veszelik János;

A Gödiek ’56 Igazáért Civil
Szervezet nevében Antal József
és Farkas Éva; A POFOSZ és a
MIÉP szervezete nevében Vízi
István és Bezúr Ferenc.

A koszorúk és virágcsokrok
közül kimagasló kopjafa, mint
az áldozatok jelképe elõtt vala-
mennyien fejet hajtottunk, és
egy-egy mécsest gyújtottak a
tisztelgõk, melyek lángja az eltá-
vozottakért lobogott a napsüté-
ses téli délutánon.

KÁSA ÉVA

2MÚLT ÉS EMLÉKEZÉS

Göd Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívjuk Önt az 1848-as forradalom 

és szabadságharc évfordulója tiszteletére 
sorra kerülõ 

ÜNNEPI 
RENDEZVÉNYEINKRE

2005. március 15-én kedden 
Az ünnepség helyszínei és mûsora

9 óra: Koszorúzás a Nemeskéri Kúriánál, 
Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblájánál

Közremûködnek a Gödi Gaude Kórus tagjai

9.30 óra: Koszorúzás a Petõfi szobornál

10 óra: Koszorúzás a Kossuth szobornál
Közremûködik: A Napos Oldal Nyugdíjas Klub

Énekkara
Ünnepséget követõen (kb. 10.30 órakor)

Városi Ünnepség 
a József Attila Mûvelõdési Házban

Kóczán Mór sportdíjak átadása

Mûsort adnak 
a Huzella Tivadar Általános Iskola diákjai

Mindenkit szeretettel várunk!

A Kommunizmus
Áldozatainak Napja



3 KISTÉRSÉG - INFORMÁCIÓ

Gödi Körkép: - Mint a „témakörbe be-
letanult” szakember, hogyan látja a kis-
térségi társulást, mint a lakosság közvet-
len érdekeit képviselõ szervezetet? Ho-
gyan jut el a lakossági igény a társulás-
hoz, és milyen visszacsatolások vannak?
Hogy bizonyosodik az be, hogy valóban
az õ érdekeiket képviseli ez a társulás?

Dr. Mogyorósi József: A kistérségi
társulás is magán hordozza az önkor-
mányzatiság jellegét. A jogalkotók, akik
megszerkesztették ennek a szervezetét,
kogens (feltétlenül alkalmazandó, köte-
lezõ erejû) szabályokat hoztak létre mû-
ködtetése érdekében. És ezekben a sza-
bályokban biztosított az önigazgatás, ami
domináns e területen is. Alakosság érde-
keit úgy tudja messzemenõen szolgálni,
hogy visszacsatolva az önkormányzati-
ságra, a polgármestereknek közmeghall-
gatás keretében, valamint testületi fórum
elõtti beszámolási kötelezettségük van.
Mindamellett a testületek, melyek a nép-
képviselet elve alapján képviselik a la-
kosságot, megszavaztak egy megállapo-
dás-tervezetet, és felhatalmazták polgár-
mesterüket annak a aláírására. Ezen
megállapodásban szerepelnek feladatok
és hatáskörök. Olyan feladatokat és ha-
tásköröket fogalmaztunk meg a megálla-
podásban, amit egyrészt maga a törvény
elõír, lehetõvé tesz, másrészt pedig a pol-
gármesterek által alkotott társulási tanács
is a legkényesebb területeknek értékelt.
Gondolok itt példaként a közoktatásra és
a szociális területre. Érzékeny problémák
mind a három városban, és ebben igé-
nyek vannak az együttgondolkodásra, az
együttdolgozásra. Gyakorlati lépés is tör-
tént, normatív támogatási pályázatra je-
lentkeztünk együtt. A három város szak-
emberei leültek egy asztalhoz, és már
eleve egy olyan kis fórum kialakult,
melyre jellemzõ az együttgondolkodás.
Kölcsönösen szívesen vennék azt, hogy
amiben az egyik fél gyengébb, a másik
(kettõ) azt erõsítse! Véleményem szerint
már ezzel is csak is nyerhetne a lakosság:
mert Göd is kapna olyan szolgáltatáso-
kat, akár közoktatási területen, akár szo-

ciális alapszolgáltatási területen, amely
nálunk eddig nem volt. Természetesen a
Társulási Tanácsnak meg kell erõsítenie,
amit a kistérség, illetve a három város
prioritásnak érez, hogy milyen irányba
mozduljunk el. Nem kizárt, hogy a Tár-
sulási Tanács, mögöttük az önkormány-
zatokkal, képviselõtestületi felhatalma-
zásokkal, újabb feladatot vesz fel a hatás-
körei közé. Mert a törvény nem tartal-
maz taxatív felsorolást, hogy mit kell,
kötelezõ tenni… Ad feladatokat, szem-
pontokat, hogy miket lehet rögzíteni a
megállapodásban, de egy olyan pontja
egyéb más, fontos területet is enged sza-
badon beépíteni. Például, ha lesz egy
olyan pályázati kiírás, ami fontos lenne a
három városnak, de pillanatnyilag a

megállapodás azt a szegmenst nem tar-
talmazza, az nem jelenti, hogy nem fo-
gunk jelentkezni a pályázatra. 

G. K.: - Eddig a sajtóban és a közvé-
lemény számára negatív felhanggal je-
lent meg a társulás „képe”. A három vá-
ros hozzáállásának eddig érzékelt hiá-
nyosságaival ellentétben most egy alap-
vetõen ideális helyzet rajzolódik az el-
mondottak alapján…

Dr. M. J.: - A kistérség kérdésköre
nem régi dolog. Ahhoz a véleményhez,
bármikor is alakult ki, hogy a három vá-
ros nem alkotott közös fronton, tudni
kell, hogy idõ és információcsere kérdé-
se sok minden. Ennek ki kellett forrnia
magát. A korábbi önkormányzati tör-
vény is lehetõvé tette a társulási formá-
kat, de a jelen formájában mûködõ több-
célú kistérségi társulás nagyon új modell.
Új a jogszabályozás is, tekintettel arra,
hogy december elsején lépett hatályba az
a többször említett 2004. évi CVII-es
Tv., ami december elsejétõl hatályos. Mi
viszont már november 30-án megkötöt-
tük a két várossal ezt a társulási megálla-
podást – de még nem az új törvény alap-
ján. A változásokat érvényesítettük, feb-
ruár 8-án megtörtént a módosítása is en-
nek a november 30-i megállapodásnak.
Így elmondhatom, hogy most már hatá-
lyos jogi szabályozás alapján folytatja a
„kistérség” a munkáját. Teljesen új a sza-
bályozás, és a mostani hatályos törvény
szerint elkészített megállapodás követi
azt a szerkezeti modellt, azt a struktúrát,
amit ez a törvény megadott.

G. K.: Egy számomra nagyon jelen-
tõségteljes mondatot fedeztem fel egy
máshol, pár napja megjelent cikkben. Ti.
hogy „így tovább növelhetõ és elérhetõ a
cél, a lakosság rendkívül magas szintû
életminõségét biztosító településkapcso-
lat kialakítása.”  Én viszont  úgy érzem,
hogy elõször valamiféle elfogadható
szintet kellene elérni, s csak aztán beszél-
hetünk továbblépésrõl arra a bizonyos,
rendkívül magas szintre.

Dr. M. J: Mind az országnak, mind
az önkormányzatoknak az EU-csat-
lakozást követõen egy teljesen új állapot-
ra kell felkészülniük. Tehát meg fog itt
változni – gondolom – az önkormány-
zatoknak az állam részérõl történõ finan-
szírozási struktúrája is.

G. K.: Tehát hosszútávon kell értel-
meznünk a „rendkívül magas életminõ-
séget”?

Dr. M. J.: Mindenféleképpen hosszú-
távon! Tudjuk, hogy pályázati pénzek
formájában nagyon nagy pénzösszegek
fognak beérkezni az Európai Unió költ-
ségvetésébõl felénk. De mi a Magyar
Köztársaság Kormánya által kiírt állami
támogatásért is jelentkezni fogunk. Példa
erre a február elsején a közoktatási meg a
szociális területekre vonatkozó, norma-
tív támogatásra beadott pályázatunk,
amit március közepén a belügyminiszter,
a pénzügyminiszterrel egyetértésben,
rendeleti úton fog elbírálni. Mindamel-
lett ennek kell lenni a célnak: a rendkívül
magas szinten történõ ellátás, mint vezér-
elv kell, hogy mûködjön az egész mun-
kafolyamat során. Egyrészt a lakosság-
nak rendkívül magas szinten való ellátá-
sát, másrészrõl pedig a szakmaiság ma-
gas szintjét jelenti. Ahhoz viszont nagy
szükségünk van a szakemberek a segít-
ségére. Agödiekére is, a társult másik két
város szakembereinek munkájára is! Fót,
Dunakeszi és Göd szakembereinek a
munkájára tudunk csak támaszkodni ab-
ban, hogy ezt a szintet valóban el tudjuk
érni.

KISS-KÁSA ÉVA

(Áprilisi lapszámunkban folytatjuk!)

Kistérségi társulás
A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulásról 
Az elmúlt hónapokban egyre többünket foglalkoztat a kérdés: hogyan is
mûködnek majd a csatlakozással létrejött, új, településeket összefogó
szervezõdések, s fõként azt szeretnénk tudni, hogyan „válthatók apró-
pénzzé” az általuk nyújtott lehetõségek? Ezekre a kérdésekre vártam a
választ, amikor Dr. Mogyorósi Józseffel, a Göd város Polgármesteri Hi-
vatal munkatársával, jogvégzett szakemberével, a kistérségi feladatok
egyik helyi koordinátorával beszélgettem.  

Dr. Mogyorósi József

A Gödi Körkép a NET-en!
Nem kell megvárni a postai kézbesítést!

A Gödi Körkép lapszámai elérhetõk: 
a http://god.hu/ és a http://korkep.godiek.hu/ 

honlapokon!

Közlemény
Elkészült a Fidesz gödi szervezetének honlapja, melynek címe:
www.godifidesz.hu.
A Fidesz helyi szervezetének elképzeléseivel, önkormányzati
koalíciós frakciónk döntéseivel és a döntések hátterével, a város
egészét érintõ kérdésekkel foglalkozik honlapunk. Minden érdek-
lõdõt tisztelettel várunk internetes portálunkon!

FIDESZ GÖDI SZERVEZETE

A www.god.hu honlapon kísérleti jelleggel indult
Göd Város Ö. K. Online Hírlevele!

Március 20-án, 18 órakor
Pálúr János (orgona)
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára

Április 10-én, 18 órakor
Virágh András Gábor (orgona)
Közremûködik: 
Kéringer László ének
Albert Schweitzer emlékhang-
verseny I.

Április 17-én, 18 órakor
Ifj. Szotyori Nagy Gábor 
(orgona)

Közremûködik: 
a 8-Chor énekegyüttes
Albert Schweitzer emlékhang-
verseny II.

Május 24-én, 18 órakor
Gyimesi Bence (orgona)

Június 19-én, 18 órakor
Szücsi Balázs 
gitármûvész (gitár)

Július 24-én, 18 órakor
Kecskés Mónika (orgona)
Az Alkantarai Szent Ferenc
templom regens chorija

Vasárnapi zenés áhítatok 
a Felsõgödi Református

Templomban 2005. elsõ félévében
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Folytatás az 1. oldalról.
Az elfogadott költségvetés bizto-

sítja a város kiegyensúlyozott üze-
meltetését, az intézmények részére a
2005. évi köztisztviselõi, közalkalma-
zotti bérfejlesztést. 

AVárosi Önkormányzat idei bevé-
telei a saját mûködési és felhalmozási
bevételbõl, valamint az állami támo-
gatásból és az átengedett adókból, il-
letve hitel igénybevételébõl tevõdnek
össze. Százalékban kifejezve az álla-
mi támogatás, az átengedett központi
adók mértéke 18 %, az átvett pénz-
eszközök aránya 24,4 %, a saját bevé-
tel 2005-ben 38 %-ot tesz ki, míg a hi-
tel aránya 19,6 %.

Cél az intézmények 
biztonságos mûködtetése

Mint Sándor István polgármester a
vitában elmondta, a költségvetés kö-
zel sem tartalmazza azt, amit szeret-
nének, de be kell látni, hogy szeré-
nyek a város anyagi lehetõségei, ame-
lyek „csak” a kiegyensúlyozott mû-
ködést garantálják. Kitörést, a meg-
alapozott fejlõdést és fejlesztést a
szomszédos településekhez hasonló
tervszerû, és vállalkozásbarát önkor-
mányzati politizálás segítheti elõ,
melynek markáns képviseletére kérte
a városatyákat.

- Ön szerint milyen a város költség-
vetése? – kérdeztük Sándor István
polgármestertõl a minap, miután a
képviselõ-testület felkérésére, elké-
szítette a korrekciókat.

- Mindig nagyon nehezen születik
meg egy költségvetés, különösen ak-
kor, ha a források ilyen alacsonyak,
mint a 2005. évi költségvetés elkészí-
tésénél, de mindig megalkotjuk. Év
elején, a viták során mindenkinek az
az álláspontja, hogy nem jó a költség-
vetés, nem tudunk kijönni belõle. Ért-
hetõen valamennyien azt szeretnék,
ha az õ szakterületük nem sínylené
meg a költségvetés financiális gond-
jait. De szerencsére aztán a végére
mégis „helyre áll a rend”, mert évköz-
ben mindenki igyekszik a maga terü-
letén ésszerûen, racionálisan gazdál-
kodni, a bevételek arányában költe-
kezni. A költségvetés egyik jelentõs
eleme a realitásokra épülõ tervezés. S
itt szeretnék egy tévhitet eloszlatni: a
város költségvetését elsõ körben nem
a polgármester készíti, hanem az in-
tézményvezetõk, az önkormányzat
mûködtetési köréhez tartozó gazdasá-
gi egységek, és természetesen az ön-
kormányzat szakosztályai. Majd ami-
kor ezekbõl összeáll a városi költség-
vetés terve, és kiderül, hogy a kiadá-
sok összege jóval nagyobb a bevéte-

leknél, akkor leteszik a polgármester
asztalára, és azt mondják, hogy: „Pol-
gármester úr, valamit csinálni kellene,
hiszen óriási a negatívum”.

– Valami hasonló történt a költség-
vetést tárgyaló testületi ülés végén is,
amikor több órás tanácskozás után a
képviselõk felhatalmazták Önt, hogy
az elõterjesztésben szereplõ hiányt 95
millióra csökkentse.

Igen. Mivel a törvény szerint a
költségvetést a polgármesternek kell
elõterjesztenie a képviselõ-testület
elé. Aki aztán – a vita tapasztalatait is
figyelembe véve - hozzáfog és elkez-
di megnézni elsõsorban azt, hogy a
bevételeknél mi mobilizálható még.
Miután elõdeink szinte minden érté-
ket eladtak, így nyilvánvaló, hogy új

dolgokra nem számíthatunk. Nekem
az az elvem, hogy az ingatlan-értéke-
sítésbõl származó bevételt elsõsorban
ne a mûködtetés finanszírozására for-
dítsuk. Ezzel együtt néha még így is
„becsúszik egy-két ingatlan”. Miután
ismerté vált, hogy a saját mûködési
bevételeink milyen mértékûek, meg-
nézzük, hogy állunk az ingatlanok ér-
tékesítésével. Ilyen például a Simex-
féle kintlévõség. Természetesen elõ-
fordulhat, hogy nem érjük el a várt
bevételt, de nincs jogunk lemondani
róla. Továbbra is szerepeltetni kell az
önkormányzat tervei között, mint
ahogy rendezni kell az elmaradt
egyéb bevételeket is. Rendezni kell a
golfpálya közepén lévõ föld sorsát is,
melyet 90 évre bérel, elhanyagolható
összegért, a pálya tulajdonosa, aki
hajlandó tárgyalni a 40 millió sorsá-
ról. Ugyancsak a golfpálya területén
van bekerítve – az Erdész utca végé-
nél – 6 telek, melyek sorsát rendezni
kell. Vagy megveszi a golfpálya tulaj-
donosa, vagy az önkormányzat érté-
kesíti. További jelentõs támogatásra

számítunk a Samsungtól, melynek
korábbi két vezetõjével egyeztettük
ezt a kérdést, remélem a helyükre ér-
kezett új vezetõ is partnerünk lesz.
Mint már utaltam rá, ezeket az össze-
geket nem mûködtetésre, hanem pá-
lyázati önrészekhez kívánjuk felhasz-
nálni, amelyek újabb értéknövelést je-
lentenek. Ilyen például, hogy a mûkö-
dési költségbõl fizettük be a torna-
csarnok önrészét, amit természetesen
vissza kell tenni a mûködési költség
sorra. Hasonlóan oldottuk meg az ok-
mányiroda, a rendõrség, és két tante-
rem kialakítását, melyek kb. 70-80
milliós költségét a mûködésbõl vet-
tük el, amit vissza kell tenni a zavar-
talan mûködés érdekében. A bevéte-
lekrõl mindig élénkebb vita folyik,

mint a kiadásokról. Mint minden
költségvetésnél, így itt is elõfordulhat,
hogy valamelyik tételt nem tudjuk re-
alizálni, vagy nem a tervezett mérték-
ben. 

Nem sarcoljuk meg 
sem a lakosságot,

sem a vállalkozókat

Ennek ellenére az infláció mérté-
kénél nem kívántunk nagyobb több-
letadót, sem olyan díjemeléseket kiró-
ni, melyek érzékenyen érintenék a la-
kosságot, a vállalkozókat. Az önkor-
mányzat senkit nem akar megsarcol-
ni. 

- Hogyan alakul a kiadási oldal?
- Emelkedtek a kiadási elõirány-

zatok, melyek egyrészt az általunk
tervezett beruházások eredménye,
amelyekhez a lakosság is jelentõsen
hozzájárult. A csatornaépítésre több
mint egy milliárd forintot költünk. A
közeli hetekben avatjuk a város új
sportcsarnokát, idén fejezõdik be a
csatornahálózat építése is. A két beru-

házás közel másfél milliárd forint. El-
sõsorban arra kellett törekedni, hogy
a város intézményeinek mûködtetését
biztosítsuk. Aszükséges források sze-
repelnek a költségvetésben. Noha 95
millió forint hiányzik a bevételi olda-
lon a kiadások teljesítéséhez, de meg-
vallom, nem látom, hogy jóvátehetet-
len probléma keletkezhetne emiatt.
Oktatási célokra 979 milliót, szociális
juttatásokra 168 millió 539 ezer forin-
tot, sporttámogatásra 22,4 milliót,
közmûvelõdésre 60 milliót, egészség-
ügyre 49,6 milliót, kommunális fel-
adatokra 117 milliót fordítunk, hogy
csak néhány számot említsek. Az
egyéb, település-üzemeltetési felada-
tokra összesen 280 milliót fordít a vá-
ros, melybõl közvilágításra 43,9 mil-
liót, óvodák, intézmények karbantar-
tására 24 milliót, közutak, hidak, ala-
gutak üzemeltetésére 22,5 milliót költ
az önkormányzat. Azt senki nem vi-
tatja, hogy az idei költségvetés min-
den intézménytõl, valamennyi gaz-
dálkodó egységtõl nagyon takaréko-
san és racionálisan mûködést kíván.
Azonban azt is szeretném hangsú-
lyozni, hogy ez a sokak által „meg-
szorító” költségvetés az intézmények
számára az elmúlt évhez képest 26
százalékkal több forrást biztosít. 

- Honnan tudnak több forrást be-
vonni a biztonságos jövõ, a város ki-
egyensúlyozott mûködtetése, fejlõdése
érdekében?

- Két lehetõség kínálkozik. Az álta-
lam oly sokat hangoztatott mûködõ-
képes, sikeres vállalkozások letelepí-
tése, a 2/A út mellett – a Samsunggal
szemközti oldalon – mielõbb le kell
rakni az ipari park alapjait, melynek
elõkészítésére utasítást adtam kolle-
gáimnak. A másik pedig, hogy a Du-
nakanyar kapujában lévõ, gyönyörû
adottságokkal rendelkezõ Göd termé-
szeti kincseinek, idegenforgalmi von-
zerejének hasznosítására kell kon-
centrálnunk. Terveink megvalósításá-
hoz meg kell nyerni a mûködõ tõkét,
Gödre kell vonzani a beruházókat.
Szeretném, ha mielõbb elkészülne az
új, korszerû, a gödi polgárok és a kör-
nyezõ települések lakóinak pihenését,
kikapcsolódást, feltöltõdését szolgá-
ló, a város bevételeit gyarapító ter-
málfürdõ-szabadidõ komplexum.
Csak saját tehetségünkre, eltökéltsé-
gükre, az önkormányzat felelõs vá-
rospolitikájára építve, összefogással
érhetjük el, hogy versenyben marad-
junk a környezõ településekkel. Csak
így tudjuk elérni, hogy minden gödi
jól érezze magát saját városában,
érezze, hogy érte vagyunk. Még a vi-
ták is az õ javát szolgálják. 

V. I.

Vállalkozásbarát várospolitika hozhat 
fellendülést a település életében
Van költségvetése a városnak, de a helyzet megoldását a polgármesterre bízták
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Válaszút elõtt áll a város és annak
vezetése. Aciklus kezdetén jelentõs

tartalék volt a kasszában. Ez az el-
sõ alkalom, hogy a város bevételeit
hitelbõl kell kiegészíteni ahhoz,
hogy a napi mûködés biztosítható
legyen. A kormány ígéreteire hiába
várunk. Hozzánk hasonlóan továb-
bi 3200 önkormányzat szenved ez-

által, felélve vagyonát. És most a
költségvetésben 100 millió hiány-

zik a mûködéshez, ez csak hitelbõl
fedezhetõ. Ehhez még adjuk hozzá
azt a minimum 110 milliós hitelál-
lományt, amit már tavaly mûkö-
désre felhasználtunk. Az elõzõ cik-
lusban felvett fejlesztési hitelek tör-
lesztése is növeli a kiadási oldal té-

teleit.  Ezek a hitelek azonban szük-
ségszerûek voltak. Ebben a ciklus-
ban nagyon kevés fejlesztés volt.
Az ígért pályázati pénzek Gödre
alig jutottak el.

Az adósságspirál veszélye miatt
új útra kell lépnünk. A város meg-
lévõ vagyonának mûködésre fordí-
tását nem támogatjuk. Az elõzõ
években a város vezetése a fenn-
maradó hiányt fûnyíró módjára
osztotta el a feladatok között, elo-
dázta az érdemi megoldást a követ-
kezõ évre. A feladatok ellátásának
nyírbálása sem segít. Így sem jut
elegendõ pénz karbantartásokra és
felújításokra.  A mûködésre felvett
hitel pedig abba az adósságspirálba
taszíthat, amelybe az ország is tart
és amelybõl csak keservesen lehet
szabadulni.    

Aköltségvetés az éves gazdálko-
dás alapja. A rossz folyamatok
megfordítása összehangolt munkát
igényel, a politikai adok-kapok
csak növelheti a bajt. 

Amit tennünk kell, az lényegi
változtatást jelent: Elsõsorban  a
bevételeket kell  növelnünk. Támo-
gatni a helyi vállalkozásokat és
szolgáltatókat. Fejleszteni kell a
strandot olyan mértékben, hogy eb-
bõl stabil bevételhez jussunk.

A hiány csökkentése csak össze-
fogva, konszenzusban érhetõ el.

Alapja az õszinte helyzetfeltárás, a
politikai demagógia félre tétele, a
valós helyzet egyértelmû, világos
feltárása. 

Tehát álláspontunk szerint ez a
költségvetés a maga szorító adatai-
val nem egy jól elvégzett tervezõ
munka lezárása, hanem egy nagyon
kemény szervezõ munka kezdete.

A vélemény alkotásra kapott
2000 karakternyi hely ennél részle-
tesebb kifejtést nem tesz lehetõvé, a
késõbbiekben a konkrét javaslatok-
ra bõvebben visszatérünk.

POLGÁRI SZÖVETSÉG FRAKCIÓ

Merre tovább, 2005 költségvetése?

A Polgári Szövetség Frakció tagjai közül: Ilyés Gizella, Kovacsik Tamás, 
Salamon Tamás, Markó József és Lenkei György frakcióvezetõ

KÖZLEMÉNY
Frakciónk tagjai: Lenkei
György, Markó József, Sala-
mon Tamás  (Fidesz-MPSZ),
Ilyés Gizella (MDF),
Kovacsik Tamás (Gödi Polgá-
rok Szövetsége), dr. Bognár
László (Magyar Nemzeti
Front) úgy döntöttek, hogy
2005 március 1-tõl a frakci-
ónk neve Polgári Szövetség
Frakció.

LENKEI GYÖRGY

FRAKCIÓVEZETÕ

Az idei költségvetés szerint több mint
800 millió forint hitelt kell felvennie a
városnak. Ennek egy része pályázati
önrész fedezetére, illetve az áthúzódó
beruházásokra (pl. felsõgödi tornacsar-
nok építése) szolgál, amit megfelelõ
feltételek mellett elfogadhatónak tartot-
tunk. Aggasztó ugyanakkor, hogy már
a mûködés finanszírozása is csak köl-
csönök segítségével oldható meg. Fé-
lõ, hogy a város olyan adósságcsapdá-
ba kerül, amelybõl nem tud kilábalni a
jövõben. Felmerül a kérdés: ha az ön-
kormányzat hitelfelvételekre szorul,
miközben teljesen felélte a gázközmû
vagyon több száz milliós összegét, ak-
kor miként fogja az elkövetkezendõ
testület megúszni a hitelfelvételt, s plá-
ne visszafizetni a most felvett hitele-
ket, amikor már erre a pénzre sem szá-
míthat? A helyzet bizonytalanságát to-
vább fokozza, hogy a költségvetés a
kiadási oldalt „fantom bevételekkel”
próbálja meg egyensúlyozni a bevételi
oldalon – legalábbis papíron.
B. Rábai Zita a gyermekintézmények
karbantartására, korszerûsítésére elkü-
lönített összeget kevesellte, emlékez-
tetve a testületet arra, hogy a gödi isko-
lákban és óvodákban már az „óvodák
évében”, tavaly is olyan munkálatok

maradtak el, amelyek miatt az intéz-
mények biztonságos mûködése kerül-
het veszélybe.
Útépítésre csak akkor lehet számítani,
ha pályázaton nyer a város. Ebben re-
ménykedni erõs optimizmus Göd ed-
digi pályázati teljesítménye alapján.

Ugyanakkor azt a javaslatunkat, hogy
a Testület nevezzen ki pályázati koor-
dinátort (aki kizárólag sikeres pályáza-
tok esetén részesül tiszteletdíjban) el-

utasították a tanácsnokokat delegáló
pártok képviselõi. Támogató szavaza-
tunk ellenére, hasonló sorsa jutott
Pongó István független képviselõ ja-
vaslata, miszerint a költségcsökkentés
érdekében szüntessük meg a jelenlegi
tanácsnoki pozíciók felét.

A Polgári Frakció hiába indítványozta,
hogy a luxuskiadásokat mindenképpen
csökkentse az önkormányzat, például
a külföldi utazgatásokat a nehéz pénz-

ügyi helyzetre való tekintettel függesz-
szék fel a képviselõk.  
Elgondolkoztató, hogy dr. Horváth
Viktornak a körzetek fejlesztésére
szolgáló körzeti pénzkeretet felemelé-
sére vonatkozó beterjesztését az
MSZP-s képviselõk (köztük 5 körzeti
képviselõ), valamint a Fidesz listás
képviselõi utasították el. (Összehason-
lításképp: a polgármesteri pénzkeret -
ami érintetlen maradt - másfélszer több
mint a jelenlegi körzeti pénzkeret a tíz
körzetre összesen).
A Polgári Frakció a város 2005. évi
költségvetését a fentiek miatt jelenlegi
állapotában elfogadhatatlannak tartot-
ta. Ezzel burkoltan a költségvetést
megszavazó képviselõk is egyetértet-
tek, hiszen biankó felhatalmazást ad-
tak a polgármesternek a költségvetés
további, tetszése szerinti módosítására.
A Polgári Frakció tagjaiként a deficit
lefaragásával maximálisan egyetér-
tünk, a költségvetés megalkotását
azonban testületi feladatnak tekintjük,
ezért félkész állapotban nem fogadhat-
tuk azt el.

B. RÁBAI ZITA

DR. HORVÁTH VIKTOR

POLGÁRI FRAKCIÓ

Dr. Horváth ViktorB. Rábai Zita

A luxuskiadásokon kellene spórolni, nem a fejlesztéseken
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Az elsõ és legfontosabb része,
hogy a városi intézmények fenn-
tartása, mûködtetése biztosított,
és e mellett jut pénz további ko-
moly fejlesztésekre is.

Természetesen a fejlesztések-
re szánt összeg csak önerõkre
elég, de véleményünk szerint ez
így helyes, hisz a korábbi évek-
ben megpályázott és elnyert tá-
mogatások lehetõsége a jövõben
csak bõvülni fog és ezeket to-
vábbra sem hagyhatjuk kiakná-
zatlanul, melyek elengedhetetlen
kelléke, hogy az úgynevezett ön-
erõt biztosítani tudjuk.

A másik fontos része az, hogy
valós bevételeket terveztünk.
Vannak néhányan, akik ezt más-
képp értelmezik, amibõl csak az
a baj, hogy hozzáértés nélkül mi-
nõsítenek és ahelyett, hogy meg-
kérdeznének hozzáértõket, ab-
ban élik ki magukat, hogy össze-
függéstelenül szándékosan félre-
magyarázva adják elõ mondan-
dóikat, azt remélve, hogy ebbõl
valamiféle politikai tõkét lehet
kovácsolni. Természetesen õk
nemmel szavaztak, vagy tartóz-
kodtak, amire csak azt tudjuk
mondani, hogy egyrészt ezt a
fajta hozzáállást már megszok-

tuk tõlük, hiszen mûködésünk
alatt még egyetlen fejlesztési ja-
vaslatot sem szavaztak meg,
másrészt pedig szerencsére a
képviselõk jelentõs többsége va-
lóban felelõsségteljesen a várost
jobbító, elõrevivõ szándékkal
dolgozik.

A költségvetés elfogadásánál
azzal bízták meg a polgármes-
tert, hogy a tervezett hiányt
csökkentse

90 millió forintra. Hogyan kell
ezt értelmezni?- tehetnék fel a
kérdést az olvasók.

Ez teljesen egyszerû és hét-
köznapi dolog, hiszen aki való-
ban ismeri a költségvetést (ez a
képviselõk mindegyikétõl elvár-
ható) az jól láthatja, hogy az in-
tézményi – fenntartási költségek
ésszerû szigorításokkal, de biz-
tosítottak. A hiány abból adódik,
hogy a fejlesztésekre szánt ösz-
szegeket tudatosan túlterveztük,
hiszen a pályázatokon (ahol ed-
dig is igen jól szerepeltünk) el-
nyerhetõ összegeket elõre nem
tudhatjuk és ezek jelentõs mér-
tékben fogják megváltoztatni a
költségvetést. Idén, a csatorná-
zás befejeztével végre hozzáfog-
hatunk egy nagyobb léptékû út-
hálózat építéséhez, ahol önerõt,
lakossági támogatást és vissza
nem térítendõ támogatást tervez-
tünk. Igen jó esélye van annak,
hogy szezon végén hozzáfogha-
tunk a termálfürdõ teljes re-
konstrukciójához, aminek jelen-
tõs részét vissza nem térítendõ
támogatásból és hitelbõl tervez-
tük, itt a hitel visszafizetés fede-
zete a strand bevétele lesz. 

Természetesen, ha pályázati

bevételeink a tervezettõl elma-
radnak -, ami nem valószínû -,
akkor a polgármester úr javaslat-
tal él a képviselõ-testület felé,
hogy melyik fejlesztés milyen
arányban maradjon el vagy
csökkenjen. 

Ezek után ismét adódik a kér-
dés, minden rendben van, jól ál-
lunk?

Az, hogy rendben van, kétsé-
get kizáróan kimondható!

Az, hogy jól állunk ettõl bo-
nyolultabb kérdés, hiszen egé-
szen biztos, hogy a rendelkezés-
re álló keret többszöröse is kevés
lenne a temérdek feladat elvég-
zésére. Nagyon fontos azonban,
hogy a néhány notórius ellenlá-
bas képviselõ, a folytonos és
önös pártpolitikai csatározás he-
lyett a szakmai kérdésekre kon-
centrálna, mint ahogy teszik
azok, akik a város érdekét szol-
gálók. Õk azok, akik a költség-
vetést számos jobbító szándék-
kal elfogadták. Az, hogy jó
irányba mozdult ki Göd, az el-
múlt két év eredményei bizo-
nyítják. 

PINCZEHELYI TAMÁS

MSZP FRAKCIÓ

Mik a legfontosabb elemei a költségvetésnek?
Ahogyan a szocialisták látják

A Városi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tület február 24-ei ülése rövid, de kedves
ünnepséggel kezdõdött. Sándor István
polgármester köszöntötte a közelmúlt-
ban névnapjukat ünneplõ István és Ta-
más nevû képviselõket, akiket egy üveg
pezsgõvel ajándékozott meg. 

Az ünnepi pillanatok után Dr. Bog-
nár László bejelentette, hogy a jövõben
a jobb és hatékonyabb tevékenység ér-
dekében a Fidesz és az MDF alkotta kö-
zös frakcióban kívánja kifejteni politikai
tevékenység, mint a Magyar Nemzeti
Front tagja. Lenkei György a közös frak-
ció nevében örömmel üdvözölte Dr.
Bognár László csatlakozását, akivel
együttmûködve, reményeit szerint még
eredményesebben dolgozhatnak a váro-
sért. Ezt követõen Lenkei György arra
kérte a képviselõket, hogy egy perces
néma fõhajtással emlékezzenek meg a
Kommunizmus Áldozatairól. A tisztel-
gés után Sándor István polgármester pe-
dig arra kérte a jelenlévõket, hogy ha-
sonlóképpen egy perces fõhajtással em-
lékezzenek meg a Holokauszt Áldozata-
iról is.

A megemlékezések után Sándor Ist-
ván tájékoztatta a képviselõ-testületet,
hogy a termálfürdõ fejlesztését tartalma-
zó tervek megérkeztek Németországból.
Miközben bemutatta a rajzokat és a fo-
tókat, arról beszélt, hogy a gödi projekt-
hez hasonló beruházások megvalósítá-
sához 35 % vissza nem térítendõ támo-
gatást nyújt az EU, ezért mi is beje-
gyeztettük kérelmünket Brüsszelben.
Most már csak rajtunk múlik, hogy va-
lóra váltsuk a terveket! - fogalmazott a
polgármester.

Ezt követõen bejelentette, hogy mi-

vel a város költségvetését még csak
most tárgyalják, ezért a hivatal az intéz-
mények mûködésének fenntartása érde-
kében – három hónapra - 50 millió forint
hitelt vett fel, melybõl 20 milliót a
TESZ, 30 milliót az önkormányzat
használ fel.

Salamon Tamás arról tájékoztatta a
képviselõket, hogy elsõ fokon pert nyert
Baranyai Cser Istvánnal szemben, aki
azzal vádolta meg õt, hogy mint a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke
100 ezer forintot kért a helyi TV mûsor-
készítésért járó kifizetések aláírásáért. A
Bíróság elsõ fokon megállapította, hogy
Baranyai Cser István jogsértést követett
el, s eltiltotta a további jogsértéstõl. 200
ezer forint nem vagyoni kártérítésre kö-
telezte, valamint a jogsértés bekövetkez-
tétõl az illetékes kamatok megfizetésére.
A Bíróság 15 ezer forint ügyvédi, vala-
mint 27 ezer forint perköltség megfize-
tésére kötelezte alperest, akinek ezen kí-
vül 40 ezer forint költséget is meg kell
fizetnie. A Gödi Körképben saját költsé-
gén reklámtarifa szerint köteles egy bo-
csánatkérõ levelet közzétenni és elis-
merni, hogy jogsértést követett el. – je-
lentette be Salamon Tamás.

B. Rábai Zita azt nehezményezte,
hogy a legutóbbi testületi ülés után név-
telen – gyalázkodó - szórólapok jelen-
tek meg a városban, melynek tartalmát
és az ismeretlen „szerzõk” eljárását el-
ítélik. Mi, a Polgári Frakció, mindenkor
nyíltan és õszintén vállaljuk vélemé-
nyünket – érvelt a képviselõ asszony,

aki tájékoztatta a képviselõ-testület tag-
jait, hogy a szórólapon közölt rágalom-
mal ellentétben nem elmarasztalták a
Városvédõ Egyesületet, hanem megdi-
csérték kiemelkedõ teljesítményéért.
Külön elismerésben részesültek a Pest
Megyei Önkormányzat pályázatán el-
nyert 240 ezer forint szakszerû felhasz-
nálásáért, a vállalt kötelezettségek meg-
valósításáért.

Pongó István a közélet eldurvulásá-
ról beszélt, szóvá téve, hogy a december
9-ei ülés után kapott egy „ajándékot”,
melyet a Posta kézbesített. Ezt Sógor
András Lászlóné visszautasította. Pongó
István kérte, hogy az õt lejárató írástól
határolódjon el az MSZP, vagy nyíltan is
vállalják a jogi következményekkel
együtt. Salamon Tamást pedig lemon-
dásra szólította fel, mert egy pályázati
anyag hivatali titka nyilvánosságra ke-
rült. Salamon Tamás érvekkel bizonyí-
totta, hogy szerinte miért nem állja meg
helyét a felvetés, ugyanakkor õ pedig azt
kérte, hogy a hivatal belsõ ellenõrzése
vizsgálja ki, hogy a nemzetközi sakk
verseny támogatására adott 1 millió fo-
rintból 200 ezer forinttal miért nem tud
elszámolni Pongó István. A fideszes
képviselõ B. Rábai Zitához hasonlóan
elítélte a névtelen szórólapok szerzõit és
tartalmát, melytõl a nyilvánosságra ke-
rülése után azonnal elhatárolódtak. 

Ilyés Gizella a téli idõjárás okozta
kellemetlenségekre hívta fel a figyelmet,
kérve, hogy a havat takarítsák el a jár-
dákról. Sándor István egyetértett a kör-

nyezetvédelmi tanácsnokkal – hozzáté-
ve, hogy azzal foglalkozzanak, ami az
emberek hétköznapjait könnyebbé teszi.
Javasolta, hogy fejezzék be a politikai
nyilatkozatokat, s az önkormányzati fel-
adatokra koncentráljanak.

Dr. Horváth Viktor Gergõ elmond-
ta, hogy három civil egyesület nagysi-
kerû rendezvényt tartott a József Atti-
la Mûvelõdés Házban, ahol madárodú
készítésével ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk. Azt viszont sérelmezte,
hogy a terembérleti díj kifizetését el-
utasította a polgármester. Nemtetszé-
sét fejezte ki, amiért nem azonos mér-
cével bírálják el a rendezvényeket, hi-
szen a civil egyesületeknek fizetniük
kell, míg az MSZP és a Lions Club in-
gyen rendezhetett bált a Dunapart
Üdülõben. Sándor István mellébeszé-
lésnek nevezte a felszólalást, mond-
ván többször kinyilvánította, hogy ki
milyen költséget számolhat el, mit té-
rit meg az önkormányzat. Pinczehelyi
Tamás még a gyanúját is visszautasí-
totta, hogy a Lions MSZP közeli klub
lenne. - Tizenöt éves civil közösség,
amelynek tagjai nagyon eredményes
munkát végeznek, aktív szerepet vál-
lalnak a város kulturális életében. -
mondta. Felszólította képviselõtársát,
hogy az állandó intrika helyett inkább
az eskü szellemében dolgozzon a vá-
rosért. Pongó Istvánnak válaszolva ki-
jelentette, az MSZP vállalja az általa
kiadott szórólapot, mert a választókat
õszintén tájékoztatták arról, hogy az
MSZP és SZDSZ támogatásával man-
dátumhoz jutott képviselõ kilépett a
frakcióból. 

VTSI

Napirend elõtt
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- Számos kérdésben fejtette ki szakmai véleményét, sõt
módosító javaslatot is indítványozott, mégis tartózkodott
a végszavazásnál. A tartózkodásnak az ön értékítéletében
valamifajta jelzésértéke van? – kérdeztük az elõzõ ciklus
polgármesterét, aki 2002-ben a Vállalkozók Egyesülte és
a Környezetvédõ Egyesület támogatásával szerzett kép-
viselõi mandátumot.

- Mindenféleképpen! – szögezte le határozottan. –
Ugyanis meglehetõsen egyedi költségvetést fogadott el a
város, hiszen az elõterjesztéshez képest - különbözõ mó-
dosító indítványok után - úgy néz ki, hogy a képviselõ-
testület még mintegy plusz hetvenmilliós kötelezettséget
vállalt a már ismert forráshiányok mellé. Sajnos a szava-
záskor nem volt egy ember sem a teremben, aki meg-
mondta volna, hogy ennyi a bevételünk, s ennyi a kiadá-
sunk, s ennek figyelembevételével kérjük a szavazást. Így
egy meglehetõsen sajátos szavazás részesei lettünk. A
végsõ számok ismeretének hiányában csak tartózkodni
lehet, még akkor is, ha felhatalmazást adott a testület a
polgármester úrnak, hogy valamibõl faragjon le vala-
mennyit, és kilencvenötmillió maradjon. Ez meglehetõ-
sen érdekes dolog.

- Csak a tények kedvéér: Ön is növelte a forráshiányt
a strand fejlesztésére javasolt 50 millióval, ha esetleg
nem valósulna meg a német projekt. 

- Valóban. De hozzá is tettem, hogy ki kell építeni a
beléptetõ-rendszert is, mert tudjuk, hogy nagyon sokan a
hátsó kapun mennek be a strandra. 

- Ön hol kurtította volna meg a kiadási oldalt a költ-
ségvetési egyensúly kialakítása érdekében?

- Az én fejemben másképpen áll össze a költségvetés,
a hitel, a pályázati önrész aránya, melyrõl még azt sem
tudjuk, hogy mit lehet megcélozni, s mennyi a kötelezõ
önrész. De mondok más példát is: a bevételi oldalon 50
millióval van feltüntetve a temetõtáblai ingatlan értékesí-
tése, 90 millióval Pólus-féle ingatlan. Nos, még elõszer-
zõdés szintjén sem tudjuk, hogy egyáltalán mennyit szán-
dékozik fizetni a területért. A temetõtáblán nincs földje az
önkormányzatnak, s azt sem tudjuk, hogy milyen a
Simex fizetõképessége. Ha ezeket összeadjuk, láthatjuk,
hogy 250-260 millió forint sorsa igen bizonytalan a bevé-
teli oldalon. 

– Sándor István polgármester úr szinte minden fóru-
mon hangsúlyozza, hogy a város fejlõdése, kiegyensúlyo-
zott mûködtetése, a bevételek növelése érdekében a 2/A út
csomádi oldalára tervezett ipari parkba jelentõs vállalko-
zásokat kell telepíteni. Hasonlóan gondolkodik errõl a
kérdésrõl, mint ahogyan ön cselekedett a Samsung letele-
pítésekor. A városnak szüksége van az iparûzési adóból
származó bevételekre. 

- Némi malíciával mondom, szinte természetes, hogy
amikor új vezetõk kerülnek a város élére - nagyon kevés
kivételtõl eltekintve - általában „elutasítják” az elõdök ál-
tal felépített rendszert. Aztán az élet mindent elrendez. A
mi terveinkkel szemben sokat hangoztatták, hogy a vá-
rosközpontot nem a melegvizû strand köré ésszerû felépí-
teni. Eltelt másfél-két év, s belátták, hogy zöldmezõs be-
ruházásként csakis ott lehet megvalósítani, ott (van) lesz
a legoptimálisabb helye. Rengeteg támadás ért a
Samsung befogadása miatt, melyért négy ország, és ha-
zánk 14 települése versenget. Szerencsére mi kerültünk ki
gyõztesen a versengésbõl, mégis támadtak miatta. Ma
már mindenki tudja, hogy a vádak 98 százaléka igaztalan
volt, önös politikai, választási érdekbõl zúdították rám. S
mit látunk napjainkban? ASamsung az egyik legnagyobb
adófizetõ a városban.  Csak is a Samsunghoz hasonló lép-
tékû vállalkozások hozhatnak jelentõs gazdasági fellen-
dülést a város életében, garantálhatja a település kiegyen-
súlyozott és kiszámítható mûködését. A 2/A csomádi ol-
dalán létesülõ ipari park -, melynek létrehozását mi kez-
deményeztük – jó alapot jelenthet Göd további fejlõdésé-
hez, mint ahogy a világhírû Samsung jelenléte is érzékel-
hetõ elõny lehet az újabb vállalkozások megnyeréséhez.

– A kívülálló számára úgy tûnik, hogy az egykori pol-
gármester képviselõként elsõsorban szakmai, várospoliti-

kai kérdésekben hallatja hangját. Így volt ez az idei költ-
ségvetés vitájában is.  Szóval, a kérdés lényege, tudatosan
formálja önmagáról azt a képet, hogy szakember, nem pe-
dig pártpolitikus? 

- Aki ismeri az elõzõ években végzett munkámat, az
jól tudja, hogy alpolgármesterként is, de polgármester-
ként is sikerült megõriznem függetlenségemet. Ez a poli-
tikai, szakmai függetlenség jellemezte képviselõi munká-
mat az elmúlt idõszakban is. A volt polgármester felelõs-
ségével és szakmai tudásával igyekszem a testület mun-
káját, Göd fejlõdését szolgálni. A szakmai kérdéseket
nem szabad a pártpolitika oltárán feláldozni. Sajnos ezt
megteszik azok, akiknek csak ez az eszköz maradt meg a

fegyvertárukban. Meggyõzõdésem, hogy közös érde-
künk a település fejlõdésének elõsegítése. Hogy ezt most
épp egy szocialista vezetés alatt érjük el, az más kérdés.
Alényeg: épüljenek utak, fejlõdjön a település, s ha ehhez
hozzá tudunk járulni, az dicséretes dolog. Kívánom, hogy
teljesüljön az MSZP választási ígérete, építsenek 4x8 ki-
lométer utat -, ahogy ígérték a kampányban -, de ne a vá-
lasztók pénzébõl. Ha sikerül, akkor jobb helyzetben lesz
a település, és más feladat megoldására koncentrálhat a
következõ polgármester. Én ezt igyekszem képviselõ-tes-
tületi munkámmal elõsegíteni. 

– Bármennyire is ésszerû és örvendetes, hogy a képvi-
selõ-testület tevékenységében háttérbe szorult a pártpoli-
tika, azért az érzékelhetõ, hogy alkalmi és elvi alapon
szervezõdõ szövetségek mentén születnek a döntések. Ön
nem tartozik egyetlen szövetséghez sem, függetlenként
hogyan tudja érvényre juttatni a választók akaratát? Az
önként vállalt függetlenség nehezíti képviselõi munkáját,
vagy egy jól felépített, hosszú távú stratégia hasznos ele-
me? 

- A jelenlegi testületben is van egy-egy képviselõ, aki
korábban is az volt, s több politikai rendszert és pártot is
kiszolgált. Vannak, akiknek nem jelent etikai és erkölcsi
problémát, hogy gyakran váltanak színt és köpenyt. Én
nem ezek közé tartozom. Szigorúan a szakmaiságot, a te-
lepülés fejlesztését tartom szem elõtt. Ha valaki valahová
tartozik, annak szembe kell néznie a betagozódás veszé-
lyével, akitõl mindig elvárnak valamit. Az egyéni érdek
sok esetben a város érdeke fölé kerekedik, még olyan
döntést is megszavaznak bizottsági elnökként vagy ta-
nácsnokként, melyet szívük szerint nem tennének, mert

Göd fejlõdése ellen hat. Ha ilyen feszített a költségvetés,
akkor a juttatások körébõl ki kell venni, mondjuk a költ-
ségtérítéseket. Majd, ha jobban megy, akkor költsünk rá.
Az én önbecsülésem ezt nem engedi meg… Természete-
sen 2006-ra fölállítjuk azt az új rendszert, új struktúrát a
jobboldalon, amely jelentõs változást hoz jövõ évi válasz-
tások után. 

– Újra ringbe száll a polgármesterségért?
- Természetesen. Szerénytelenség nélkül mondom:

megalapoztam a település fejlõdését, tettem már annyit a
városért, amely jó alapot jelent számomra az újabb meg-
mérettetésre. Közel 80 százalékban már összeállt az a tár-
saság, amely támogat a 2006-os választáson.  

– Alig másfél évvel a választások elõtt, mint egykori
polgármester milyennek látja a város jelenlegi helyzetét,
jövõjét? 

- Ha gazdasági szempontból elemezzük a város hely-
zetét, akkor tényszerûen ki kell mondanunk, hogy a tele-
pülés hitelállománya nem veszélyezteti a mûködést,
nincs eladósodva. Az viszont már izgalmas kérdés, hogy
a 2005-2006-ban felveendõ hitelek – a meglévõk mellett
– egy adósságspirált indíthatnak el, melynek kamatterhei
az útépítéstõl, a belvízrendezéstõl, a környezetvédelemtõl
fogja elvenni a pénzt. Nem számítok arra, hogy az önkor-
mányzatok támogatása a hátralévõ két évben megváltoz-
na. Sõt, inkább azt mondom, hogy egészen 2007-ig, az
EU új gazdasági periódusának kezdetéig változatlan ma-
rad. Az ország pénzügyi helyzete ismert, több pénz kelle-
ne, de nincs. A meglévõ lehetõségeinkkel okosan kell sá-
fárkodnunk, mivel a szomszédos „várak felfogják” a be-
érkezõ vállalkozásokat. Dunakeszi igen vonzó kiváló
földrajzi elhelyezkedése, remek közlekedési, infrastruk-
turális adottságai, dinamikusan fejlõdõ kereskedelmi öve-
zete révén. Vác a régió gazdasági, szellemi, kereskedelmi
centrumaként jelentõs hatást gyakorol a térség életére.
Közismert Veresegyház vonzereje, dinamikus fejlõdése.
Ebben a közegben, és helyzetben kell „felépítenie önma-
gát” Gödnek. Ezért én azt mondom, hogy a vállalkozások
letelepítése mellett a város idegenforgalmi, turisztikai
adottságainak kiaknázása lehet az egyik kitörési esély.
Ma is állítom, hogy a melegvizû strandot nem hitelbõl,
hanem kimondottan pályázati pénzbõl szabad korszerûsí-
teni, amely mellé olyan belépõjegy-árpolitikát kell kidol-
gozni, ami vonzó a környezõ települések lakói számára
is. Az idõ sürget bennünket, mert bõven vannak verseny-
társak. Nagyon sajnálom, hogy 2001-2002 fordulóján –
egyesek választási érdekei miatt - meghiúsult a mi pályá-
zatunk. Akik jártasak a gödi politikai közéletben, azok
tudják, hogy voltak olyan civil szervezõdések, melyek ki-
mondottan a strandberuházás ellen beszéltek. Mindenhol
azt hangoztatták, hogy drága lesz a belépõjegy, a gödiek
kiszorulnak saját strandjukról. Olyan emberek is összeté-
vesztették a vissza nem térítendõ támogatást a hitellel,
akik bizottsági elnökként ma is a testületben ülnek. Pedig
elkészült a 1,3 milliárdos tervünk a Széchenyi Terv pályá-
zatra, mégsem tudtuk benyújtani. S ez nagy hiba volt. 

- Ön számára mi az eset legnagyobb tanulsága?
Az, hogy a városnak olyan vezetõre lesz szüksége a jö-

võben, aki felül tud emelkedni a pártérdekeken, távol tud-
ja tartani magát és az önkormányzatot a politikai hábo-
rúktól. Nagyon nehéz feladat, de nincs más út. „Erõbõl”,
a többség nyomásával hozott döntés nem biztos, hogy ta-
lálkozik a választók, a település akaratával. Én mindin-
kább úgy látom - kicsiben és nagyban egyaránt -, hogy
kezd elegük lenni az embereknek a politikából, a politi-
kusokból. Egyre inkább azoknak az embereknek a szavá-
ra kezdenek hallgatni, akik nem egy szûk csoportnak
akarnak bevételeket szerezni, hanem egy településnek,
egy országnak. Praktikusan kifejezve, a független, civil
szférához tartozó politikusoknak nõ az ázsiója, a támoga-
tottsága. Meggyõzõdésem, hogy ezt fogja majd igazolni
a 2006 tavaszán esedékes parlamenti választás is, amely
iránytûként szolgál az õszi önkormányzati voksoláshoz
is. 

VETÉSI IMRE

Szakmai kérdésekre koncentrál
Szegedi Sándor: A város érdeke, fejlõdése nem tûri el a pártpolitikai egyezkedéseket

A napokban fogadta el a város 2005. évi költségvetését a képviselõ-testület. AGöd életét, hétköznapi mûködését, az oktatási, egészség-
ügyi és egyéb intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a TESZ munkáját érdemben meghatározó döntés kialakításában a kép-
viselõk többsége jelentõs szerepet vállalt. A költségvetés végszavazásánál hárman -, akik egyébként aktív résztvevõi voltak a vitának
- nemmel szavaztak a város legjelentõsebb dokumentumára, míg egy fõ, Szegedi Sándor tartózkodott. 

Szegedi Sándor
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Magas színvonalú, szakmailag igényesen ki-
dolgozott pályamunkák érkeztek a Városi Te-
levízió mûsorkészítésére kiírt önkormányzati
pályázatra – jelentette be Pongó István, a Köz-
mûvelõdési- és Oktatási Bizottság elnöke, a
képviselõ-testület február 24-ei ülésén. Tízen
jelentkeztek a pályázatra, akiknek szakmai el-
képzelésérõl több mint 5 órán keresztül hall-
hattak tájékoztatást a szakbizottság tagjai. Az
elnök elmondta, hogy döntésük alapján -, me-
lyet titkos szavazással hoztak meg - az elsõ öt
helyezett pályázatát terjesztették megvitatásra
a képviselõ-testület elé. Abizottság a maximá-
lisan adható 50 pontból 48 ponttal rangsorolta
elsõ helyre a gödi vállalkozó, Pataky Levente
cégét, az Europe Inside Hungary Rt.-t. Az el-
nök bejelentette azt is, hogy õ a többség véle-
ményét hangoztatja, s az általa ismertetett sor-
rendet javasolja elfogadásra a képviselõ-testü-
letnek. 

B. Rábai Zita – a bizottság tagjaként – a ki-
sebbségben maradtak véleményét emelte ki
hozzászólásában, felhívva a figyelmet arra,
hogy az elsõ (48 pont) és a második (36 pont)
helyre rangsorolt pályázó szinte fej-fej mellett
végzett, s ezt vegye figyelembe döntésénél a
testület. 

Márton Géza, a Forrás Mûsorkészítõ Stú-
dió vezetõje felszólalásában azt nehezmé-
nyezte, hogy a pályázati kiírás számos szem-
pontot nem tartalmazott. Példáként említette:
szükséges-e helyi stúdió. Ugyanis az informá-
ció hiánya hatással volt pénzügyi ajánlatukra.
Salamon Tamás megerõsítette a KOB elnöké-
nek tájékoztatójában elhangzottakat: „Atitkos
szavazás biztosította, hogy senki ne legyen el-
fogult döntésében.” Egyetért a bizottság ja-

vaslatával, támogatja az elõterjesztésben meg-
határozott rangsort. B. Rábai Zita újabb fel-
szólalásában kijelentette, hogy õ mind tíz pá-
lyamunkát tanulmányozta, ezért támogatja a
bizottság által javasolt sorrendet. Szegedi Sán-
dor arra várt választ, hogy az önkormányzat-
nak van-e mûsorelosztásra joga. Kíváncsi volt
arra is, hogy a zárt borítékban benyújtott pénz-
ügyi ajánlathoz képest érkezett-e újabb.
Pongó István határozattan kijelentette, egyet-
len pályázó sem módosította ajánlatát.
Kruzslicz István elmondta, hogy minden pá-
lyázónak lehetõsége volt a szükséges, és kért
információ megismerésére. Dr. Horváth Vik-
tor Gergõ határozati javaslatként kérte, hogy a
gyõztes pályázóval csak azt követõen köthes-
sen szerzõdést a polgármester, ha a Jogi, Ügy-
rendi, Közbiztonsági bizottság és a képviselõ-
testület is megismerte a szerzõdést. 

Aharmadik helyre rangsorolt pályázó kép-
viselõje elmondta, hogy világviszonylatban is
korszerû technológia alkalmazása mellett ké-
szítenék a helyi mûsort, melyet Magyarorszá-
gon kívül Európában is nézhetnék az egykori
gödi polgárok. Élõmûsorok, helyszíni tudósí-
tások közvetítésére alkalmas mûsorkészítõ
kocsival rendelkeznek – mondta a kitûnõ ma-
gyarsággal beszélõ francia vállalkozó. Zámbó
László, a Zenit TV elnöke szerint -, aki 20

éves szakmai gyakorlattal rendelkezik – 20-
30 millió forintból nagyon „megszorítva” he-
ti 4 órás mûsort lehet készíteni. A gödi mûsor
továbbítására felajánlotta a Zenit TV hálóza-
tát, valamint Internetes honlapjukat. Az ismert
televíziós producer, mûsorkészítõ Pusztai
Andrea felsorolta azokat a törvényi feltétele-
ket, melyek szükségesek a helyi mûsor készí-
téséhez, továbbításához. Szakmai ismertetõjét
követõen bejelentette, ha mindezek hiányoz-
nak Gödön, akkor õ vállalja a jogi és szakmai
feltételrendszer kialakítását. Gergely Sándor,
az Elektro Signal vezetõje önirónikusan úgy
fogalmazott: „Megérdemeltük az 5. helyet,
félvállról vettük a pályázatot.” Majd azzal
folytatta, hogy az ES minden jogosultsággal
rendelkezik, de az tény hogy õk nem ígértek
pályázatukban „rózsaszín” álmokat. Csak
annyit ígértünk – mondta -, ami vállalható.
Szerinte politika, kultúra, sport, ami érdekli az
embereket. B. Rábai Zita csodálkozásának
adott hangot, hogy az elsõ helyre rangsorolt
pályázó szakmai véleményére egyetlen képvi-
selõ sem volt kíváncsi. „Bár úgy tapasztalom,
hogy a Fidesz oldalon lelkes támogatói van-
nak.” – mondta. Pataky Levente, a képviselõ
asszony kérésére megismételte a bizottsági
meghallgatáson tett szakmai kijelentését,
hogy felkészült televíziósok szerkesztik majd

a gödi mûsort, ha elnyerik a havi bruttó 1,5
millió forintos támogatást. Atestületi meghall-
gatáson a gödi vállalkozó társaságában meg-
jelent Rudi Péter, a TV2 Tények címû mûso-
rának szerkesztõje. Pataky Levente bejelentet-
te, hogy közszolgálati mûsort készítenek. Sa-
lamon Tamás megdöbbenésének adott han-
got, reagálva B. Rábai Zita megjegyzésére:
„Én azt mondtam, hogy a KOB döntését, és
munkáját támogatom. Nem értem, hogy ke-
rült megint képbe a Fidesz.” Ilyés Gizella is az
elsõ helyre rangsorolt pályázót támogatta,
mert mint mondta: Szakszerûen, precízen leír-
ták pályamunkájukban, hogy hogyan képze-
lik el a gödi mûsorok készítését. Mudri József
is az elõterjesztésben megjelölt sorrendet tá-
mogatta. B. Rábai Zita Salamon Tamás reagá-
lására utalva kifejtette, hogy õ pedig a fideszes
képviselõ reakcióját nem érti, hiszen õ nem
akart senkit sem megbántani. Ha így érzik el-
nézést kér, de az bizonyára sokaknak feltûnt,
hogy a meghallgatás alatt több pályázó távo-
zott. „Ez pedig valamit jelent.”- húzta alá.   

Dr. Bognár László a pályázók meghallga-
tása után lelkiismereti okokra hivatkozva azt
javasolta, hogy egyenként szavazzanak mind
az öt jelöltrõl.  Aképviselõ-testület a városatya
javaslatát elfogadva hozta meg döntését. Elsõ
helyen végzett 17 igen, 1 nem szavazattal az
Europe Inside Hungary RT., második lett 13
igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az Elektro
Signal, 3. helyre rangsorolták 5 igen, 11 nem,
2 tartózkodással a Multimédia kft.-t, egyaránt
4-4 igent kapott a V12 Stúdió és a Zenit TV. 
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Másodközlés: Megjelent
a Dunakanyar Régió 4. számában

Helyi vállalkozó lett 
a Városi TV-ályázat nyertese

A fenti tudósítás – néhány nappal a
képviselõ-testület 2005. február 24-ei
ülése után - a Dunakanyar Régió 2005. 4.
lapszámában jelent meg az újság Gödi
Önkormányzati Hírek oldalán. A Kiadó a
kéthetente – tíz településen 15. 0000
példányban – megjelenõ újságból lapszá-
monként 3000 példányt kézbesíttet a
Magyar Postával Gödön, hogy a város
polgárai tájékozódhassanak a Városi
Önkormányzat döntéseirõl, terveirõl,
munkájáról. Mivel a Kiadó a lapot sajnos
„csak” 3000 háztartásba tudja eljuttatni,

ezért a jelentõsebb döntésrõl szóló
tudósítást, vagy riportot másodközlésként
közzé teszi a 6000 példányszámú Gödi
Körképben is.  A változatlan közlés
néhány szkeptikus megjegyzés – „Két
bõrt nyúz le” – ellenére nem kényelmi
szempontokat takar, hanem azt a szakmai
koncepciót, hogy egy eseményrõl, a
képviselõ-testület ülésérõl, az elhangzott

hozzászólások tartalmát, lényegét, nem
lehet, s nem szabad kétféleképpen tudósí-
tani, közölni. 

Elnézést kérek attól a 3000 családtól,
melynek tagjai néhány írásunkkal kétszer
„találják szemben magukat”, de mindezt a
másik 3000 család érdekében – akik csak a
Gödi Körképbõl tájékozódhatnak – tesszük.
Természetesen mi örülnénk a legjobban, ha

mind a 6 ezer gödi család szinte hetente, havi
három alkalommal értesülhetne a helyi
hírekrõl a két lap teljes körû megjelenésének
köszönhetõen.

S még valami. A fenti írás eredeti változa-
tában – sajnos elhallás miatt – tévesen jelent
meg, hogy heti 16 óra mûsort készítenek
Pataky Leventéék, ami miatt elnézést kérek az
érintettektõl. A tények - reményeim szerint –
kiderülnek az alábbi írásból.

VETÉSI IMRE

GÖDI KÖRKÉP FELELÕS KIADÓJA

DUNAKANYAR RÉGIÓ FELELÕS KIADÓJA

„Két bõrt nyúz le…”

Elsõ alkalommal március 15-én, este 6 óra-
kor csendül fel a helyi TV pályázat nyertes
csapatának szignálja. Már a bemutatkozó
adásukban is arra koncentrálnak, hogy le-
rakják a kiegyensúlyozott, pártoktól függet-
len, egyenlõ távolságot fenntartó és megõr-
zõ sajtónyilvánosság alapjait. Hiteles, köz-
szolgálati televíziót szerkesztenek felké-
szült, szakmailag igényes mûsorkészítõk –
tájékoztat Pataky Levente, az Europe Inside
Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. 

A szerkesztõk heti 4 órás mûsorral je-
lentkeznek, melyet hétvégén megismétel-
nek, hogy a gödi családok akár együtt te-
kinthessék meg a városi események képer-
nyõs változatát, tájékozódhassanak a legak-
tuálisabb közéleti hírekrõl, az önkormány-
zat döntéseirõl, s mindarról, ami a városban
történt. - A képviselõ-testület által jóváha-
gyott havi bruttó 1,5 millió forintért csak
heti 4 óra új gyártású mûsor készítése vál-
lalható. Persze nem lehetetlen, hogy idõvel,
az ismétlésekkel, tematikus szerkesztéssel
–  cégünk kulturális programjaival, irodal-

mi estjeivel, ismert mûvészék pódium sze-
repléseivel kiegészítve – akár heti 16 órán
keresztül is a képernyõk elé tudjuk ültetni a
város polgárait. Azt szeretnék, ha a tények,
a közéleti események, kulturális és sport-
rendezvények hiteles és szakszerû tálalása

mellett családias hangulatú televíziót alkot-
hatnánk közösen – fogalmazza meg tervei-
ket a fiatal menedzser. - S erre igazán jó esé-
lyünk van, hiszen az Europe Inside Hunga-
ry Rt. fõ profilja közé tartozik a kulturális
programok, beszélgetõs rendezvények
szervezése. Agödi White Room étterem ki-
váló helyszín a kulturális események rende-
zéséhez. S gondolom olyan kiváló mûvész-
re, mint Koltai Róbert, vagy Koncz Gábor -
és még hosszan sorolhatnám a neveket - a
nemcsak a helyszíni miliõben kíváncsiak az
emberek, hanem a képernyõk elõtt is. Így
mi sem természetesebb, hogy rögzítjük az
ilyen kulturális csemegének számító ese-
ményt. 

Persze jól tudja az elnök-vezérigazgató
is, hogy csak hiteles, igényes mûsorral tud-
ják elnyerni a közönség bizalmát és támo-
gatását. A hírmûsorok pártatlanságára Rudi
Péter, a TV2 Tények címû mûsorának szer-
kesztõje jelenti a szakmai és emberi garan-
ciát, aki szõdligeti lakosként „külsõsként”
segíti és irányítja az alkotó közösség mun-

káját. - Az õ szakmai tudása, felkészültsége
biztosíték a helyi televíziós nyilvánosság
megteremtésére, a hiteles és igényes ripor-
tok készítésére. Meggyõzõdésem, hogy a
helyi fiatalok csapatából szervezõdött ripor-
terekbõl profi szerkesztõket formál, akik a
három operatõrrel együttmûködve hû tük-
röt mutatnak majd Göd hétköznapjairól.  

A pályázat nyertese az önkormányzati
szerzõdés aláírása után kezdi el a helyi stú-
dió kialakítását. Reményeik szerint leg-
alább olyan kiváló minõségû lesz, mint a
meglévõ hangstúdiójuk, amely Magyaror-
szágon a tíz legkeresettebb stúdió között
van. A TV mûsorok készítéséhez a Sony
legkorszerûbb technikai eszközeit használ-
ják fel. Terveik között szerepelnek élõ vita-
mûsorok, sportközvetítések, tudósítások,
összefoglalók. – Mûsorpolitikánk lényege:
a tények tisztelete, a családi hangulatú, kö-
zösségi televízió megteremtése, melyhez
kérjük a gödiek ötleteit, javaslatait – hang-
zottak Pataky Levente szavai.

V. I.

A tények tiszteletére épülõ 
családi hangulatú TV megteremtése a cél

Március idusán indul az elsõ adás

Pataky Levente
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Folytatás az 1. oldalról.
Fenti kijelentést igazolja iskolá-

ink látogatottsági adatai. ANémeth
László Általános Iskolába 1998-
ban 631 diák járt, 2003-ban 807. A
Huzella Tivadar Általános Iskolá-
ba ugyanezen években 503 diák,
majd 629. Vizsgálatunk nem terjed
ki az óvodákra, habár hasonló sta-
tisztikai adatokkal rendelkeznek.

A Németh László Általános Is-
kolát 709 diákra tervezték, ezért je-
lenleg 113,8 %-os a kihasználtsá-

ga, a Huzella Tivadar Általános Is-
kolát 734 fõre, jelenleg ezért
„csak” 85,6 %-os a lefedettsége.

Ez azt jelenti, hogy a Huzella is-
kolában Gödnek még van tartalé-
ka. Igaz, mint tudjuk, felsõgödiek
nem szívesen járatják Alsógödre
gyerekeiket. Ez viszont is igaz.
Egyrészt az utazás, másrészt a tra-

díciók miatt. Pedig más választás
nem lesz. Talán egyszerûbb lenne a
helyzet, ha a Huzella iskola rendel-
kezne olyan vonzó oktatási lehetõ-
séggel, amelyen a felsõgödi szü-
lõknek is el kellene gondolkodni-
uk, akkor bizonyosan zokszó nél-

kül járatnák csemetéiket Alsógöd-
re. Hangsúlyozzuk, hogy ez a
megoldás valami pluszt jelentene,
mert a Huzella iskola jelenleg is re-
mekül mûködik! Mindezt a pluszt
a családok számára ingyenesen ke-
retek között képzeljük el.

Az általános iskolai gondokon
rövid távon (is) tovább enyhíthet-

ne, ha minél hamarabb elkészülne
a Búzaszem Kolping Iskola, amely
a Szakáts-kert területén épülne fel.
Mint az iskola egyik létrehozója,
Horváth Szilárd elmondta, szükség
esetén ez az iskola megoldja a fel-
sõgödi gyerekek utaztatását. Már
jelenleg is mûködik egy elsõ osz-
tállyal, jövõre 25 család jelezte,
hogy ide kívánják beíratni gyerme-
küket. Ha középtávon, évfolya-
monként átlagosan 25 diákkal szá-
molhatnánk (összesen tehát 200
diák), akkor ez már komoly segít-
séget jelenthetne a város iskolai
életében. Külön öröm, hogy mind-
két tradicionális – katolikus és re-
formátus - egyház felajánlotta se-
gítségét, az elsõ osztály jelenleg is
az alsógödi katolikus közösségi
házban kapott ideiglenes otthont.

A város elemezve a probléma-
kört, hivatalosan kérte az Oktatási
Minisztériumot, hogy engedélyez-
ze az osztálylétszámok 20 %-kal
történõ emelését. Ennek helyt ad-
va, Pósfai Péter, az Országos Köz-
oktatási Értékelési és Vizsgaköz-
pont fõigazgatója 2003. decembe-
rében határozati formában jóvá-
hagyta a város kérését.

A probléma átmenetinek tûnik.
Az utolsó évek statisztikai adatai
arról tesznek tanúbizonyságot,

hogy a gyereklétszám ugyan folya-
matosan nõ, de a növekedés üteme
lelassult. Az adatok alapján látható,
hogy körülbelül tíz év múlva for-
dul meg a trend, azaz az iskolák-
nak egyre kevesebb gyerekkel kell
majd számolni. Ebbõl adódik,
hogy egy több milliárdos iskola-
komplexum felépítése irreális el-
képzelésnek számít. Mert mire be-
lakná a város, addigra csökken a
gyereklétszám.

Összegezve úgy gondoljuk,
hogy fejlesztésekkel kapcsolatban
a város jelenlegi adottságaiból kell
kiindulni. Figyelembe véve (leg-
jobb esetben is) a város jelenlegi
mínusz 95 millió forintos költség-
vetését, csak a fenti lehetõségek-
nek van realitása.

SALAMON TAMÁS

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕ

Nehéz 10 év elõtt 
az oktatás

Felhívás!
Tanköteles gyermekek beiratkozása

Göd Városban 2005. április 14-én csütörtökön és
15-én pénteken lesz.

A beiratkozás helyei:

Huzella Tivadar Általános Iskola
2131 Göd, Petõfi u. 48. 

április 14-én és 15-én  14-18 óráig

Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
április 14-én és 15-én 14-18 óráig

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, az óvodai véleményt (ennek hiányában 

szakvéleményt az iskolaérettségrõl),  
a szülõ személyi igazolványát, 

a gyermek diákigazolványához egy igazolványképet 
(lehetõség szerint fekete-fehéret, világos háttérrel) 

és 550 Ft-ot a diákigazolvány igényéséhez.
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtõl, 

amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti. 
A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a

hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

Dr. Szinay József jegyzõ

Felhívás!
Óvodás korú gyermekek beiratkozása

Göd Városban: 

Kastély Központi Óvoda 
2131 Göd, Béke u. 3.

2005. április 13-án szerdán, 14-én csütörtökön 
és 15-én pénteken 8-16 óráig

1. sz. Óvoda Lenkey úti épületében
2132 Göd, Lenkey u. 13-17.

2005. április 13-án szerdán 8-16 óráig,
14-én csütörtökön 8-17.30 óráig,
15-én pénteken 8-16 óráig lesz. 

Azon gyermekek jelentkezését várjuk, 
akik 2005. december 31-ig betöltik 

a harmadik életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges: gyermek lakcímigazoló

irata és születési anyakönyvi kivonata
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermekük 
elhelyezési lehetõségének biztosítása érdekében 

kérjük, tegyenek eleget beiratkozási 
kötelezettségüknek.

Dr. Szinay József jegyzõ
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Egy uniós irányelv kényszerû
okmánycserét eredményezett

A hétévesnél régebbi, illetve törzskönyvvel nem rendelkezõ gépko-
csik tulajdonosainak ez év végéig kell beszerezniük jármûvükhöz az
új forgalmi engedélyt, illetve a törzskönyvet.

Az okmánycserére a jármûvel kapcsolatos közlekedési igazgatási
ügyintézés alkalmával, vagy kérelemre kerülhet sor.

A régi forgalmival 2005. december 31-ig lehet közlekedni. Az év
végi roham elkerülése érdekében kérjük, hogy idõben cseréljék  a
kocsi  papírjait.

Az illetékbélyegrõl
Áprilistól az okmányirodai eljárásban nem használható illetékbélyeg.
Az illetéktörvény módosítása kiterjed az okmányirodákban indított
illetékköteles államigazgatási ügyek utáni illetékekre is. Ennek
értelmében 2005. április 1-jétõl az okmányirodai eljárások illetékét
illetékbélyeggel már nem lehet leróni.

A postán beszerezhetõ „Magyar Államkincstár Eljárási
illetékbeszedési számla” elnevezésû sárga csekket kizárólag az
okmányirodánál, illetõleg az elektronikus úton kezdeményezett
eljárások utáni illeték megfizetésére lehet felhasználni.

TÓTHNÉ KOLTER MÁRTA IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETÕ

Okmányirodai hírek

Fogadóórák
Göd, Polgármesteri Hivatalban

Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái
Göd, Polgármesteri Hivatalban:

március 17-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között
Vác, Városházán:

április 7-én, csütörtökön 13.00-15.00 óra között
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal:

április 14-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között
Telefon: 06-70 284 8942

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET

munkaterv szerinti soron következõ ülését április 28-án, 09.00
órától tartja. Érdeklõdni az 530-030 telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
Szakács József 80 éves
Szórád Gábor Vince 60 éves
Tolnai Péter Pálné, sz.: Bédy Klára Magdolna 54 éves
Papp István 64 éves
Prohászka Sándorné, sz.: Hártó Julianna 69 éves
Bodor Györgyné, sz.: Gulics Ilona 83 éves
Mészáros Pál 76 éves
Füleki Andrásné, sz.: Fazekas Margit 90 éves

Az elhunytak hozzátartozó fogadják õszinte részvétünket!

Köszönetnyilvánítás:
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik fiunk, Szávai
Gábor temetésén megjelentek, részvétüket nyilvánították, és
együttérzésüket fejezték ki.                                    SZÁVAI CSALÁD

Gödön házasságot kötöttek:
Vireag Andrea Hencz Kálmán Gábor
Kiss Beatrix Péter Gábor
Jámbrik Klára Mayláth Gábor Miklós

Sok boldogságot kívánunk!

Tájékoztatjuk Göd város lakosságát, hogy 2005-ben is négy alka-
lommal, az adott körzetre érvényes negyedév utolsó szemétszállítási
napján a lom fogalmába tartozó hulladékot elszállítjuk – kivétel az év
utolsó negyedéve, amikor a lomtalanítás december 19-tõl december
23-ig tart.
A zöldhulladékot március 1. és november 31. között havonta, az
adott körzetben érvényes elsõ és harmadik szemétszállítási napon
szállítjuk el. 
Az idén az ünnepek miatt a szemétszállítást a következõképpen
szervezzük:

március 15. (kedd) helyett március 16. (szerda)
március 28. (hétfõ) helyett március 29. (kedd)
május 16. (hétfõ) helyett május 17. (kedd)
október 6. (csütörtök) helyett október 7. (péntek)
november 1. (kedd) helyett november 2. (szerda)
december 26. (hétfõ) helyett december 27. (kedd)

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

Közlemény lomtalanításról 
és zöldhulladék begyûjtésrõl

Közlemény
Használt ruhák ingyenesen

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Göd Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalánál 
ingyenesen lehet használt ruhanemûhöz jutni. 

Az érdeklõdõk vegyék fel a kapcsolatot 
Kruzslicz István menedzser-tanácsnokkal! 

Telefon: 27-345-300; 27-530-030. Fax: 27-345-279. 

Támogató 1 %-ot kérünk munkánkhoz
AGödi Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület, bejegyzett közhaszú, kör-
nyezetvédelmi egyesület. Göd város természeti értékeinek védelmére
jött létre. Alapító célkitûzése a Duna-parti sétány helyreállítása Göd tel-
jes hosszában. Részt vesz az Önkormányzat civil kontrolljában, vélemé-
nyezi a rendezési terveket, tagot delegál az ÖK bizottságába. Kapcsola-
tot tart fenn a környezõ települések civil szervezeteivel.

Saját akcióikat szervezett: harang és harangláb felállítása, közparkok
rendbetétele, szemétgyûjtés, források és patakmedrek kitakarítása, õsho-
nos fák visszatelepítése, kerékpáros pihenõ építése. Megkezdte a Duna-
parti sétány helyreállítását a volt „11-es”, ma Kossuth utca és az alsógö-
di strand közötti szakaszon.

Adószám: 18687453-1-13
Vezetõségi tagok: Berta Sándor elnök, Nagy Árpád alelnök, Nagy Lász-
ló titkár
Cím: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24. Tel.: 06-27-330-225  Fax: 06-1-
218-4578. Honlap: http://www.godiek.hu E-mail: berta@beco.hu
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Bûnmegelõzési hírek
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem gyõzzük elégszer hangsúlyozni,
hogy legyenek óvatosak és körültekintõek mind otthonukban, mind
pedig a közterületen, bevásárlás és egyéb alkalmakkor. Vigyázzanak
értékeikre, mert a figyelmetlenséget sokan kihasználják, és az
õrizetlenül hagyott értékeket nagyon rövid idõ alatt ellopják. Kérem,
ne tartsák a bankkártyájuk, hitelkártyájuk mellett a PIN-kódot, mert
ha elvesztik, vagy ellopják azt, akkor az utolsó rendelkezésükre álló
fillért is leemelik az elkövetõk a számlájukról.  Értékeiket tartsák
mindig testközelben, ne hagyjanak semmit a parkoló gépkocsiban
egy pillanatra sem, mert általában az egy pillanatból mindig több
perc lesz, és az az idõ tökéletesen elég az elkövetõknek, hogy a
magára hagyott értékeket ellophassák.

Bûnügyi hírek
A Dunakeszi Rendõr-kapitányság és a városi õrsök a lakosságot
nagymértékben zavaró utcai árusok ellenõrzésére irányuló visszatérõ
akciókat szervez, melynek keretében az elmúlt idõszakban öt román
állampolgárságú személyt állítottunk elõ, akik az utcán márkásnak
mondott szerszámgépeket árusítottak. A vizsgálat és az elszámoltatás
során kiderült, hogy a „márka nem is márka”, illetve, hogy a szer-
számgépek beszerzését igazoló számla nem hiteles. Az üzletelõ
személyek ellen eljárást kezdeményeztünk áru hamis megjelölése,
illetve visszaélés okirattal bûncselekmények miatt.

Sikeres nyomozás eredményeként eljárás alá vontunk egy férfit, aki
hitelfelvételekkel, és biztosítások kötésével manipulált, méghozzá
úgy, hogy gépkocsik tulajdonosainak tudta nélkül jármûveikre kölc-
sönöket vett fel - volt olyan eset, hogy ugyanarra a gépkocsira két
alkalommal is. A kereskedõ kétes ügyleteire úgy derült fény, hogy a
felvett kölcsönök részleteit nemfizetés miatt a bank a gépjármû tula-
jdonosaitól kezdte követelni. A 71 sértettet és egy elkövetõt magában
foglaló ügyben Szilágyi Tamás r. százados, kiemelt fõvizsgáló járt el.

Fóton történt, 
de bárki okulhat belõle 
2005. március 1-jén az esti órákban egy 17 éves fóti fiatalember kérte
a kollégáink segítségét. Elmondta, hogy miközben Fót utcáin sétál-
gatott, két idegen férfi megállította és az értékeit, mobiltelefonját
követelte.

Majd amikor ellenállt, vele szemben erõszakot alkalmaztak, majd
a telefonját tõle elvették. Sértetti közremûködéssel kollégáink rövid
idõn belül azonosították a két személyt, elfogták õket, és a határozott,
kemény rendõri intézkedésnek köszönhetõen azok azonnal megn-
evezték orgazdájukat is. Az azonnal megindított nyomozás során kol-
légáink házkutatást tartottak és az orgazdától lefoglalták az elrabolt
mobilkészüléket, egyéb tárgyakat, illetve kábítószergyanús
anyagokat.

Az eljárás folyik, a jelenlegi jogszabályok alapján az elkövetõk
akár 8 év szabadságvesztéssel is büntethetõk.

Rendõrségi hírek márciusban

A 2004. évi XXIV. törvény és a végrehajtására kiadott 253/2004.
Kormányrendelet, 2004. szeptemberi hatállyal megváltoztatott
néhány dolgot a fegyverekkel és tartásukkal kapcsolatban. 

Gáz-, és riasztófegyver tartása a továbbiakban nem engedélyhez
kötött, de viseléséhez engedélyt kell kiváltani. A viselési engedély-
hez szükséges 2.000 Ft-, ezt csekken kell befizetni, amit az elõadó
ad, illetve a gáz-, és riasztófegyver. Az engedélyezés feltétele a
betöltött 18. életév, és a fedhetetlenség.

A flóbert fegyverek azonban engedély kötelesek lettek. A már
meglévõ, korábban még szabadon vásárolt fegyverek esetében 2005.
06. 30-ig a fegyvertartási engedély iránti kérelmet be kell nyújtani a
Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályára. Az engedélyezés
feltételei megegyeznek a gáz-, és riasztófegyverével. 

Fontos, hogy minden flóbert fegyvernek kell rendelkeznie szám-
mal, valamint a Polgári Kézilõfegyver-, és Lõszervizsgáló Kft. által
kiadott szemlebizonylattal!

Vadászfegyverek engedélyezésénél az eddigi gyakorlathoz képest
változott, hogy a 22-es kaliberû puska („kispuska”) is engedé-
lyezhetõ vadászati célra. Fontos azonban, hogy ezeknek a
fegyvereknek is kell rendelkezni mûszaki bevizsgálási bizonylattal! 

Felhívjuk az engedélyesek figyelmét, hogy vadászjegyük
érvényességét is kísérjék figyelemmel, mivel ezen feltétel hiánya
esetén a fegyvertartási engedély visszavonásra, fegyver bevonásra
kerül!

Felhívjuk sportcélú fegyverrel rendelkezõ ügyfeleink figyelmét,
hogy a 22-es kaliberû sportfegyvereknek is kell rendelkezni mûszaki
bevizsgálási bizonylattal!

További változások, hogy a fegyvert az engedélyes által állandóan
lakott lakásban, ürített állapotban, a lõszerektõl elzárva kell tárolni
biztonsági zárral ellátott lemezszekrényben, vagy falhoz, padlóhoz,
szekrényhez rögzített biztonsági zárral ellátott lemezdobozban. A
faszekrényben való tárolás lehetõségét az új jogszabály eltörölte. 

A fentieken kívül lényeges, hogy a jogszabály nem ad mérlegelési
lehetõséget abban az esetben, ha az engedélyes valamelyik szabályt
megszegi, vagy valamely feltétel nem áll fenn. Ezekben az esetekben
a fegyvertartási engedély visszavonásra, a fegyverek bevonásra
kerülnek! Az engedélyeseket – a jogszabály változása miatt- elõzete-
sen nem szólítjuk fel a hiányosságok pótlására, hanem azonnal
intézkedünk a fegyvertartási engedély visszavonására, illetve a
fegyver bevonására!

Felhívjuk az engedélyesek figyelmét, hogy a fegyvertartási
engedély érvényességi idejének megújítását a lejárat elõtt 30 nappal
kezdeményezni kell!

Dunakeszi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztály ügyfélfogadási ideje: 

Kedden és csütörtökön: 09.00 – 12.00-ig

Polgári Kézilõfegyver-, és Lõszervizsgáló Kft.: 
1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. Tel.: 06-1-347-6030

Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig 07.00 – 14.00-ig

TISZTELT ÜGYFELEINK! AMENNYIBEN
KÉRDÉSÜK VAN, HÍVJÁK A DUNAKESZI

KAPITÁNYSÁG ENGEDÉLYÜGYI ELÕADÓJÁT. 
TEL.: 06-27-341-402, 341-055

Tisztelt fegyverrel 
rendelkezõ Ügyfeleink!

Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
Kiemelkedõen közhasznú szervezet 

2120 Dunakeszi, Pf.: 95. 06-70-366-6517, 
06-70-541-9157 menhely: 06-20-421-1229

Számlaszám: CITIBANK  
10800014-30000006-10148999

A Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
jelenlegi, szegényes körülmények között
Dunakeszin mûködõ menhelyének tavasz-

szal el kell költöznie. Dunakeszi, Fót, Göd
térségben megoldatlan a kóbor állatok
elhelyezése. Fõ célunk egy új korszerû ál-
latmenhely létrehozása és mûködtetése, a
gazdátlan állatok ideiglenes befogadásá-
ra, gondozására, örökbeadására. Az új
menhely létrehozásához kérjük minden
állatbarát segítségét!
Adója 1%-ával is támogathatja alapítvá-
nyunkat! Adószámunk: 18696592-1-13

Támogatásukat védenceink nevében is, elõre
köszönjük:

„Csellengõ” Kisállatmenhely Alapítvány
Tel: 06 70 366-6517, 

06 70 541-9157 
menhely: 06 20 421-1229 

E-mail: 
csellengo@pro.hu leonart@axelero.hu 

www.csellengo.hu
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Az alsógödi posta elõterében hegesztõpisz-
toly fénye világítja meg az ablak alatti sávot.
Három férfi gyors, szakszerû mozdulatok-
kal teszi a dolgát. Tekintetük a bejárati ajtót
is figyelemmel kíséri. Egyikõjük az ajtó kö-
zelében áll, bármelyik pillanatban érkezhet
ügyfél. Az õ feladata, hogy távol tartsa az
embereket a munkaterülettõl. Izzik a csõ, a
hideg elõcsarnok padlózatán sistergõ hang-
gal pattognak a szikrák. Javítják a fûtési
rendszert. Apult mögött didergõ postás höl-
gyek kedvesek, udvariasak a téli feltöltõben
kérdezõsködõ ügyfelekkel…

- Sokáig kell még elszenvedniük a falak
közé zárt tél ridegségét?

- Hál’Istennek, nem – kulcsolja össze ke-
zét Makrai Károlyné, a Magyar Posta
alsógödi hivatalának vezetõje. – Sajnos a
fûtési rendszer eliszaposodott, ki kellett cse-
rélni a régi radiátorokat. A kinti mínusz 15
foknak bent is éreztük hatását. Gyorsan kel-
lett cselekedni, szerencsére a központtól
azonnal megkaptuk a javítás költségeit. Kol-
légáimmal igyekszünk átvészelni ezt a rövid
idõszakot. Az összetartozás érzése, a vidám-
ság sok mindenen átsegíti az embert. De
szerencsére az elõtérben már enyhébb az
idõ. Munkatársaim igazi „Postások”, szere-
tik ezt a hivatást – mondja büszkén a fõnök-
asszony, aki a postások tanítását, oktatását
cserélte fel a „sûrû élettel”, a hivatal irányí-
tásával. Huszonkét kolléga munkáját igaz-
gatja naponta, akik közül tizenegyen kézbe-
sítõként róják az alsógödi utcákat. – Délen a
Shell kút, északon az Ilka csárda és az
OVIT-hoz vezetõ, a települést ketté szelõ
vasúti sín a határvonal. – mutatja a térképen
a munkaterületet Makrai Károlyné. – Szép,
nagy területet járnak be munkatársaim. –
hangzik elismerõen. 

- Hány háztartásba viszik a híreket, a kül-
deményeket?

- Közel 2500 háztartásba, de hozzánk tar-
tozik Bócsa is. Nyáron - májustól szeptem-
ber végéig - még több helyre, mivel legalább
500 nyaralóba is mi kézbesítjük a küldemé-
nyeket. 

– Göd az agglomeráció egyik legvon-
zóbb települése. Ez megmutatkozik az új há-
zak számának gyarapodásában is?

- Alakosság létszáma folyamatosan nõ, a
középsõ gödi vasútállomásnál jelentõs
számban épülnek új házak. Új kézbesítõt
kellett beállítanunk az igények kiszolgálás-
ra. 

- Mi a jellemzõ, sok levelet írunk, gyak-
ran érkeznek csomagok?

- Nagyon sok munkánk van, sok levél és
csomag fordul meg a kezünk alatt. Amunka
csúcsa, az igazi dömping mindig a karácso-
nyi és a húsvéti idõszakban tör ránk. Jó ered-
ménnyel zártuk az elmúlt esztendõt, ráadá-

sul sikerült megnyernünk magunknak egy
olyan postafiókbérlõt, aki nagy tömegben
ad fel küldeményeket. Ahogy mondják
igencsak „megnyomta” a tavalyi teljesítmé-
nyünket. 

- Az élet minden területén óriási a ver-
seny. Gondolom a postahivatalok között is.
Mivel tudják a lakosságot, a vállalkozókat
megnyerni, hogy Önöknél adják fel külde-
ményeiket?

- Dolgozóink kedvességével, udvariassá-
gával, segítõkészségével. Apró figyelmes-
séggel, emberi gesztusokkal, melyet fel-
bolydult világunkban a jó érzésû emberek
nagyra értékelnek. Jó érzéssel fogadják, ha a
számukra kedvezõ idõpontban is átvesszük
küldeményeiket. Érzik, tudják, hogy értük
vagyunk. S õk ezt azzal „viszonozzák”,
hogy küldeményeiket nálunk adják fel. 

- Mit tapasztalnak, Irma néni, Józsi bá-
csi, jó ismerõsként köszönti a kézbesítõket?
Milyen a postások megbecsülése?

- Õszinte örömmel mondom, hogy sok
helyen szinte „családtagként” fogadják a
postásokat. Az évek során megismerik egy-
mást, kialakul egy korrekt, emberi kapcso-
lat, amely bizalomra, a megbecsülésre épül.
Ennél szebbet nem is kívánhatunk. APostá-
nál töltött évtizedek során megtapasztaltam,
hogy az elsõ három esztendõ a legnehezebb.
Aki ezt kibírja, biztos, hogy a Magyar Pos-
tától megy nyugdíjba. Én úgy látom, hogy a
gödiek nagyon szeretik postásainkat. Persze,
néha elõfordul, hogy valaki nincs megelé-
gedve, úgy érzi, nem teszünk meg mindent

érte. Ilyenkor mindig megmutatjuk cégünk
üzletszabályzatát, melybõl ügyfelünk szá-
mára is kiderül, hogy a mi lehetõségeinknek
is van határa. 

- Legutóbb például a képviselõ-testület
ülésén Lengyel György, a Civil Fórum elnö-
ke azt tette szóvá, hogy nem kapja meg a
Gödi Körképet és a Dunakanyar Régiót. De
ebben nincs egyedül. – mondta. Ezt már én
teszem hozzá, mint a két lap kiadója, hogy a
Gödi Körképbõl 2900-2900 példányt adunk
fel kézbesítésre a felsõgödi és az alsógödi
Postán - amit Ön hozzám hasonlóan tud. A
Dunakanyar Régióból pedig 3 ezer darabot.
Mi okozza a hiányosságokat, miért nem jut
el valamennyi háztartásba a Gödi Körkép? 

- Kénytelen vagyok azt mondani, hogy
ez igencsak egyedi észrevétel. Sõt... Ráadá-
sul a testületi ülést követõen az ön észrevé-
telére megvizsgáltattam, hogy Lengyel úr
miért nem kapta meg a Gödi Körképet. A
kollégáktól kapott tájékoztatásból kiderült,
hogy kettõt is kapott, mivel két címe is van.

Az egyiket Pannika, a másikat Marika kéz-
besítette. Nem tudom, hogy Lengyel úr mi-
lyen információ és tapasztalat alapján tette
ezt az észrevételt a képviselõ-testületi ülé-
sen. Ellenõrizzük a kézbesítõket, nagy hang-
súlyt fektetünk az újságok kézbesítésére, kü-
lönösen a helyi lapokra, mert a lakosság
kedveli õket, várják a helyi híreket az embe-
rek. Az ön cégével kötött megállapodás
alapján, 5 napon belül postázzuk a Gödi
Körkép 2900 példányát, amely elegendõ a
lakóingatlanok száma szerint. Nyáron lehet
probléma, amikor a nyaralók is igénylik a
helyi újságot, õk is kíváncsiak a város életé-
re, hétköznapjaira…

- Magyarország uniós csatlakozása mi-
lyen hatással van a postások munkájára,
hétköznapjaira? Változtak a követelmények,
az elvárások?

- A hivatal területe, ügyfél tere alkalmas
nagyobb forgalom kiszolgálására is. A Ma-
gyar Posta állja a versenyt az európai posta-
hivatalokkal. Jó a magyar munkaerõ, csak
higgye is el önmagáról, amely képes igazod-
ni és megfelelni az elvárásoknak. Nálunk is
csökken az átfutási idõ, még inkább elõtérbe
kerül a minõségi kiszolgálás. Odafigyelünk,
hogy az egyetemes postai szolgáltatásoknál
semmiképpen ne legyen a megengedett 5-7
percnél több a várakozási idõ. A pénzfelvé-
tel, a banki ügyintézés, az más kategória. A
küldeményeket a feladástól számított elsõ
munkanapon megkapják a címzettek, külön
hangsúlyt helyezünk az elsõbbségi levelek
kézbesítésére. December 1-tõl az alsógödi

posta kézbesíti az egész város területén a
táviratot, melyet Bosnyákovics Ádám mo-
torral visz. De a rosszul címzett elsõbbségi
leveleket is õ kézbesíti, hogy idõben eljussa-
nak a címzettekhez. Itt szeretném megkérni
az Oázis lakótelepen élõket, hogy tájékoz-
tassák levelezõ partnereiket a  irányítószá-
mukról, amely 2132. Sajnos sokan még
mindig a 2131-t tüntetik fel, ami azért nem

jó, mert ebben az esetben egy nappal késõbb
kapják meg a küldeményt. S közeleg a Hús-
vét, szeretnénk, ha mindenki idõben meg-
kaphatná a képeslapokat, a küldeményeket. 

- Amikor körbe jártuk a munkaterületet,
kollégáival beszélgettünk hétköznapjaikról,
munkájukról, akkor láttam, hogy értékes, iz-
galmas könyvek, sok, szép húsvéti képeslap
sorakozik a polcokon. Felkészülten várják a
húsvéti ünnepeket?

- Ilyen jeles, szép ünnepre mindig külön
készülünk, hiszen – az új kihívások jegyé-
ben - a posta is versenyhelyzetben van. Ké-
peslapokkal, könyvekkel, különbözõ áru-
cikkekkel, postai értékpapírokkal, biztosítá-
sokkal szolgáljuk ki ügyfeleinket. Kollégá-
im országosan is élenjárnak a termékek érté-
kesítésében. A biztosítási kötvények értéke-
sítésében elsõ helyen Mátyás Csabáné, má-
sodik helyen Osán Lászlóné végzett. Jóma-
gam harmadik lettem, az elismeréseket Bu-
dapesten, egy nagyon kedves ünnepségen
vehettük át nemrég. 

– Minden mondatából az cseng ki, hogy
a posta a mindene…

- Miért is palástolnám, tisztelem, becsü-
löm kollegáimat, szeretem a hivatásomat.
Kedvesek az ügyfelek, itt nagyon „emberi”
a lakosság és a postások kapcsolata. Ha be-
jönnek köszönnek, mindig van egy kedves
szavuk… Nekem ez megkapó, eddig nagy
postán dolgoztam, ahol, jöttek, mentek az
emberek, mint az idegenek. Göd egy külön
világ, öröm itt lenni… még akkor is, ha reg-
gel 6 órakor az a hír fogad, hogy kolléga-

nõm nem tud bejönni, mert a kislánya beteg
lett. Szervezéssel, jó emberi hozzáállással
mindent meg lehet oldani.

V. I.

* * *
A szerkesztõség kéri a lakosságot,

hogy minden esetben jelezzék a Gödi
Körkép terjesztésének hiányosságait. 

Göd egy külön világ
A magyar postások állják az uniós versenyt

Makrai Károlyné

Bosnyákovics Ádám

Mátyás Csabáné és Osán Lászlóné

A postai szolgáltatás „két oldala”
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A adóbevallásra márciusban kötelezettek
még megtehetik, hogy rendelkezzenek adó-
juk egy százalékáról a következõ intézmé-
nyek javára, melyek tisztelettel fordulnak az
Önökhöz segítségért! Kérésükrõl és tevé-
kenységükrõl az elõzõ lapszámokban rész-
letes információkat is találhatnak:

• A szervezet neve: 1. sz. Óvoda a Gyer-
mekekért Alapítvány, Göd. Kedvezménye-
zett: Lenkey utcai 1. sz. Óvoda Adószáma:
18675809-1-13

A szervezet neve: Alsógödi Szent István
Alapítványt Kedvezményezett: Búzaszem
Kolping Általános Iskola. Adószáma:
18662670-1-13

• A szervezet neve: A+V, a Gödi Ifjúsá-
gért Közhasznú Alapítvány. Kedvezmé-
nyezett: Huzella Tivadar Általános Iskola.
Adószáma: 18664122-1-13

• A szervezet neve: Dunai Vízisport Ala-
pítvány. Kedvezményezett: Gödi kajakosok
és a Göd Kupa rendezvény. Adószáma:
18684388-1-13

• A szervezet neve: Gödi Horgász Egye-
sület. Adószáma: 19833602-1-13

• A szervezet neve: Gödi Kosárlabda Já-
tékért Alapítvány. Kedvezményezett: Ko-
sárlabda Szakosztály. Adószáma: 18693410-
2-13

• A szervezet neve: Gödi Lions Klub.
Kedvezményezett: Lions Hungary Gödi
Klubja. Adószáma: 18661538-1-13

• A szervezet neve: Gödi Városi Könyv-
tár. Székhelye: 2121 Göd, Pesti út 72. Adó-
száma: 16798801-1-13

• A szervezet neve: Gödi Városfejlesztõ
és Szépítõ Egyesület. Kedvezményezett:
Nevezett közhasznú, környezetvédelmi
egyesület. Adószáma: 18687453-1-13

• A szervezet neve: Kajakkal az Egészsé-
gért Alapítvány. Kedvezményezett: Gödi
Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztálya.
Adószáma: 18663963-1-13

• A szervezet neve: „Kastélyban a hét-
színvilág” Óvodai Alapítvány. Kedvezmé-
nyezett: Az óvoda intézménye és az oda járó
gyerekek. Adószáma: 18692859-1-13

• Szervezet neve: Magyar Tudomány a
Világban Alapítvány. Székhelye: 2131
Göd, Kazinczi F. u. 75. Adószáma:
19661012-2-13

• A szervezet neve: Németh László Álta-
lános Iskola és Mûvészetoktatási Intéz-
mény. Székhelye: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-
3. Adószáma: 18675809-1-13

• A szervezet neve: Nyelv és Tehetség
Alapítvány, Göd. Kedvezményezett:
Huzella Tivadar Általános Iskola. Adószá-
ma: 19179849-1-13

• A szervezet neve: Piarista Szakképzés-
ért Alapítvány, Göd. Kedvezményezett: Pi-
arista Szakmunkásképzõ Iskola. Adószáma:
19185105-1-13

Maradjon Gödön 
az adó 1%-a!

Tisztelt Szülõk,
Tisztelt Támogatóink!
„Kastélyban a Hétszínvilág” óvodai ala-

pítványunk ettõl az évtõl jogosult az egy
százalék adó fogadására. Kérjük, támogas-
sa az óvodát és a gyermekeket adójának 
1 %-ával.
A szervezet neve: Kastélyban a
Hétszínvilág Óvodai Alapítvány
Adószám: 18692859-1-13

KÖSZÖNETTEL: 
KARASZEK ERNÕNÉ

ÓVODAVEZETÕ

ÉS AZ ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUM

1% a piarista 
szakképzésért

Iskolánkat, a Gödi Piarista Szakmunkás-
képzõ Iskola, Gimnázium és Kollégiumot,
támogatja a Piarista Szakképzésért Ala-
pítvány – 2131 Göd,, Jávorka Sándor utca
18., Számlavezetõ: OTP Bank Rt.; Számla-
szám: 11742104-20028448 –, melynek
célja az iskolánkban tanuló diákok oktatá-
sának, nevelésének segítése, beleértve a
szociális támogatást is. Ezzel az alapítvány
elismerten közhasznú feladatot lát el.

Személyi jövedelemadójuk 1 %-át is
fogadhatja szevezetünk a fenti célok érde-
kében, ezért kérjük, rendelkezzenek ja-
vunkra! Adószámunk: 19185105-1-13

Hogy Gödön maradjon az 1 %!
Kérjük, amennyiben lehetõsége van rá, a 2004. évi
adójának 1 %-át adja a Dunai Vízisport Alapít-
ványnak. Adószámunk: 18684388-1-13

A gödi kajakosok immár 6 éve hozták létre a Du-
nai Vízisport Alapítványt, azzal a céllal, hogy segít-
sen a gyermekek sportolásához szükséges anyagiak
biztosításában.

Jelentõs szerepet tölt be az évente megrendezésre
kerülõ Göd Kupa lebonyolításában, hozzájárul a
gyermekek sportolási feltételeinek (kajak, lapát,
uszodabérlet, edzõtábori hozzájárulás, stb) megte-
remtéséhez.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
az elmúlt évben is hozzájárultak e jelentõs eredmé-
nyeket elérõ sportág gödi szakosztályának fejleszté-
séhez.

A GÖDI KAJAKOS GYEREKEK

Kedves Barátunk!
2004 õszén létrejött Gödön egy új oktatási intéz-
mény, a Búzaszem Kolping Általános Iskola. A
keresztény, magyar nevelést-oktatást biztosító, csa-
lád köré szervezõdõ tanintézmény elsõ osztálya
már mûködik az alsógödi katolikus közösségi ház-
ban – 2005 õszén pedig tanul már a következõ év-
folyam, melyre az iskola mellett elkötelezõdött le-
endõ gyermekekkel és új osztálytanítóinkkal közö-
sen készülünk.

A szellemi épület mellett fizikai környezetünk
megteremtését is folytatjuk. Amostani elsõsök szá-
mára az alsógödi plébánia közösségi házában ren-
deztük be az osztálytermet, a következõ évfolyam
pedig egy évre a református plébánián talál otthon-
ra. A jövõt illetõen örömmel és reménnyel tölt el
bennünket, hogy Göd önkormányzata biztosította
az iskola számára a Szakács-kertet, amely megfe-
lelõ helyszín a nyolc osztályt és a közösségi tereket
befogadó épület felépítéséhez. Most készítjük a
terveket, hamarosan kezdõdik az engedélyezési fo-
lyamat, majd indulhat az építkezés.

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

Tisztelettel kérjük Önt arra, hogy személyi jöve-
delemadójának 1 %-ával támogassa a céljaink
mögött álló Alsógödi Szent István Alapítványt,
melynek adószáma: 18662670-1-13

TÁMOGATÁSÁT KÖSZÖNJÜK!
ORSZÁG TIBOR PLÉBÁNOS

KAROSI OTTÓ

A GÖDI KOLPING CSALÁD ELNÖKE

LÁZÁR LÁSZLÓ

A SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÕJE

Tisztelt Adófizetõ Állampolgár!
Kedves Gödiek, Kosaras Szülõk,

Barátaink, Szurkolók!
Önnek rövidesen rendelkeznie kell befizetendõ adó-
jának 1%-áról. Ezt a Gödi SE kosárlabda szakosztá-
lyának javára is felajánlhatja.

Az így befolyt összeget az utánpótlás nevelésére
kívánjuk fordítani. A különbözõ korosztályos csapa-
tokban közel 120 gyermek részére tudunk rendszeres
sportolási, és versenyzési lehetõséget biztosítani.  A
jelzett 1%-os befizetéseket a Gödi Kosárlabda Játé-
kért Alapítvány kezeli és juttatja el a szakosztálynak,
melybõl remélhetõleg lehetõségünk lesz sportolóink
számára új, egységes színû mezeket, gyakorló és
mérkõzés labdákat beszerezni, finanszírozni a verse-
nyeket, és a bajnokságokban való részvételt. 

A kedvezményezett neve: GÖDI KOSÁRLAB-
DA JÁTÉKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 18693410-2-13
Felajánlásaikat köszönjük!

GÖD VÁROSI POGÁRÕRSÉG
Kiemelkedõen közhasznú szervezet

2131 Göd, Pesti út 81. 
06-70-337-1069

(Számlaszám: 64700052-10001837)
VÁROSUNK JÓ KÖZBIZTONSÁGA

KÖZÖS ÉRDEK!

A Gödi Polgárõrség 1991-ben alakult 20 fõvel.
Tagjai a lakóhelyünkért tenni akaró polgárok.
Célkitûzéseink a bûnmegelõzés, a város- és a
környezet védelme. Fontosfeladatunk a rend-
õrség és a közterület felügyelet   munkájának
segítése. 

Szemmel tartjuk a város utcáit, közintézménye-
it, templomokat, takarékszövetkezet, postákat, is-
kolákat. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek-
intézmények, játszóterek körzetére a gyermekek
sérelmére irányuló bûncselekmények megelõzé-
sére. Felkérésre részt veszünk különbözõ rendez-
vények biztosításában (pl.: Húsvéti körmenet), va-
lamint a „szemét-kommandóban”. 

Szervezetünk közremûködött több lakás-, üz-
letbetörõ, kerékpártolvaj, közúti balesetek elõidé-
zõjének, rongálónak elfogásában. 

1997-ben 80 polgárõr szervezet közül kap-
tuk meg a Pest Megye Közbiztonságáért díjat!

A jelenlegi támogatásokkal, és tagdíjainkkal
csak szûkösen tudunk gazdálkodni. Fejlesztésre,
egyenruha, felszerelés vásárlásra alig van lehetõ-
ségünk. Vásárolni szeretnénk járõrautót is, mert
tagjaink most saját gépkocsival adnak szolgálatot.

AMENNYIBEN LEHETÕSÉGE VAN ADÓ-
JA 1%-VAL TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNK
MUNKÁJÁT!  

Adószámunk: 19185832-1-13
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A rendszerváltás óta a nemzeti
jelképek foglalkoztatnak na-
gyon, ami most a fõ kutatási té-
mám, s errõl szeretnék Önöknek
beszélni.

Az országcímer:1989-ben azt hittük,
hogy minden más lesz, az elsõ látványos
kezdet az országcímer megváltoztatása
volt. Addig népköztársasági volt, az ál-
lamforma köztársaság lett, ennek megfe-
lelõen a köztársasági címert kellett meg-
tervezni. Történészek, politikusok vitat-
koztak, hogy a Kádár-címert felváltva
milyen legyen az új címerünk, a koronás
vagy a korona nélküli. A kisebb testüle-
tek hangoztatják, hogy korona nélküli cí-
mer legyen, mert Magyarország, mikor
köztársaság lett, mindig a korona nélküli
pajzsot használta. De a köztársasági cí-
merek (1849., 1918., 1919., 1945.,
1947., 1948., 1956. emlékeit felidézve)
„nem voltak következetesek”. Hál Isten-
nek az MDF kieszközölte azt, hogy a
szentkoronás címer legyen az állami cí-
merünk, és a Magyar Köztársaság jelké-
peként ez a címer vált hivatalossá. ’89-
ben a nagy vita idején gondoltam arra,
hogy ha egyszerûen nem tudja eldönteni
a politika, akkor nézzük meg a Néprajzi
Múzeum raktáraiban, hogy milyen volt a
címer a magyar nép számára, hogy ábrá-
zolta a parasztság az országcímert?! A
különbözõ népmûvészeti köteteket vé-
giglapozva – a két világháború közötti
köteteket, és a Rákosi-idõ alatt megjelen-
teket is –  alig lehetett címeres ábrázolást
találni. Úgy látszik, akkor kevésbé érde-
kelte ez a magyar parasztságot. Bemen-
tem hát néhány raktárba, és ott tömegé-
vel sorakoztak a népmûvészeti kötetek-
ben szereplõ gyönyörûséges tárgyak,
amiknek az egyik oldalát én mindenhol
láttam. És a másik oldaluk…? Százával
kerültek elõ, de egyetlen olyat nem talál-
tam, amin ne lett volna rajta a korona ké-
pe. Ekkor, ’89 augusztusában egy kiállí-
tást rendeztem, aminek ez volt a címe:
Magyarország címere a néphagyomány-
ban. És ezt a kiállítást Kulcsár Kálmán,
akkori igazságügyi miniszter nyitotta
meg. Nem azt mondom, hogy ez a kiál-
lítás döntötte el, hogy a koronás címer
lett az országcímer. De innen kezdve már
sokan megváltoztatták véleményüket,
hogy a Kossuth-címer igenis az, amin a
korona rajta van.

Azóta foglalkozom ezzel a témával
országos viszonylatban, múzeumi anya-
gokat összeszedve. Kb. 3000 tárgyról
van szó. Nem csak az országcímere-
sekrõl, hanem a nemzeti színek ábrázolá-
sáról a zászlón, hazafias feliratot tartal-
mazókról, nemzeti hõsöket ábrázolókról.
Ezekkel a tárgyakkal a népmûvészet leg-
szebb vonulata rendelkezik.

Be is mutatnám azokat a tárgyakat,
amelyek a Néprajzi Múzeum gyûjtemé-
nyében vannak. Elsõként az
országcímer, hiszen ez a legfontosabb
jelképünk. Tudjuk, hogy az egyik oldal
az Árpád-sávokból formálódott ki, a má-
sik oldalon a kereszténység szimbólu-
maként valamikor a kettõs kereszt Szent
István jelképe volt. Az Árpádoknak pe-
dig a piros-fehér szín volt a zászlójuk, 7
sáv van benne. A Szent Koronát Szent

Istvánnak tulajdonítják, de a címer, a
pajzs két oldala és a szent korona a tete-
jén, ezt akármilyen furcsa is, II. Mátyás-
tól idejébõl való, aki Habsburg uralkodó
volt. Õ alkalmazta ezt a címerformát.

Egy nagyon érdekes, sajátos ábrázo-
lás, ahol nem korona van a címerpajzs

fölött: a Sopron-megyei Hövelyrõl szár-
mazik ez a mángorló1868-ból. Alul egy
báli jelenettel, zenészek és két táncos pár.
Fölül pedig az országcímer pajzs, ami fö-
lött a korona helyén szûz Mária látható a
Kisdeddel. Tehát 1867-ben megtörtént a
Kiegyezés és biztos, hogy ez a hövelyi
faragómester nem értett vele egyet. Szin-
te megálmodta, hogy minket már csak a
Szûzanya menthet meg a pusztulástól,
és az I. világháború a Kiegyezés követ-
kezménye volt! 

Acímerábrázolásnak egy nagy terüle-
te szûrszabókhoz kötõdik.  Egy cifraszûr
gallérját gyönyörûen kihímezték (a szûr
egy egyszerû kabát volt posztóból).
1870-es évekbõl egy bihari cifraszûrnek
a részletét látjuk, ahol aranyhímzésû vi-
rágos mezõben a rendkívül látványos
országcímer. Majd egy szabolcsi szûrre
is hímeztek ilyet, itt szinte egy virágmo-
tívumként van megalkotva a korona, be-
tetézi az egészet a kettõs kereszt, amit
még piros-fehér-zölddel ki is díszítettek.
Látványban és kompozícióban rendkívül
érdekes. Egy hortobágyi szûrmintát is
láthatunk. Ez debreceni szûr, ún. szûrró-
zsát alkottak a címerbõl, elsõ ránézésre
alig vehetõ észre, hogy az országcímert
ábrázolja. De a korona fölötti dõlt kereszt
azonosítja a tárgyat. Nyeregtakaróknak
is kedvelt motívuma volt a piros-fehér-
zöld, az országcímer. Ha követjük a ké-
peket, mindig más és más módon jelenik

meg az országcímer, a korona, a motívu-
mok, a színek, árnyalatok.

Eljutunk egy olyan ábrázoláshoz is,
amikor nem önmagában van az
országcímer (és ebbõl rengeteg van), ha-
nem heraldikai állatok veszik közre. Ami
teljes képtelenség, mert a heraldika nem
engedi meg, hogy az országcímer mellett
állatok legyenek, csakis  két angyal fog-
hatja közre. Azok a jó alföldi, szentesi
molnárok kitalálták, hogy két oroszlán
vegye közre, az õ címereiken, jelvényei-
ken így szerepeljen. Õk, a céhek használ-
ták elõször ezt a megoldást, utána a pa-
raszti kultúrában is kezdett teret hódítani. 

Egy másik népköltési jelenség, hogy a
madarak õrzik a címert. Késõbb a bagoly
meg a páva is megjelenik motívumként.

Akorona: Nem csak a címer nemze-
ti jelképünk, hanem a Szent Korona,
mint önálló jelenség. Egy 1281-es a sár-
vári korsó koronája teljesen hasonlít a
valóságos koronához, noha nem nagyon
volt módjuk ebben az idõben látni a ko-
ronát. AKiegyezés idejében, 1867-ben is
több tárgyon ábrázolták a Szent Koronát,
pl. egy nógrádi padtámlán is megfarag-
ták. Agömöri ivókanalat belemerítették a
forrásvízbe, és úgy ittak. A két angyalt
láthatjuk rajta a koronával.

A nemzeti színek: Egy 1850-bõl
származó dobozon, mely Budapestrõl
került elõ, a nemzeti színû szalag látható.
Ez mutatja, hogy a polgárság körében is
volt nemzeti érzület. Egy hódmezõvásár-
helyi korsó hasán a piros-fehér-zöld színt
láthatjuk, mint díszítõ motívumot. Ezek
a tárgyak mind 1800-as évek közepétõl
terjedtek el. A zászlók, amiket használ-
tak, egyik oldalán Szûz Mária a kisded-
del, hiszen õ az ország védelmezõje, a
másik oldalán gyakorta fordul elõ az
országcímer, amint láttuk a pénzérméken
is. Ezek a zászlók zöld, fehér vagy piros
színûek. A szélein is e színek változatai
láthatók. Az elsõ hármas nemzeti színû
színhasználat 1802-bõl való. József ná-
dor felesége adományozta a Nógrád-me-
gyei közgyûlésnek vármegyei zászló-
ként. Ez a zászló egy ovális pajzsot ábrá-
zol, rajta egy vitéz áll, és országcímert is
van rajta. Az 1825-ös országgyûlés ide-
jén már kokárdákat készítenek. 1848.
hozza meg azt az idõt, amikor az egész
országot elborítja a piros-fehér-zöld szín.
Akkor Arany János 1848 augusztusában
írt egy cikket egy újságban: Nemzeti szín
és korona címmel, mely cikkben azon
mérgelõdik, hogy mindenki a sárga-fe-

kete színeket sírja vissza, s a kétfejû sast.
Nemzeti feliratok: Éljen a magyar!

Magyarország a világ közepe! Egy
1893-as pálinkás üvegen ez szerepel: Él-
jen a haza! Ettõl nyomatékosabban nem
lehet kifejezni a készítõ érzéseit.

1848. mint nemzeti jelkép: Számta-
lan tárgy került elõ, amin az 1848  felirat
hangsúlyozottan ki van emelve. Egy pa-
rasztszekrény, egy tejesköcsög, egy mis-
kakancsó... stb.

Sótartó, ahol a huszárok kétfelõl fog-
ják közre az országcímert. Igazi hun-
garikum a miskakancsó, a nevében is
benne van: Miska, a magyar legény hu-
szárnak ábrázolva, nagy bajusszal, zsinó-
ros, pitykés dolmányban, esetleg a kí-
gyóval, aminek termékenységi jelentése
van. Az 1828-ból származó sütõmintán
lovashuszár! A nógrádi padokon is hu-
szárok tömegét ábrázolták. 

Abetyár, mint nemzeti jelkép:Abe-
tyár-romantika hozza magával, ebben
Petõfi is ludas, de nem a János vitéz be-
tyárjaival, hanem egyéb írásokkal... Lát-
hatunk egy Angyal Bandi ábrázolást, ló-
háton, nagyon szépen felöltözve – elõtte,
a ló lábánál a korona nélküli
országcímert láthatjuk, ami hivatalossá
emeli a személyét, ilyen módon nemzeti
hõssé válik. A betyárok szerepét késõbb
a huszárok veszik át.

Nemzeti hõsök: A legjelentõsebb
személyiség Szent István, itt egy korsón
láthatjuk jogarral. Rengeteg olyan népi
ábrázolást találhatunk, ahol Szent István

felajánlja a koronát és az országát szûz
Máriának, az ország védõszentjének –
pl. egy szekrényajtón is. Rákóczi volt
elég jelentõs személyiség, sok ábrázolá-
sa fellelhetõ róla: egy szarvasagancsból
készült bot fején látható az arcképe. Pe-
tõfi is többször elõfordul az ábrákon. Ké-
sõbb Kossuth Lajos volt a legnépsze-
rûbb, sok kerámia tárgyon látható a Kos-
suth-címer. Deák Ferenc ábrázolása is
megjelenik késõbb.

Ezek a jelképek a régmúlt idõkben
fordulnak elõ. S most, az utóbbi másfél
évtizedben jelentek meg ismét a mai al-
kotóknál, a kortárs népmûvészetben. El-
sõsorban az országcímert ábrázolják mé-
zeskalácson, fali kerámián... 

Abból az idõbõl, amikor a parasztem-
bereknek fontos volt a magyarságuk, és
ezt kifejezésre is juttatták, s nem szé-
gyellték, lenne mit tanulnunk!

KISS-KÁSA ÉVA

Nemzeti jelképeinkrõl
A Felvidékiek Köre szervezésében hallhattuk

A Felvidékiek Köre – Selmeczy Kovács Attila személyében – februárra egy et-
nográfus, azaz néprajzkutatót kért fel elõadásra, aki bemutatkozójában a követ-
kezõket mondta magáról:  
- Debrecenben végeztem 1967-ben. 10 évet dolgoztam a Mezõgazdasági Múze-
umban, 10 évet a Magyar Tudományos Akadémia intézetében, most már több
mint 15 éve a Néprajzi Múzeum munkatársa vagyok, 10 évig vezetõként dolgoz-
tam ott. Érdeklõdési területem a tárgyi néprajz. Elsõsorban a gazdasággal fog-
lalkoztam és tudománytörténettel, de eszköztörténetet és egyéb témát is kutat-
tam. Az ember szakmai munkássága többfelé ágazik, vannak kedvenc témái,
vannak házi feladatai. Ilyen volt a magyar állandó kiállítás megteremtése a Nép-
rajzi Múzeumban, miután 50 évig nem létezett ilyen. 1995-ben nyitottuk meg. 



A gödi hagyományteremtõk Kovács
Endrénét hívták Jász-Nagykún-Szolnok
megye képviseletében februári összejö-
vetelükre, aki elsõsorban is a jászokat jött
bemutatni. A klubdélután kedves szín-
foltja volt a Felsõgödi Munkásdalkör
szereplése Surán Sándor vezényletével.
Medgyes Béláné  Erzsike, alapító tag Pe-
tõfi Sándor  Szülõföldem címû versét ad-
ta elõ nagy átéléssel. Dr. Bajnógel József
(úgy is, mint alapító és nagypapa) Petõfi
Trilógiájából a Lehel vezér részletet,
Bajnógel Dóra (úgy is, mint a kör szelle-
mében felnövekvõ unoka) Petõfi, A far-
kasok dala címû versét szavalták. 

Az elõadó nagyon hangulatosan ösz-
szeállított, tudományos forrásokból me-
rített, színes beszámolóban elevenítette
fel a jászok eredetét, vándorlását, letele-
pedését és életmódjukat:

- Amíg szakirodalmat nem vettem a
kezembe, nem tudtam, hogy milyen õsi
nép sarja vagyok. A jászokat iráni erede-
tûnek tartják, és szoros rokonságban van-
nak az oszétokkal. Az õshazájuk belsõ
Ázsia egyes területeire tehetõ. A Szír-
Darja középsõ folyásától északra, a Csu
völgyében, a Kalata hegység vidékén,
Kalku nevû országban, idõszámítás elõtt
az V. század tájékán jelentõs szerepet ját-
szott az ászi nevû nomád név, amely
meghódította a szomszédos nomád terü-
leteket. Ez a nép nemcsak dél felé, nyu-
gat felé is terjeszkedett. Egy csoportjuk
átjutott egészen a Kaukázusig, ahol lete-
lepedtek. Ekkor még ászinak nevezték
õket. Nevük a mai napig kimutatható a
modern oszéban, aszé hangalakban. Ma-
gyarországra településük körülményei
máig tisztázatlanok. Egyes kutatók felté-
telezik, hogy 1239 és 41 körül települtek
a mai jászság területére a kunokkal
együtt. Mások szerint korábban, több
hullámban vándoroltak több irányba, új
hazát keresve. Szórványokban átjutottak
az ország más területeire is, hiszen van a
Pilisben is egy jász falu, és a Dunántúlon
is van településük. Mint népnév elõször
1318-ban tûnik fel a jásznép. A Magyar-
országra került jászok utódai évszázadok
múltán is az iráni nyelvet beszélték. Régi
nyelvemlékek nem maradtak fenn. Fe-
kete Nagy Antal kutató 1957-ben talált
egy oklevelet, 1422-bõl, amelyen jó né-
hány jász szó szerepel, de ezeket ma már
nem használják. 

Hogy hogyan is gondolkodhattak ezek
az emberek, hogyan kerestek új hazát:
„Apáink nyakán vízmosást vájt az izzadt-
ság, arcukon dombbá nõtt a gond, s még-
is jöttek hajszolt paripákon, hazát keresve
e parttalan világon. Fáradt gondba zuhan-
va térdeltek a trón magasához, Uram, ha-
zát kérünk ezen a mocsáron. Adj, kérlek a
karunk ereje áron. S nekik a magyar király
hazát adott a Zagyva laposára.”

A nép nem nagyon válogathatott
megélhetési lehetõségekbõl. Adott volt a
Zagyva-Tisza torkolat lapos, mocsaras
vidéke élõhelyül, amit rendre elborított a
megáradt folyók vize. Amai napig árvíz-
veszélyes ez a térség. A jászok lovas no-
mád életmódja mellett már a korábbi ha-
zájukban is ismerték a földmûvelést. A
tatárjárásban elpusztult népesség helyén
a megmaradtakkal közösen népesítették
be a területeket. A jászok békésen együtt
éltek a területet folyamatosan uralma
alatt vízzel, szeszélyes víztömeggel. A
XVIII. század végén kezdték felvenni a
harcot a vízzel. Alecsapolások és kanya-
rok levágásával, halászható holtágak ki-
alakításával szabályozzák a folyókat. A
régi vízi világ rekonstruált képein még
fellelhetõk azok a települések, amelyek a
késõbbi évszázadban elpusztultak. Akis-
vízi halászat eszközei láthatók a Jászbe-
rényi Múzeumban, pl. a fakorcsolya, a
jégpatkó, a halmérleg, szigonyok, derítõ-

hálók. Nagy hagyományai voltak a halá-
szó életmódnak, de kiegészítõ tevékeny-
ségként a méhészkedést gyakorolták. Te-
lepülésenként akár 100 méhkast is össze-
írtak. A török összeírás, adóösszeírás
ilyen adónemeket jegyzett fel: búzatized,
kevert tized, lencse-, bab-, káposzta-, ré-
pa-, hagyma-, fokhagymatized és nem
utolsó sorban méhkastized. A földmûve-
léssel együtt járt az állattartás, hagyomá-
nyai azon a vidéken õsrégiek. Jászberény
határában állt például Szent Vendelnek, a
pásztorok védõszentjének a szobra, je-

lezve, hogy mennyire belevésõdött az
emberekbe a pásztorkodás. Jászberény
fõterén áll a bundáskút, egy juhász bun-
dával fedett alakja, lábánál a kisbárányá-
val. Ez a város meghatározó pontja, talál-
kahely. Amikor elhaladunk a szobor
mellett, mindig kérjük õket, vigyázzanak
az ott élõkre akkor is, ha már nem õriz-
nek akkora nyájat, mint régen. 

Az állatállományról különbözõ jegyzõ-
könyvek adtak bizonyságot. Egy osztoz-
kodást megörökítõ jegyzõkönyv szerint:
„kocsisló, sárga pejparipa, fekete paripa,
egy kanca, négy ménes öreg kanca, rugó
csikójával együtt, és van egy farkasmarta”.

Állandóan harcban álltak a vadállat-
okkal, mert a szilajpásztorkodás során
nemcsak a rablóktól kellett megvédeni a
rájuk bízott állatokat, hanem a ragado-
zóktól is. 

Az állattartás sajátosan alakította a te-
lepülés szerkezetét. Az egyes települések
belsõ magját a közösségi épületek és a
zsúfolt házhalmaz képezte. Ebben az
övezetben viszonylag kicsi méretû, sza-
bálytalan alakú telkeken jórészt csak la-
kás céljára szolgáló építmények helyez-
kedtek el. Girbe-gurba, zegzugos kis ut-
cák õrzik a régi korok építési szokásait.
Ettõl távolabb, mintegy körülölelve vol-
tak az ólaskertek. Itt voltak a tüzelõs
ólak, tüzelõs istállók, s mindaz, ami az
állattartáshoz kellett. Alegtöbb gazdának
két külön telke volt, ezt nevezik két bel-
telkû, vagy kertes településnek. Nyo-
mokban ez ma is megtalálható. Míg az
asszonyok a belsõ házban voltak, s tették
a házi munka dolgait, a férfiak a kinti tel-
ken végezték az állattartással járó tenni-
valókat. A jászsági települések egykori
hangulatát idézik a hajdani nádtetõs,
farzatos istállók, amelyeknek a bejáratát
ún. szélfogó is védte. Olykor tucatnál is
több nagyjószágnak is otthont adtak. Ezt
a szélfogót gádornak nevezték a faluban.
A tüzelõs istálló a férfiak munkahelye
volt. Ez munka után a társas élet helyszí-
ne lett. Téli estéken a fellobbanó tûz mel-
lett heverészve folyt a mesélés, tréfálko-
zás. Sokszor volt innen eredõ tûz, és vé-
gül tiltották a tüzesólakban való tûzra-
kást. 

A földmûvelés során termett gabonát
az ún. „lélekszárító” malmokban õrölték
meg kézzel, utalva a munka keserves
voltára. A learatott gabonát a „szélrül”
rakták kazalba, és itt csépelték ki, kezdet-
ben cséphadaróval, késõbb a cséplõgép-
pel. Ez is tûz- és balesetveszélyes volt.
Jellegzetes tanyai gazdálkodás alakult ki
akkor, amikor már távolabb kerültek a
falutól az emberek, és ahogy gyarapodott
a létszám, úgy kellett mindig egy-egy
földterületet mûvelés alá vonni, elvéve
az állatoktól. 

Sajátos történeti fejlõdés következté-

ben alakult ki a tanyai gazdálkodás.
1702-ben Lipót császár eladta a Jászkun-
ság egész területét a német lovagrend-
nek. Ez annyit jelentett, hogy akkoriban
az adókat nem a magyar királynak és
nem a helyi nagyságoknak fizették be,
hanem a német lovagoknak, ami alapve-
tõen jogellenes ügylet volt. A jászok 500
ezer arany forintot kifizették Mária Teré-
zia engedélyével, ezt nevezik önmegvál-
tásnak vagy redempciónak. Aki megfi-
zette a rá esõ összegét, az redemptus volt,
aki nem vett részt az önmegváltásban –
vagy azért mert szegény volt, vagy bár a
Jászság területén lakott, de nem volt jász
– õket irredemptusnak hívták. 

Ez a lépés nagyobb gazdasági fellen-
dülést vont maga után. Megszûnt az
ólaskertes forma, és egyre többen építet-
tek tanyát a határ távolabbi részében. Ko-
rábban közösen voltak a hatalmas kiter-
jedésû határban, majd egyre többen kap-
nak egyéni tulajdonú tanyaföldet, ahol
elõbb az állatállomány részére, majd em-
beri tartózkodásra alkalmas épületeket
emeltek. Építõanyag a vertföld, és a vá-
lyog volt. Benépesült a határ annak elle-
nére, hogy az elöljárók tiltották eleinte a
tanyára való végleges kiköltözést. Volt
egy lakásuk a faluban, ahol az asszony
élt a gyerekekkel, s a férj ingajáratban
volt a tanya és a ház között. A nagyará-
nyú állattartás mellett fejlõdött a földek
mûvelése is. Szigorúan szabályozták az
állattartás feltételeit. Legelõterületeket
váltottak a Kiskunságban, kora tavasztól
késõ õszig ezeken a pusztalegelõkön ne-
velkedett a jászsági jószágállomány
nagy része. Védõszentjük Szent Vendel
volt, aki a pásztorok védõszentje, és idõ-
számításunk szerint 570 környékén élt. A
legenda szerint skót királyfiként szüle-
tett, s egy zarándokútja során telepedett
útitársaival együtt a szárvidékre, mint re-
mete és pásztor. 

Kása Éva
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- Köszönöm, hogy engem választottak, hogy a népemrõl beszél-
jek. A „népem”, mert a jászok egyesületének a vezetõje mindig
„jászatyám fiainak” nevez minket, mikor egy-egy egyesületi ülé-
sen találkozunk – nem másért teszi, mint az összetartozás felidé-
zéséért. - kezdte bemutatkozását az elõadó.
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Ha önnek, kedves olvasó, hatalmában állna a
világ népei közt elosztani a megtermelt java-
kat, hogyan tenné ezt meg? Bizonyára így
gondolkodna: ahol a legtöbb ember él, oda
juttatnék legtöbbet. A valóság azonban távol-
ról sem ezt az igazságos elosztást tükrözi. A
világ népességének 20%-a fogyasztja el az
össztermelés 80%-át, míg a maradék 20%-on
bolygónk lakosságának 80%-a osztozik!

Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az
állapot változzon? Mi a helyzet szûkebb és
tágabb környezetünkben? Errõl a témáról
tartott elõadást február 25-én Andacs Noémi,
az ELTE fiatal geográfusa. A Fiatalok a Vi-
dékért Egyesület Gödi Szervezetének, illetve
az Eurodesk helyi partnerszervezetének kép-
viselõje, Kordás Katalin elmondta: a mosta-
ni beszélgetés egy tervezett elõadássorozat
elsõ része. 

Már hírt adtunk róla, hogy Gödön megala-
kult és mûködik az Eurodesk helyi irodája,

amelynek célja, hogy az európai fiataloknak
szánt oktatási, képzési témában létezõ pályá-
zati lehetõségekkel megismertesse a helyi fi-
atalokat. Az érdeklõdõk önkéntesként ta-
pasztalatokat szerezhetnek különbözõ euró-
pai országokban, ezt a tudást aztán akár lakó-
helyükön is kamatoztathatják – olyan civil
szervezetek segítségével, mint pl. a Fiatalok
a Vidékért Egyesület.

A mostani elõadás célja – többek között –
az is volt, hogy azoknak a fiataloknak te-
remtsen ismerkedési lehetõséget, akik részt
szeretnének venni ilyen önkéntes munkában.
A téma pedig – fenntartható fejlõdés Európá-
ban – aktuálisabb, mint valaha. Az ENSZ
már 1983-ban közzétett egy jelentést boly-
gónk helyzetérõl, majd 1987-ben megjelent
egy alapmûként számon tartott tanulmány,
amelyben elõször fogalmazták meg, mi is a
fenntartható fejlõdés: olyan gazdasági és tár-
sadalmi fejlõdés, amely úgy elégíti ki a jelen

generációk igényeit, hogy a jövõ generációi-
ra is tekintettel van. Az Európai Unió kör-
nyezetvédelmi politikájában nagy hangsúlyt
kap ez a kérdés. 1973 óta több akcióprogra-
mot dolgoztak ki az alábbi célterületeken:
éghajlatváltozás, természetvédelem (biodi-
verzivitás), természetvédelmi hálózat kiépí-
tése Európában, erdõgazdálkodás, tengeri
környezetvédelem.

Az irányelveket nemcsak jogi eszközök-
kel, hanem civil szervezetek bevonásával is
igyekeznek betartani. Ezen szervezetek se-
gíthetnek a társadalmi tudat formálásában,
hiszen közelebb állnak az egyénhez. A mára
közismertté vált szlogen tükrözi talán legta-
lálóbban feladatunkat a jövõre vonatkozóan:
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Ha valóban így teszünk, akkor biztosak lehe-
tünk benne, hogy a „kék bolygó” szépségét
unokáink is élvezhetik majd.

RÁTH ZSUZSA

Fenntartható fejlõdés, 
avagy unokáink is látni fogják…?

Fiatalok a Vidékért Egyesület - Eurodesk elõadássorozat kezdõdött 

Valahogy nem ilyennek képzeltem a XXI.
századot. Elbizonytalanodtam. Hagyjam ma-
gam sodortatni az árral, vagy kiáltsam bele a
világba: Hiányzik a biztonságos, nyitott, sze-
retetteljes közeg! A szeretet hiánya nem te-
remt boldog és gazdag világot. Olyan világot
szül, melyben úgy tûnik, soha semmibõl
nincs elég, és mi folyton körbetekintgetünk,
hogy másnak nem jutott-e több?

Ösztönök és vágyak! Hajtjuk, hajszoljuk
magunkat. Állandó az elégedetlenkedés,
nem tudunk feloldódni, elengedni magunkat.
Mindig hiányérzetünk van. Nem tudunk sze-
retetet adni és kapni, nem tudunk felszaba-
dultan boldogok lenni. A legtöbbünk elvesz-
tette ezt a képességét...

Hogy „MOST” nem vagyunk boldogok!?
De mikor leszünk? A most pillanatában is
minden megvan hozzá, csak fel kellene is-
mernünk! Ne állítsunk akadályokat saját bol-
dogságunk útjába azzal, hogy nem alkotunk
valódi közösséget másokkal. Nem figyelünk
igazán egymásra, nem vagyunk tökéletesen
jelen. Pedig gondolkodásunk, szemléletmó-
dunk határozza meg, hogy elégedettek vagy
elégedetlenek vagyunk-e. Kifogásokat kere-
sünk, találunk.

- Nem lehetek boldog, mert nincs mun-
kám, nincs pénzem, beteg vagyok! - és még
sorolhatnám. Ezek a fizikai körülmények és
szükségletek, amit boldogtalanságnak élünk
meg. Az „ ÉLET kihívásai” – meg kell olda-
nunk! A boldogtalanság feladást jelent. Azt
jelenti, nem akarjuk megoldani – tetszik ne-
künk, hogy szenvedünk.

A boldogság független az életkörülmé-
nyektõl. Attól, hogy szegény vagy gazdag
valaki. A boldogság nem anyagi. A boldog-
ság magja mindenkiben megvan, így szüle-
tünk, ezért a legfontosabb az életben! Nélkü-
le nem élhetünk. De abba a hibába estünk,
hogy csak a nagy dolgok jelentenek szá-

munkra rövidke boldogságot. A mindennapi
megszokott rutinban megállni, meghallani
egy légy zümmögését, vagy az ablakon be-
szûrõdõ fényben táncoló porszemeket gyer-
meki csodálattal nézni – távol áll tõlünk?! 

A világ olyan, amilyennek gondoljuk: ha
valakinek az agya hátsó részében az van,
hogy „Ez nekem nem megy” – akkor nem is
fog menni! Nagyobb optimizmussal kell a
problémákat kezelni. Az elkeseredést felcse-
rélni a bizakodással, idõt adni magunknak az
ellazulásra.

Vádolunk, kritizálunk, veszekszünk em-
bertársainkkal állandó belsõ feszültséget
gerjesztve magunkban. Estére energiánk ki-
merül – tompa, erõsen ránk telepedõ, nyo-
masztó érzés az, amivel ágyba roskadunk.
Miért ragaszkodunk görcsösen ezekhez a
rossz érzésekhez? Miért csak nézünk, de
nem látunk? Változtassunk – vegyük észre a
körülöttünk levõ szépséget, jóságot, kedves-
séget, próbáljunk meg örvendezni minden
apróságnak. Hogy mire jó ez? – Nekünk jó!
Testünknek, lelkünknek, szellemünknek.
Felráz abból a tompaságból, amibe évek óta
belekényszerítjük magunkat.

Azokhoz az embertársaimhoz szólok, akik
változtatni akarnak. Azokhoz, akik úgy ér-
zik, szívesen megismernék azt az ÉNÜKET,
amely rejt még ismeretlen szépséget az éle-
tükben: 

Szeretettel várom azokat, akik vállalják a
megújulást, a szemléletváltást. Akik új tulaj-
donságokat akarnak felfedezni magukban.
Azokat, akik nehéz súlyként hordozzák ma-
gukkal a múlt problémáit. 

Az élet játék – csak meg kell tanulni ját-
szani!!!

Ha úgy érzi, szívesen csatlakozna egy
ilyen csapathoz, kérem hívja a 06-20-242-
3474-es telefonszámot.

I. J.

Ami az életünkbõl kimarad

Hóvirág
Olvadj hó,
kivirulni lenne jó!
Fehér ruhám
lassan készül.
Napsugár, jöjj
segítségül!

A Nõknapja közeleg…
köszöntõjük, viráguk
Én legyek.               

LÕRINCZ GÁBORNÉ

NAPOS OLDAL NYUGDÍJAS KLUB
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Néhány programunkra szeret-
nénk fölhívni szíves figyelmüket!
Április 1-én Bolondok-napi vi-
dám, ügyességi - mûveltségi ve-
télkedõnk lesz 17 órakor. Fel-
nõttekbõl álló, 6-8 fõs csapatokat
várunk 1.000 Ft-os nevezési díj
ellenében. 
A jelentkezési határidõ: márc.
29. Játékmester: Bartha Tóni. 
Mind a résztvevõk, mind a
közönség igen jól fog szóra-
kozni, végül a legügyesebbek
értékes ajándékokhoz jutnak.
„Bolond, aki otthon marad!”
Helyszín: Göd, Pesti út 72.,
nagyterem

* * * 
Április 16-án, szombaton az iro-
dalom-, zene- és verskedvelõk
érdeklõdésére számítunk, aki-
ket szeretettel várunk Irodalmi
Kávéházunkba. A programot Jó-
zsef Attila születésének 100. év-
fordulója jegyében rendezzük
meg. „A költõk által álmodik az
emberiség.” /Hebbel/
15h – 16h:
Szavaljunk együtt! Hozza el
kedvenc József Attila-versét, s
mondja el,
illetve olvassa föl a többieknek is!
Hangsúlyozzuk: amatõr résztve-

võkre számítunk, ezért mi,
könyvtárosok is „föllépünk”. 
Gyerekeket – felnõtteket egyaránt
szívesen látunk!
16h – 17h:
Elõadás József Attila szerelmi lí-
rájáról – Tarján Tamás iroda-
lomtörté-
nész kalauzolásával
1730 – 19h:
Megzenésített József Attila-verse-
ket ad elõ Dévai Nagy Kamilla
mû-
vésznõ és Mohai Gábor tv-be-
mondó – a szerelem jegyében.
A belépés díjtalan! Helyszín:
Göd, Pesti út 72., nagyterem

* * * 
„Méh ajakkal mézet lelni lehet

minden virágon.” /Berzsenyi
Dániel/

Gyerekek!
Az Erdõk, Madarak és Fák
Napja alkalmából idén is meghir-
detjük szokásos gyermekrajz-
pályázatunkat 3-15 éves korig 
A szorgos, kicsi méhek címmel.
Bármilyen technikával és bármi-

lyen méretben készíthetitek a pá-
lyamûveket, de május 9-ig min-
denképp hozzátok el valamelyik
gödi könyvtárba. Név, kor, osz-
tály, iskola föltétlenül legyen rá-
írva a hátuljára. Szakértõ zsüri
bírálata után mindegyiket kiállít-
juk egynapos tárlatunkon, a Kis-
erdõben.
A díjak átadására is ugyanitt kerül
sor az Erdõk, Madarak és Fák
Napján, május 14-én, szombaton.
A Kiserdõben méhészek tartanak
bemutatót, árusítást, kóstolót. Mé-
zet, lépet, kaptárt és mézes süte-
ményeket is láthatunk a méhek
mellett.
Felnõtteknek, gyerekeknek is ér-
demes lesz kilátogatni! Rajzolja-
tok!

Márciusban indul „A NAGY
KÖNYV” mozgalom, melybe
könyvtárunk is bekapcsolódott.
A televíziós mûsorfolyam célja
az lesz, hogy a nézõket „vissza-
vezesse” a könyvek világához.
Ha eldöntötték, hogy melyik a
kedvenc külföldi ill. magyar re-

gényük, könyvtárunkban is lead-
hatják szavazataikat.

* * * 
Kedves Bócsai Könyvbarátok!
Ezentúl minden hónap 2. szer-
dáján találkozhatnak kihelyezett
könyvtárunkkal a TOPhÁZ
Egészségügyi Otthonban, 10-12
óráig. Könyvekkel, folyóiratok-
kal, Gödi Almanachokkal és szín-
házjegyekkel várunk minden göd-
újtelepi lakost. A kölcsönzéshez
személyi- vagy diákigazolvány, és
a beiratkozási díj szükséges.
Március 9. után április 13-án vár-
juk Önöket a TOPhÁZ-ban.

* * *
Legközelebbi kézmûves foglalko-
zásunk, a Bütykölde március 25-
én, nagypénteken délután lesz.
Papírfigurákat készítünk, majd
diafilmeket vetítünk a gyerek-
moziban. Helyszín: a gyermek-
könyvtár és a galéria

* * * 
Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy
adójuk 1 %-ával támogassák vá-
rosunk könyvtárát. A befolyt ösz-
szegbõl bõvíthetnénk állomá-
nyunkat könyvekkel, CD-kel.
Köszönjük, ha erre az adószámra
rendelkezik: 16798801-1-13,
Göd Városi Könyvtár

Könyvtári Hírek

RAJZSZAKKÖR 
- Kicsiknek és nagyoknak

Minden szombaton 10.00-tõl 13.00 óráig
a József Attila Mûvelõdési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)

- Különbözõ rajzeszközök 
(grafika, szén, aquarell, pasztell, olajpasztell)

megismerése, különbözõ témák feldolgozásával. 
- Illusztrációk készítése, kreativitást fejlesztõ gyakorlatok.

- Pályázatokon, rajzversenyeken való eredményes részvétel.
- Nagyoknak tanulmányrajzok készítése, 

tárgyábrázolás organikus és geometrikus formákkal, 
portrérajzolás.

Felkészítés közép és felsõfokú mûvészeti iskolákba:
RABIE JUDIT

Bernáth Elek díjjal kitüntetett rajztanár vezetésével.

Fashion dance 
Hip–Hop táncoktatás

A fashion dance egy olyan
átfogó mûvészeti ág, amely
sajátos, csak rá jellemzõ tem-
atika alapján a manökenek
színpadi mozgásával, a video-
clip dance, a klasszikus és
jazzbalett (egyéb táncok) ele-
meinek segítségével színpadi
show-t állít elõ, amely a nézõk
szemében a kollekció
esztétikai értékét növeli. 
„Mindig vonzódtam a divat, a
szép megjelenés, és a tánc
színes világához. A fashion
dance megalkotásával egy
olyan komplex mûvészeti ágat
szeretnék létrehozni, amely
mindhármat tartalmazza.”
Célunk, hogy nõies nõket és
férfias férfiakat, neveljünk!”

(2002, Cseppely Béla )

A Fashiondance táncszövet-
ség Hip – Hop tánctanfolyamot
indít a József Attila
mûvelõdési házban. A
táncórákon a Jazz alapjaira
épülõ Funky, Klipp – Dance,
Disco, és Hip –Hop stílusú
koreográfiák mellett, az
alapvetõ illemtan, kommu-
nikáció és önismeret is
ugyanúgy része az órának,
akárcsak a tánc. A táncórákat a
budapesti Blacktime Hip –

Hop világbajnok koreográfus
/Hartmann Gábor/ legjobb
növendéke, Horváth Zoltán
tartja, aki a váci Stargate tánc
és mûvészképzõ iskola egyik
tanára! A tánciskolát vezeti, a
versenyeket és a fellépéseket
szervezi a Bubble Gum
együttesbõl már jól ismert „
Tiger ”/ Tóth Tamás/. Ha már
elmúltál 6 éves, és nagyon
szeretsz táncolni, és ki
szeretnéd magadat próbálni a
színpadon, akkor várunk sok
szeretettel!

Órák: Hétfõ 14.45 – 15.45
Csütörtök 15.30 – 16.30

Cím: József Attila
Mûvelõdési Ház 

2131 Göd, Pesti út 72.
Érdeklõdni lehet: Horváth
Zoltánnál, 06-70/366-78-29 

vagy Tóth Tamásnál, 
06-70/310-50-22
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…ép lélek - folytatjuk azonnal, ahogy meghalljuk a jól
ismert mondást. De meg is fordíthatnánk: ha egészséges
a lélek, akkor odafigyelünk testünk állapotára is. Már az
ókorban felismerték, hogy fizikai és mentális egészsé-
günk szorosan összefügg egymással, pedig akkor még
hírbõl sem ismerték a stresszt, a károsító környezeti hatá-
sokat. És ma? Nap mint nap találkozunk velük, szinte az
anyatejjel együtt “szívjuk” magunkba a káros anyagokat,
legyenek azok akár kézzel foghatóak, akár a tudatunkat
rombolók. Agyermekek különösen veszélyeztetettek, hi-
szen még mindenre fogékonyak. Afelnõtt társadalomnak
- szülõknek és pedagógusoknak - kötelessége, és nem
utolsó sorban jól felfogott érdeke, hogy egy olyan generá-
ciót neveljen fel, amely tudatosan óvja testi-lelki egészsé-
gét. 

Ezt a fontos feladatot ismerte fel, és ülteti át a gyakor-
latba a Huzella Tivadar Általános Iskola, ahol Szabó
Lajosné tanárnõ kezdeményezésére indult el több évvel
ezelõtt egy kampány. Annak idején még egészségmegõr-
zõ napként, ma már egészségmegõrzõ hétként szerepel az
iskola programjában ez az átfogó és gazdag program,
amelynek keretében a kisebbek játékos formában, a na-
gyobbak érdekes elõadások keretében szerezhetnek isme-
reteket, ill. gazdagíthatják tudásukat az egészséges élet-
móddal kapcsolatban. Az iskolában kiállított ötletes pla-
kátok bizonyították, hogy alkotóik, a gyerekek sok min-
dent tudnak a tisztálkodásról, táplálkozásról, mozgásról,
káros szenvedélyekrõl. A meghívott vendégektõl kérdé-
seikre is választ kaphattak a tanulók. Arendkívül gazdag
és változatos programból - a teljesség igénye nélkül - lá-
togattam meg néhányat, és tapasztalataikról kérdeztem az
elõadókat. 

Dr. Vörös József az ÁNTSZ tisztifõorvosa az AIDS és
a drog veszélyeirõl tartott elõadást a nyolcadikosoknak.

Doktor úr, hogyan került kapcsolatba az iskolával?
Szabó Lajosné tanárnõ keresett meg. Az iskola kezde-

ményezése számomra is szimpatikus, hiszen köztudott,
hogy az egészséges életmódra nevelést nem a testnevelés
órán, hanem a fejekben kell elkezdeni. 

Ön mindig “négyszemközt” beszélget a gyerekekkel.
Mi ennek az oka?

A tizenévesek sokkal nyitottabban, õszintébben mer-
nek beszélni és kérdezni, ha maguk közt vannak, és nincs
jelen egy ismerõs pedagógus. A szexualitás, a drogfo-
gyasztás - annak ellenére, hogy jelen van a társadalomban
-, még ma is tabu témának számít. Nagyon fontos, hogy
a fiatalok bizalommal fordulhassanak a felnõttekhez, ha
kérdésük van e téren. Azt tapasztaltam, hogy a mai tiné-
dzsereket nagyon is foglalkoztatja ez a probléma. A kér-
dések, amelyeket feltettek, ezt bizonyítják. A mi felada-
tunk - szülõké, pedagógusoké, egészségügyben dolgozó-
ké - hogy segítsünk. Akár úgy, hogy mi magunk hallgat-

juk meg a gyerekeket, akár úgy, hogy megmondjuk,
problémájukkal hova fordulhatnak segítségért. Nem dug-
hatjuk homokba a fejünket, tudomást sem véve a létezõ
gondról.

Gyakorló szülõként tapasztalom, hogy a kortársak -
barátok, osztálytársak - véleménye  a kamaszkorban sok-
kal nagyobb súllyal esik latba, mint egy felnõtté. Mit tehet
ilyenkor egy szülõ?

Nehéz dolgunk van, ezt el kell ismerni! A mai tizen-
évesek testileg sokkal korábban érnek, mentálisan azon-
ban még gyerekek. Éppen ezért egyáltalán nem, vagy
csak részben tudják megítélni, hogy a médiák által sugallt
értékek - amelyek számukra követendõ példaként állnak
- valóban értékek-e. Akölcsönös bizalmon alapuló szülõ-
gyermek kapcsolat és a személyes példamutatás mellett
nagyon hatékonyan mûködnek azok a felvilágosító elõ-
adások, amelyeket, fõleg középiskolások számára, saját
korosztályuk képviselõje tart. Az általános iskolák az
olyan színes, érdekes, és a gyerekek életkorának megfele-
lõ programokkal, mint ez a mostani, szintén sokat segít-
hetnek.

Hogyan függ össze értékrend, egészség, jog és köteles-
ség? Erre a kérdésre Schelteinreich Mária rendõrhad-
nagy, a Dunakeszi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési
osztályának munkatársa adott választ. 

DADA - ha ezt a szót halljuk, egy óvó, védõ, meleg-
séget és védelmet sugárzó személyre gondolunk. Talán
nem véletlen, hogy a rendõrség biztonságra nevelõ isko-
lai programja is ezt a nevet kapta. A hivatalos elnevezés
egy betûszó: D.A.D.A. és azoknak a szavaknak a kezdõ-
betûibõl jött létre, amelyek ellen felveszi a harcot: do-
hányzás, alkohol, drog, AIDS. 

Manapság egyre inkább tapasztaljuk, hogy a médiá-
nak mennyire megnõtt a szerepe értékrendünk alakításá-
ban.  A gyerekek fantáziájában keveredik a jó és a rossz,
a valóság és a képzelet.

Így van. ADADAprogram célja éppen az, hogy meg-
próbáljon rendet teremteni. A kisiskolások részére össze-
állított munkafüzetben pl. a mindennapi élet során elõfor-
duló helyzetekbõl kiindulva igyekszünk megtanítani a
gyerekeket arra, mi a helyes, a követendõ példa, hogyan
viselkedjenek bizonyos helyzetekben. Az lenne a jó, ha
ezt a programot egyre szélesebb körben és minél koráb-
ban megismernék a gyerekek. Nehéz helyzetben va-
gyunk, mert kevés az olyan kolléga, aki ebben az ismeret-
terjesztõ munkában részt tud venni. 

Mennyire hatékony az önök munkája?
Ahogy látta az órán, a gyerekek sokat tudnak, sok min-

denrõl hallanak, de a fogalmak még nem kerültek helyük-
re a fejükben. Ebben a korban még könnyebb õket irányí-
tani, jobban elfogadják, amit egy felnõtt mond, bár hozzá
kell tennem, hogy egyre korábban “lesik el” a nagyob-
baktól az idõsebbekkel szembeni kritikus szemléletet.
Természetesen csak akkor lehet eredménye a munkánk-
nak, ha az életkoruknak megfelelõ, játékos formában ad-
juk át az ismereteket.  

Atinédzserek jobban szeretik, ha egyenrangú partner-
ként kezelik õket. Dr. Ivicsics Katalin gyógyszerész nagy-
szerûen megtalálta a hangot a gyerekekkel, akik meglepõ-
en tájékozottak voltak a gyógyszerfogyasztás szabályai-
val kapcsolatos kérdésekben. Bátran rájuk bízhatnánk azt
is, hogyan állítsák össze a házipatikát. Tisztában vannak
azzal, hogy sokkal egészségesebb friss zöldséget és gyü-
mölcsöt enni, mint mesterséges vitaminokkal pótolni azo-
kat. Az már egy másik cikk témája lehetne, hogy az isko-
lai büfében miért fogy mégis több az egészségre káros
cukrozott üdítõkbõl és rágcsálnivalókból.

E cikk terjedelmébõl adódóan az egészségvédõ héten
elhangzott összes elõadásról természetesen nem számol-
hatunk be. Szabó Lajosné lelkes, és nem kevés energiát
igénylõ szervezõ munkájának eredményeként még az
alábbi témákról hallgathattak elõadást a diákok:

Serdülõkori változások - Dr. Vecserka Zsolt gyermek-

orvos, Kántor Lászlóné védõnõ; Helyes bõrápolás a
sedülõkorban - Dudás Ágnes kozmetikus; Helyes fog-
ápolás - Szabó Anikó tanár; Akisállattartás higiéniája - Dr.
Bauer Zsolt állatorvos; Helyes közlekedés - Serfõzõné
Kozma Ilona rendõrnõ; Elsõsegélynyújtás - Köröskényi
Viktória, Mus Csaba, Czibele Béla mentõsök; Egészsé-
ges életmód - Dr. Benisné Fekete Zsuzsanna védõnõ.

Köszönet nekik, hiszen mindannyian szívesen, min-
dennemû honorárium nélkül vállalták a felkérést, és azok-
nak a vállalkozóknak ill. cégeknek is, amelyek egészsé-
ges termékeiket valamint pénzügyi támogatást ajánlottak
fel: Gödi Önkormányzat Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottsága, Naszálytej, Életforrás Alapítvány, Nyelv és Te-
hetség Iskolai Alapítvány, Dunakeszi Vöröskereszt,
Galócza Bt., Gusztáv Zöldség, Nem utolsó sorban pedig
köszönet az iskola minden dolgozójának, akik hozzájá-
rultak e program sikeréhez. Reméljük, hogy ez a kezde-
ményezés követendõ példaként szolgál más intézmények
számára is. Legyenek gyermekeink testben és lélekben
egyaránt egészségesek!

RÁTH ZSUZSA

Ép testben…

A cukorbeteg klubok megalakulása óta sor
került az elsõ soros összejövetelekre is. A
felsõgödiek a tervezett formában vehettek
részt az Aventis Pharma képviseletében jelen
volt Hédervári Krisztina szakasszisztens ál-
tal végzett vizeletvizsgálaton. Az eredmé-
nyeket Dr. Lepp-Gazdagh Anikó doktornõ
jegyezte az AP-cég által biztosított kezelési
naplókba. A vizsgálatot egy év múlva újra el-
végzik, s a számadatokat összehasonlítva
látható majd a változás – a romló vagy javu-
ló állapotra utalva. Ugyanakkor vetítéssel kí-
sért ismeretterjesztõ elõadást hallgathattak
meg a jelenlevõk.
Alsógödön sajnos nem volt ilyen sikeres a
találkozó. Az AP egy héttel az összejövetel
elõtt lemondta a szakasszisztens részvételét.
Átmeneti sikerként pozitív választ kaptak a
szervezõk Dr. Kékesi Gábor diabetológus-
nephrológustól, a váci kórház orvosától, aki-
nek viszont az utolsó pillanatban jött közbe
egy sürgõs esete. Így õt is nélkülözve, a klu-
bot patronáló Dr. Lantos István távollétében
– aki épp helyettesítette egyik kollégáját – a
tagok beszélgetés közben kiosztották a szo-
kásos diabetikus süteményeket egymás kö-
zött, majd a legközelebbi sikeresebb találko-
zás reményében hazamentek.
Pinke Sándor úr, a klubok szervezésének és
mûködésének patrónusa tisztelettel kéri tár-
sait, hogy az összejövetelek megtartására, il-
letve elmaradására vonatkozó kétségeik ese-
tén minden esetben hozzá forduljanak infor-
mációért, s ne adjanak a szóbeszédre. Tele-
fon: 06-27-333-446.
A klubfoglalkozásokat elõzetes megállapo-
dás szerint minden hónap harmadik péntek-
jén (Ady Klub), illetve szombatján (JAMH)
15.00-17.00 óra között mindig megtartják!!! 

Kké 

Az elsõ soros
klubnapon

Cukorbetegek szûrése
és süteménycsere
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Folytatás az 1. oldalról.
Influenza következtében

évente 40-100 000 ember hal
meg világszerte. Az áldozatok
legtöbbje idõs, illetve króniku-
san beteg ember, akiknek le-
gyengült szervezete nem képes
leküzdeni a fertõzést. Az elmúlt
száz évben három igen súlyos

influenzajárvány tombolt a vilá-
gon. 1918-ban a hírhedt „spa-
nyolnátha” csaknem több áldo-
zatot szedett, mint az azt meg-
elõzõ I. világháború: 20 millió
ember halt meg. 1957-ben tört ki
az „Ázsiai-influenza” melynek
800 ezer áldozata volt. Az 1968-
as hongkongi influenza idején
700 ezren haltak meg. A hazánk-
ban mûködõ Influenza Figyelõ
Szolgálat az ország különbözõ
részeibõl érkezõ légúti minták
virológiai vizsgálata mellett
minden évben felkészülési tervet
dolgoz ki az influenzajárványok
fogadására.

A védekezés leghatékonyabb
módja a megelõzés, az influen-
zát okozó vírusok ellen az anti-
biotikumok nem hatnak. A laiku-
sok gyakran összetévesztik a
náthát az influenzával, melyet
minden esetben magas láz, fejfá-
jás, izom-és csontfájdalom, ki-
merültség érzés és erõs mellkasi

fájdalom kísér, nem jellemzõek
azonban a nátha kísérõ tünetei:
az eldugult orr, a tüsszögés, a
gyulladt torok. Míg az influenza
2-3 hétig is eltarthat, addig a nát-
ha 3-4 nap alatt elmúlik. A védõ-
oltások sem garantálnak teljes
körû védelmet az Európában je-
lenlévõ 150-féle vírus-törzs el-
len. A védekezésnek ezt a mód-
ját elsõsorban azoknak ajánlják,
akik életmódjuk, munkakörük,
illetve legyengült egészségi álla-
potuk miatt fokozottabb veszély-
nek vannak kitéve. A szérum a
patikákban 600 Ft körüli áron
vásárolható meg, a 60 éven felü-
liek ingyenesen kérhetik. Min-
denki számára javasolt az im-
munrendszer megerõsítése. Eb-
ben elsõdleges szerepe a megfe-
lelõ C-vitamin bevitelnek van. A
legjobb források az alma, a na-
rancs, a paprika, a savanyú ká-
poszta és a citrom. Ezek jóté-
kony hatását pár perces szoláriu-
mozás is fokozhatja. A friss le-
vegõ és a rendszeres testmozgás,
illetve a szaunázás is fokozza el-
lenálló képességünket. A szak-
emberek óva intenek mindenkit
a különbözõ nagydózisú vita-
minkészítmények, illetve a nem
gyógyszernek minõsülõ, de nagy
hatóanyag tartalmú készítmé-
nyek meggondolatlan fogyasztá-
sától, mert az egészségre káros
mellékhatásaik lehetnek. 

Az influenzás idõszakban nem
tanácsos nagy tömegbe menni.
Aki betegnek érzi magát, inkább
maradjon otthon, mert a lábon
kihordott influenzának súlyos
szövõdményei lehetnek. Fontos,
hogy a betegek zsebkendõbe kö-
högjenek és tüsszentsenek, mert
így megakadályozhatják a vírus
terjedését. 

SELYMES NÓRA

Forrás (részben): www.antsz.hu
Kép: www.antsz.hu

Legjobb védekezés a megelõzés
Hazánkat is elérte az influenzajárvány

Az influenzavírus

Mint ahogy korábban már be-
számoltunk róla (Gödi Körkép
2004. nov.), Gödi Cukorbetegek
Klubja alakult városunkban a
Budapesti Cukorbetegek Egye-
sülete és Pinke Sándor, a klub
gödi szervezõje kezdeményezé-
sére. 2005 januárjától havonta
egy alkalommal, minden harma-
dik pénteken és szombaton a Jó-
zsef Attila ill. az Ady Mûvelõdé-
si Házban tartanak klubnapot.
Elsõ találkozójukra január 21-én
került sor.

Sámán Miklósné, a Budapesti
Cukorbetegek Egyesületének el-
nöke életvidám, energikus,
sportos hölgy, akirõl senki nem
mondaná meg, hogy több mint
20 éve él együtt ezzel a beteg-
séggel. Az õ személye jó példa
arra, hogy odafigyeléssel, meg-
felelõ életmód kialakításával a
betegek közérzete, életminõsége
javulhat, és a betegséggel járó
szövõdmények is kevésbé for-
dulnak elõ.

Mi az oka, hogy ennyi ember
betegszik meg cukorbetegség-
ben? Erre a kérdésre Dr. Lantos
István háziorvos válaszolt elõ-
adásában. A doktor úr – aki az
alsógödi klub szakmai vezetését
vállalta el - kevés szabadideje
ellenére szívesen tett eleget a
felkérésnek, és nemcsak a témá-
ban szinte szakértõnek számító
betegek, hanem a laikusok szá-
mára is érthetõ, szemléletes pél-
dákkal illusztrált tájékoztatót
tartott a 21. század népbetegség-
ének tartott diabéteszrõl.
Ugyanerrõl a témáról hallhattak
elõadást Felsõgödön Dr. Gaz-
dag Anikótól.

A statisztikák szerint Magyar-
országon 2000-ben félmillió(!),
az EU-ban 33 millió cukorbete-
get tartottak nyilván, és ameny-
nyiben ez a tendencia folytató-
dik, 2025-re ez a szám kb. 50
millióra(!) emelkedik. A beteg-
ségnek két típusa van. Az ún. 1.
típusú diabétesz hirtelen lép fel,
és általában fiatalkorban jelent-
kezik. A 2. típusú diabétesz las-
san kezdõdik, és leginkább a kö-
zépkorúnál idõsebbeket veszé-
lyezteti. Kialakulása három fõ
okra vezethetõ vissza: hosszabb
életkor (45 év felettieknél gya-
koribb ez a betegség), az élet-
mód változása (mozgáshiány és
túlzott energia bevitel), egész-

ségtelen táplálkozási szokások. 
Akinek családjában elõfordul

ez a betegség, tudja, hogy
menynyire fontos a megfelelõ
életmód kialakítása, a rendsze-
res orvosi ellenõrzés, a diéta be-
tartása. A Cukorbetegek Klubja
segítséget nyújt rengeteg gya-
korlati kérdésben. Az összejöve-
telek alkalmával a klubtagok ta-
lálkoznak a témában jártas szak-
emberekkel, megoszthatják ta-
pasztalataikat, praktikus taná-
csokat adnak egymásnak, pl. ho-
gyan lehet 10 dkg almát lemér-
ni, milyen lábápoló szert érde-
mes használni. A mostani alka-
lommal megkóstolhatták a Lau-
Ra diabetikus cukrászat termé-
keit, amelyeket nemcsak diétá-
zók, hanem bárki fogyaszthat,
hiszen – ezt a cikk írója is tanú-
síthatja – ugyanolyan ínycsik-
landó finomságok, mint hagyo-
mányos „társaik”. 

A klubtagok minden alkalom-
mal ellenõrzik vércukor szintjü-
ket, így kezelõorvosuk és önma-
guk is állandóan figyelemmel
kísérhetik állapotukat. A diabé-
tesz szigorú diétát követel, nem
fogyasztható korlátlanul min-
denfajta élelmiszer. Köztudott,
hogy ezek a termékek elég bor-
sos áron vásárolhatók meg.
Nagy segítség lenne, ha a rászo-
rulók pl. néhány százalékos
kedvezményt kapnának a diabe-
tikus készítmények árából. Gö-
dön sok olyan vállalkozó él,
akik önzetlenül nyújtanak anya-
gi támogatást nemes célokért.
Beteg embertársainkon segíteni
pedig talán a legnemesebb cél!
Reméljük, hogy egy ilyen civil
kezdeményezés szabad utat kap-
hat, és a cukorbetegek problé-
máin egy kicsit enyhítni tud.

A mostani elsõ klubnap meg-
szervezéséért sokaknak jár kö-
szönet. A Gödi Önkormányzat-
nak, aki támogatta az egyesület
megalakulását, a háziorvosok-
nak, akik a betegeket tájékoztat-
ták errõl a kezdeményezésrõl, a
Vöröskereszt Gödi Szervezeté-
nek, a Napos Oldal Nyugdíjas-
klub vezetõjének, a József Attila
Mûvelõdési Ház dolgozóinak
elõkészítõ munkájukért, és nem
utolsó sorban a Gödi Körkép-
nek, amely közzétette a klub
megalakulásáról szóló hírt. 

Ráth Zsuzsa

A 21. század 
népbetegsége ellen

Reményteljes kezdet, aktív folytatás a
Cukorbetegek Klubjában

Az influenzaszerû megbetegedések növekvõ száma miatt Pest megye
tisztifõorvosa, dr. Tettinger Antal a mai naptól részleges látogatási tilalmat
rendelt el a megye három kórházában. További intézkedésig tilos a látoga-
tás a szülészeteken, az újszülött, valamint a csecsemõ- és gyermekosztály-
okon a ceglédi Toldy Ferenc, a kistarcsai Flór Ferenc és a váci Jávorszky
Ödön kórházban.

Pest megyében is megkétszerezõdött egy hét alatt az influenzaszerû
megbetegedések száma, elsõsorban a gyermekek és a fiatal középkorosz-
tály körében. Becslések szerint már legalább hétezer embert érint a beteg-
ség. Különösen a dabasi és a nagykátai körzetben nagyobb arányú a meg-
betegedések száma, de közösségi halmozódást még ezeken a helyeken
sem észleltek. Eddig egyetlen esetben sikerült kimutatni az influenzavírus
A-törzsét. A megyei tisztifõorvos utasítására mostantól minden háziorvos-
nak és házi gyermekorvosnak jelentenie kell a megbetegedések alakulását.

AZ ÁNTSZ PEST MEGYEI INTÉZETÉNEK

SAJTÓSZOLGÁLATA

Kórházlátogatási tilalom Pest megyében is
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A latin nevén glaukóma, magyarul
zöld hályog a szem komoly betegsé-
ge. Elsõsorban az idõsebbeket fe-
nyegeti és súlyos esetben látásvesz-
téshez is vezethet. Ezért fontos, hogy
egy bizonyos életkor után mindenki
rendszeres szõrõvizsgálatokon essen
át. Ilyen vizsgálatot tartottak Gödön
is március 5-6-án, szombaton és va-
sárnap a Gödi Lions Klub szervezé-
sében, a József Attila Mûvelõdési
Házban.

Igen nagy volt az érdeklõdés.
Szombaton 12.00 óra körül már 32-
en túl is voltak a vizsgálaton, s a 45-
ös sorszámmal várakozó ült a sor vé-
gén. Én családommal a 67-68-69-es
sorszámokat kaptuk, így jobbnak
tartottuk hazamenni, s késõbb visz-
szajönni. Ezzel a lehetõséggel töb-
ben is éltek. Délután aztán visszaso-
roltunk a várakozók közé. Az általá-
nos kikérdezés, vérnyomásmérés, lá-
tásélesség vizsgálat (táblaolvasás)
után következett a szemcseppentés.
Erre az orvosi szakellenõrzéshez, a
pupilla kitágítása érdekében volt
szükség. Aszemfenék vizuális ellen-
õrzése, majd a mûszeres vizsgálat
után örömmel tudtuk meg, hogy ne-
gatív az eredmény. A doktornõ azért
felhívta a figyelmünket arra, hogy
évente ismételtessük meg ezt a vizs-
gálatot.

Várakozás közben Szabó
Lászlóné nyugdíjas tanítónõt kérdez-
tem meg arról, hogy õ miért döntött
úgy, hogy ellenõrizteti a szemét. Így
válaszolt:

- Régi gödi lakos vagyok, a Béke
úton lakom. Minden ilyen szûrésre
el szoktam jönni, Vácra is átjárok. Ez
most nagyon elõnyös, hogy nem kell
utazgatni ebben a kemény télidõben,
ami már különösen nehéz ebben az
életkorban. A„kor” okozza a problé-
mát is. Szemüveges vagyok, gondol-
tam, ha már helybe jött a lehetõség,
akkor kihasználom. Látom, sokat
kell várni, de rászántam a mai napot.

– Tud-e valamit a szeme állapotá-
ról, vagy csak egyszerûen szeretné
tudni, hogy van-e valami baj?

- Voltam szemészeten 2002-ben,
akkor kaptam utoljára szemüveget,
de sajnos azóta sem ó a látásom. Ta-
lán a vércukorszint öregkori változá-
sa is okozza, de lehet, hogy a szem-
üveg nem jó. Lehet lelki megrázkód-
tatás, a munka, a mély hajolás: ezek
mind befolyásolják. Mûkönnyet már
eddig is kaptam.

- Hol tartanak a sorszámok osztá-
sában? - kérdezem a fogadó asztal
mögött ülõket.

- 75-ös számot adtuk a tanárnõ-
nek, a 75-bõl harmincan még ezután
jönnek vissza. – mondja a Napos Ol-
dal Nyugdíjas Klubhoz tartozó segí-
tõ, aki az adatokat veszi fel és sorszá-
mot oszt.

- Szeretném megtudni, hogy kik a
vizsgálatot végzõ orvosok és a segí-
tõik. – fordulok Tóth Lászlóné Lions-
elnökhöz.

- Délelõtt a Varga Katalin doktor-
nõ volt itt, most dr. Bajnok Györgyi,
holnap hárman lesznek dr. Rácz Zsu-
zsannával. Segítõik Czeller Istvánné
és a Barabás Gáborné egészségügyi
szakemberek. De „megmozdult”az
egész Lions Club, és a Napos Oldal
klubtagok is. Bátorfiné Edit és

Farkasné Éva voltak délelõtt, most
érkezett Nagy Zoltánné Gyöngyike,
õk cserélnek.

- Hogyan történik maga az orvosi
vizsgálat? - teszem fel a kérdést Baj-
nok Györgyi doktornõnek.

Elõször is egy pici festékanyagot
juttatok a szemet borító könnybe. Ez
a festék egy olyan S-alakot eredmé-

nyez, amibõl le lehet olvasni, hány
higanymilliméter a szemnek a belsõ
nyomása. A szemnek, mint egy lab-
dának kell egy bizonyos belsõ nyo-
más ahhoz, hogy használható le-
gyen. Abelsõ nyomás 22 higanymil-
liméterig normális. Ha a szemben lé-
võ folyadék termelõdése megnõ,
vagy az elfolyása akadályoztatott,
akkor megnõ a belsõ nyomása a
szemnek. Ez ugyanúgy kezelhetõ
szemcseppel, mint például a magas
vérnyomás tablettával. Ez kezelhetõ
betegség, amivel a mai világban már
egy életen át megõrzõdik a látás,
mert olyan sokféle kezelési lehetõsé-
get nyújtanak a szemcseppek.

- Hogyan végzõdött a kétnapos
glaukóma-szûrés, kedves elnök asz-
szony? – ez a kérdésfeltevés más te-
lefonon keresztül történt, s e-mail-en
kaptam meg rá a választ:

„Befejezõdött a Gödi Lions Club
által szervezett zöldhályog-szûrés.
Óriási érdeklõdés mellett 167 sze-
mélyt vizsgáltunk meg. A legfiata-
labb 23, a legidõsebb 94 éves volt a
résztvevõk sorában. A legtöbben az
50-70 év közöttiek jöttek el.

Dr. Varga Katalin, Dr. Bajnok
Györgyi és Dr. Rácz Zsuzsa sze-
mészorvosok végezték a vizsgálatot.
Elismerõen nyilatkoztak mind a
szervezésrõl, mind a lakosság érdek-
lõdésérõl. Nagyon alaposan vizsgál-
tak, a problémás eseteket további ke-
zelésre, szakrendelésre behívták.
Három személynél találtak glaukó-
mát, õket tovább kezelik. Sajnos
olyan is volt, aki nem fért bele már
vasárnap délután a szûrésbe, ami azt
mutatja, hogy milyen nagy igény
van rá. Köszönetet mondunk azok-
nak, akik munkájukkal, és azoknak,
akik adományaikkal segítettek ab-
ban, hogy ez a két nap ilyen eredmé-
nyes, sikeres, jó hangulatú legyen.
Üdvözlettel: Tóth Lászlóné Saci,
Lions Club-elnök” 

Kása Éva

Zöldhályog-szûrés a
Lions Club

szervezésében

Szombati Kolping táncház
ÖRÖKSÉGÜNK
2005. március 18-án, pénteken 18 órakor
Gödi József Attila Mûvelõdési Házban

elõadást tart

dr. Kiszely István
c. egyetemi docens, antropológus,

aki bemutatja most megjelent könyvét:

HONNAN JÖVÜNK, 
KIK VAGYUNK 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
MIÉP

Minden alkalommal 2-3 újabb család vesz részt a gyermek-táncházi programban.
Legutóbb 18 család  ropta a táncot a Búzaszem Kolping Általános Iskolában, a Pesti
út 73. szám alatt lévõ katolikus közösségi házban, Alsógödön
Zenél a Mészáros együttes, a táncot vezeti Gubik József, az iskola néptánctanára.

FOTO: BEA ISTVÁN

EGÉSZSÉG ÉS INFORMÁCIÓ
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A Göd Jövõje Klub, a Gödi Vá-
rosfejlesztõ és szépítõ Egyesület,
a Gödi Városvédõk Egyesülete,
több környezetszeretõ és -védõ
magánszemély, és természetesen
Debreceni Péter erdészmérnök
január közepén ismét elkövettek
valami nemeset, amikor a gödi
madárvilág megismertetésére, és
madárodúk saját kezûleg történõ
készítésére invitáltak kicsiket-na-
gyokat a József Attila Mûvelõdé-
si Házba. A legkellemesebb meg-
lepetést a szervezõk számára ta-
lán a nagy számban megjelent ér-
deklõdõ had jelentette. A föld-
szinti nagyteremben alig lehetett
megmozdulni azon a szombat
délelõttön!

Sok önkéntes segítség érkezett,
illetve faanyag Detre Lászlótól,
madáreleség Szõke Krisztától és
Baranyai Cser Istvántól. A meg-
maradt a megmaradt eleséget az
alsó- és felsõgödi iskola tudta
hasznosítani, ahová már elõzõleg
több etetõt készítettek és helyez-
tek ki a „kis ornitológusok” fel-
nõtt segítõikkel.

A madarakról, életükrõl diave-
títéssel egybekötött színvonalas

elõadást hallhattak az érdeklõ-
dõk, melyben nagy érdemei van-
nak Dr. Mödlinger Pálnak és a
másodikos középiskolás Berty
Mihálynak – akinek elméleti tu-
dása és terepi-szakmai tapasztala-
tai messze meghaladják a korosz-
tályára jellemzõket. Õk ketten
madarászok. Sódor Mártonnak is
jelentõs szerepet vállalt a vetített-
képes elõadások megtartásában.

Péter a szervezõ és elõkészítõ
munkán kívül az odúk elkészíté-
sében is vállalt magára feladatot,
bár õ sem gyõzte a tempót. A sok
kis asztalossegéd közül nem min-
denkinek jutott hely az asztalnál,
sem faanyag és szerszám. Ne ke-
seredjenek el, mert a szervezõk
úgy tervezik, hogy „ismétlést tar-
tanak”! Kedvezõbb lesz hozzá a

tavasz, amikor az ELTE Biológi-
ai Állomásán már megörökíthetõ
a növények és a madarak kikeleti
tobzódása. Most is készült CD-
felvétel madárhangokról, melyet
többen haza is vihettek.

- A témáról hamarosan a helyi
internetes csatornákon is megje-
lenik majd sok információ. Infor-
mációk találhatók a
www.mme.hu vagy www.mme-
monitoring.hu oldalakon. – tájé-
koztatja az olvasókat Péter.

- Madáretetõkkel, odúzással és
madárfajokkal kapcsolatban ren-
geteg kiadvány létezik, és a Gödi
Almanchban is írtak már a témá-
ról (2003 és 2004). Sokféle ma-
dárhatározó és könnyen érthetõ,
kezelhetõ segédlet létezik, ezek
megvásárolhatók a Magyar Ma-
dártani Egyesület boltjában, a
Katona József u. 35. szám alatt
(Vígszínház mögött közvetlenül
egy pincehelyiség). Hétfõtõl pén-
tekig 8-16 között vannak nyitva.-
tudhattuk meg B. Rábai Zitától.

KKÉ

Madarat tolláról, embert
madárbarát voltáról…

Elõadás és odúkészítés – madarakról, madaraknak

Ha az ember a majmokat vizsgálja, nagyon sok
mindent megtudhat. Például azt, hogy egy te-
rületet a sajátjukénak éreznek. A csimpánzok-
nál több 10 km2-es területen van egy nagy csa-
pat. A csapatok egymással nagyon rossz vi-
szonyban vannak, idõnként a hímek a határo-
kon körbejárnak, 4-5 hím megnézi, hogy az
idegenek, a szomszéd csimpánzok nem törtek-
e be a területükre. Ha a szomszéd csapat tagja-
ival találkoznak, akkor a nõstényeket szívesen
becibálják a saját területükre. A hímeket vi-
szont megtámadják, és ha lehet, megölik – sõt,
néha meg is kínozzák. Tehát nagyon sok szem-
pontból „hasonlítanak” az emberekre. 
A csimpánzok eszközöket használnak. Régen
azt gondolták, hogy az embert az különbözteti
meg a többi állattól, hogy õ eszközt használó,
eszközt készítõ lény. Ma az etológusok 80-100
különbözõ fajt ismernek, amelyek valamilyen
eszközt használnak, tehát ez nem különleges
dolog. A különlegesség inkább abban van,
hogy az állatok nagy része egy-egy eszközt
használ, és ez a tulajdonsága genetikai alapú
késztetés arra, hogy egy bizonyos fajta eszközt
használjon. Az embernek az a genetikai adott-
sága, hogy általában használjon eszközöket.
Szívesen használunk tárgyakat – már a kétéves
gyerekek színes kavicsot gyûjtenek – mert a
tárgyakhoz való vonzódásunk nagy. 
Az álatok az eszközhasználatot tanulják. Az
egyiptomi keselyû az egyik eszközhasználó ál-
lat. Ha strucctojásokat talál, akkor köveket ke-
res, és addig dobálja kövekkel a tojást, amíg az
felreped (nagyon kemény a héja a strucctojás-
nak), és akkor végre hozzájut a benne lévõ táp-
lálékhoz. Megvizsgálták, hogy vajon hogyan
történik ennek a kialakulása. Tanulja-e a kese-
lyû ezt a dolgot, vagy valami más történik. Fel-
neveltek fiatal keselyûket, akik nem látták,
hogy a szüleik hogyan törnek tojást. Azt vették
észre, hogy amikor már kijöttek a fészekbõl, és
önállóan tudtak mozogni, repülni, akkor na-
gyon vonzódtak a kövekhez is, meg a tojások-
hoz is. A strucctojás mindig a minta. És való-
ban, a köveket elkezdték dobálni, de nem a to-
jásokhoz, hanem csak úgy össze-vissza. Láttak
egy követ, ahhoz izgatottan odamentek, fölvet-
ték, próbálgatták, és valamilyen irányban el-
dobták. Ha egy strucctojást találtak, az is föliz-
gatta õket, odamentek, nézegették, kapirgálták,
de föltörni nem tudták. Néhány hónapig sem-
mi különös dolog nem történt, de egy félév

múlva egyszerre csak megjelent egy új tulaj-
donság. A köveket most már nem össze-vissza
dobálták: ha láttak egy tojást is, akkor a tojások
irányába dobták a köveket. De még mindig
nem céloznak! Megint több hónap eltel, és ak-
kor kiderült, hogy egyre jobban érdekli õket,
hogy a kõ el is találja a tojásokat. Kb. egy éves
korukban, már egész pontosan célozva, köze-
lebbrõl, a tojáshoz dobálták a köveket, és
elõbb-utóbb sikerült úgy dobni, hogy a tojás el-
törjön. Akkor, életükben elõször feltörve egy
tojást odamentek, és izgatottan megették a to-
jás tartalmát. Attól kezdve aztán nagyon célra-
törõen használták a kõ- eszközt a tojás feltöré-
séhez. Ez egy tipikusan genetikai adottságú
eszközhasználat: nem kell látni, mástól megta-
nulni, úgy születik az egyed, hogy benne van a
vonzódás a kövek dobálása, a tojás iránt, meg-
jelenik benne, hogy a tojás irányába kell dobni
a követ, és aztán saját magától rátanul ezekre a
genetikai adottságokra. És idõvel nagyon szé-
pen, pontosan használja mindezt az ismeretet a
gyakorlatban.
Az embernél tudjuk, hogy nem így van.
Milliárdszám vannak tárgyak körülöttünk,
nem úgy születünk, hogy komputert, gépzon-
gorát vagy mikrofont akarnánk készíteni, vagy
azzal bármit tenni. Hanem vonzódunk a tár-
gyakhoz, és egymástól tanuljuk a tárgyak ké-
szítését. Ez egy egészen más jellegû dolog. Az
állatok vizsgálata ilyen szempontból nagyon
sok hasznos ötletet adhat arra, hogy hogyan re-
konstruáljuk az emberi viselkedést. Amit mi az
ELTE Etológiai Tanszékén elkezdtünk, az ab-

ból a gondolatból indult el, hogy jó lenne egy
olyan állatot találni, amelyik nem a fõemlõsök
közé tartozik. Mert a majmokkal nagyon sok-
féle közös tulajdonságunk van. Igazából az
lenne érdekes, ha találnánk egy olyan állatot,
amelyik kicsit hasonló körülmények között él,
mint az ember, de semmi köze sincs a maj-
mokhoz. Megnéznénk, hogy vajon ennek mi-
lyen tulajdonságai vannak, amelyek azért ala-
kultak ki, mert olyan körülmények között él,
mint az ember. És ha belegondolnak, akkor
van egy ilyen állat! Ez a kutya. A kutya embe-
ri közösségekben él, családokban, és állandóan
olyan problémákkal néz szembe, mint annak
idején a nyelvet még nem beszélõ ember. Tehát
közösségben él, meghatározott tagjai vannak a
családnak, utasításokat adnak, engedelmes-
kedni kell, együtt kell mûködni a közösséggel
valamilyen formában. Anélkül, hogy tudnának
beszélni, (akinek van kutyája, az tudja,) a ku-
tyák nagyon sok mindent megértenek abból,
amit teszünk. Megértik, hogy mikor megyünk
sétálni, mikor kell várni valamire, mit szabad
csinálni, mit nem szabad csinálni. Sokféle do-
logra megtaníthatók, 100-nál is többféle célra
lehet „használni” õket, tehát nagyon jó, fejlett
az elméjük az ember szociális, társas viselke-
désének a megértése szempontjából. De nem
beszélnek. Ez pontosan az a helyzet, állapot,
amirõl az elõbb beszéltem. 
Nagyon érdekes volt 6-7 évvel ezelõtt meg-
vizsgálni azt, hogy vajon a kutyának milyen,
az emberhez hasonló tulajdonságai vannak.
Vajon van-e olyan, ami hasonlít az emberére,

és ezek között a tulajdonságok között van-e
olyan kapcsolat, ami feltehetõen azt jelenti,
hogy ezeknek a tulajdonságoknak az együttese
azért jelent meg, mert a kutyák itt élnek közöt-
tünk, és nem azért, mert egy családból szárma-
zunk, mint a majmok esetében. Ezt könnyû el-
lenõrizni is, mert ott vannak a farkasok, amik
nem lettek kutyák, tehát minden tulajdonság-
nál meg lehet nézni, hogy vajon a farkasok tud-
ják-e azt a dolgot: és el lehet dönteni, hogy ez
egy õsi emlõstulajdonság mondjuk, ami farka-
sokban is megvan, kutyákban is megvan, em-
berben is megvan. Akkor semmi különös nincs
benne. Ilyen mondjuk az, hogy mindegyik
szoptatja az utódait, tehát ez egy közös tulaj-
donság. Ami viszont nem közös, ami csak a
kutyára meg az emberre jellemzõ, az biztosan
azért jelent meg, mert az emberi közösség egy-
fajta szelekciós tényezõ, egy olyan környezet,
amiben csak azok a példányok maradnak meg,
amelyek ezeket a tulajdonságokat genetikai
szelekció révén elnyerik. És ily módon az em-
berrõl is megtudunk sok dolgot. Ezelõtt kb. 7
évvel kezdtük el a munkát, ma már kb. olyan
30 tudományos közlemény jelent meg róla, és
elég jó a helyünk a nemzetközi kutatások szín-
terén is. Az idén az egyik cikkünk az Amerikai
Pszichológiai Társaságnál az „Idei legjobb
pszichológiai cikk” címet nyerte el a társaság
közgyûlésén, és errõl mindegyikünk egy kis
zománcozott emléktáblát kapott a tanszéken.
Nagyon büszkék vagyunk rá. Olyan tudomá-
nyos újság, mint az Angliában megjelenõ New
Science kétszer hozott már le olyan cikket,
aminek a nagy része a mi kutatásainkról szól.
Tehát ez egy eredményes munka volt, nem di-
csekvésbõl mondom, bár a munkatársaim
megérdemlik a dicséretet. Csak azért, hogy azt
lássák, van értelme ennek a kérdéskörnek, és
nagyon jó visszhangja van, elmondom: ez a bi-
zonyos cikk arról szólt, hogy utánozzák-e a ku-
tyák a gazdáikat. Az irodalomban az, hogy az
állatok utánozzák-e egymást, meg utánoznak-e
akár egy embert, az nagyon vitatott kérdés. Is-
merjük azt a szót, hogy „majmolnak”, és errõl
azt gondoljuk, hogy a majmok nagyon jól utá-
nozzák az embert. Ez a közhiedelem, de a tu-
dományos igazság az egy kicsit távol áll ettõl.
(Hogy mi a tudományos igazság?
Folytatjuk…)

LEJEGYEZTE: KKÉ

Dr. Csányi 
– humán etológia III.

Jól utánozzák-e a majmok az embert?

Vajon hogyan kommunikáltak (õseink – szerk.), milyen tulajdonságaik lehettek!
Ezekre a kérdésekre általában úgy igyekeznek válaszolni a biológusok, hogy az
emberszabású majmok életét vizsgálják, és azt nézik, hogy milyen, az emberrel
közös tulajdonságaik vannak. Ez nagyon értékes munka: tudjuk a kutatásokból,
hogy az ember-elõdök nem hírtelen változással alkottak csoportot, hanem már
a sok millió évvel ezelõtti õseik is csoportban élõ állatok voltak – ez fontos adat.
Nem azt kell vizsgálni, hogy az egyénekbõl hogy lesz közösség, azt kell vizsgálni,
hogy egy állati csoportból hogyan lett emberi közösség.

Frankó Zsombor egy elkészült 
madáretetõvel

A TERMÉSZET VILÁGA



22

Mógorné Gyõrffy Anikó köszöntõ-
jében a harmadik éve mûködõ
Olajfa Mûvészházról beszélve el-
mondta, hogy valamennyi rendez-
vénye ünnep számára! Ünnepség
egy kiállítás megnyitója, az irodal-
mi, a zenei és minden más rendez-
vény is. Bossmann így ír errõl: „Az
egyszerû ünnepségek a
legszebbek… Szükségünk van az
ünnepekre, de elveszítettük értel-
müket.” Remélem, nem így van! -
teszi hozzá a háziasszony, majd
folytatja.

- Hegedûs Erzsébet 2005. elsõ
kiállítója. Rendhagyó módon – ké-
rése szerint – õ maga szeretne szól-
ni a megjelentekhez, hiszen õ az,
aki a legjobban ismeri az alkotói
szándékot, s a legtöbbet tudja a
mûvekrõl. Gödi alkotó, annál na-
gyobb érdeklõdéssel és szeretettel
fogadják õt! Azt tanácsolom, el kell
jönni akkor is, amikor napfényben
csodálhatják meg mindezt, mert a
fény fontos az üvegnek – a termé-
szetes fény élteti igazán!

- Köszönöm, hogy én nyithatom
meg a kiállítást, s rögtön inamba is
száll a bátorságom, hogy kiálljak
Önök elé, és beszéljek magamról
és az itt látható tárgyakról. Persze,
ha jól meggondolom, nem is kell
félnem, ha ezeket – a jól ismert –
arcokat látom magam körül.

El kell mondanom, hogy önzõ
lélek vagyok: én szeretem azt csi-
nálni, amit csinálok. Veszek egy sík
üvegdarabot, nagyon sokat dolgo-
zom vele – bizony nem egyszerû
technikával –, s amikor másnap ki-
veszem a kemencébõl, azt tapasz-
talom, hogy valami csoda történt…

Elõfordul az is, hogy nem sike-
rül a dolog, vagy a törött darabok-
ból is, mindig újra kezdem!

Erre a kiállításra azokat a mun-
káimat hoztam el, amelyeket nem
adtam el. Ezek a szívemhez nõttek,
nagyon szeretem õket. Kérem

Önöket, hogy használják ki az al-
kalmat, hogy így együtt megnéz-
zék valamennyit – még nekem sem
adódott lehetõségem egyszerre lát-
ni õket, pedig összetartoznak. –
fordult a kiállítás látogatóihoz He-
gedûs Erzsébet üveg-mûvész.

A kiállítás megnyitója után né-
hány nappal otthonában, azaz mû-
helyében kerestem fel a mûvész-
nõt. Épp nagy munka közben talál-
tam, nem is idõztem nála hossza-
san. Megmutatta a „boszorkány-
konyhát”, mely telis-teli volt alap-
anyagokkal és férfias szerszámok-
kal. Komoly fizikai munkát is je-
lent az üveggel bánni, ugyanakkor
idõigényes maga az alkotó folya-
mat. S ráadásul a végén meglepe-
tés éri az embert. A komoly isme-
retekkel rendelkezõ, felkészült, be-
gyakorlott mûvésznõt szerencsére
ritkábban érik kellemetlen megle-
petések. Inkább a rácsodálkozás
jellemzõ arra a gyönyörûségre,
amit még õ maga sem sejtett, ami-
kor berakta a kemencébe a kiége-

tésre váró nyers munkákat. Amit
most megmutatott, az egy megren-
delésre készülõ étkészlet tányérso-
rozat. Agipsz és kaol (a kaolin szá-
lasított változata, ezért könnyû és
strapabíró) anyagból készített for-
mákra ráhelyezte a sík, kör alakú
üveglapokat, melyek majd a hõ ha-
tására „jönnek mozgásba”, s ve-
szik fel az alattuk levõ minta for-
máját.

Bepillanthatok még kis otthoni
„bemutatótermében” sorakoznak a
féltve õrzött, megtartani szándéko-
zott munkái, s azok is, melyek mi-
att – egy-egy apró, vagy megren-
delt komoly ajándék vásárlása ked-
véért – oly sokan felkeresik. S az
újságíró rövid nézelõdés után már
szalad is onnan, hogy sokáig fel ne
tartsa a fényt hordozó tárgyak szü-
letését.

KISS-KÁSA ÉVA

Az üveg mûvésze 
a fényt is bûvöli

Találkozások Hegedûs Erzsébet gödi alkotóval
Január közepén gödi mûvészek
alkotásai is szerepeltek a Verõcei
Fészekklub elsõ összejövetele-
ként megrendezésre került tárla-
ton. A Verõcei Mûvelõdési Ház-
ban, azaz Faluházban a kiállítást
Verõce község polgármestere – a
nagy történelmi család leszárma-
zottja –, Bethlen Farkas nyitotta
meg.

A színek és formák világát ki-
egészítve szerepelt meghívott

vendégként az olasz származású
Belló Carmine zongoramûvész
népszerû, klasszikus olasz zene-
mûvekkel. Hogy a szemnek és a
fülnek szánt lelki örömök forrá-
sai mellett valamit azok elméle-
térõl is megtudjanak az egybe-
gyûltek, Pallagi Judit énekpeda-
gógus elõadását is meghallgat-
hatták: „A hang (is) a lélek tük-

re” címmel. Ez az „is” szócska
természetesen arra utalt, hogy a
vizuális élményt nyújtó kiállítási
tárgyak is az alkotóik lelkét tük-
rözik – mely tényrõl az elõadá-
sok utáni kávéházi beszélgetések
során bizton meggyõzõdhettünk. 

A kiállító gödiek és munkáik a
következõk voltak:

Bakos Miklós (Göd, fotó),
Borbély Ferenc Gusztáv (Talál-
kozás, festmény), Szalma Edit

(Apokrif III. – ofset), Vertel
Andrea ( kerámiák).

A rangos programsor szerve-
zõje Greff Kata szervezõ, a Ve-
rõce – Faluház munkatársa volt.
Ezzel az eseménnyel indult a Fé-
szekklub élete Verõcén.

KKÉ

A Verõcei Mûhely Téli Tárlata

A naptár szerint már itt van a kikelet,
de ezt még nem érzékeljük. Agödi kiser-
dei futópályákat jég és hó fedi, goromba
szél borzolja a kopasz ágakat. Az elmúlt
évben nagy siker volt a Tavaszi Futások
néven rendezett háromfordulós iskolai
futóverseny, ezért a szervezõk elhatároz-
ták, hogy hagyományt teremtenek ezzel a
sportrendezvénnyel. Az elsõ év tapaszta-
latait és a pedagógusok javaslatait figye-
lembe véve, több változtatással rendez-
zük az idei versenyeket. Talán a legfonto-
sabb ezek közül, hogy eggyel megnövel-
tük a korcsoportok számát. Külön-külön
versenyeztetjük az elsõ és második osztá-
lyos tanulókat, ezzel biztosítjuk a legki-
sebbek esélyeit is a gyõzelemre. Így az öt
korcsoport a következõképpen alakult:

1. korcsoport: elsõ osztályos tanulók,
2. korcsoport: második osztályos tanulók,
3. korcsoport: harmadik és negyedik osz-
tályos tanulók, 4. korcsoport: ötödik és
hatodik osztályos tanulók, 5. korcsoport:
hetedik és nyolcadik osztályos tanulók.

Az elsõ verseny, a “Tavaszi Futások

2005 Városi Iskolai Futóverseny” áp-
rilis 7-én 14.30 órakorlesz.Minden kor-
csoportból a Huzella Tivadar és a Né-
meth László iskola legjobb leány illetve
fiú futói mérik össze gyorsaságukat és
kitartásukat az alsógödi kiserdei futópá-
lyákon, hogy eldöntsék, melyik iskola
lesz a gyõztes.

Amásodik versenyt, a “Tavaszi Fu-
tások 2005 Csapatverseny”-t április
21-én 14.30 órai kezdettel rendezzük.
Ezen a versenyen az egyéni éremdíjazá-
sokon kívül külön díjat kapnak minden
korosztály elsõ három helyezést elért le-
ány- és fiú futócsapatai.

A harmadik verseny, a “ Kihívás
Tavaszi Futások 2005 “ május 25-én
lesz a “Kihívás Napján”. Az alsógödi
sportpályán a futóversenyeken kívül sok
érdekes szórakoztatósport-programokat
biztosítanak a rendezõk.

Rossz idõ esetén a kijelölt versenyt a
következõ héten ugyanazon a naponren-
dezzük.

RÁTH TAMÁS SZERVEZÕ

Futás, ha jön a tavasz
Hegedûs Erzsébet (balról) a háziassszonnyal.

TGödi mûvészek „sorfala” a megnyitón

MÛVÉSZET ÉS INFORMÁCIÓ
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PPRROOGGRRAAMMOOKK
Városi programajánló:

Március 28-án, hétfõn 
17.00 órától az  Ady Klubban,

2132 Göd, Kálmán u. 13.
Gödi Fonó - Magyar Táncház

17-18 óra
Locsolkodási játékok, játszóház

18-19 óra Gyermek táncház
19 órától Felnõtt táncház, zenél
a MÉSZÁROS ZENEKAR!

* * *
Az Olajfa Mûvészház
tisztelettel meghívja

Önt és kedves ismerõseit
március 29-én, kedden 

este 18.00 órára
KONCZ GÁBOR színmûvész

“Gyorsvonat” c. estjére!
A belépõjegy ára: 1300 Ft.
2131 Göd, Pesti út 42/a, 
E-levél: olajfa@vnet.hu

Tel.: 27-531-370
* * * 

Április 1-én, pénteken 
a Városi Könyvtárban (JAMH)

17.00 órától
2121 Göd, Pesti út 72.

Bolondok-napi vetélkedõ 
(Jelentkezés március 29-ig, 
lásd a Könyvtári Híreknél!)

További programok a keretes
meghívókban!

Pure Illusion Klub
március 25-tõl kéthetenként pénteken, 19.00 órától

a Duna Csárda emeleti rendezvénytermében!
Élõ zene magyar és külföldi pop-, rock-, jazz-rock

feldolgozásokkal, saját számokkal egy fiatal tehetséges
csapat elõadásában. Gyere el, beszélgess, ismerkedj,

halgass igényes zenét! A belépés díjtalan!

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!
A Kis Természetbúvár Általános Iskola 

személyközpontú oktatási intézmény idén is szeretettel várja je-
lentkezõit. A szeptemberben induló iskolai elõkészítõ csoportba 5-
6 éves gyermekeket várunk.  Az elsõ osztályba maximum 15 gye-
reket tudunk fogadni.     Szülõi tájékoztatókat tartunk:

- április 9-én du. 5 órakor - április 16-án du. 3 órakor
A tájékoztatók helye: Göd, Jávorka u. 14. (A Bagoly Tanodában)

További információt telefonon lehet kérni: 06-27-330-142
vagy a 06-70-28-600-28 számon Bilkó Ágnestõl

Hogy mi is a BAGOLY TANODA? Egy kis természert-
búvároknak való kreatív játszóház. Sok-sok érdekesség a ter-
mészet titkainak felfedezése, kézmûves foglalkozások, közös
játék, zene és móka várja az idelátogatókat. 

A programokat elsõsorban 4-7 éves gyermekek számára állí-
tottuk össze, de ha a kistestvér is eljön anyuval vagy apuval, õk
is jól fogják érezni magukat a babajátszó sarokban.
A Tanoda helye: Göd, Jávorka u. 14. (a Gödi Biológiai Állomás
Területén a faházban) 
Minden második szombaton délután 3 órakor. További infor-
máció: telefonon: 27-330-142 vagy 06-70-28-600-28
Illetve  a bilkoagnes@freemail.hu vagy a ktai@vnet.hu e-mail
címen lehet kérni

ISMÉT BAGOLY TANODA
PROGRAMJA
MÁRCIUS 12-TÕL ÁPRILIS 9-IG

MÁRCIUS 12. SZOMBAT
- Sziasztok, bemutatkozó; - Már éled a természet. A tavasz elsõ hír-
nökei.
Választható programok: Hogyan születnek a növények? Termé-
szetbúvár kísérlet; - Neked mit jelent a tavasz? Festmény, zsírkré-
ta kép vagy rajz készítése kedved szerint; - Ékszerek gyöngybõl
tésztából magokból és egyebekbõl.; 
- Közös játék; - Búcsúzás

MÁRCIUS 26. SZOMBAT
Húsvétra készülünk. Sziasztok bemutatkozó; Mi is a Húsvét? Kö-
zös beszélgetés.

Választható programok: - Hímestojást készítünk. Tojásfestési
technikák; - Dísz az ünnepi asztalra; - Locsolóverseket tanulunk
Népi játékok felelevenítése: közös játék; Búcsúzás

ÁPRILIS 9. SZOMBAT
-Sziasztok, bemutatkozó; -Madarakról mindenkinek. Mi történik
tavasszal? Mirõl szól a madárének?
Választható programok:  - Madárének bemutató; - Indián fejdísz
madártollakból ; - Bõrszütyõt készítünk
-Keresd a párját, Közös játék; -Séta az arborétumban, madárles;
Búcsúzás
Ezen a napon du. 5 órakor és április 16-án du. 3 órakor a Kis
Természetbúvár Általános Iskola szülõi tájékoztatót tart a Ba-
goly Tanodában azon szülõk számára akik érdeklõdnek az
összel induló elsõ osztály vagy az iskolai elõkészítõ csoport
iránt!

Megkezdõdött a megyei I. osztályú csapatbajnokság tavaszi soroza-
ta. Eddig három forduló lebonyolítására került sor.
Elõször az õszi 2, majd azt követõen 3. helyen szereplõ csapatok
ellen szoros küzdelemben mindkétszer 11:7-re kikaptunk, nem sok
hiányzott a meglepetéshez. A 3. fordulóban az ugyanannyi pontot
szerzett Százhalombatta ellen idegenbõl hoztuk el a két pontot.
A játékosok eddig jó teljesítményt nyújtottak, reméljük, ez meg fog
mutatkozni a további eredményekben is.
A lejátszott mérkõzések:
Zsámbék – Göd 11:7 (gyõzött: Félix 3, ifj. Gulyás 2, Nagy 1,
Szigeti 1)
Göd – Dabas 7:11 (gy. Ifj. Gulyás 3, Félix-Nagy-Szigeti 1-1-1,
páros: ifj. Gulyás-Félix)
Százhalombatta – Göd 5:13 (gy: ifj. Gulyás-Félix-Nagy-Szigeti 3-
3-3-3, páros: ifj. Gulyás-Félix)
Az elõzõ tudósításban említettem, hogy Varga I. részt vesz a
diákolimpia megyei döntõjén, ahol sikeresen helytállt, a közép-
mezõnyben végzett, kieséses rendszerben két fordulón túljutott.

(GULYÁS)

Belépés családostul
Március 13-án, vasárnap: Gyalogtúra 

Gyülekezõ:10-kor a zebegényi vasútállomáson
Április 2-án, szombaton 15 óra: „Életforrás”

családi váltó- és ügyességi verseny
Helye: Alsógöd, Huzella T. Általános Iskola Sportcsarnoka

- Váltóverseny családi csapatok között
- Ügyességi versenyek; teljesítménypróbák

Részletes programot szórólapokon, plakátokon találhatnak meg
az érdeklõdõ családok!

Asztalitenisz

Gödi SE sakkeredmények
A Gödi SE I. csapata január 16-án a Pest megyei I. osztály 7. fordulójában
Budakalász csapatát fogadta a Duna Csárdában, és 6,5:3,5 arányú gyõzel-
met aratott. Nyertek: Malinik Attila, Beszterczey László, Sallai Péter,
Pongó István és Érsek Laura. Döntetlent ért el: Dudás János, Starosta János
és Antal György Bálint. A Gödi SE II. csapat Érdet fogadta itthon, és 4:6
arányú vereséget szenvedett.
Január 30-án a Gödi SE I. csapat a 8. fordulóban Zsámbék csapata járt
nálunk, és 5:5 arányú döntetlent értek el a hazaiak. Nyertek: Beszterczey
László, Sallai Péter és Pongó István. Döntetlent ért el: Dudás János,
Starosta János, Fekete József, Malinik Attila. A Gödi SE II. csapat
Dunakeszire utazott, és 7:3 arányú vereséget szenvedett. A Bajnokság
állása a 8. forduló után: 1.: Százhalombatta 62,5; 2.: Zsámbék 53,5; 3.:
Gödi SE I. 52,5; 4.: Vác 51; 5.: Dunakeszi 45; 6-7.: Törökbálint,
Budakalász 38; 8-9.: Erdõkertes, Érd 34,5; 10.: Szob 25,5; 11.:
Szigetszentmárton 24; 12.: Gödi SE II. 21 ponttal.

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

PROGRAMOK - INFORMÁCIÓ
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Az NB I/B-ben szereplõ Gödi SE nõi kézilab-
da csapata a téli felkészülés alatt négy új játé-
kossal erõsödött: Lázár Ildikó (Vác), Lázár
Szilvia (Esztergom), Vincze Zsuzsanna (Esz-
tergom), Fekete Kitti kapus (Csömör) szemé-
lyében.

A tavaszi elsõ fordulóban Gödi SE – Hajdú-
nánás 33 – 37 (16 -21)

Göd: Szondi – Lázár Sz 10, Orosz 3, Lázár
I. 5, Némethné 3, Baksa 4, Balázsovits 4, cse-
re: Gór Nagy 4, Fekete, Békési. Az elsõ helye-
zett ellen nagyszerûen játszott a gödi csapat,
de az utolsó öt percben a vendégek maguk ja-
vára fordították a mérkõzést.

Gödi SE – Csömör 31 – 29 (13 – 16)
Székely – Lázár Sz 4, Krcsoja 7,

Balázsovits 2, Baksa 4, Vince  10, Orosz 1,
csere: Lázár  I. 1, Gór Nagy 1, Mayer 1, Feke-
te, Szilágyi, Némethné, Békési. Edzõ:
Margaretovits Milenkó. Az elsõ félidõben a

vendégek végig vezettek. A szünet után a 13.
percben egyenlített a gödi csapat, majd fej-fej
mellett haladtak. A hajrában a gödi lányok
jobban összpontosítottak és visszavágtak az
õszi vereségért.                       

Március 3-án a Dunakeszi Sportcsarnokban
Magyar Kupa negyed döntõre került sor, Gö-
di SE a Dunaferr csapatát fogadta. Gödi SE -
Dunaferr NK 17 – 38 (7- 18), Gödi SE: Szé-
kely Beáta, Békési Melinda, Lázár Szilvia (2),
Orosz Krisztina (2), Lázár Ildikó, Németh
Andrásné (1), Baksa Roxána (5), Vincze Zsu-
zsanna (2), Balázsovits Mónika (3), Szondi
Zsuzsanna, Gór Nagy Katalin (2), Fekete
Kitty, Szilágyi Noémi. Dunaferr NK: Ferling

Bernadett (4), Szepesi Ivett (6), Pálffy Zsu-
zsanna (6), Németh Helga (2), Fauszt Éva (2),
Pigniczki Krisztina (2), Molnár Orsolya,
Kindl Gabriella (2), Trufán Noémi (1), Bohus
Beáta (2), Cracana Mihaela, Gáspár Gabriella
(1), Vincze Melinda (5), Takács Dalma (5)

A világklasszis csapat szereplését nagy
érdeklõdés kísérte, telt ház elõtt 38 – 17-re
a vendégek nyertek, de lányaink is kitettek
magukért. Remekül küzdöttek, vitte õket

szívük. Egy-egy látványos megoldás, szép
gödi gól után tombolt a publikum, zúgott
a: Hajrá Göd. A rendkívül sportszerû mér-
kõzés jó hírverése a magyar nõi kézilabdá-
nak. Ezt követte az autogram gyûjtõk ro-
hama. A mérkõzésen megjelent Sándor
István Göd polgármestere, Németh András
a magyar nõi kézilabda válogatott szövet-
ségi kapitánya. E mérkõzésre Bosch BT
egy garnitúra új melegítõt adott a csapat-
nak és a Dunaferr játékosainak ajándék
csomagot nyújtott át. Melegítõkre a hím-
zést és a nyomtatást Két Zoltán BT készí-
tette el támogatásként, díjmentesen. 

(Solymosi) 

Erõsödött a kézilabda csapat
A kézilabdázás ünnepe volt a Dunaferr vendégjátéka

Küzdelmes pillanatok, néha lányaink 
is megszorongatták a világhírû Dunaferrt

Sporttörténeti pillanat, itt még vezettünk...

Ferlingéknek a meccs után is 
állniuk kellett a rohamot

Immár 17 éve kerül megren-
dezésre az egykori legendás
sportvezetõ, nagyszerû mecenás,
Balázsovits János emlékére az õ
nevét viselõ futball torna.
Novemberi idõjárás is kegyeibe
fogadta az alsógödi pályára
kifutó kispályás labdarugó csap-
atokat. A 12 csapat lelkes,
nagyszerû focistái között olyan
egykori kiválóságok is magukra
öltötték a mezt, mint Nyilas
Elek, Nagy Tibi, Kriska Gábor,
Kekecs Csaba, Mudri József és
még sokan mások… A
Balázsovits Kupa sikeres ren-
dezéséhez hozzájárult a Gödi
SE, a Városi Önkormányzat, és
természetesen a Balázsovits
család. 

Eredmények: 
A csoport
Pomáz – Életuntak 4:0
Csúcs – Ózon 6:1
Pomáz – Csúcs 0:1
Életuntak – Ózon 3:1 
Pomáz – Ózon 6:1
Életuntak – Csúcs 0:3
A csoport végeredmény:
1. Csúcs 9 pont 10:1
2. Pomáz 6 pont 10:2
3. Életuntak 3 pont 3:8
4. Ózon 0 pont 3:15

B csoport
Leverpool - Naszály 3:1
Nézsa - Bimbó 2:2
Leverpool - Nézsa 3:1
Naszály - Bimbó 1:0
Leverpool - Bimbó 2:1
Naszály - Nézsa 1:1

B csoport végeredmény:
1. Leverpool 9 pont 8:3
2. Naszály 4 pont 3:4 
3. Nézsa 2 pont 4:6 
4. Bimbó 1 pont 3:5
C csoport
Dunapart - Piaristák 10:0
Izorajrer - Harcosok 1:5

Dunapart- Izorajrer 7: 1
Piaristák - Harcosok 0:3
Danapart - Harcosak 5:2
Piaristák - Izorajrer 2:1
C csoport végeredménye:
1. Danapart 9 pont 22:3
2. Harcosok 6 pont 10:6
3. Piaristák 3 pont 2:14
4. Izorajrer 0 pont 3:14

Döntõk:
Leverpool - Danapart 0:5
Danapart - Csúcs 0:2 
Csúcs - Leverpool 3:0

A torna végeredménye: 
1. Csúcs
2. Danapart 
3. Leverpool 
Gólkirály: Mundi Viktor,
Legjobb kapus: Ficza Norbert,
Legsportszerûbb csapat:
Leverpool
Ezúton is szeretném megköszön-
ni Sándor István polgármester
úrnak és Mudri József úrnak, és
mindazoknak, akik segítettek
lebonyolítani a Balázsovits
Kupát.
Köszönöm édesapám nevében
is, hogy itt voltatok. Jövõre
ismét várunk mindenkit szeretet-
tel.

Ifj. Balázsovits János

Balázsovits Kupa
Nyilas, Kriska, Nagy Tibi, Kekecs, 

Mudri és a többiek…

SPORT
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Gödi munkahelyre 
keresünk

1 fõ tapasztalt targoncást 

vasipari ismeretekkel, valamint

1 fõ szerszámélezési 

gyakorlattal rendelkezõ, 

fémipari végzettségû 

munkatársat élezõ üzemünkbe.
Érdeklõdni 

Képes Tamás 
szervizvezetõnél lehet:

27/345-292/118

Konténer rendelés
Sitt, sóder, homok, 

termõföld stb. 
szállítás!

Lomtalanítás 
4-5-6-7 m3 

konténerekkel, 
gépi földmunka.

Tel.: 06-20-941-5805

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

MNF Magyar Nemzeti Front  -  Gödiek ’56 Igazáért Civil Szervezet 

M E G H Í V Ó
2005. március 27-én, délután 5 órakor 

„Hazánkért” nemzeti találkozót tartunk.
Helyszín:

Turul Madár Magyar Nemzeti Klub
Felsõgöd, Margit u. 7.

Elõadók: Dúcz László, író: õsi jelképünkrõl 
a turulmadárról tart elõadást

és Dénes János,  volt elítélt forradalmár: 
’56. igazáról, és a mai Magyarországról.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Érdeklõdni lehet: Farkas Éva 330-404, 06-70-537-3385

HITEL
magánszemélyeknek
és vállalkozóknak,

BAR-
listásoknak is!

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

A Gödi SE labdarúgó szakosztálya
1920-ban alakult meg és azóta
rendületlenül tartja magát.

A 2004 – 2005. bajnoki évben a
Pest megyei II. osztályban szerepel a
Gödi SE labdarúgó csapata, az õszi
idényt a kilencedik helyen zárta –
mondta Mudri József a labdarúgó
szakosztályvezetõ helyettes.  Az õszi
szezonban szívesebben láttuk volna
a csapatot az elsõ ötben, de remélem
a fiúk tavasszal kitesznek magukért.
Õsszel Erdélyi, Kiss, Csuka
emelkedett ki, és ehhez jöttek a
bajnok ifibõl beépülõ fiatal lab-
darúgók, Bogdán, Szabó és a töb-
biek jó szereplése. Az elsõ csapat
húszas kerete az idei felkészülést
január 10-én kezdte el Turtóczki
Sándor edzõ vezetésével. Nagy
veszteség ért minket, Erdélyi János
„gólgyáros” Dunaharasztira igazolt.
Alabdarúgás vezetésében is változás

történt, Szilágyi Sándor lett a sza-
kosztályvezetõ. Az õszi szerepléshez
tartozik, hogy a tavalyi ifjúsági
bajnok csapat meggyengült, de így is
az ötödik helyen zárták az idényt. A
serdülõ csapat a váci körzeti bajnok-
ságban a második helyen végzett. Az
ifiknél és serdülõknél a csapat edzõ-
je Tuza József. A téli idõszakban
teremtornán nem vettünk részt, csak
a serdülõk voltak Tökölön, a magas
anyagi kiadások miatt.

Az öregfiúk szerepeltek a legjob-
ban, két pont elõnnyel vezetnek a
bajnokságban Vikker elõtt, továbbra
is cél a bajnokság megnyerése
valamint az, hogy jól érezzük
magunkat a pályán. Ennél is
fontosabb, hogy a csapatszellem jó
legyen, egyébként a csapatban vál-
tozás nincs. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Labdarúgás

Új vezetés, új tervek

A GÖDI SE sakkozóinak ser-
dülõi közül 2005. január 29-
én Szentendrén az ANON-
IMUSZ-TUSI KUPÁN a 7
fordulós 2x15 perces RAPID
Sakk Versenyen Érsek Ákos
az óvodások korcsoportjában
5 ponttal az elsõ helyen vég-
zett. Érsek Laura korcsoport-
jában 3 ponttal a 2. helyen
végzett. Gratulálunk!

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

Gyermekek a
sakkasztalnál

MEGHÍVÓ
A Gödi SE Sakk Szakosztálya a felsõgödi Duna Csárdában 

vívja mérkõzéseit:
Március 20-án 10.00 órától: GÖD - VÁC

Április   03-án 10.00 órától: GÖD – TÖRÖKBÁLINT
Az SE vezetõi és a sakkozók szeretettel várják az érdeklõdõket 

és a szurkolókat!

SPORT - INFORMÁCIÓ - HIRDETÉS
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SPORT - INFORMÁCIÓ - HIRDETÉS
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• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosoga-
tógépek, mikrohullámú sütõk, villany-
tûzhelyek javítását vállalom – garanciá-
val. Telefon: 06-20-318-1325, 27-359-
975/31 mellék szombaton és vasárnap is.

• PVC-csõ - 200 mm-es, 2 x 6 m
hosszú, valamint házi készítésû asztali
körfûrész olcsón eladó. Telefon: 06-70-
5087-166

• Leinformálható, aktívan dolgo-
zó középkorú férfi eltartási szerzõ-
dést kötne vagy életjáradékot fi-
zetne lakásért. Telefon: 06-70-548-
7014

• Helyiség kiadó üzletnek, irodának -
Felsõgödön, a Lenkey utcában. Telefon:
06-27-332-245, vagy 06-30-211-5534.

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú teker-
cselés, ablak és lakástakarítás, kulcsmá-
solás Gödön a Kincsem Parkban. Ny:
10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-
296-1771 

• Ugynitt tetõtéri 20 m2-es iroda he-
lyiség bérbeadó.

• Matematika, fizika oktatását, kor-
repetálást, érettségi felkészítést középis-
kolások számára vállalok Gödön, illetve
Dunakeszin: 06-20-973-1679.

• Háromszálas önolajozó texima fe-
dõzõ eladó. Ára: 80.000 Ft. Vincze
Lászlóné, tel.: 06-30-851-1632

• Mellékjövedelem! Fogyhat! 06-
70-605-7337

Apróhirdetések Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438



27



28



29

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

Referenciák, garancia!
Az április végéig  lekötött

munkákra  20 % kedvezmény!
T.: 06-70-508-7166

Egyszerûtõl a luxusig!

LAKÁS
FELÚJÍTÁS

Csempézés - 
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
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