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Egy sikeres 
életmû koronája

Négyszemközt a Kossuth-díjas Vitray Tamással
- A Gödi Körkép valamennyi olva-
sója nevében szeretettel köszön-
töm városunk elsõ Kossuth-díjas
polgárát, a magyar televíziózás
kiemelkedõ személyiségét, Vitray
Tamás urat! Mit gondolt, mit ér-
zett, amikor március 15-én, nem-
zeti ünnepünkön a Parlament ku-
polatermében átvette a Kossuth-
díjat a közjogi méltóságoktól? 

- Az ember ilyenkor csak bol-
dogságot érezhet, valaminek a be-
tetõzését. Magam is úgy vagyok
vele, hogy ez az elismerés lezárja
eddigi tevékenységemet. Ezután
még az ember dolgozhat, csinálhat
ezt-azt, irogathat is, szerepelgethet
is, de ez volt tulajdonképpen az a
cezúra, az a vonal, ami aláhúzza,
elválasztja, amit eddig csináltam.

- Az ön értékrendje szerint a
Kossuth-díj megkoronázta négy
évtizedes munkásságát, rendkívül
gazdag és színes életmûvét?

- Igen. A leghatározottabban.
Elõször 1978-ban, 28 éve terjesz-
tettek fel, ez most a tizedik alka-
lom volt. A minap azon gondol-
kodtam, ha akkor megkapom, ta-
lán már régen abba hagytam volna
a szakmát. Abban az idõben két-
ségkívül nagyon sikeres két év állt

mögöttem. Még ma is emlegetik
az idõsebbek, a Csak ülök és me-
sélek; a Sok van mi csodálatos;
Ötszemközt címû mûsoraimat.
Sok-sok sikeres sorozatom volt.
Úgy éreztem, hogy arra már nem
lehet rátenni egy lapáttal sem,
ahogy mondani szokták. Ilyen
szempontból kifejezetten jó is,
hogy ilyen öregemberként kaptam
csak meg. De mindenképpen örü-
lök.

Folytatás a 3. oldalon.

Ötszemközt Iharos Sándorral 
1973-ban

Mi „csak” nyugodt körülmények között szeretnénk élni Bócsán

Elhunyt II. János Pál pápa
(1920-2005)

Heves hangulatú, idõnként indula-
toktól sem mentes lakossági fóru-
mot tartottak Bócsán, a TopHáz
Egészségügyi Otthon ebédlõjében
április 5-én kedden. A fórumot –
melyen jelen volt Sándor István pol-
gármester és Lampért Róbertné, a
Bócsatech Kft munkatársa – Lenkei
György, a választókörzet képviselõ-
je hívta össze. Az összejövetelen
Sándor István polgármester részlete-

sen beszélt a városfejlesztés aktuális
kérdéseirõl – köztük a csatornázás
V. ütemérõl, mely ezt a település-
részt is érinti -, majd Lampért
Róbertné kérte a jelenlévõk támoga-
tását, hogy a munkásszállóvá átala-
kított volt bõrgyári épületet haszná-
latba vehessék. Ez utóbbi téma vál-
totta ki a fórumon jelenlévõk harag-
ját.

Folytatás a 11. oldalon.

Nem akarnak 
munkásszállót a bócsaiak

A polgármester és a körzet képviselõje 
a lakosság érdeke mellett állt ki

Nyolcvannégy éves
korában április 2-án
este 9 óra 37 perckor
elhunyt II. János Pál
pápa, a világ több
mint egymilliárd ka-
tolikus hívõjének
egyházi vezetõje.

A néhai pápa földi
maradványait ápri-
lis 8-án,  a hívõk elõl
elzártan a  Szent Pé-
ter-bazilika altemp-
lomában helyezték
örök nyugalomra.

Írásunk a 2. oldalon.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepség a törté-
nelmi események egyik legendás honvédtiszt-
jének, Nemeskéri Kiss Miklós ezredes egykori
gödi birtokán kora délelõtt a Himnusz közös
éneklésével vette kezdetét. A Gaude Városi
Énekkar színvonalas mûsora után Hamarné
Kismartoni Adrienn, a Polgármesteri Hivatal
fõtanácsosa mondott ünnepi köszöntõt.  

Ahonvédtiszt emléktáblájánál, majd innen
tovább vonulva a lánglelkû költõ-forradalmár,
Petõfi Sándor és nemzet kormányzója, Kos-
suth Lajos szobránál helyezték el a megemlé-
kezés és a hála koszorúit a Városi Önkor-
mányzat vezetõi, a pártok, társadalmi és civil-
szervezetek, az intézmények, a kisebbségi ön-
kormányzatok vezetõi és képviselõi, a tanuló
ifjúság képviselõi. 

A Kossuth téri megemlékezés után -, me-
lyen közremûködött a Napos Oldal Nyugdíjas
Klub énekkara – a József Attila Mûvelõdési
Házban Arany-Tóth Ágnes, a Huzella Tivadar
Általános Iskola pedagógusa mondott ünnepi
beszédet.

A157 évvel ezelõtti történelmi események
méltatását követõen – 2004. Legjobb sporttel-
jesítményéért - „Kóczán Mór Vándordíj Göd”
kitüntetést vehette át Balázsovits Mónika, a
Gödi SE kézilabda csapat játékosa, Balogh Ist-
ván, a Gödi SE lovas szakosztály tagja és a
Németh László Általános Iskola és Mûvészet-
oktatási Intézmény ’92-es korosztályú labda-
rúgó csapata. (Alabdarugók edzõje 2004 szep-
temberéig Bagócsi Sándor volt, õsztõl Dankó
László irányítja a szakmai munkát.) A díszes
serleget Kóczán Mór két unokája, Jeszenszky
Attila és Jeszenszky István adta át Sándor Ist-
ván polgármester társaságában.   

Március idusán rendezett városi ünnepség
befejezéseként a Huzella Tivadar Általános Is-
kola 4/b osztályos diákjai szívet és lelket me-
lengetõ, megrendítõen szép mûsorral emlé-
keztek meg az 1848-49-es forradalomról és
szabadságharcról. Az elõadás után a közönség
felállva tapsolt hosszú perceken át. Sándor Ist-
ván polgármesteri dicséretben részesítette a
mûsorban szereplõ diákokat.   

Írásaink a  4. és az 5. oldalon.

Március idusán
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Az alsógödi katolikus templomban április 3-ról 4-re virradó éjszaka
Õszentsége, II. János Pál pápa életéért, majd halála után lelki
üdvéért, emlékéért és hálából az esti és a másnap reggeli mise (18 óra
8.30) között a Kolping család tagjai, a Kolping iskolába járó
gyerekek szülei és más hívõk virrasztást tartottak a Szent Atyáért. A
házigazdák óránként váltották egymást, s fogadták a betérõket.

Virrasztás a pápáért
Nemsokára átadásra kerül a Németh László Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény új tornacsarnoka. Megvalósul gyer-
mekeink kulturált testnevelési lehetõsége, valamint ezzel
párhuzamosan Göd sportjának a megfelelõ színvonalra emelése. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2005. március 31-ig 312
fõ vásárolt összesen 1.166.000.-Ft értékben téglajegyet. Az összeg a
Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány számlájára
folyt be, melybõl az új sportcsarnok belsõ berendezésének
sporteszközeit kívánják megvásárolni.

Az eddigi befizetéseket megköszönve kérjük, támogassa továbbra
is a kezdeményezést, és vásároljon téglajegyet 1000,-, 5.000,-,
10.000,-, 50.000,-, 100.000,- Ft értékben. 

A megvásárolt téglajegyek a nyitó ünnepségen vehetõk át,
melynek idõpontjáról tájékoztatjuk az érintetteket.

SÁNDOR ISTVÁN

POLGÁRMESTER

A téglajegyek vásárlásához a csekk beszerezhetõ:
Polgármesteri Hivatal titkárságán, Németh László Általános Iskola,
Bagócsi Sándor testnevelõ tanárnál, Gödi SE labdarúgó pálya büfé, 
Polymix Kft., Rákóczi u. 103., Athos Pub, Duna út 1/b, Belga sörház,
Pesti út 72, Postahivatal, Pesti út 70., Gyurika BT. Hentesbolt, MI &
LA Húsbolt, Rákóczi út 15., valamint a Gödi SE bármelyik sza-
kosztályvezetõjénél.

Téglajegy 
a sportcsarnok javára

Célunk, a meglévõ hagyományokat közösen megõrizve 
együtt töltsünk egy napot a szabadban, együtt ünnepeljünk, 

és egyben újabb élményekkel gazdagodjunk 
EU-tagságunkhoz kapcsolódóan.

Tervezett programok:
Alsógödi Sportpályán és a Kiserdõben:

Egész nap, 9-23 óráig
Kirakodóvásár, ugrálóvár, játszóház, büfésátor 

Szalonnasütési lehetõség – fát biztosítunk! 
Délelõtt 9 órától

Kispályás focibajnokság, játékos sportversenyek, gyermekmûsor.
Délben ebéddel várjuk a város lakosságát, 

a tervek szerint gulyáslevessel, halászlével és zsíros kenyérrel.
Délután 14 órától

Helyi csoportok, közremûködõk fellépése, gyermekmûsor.

Este 18 órától
BOBAN MARKOVICS EGYÜTTES – szerb zenekar mûsora.

Este 20 órától ERDÕBÁL

A Felsõgödi Sportpályán: Egyházközségi Majális.

Egész nap, 9-17 óráig
Sportversenyek, családi 6próba, egyéni ügyességi versenyek.

-.-
A programok megvalósítását a Miniszterelnöki Hivatal

pályázat útján támogatja.

Szeretettel várunk minden gödi és nem gödi érdeklõdõt!
A részletes programot plakátokon, szórólapokon ismerhetik meg.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

GÖD, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SZERVEZÕK

Európa-napok – városi majális 2005. május 1-én, vasárnap
az Alsógödi Sportpályán, a Kiserdõben és  a Felsõgödi Sportpályán

a város intézményeinek, szervezeteinek és aktív segítõik összefogásával!

A környezeti értékek hatékony védel-
me csak abban az esetben biztosítha-
tó, ha az Önkormányzattal ezen fel-
adatok ellátása érdekében együttmû-
ködnek a település lakói, a civil és tár-
sadalmi szervezetek, intézmények.
Az együttmûködés érdekében pályá-
zat kiírására vonatkozó javaslatot ter-
jesztek elõ, amelynek fedezetét az
elõzetes egyeztetések alapján az aláb-
bi források jelenthetnék:
- Városfejlesztési Bizottság kereté-
bõl 700.000.- Ft
- Polgármester úr saját keretébõl
200.000.- Ft, így összesen 900.000.-
Ft áll rendelkezésre.

VÁROSFEJLESZTÉSI- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI 

PÁLYÁZAT

Göd Város Önkormányzat Városfej-
lesztési Bizottsága pályázatot hirdet
a település mindazon lakói, civil és

társadalmi szervezetei, intézményei
részére, amelyek hozzá kívánnak já-
rulni Göd épített és természetes kör-
nyezetének megóvásához, a telepü-
lés környezetvédelmi arculatának
fejlesztéséhez.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:
- a pályázó maximum 2 oldalban
megfogalmazott szakmai elképzelé-
sét, a megvalósításhoz szükséges
pénzügyi tervet, az igényelt támoga-
tást, társadalmi szervezet esetén a
képviseleti jogosultság igazolására
szolgáló dokumentumokat.
A pályázat benyújtásához szükséges

ûrlapot a Polgármesteri Hivatal szer-
vezési elõadójánál, Jónásné Héder
Hedvignél vehetik át, vagy letölthetõ
a www.god.hu önkormányzati hon-
lapról.

A pályázati úton a pályázók között
felosztásra kerülõ támogatás összege
összesen: 900.000.- Ft.

A pályázatok benyújtási határideje:
A Gödi Körképben való megjelenés-
tõl számított 30 nap.

A pályázatokat az alábbi címre kér-
jük benyújtani:

Göd Város Önkormányzat, Ilyés Gi-
zella környezetvédelmi tanácsnok,
2131 Göd, Pesti út 81. „Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi pályá-
zat” jeligével ellátva.
A határidõben beérkezett pályázato-
kat a bizottság soron következõ ülé-
sén bontja, majd értékeli, és a legér-
tékesebb pályázatokat – a beérkezett
pályamunkák számától és tartalmától
függõen – támogatásban részesíti.

A pályázati kiírást meg kell jelen-
tetni:
- az önkormányzat honlapján
- a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáb-
láján
- a Gödi Körkép következõ számá-
ban.

ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi tanácsnok
MARKÓ JÓZSEF

Városfejlesztési Bizottság 
elnöke

Pályázati felhívás
VÁROSFEJLESZTÉSI- 

ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT
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Folytatás az 1. oldalról.
- Mindannyian tudjuk, hogy nem az „öreg-

embernek” szól a kitüntetés, hanem az ön szak-
mai felkészültségének, tudásának, az ön által
vallott és képviselt értékrendnek. 

- Meglehet. De ebben nagyon sok szerencse
is volt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a
lényeges elemet, amit senki sem tud megcáfol-
ni, hogy én olyan lehetõségeket kaptam attól a
puszta ténytõl, hogy a televíziózás Magyaror-
szágon akkor kezdõdött. Én együtt haladtam,
nõttem, öregedtem a televízióval. Ezeket a le-
hetõségeket már senki emberfia nem fogja
megkapni, mert objektíve lehetetlen.

- Ez vitathatatlan tény, de az is igaz – gon-
dolom én –, hogy sokan kapnak lehetõséget ma
is. Mégsem tudnak élni vele…

- Mindenki kap lehetõséget, ám az igények
mérhetetlenül leegyszerûsödtek az én szá-
momra. Ma fölépítik, „megcsinálják”, reklá-
mozzák, szerepeltetik, de azért arra vigyáznak,
ha elég belõle, arra az esetre legyen három-
négy ugyanolyan még. Manapság csereszaba-
tos emberekre van szükség. Úgy cserélgetik
õket, mint a mai modern masinákban a panelt.
Nem javítgatjuk, nem toldozzuk, kivesszük és
beteszünk egy másikat. Így van ez az én szak-
mámban is manapság. Miután már tanítok is
elég régóta, látom ezeket a fiatalembereket,
akik ott ülnek velem szemben négy évig, azt
kell mondanom, hogy sokkal-sokkal többre al-
kalmasak, mint az igény, amit velük szemben
késõbb támasztanak.

- Ez is azt bizonyítja, hogy a világ nem jó
irányba halad, az értéknek nincs értéke!

- Hogy a világ merre halad Vetési úr?...
Mindig úgy éltünk, gyerekkorunkban is azt
mondták az öregebbek, hogy „bezzeg régen”.
Én is ezt mondom, nehogy azt higgyék, hogy
nem. De abban annyi minden benne van, az
életkorunk... Amikor én gyerek voltam, ki
gondolt volna a computerre, évekig vártunk a
telefonra. Ma a 11 éves kis unokám telefonál-
gat a mobiljával, sétál föl-alá és beszélget a ha-
verjaival. De mennyi mindent lehet még mon-
dani. Vén fejjel, messze hatvanon túl meg kel-
lett hogy tanuljam a computert, hogy ha egyál-
talán akarok valamit... Merre halad a világ?
Egy kicsit elgépiesedik, kicsit szívtelen lesz,
egy kicsit leegyszerûsödött, de azért cserébe
kaptak az emberek mást. Gondoljon bele, nya-
fogunk, hogy milyen az életünk, mennyi min-
den fenyeget, környezetszennyezés stb.,
ugyanakkor az átlagéletkor hatalmasat meg-
növekedett. Az én nagyapám 66 éves korában
halt meg, de amennyire én visszaemlékszem,

már sokkal elõbb, az ötvenes éveinek második
felére, õ már egy öreg bácsi volt, már lassan
járt... Én pedig, 56 éves korom körül még vi-
dáman teniszezgettem. Amai napig is minden
nap úszom közös „falunk” strandján, jövök-

megyek, én nem érzem magam öregember-
nek, pedig már hetvenháromban vagyok. Ez
mind mond valamit. Amikor jön az utánunk
lévõ generáció, õk is eljutnak egy életkorig, azt
fogják mondani, hogy hát merre haladt ez a vi-
lág, ej de borzasztó.

- Generációk nõttek fel riportjain, több ezer
interjú jelzi az ön sokoldalúságát. Ön volt „A
Televízió”, egyszemélyes intézményként for-
málta az ország ízlését, gondolkodását. A sok-
sok riport közül ki lehet emelni egyet-egyet, az
ön számára legértékesebbeket?

- Ezt nem fogom tudni megtenni. Rengeteg
volt. Ahhoz túl sok volt, hogy az ember válo-
gathasson, és ez nem is attól függ. Nem úgy
van, hogy attól kedves, mert az illetõ valamiért
mondjuk nagy ember volt, vagy szép nõ volt.
Ezek nem számítanak, ez véletlen jön így lét-
re, hogy valamiért emlékezetesé válik. Lehet
egy civil ember, szegény ember, aki jelentékte-
lenként éli az életét, mégis történik vele vala-
mi. Nem vállalhatom…

- Több mint húsz olimpiáról, a világverse-
nyek sokasáról közvetített. Volt kedvenc spor-
tolója?

- Ezt se tudom így megmondani. Sõt azt is
meg kell vallanom, hogy nem volt soha ambí-
cióm, hogy nagyon bizalmas viszonyba kerül-

jek sportolókkal. Úgy gondolkodtam errõl,
hogy akkor a tárgyilagosságok szenvednek
kárt. Én például – nem fogja elhinni – egyet-
len egy futballistával sem voltam baráti vi-
szonyba, jó ismerõsként igen, leültünk, be-
szélgettünk. Sándor Csikart például rendkívül
szeretem - kölcsönös -, de nem voltunk bará-
tok, a szó igazi értelmében. Elhíresültem
Egerszegi Krisztinával, hála Istennek, pedig
az uszodán, vagy versenyen kívül háromszor
se találkoztunk az életben. 

- Azt a nézõ megérzi, ha a riporter a sporto-
ló teljesítményét, kvalitásait tiszteli, ha kedveli,
ha „civil” emberként is drukkol sikeréért.
Klasszikus példa erre Egérke csodálatos gyõ-
zelmérõl, vagy a kajak négyes athéni diadalá-
ról szóló riporteri örömódája.

- Ez szóról-szóra így van, ez így termé-
szetes. 

- Számomra, a távoli Sydneyben rendezett
olimpia varázslata minden eddigi ötkarikás já-
tékot felülmúlt. Athén viszont – noha itt volt egy
karnyújtásnyira – közel sem érintett úgy meg,
mint a kenguruk földjén rendezett játékok. A
terrorveszély, a dopping ügyek háttérbe szorí-
tották a sportteljesítményeket is. Ön is így látta?

- Teljesen egyetértek önnel. Ugyanígy lá-
tom, nem tudom pontosan, mivel függött ösz-
sze, mert amit ön mond, azok lehetnek okai, te-
hát hogy keserves híreket kellett tudósítani, de
hozzáteszem, hogy azokban az országokban,
ahol sikerekrõl szólt a nóta, azok sem találták
Athént megközelítõleg sem olyan hangulatos-
nak, mint amilyen Sydney volt. Érdekes, mert
Athénért nagyon sokan lobbiztak korábban, és
amikor Atlanta kapta meg a rendezés jogát, so-
kan azt mondták, hogy ez disznóság, igazságta-
lanság. Atlantában egy nagyon hangulattalan
olimpia kerekedett. Erre itt van Athén, és ez
sem tudta fölülmúlni. Sydneyben az emberek

imádták az olimpiát. Athénban, ha bementem a
város központjába, nem is lehetett tudni, hogy
olimpia zajlik. Igaza van, ez egy hangulattalan
olimpia volt. Pekingben biztos, hogy kápráza-
tos olimpia lesz, de maga az olimpia sok tekin-
tetben áldozatul esett a televíziónak és a pénz-
nek. Areklámozó akkor ad pénzt, ha sokan né-
zik. Sokan pedig, akkor nézik, ha tömören,
koncentráltan egybe adható a mûsor. Így aztán
a verseny igazi sportszelleme áldozatul esik.
Nem beszélve arról, hogy ma már az olimpia
egzisztenciális kérdés. Arról szól, hogy gyõz-e
valaki, amivel az egész életét megalapozhatja, s
bizony a siker érdekében képes arra is, hogy til-
tott szerekhez nyúljon. Én nagyon pesszimista
vagyok e tekintetben.

- Nemcsak a sportolók versengnek a dicsõ-
ségért, az élet minden területén óriási verseny
dúl. S ez igaz a riporterek, az újságírók vetélke-
désére is. Kit tekint Önhöz fogható tehetségnek,
akire azt mondhatja, hogy igen...

- Tekintve, hogy az élet megtisztelt azzal,
hogy többfélét mûvelhettem, nagyon nehéz,
mert mint korábban mondtam, az én szerencsém
abban állt, hogy meglehetõsen sok mindent vé-
gezhettem. Utánam vagy késõbb, a kezdõk kö-
zött már nagyon nehezen adatott meg ez a fajta
sokoldalúság lehetõsége. Egyébiránt rengeteg
kiválóság van a generációk között. 1969-70-tõl
folyamatosan voltak ilyen csoportok, a házon
belül, akik az én óráimra jártak, Vitray-stúdiós-
nak nevezték magukat. Ma már a sokadik gene-
ráció ül az iskolapadban. Nem hiányzott a tehet-
séges ember, nagyon sokan nõtték ki magukat
jól. A lehetõség volt az, ami tovább korlátozó-
dott. Neveket nem mondhatok, mert ez mások-
ban sérelmet okozhat, és ez nem mérhetõ.

- A közönség szeretete a visszajelzés.
- Tudnék mondani önnek kiváló szakem-

bert, aki a közönségnél soha sem tudott iga-
zán olyan jó lenni, másrészt volt olyan, akit
én tökfilkónak tartottam, és mégis sikeres
ember lett belõle.

- Hogy önt idézzem: Azt mondta, ha a Kos-
suth-díjat korábban megkapta volna, akkor ta-
lán már nem dolgozna annyit, mint napjaink-
ban. Nos, a Kossuth-díj büszke kitüntetettjeként
a Nemzeti Sporttanács elnökeként, „A Rák el-
len, az emberét, a holnapért” alapítvány elnö-
keként, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
kinevezett egyetemi tanáraként dolgozik. Mi
motiválja önt, a munkája a hobbija?

- Erre nincs semmiféle hangzatos válasz,
hacsak az nem, hogy valóban a munkám a hob-
bim. A televíziózás hõskorában voltak évek,
amikor a Szabadság térrõl jóformán nem is
akartam hazamenni. Szívem szerint ott aludtam
volna, annyira imádtam. Az a különösen fontos
- hogy el ne kiabáljam -, nem kényszerülök
olyanra, amit ne szeretnék csinálni. Engem a
kutya nem kényszerített arra, hogy a sportta-
nács elnöki teendõit ellássam. Senki nem sértõ-
dött volna meg, ha azt mondom, hogy nem, hi-
szen ezért nem kapok fizetést, egy vasat sem.
Gondoltam nézzük meg, ha megfelelek jó, ha
nem, úgyis leváltanak. Tehát ez passzió. Ataní-
tás egy kicsit hiúsági kérdés is, mert engem, ab-
ból az intézménybõl, ahol most kinevezett
egyetemi tanár vagyok, felvételizõ diákként
folyton kirúgtak. A rák ellen küzdõ alapítvány
tevékenységét is önzetlenül segítem, bár sze-
rencsére az én családomban soha senki nem
volt érintett, de bármelyik pillanatban lehet. Az
ember azt mondja, ha másért nem, még babo-
nából is, kutya kötelességem segíteni.

- S szívesen mennek feleségével, Kállay Bo-
ri mûvésznõvel, ha hívják Dunakeszire, Vácra,
vagy Gödre, ahol immár közel tíz éve élnek. 

- Bizony. Nagyon szeretjük ezt csendes, ba-
rátságos kis várost, ahová feleségemnek kö-
szönhetõen költöztünk. Valóban, ha hívnak
bennünket, szívesen megyünk a Lions klub
rendezvényére vagy Dunakeszire, a Rotary
klubba. Szeretünk sétálni a közeli Duna-parton,
de igazából az én házamban érzem jól magam,
itt érzem magam gödinek. Korábban azt mond-
tam, hogy tavasztól õszig itt minden napot két-
szer él meg az ember. 

- Láthatóan elégedett, boldog ember.
- Igen, az vagyok.
- Köszönöm az interjút, további sikerekben

és jó egészségben gazdag életet kívánok önnek. 
- Köszönöm a jó kívánságot, hasonló szép

éveket kívánok minden kedves olvasónak.
VETÉSI IMRE

Egy sikeres életmû koronája
Négyszemközt a Kossuth-díjas Vitray Tamással

Egy képen három Vitray Tamás egy könyvnapi dedikáláson

Vitray Tamás elsõ olimpiájáról, a római akkreditációs igazolvány 
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Ki is volt Nemeskéri Kiss Miklós
és hogyan kapcsolódott személye
városunkhoz? – teszik fel a kér-
dést sokan, amikor az 1848-49
forradalom – és szabadságharc hõ-
sei között emlékezünk e nagysze-
rû honvéd ezredesrõl.

E kitûnõ férfiú, ki hû maradt ré-
gi nemesi családja „Virilier aude!”
– „Légy férfiasan merész!” jel-
mondatához, 1820. szeptember
22-én született a Tolna megyei
Miszla község melletti
Bikádpusztán egy földbirtokosi
családból. A szomszéd birtokon
Bezerédi István, a kiváló reform-
politikus élt, az õ szabadelvûsége
nagy hatást tett a serdülõ Kiss
Miklósra, akinek családja rokon-
ságban állt a késõbb vértanúságot
szenvedett Batthány Lajossal.
Nagybátyja, Nemeskéri Kiss Pál
örökbe akarta fogadni, feltéve, ha
a liberális ifjú megígéri: nem lázad
Bécs ellen. De Miklós ezt nem fo-
gadta el. Gimnáziumba a nagyka-
nizsai piaristákhoz járt, a gimnázi-
um végeztével jogi egyetemi ta-
nulmányokat folytatott Pesten.

Tanulmányai befejeztével, a
család egyik õse által létrehozott
alapítvány jóvoltából tanulmány-
utat  tett Törökországban, Egyip-
tomban, Olaszországban, Spa-
nyolországban, késõbb 1847-ben
Franciaországban  és Angliában.

Olaszországban megismerke-
dett Garibaldival, Londonban a
késõbbi III. Napóleon császárral.
Ennek a kapcsolatnak a késõbbi-
ekben meghatározó jelentõsége
van Nemeskéri Kiss Miklós életé-
re.

Külföldrõl hazatérve, 1844-ben
fogalmazó lett a helytartótanács-
nál, majd 1846-ban titkárrá nevez-
ték ki. Ekkor ismerkedett meg a
nemzetújító vezetõkkel, Teleki
Lászlóval, Irányival, Hajnikkal és
magával Kossuthtal, akiknek tö-
rekvéseit igyekezett elõmozdítani
István nádornál. 

A fiatal Nemeskéri Kiss Miklós
– alig 28 évesen – az elsõk között
csatlakozott a magyar nemzeti
hadsereghez, a honvédséghez. 

A márciusi események után lel-
kesen vetette magát a szabadság-
küzdelmekbe. A budai nemzetõr-
ség õrnaggyá választotta. A pan-
dorfi ütközetben dandártábornok-
ként harcolt, többször kitüntették,
majd budai várparancsnok lett.
1849-ben a kormánnyal Debre-
cenbe ment. Itt nevezték ki ezre-
dessé.

Bár katonai erényeihez nem fér
kétség, igazi diadalait a diplomá-
cia mezején aratta. A debreceni
kormány utasítására tárgyalásokat

folytatott a badeni forradalmárok-
kal. Majd 1849 nyarán került sor
arra a fontos küldetésre, mely
Londonba és Párizsba vezette. A
leszármazottak szerint az alábbiak
szerint történt: Pompás hintó vág-
tat az osztrák hegyek kanyargós
útjain 1849 nyarán. Szapáry Antal
ül benne meg a komornyikja.
Debrecenbõl jönnek, ahol a trón-
fosztás után a gróf megrettent a
várható következményektõl, s „ki-
maradt a játékból”. A bakon iz-
mos, kék szemû, huszonkilenc
éves, pofaszakállas kocsis feszít,
gazdájával angolul beszél. Szeren-
csére a különben szemfüles rend-
õrök nem gyanítják, hogy a lovak-
hoz igencsak értõ, de finom kezû
„kocsis” csak Szapáry nemrég el-
hunyt igazi brit kocsisának a pa-
pírjai szerint ánglius, valójában
színmagyar úr, aki nemrég még
huszár ezredesi uniformisban fe-
szített, most pedig Kossuth titkos
megbízásából Londonba igyek-
szik Palmerston miniszterhez,
hogy segítségét kérje…

Kossuth Lajos õt kérte meg,
hogy egy igen fontos üzenetet vi-
gyen Londonba Palmerston lord-

hoz, hogy a kormány részére köl-
csönt kérjen. Útját nem koronázta
siker, nem kapott a kormány hitelt.

A szabadságharc leverését kö-
vetõen minden birtokát elkoboz-
ták, õt magát távollétében halálra
ítélték, és képletesen kivégezték.

Nemeskéri Kiss ezredes nem
térhetett vissza Magyarországra,
ahol a halálos ítélete várt rá, így
hát egy ideig Londonban maradt,
segített a menekült magyar emig-
ránsoknak, õt nevezte ki Kossuth
Lajos angliai megbízottjává.

A hivatalos Anglia nem túl ba-
rátságos magatartása miatt átköl-
tözött a köztársasági Franciaor-
szágba és Párizsban telepedett le,
ahol igen szûkös körülmények kö-
zött élt. 1853-ban megnõsült, és
miután felesége vagyonos család-
ból származott, anyagi viszonyai
megengedték, hogy az emigrációt
támogassa.

Az 1867-es kiegyezés és a ko-
ronázást követõ amnesztia meg-
nyitotta Magyarország határait
Nemeskéri Kiss Miklós elõtt, aki
azonnal felmérte azokat a nagy
gazdasági lehetõségeket, melyek
csak úgy forrtak itt az országban.

Ekkor vette meg Göd birtokát
is, melyet késõbb második fiára,
Pálra bízta. Õ maga haláláig Fran-
ciaországban maradt, bár gyakori
látogatója volt Magyarországnak.

Gödön svájci mintára modern
istállókat építtetett és létesített egy

jól felszerelt tehenészetet.
Nemeskéri Kiss Pál gödi birtokán
elemi iskolát létesített és tartott
fenn, saját költségén úgyszintén
helyet és feltételeket biztosított
egy postahivatal részére.

Apja halála után Nemeskéri
Kiss Pál második fia, Géza vette át
a gödi birtok vezetését. Nagy sze-

repük volt abban, hogy Göd pusz-
tából egy faluvá fejlõdött.

A kastély, amelynek parkjában
most állunk 1944. december 9-ig
Nemeskéri Kiss Sándor és Géza
családjának lakóhelyéül szolgált a
család régi bútoraival, berendezési

tárgyaival berendezve, képeivel,
festményeivel, vadászati trófeái-
val feldíszítve.

Nemeskéri Kiss Géza 1945-tõl
49-ig a földbirtokából meghagyott
52 katasztrális holdon gazdálko-
dott. 1949. szeptemberében letar-
tóztatták, földjét elkobozták és
1951-ig volt fogságban.

Szabadulása után feleségével
Veresegyházra költözött és ott él-

tek 1956 nyaráig. Ekkor a Francia
Köztársaság Nagykövetségének
segítségével Franciaországba tele-
pült át.

(Ez az összeállítás Bajori Lázár
Endre újságcikke és a Gödi Alma-
nach írásai alapján készült.)

HAMARNÉ

KISMARTONI ADRIENN

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hõsei…

Nemeskéri Kiss Miklós honvéd ezredes



- A Nemeskéri-Kiss kúria a II. világ-
háború után teljesen lepusztult, ám az
elmúlt években hozzáfogtunk egy na-
gyon tudatosan építkezõ rekonstrukció-
hoz annak érdekében, hogy helyreállít-
suk a kúria, az épületegyüttes eredeti
szépségét, építészeti gazdagságát – in-
dulunk történelmi, építészeti, gasztro-
nómiai, képzõmûvészeti különlegessé-
get kínáló „idõutazásunkra” a házigaz-
da igényes kalauzolásával. 

A Nemeskéri Kiss család történelmi
nagysága elõtt tisztelgõ emléktáblánál
fejet hajtó 21. századi ember a legna-
gyobb alázattal gondol a magyarság
legjobbjaira, akik életüket is hajlandóak
voltak áldozni a nemzetért, a hazáért. 

A látogatót magával ragadja a hely
szellemisége, a környezet, a 200 éves
õspark és a díszkút szépsége és hangu-
lata.  – Ez a gyönyörû több hektáros õs-
park már kora tavasztól kezdõdõen a
hangulatos családi sétákon kívül lehetõ-
séget nyújt szabadtéri elõadások, hang-
versenyek és kerti mulatságok megren-
dezésére is – mutatja be a hely adottsá-
gait „idegenvezetõm”, aki jó gazda-
módjára óvja a történelmi idõkbõl szár-
mazó szellemi és tárgyi értékeket. Bõ-
ven volt, s még ma is van tennivalója
Murvai Zoltánnak, aki megszállott em-
ber hitével, és akaratával építi újjá azt a
csodálatos értéket, amely 1999-ben
még romokban hevert. – A korábbi év-
tizedekben az épület az enyészet marta-

lékává vált. A lepusztult épületbõl csak
a falak maradtak meg. Mindent elvittek,
tönkretettek, az éghetõ anyagokat fel-
gyújtották – emlékeztet a közeli múltra.
– Aszellemi örökség ápolása, újjáélesz-
tése mellett pénzt, energiát nem kímél-
ve fogtunk hozzá az épület rehabilitáci-
ójához. Nagy tisztelõi vagyunk a
Nemeskéri Kiss családnak. Még ma is
csodálattal gondolunk az õ politikai ki-
állásukra, emberi bátorságukra, arra az

Európa-hírû gazdaságra, amit az egyko-
ri pusztából felépítettek. Nagyra becsül-
jük õket mindazért, amit tettek, s aho-
gyan éltek. Ezt a szellemiséget igyek-
szünk továbbvinni, ápolni, s látogató-
inkkal megismertetni. 

Murvai Zoltánék rendkívül jó kap-
csolatot ápolnak a Nemeskéri Kiss csa-
lád leszármazottaival, akik rendezvé-
nyeiket õseik egykori birtokán rende-
zik. 

Az épületegyüttes termeit végigjár-
va, szebbnél szebb, értékesebbnél érté-
kesebb tárgyakkal, relikviákkal találja
szembe magát a látogató. Az értékmen-
tõ munkának köszönhetõen régi pom-
pájában gyönyörködhetünk a történel-
met idézõ Nemeskéri emlékszobában, a
falakon és a galériában sorakozó fest-
mények, vadász trófeák, mívesesen
megmunkált bútorok, emléktárgyak
szépséges kollekciójában. – Ez a könyv
Nemeskéri Kiss Miklósé volt – emeli le
a polcról az elsárgult papírlapba ívódott
történelmet Murvai Zoltán. - Szeret-
nénk, ha az õ szellemiségük nemcsak
bennünket érintene meg. Példás volt az
életük, s az ahogyan tanították a fiatalo-
kat, felépítették a gazdaságot. 

Ám a mai tulajdonos is büszke lehet
munkájára, arra az erõfeszítésre, mely-
nek eredményeként a látogatók elisme-
rõen csettintenek, ha körbejárják az
épület. Az épület jelenlegi funkciójá-
ban, külön termei és a galéria ízelítõt ad
a vadászat, képzõ- és iparmûvészet érté-
keibõl, valamint lehetõséget teremt
mindenféle bemutatóra, rendezvényre,
baráti, családi, üzleti ebédekre, vacso-
rákra. Diszkrét környezet, ínyenc kü-
lönlegességek, ízletes ételek, kiváló bo-
rok. 

Évszázadokon át koptatott lépcsõ-
kön jutunk le a kúria alatt épült 200 éves
boltíves pincébe, amely hangulatos la-
komák és rendezvények rendszeres
helyszíneként újra és újra visszacsábítja

a finom borok kedvelõit. Szervezett
borbemutatók keretében az ország 22
borvidékének több mint 80 díjnyertes,
palackos borából kóstolgathatnak a bor-
szeretõ vendégek – mondja a házigaz-
da, miközben az egyik leghíresebb ma-
gyar borvidékrõl származó borral koc-
cintunk. Az egyik pincében 120 fõ, a
másikban 75 személy tölthet el kelle-
mes órákat, akik jó hangulatáról 1000
palack borral gondoskodnak a pincérek. 

A finom zamatú, nagyon kellemes
bor igencsak jó étvágyra gerjesztett
bennünket. A kúria belsõ udvaráról nyí-
ló, értékes trófeákkal díszített St. Hu-
bertus Étteremben ízelítõt kapok ven-
déglátóm gasztronómiai ismeretibõl is,
akinek javaslatára fenségesen vad ét-
kekkel enyhítjük éhségünket. De, aki a
halételeket, a hagyományos magyar
konyha remekeit kedveli az is jól lakot-
tan távozik az étterembõl. A választék
kialakítása során gondoltak a reform
konyha kedvelõire, a wellnes progra-
mok részvevõire is. 

- Nagyon sok rendezvénynek adunk
otthont. A múltat idézõ elegáns terme-
inkben rendszeresek az esküvõi vacso-
rák. Ezek a termek alkalmasak konfe-

renciák, trainingek megszervezésére is.
A kúriához egy újonnan épült szálloda
szervesen kapcsolódik, fitness és well-
ness szolgáltatásokkal. A kúriában lévõ
képzõ- és iparmûvészeti galériánk ál-
landó és idõszakos kiállításokkal folya-
matosan nyitva áll a látogatók elõtt. Ki-
váló festõk gyönyörû vadász képei élet
közelbe hozzák a vadászat, a természet
és az állatvilág csodálatos világát – ma-
gyarázza rajongással a galériában az
ízig-vérig vadász, Murvai Zoltán. – A
kúriában rendezzük minden év február-
jában a Pest megyei vadászok és erdé-
szek bálját, júniusban kerül sor a Va-
dászfesztiválra, a Pest megyei vadász-
napra, november 3-án pedig a St. Hu-
bertus nap eseményire. Együttmûkö-
dünk az országos kamarával, a védegy-
lettel, elég sok országos szervezettel,
nemzeti parkkal, valamint a környezet-
védelmi minisztériummal. Vadászber-
kekben Göd neve rendkívül jól cseng.
De örömmel mondhatom, hogy a „ci-
vil” közönség körében is közkedvelt
kúriánk igényes színvonala, az a kon-
zervatív értékrend, melyet szolgáltatá-
saink során megtapasztalnak. 

Ön számára ebben az épületegyüt-
tesben, az értékek közül mi a legkedve-
sebb, mi az, ami érzelmileg leginkább
megfogta? - kérdezem beszélgetésünk
végén a kúria tulajdonosától. – Minden.
A falakból, a képekrõl áradó történe-
lem, a Nemeskéri Kiss család példás
életútja. Maga a helyszín, a termekbe, a
falakba ívódott békesség, az a tudat,
hogy a régmúlt történelmének zászlóvi-
võje, ápolója lehetek. A békeévek nyu-
galmát szeretnénk idelátogató vendége-
inknek biztosítani vadászias környezet-
ben, kulináris élményekkel fûszerezve,
egy patinás nemesi kúriában nagypol-
gári színvonalon, elegáns szolgáltatá-
sokkal, szolid árakon.

VETÉSI IMRE
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A magyar történelem gödi szigete
Madáchok, Grassalkovichok, Nemeskérik kései útódai

Az értéket és a szépet kedvelõ ember szíve nagyot dobban, ha megpillantja a gödi Nemeskéri-Kiss kúria XVIII. században épült klasszicista stí-
lusú mûemlék épületegyüttesét. A három hektáron elterülõ 200 éves õsparkkal övezett – folyamatosan újjáépülõ - 1600 négyzetméteres épület
minden szegletét áthajtja a történelem, a reformkor szellemisége. Egykoron a Madách családé volt, késõbb a Grassalkovichok Göd környéki
jelentõs birtoktestének székhelyeként funkcionált. 1867-tõl a Nemeskéri-Kiss család vásárolta meg az épületet a hozzátartozó földekkel együtt.
ANemeskériek igazi magyar hazafiak, elismert közéleti személyiségek és kiváló vadászok voltak – emlékezik elismerõen történelmünk jeles csa-
ládjáról a kúriában rendezett március 15-ei városi ünnepség után Murvai Zoltán, a 19. század hangulatát idézõ „birtok” mai tulajdonosa.
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Akellemes, tavaszias idõjárás bekö-
szöntével városszerte megkezdõdött
a szennyvízcsatorna hálózat építése.
Tizenkét alvállalkozó munkacsapa-
ta dolgozik a korszerû, környezetba-
rát rendszer kiépítésén. A bócsai
Mayerffy utcától kezdve a Rákóczi,
Szeder, Madách, Jácint, Rozmaring,
Bodza,, Dália, Harang, Fûzfa, Ke-
reszt, Thököly, József Attila,,
Nemeskéri utcán át a Pesti út
alsógödi szakaszáig bezárólag szin-
te mindenhol utat nyitnak a hatal-
mas munkagépek a csõvezetéknek.
Gödön befejezõ szakaszához érke-
zett a csatornahálózat építése. Az V.
ütemben 27 kilométeres – utcánként
eltérõ hosszúságú – szakasz készül. 

- A beruházás révén 1600 család
háztartásába jut el a környezetbarát
infrastruktúra. A közel egymilliár-
dos beruházás az idei nyár derekára
befejezõdik, s ezzel Göd csatorna-
hálózata teljessé válik – tájékoztat
Sándor István polgármester. – A
2002-es választási kampányban a
négyéves ciklus végére ígértük a
városi csatornahálózat kiépítését, s
ezzel szemben jó egy évvel koráb-
ban, 2005 nyarára megoldjuk ezt a
jelentõs feladatot. Anegyedik ütem-

ben - 2003-ban – tizenhat, idén hu-
szonhét kilométer csatorna épül(t),
amely összességében megközelíti a
kétmilliárd forintot.  Én ezt igen je-
lentõs beruházásként értékelem,
melynek megvalósításához közel
egymilliárd forint vissza nem térí-
tendõ állami támogatást nyert a vá-
ros. Ezt az örömteli tényt külön is
szeretném hangsúlyozni, mert saj-
nos nem mindenki ismeri, s fõleg
nem mindenki értékeli súlyának
megfelelõen - jegyezte meg néhány
„téves hírre” utalva a polgármester,
aki hasonló kategóriába sorolta a
közmûadóról városszerte keringõ
„híreket” is. – Tájékoztatom a la-
kosságot, hogy 2005. évi 12 ezer fo-
rint közmûadó 50 százalékát, az el-
sõ félévben esedékes 6 ezer forintot
mindenkinek be kell fizetnie a meg-
határozott idõre. A közmûadó 50
százalékának megfizetése mellett -
a megkötött szerzõdés alapján – az
LTP hozzájárulást is be kell fizetni.
Aközmûadó második félévben ese-
dékes - 6 ezer forint – részét ígére-
tünk alapján az önkormányzat ma-
gára vállalja. A kedvezményt ter-
mészetesen csak azon ingatlantulaj-
donosoknak tudjuk biztosítani, akik

az elsõ félévi befizetésüknek mara-
déktalanul eleget tettek. 

A polgármestertõl megtudtuk azt
is, hogy a beruházás szerzõdés sze-
rinti költsége 755 millió 667 ezer

forint, amit még 25 százalék ÁFAis
terhel. Az eddig elvégzett munkála-
tokért bruttó 472 millió 422 ezer fo-
rint fizetett ki a város.  

Sándor István elmondta még,

hogy 2006-tól kezdõdõen a Gödhöz
csatlakozott új rész, Nevelek dûlõ
csatornázását is megkezdik, ahol
már napjainkban is közel 500 ház-
tartást tartanak nyílván. Az egykori

szõdi lakosok elsõ alkalommal a
2006-os önkormányzati választás-
kor járulhatnak gödi polgárként a
szavazó urnákhoz. 

VTSI

Nyárra befejezõdik a csatornázás
Mindenkinek be kell fizetni az elsõ félévben esedékes közmûadót 

A bócsai Mayerffy utca csatornázása
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Amelegvizû medence csalogatóan kék vizében vi-
dáman labdáznak, „búvárkodnak” a gyerekek. Él-
vezik a víz, és a kellemes tavaszi napfény jótékony
hatását. A felnõttek a medence lépcsõin ülve be-
szélgetnek. Néhányan napoznak. 

Egy népes társaság, a Kincsem Családbarát Kör
tagjai – tizennégy felnõtt és húsz gyermek – a szép
áprilisi napot arra szánták, hogy a strandon össze-
gereblyézzék a fák elhullajtott leveleit, a törött ága-
kat, a zöldellõ fûben heverõ száraz avart. - Öröm-
mel tesszük – mondja az egyik édesanya, aki népes
családjával vette ki részét a munkából. – Szeretjük
a strandot, már nagyon várjuk, hogy megkezdõd-
jön a felújítása. Talán, akkor már az idevezetõ út is
elkészül. Bizakodunk! – siet dolgára.      

A városi termálfürdõ és szabadidõ centrum fej-
lesztését elõkészítõ tárgyalás sorozat intenzív sza-
kaszához érkezett – tájékoztatott Sándor István

polgármester, akinek tárgyalóasztalán sorakoznak
a strandfejlesztésére készült tervek változatai. A
szabályos méretû, hivatalos mérkõzések, úszóver-
senyek rendezésére alkalmas medence egyik olda-
lára lelátót is terveznek. Élményfürdõ, welness,
szauna, gyermekmedence, és még számos szolgál-
tatás várja majd a fürdõzõ, pihenni vágyó gödieket,
a termálfürdõbe látogató vendégeket. 

- A mi döntésünkön múlik, hogy mit építtetünk,
milyen nagyságrendû fejlesztést valósítunk meg,
ami természetesen hatással lesz a költségekre is. De
még ennél is fontosabbnak tartom, hogy a termál-

fürdõ továbbra is a város tulajdonában maradjon.
Nekem ez a határozott álláspontom, ugyanis meg-
gyõzõdésem, hogy a város egyik legnagyobb érté-
ke, a strand csak és kizárólag a város tulajdona le-
het – mondja a polgármester. - Bár nyilvánvaló,

hogy így a városnak többet kell vállalnia a beruhá-
zásból, de ez a „befektetés” hosszútávon minden-
képpen kifizetõdõ lesz. Számtalan példa igazolja,
hogy akkor döntünk bölcsen, ha a mûködtetés is a
város hatáskörében marad. 

Avonalas tervek fölött magyarázó polgármester
arról beszél, hogy hamarosan elkészülnek a részle-
tes tervek is. A német befektetõ társaság – amely
Németországban és más európai ország mellett
már Magyarországon is épített hasonló fürdõ
komplexumot – a folyamatban lévõ költségelem-
zés következtetéseit hamarosan ismerteti a város
vezetõivel. – Az már biztos, hogy az Európai Uni-
ótól a bekerülési összeg 30-35 százalékát vissza
nem térítendõ támogatásként megkapjuk. Ez na-
gyon jelentõs összeg. Aberuházás finanszírozását a
befektetõ, tervezõ cég német bank közremûködé-
sével oldja meg, ha a gödi testületek igent monda-
nak a fejlesztési elképzelésekre – avatott be a rész-
letekbe Sándor István. 

Kérdésre válaszolva a polgármester kiemelte,
hogy a közel kétmilliárdos beruházás 65-70 száza-
lékát kitevõ hitelt negyven év alatt fizetné vissza a
befektetõ társaságnak az önkormányzat. Az ilyen
konstrukcióban megvalósult beruházások tapaszta-
latai azt bizonyítják, hogy jól felépített marketing,
és kiválóan kidolgozott szakmai mûködtetés mel-
lett viszonylag hamar megtérül a befektetés.

Április elsõ hétvégéjén, a gyönyörû tavaszi nap-
fény nagyon sok napimádót, a termálvíz üdítõ ha-
tását kedvelõ látogatót vonzott a gödi strandra,
melynek földbuckás parkolójában hosszú sorok-
ban álltak a személyautók.

(VETÉSI)

Strandfejlesztés hitelbõl és uniós támogatásból
Sándor István: A strand kizárólag csak a város tulajdona lehet

Vidám lubickolás a termálfürdõ melegvízében

A Kincsem Családbarát Kör tagjai önzetlenül 
takarítják a száraz avart a stramd területén
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Ahelyi politikai közéletben érzékelhe-
tõ változások is jelzik, hogy a városban te-
vékenykedõ meghatározó politikai tömö-
rülések kimondva-kimondatlanul már ja-
vában készülõdnek a jövõ év õszén esedé-
kes önkormányzati választásra, melynek
jelentõs erõpróbája lesz a 2006 tavaszán
sorra kerülõ országgyûlési képviselõ vá-
lasztás. 

A városi képviselõ-testületben helyet
foglaló ötfõs ellenzéki frakció a közel-
múltban, közleményben adta hírül, hogy
– a három fideszes, egy MDF-es, és egy
polgári körös képviselõhöz – csatlakozott
a nemzeti frontos Dr. Bognár László. A
nevében és szervezettségében is megúju-
ló jobboldali tömörülés a jövõben Polgári
Szövetség frakcióként politizál a képvise-
lõ-testületben. 

- Dr. Bognár László úr csatlakozását

örömmel fogadtuk – mondja Lenkei
György, a Fidesz MPSZ városi elnöke, a
frakció munkáját irányító politikus.  

- Milyen politikai elhatározás motivál-
ta a szövetség létrejöttét, melyet a frakció
nevében is kinyilvánítanak?- kérdeztük a
régi-új frakció vezetõjét. 

- A politikai együttmûködést a hatéko-
nyabb és eredményesebb önkormányzati
munka elõsegítése érdekében szorgal-
maztuk. Ám azt sem hallgatjuk el, hogy
tanultunk a múlt hibáiból. Ugyanis a
2002-es választás végeredményének
számadatai egyértelmûen bizonyítják,
hogy a jobboldal megnyerte volna a vá-
lasztást, ha össze tudtunk volna fogni. Ma
is nagy hibának tartom, hogy nem voltunk
elég erõsek erõink koncentrálásához.
2006-ban ez nem ismétlõdhet meg. Ép-
pen ezért már a szövetség létrehozása elõtt
is rendszeresen konzultáltak a jobboldali
képviselõk, munkánkban megvolt az
összhang. De szükségesnek éreztük, hogy
ezt az összefogást szervezeti formában is
kinyilvánítsuk. E cél megvalósítása érde-
kében alakítottuk meg a Polgári Szövet-
ség frakciót.  

- Ez az összefogás, a jobboldali politi-
kai erõk koncentrálása egyúttal választási
szövetséget is jelent?

- Szövetségünk a választásokig szól.
Ha a résztvevõk úgy gondolják majd, jó
alapot jelenthet a sikeres választási szerep-
lésre és az azt követõ önkormányzati
együttmûködésre is. Dr. Bognár László úr
belépésével valamennyi, a testületben
képviselt jobboldali politikai szervezõdés

egységes frakcióba tömörült. Dr. Bognár
úr tapasztalt politikus, jártas az országos
politikában is, négy évig volt Göd polgár-
mestere. A frakció régebbi tagjai, önkor-
mányzati képviselõink és Dr. Bognár
László úr egyaránt olyan szellemi tõkét,
politikai tapasztalatot hozott a Polgári
Szövetség frakcióba, melyek alapján bí-
zunk a 2006-os választásokon a jó szerep-
lésben. Bár hat fõre nõtt a jobboldali frak-
ció létszáma, azonban még mindig a bal-
oldal van többségben, létszámilag erõseb-
bek. Azonban a baloldali frakció eróziója
már megkezdõdött Pongó István képvise-
lõ úr kilépésével. Fontos kérdésekben a
testület független képviselõi is több eset-
ben velünk szavaztak, így a baloldali
többség ellenére az eseti összefogással
eredményeket értünk el a Szervezeti Sza-
bályzat módosításában, a költségvetés lé-
nyegi kérdéseiben, és más fontos témák-
ban is. Jól példázza ezt az az esemény is,
amikor a költségvetéssel kapcsolatban a
polgármester úr a neki címzett levelünk-
ben szereplõ felvetéseinkre a testület ülé-
sén 25 perc alatt tudott csak részlegesen
elfogadható választ adni. A helyi TV élõ-
adásban közvetített ülésen a polgármester
úr válaszában – többek között - kilátásba
helyezte frakciónk perbe hívását.

- Önök, mint a legnagyobb ellenzéki tö-
mörülés tagjai, számtalanszor szavaznak
együtt a szocialistákkal. Sõt gyakori, hogy
a testületben helyet foglaló valamennyi
képviselõ igennel voksol egy-egy elõter-
jesztésre. 

- Valóban, amikor mi együtt szavazunk

- akár szocialista vagy más javaslattevõvel
-, akkor nem azt nézzük, hogy kitõl, me-
lyik oldalról érkezett a javaslat, hanem azt,
hogy mennyire szolgálja a város érdekét.
Ajó és ésszerû a javaslatokat támogatjuk,
megszavazzuk. Helyi szinten nem követ-
hetõ az olyan „ellenzéki” magatartás, gya-
korlat, amely minden, a másik oldalról ér-
kezõ javaslatot automatikusan elvet.
Konstruktív ellenzékként politizálunk,
testületi munkánk során a város érdekét
helyezzük elõtérbe. S az is tény, hogy van-
nak kérdések, melyek azonos megítélése
annyira természetes, hogy felelõs politi-
kus másképpen nem is szavazhat. 

- Az önök értelmezésében mit jelent a
konstruktív ellenzékiség?

- Akonstruktív ellenzékiség a frakció
számára azt jelenti, ami jó a városnak azt
megszavazzuk, ami nem jó a városnak,
azt pedig nem szavazzuk meg. Érvekkel
igyekszünk bebizonyítani, hogy mi mi-
ért rossz, s mind e mellett kifejtjük azt is,
hogy szerintünk mi a helyes megoldás.
A lényeg az, hogy védjük, amit jónak
tartunk, igyekszünk meggyõzni képvi-
selõtársainkat a mi elképzelésünk he-
lyességérõl. Ugyanakkor elfogadjuk,
hogy mások más dolgokat tartanak fon-
tosabbnak. Mivel az anyagi lehetõségek
korlátozottak, ezért viták mindig lesz-
nek, ezekbõl a vitákból nem vonjuk ki
magunkat. A helyi politikának a város
érdekeit kell szolgálnia, mint ahogy ma-
ga a politika szó is azt jelenti; valamit
tenni a város érdekében.

VETÉSI IMRE

Az összefogás gyõzelmi esélyt jelenthet
Jobboldali szövetséget hozott létre a Fidesz, az MDF, Gödi Polgárok Szövetsége és a Magyar Nemzeti Front 

Lenkei György 
a Polgári Szövetség frakcióvezetõje

(A márciusi lapszámban közölt beszélge-
tés folytatása)

G. K.: - Gödön a Képviselõ-testület
elfogadta, hogy szakembereket kell be-
vonni a munkába. Hogyan mûködhet
majd ez a mechanizmus? A hozzáértõk
szakvéleményének kikérését jelenti?

Dr. M. J.: - Egy új struktúra jön létre,
keressük a helyes megoldásokat. Készül
egy szervezeti és mûködési szabályzat,
amelynek már az elõkészítésébe s majd a
kidolgozásba is be kell vonni a szakértõ-
ket. Az önkormányzati bizottságoknak
részt kell venniük a folyamatban, véle-
ményezés keretében a szakmai álláspont-
jukra számítunk. A szervezet mûködésé-
hez, a pályázatokon való részvételhez, a
pályázati munka elõkészítéséhez, benyúj-
tásához szintén – egyszerûen elengedhe-
tetlenül – szükség van a szakemberekre.
Attól függõen, hogy bizonyos pályázat
melyik területet érinti, kiderül, kiktõl kell
segítséget kérni. Hogy a kistérség sikere-
sen vegye az akadályokat, az a konkrét
eset függvénye!

G. K.: - Tudom, hogy még országos
szinten is kis számban vannak körülöt-
tünk Eu-s felkészültségû szakemberek. Itt
a kistérségben azok, akik szakmailag be-
vonhatók lesznek, mennyire ismerik már
azt az uniós kritériumrendszert, gondol-
kodásmódot, aminek meg kell jelennie az
õ véleményalkotásukban is?

Dr. M. J.: - Az Európai Unió bizonyos
szinten és szegmensekben valóban elvár-
ja, hogy „uniós aggyal” gondolkodjunk.
Ugyanakkor minden ország meg kell,
hogy tartsa a saját arculatát, és vannak te-
rületek, melyek feladatai saját hatáskörbe
utaltak, és hazai gondolkodásmódot kö-
vethetnek. Véleményem szerint ezek a
folyamatok magukkal fogják gördíteni a
humán erõforrást is. Abban a pillanatban,
amikor szükségünk lesz még több tudás-
ra, természetesen továbbképzési lehetõ-
ség után fogunk nézni…

G. K.: - A „szubszidiaritás” elvét kö-
vetve vannak helyben eldöntendõ és meg-
oldandó feladatok. De a jogharmonizá-
ció által uniós szintre emelt bizonyos fel-
adatkörökhöz szükséges ismeterek még
nem jutottak kellõ mennyiségben a kistér-
ségi szintekre. Kikre számíthatunk tehát?

Dr. M. J.: - Magam is egyetemi szin-
ten vizsgáztam az „Unióból”, a jogi szak-
vizsga tantárgyát képezték ezek az isme-

retek. Még frissek az élmények (nem rég-
óta vezették be az uniós tantárgyat a jogi
szakvizsgák mellé), s én sikeres vizsgákat
tettem.

Akistérség szerkezetében találunk egy
jegyzõi kollégiumot is, mely a három vá-
ros jegyzõibõl áll. Dunakeszi meg Göd
városának jegyzõi hamarosan vizsgázott
jogászok lesznek, és ugyanazokon a vizs-
gákon õk is átesnek. A három város, a
Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi
Társulás legfõbb fóruma a Társulási Ta-
nács. A Társulási Tanácson belül találjuk
a három polgármestert. Ennek a tanács-
nak az operatív végrehajtó szervezete a
Munkaszervezet, mely a tanács döntéseit
készíti elõ, illetve a döntéseit végrehajtja
és felel értük. AMunkaszervezetben szin-
tén három kollegát találunk. Mind a há-
rom városból egy-egy köztisztviselõé a
feladat, hogy mindhárom település érde-
keit képviseljék a társulás munkájában.
Amit majd ki kell dolgoznunk: az a mód-

szer, hogy a szervezeti és mûködési sza-
bályzaton keresztül hogyan tudjuk be-
vonni a szakmák képviselõit ebbe a struk-
túrába. Gondolhatok itt esetlegesen kis-
térségi szinten mûködõ bizottságok,
munkacsoportok létrehozására is.

G. K.: - Hogy illeszkedik a rendszerbe
a Jegyzõi Kollégium?

Dr. M. J.: - A Jegyzõi Kollégiumot a
Társulási Tanács és a Munkaszervezet
között találjuk. Ahárom város jegyzõje a
tanács elé kerülõ, elõterjesztett anyagok
szakmaiságát és törvényességét ellenõr-
zik. Tulajdonképpen ugyanazt csinálják,
mint önkormányzati szinten, csak kistér-
ségi szintre emelve. 
(A következõ számban folytatjuk.)

KISS-KÁSA ÉVA
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Kistérségi társulás II.
Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulásról 

Az elmúlt hónapokban egyre többünket foglalkoztat a kérdés: hogyan is mûköd-
nek majd a csatlakozással létrejött, új, településeket összefogó szervezõdések, s
fõként azt szeretnénk tudni, hogyan „válthatók aprópénzzé” az általuk nyújtott
lehetõségek? Ezekre a kérdésekre vártam a választ, amikor Dr. Mogyorósi
Józseffel, a Gödi Polgármesteri hivatal munkatársával, jogvégzett szakemberév-
el, a kistérségi feladatok egyik helyi koordinátorával beszélgettem.  

Dr. Mogyorósi József
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Mint arról korábban hírt adtunk,
a helyi kábeltelevíziós közszol-
gálati mûsorkészítésre kiírt pá-
lyázatot a gödi Europe Inside
Hungary Rt. nyerte. A városi
képviselõ-testület korábbi dönté-
se alapján a városatyák március
23-án rendkívüli ülés keretében
tárgyalták az önkormányzat és a
nyertes pályázó között kötendõ
szerzõdést. 

A tanácskozás kezdetén Sán-
dor István polgármester elmond-
ta, hogy egyetért az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
módosító javaslataival.

A bizottság javaslatait ismer-
tetõ Ilyés Gizella kérte, a szerzõ-
désben szerepeljen, hogy a nyer-
tes pályázó havi bruttó 1,5 millió
forintért heti  5 óra szerkesztett

mûsort készít, s vállalja a képvi-
selõ-testületi ülések közvetítését,
az ismétléseket díjmentesen biz-
tosítja. A szerkesztõk kérését tol-
mácsolva javasolta, fogadják el,
hogy csütörtöki adásnapot szer-
dára cseréljék. A Média Törvény
rendelkezése alapján 9 perc rek-
lám idõt vesz igénybe a szer-
kesztõség. A képviselõ asszony
bejelentette, hogy a bizottság tá-
mogatja a 2001-ben életre hívott
mûsorpolitikát figyelõ munka-
csoport megszüntetését, mivel
tevékenységére napjainkban már
nincs szükség.

Dr. Horváth Viktor Gergõ
alapjában jónak tartotta a szerzõ-
dés tervezetet, ám kérte, hogy a
mûsorkészítõk teremtsenek lehe-
tõséget arra, hogy az érdeklõdõk

kazettáról is megtekinthessék a
TV mûsorait, a testületi ülések-
rõl közvetített felvételeket a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban.
Javasolta, rögzítsék a szerzõdés-
ben a 3 hónapos felmondási idõt.  

Szegedi Sándor kérte, hogy a
szerzõdés mellé csatolják a meg-
lévõ hatósági engedélyeket, és
csak új pályázat elnyerése után
lehessen meghosszabbítani a
szerzõdést. Továbbra is indo-
koltnak tartaná a mûsorok figye-
lését a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatás érdekében. 

Sándor István polgármesterrel
egyetértve Bódiné Rábai Zita is
azt hangsúlyozta, hogy a Média
Törvény egyértelmû eligazítást
ad a pártatlan, kiegyensúlyozott
tájékoztatás szabályairól. A kép-

viselõ asszony is kérte, hogy a
hatósági engedélyeket csatolják
a szerzõdés mellé, valamint az
érintett felek közösen dolgozzák
ki a mûsorszolgáltatási szabály-
zatot. Arra a kérdésére, hogy tag-
ja-e valamelyik pártnak, és ki
látja el a fõszerkesztõi feladato-
kat így válaszolt Pataky Levente,
az Europe Inside Hungary Rt. el-
nök-vezérigazgatója: - Nem va-
gyok párttag. Rudi Péter lesz a
fõszerkesztõ. 

A különbözõ módosító indít-
ványokról történt szavazás után
az együttmûködési megállapo-
dást 15 igen, 1 tartózkodással –
Dr. Horváth Viktor Gergõ a vég-
szavazás elõtt kikapcsolta a ké-
szülékét - elfogadta a képviselõ-
testület.                               V. I.

Göd városában több éve mûködik a
Közterület-Felügyelet. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján dolgoztuk
ki az éves tervet, figyelembe véve a
napi feladatokat, valamint az egyes
évszakokban jelentkezõ problémá-
kat. Minden idõszakban fõ felada-
tunk továbbiakban is a Közterület
rendeltetésszerû használatának bizto-
sítása, a köztisztaságra vonatkozó
szabályokat megbontó jogsértések
hatékonyabb megelõzése, megakadá-
lyozása, szankcionálása és az ezzel
járó ellenõrzések végrehajtása, vá-
lasztókörzetenként és külterületen is.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket a Közterület – Felügyelet jo-
gairól és kötelességeirõl, valamint a
hatáskörébe tartozó szabálysértési el-
járásokról és az önkormányzati fel-
adatokról:

A Közterület-Felügyelõ 
intézkedése során jogosult, 

illetve köteles:

I.- rendszeres és folyamatos hatósági
ellenõrzést végezni
helyiségekbe (területre) belépni;
- iratokat megtekinteni;
- munkafolyamatokat (tevékenysé-
get) megfigyelni;
- az ellenõrzött személyektõl és a bi-
zonyítás eredményessége érdekében
másoktól felvilágosítást kérni;
- a szükséges adatok megállapítása
céljából -jogszabály keretei között -
az állami népesség-nyilvántartás he-
lyi szervétõl, a BM illetékes nyilván-
tartásából tájékoztatást kérni;
II.  felvilágosítást adni, illetve kérni;
III. tõle elvárható segítséget megad-
ni;
IV. jármûvet feltartóztatni;
V. dolgot visszatartani;

VI. szabálysértés azonnali vagy ész-
szerû határidõn belüli megszünteté-
sére felhívni (figyelmeztetni);
VII. helyszíni bírságot kiszabni;
VIII. feljelentést tenni;
IX. kerékbilincset felrakni;
X. jármûvet elszállítani;
XI. igazoltatni;
XII. elõállítani;
XIII. személyt feltartóztatni;
XIV. vagyonvédelmi feladatokat vé-
gezni;
- az önkormányzat tulajdonában,
használatában lévõ területet lezárni;
- illetéktelen személy belépését meg-
akadályozni;
- az illetéktelenül ott tartózkodókat
eltávolítani.

A Közterület-Felügyelet 
hatáskörébe tartozó 

szabálysértési eljárások:

- Közerkölcs megsértése                     
- Jégen tartózkodás szabályainak
megszegése                                        
- Személyazonosság igazolásával
kapcsolatos kötelességek megszegése  
- Veszélyeztetés kutyával
- Közúti közlekedés szabályainak ki-
sebb fokú megszegése
- Csendháborítás
- Útügyi szabálysértés
- Köztisztasági szabálysértés meg-
szegése
- Vásári és piaci szabályok megsze-
gése
- Hirdetményekkel kapcsolatos sza-
bályok megszegése
- Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésé-
vel, eldobásával
- Állatkínzás
- Szeszesital árusítás és fogyasztás ti-
lalmának megszegése
- Tiltott fürdés.                                   

Önkormányzat által 
meghatározott 

közremûködési feladatok:

- Engedélyhez kötött tevékenységek
ellenõrzése (útbontás, útkarbantartás);
- Természet- és környezetvédelem; 
- Közrend és közbiztonság védelme;   
- Önkormányzat vagyonvédelme;        
- Köztisztaságra vonatkozó jogsza-
bályok végrehajtásának ellenõrzése;  
- Állategészségügyi és ebrendészeti
feladatok ellátása;                         
- Építésrendészeti ellenõrzés;              
- Vízügyi igazgatással kapcsolatos
jegyzõi, polgármesteri hatáskörbe
tartozó ellenõrzések;
- Téli idõszakra vonatkozó szabályok
betartásának ellenõrzése.       

Együttmûködések:

Polgárõrséggel                
Rendõrséggel                    
Katasztrófavédelemmel     

A tavaszi és nyári hónapokban több
esetben megsértik az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabá-
lyokat és helyi rendeletet, mely ki-
mondja, hogy a tûzgyújtás és égetés
közterületen és ingatlanon belül heti
két alkalommal (szeptember 01-tõl
április 30-ig), hétfõi és pénteki napo-
kon 08-18-óra között, szélmentes
idõben megengedett. Az égetés maxi-
mum 30-percig tarthat, tartós füstölés
nem megengedett. Szeles idõben, to-
vábbá nyári évszakban (május 01-tõl
augusztus 31-ig) szemétégetés céljá-
ból tûzgyújtás szabad térben nem
megengedett.
Városunkban a településellátó szer-
vezet a kihelyezett zöldhulladékokat
április 01-tõl november 31-ig, min-

den hónapban az adott körzetre érvé-
nyes elsõ és harmadik szemétszállítá-
si napon elszállítja, valamint minden
negyedévben az adott területen érvé-
nyes utolsó szemétszállítási napon
lomtalanítást végez.
A fenti szállítások ellenére is negatí-
vumként tapasztaljuk, hogy Göd Vá-
ros külterületén és erdeiben olyan
anyagokat találunk, melyeket a fenti
szervezet a megadott idõben elszállít.

Szigorúbb ellenõrzésre 
és helyszíni bírság 

kiszabására számíthat:

- Azon ebtulajdonos is, aki felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, illetve
kóborolni hagyja ebét, valamint pó-
ráz vagy szájkosár nélkül sétáltatja
vagy kóborolni hagyja, valamint a
köztisztaság érdekében a keletkezett
ürüléket nem takarítja el;
- Aki a hirdetményeit engedély nél-
kül, illetve élõ fára helyezi ki;
- Aki tárgyat, másokat veszélyeztetõ
módon helyez el (díszkõ);
- Aki a közúti közlekedés szabályait
kisebb fokon megszegi, illetve a táb-
lával jelzett behajtási tilalmat vagy
korlátozást megszeg;
- Aki útügyi szabálysértést követ el;
- Aki a vásári és piaci szabályokat
megszegi;
- Aki érvényes közterület foglalási és
útbontási engedéllyel nem rendelke-
zik;
- Aki a külterületen illegálisan helyez
el anyagokat. 
Kérjük a lakosságot, hogy egy szebb
városkép kialakítása érdekében segít-
sék munkánkat és várjuk jelzésüket a
közterületen kialakult problémák kö-
zös megoldása érdekében.

SZÕKE MIHÁLY VEZETÕ

Jogok és kötelességek
Tisztelt gödi Ingatlan Tulajdonosok, Nyaralók és Bérlõk!

Heti öt óra TV nyilvánosság
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Az õrsparancsnok a március 20-ig ter-
jedõ idõszakra vonatkozóan össze-
gezte, hogy milyen jellegû cselekmé-
nyek történtek a területünkön. El-
mondta, hogy februárban a gépko-
csifeltörés „volt sláger” Gödön. – Saj-
nos, nem tudjuk kellõképpen meg-
gyõzni az autósokat, hogy ne hagyja-
nak semmit a gépkocsi utasterében.
Majdnem minden esetnél kézitáska,
autóstáska csábította az elkövetõket!
Februárban 6 gépkocsit törtek fel
Felsõgödön – ott is inkább a 2-es út
mentén – hallhattuk bevezetõjében.

A kapitányságvezetõ helyettes az
említett hat esetbõl három elkövetõjé-
nek elõzetes letartóztatásról, és kettõ
elkövetõjének õrizetbe vételérõl szá-
molt be. Márciusban a beszámoló ide-
jéig 2 gépkocsifeltörést követtek el –
mondta, majd így jellemezte a helyze-
tet: - Több elkövetõ-csapat átmenõ út-
vonalnak használja Gödöt Budapest
vonatkozásában, s oda- vagy vissza-
útban „megállnak” itt is.  Ugyanakkor
Vácon több a rendõr, jobban ki tudják
szorítani a potenciális elkövetõket.
Így a fõváros és Vác között õrlõdve a
mi kis kapitányságunknak nehéz „tal-
pon maradni”. Nagyon sok a dolgunk
egy õrizetbe vételig vagy elõzetes le-
tartóztatásig. Még nehezebb eseteket
összekötni, vagy sorozatjelleget bizo-
nyítani. Több bûncselekmény össze-
függésének gyanúja esetén tudunk
például elõzetes letartóztatást kezde-
ményezni. Egy Dunakeszin történt
eset – melynél a személykocsin kívül
az autóban hagyott 5 millió forint volt
a kár – jelzi, hogy mennyire nem tö-
rõdnek az emberek az értékeikkel.

Ebben az ügyben elfogtuk az elköve-
tõket, jó néhány (Gödön, Dunakeszin
történt) esetet tudtunk végül hozzá-
kötni, és összesen három embert tar-
tóztattunk le. Most egy másik csapa-
tot sikerült bekeríteni, amibõl az elsõ
embert ma letartóztattuk, a másik ket-
tõt pedig elfogató paranccsal körö-
zünk. Eszerint két csapatot vontunk
ki, bár biztosan lesz következõ is. Vi-
szont „rossz a híre” annak, hogy Du-
nakeszin mindenkit letartóztatnak! 

Megtudhattuk, hogy gépko-
csilopás januárban és februárban 1-1
volt Gödön.  Januárban 5, februárban
4, márciusban a beszámolóig 4 betö-
rés történt, elsõsorban ablakbetöréses
módszerrel elkövetve. Értékeket vit-
tek el a mûszaki cikkektõl az arany
ékszerig, készpénzig, illetõleg mobil-
telefonig, ami mozdítható. Ez inkább
Alsógödre és Gödre jellemzõ, és be-
surranó tolvajokról beszélhetünk.
Egyebek között történt rongálás és
volt csalás, az utóbbi a kábeltelevízi-
óval kapcsolatos. 

Kérdésként, kérésként hangzottak
el a bizottság tagjai és a rendõrség
képviselõi elõtt a következõ gondok:
A 2A út az M0-ás úthoz hasonlóan na-
gyon veszélyesnek bizonyul, sok ott a
halálos baleset. Két sávról leszûkül az
út egy sávra, emiatt megnõ a baleset-
veszély. Szomorúan érint bennünket,
hogy több gödi polgár volt a szenve-
dõ alany, és családi tragédia is történt.
Az Ady Endre út vonalára kellene,
közlekedési szakembereket is bevon-
va, közösen megoldást találnunk! A
parkolási helyzet is a közlekedéshez
tartozik. Az állomásnál a vonattal to-

vábbutazáshoz, és az üzleteknél a vá-
sárláshoz szükséges parkolók kialakí-
tása nagyon szükséges volna. 

A felvetett problémákból rendõr-
ségre tartozóan az õrnagy úgy nyilat-
kozott, hogy keményebb fellépésekre
kerül sor a 2A-n. - Mostanában öten
haltak meg, és sorozatban gödiek az
áldozatok. Intézkedni fogunk! – ígér-
te. A 2A-n és a 2-es úton történt bal-
esetekrõl szólva elmondta, hogy a
pest megyei közútkezelõvel, az ön-
kormányzattal, és minden érintett
szervezettel közösen megtörténtek az
elsõ egyeztetések. Aránylag könnyû
megoldani a közvilágítás problémá-
ját: pl. buszmegálló is van kivilágítás
nélkül, a gyalogosok négy sávon ke-
resztül is „átszáguldanak”! 

- A 2-es úton a legutóbbi, szintén
gödi érintettségû egy elõzéses baleset.
Elõzni, forgalomba bekapcsolódni,
onnan kiválni veszélyes. A közleke-
dési morálnak kellene javulnia! Min-
den héten nappal egyszer, éjszaka
egyszer létszámbeli megerõsítést ka-
punk, kölcsönzött készülékekkel és a
saját GMC-600-unkat használva mér-
jük a sebességet. A baleseti gócpont-
okra összpontosítva próbáljuk a for-
galmat lassítani! A 2A útra alig mert
valaki felmenni sebességet mérni:
Aki meglátja a sebességmérõt, befé-
kez hirtelen, a mögötte jövõ meg be-
lemegy. Az utóbb említett baleset ide-
jén is ott volt a sebességmérõ a 2A
úton. Akadt olyan autós akkor, aki
215 km/h sebességgel közlekedett.
Biztonságosabbá a két szembe irányú
forgalom fizikai elválasztásával lehet-
ne tenni. Az M5-ös mentén feltûntek

sötét emberalakot ábrázoló táblák
„Õket is hazavárták” felirattal. Utóla-
gosan kimutatták, hogy van hatásuk,
ezért itt is hasonlókat fognak elhe-
lyezni a veszélyes útszakaszok kezde-
téhez –  tájékoztatta a jelenlévõket
Kovács László és elmondta:

- Borzasztó nehéz megoldani az
egészséges egyensúlyt, és hogy „min-
denütt ott legyünk”. Az elhangzott
kérdésekre (A Homoksziget „forgal-
mával” és a rendõrségnek átadott, ká-
bítószergyanús „holmival” történtek-
re is gondolhatunk. Szerk.), kérésekre
a következõ bizottsági ülésen választ
adok. Minden jármûre, a szigetre be-
járókra is a közlekedés szabályai vo-
natkoznak.  Nyárra már lesz megol-
dás, lesznek motoros rendõreink, akik
le tudnak majd menni az aszfaltról…
A kollégáknak pedig az a dolguk,
hogy segítsenek. Ha nem tudunk segí-
teni, azt is el lehet mondani úgy, hogy
senkinek a körme alatt ne hagyjunk
tüskét.

Lapzártakor értesültünk Pregun
Kálmán õrsparancsnoktól, hogy az
Országos Rendõr-fõkapitányság ve-
zetõje elrendelte – Gödre is érvényes
hatállyal – a „nagy értékû személy-
gépkocsik eltulajdonításának megelõ-
zése érdekében” a nagyobb fõutak
(mint a 2-es, 2A-s) és a kiemelt bevá-
sárlóközpontok fokozott ellenõrzését.
A Dunakeszi Rendõr-kapitányság sa-
ját hatáskörében, így a gödi õrs illeté-
kességi területén is folytatja az ittas
vezetõk kiszûrését, az alkoholos befo-
lyásoltság alatt való gépjármû-veze-
tés hatékony megelõzésére.  

KKÉ

Rendõrségi téma napirenden 
Üres utasteret és jobb közlekedési morált…

A képviselõ-testület Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának ülésén, Salamon Tamás elnöklete mellett, a Dunakeszi Rendõr-
kapitányság bûnügyi osztályvezetõje, Kovács László rendõr õrnagy, kapitányhelyettes, valamint a Gödi Rendõrõrs parancsnoka,
Pregun Kálmán rendõr százados ismertette városunk bûnügyi-közbiztonsági helyzetét.

pályázatot hirdet mindazon intézmény, társadalmi szervezet,
egyesület, civil szervezet részére, amely akár közösségi pro-
gramok, elõadások szervezésével, tájékoztató kiadványok
készítésével, vagy más egyéb módon hozzá kíván járulni a
település közrendjének fenntartásához, közbiztonsági
helyzetének javításához.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:
- a pályázó maximum 2 oldalban megfogalmazott szakmai
elképzelését, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi tervet,
az igényelt támogatást, társadalmi szervezet esetén a
képviseleti jogosultság igazolására szolgáló dokumen-
tumokat.
A pályázat benyújtásához szükséges ûrlapot a Polgármesteri
Hivatal szervezési fõelõadójánál, Szaszovszky Olgánál
vehetik át, vagy letölthetõ a www.god.hu önkormányzati
honlapról.

A pályázati úton a pályázók között felosztásra kerülõ támo-
gatás összege összesen: 500.000.- Ft, amelynek fedezete a
bizottság saját felhasználású költségvetési kerete.

A pályázatok benyújtási határideje: 
A Gödi Körképben való megjelenéstõl számított 30 nap.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi,

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

2131 Göd, Pesti út 81. „Pályázat” jeligével ellátva.

A határidõben beérkezett pályázatokat a bizottság soron
következõ ülésén bontja, majd értékeli és a legértékesebb
pályázatokat – a beérkezett pályamunkák számától és tar-
talmától függõen – támogatásban részesít

Felhívás
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
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Az önálló költségvetésû önkormányzati
intézmény profilja az alsógödi épületben
a szociális étkeztetés, a házi segítség-
nyújtás, az idõsek klubja napközi otthon
jelleggel; a felsõgödi családsegítõknél
például a munkanélküliek támogatása; a
gyermekjóléti szolgálatnál a korrepetá-
lás, a gyermek-pszichológiai tanácsadás.
Tevékenységük igen sokrétû, szinte az

egész lakosságot érinti. Ugyanakkor
nincsenek számszerû adatok, ami alap-
ján tervezni lehetne szükségesnek mu-
tatkozó, új szolgáltatásokat. Nyári prog-
ramként napközis tábort szeretnének
megteremteni a csellengés megelõzésé-
re, mert sok szülõ kénytelen felügyelet
nélkül hagyni gyermekét. Gondolnak
hajléktalan-ellátásra, családok átmeneti
otthonára, támogató szolgálat bevezeté-
sére is, melyek olyan szolgáltatások len-
nének, melyek biztosításához „egy” vá-
ros kicsi, de három város együtt, mint
kistérség már alkalmas.

A bócsai TOPhÁZ otthonnal együtt-
mûködve lehetne biztosítani fogyaté-
kosok nappali ellátását, aminek a hátte-
rét a támogató szolgálat egy részlege
biztosítaná – mert a „támogató szolgá-
lat” fogyatékos emberek segítésére jön-
ne létre. Lehetne ott gyógytorna, kon-
ditív pedagógia, masszázs, pezsgõfür-
dõ, amit õk nem tudnának teljes mér-
tékben kihasználni. Nem csak Gödöt,
hanem a szomszédos településeket is
ellátva, megszervezhetõ lenne a sze-
mélyszállítás is a támogató szolgálat
keretében. Egy gépkocsivezetõvel és
két személyi segítõvel az lenne a fel-
adat, hogy a mozgáskorlátozottaknak
és a fogyatékos embereknek nyújtsa-
nak segítséget.

- A mostani állami normatíva és az
önkormányzat által hozzátett összeg
mûködésünk szinten tartásához elegen-
dõ csak. Az intézmény fejlesztéséhez a
kollégákkal szeretnénk kihasználni a
pályázati lehetõségeket. Március köze-
pén indulnak a minisztériumi pályáza-

tok terminusai. Az EU-s pályázatok ne-
hezen megközelíthetõk, mert nagy ön-
részt kell biztosítani. De jó, hogy a Kis-
térségi Társulás már létrejött... A szoci-
ális és a pedagógiai szakszolgálat veze-
tõje már aláírta az együttmûködést, va-
lószínû, hogy mi is azon a szinten fo-
gunk bekapcsolódni, közösen a három
város – tájékoztat Éva asszony, akirõl
lendületes munkastílust feltételezhe-
tünk már néhány mondata után is.

- November óta dolgozom, itt. Bele-
csöppentem a telepen is elkezdõdött,
tervezett, intézményi költségvetésbe
beleférõ felújításokba: az iroda decem-
berben elkészült, a kerítéshez, a kocsi-
beállóhoz megvásároltuk az anyago-
kat. A sok helyen beázó tetõszerkezet
felújítása nagyobb beruházás lenne. A
családsegítõ és gyermekjóléti szolgála-
tok épülete pedig kicsi, az ügyfélforgal-
mat már nem tudjuk kellõképpen meg-
oldani. A két, külön profilú intézmény-
részt el kellene választani. Ott a tetõtér
beépítése tûnik célszerûnek. Arra a pe-
dagógiai szakszolgálattal közösen pá-
lyáznánk – ezt már egyeztettük is.

– A Családsegítõ Szolgálat és a
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége
mennyire önálló?

- A Területi Gondozási Központnak
több szakterülete van. Én mint szakmai
vezetõ látom el a feladatot, de minden
szakfeladatnak van külön csoportveze-
tõje. Nekik elég önállóságot adok ah-
hoz, hogy irányítsák és felügyeljék az
ott folyó munkát. Szükséges is az önál-
lóságuk, hiszen több kilométerre va-
gyunk egymástól. Azért megpróbálom
összefogni valamennyi egységet. 

Hogy az intézmény integráltan mû-
ködjön és valóban szolgáltasson, egész
kisgyermek kortól az idõskorig segítõ
hátteret kell teremtenünk a gödi lako-
sok számára. Ezért is tartom fontosnak,
hogy a felmérés elkészüljön, és valósá-
gos képet kapjunk a településrõl – mire
is mutatkozik igény?. Azt sem tudjuk,
hogy hány nagycsaládos él nálunk pon-
tosan, vagy mekkora a munkanélküli-
ség aránya a városban. A pályázatok
írásába is úgy érdemes belekezdeni, ha
velük valós szükségletet tudunk kielé-
gíteni. 

A fiataloknál és a munkanélküliek-
nél is – úgy gondolom – a legfontosabb
a gyermekes családok támogatása. A
családsegítõben és a gyermekjóléti
szolgálatnál nagyon fontos a megelõ-
zés. Aserdülõknek, az ifjú felnõtteknek
megfelelõ szórakozási lehetõséget len-
ne jó kialakítani. Gondolok egy klub-
szobára, egy számítógépes teremre…
Mindenképpen ingyenesnek gondol-
nám, ne legyen egy gyerek se hátrány-
ban! Ahhoz viszont kellene, hogy a
képviselõ-testület is besegítsen, támo-
gasson bennünket ebben.

– Amit hallgatom, úgy tûnik, ez egy
nagyon körültekintõen felépített vízió,
és a megvalósításhoz nagyon sok pá-
lyázatot kell még megnyerni!

- Mindez csak külsõ források bevo-
násával lehetséges. Egyébként az intéz-
mény-együttes maga önkormányzati
fenntartású. Szerencsére nagyon jó a
kapcsolatunk a polgármesterrel, a kép-
viselõ-testülettel, a népjóléti és szociá-
lis bizottság vezetõjével. Megpróbálom
õket pontosan tájékoztatni a munkánk-
ról, és õk fogadóképesek is. Csak anya-
gilag szûkösek a lehetõségek, ezért
fontos minden pályázat.

– Mennyiben függ össze mostani
munkád az elõzõvel?

- Szõdligetrõl jöttem át, ott is terüle-
ti gondozással foglalkoztam, a közpon-
tot is kialakítottuk. Ott már befejezõ-
dött a munka, ami teljes intézmény-
rendszert hozott létre. Különbözõ szol-
gáltatások voltak, elég sokszor pályáz-
tunk, ami eredményt is hozott a telepü-

lésnek. Amikor kiírták ezt az intéz-
ményvezetõi helyet, mivel Gödön la-
kunk, megpróbáltam.... 

– Hatalmas tapasztalatra tettél
szert, ha elõrehaladottabb állapot volt
Szõdön.

- 1998-ban kezdtem a gyermekjóléti
szolgálat kialakításával. Elõtte 15 évig
mint óvódapedagógus dolgoztam, több
végzettségem is van: egy egészgésü-
gyi, egy óvóda-pedagógusi és egy szo-
ciál-pedagógusi. Itt mind a hármat tu-
dom hasznosítani. Elég sok a felada-
tunk, tényleg nem is tudok mást, mint
összefogni a szakcsoportokat. A pályá-
zatom szakmai részébe bele is írtam,
hogy egy menedzsment, egy vezetõi

csapat megteremtésében gondolko-
dom, mert egy ilyen volumenû városi
intézmény már megköveteli azt. Ezért
is nagyon jó, hogy a megszületett kis-
térségi társulás elõször a szociális terü-
leten tudott egyezséget kötni, ami való-
színû, hogy a pályázatoknál nagyon jó
lesz - azon kívül plusz normatívát tud-
tunk így szerezni. A három város igen
összetett feladat-együttest jelent, az
együttmûködés számomra is újdonság
lesz.

– A múltkor megbeszéltük, hogy
kicsit elhalasztjuk a beszélgetés Ne-
ked akkor bizottság elõtti beszámo-
lásra kellett készülnöd. Gondolom,
már túl vagy rajta. Milyen volt a le-
csengése?

- Nagyon jól fogadták a népjóléti
bizottság elõtt a beszámolómat. 2004
novemberében kezdtem meg a mun-
kát, és sikeresen átvettem az intéz-
ményt. Ahhoz képest, hogy ekkora a
feladat-terület, a vezetést a kezemben

tudom tartani. Az
egész évrõl beszámo-
lót készíteni nehéz
volt, de a kollégák
összeállították a saját
részükrõl, én pedig az
intézményi szintût ké-
szítettem el arról,
hogy mi volt eddig és
mit szeretnénk. A bi-
zottság véleménye
szerint jól összesze-
dett és alapos volt a
beszámoló, a gazdasá-
gi szempontokra is ki-
tértünk. Az év végére
sikerült úgy feladato-
kat megoldani az ak-
kori költségvetési pén-
zekbõl, hogy ne úss-
zon el igénybe vehetõ
pénzösszeg. Elég
mozgalmasan telt szá-
munkra a november és
a december, egymást
követték a rendezvé-
nyek. Egy nagyon jó

szavalóverseny kerekedett a családse-
gítõ és gyermekjóléti szolgálat rende-
zésében. Volt karácsonyi ünnepség,
amit szintén õk szerveztek a hátrá-
nyos helyzetû családok és a hajlékta-
lanok számára. Itt az idõsklubban is
meghitt összejövetelt tartottunk. Sok
olyan csomagot osztottunk szét (kb.
150) karácsony elõtt az ellátottak szá-
mára, amit szintén a gondozási köz-
pont munkatársai juttattak célba. Az
idei évet is igen aktívan kezdtük, és
elõreláthatólag további, minõségi vál-
tozást is elõre vetítõ feladatok várnak
ránk.
(A következõ számban folytatjuk.)

KISS-KÁSA ÉVA

Intézményesült gondoskodás
Bõvül a Területi Gondozási Központ feladatköre

A település szociális térképének elkészítésén dolgozunk, melyre az intézmény mûködéséhez, pályázati lehetõségek kihasználásához és
további szolgáltatások tervezéséhez egyaránt szükségünk lenne. - kezdte bemutatkozó beszélgetésünket Mikó Istvánné, a Területi
Gondozási Központ pályázat útján nemrég kinevezett igazgatója.

Mikó Istvánné, a központ vezetõje

Terefere a társalgóban
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Folytatás az 1. oldlról.
Lenkei György képviselõ kö-

szöntve a jelenlévõket elmondta:
a mostani összejövetelt beszél-
getésnek szánta, olyan beszélge-
tésnek, amelyen mérlegelik a le-
hetõségeket, értékelik az eddig
történteket, ám a legfontosabb
kérdésnek mégis a munkásszálló
ügyét tartotta. Visszatekintve az
elõzõ összejövetelre, a képviselõ
emlékeztetett arra, hogy az ak-
kor felmerült kérdések – mint a
csatornázás, helyi buszközleke-
dés – már megoldódtak.

Sándor István polgármester
mindenekelõtt örömét fejezte ki,
hogy a terület választópolgárai
milyen szép számmal jöttek el a
fórumra. A polgármester is emlé-
keztetett az elõzõ találkozásra,
amelynek fõ témája a csatorná-
zás volt. Ez a 1 milliárd 200 mil-
lió forintos beruházás már folyik
– hallottuk -, ám mint ahogy azt
korábban kifejtette Sándor Ist-

ván ez nem az utolsó ütem, mi-
vel 2006-ban Nevelek dûlõ is a
városhoz fog tartozni, s akkor ott
is csatornázni kell. A polgármes-
ter kérte a jelenlévõket, hogy
akinek valamilyen gondja van a
csatornaépítéssel kapcsolatban
jelezze, azt mielõbb igyekeznek
orvosolni. Ezután részletesen be-
szélt a csatornázás lakossági be-
fizetésének ütemérõl, a visszaté-
rítés módjáról, s arról, hogy az
egyéni bekötések terveit és a be-
kötési költségeket ugyanúgy,
mint a többi ütemben, az önkor-
mányzat állja. Megtudtuk azt is,
hogy a fõvállalkozó 12 alvállal-
kozóval dolgozik, remélik, hogy
határidõre befejezõdik a munka.
Sándor István tájékoztatójában
kitért még a nyárnyitó napok
rendezvényre, a tornacsarnok
építésére, melynek már szerve-

zik az ünnepélyes átadását, s
mûködtetését egy létrehozandó
non-profit társaságra szeretnék

bízni. Beszélt arról, hogy a
strand bõvítésére megérkeztek

az árajánlatok, s a beruházást 35
százalékos európai uniós vissza
nem térítendõ támogatással va-
lósítják meg.

Ami pedig a jövõt illeti Sán-
dor István elmondta: fontos fel-
adat a város bevételi forrásainak
növelése, de azt természetesen
nem az intézményi térítési díjak
és adóemelések növelésével
akarják megoldani. A bevétel nö-
velése érdekében szeretnének
egy rekreációs központot létre-
hozni, amely a kitermelt jövedel-
me alapján megfelelõ adót bizto-
sít a városnak. Emellett számíta-
nak a településen mûködõ
Samsung anyagi segítségére is.

A beszámoló után Lenkei
György a csatornaépítéssel kap-
csolatosan elmondta: az önkor-
mányzat illetékes bizottsága felé
tett egy olyan javaslatot, mely-

ben azt kérte, úgy pályáztassák
meg a csatorna mûködtetését,
hogy arra örökös garanciát kap-

janak. Vagyis: legyen egy olyan
társaság, amely állandó készen-
létbe áll a hibák azonnali elhárí-
tására, megszüntetésére. A leg-
égetõbb gondot a munkásszálló
körül kialakult helyzet jelenti,
mivel az itt élõ emberek háta
mögött döntöttek. Lenkei
György kijelentette: õ a maga ré-
szérõl az emberek korábbi és a
mostani döntését tartja magára
nézve kötelezõnek.

A elhangzottakra reagálva a
jelenlévõk nagy része a csator-
názással és a helyi buszjárattal
kapcsolatban tett fel kérdéseket,
emellett szó volt a kerékpárút
építésrõl és az utak – fõleg a Te-
metõ út – rossz állapotáról. A
kérdésekre megnyugtató vála-

szokat Sándor István és Lenkei
György adott. Sándor István el-
mondta: ez évtõl az önkormány-
zat a helyi buszközlekedésre már
nem kap támogatást, azonban

úgy döntöttek, hogy valahonnan
kigazdálkodják a hiányzó pénzt
és abból a jelenleg járatokat
fenntartják. 

Ezután kapott szót Lampért
Róbertné, a Bócsatech Kft. mun-
katársa, aki beszélt azokról az
akadályokról, amelyek miatt a
bõrgyárból kialakított munkás-
szállót a használatbavételi enge-
dély hiányában nem tudják üze-
meltetni. Kiemelte, hogy az Ál-
lami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálattól és a tûzoltó-
ságtól megkapták már az enge-
délyeket. Hangsúlyozta, hogy a
társaság szeretné a Samsungot
segíteni, hiszen a cég akkor tud
újabb és újabb gyáregységeket
nyitni és bõvíteni a termelést - s
abból a városnak pénzt adni -, ha
a munkások utaztatására nem
kell elkölteni a pénzt, hiszen egy
szállón való elhelyezés jóval ol-
csóbb az utaztatásnál.

A Bócsatech Kft munkatársá-
nak szavai a jelenlévõkbõl igen
heves indulatokat váltottak ki. A
hozzászólásokból kiderült: volt,
aki attól tart, a munkásszálló kö-
zelsége miatt csökken majd az
ingatlanának értéke. Javaslat
hangzott el arra is, hogy a mun-
kásszállónak kialakított épületbe
rendezzenek inkább be öregott-
hont.

A vitából kiderült - s Lenkei
Györgynek, a vita végén feltett
kérdésére is ez volt a válasz -, a
jelenlévõk egyértelmûen fenn-
tartják korábbi álláspontjukat,
nem akarják, hogy a városrész-
ben munkásszálló mûködjön. A
választópolgároknak ezt az

akaratát a Lenkei György a
körzet képviselõje és város
vezetése egyaránt magára nézve
kötelezõnek tartja.

FISCHER ERZSÉBET

Örökös garanciát kért a csatornahálózatra Lenkei György képviselõ

Mi az Önök érdekeit képviseljük - modta a hallgatóságnak Sándor István polgármester

Nem, és nem akarunk munkásszállót. Nekünk a nyugalmunk és az ingatlanunk
értékállósága mindennél fontosabb - érvelt az egyik lakos

Nem akarnak munkásszállót a bócsaiak
A polgármester és a körzet képviselõje a lakosság érdeke mellett állt ki
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Fogadóórák
Göd, Polgármesteri Hivatalban

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

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái
Göd, Polgármesteri Hivatalban:

április 21-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Vác, Városházán:

május 5-én, csütörtökön 13.00-15.00 óra között;
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal:

május 12-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:
Nuszpl Ferenc 64 éves
Benke József Attila 56 éves
Debreceni Györgyné
sz.: Tomeg Gizella Gabriella 61 éves
Kapornai József 83 éves
Kása Jánosné sz.: Papp Ilona 81 éves

Az elhunytak hozzátartozó fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Jakab Ibolya Juhász Péter
Csányi Katalin Aradi Attila
Görbe Ildikó Volentics Vince
Hajmer Bernadett Petendi Olivér Zsolt
Csibi Beáta Melinda Menyhárt György

Sok boldogságot kívánunk!

Édesanyánk, Dr. Mikesy Sándorné temetésekor az õ gyermekszere-
tetére hivatkozva arra kértük mindazokat, akik el akartak búcsúzni
tõle, hogy a virágra szánt forintokat a dévai ferences árvaház részére
ajánlják fel. A perselyben összegyûlt 255 ezer forintot Böjte Csaba
atya az alábbi levéllel köszönte meg. Mi is köszönjük részvétüket és
nagylelkû adományaikat.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Böjte atya (akit legutóbb az év emberévé választottak) levelébõl:
Fogadja õszinte részvétemet a kedves édesanyja halála alkalmából.
Isten adjon neki örök nyugodalmat az Õ országában.

Hálás szívvel köszönöm a nagylelkû adományt az erdélyi árva
gyermekek nevében. Amint az alábbi beszámolóból is kitûnik, már
nem csak Déván vannak gyerekeink, hanem Erdély nyolc helységé-
ben, sõt már Moldvában, Rekecseny községben is elkezdtünk moco-
rogni, hogy egy iskolaközpontot létesítsünk.

Még egyszer hálás szeretettel köszönöm a jóságát, és szeretettel
kérem, hogy az adakozók felé tolmácsolja hálámat.

Õszinte szeretettel
BÖJTE CSABA OFM (SK.)

Böjte atya leveléhez csatolt egy beszámolót a tavalyi évrõl, mely
munkatársainak szól:

„Kedves Munkatársaim!  Szeretett Testvéreim!

A 2004-es év végén szeretettel köszöntlek mindnyájatokat. Isten
ajándékai alatt roskadozva hálatelt szívvel gondolok mindarra a jóra,
szépre, mit Isten dicsõségére és népünk javára cselekedhettünk közö-
sen ebben az évben. Talán számokban kifejezve egyetlen évben sem
fejlõdött ekkorát a gyermekvédelmi hálózatunk, mint az idén. Sok új
gyermek kopogtatott az ajtónkon, és hála az új munkatársaknak, a
sok-sok adománynak, melyekbõl otthonok lettek, mi befogadhattuk
õket. Most már Déván, Szászvároson, Szovátán, Szalontán, Zsombo-
lyán, Torockón, Kolozsváron van házunk. Petrozsénben a 2003-ban
elkezdett építkezés nagyon szépen halad. A moldvai Csík falvában
bérelt házunkban ugyancsak pezseg az élet. Fogaras városában is van
egy alkalmazottunk, aki az ottani gyermekeket próbálja összeszedni
és nevelni. Nyárádszeredában is van egy kedves asszony, ki segítsé-
günket kérte, és így ott is naponta tanulnak közösen gyermekek Isten
dicsõségére. A Szent Ferenc Alapítvány szárnyai alatt így több mint
500 gyermek kapott és kap jó magyar szót, ételt, azt amire szükségük
van.

Munkánk végzésében nagyon sokat segítettek, segítenek. Hálás
szeretettel köszönöm az Élõ Isten nevében mindazt, mit gyermeke-
inknek adtak, adtatok. Különös szeretettel köszönöm azokat az órá-
kat, napokat, hónapokat, mit életetekbõl adtatok a gyermekeknek.
Köszönöm az anyagi segítséget, a jó tanácsokat, az imát, mindazt, mi
nélkül ez óév napján nem adhatnánk tiszta szívvel hálát. Szívem me-
legével ölelem a magyarországi Dévai Szent Ferenc munkatársait,
akiknek nagyon sokat köszönhetünk gyermekeinkkel együtt.

Hiszem, hogy földi sátrunk elõbb-utóbb ledõl, testünk, anyagi ja-
vaink, minden el fog pusztulni, de teljes bizonyossággal állíthatom,
hogy mindaz, mit gyermekeinknek adtatok, azt Istennek adtátok, és
így ezerszeresen fogjátok visszakapni az örök életben.
Szentmisére készülök, az év végi hálaadó szentmisémet értetek mu-
tatom be. Legyetek áldottak, töltse be szíveteket Isten végtelen derû-
je, öröme, békéje. Adjon nektek erõt a mindennapi munkához, hogy
a 2005. évben tovább tudjuk építeni, szépíteni Isten országát. Re-
ménnyel, bizalommal telt szívvel köszöntlek mindannyiótokat, és kí-
vánok boldog újévet.”

* * *
A fenti írásokkal családja nevében Mikesy Gábor kereste meg szer-

kesztõségünket. Elolvasásuk mély benyomást tett rám, annál is in-
kább, mert egybeesett II. János Pál pápa haláltusájának utolsó per-
ceivel. A leírtak visszaadták az emberi jóságba, segítõkészségbe ve-
tett, mostanában csorbulni tûnõ hitemet.  A Szent Atya emlékére – az
Õ életének fiatalokkal kapcsolatos fontos mozzanataira tekintettel
úgy gondoltam, hogy egész terjedelmében közlöm a fenti gondolato-
kat - megosztva Önökkel, Kedves Olvasók.        

KISS-KÁSA ÉVA FÕSZERKESZTÕ

Közlemény köszönettel 
és levélrészlettel

ADÓSZÁM HELYESEN:
A Göd, Lenkey utcai 1. számú Óvoda javára, az Óvoda a

Gyermekekért Alapítvány számára  befezethetõ 1%-os 
felajánlásokhoz közöljük az alapítvány

helyes adószámát: 18689503-1-13!
(Aki ezen felül az óvoda részére egyéb pénzösszeget is szeretne

befizetni, azt az intézménynek a Dunakanyar
Takarékszövetkezet Göd, 2-es kirendeltségénél vezetett

bankszámlájára teheti meg,
melynek száma: 64700069-10013364)

Köszönetnyilvánítás
Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nevében ezúton
mondok köszönetet a Vöröskereszt Helyi Szervezete aktivistáinak, a
Településellátó Szervezet, a József Attila Mûvelõdési Ház, valamint a
TOPhÁZ Egészségügyi Otthon munkatársainak a 2005. évi
tüdõszûrés sikeres lebonyolításában való közremûködésükért.

DR. SZINAY JÓZSEF FÕJEGYZÕ



13 KÖRNYEZETVÉDELEM

Felhívás
A Vác-kerületi fõállatorvos tájékoztatása alapján felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy Göd közigazgatási területén 2005. április 4. és
április 24. között ebzárlatot rendeltek el a veszett rókák elleni
védekezés érdekében. Az intézkedés Göd területén is érvény-
ben van.
Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén
elzárva kell tartani úgy, hogy onnan ki ne szökhessen!
A kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral sza-
bad kivinni.

DR. SZINAY JÓZSEF FÕJEGYZÕ, GÖD

Lakókörnyezetünk tisztasága, rende-
zettsége nemcsak azért fontos, mert
közérzetünket befolyásolja, hanem
azért is, mert meghatározza a rólunk,
lakókról alkotott képet is.  

Fontosnak tartjuk, hogy az erre
vonatkozó szabályozás tekintetében
minden ingatlantulajdonos tájéko-
zott legyen. Az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi rendelete szabályoz-
za az ingatlantulajdonosoknak az in-
gatlanok rendben tartásával kapcso-
latos kötelezettségeit.

- A város területén lévõ ingatlanok
tulajdonosai, használói kötelesek in-
gatlanukat megmûvelni, ill. rendben
tartani, gyomtól, gaztól, szeméttõl
megtisztítani.

- A város területén mûködõ keres-
kedelmi egységek, vendéglátó-ipari
és szolgáltató létesítmények külsõ és
belsõ nagytakarítását (a környezet
rendezését) az üzemeltetõk kötele-
sek minden év április 30-ig elvégez-
ni, rendben tartásukról pedig folya-
matosan gondoskodni. Kötelesek to-
vábbá a homlokzat, az épület szerke-
zeti egységeinek (elõtetõ, portál, er-
nyõszerkezet, cégtábla, stb.), jó kar-
bantartásáról gondoskodni.

- A kereskedelmi, vendéglátó-ipa-
ri és szolgáltató létesítmények üze-

meltetõi a kirakatot kötelesek tisztán
tartani és a kirakatokat az üzlet pro-
filjának, jellegének megfelelõen áru
bemutatására használni.

- Avar és kerti hulladék megsem-
misítése elsõsorban komposztálással
történhet. 

- Tûzgyújtás és égetés közterüle-
ten és ingatlanon belül heti két alka-
lommal (szeptember 1-tõl április
30-ig), hétfõi és pénteki napokon 8-
18 óra között, szélmentes idõben
megengedett. Az égetés maximum
30 percig tarthat, tartós füstölés
nem megengedett.

- Szeles idõben, továbbá nyári év-
szakban (május1-tõl augusztus 31-
ig) szemétégetés céljából tûzgyújtás
szabad térben nem megengedett. A
tûzvédelmi szabályok szigorúan be-
tartandók. 

- Égetni csak megfelelõen kialakí-
tott helyen, a vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyeztetõ mó-
don lehet. Az égetést végzõ személy
a tûzrakóhely oltásáról az égetést be-
fejezõen köteles gondolkodni. 

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Közlemény
Környezetünk védelmében A környezeti értékek hatékony védelme csak abban az esetben biztosítható, ha

az Önkormányzattal ezen feladatok ellátása érdekében együttmûködnek a
település lakói, a civil és társadalmi szervezetek, intézmények. Az
együttmûködés érdekében pályázat kiírására vonatkozó javaslatot terjesztek
elõ, amelynek fedezetét az elõzetes egyeztetések alapján az alábbi források
jelenthetnék:

- Városfejlesztési Bizottság keretébõl 700.000.- Ft
- Polgármester úr saját keretébõl 200.000.- Ft, így összesen 900.000.- Ft áll

rendelkezésre.

VÁROSFEJLESZTÉSI- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet a
település mindazon lakói, civil és társadalmi szervezetei, intézményei részére,
amelyek hozzá kívánnak járulni Göd épített és természetes környezetének
megóvásához, a település környezetvédelmi arculatának fejlesztéséhez.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:
- a pályázó maximum 2 oldalban megfogalmazott szakmai elképzelését, a

megvalósításhoz szükséges pénzügyi tervet, az igényelt támogatást, társadal-
mi szervezet esetén a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló dokumen-
tumokat.

A pályázat benyújtásához szükséges ûrlapot a Polgármesteri Hivatal
szervezési elõadójánál, Jónásné Héder Hedvignél vehetik át, vagy letölthetõ a
www.god.hu önkormányzati honlapról.

A pályázati úton a pályázók között felosztásra kerülõ támogatás összege
összesen: 900.000.- Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: A Gödi Körképben való megjelenéstõl
számított 30 nap.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Göd Város Önkormányzat, Ilyés Gizella környezetvédelmi tanácsnok,
2131 Göd, Pesti út 81. „Városfejlesztési és Környezetvédelmi pályázat”

jeligével ellátva.
A határidõben beérkezett pályázatokat a bizottság soron következõ ülésén

bontja, majd értékeli, és a legértékesebb pályázatokat – a beérkezett pálya-
munkák számától és tartalmától függõen – támogatásban részesíti.

A pályázati kiírást meg kell jelentetni:
- az önkormányzat honlapján
- a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
- a Gödi Körkép következõ számában

Ilyés Gizella környezetvédelmi tanácsnok
Markó József Városfejlesztési Bizottság elnöke

Pályázati felhívás

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
Tv szerint a termelõ, földhasználó köteles a ká-
rosítók ellen védekezni, terjedésüket megaka-
dályozni, szükség esetén azokat elpusztítani. A
növényvédelmi tevékenységrõl szóló
5/2001.(I. 16.) FVM rendelet 2.§(d) pontja
szerint a földhasználó és a termelõ is köteles
védekezni – a népesség széles körét érintõen
allergiát okozó károsító -  a  parlagfû ellen. A
növény irtását virágzása elõtt kell végrehajtani. 

A növény legintenzívebb növekedési sza-
kasza júliusban, virágzása augusztusban van,
ezért a védekezést is ezen idõszakban kell el-

kezdeni. A védekezésre kötelezõ határozatok
jogerõre emelkedése szükség esetén a végre-
hajtás kikényszerítése is hosszabb idõt vesz
igénybe, ezért szeretnénk létrehozni a parlag-
fûvel fertõzött területek adatbázisát – melynek
elkészítéséhez ezúton az Önök segítségét is
kérjük.  Szeretnénk nyilvántartást kialakítani
azon területekrõl, ahol az elmúlt év tapasztala-
ti alapján idén is várható a parlagfû megjele-
nése, így a védekezéshez szükséges hatósági
feladatokat a növény megjelenésével egyide-
jûleg már május végén, június elején el tudjuk
kezdeni. 

Kérjük, hogy amennyiben az elmúlt évben
parlagfûvel fertõzött területrõl szereztek tudo-
mást, szíveskedjenek azt az adatbázis elkészí-
tése érdekében a 06-27-530-030-as telefon-
számon Jónásné Héder Hedvig munkatár-
sunknál bejelenteni, így reményeink szerint
idén hatékonyabb védekezéssel kevesebb pa-
naszt okoznak majd az allergén növények.
Kérjük, ne várjanak bejelentésükkel a növény
virágzásáig és az allergiás panaszok megjele-
néséig, csak az idõben elkezdett védekezés je-
lenthet megoldást közös problémánkra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Egészségünk védelmében

A parkokban, kertekben dísznövényként is
gyakran ültetett, gyorsan növõ ricinus (Rici-
nus communis) magjából hashajtóhatású ola-
jat préselnek, más gyógyszernek is alapanya-
ga, és az ipari felhasználása is sokoldalú. A
növény magja azonban egy
olyan toxikus fehérjét is tar-
talmaz – a ricint – mely az
egyik legmérgezõbb termé-
szetes anyag, amit ma isme-
rünk.

Anövény a nyár derekától
egészen a fagyok beálltáig vi-
rágzik, nálunk 1-3 m magas-
ra növõ egyéves, lágyszárú
növény. A kutyatejfélékhez
tartozik, a s trópusokon több
méteres bokorrá, 8-10 m ma-
gas fává cseperedhet. Zöldes-barnás legyezõ
alakú levelei akár méteresre is megnõnek, ha
a hosszú nappal és tartósan meleg idõ biztosí-
tott számára. Élénkpiros termõs és sárga por-
zós virágai fûzér-virágzatot alkotnak, s mes-
szirõl felhívják magukra a figyelmet. A ter-
mõs virágok a virágzat felsõ, míg a porzós vi-
rágok az alsó harmadában helyezkednek el. A
sötétbarna, bab alakú, lapított és jellegzetesen
márványos rajzolatú magvai miatt adhatta
Plinius, az ókori római történetíró a növény-
nek a ricinus nevet, ami latinul kullancsot je-
lent – mert a magok jóllakott kullancsra
(Rixodes ricinus) emlékeztetnek. Magyar né-
pi nevei a növény valamely tulajdonságát

hangsúlyozzák: csudafa, ötujjúfû, kiki, Krisz-
tus keze, Jónás fája stb.

A ricin nevû fehérje emberre, állatra – ro-
varra is – egyaránt súlyosan mérgezõ. Belõle
1 mg egy felnõttnek, már néhány ricinusbab

szem egy gyermeknek végze-
tes lehet! A súlyosabb mérge-
zés megfordíthatatlan, és lét-
fontosságú szerveket megtá-
madva követel áldozatot.”
(Természet Világa 2004. au-
gusztusi száma alapján)

A múlt nyár folyamán
ilyen növények tûntek fel Göd
egyes kertjeiben, sõt az utcá-
kon is. Errõl kapott jelzést Dr.
Horváth Viktor Gergõ, aki
szükségesnek tartotta figyel-

meztetni a lakosságot a tényekre, s felhívni fi-
gyelmüket, hogy ismeretségi körében konkrét
gyermek-halálesetrõl is tudomása van. Igye-
kezett utánajárni a növénnyel kapcsolatos jo-
gi szabályozásnak. Sajnálatosnak tartja azon-
ban, hogy általános tiltó rendszabályokat nem
talált. Októberben ismertette a helyzetet a
Képviselõ-testület rendkívüli ülésén. Arra tö-
rekszik, hogy az önkormányzat alkosson ren-
deletet arról, hogy mérgezõ növényeket köz-
területen senki ne ültethessen, ne nevelhessen.
Aképviselõ s vele mi is kérjük Önöket, addig
is óvakodjanak, s óvják a gyermekeket a lát-
ványos, de alattomosan veszélyes ricinustól.  

GÖDI KÖRKÉP

Életveszélyes növény a ricinus
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A Göd Városi
Polgárõrség, a

Közterület Felügyelet
valamint a

„CSELLENGÕ”
Kisállatmenhely
Alapítvány közös

rajzpályázatot hirdet
gyerekeknek, fiatal felnõtteknek a Húsvét alkalmából 

„Húsvét és környezetvédelem” 
címmel.  

A pályázaton részt vehet minden 20 éven aluli fiatal, aki szereti a ter-
mészetet és szeret rajzolni. 

Kép mérete: A4
Beadott pályamûvek száma: maximum 3 db

Leadási határidõ: 2005. május 16.
Leadás helye: Göd Városi Polgárõrség, 2131 Göd, Pesti út 81. 

Eredményhirdetés: 2005. május 28., 
a JAMH „ Egészségnap” rendezvény keretein belül 

Az alkotásaitokra kérjük, írjátok rá a neveteket, címeteket, életkoro-
tokat. A mûvekbõl kiállítást szervezünk.

CSELLENGÕ Kisállatmenhely Alapítvány  
Göd Városi Polgárõrség  

Göd Város Közterület Felügyelet

R A J Z P Á L Y Á Z A T

Kedves Állatbarátok!
Alapítványunk vállalja a Húsvéti ünnepek után a családoknál maradt
kisállatok örökbefogadását. Senki ne engedje szabadon a már „gon-
dot jelentõ” csibéket, kacsákat, nyuszikat, hanem hozza el hozzánk!
Alapítványunk elhelyezi az állatokat és gondoskodik róluk. Elérhe-
tõségeink telefonon: 06-70-366-6517, 06-70-541-9157, valamint e-
mail-en: csellengo@pro.hu, leonart@axelero.hu

AMINNÉ BÍRÓ ILDIKÓ

ELNÖK

„Csellengõ” 
húsvét utáni felajánlása

Cukorbeteg
-klub

A GÖDI CUKORBETEGEK
KLUBJA ALSÓGÖDÖN
április 22-én, pénteken 15.00
órakor a József Attila Mûve-
lõdési Házban várja a tago-
kat, az érdeklõdõket. Minden
háziorvos betegét várjuk!

A GÖDI CUKORBETE-
GEK KLUBJA FELSÕ-
GÖDÖN április 23-án,
szombaton 15.00 órakor az
Ady Kubban várja a tagokat,
az érdeklõdõket. Minden há-
ziorvos betegét várjuk!

(Minden hónap harmadik
péntekjén a JAMH-ban, har-
madik szombatján az Ady
Klubban találkozunk!)

PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ

A„Csellengõ” Kisállatmenhely Ala-
pítvány 2002. június 6-án kiemelke-
dõen közhasznú feladatot ellátó tár-
sadalmi szervezetként kezdte meg
mûködését. 2004. decemberében új
kurátorok vették át az alapítvány irá-
nyítását. Szintén ebben a hónapban
teljes arculatváltást hajtottunk végre. 

Rendszeresen megjelenünk a kör-
nyék rendezvényein, és tavaly de-
cember elején a Gödi Polgárõrség-
gel közösen mi is tartottunk ilyet a
József Attila Mûvelõdési házban.
Pályázatokat írunk ki a település ál-
talános iskolásainak, ezáltal is köze-
lebb hozva a gyerekekhez az állatvé-
delemmel kapcsolatos témákat. A
decemberi rendezvényünkön rajzpá-
lyázatunkra beérkezett mûvekbõl ki-
állítást rendeztünk.

Az alapítvány legfontosabb fel-
adatának a gazdátlan állatok gondo-
zását, a szakmai-jogi felvilágosítást
és tanácsadást, az idõs állattartók se-
gítését, az állattartók és az állatok ér-
dekének képviseletét tartja.

Célunk – a jelenleg Dunakeszin
nem túl jó körülmények között mû-
ködõ menhelyünk helyett – egy kor-
szerû kistérségi állatmenhely és
gyepmesteri telep létrehozása, mely-
nek építési munkálatai a tavasz be-
köszöntével megkezdõdnének,
amennyiben az illetékes önkor-
mányzatoktól és szakhatóságoktól
sikerül megkapnunk a hozzájárulást
és anyagi támogatást. Az önkor-
mányzatok kedvezõen fogadták el-
képzeléseinket, hiszen jelenleg nem
mûködik ebben a körzetben gyep-
mesteri tevékenység, és számunkra
is megoldásra vár ez a probléma. 

Az alapítványunknak egyre több
szimpatizánsa, civil támogatója és
aktivistája van, akik nagyon sok se-
gítséget nyújtanak abban, hogy tér-
ségünkben is megvalósuljon az állat-
barátok álma, egy európai szintû kis-
állatvédelmi szolgáltató rendszer lét-
rehozása. Ezúton is köszönetet mon-
dunk Mága Zoltán hegedûmûvész-
nek, és a VIVA Tv mûsorvezetõjé-
nek, Patríciának valamint a TNT
együttesnek, hogy alapítványunk
védnökeiként segítik munkánkat.

Kérünk minden állatbarátot,
segítsen abban, hogy a hozzánk
került állatok jobb körülmények
között élhessenek, tudva azt, hogy
nem pótolhatunk egyetlen szeretõ
családot sem. Várunk örökbefo-
gadókat, segítõ kezeket, adomá-
nyokat és 1%-os felajánlásokat,
hogy a körzetünkben élõ gazdát-
lan kisállatoknak közösen biztosít-
sunk egy szebb jövõt.

Elérhetõségeink: 
Az Alapítvány székhelye: 

2120 Dunakeszi, 
Pestrejáró út 124. 
Levelezési cím: 2

121 Dunakeszi, Pf.: 95 
Aminné Bíró Ildikó, elnök: 

06-70-366-6517
Pongóné Halik Györgyi, 

menhely: 06-20-421-1229, 
06-30-452-1935 

Szõke Krisztina, titkár: 
06-70-541-9157

E-mail cím: 
csellengo@pro.hu, cris@sniper.hu,

leonart@axelero.hu
Honlap: http://csellengo.hu

Bemutatkozás

A csonthéjasok legveszedelme-
sebb betegsége a monília nevû
gomba, amely a meggyfákon a
gyümölcsfertõzés mellett a virá-
gos és fás részek súlyos károso-
dását okozza. A fertõzésre ked-
vezõ páradús, ködös, 10 fok kö-
rüli idõjárási körülmények a leg-

kedvezõbbek, melynek hatására
a beteg virágok, levelek néhány
nap múlva elfonnyadnak. Nem
hullnak le, egyes elbarnult virág-

csokrok akár az egész évben is a
fán maradnak. 

A betegség folyamatában
meghatározó a virágok fertõzé-
se. Virágzáskor a konídiumok, a
kinyílt virágok bibéjére kerül-
nek, ott csíratömlõt hajtanak, be-
jutnak a bibecsatornába, majd a
magkezdeménybe. Ezzel a virá-
gok teljes pusztulását eredmé-
nyezik. Az elszáradt virágkocsá-
nyon, sziromleveleken páradús
idõben penészpárnácskák jelen-
nek meg. Ezekrõl már a vegetá-
ció ideje alatt is tovább terjed-
het a fertõzés.

A fertõzött hajtás csúcsa a le-
velekkel együtt elbarnul, elszá-
rad. Az egészséges és a fertõzött
hajtásrészek határvonalánál a
mézgacsepp a jelzõ tünet. A fer-
tõzés terjedése a fás részek el-
barnulásával jól nyomon követ-
hetõ.

A betegség kezdete az elõzõ

évi és a gomba által elszárított
hajtásokból, levelekbõl és gyü-
mölcsmúmiákból ered. A véde-
kezés alapja a fertõzött ágak,
hajtások, gyümölcsmúmiák eltá-
volítása. 

Fontos még a virágzás elõtti
és alatti permetezés, melyrõl az
elõzõ évben megjelent cikkem-
ben írtam, és az ellenálló fajták
kiválasztása, melyre a követke-
zõk cikkemben térek ki.

ZOMBORY LÁSZLÓ

Egy kis kertészkedés
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Tisztelt Gödi Lakos, 
Tisztelt Olvasó!
Itt a tavasz és egyre több idõt töltünk
majd el a szabadban. Tehetnénk ezt sok-
kal szebb környezetben is, ezért április
23-ára szemétszedési akciót tervezünk.

Az illegális szemétlerakások felszá-
molására a HUMUSZ (Hulladék Mun-
kaszövetség) idén is pályázatot írt ki
TÁJSEBÉSZET címmel, melyre iskolai
öntevékeny körök és társadalmi szerve-
zetek pályázhatnak.

Tavaly a Gödi Cross-futók Baráti Tár-
sasága segítségével és nevük alatt a pá-
lyázaton megyei elsõ helyezést értünk el.
Az idén a Piarista Iskola a Kolping isko-
lával együtt pályázik, melyhez kérjük az
Önök részvételét és segítségét. Kitûzött
célunk a fõnyeremények egyikének
megnyerése. Ez a nyeremény a települé-
sen lévõ illegális hulladéklerakók minél
teljesebb körû felszámolásának segítése,
mely a Hulladék Munkaszövetség és az
Öko-Pack Kht. közötti együttmûködési
megállapodás keretében valósulhat
meg.

Nekünk pályázóknak annyi a felada-
tunk, hogy felmérjük az illegális szemét-
kupacok helyét, mennyiségét és minõsé-
gét (ez részben már megtörtént), kidol-
gozzuk a megelõzés lehetõségeit, és lé-

péseket kell tennünk az illegális szemét
felszámolására.

A pályázatok értékelése szempontjá-
ból az lesz a döntõ, hogy miként hívjuk
fel az emberek figyelmét a szemétlera-

kók problémájára, hogy milyen sikerrel
tudjuk mozgósítani a helyi társadalmat,
hogyan vagyunk képesek bevonni a
hivatalos szerveket.

A tájsebészeti pályázat keretében
szervezzük említett takarítási akción-
kat is, melyen számítunk az Önök
részvételére.

Természetesen a szemétfelszámolás
nem csak lelkesedés kérdése, hanem
anyagi vonzata is van. Ezekre a munká-
latokra nincs elég forrása a városnak, a
fõnyeremény elnyerése nagy lépést je-
lentene.

Eddigi eredményeink között szerepel
a tavalyi külterületi gumiabroncs szedési
akció, a sitt elszállításának kezdeménye-
zése és segítsége, melyet a hivatal oldott
meg 2 mFt költséggel. Közös összefo-
gással, több száz köbméter sittet sikerült
munkagépekkel összeszedni és elszállít-
tatni. Megalakult a hulladék-kommandó,
és megszerveztük a felesleges gumiab-
roncsok, akkumulátorok, száraz elemek
átvételét, ezek helyét a Körképben rend-
szeresen olvashatták.

Szervezés alatt van a használt háztar-
tási zsiradék és a lejárt gyógyszerek visz-
szagyûjtése is.

Amájus13-án beadandó pályázathoz
idõrendben a következõ eseményeket
tervezzük:

- Április 3. vasárnap: Bejárás és fel-
mérés egy szûkebb csapattal (mi válto-
zott tavaly óta?),

- Április 7. csütörtök: A Piarista isko-
la és a Kolping iskola szemétszedési ak-
ciója.

- Április 14. csütörtök: A Városfej-
lesztési Bizottság által kiírt rajzpályázat
beadási határideje.   

Atájsebészeti pályázathoz kapcsoló-
dó témákkal a gödi iskolák pályáznak.

- Április 16-17. szombat –vasárnap:
10-17-ig rajzpályázati kiállítás a
Dunapart Üdülõben,  a díjazás idõpontja
16-a szombat, 16 óra.

- Április 23. szombat: Tájsebészeti
pályázat nagytakarítási napja

Találkozások helyszínei /1. felsõgödi
Dunapart (strand a Duna Csárdánál), /2
alsógödi Dunapart (strand a Széchenyi
Csárdánál), /3 Nemeskéri utcai pékség
elõtt, /4 Bócsa buszforduló. Idõtartam: 9-
tõl 14- óráig. Zsákokat és kesztyûket a
helyszínen biztosítunk. Utána a Duna
Csárdában kötetlen találkozás, ebéd. Az

ebédet (finom marhapörkölt) Sárközi
Károly, a Duna Csárda tulajdonosa aján-
lotta fel, ezzel járulván hozzá a szemét-
szedési akciónkhoz. Köszönjük!

- Május elsõ hetében a felsõ tagozatos
tanulók iskolájuk környezetét rendezik.

(Rossz idõ esetén a szemétszedés
május 7-re tolódik, a többi feltétel válto-
zatlan. )

Felkérünk minden vállalkozót, a
külterületek tulajdonosait és mindenkit,
akinek bármilyen formában módjában
áll segíteni, támogassa kezdeményezé-
sünket, járuljon hozzá településünk
tisztaságához, a pályázati fõdíj elnyeré-
séhez. Külterületünk szennyezettsége
jelentõs, ezért munkagépekre, szállító-
eszközre és munkaerõre van a legna-
gyobb szükségünk.

Jelentkezésüket várjuk! 
Elérhetõség: a 06-30-549-69-38-

as telefonszámon. Üdvözlettel és kö-
szönettel

Szervezõk

(A bejáráson résztvevõk Ráth Tamás,
Debreceni Péter, Dombi Rita civilek,
Szeles Péter a Közterület Felügyelettõl,
Szeri Mihály a Polgárõrség vezetõje, a
helyi TV operatõre és riportere voltak.
Szerk.)

Felhívás
Tájsebészeti pályázat 

városunk tisztaságáért

Mottó: - Hívd a 104-et!
- Vészhelyzet?
- Nem, csak versenyzünk!

Ha valaki március 11-én délután a
Huzella Tivadar Általános Iskola kör-
nyékén járt, könnyen megijedhetett, arra
gondolva, valami súlyos baleset történt a
közelben.  Kötszeres- és elsõsegélynyúj-
tó ládák, fehér köpenyek – a gyanútlan
járókelõ talán még a mentõsöket is fel-

hívta volna. De aggodalomra szerencsé-
re semmi ok nem volt, a „kellékeket”
azok a gyerekek használták, akik az isko-
lában megrendezett elsõsegélynyújtó
versenyre érkeztek. 

Szabó Lászlóné tanárnõ neve vélhetõ-

en ismerõsen cseng az olvasónak a
Huzellában nemrég lezajlott egészségvé-
dõ hét kapcsán, most ismét a szervezõk
egyikeként tájékoztatott az eseményrõl.
Immár ötödik éve kerül megrendezésre
ez a verseny. Évrõl évre több diákot
vonz, a mostani alkalommal Horváth
Ferenc igazgató úr megnyitójában már
több mint 150 versenyzõt üdvözölt, akik
– a hazai csapatok mellett - Dunakeszi és
Vác körzetébõl érkeztek a területi meg-
mérettetésre. A dunakeszi, illetve váci
Vöröskeresztet Molnár Sándorné,
Remzsõ Zoltánné, Schröck Istvánné kép-
viselte, és segédkezett nemcsak a szerve-
zésben, hanem a sok ajándék kiosztásá-
ban is. 

Az iskolában a tanulók heti egyszeri
alkalommal ismerkednek az elsõsegély-
nyújtással. Megtanulják, mi a teendõ
háztartási, iskolai vagy közlekedési bal-
esetek esetén. A versenyen elméleti és
gyakorlati tudásukról tettek bizonyságot
a különbözõ állomásokon. Az önkéntes
„betegek” panaszai alapján kellett diag-
nosztizálniuk, majd ellátniuk a különbö-
zõ sérüléseket. Bizony nem volt könnyû
dolguk a gyerekeknek Egy bordatörés
vagy agyrázkódás helyes felismerését a

szakavatott mentõs zsûri értékes pontok-
kal jutalmazta. Ezek a gyerekek biztosan
nem esnének pánikba, ha ne adj’ isten,
valami baleset történne egy társukkal.

Pontosan tudják, milyen számon érhetõk
el a mentõk, mi a teendõ, ha valaki elvág-
ja a kezét vagy megégeti magát. A hig-
gadt és hozzáértõ magatartás vészhely-
zetben mindig nagyon fontos, és minél
korábban tanulja meg valaki, annál biz-
tosabban tudja alkalmazni is. Volt már rá
példa, hogy az iskolában tanultakat ott-
hon „élesben” hasznosította egy diák,

majd édesanyja hálásan hívta fel Szabó
Lászlóné tanárnõt, és mondott köszöne-
tet neki.

Az elsõsegélynyújtás mellett egy má-
sik – különösen a lányok körében köz-
kedvelt – feladatban is jeleskedtek a ver-
senyzõk. Biztos vagyok benne, hogy
minden gyakorló családanya valamikor
a babáját fürösztötte, etette, öltöztette.
Nos, a versenyen sem volt másképp. A
leendõ anyukák biztos kézzel „fürdet-
ték” meg az (egyébként természetesen
nem valódi) újszülöttet, választották ki a
megfelelõ ételt, ruhát, játékot a csecse-
mõnek. Acsecsemõgondozás elméleti és
gyakorlati kérdéseire adott válaszokat
gyakorló védõnõk értékelték. 

Késõ délután volt, mire az összes csa-
pat teljesítette a feladatokat, de senki sem
bánta, hogy elszaladt az idõ. Gyerekek és
zsûritagok egyaránt élvezték a versenyt,
és mindenki örült a dobogósok gyõzel-
mének. Akézzel fogható ajándékok mel-
lett a diákok azzal a jólesõ érzéssel tér-
hettek haza, hogy nemcsak egy ilyen ve-
télkedõn, hanem az életben is megállnák
a helyüket egy „vészhelyzetben”.

RÁTH ZSUZSA

Területi versenynek adtak otthont – irány az országos
Elsõsegélynyújtó verseny a Huzellában
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Ünnepélyes keretek között adta át az
okleveleket március 11-én délelõtt a
Felsõgödön, a volt mûvelõdési ház-
ban három új önkéntesnek Sódor
Erika, az Otthon Segítünk Szolgálat

gödi szervezõje. Mint megtudtuk:
az Otthon Segítünk (eredeti angol
nevén Home-Start) az angliai
Leicesterben indult, 1973-ban. Ma
már Anglián kívül számos európai
és Európán kívüli országban mûkö-
dik, Magyarországon 2001-tõl hoz-
ták létre az elsõ szolgálatokat, azóta
a magyarországi hálózat folyamato-
san bõvül. Az Otthon Segítünk
Szolgálat kisgyermekes családok-
nak nyújt baráti támaszt és gyakorla-
ti segítséget ingyenesen, preventív
jelleggel, felkészített önkéntesek ál-
tal a családok megerõsítése érdeké-
ben. 

Míg a segítõk a teremben gyüle-
keztek, addig Sódor Erikát kérdez-
tem munkájukról.

- Az országos alapítvány végzi a
szervezõképzéseket, s a képzett
szervezõk mennek ki egy-egy tele-
pülésre, és ott hozzák létre a szolgá-
latokat, Gödön ezt a munkát én vé-
geztem – mondja kérdésünkre
Sódor Erika. - Az önkéntesekkel
családsegítést végzünk, mégpedig
úgy, hogy kisgyerekes családokhoz
járunk ki. Elõtte azonban a jelentke-
zõk 40 órás felkészítõ tanfolyamon
vesznek részt, ennek jutottunk most
a végére. A tanfolyam elvégzésérõl
oklevelet adunk, kell hozzá erkölcsi
bizonyítvány, csak így mehetnek ki
azokhoz a kisgyerekes családokhoz,
akik segítséget igényelnek. A segí-
tésnek két feltétele van: az egyik,
hogy a család kérje a segítséget - hi-
szen az otthonukban segítünk nekik
-, a másik pedig, hogy legalább egy
gyermek legyen, aki még az iskolás-
kor alatt van. A hivatalos, vagy álta-
lános meghatározás szerint, mi bará-
ti segítséget nyújtunk. A segítõink
nem feltétlenül szakemberek, de
mindegyiknek van gyermeke, s ta-

pasztalatból is tudja, milyen segít-
ségre szorulnak a kisgyermekekkel
élõk. Abban segítünk, amiben egy
barát is segítene. Nem a szülõt vált-
juk ki, hanem akkor segítünk az
anyukának, amikor a kisgyerekes
élet beborít és csapkodnak a hullá-
mok. Ebben az idõszakban van egy
ember, aki oda tud menni, meg tud-
ja erõsíteni az anyukát, segít neki,
akár a gyerekek körüli tennivalók-
ban, akár a háztartásban, vagy ha
szükséges, akkor az ügyintézésben.

- Hány önkéntes kapott oklevelet,
s megkezdték már a segítõ munkát?

- Tíz önkéntes kezdte a tanfolya-
mot, hat már megkapta az oklevelet,
most hárman – Hegyváriné Fónyad
Márta, Szathmáryné, Márta és
Szederjessy Éva - veszik át az okira-
tot, így a mai naptól kilenc önkénte-
sem lesz. A családokhoz csak kép-
zett önkéntes jár ki segíteni. Atanfo-
lyam 10 héten át zajlott, azért ilyen
hosszú ideig, mert szükség van arra,

hogy megismerjük egymást, és így
ismerõsként, barátként tudom õket
ajánlani a jelentkezõ családoknak,
emellett ha szükséges, egymásnak is
tudunk segíteni. Már elkezdtük a
családsegítést, az elsõ volt az izgal-
mas, utána már van viszonyítási ala-
punk, mire számíthatnak a többiek.
Egy családnál be is fejeztük a mun-
kát, ez egy egészen rövid kapcsolat
volt, mert a veszélyeztetett terhes
anyukának kellett segíteni a kicsi
gyerek mellett. Egy másik család-
ban segítünk jelenleg, ahol egymás
után három pici gyerek született. A
segítõim hölgyek – bár volt férfije-
lentkezõ is -, a legfiatalabb tagunk
ezen a héten kezdte el legkisebb
gyerekét óvodába járatni, így a tan-
folyamot segítséggel tudta végezni.
Két friss nyugdíjasunk van - õk a
legidõsebbek a csapatban -, de segí-
tõink között találhatók nagycsaládos
anyukák és részmunkaidõben dol-
gozók is – mondta befejezésül la-
punknak Sódor Erika.

A kis házi ünnepségen az okleve-
lek átadása elõtt Sódor Erika beszélt

az önkéntes munka lényegérõl, érté-
kérõl, arról milyen segítséget tudnak
a családoknak, fiatal szülõknek
nyújtani. Ezután felolvasott a szol-
gálat országos kiadványából, mely-
bõl kiemelte küldetésüket: „Az Ott-
hon Segítünk Szolgálat növeli a he-
lyi társadalom kohézióját.” Majd a
kapcsolatokról beszélt, elmondta,
hogy az országos szolgálatok közül
is nagyon jó az együttmûködésük a
helyi gyermekjóléti szolgálattal,
ezért meghívták az összejövetelükre
Szimlerné Medveczky Andreát,
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat vezetõjét.

Szimlerné Medveczky Andrea
beszélt arról, hogy az önkéntes segí-
tõk nemcsak lehetõséget adhatnak
másoknak, hanem õk maguk is szá-
mos lehetõséghez juthatnak e mun-
ka által, akár személyesen, akár
szakmailag is. Olyan kapcsolatokat,
ismeretségeket és tapasztalatokat
tudnak szerezni, amelyek adott eset-

ben ahhoz segítik õket hozzá, hogy
a saját mentálhigiénéjük is sokkal
jobban alakuljon.

* * * 

A három új segítõ közül a két
Márta, Szathmáryné, Márta és
Hegyváriné Fónyad Márta az ablak

mellett beszélgettek, amikor meg-
szólítottam õket.

- Miért vállalják ezt a munkát? -
kérdeztem tõlük.

- Úgy gondolom, hogy még a ko-
rom és az energiám is megengedi
ezt - feleli Szathmáryné, Márta, aki
nemrég ment nyugdíjba. - A saját
gyerekeim felnõttek, nincsenek
unokáim, úgyhogy belefér az idõm-
be és szívvel lélekkel el tudnám ezt
a munkát látni. Elég nagy a család,
vannak saját tapasztalataim. Tudok
az emberekkel bánni, hiszen régen
ügyfélszolgálatnál dolgoztam cso-
portvezetõ beosztásban, ez hatalmas
toleranciát kívánt.

Hegyváriné Fónyad Márta:
- Öt gyermekem van, a legkisebb

10 éves, most már több szabad
idõm és energiám van más tevé-
kenységre, emellett úgy érzem,
hogy elég tapasztalt vagyok, ami az
otthoni gondokat illeti. Sok tapasz-
talatot át tudnék adni és a szándé-
kom is megvan hozzá. Mivel ná-
lunk a nagymamák már idõsek vol-
tak, s kevés segítség nélkül neveltük
a gyerekeinket, ez irányban nagyon
sok mindent tudnék mondani. Pél-
dául: amikor az ember kétségbe van
esve, mert lázas a gyerek, mit kell
tenni addig, amíg nem tud eljutni az
orvoshoz. A lelki segítségnyújtás is
nagyon fontos, azért, hogy ne essen
össze a kisgyerekes anyuka - aki, ha
egy érzékeny teremtés. A sok fel-
adat mellett nagyon jól esik, ha va-
lakinek kiöntheti a szívét, valakihez
fordulhat, hiszen eléggé be vannak
zárva azok az anyukák, akik mond-
juk három kicsi gyerekkel, vagy ne-
tán ikrekkel vannak otthon, s távol a
nagyszülõ, vagy egyéb gondok ne-
hezítik a sorsukat. Tehát van éppen
elég gondja a társadalomnak anyagi
és egyéb szinten, mi megpróbálunk

az egyéb gondok megoldásában se-
gíteni.

FISCHER ERZSÉBET

Gödön is az Otthon Segítõ Szolgálat 
Kilenc önkéntes segíti a kisgyermekes családokat

A három új okleveles segítõ balról jobbra: 
Szederjessy Éva, Szathmáryné Márta, Hegyváriné Fónyad Márta 

Sódor Erika

Az önkéntesek megbeszélése
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Díjazottak:
Óvodás korcsoport
Különdíj – „HALACSKA” cso-
port
Kastély Központi Óvoda,
Alsógöd
Különdíj - Vass Réka Virág
Hétszínvilág Óvoda, Alsógöd 
1-2. osztályosok
1. helyezett – Vass Edina
Huzella T. Ált. Isk. 2.b 
2. helyezett -  Szõke Péter
Németh L. Ált Isk. 2.b
3. helyezett - Galazek Tímea
Huzella T. Ált. Isk. 2.a
Különdíj - Bartha Bendegúz
Huzella T. Ált. Isk. 2.c
3-4. osztályosok
1. helyezett - Stift Johanna

Németh L. Ált. Isk. 4.c
2. helyezett- Beregi Bence
Németh L. Ált. Isk. 3.a
3. helyezett - Sipos Adrienn
Németh L. Ált. Isk. 3.b
Különdíj - Ács Enikõ
Huzella T. Ált. Isk. 3. a
Felsõ tagozatosok
1. helyezett - Rabie Lili
Huzella T. Ált. Isk. 6. oszt.
2. helyezett - Puskás Anna
Huzella T. Ált. Isk. 6.a
3. helyezett – Édelmayer Zsófia
IV. ker. Ált. Isk. 6. oszt.
-  Deli Márk
Németh L. Ált. Isk. 7.a
Különdíj - Patak Ádám és Kato-
na Claudia
Huzella T. Ált. Isk. 5.a

2005. évi Alkotópályázat
A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat idén is alkotópályázatot írt ki gyermekek részvételére számítva, melyre többféle techniká-
val készült sok-sok pályamû érkezett a szervezõkhöz. A díjátadásra március 22-én, kedden délután került sor Felsõgödön, a Kálmán
utcában: 

Ha április 2-án déltájban egy kí-
váncsi láthatatlan manó bepillantott
volna a gödi fazekakba, legalább
nyolc esetben jóféle lóbabból ké-
szült levesre bukkanhatott volna.
Mireföl jelentjük ezt ki ily pimasz
magabiztossággal? Hát arra föl,
hogy a könyvtár bolondnapi vetélke-
dõjén babra ment a játék! Mégpedig
hatalmas mennyiségû babra! Hogy
is esett az eset? Elzengjük Néktek,
méltán bánatos otthon maradottak:

Április elsején öt óra elõtt pár
perccel 6-8 fõs csoportok próbáltak
betüremkedni a Mûvelõdési Ház
nagytermének ajtaján, ami bizony
nem ment egykönnyen! 

A delikvenseknek ugyanis meg
kellett kerülniük egy W. C. Röntgen
Átvilágító (Emlék) Bizottság felirat-
tal, plusz egy hatalmas vöröske-
reszttel felékített fehér paravánt,
mely mögött N. Ágnes bolondasz-
szisztens várta õket egy kis alkal-
massági próbával. A vizsgálat során
a jelentkezõket átvilágította egy kék
fényû lámpával, majd a nevüket kel-
lett beírniuk a következõ igazol-
ványba:

Mielõtt a W. C. Röntgen felirat-
ról bárkinek téves asszociációi tá-
madnának, közöljük, hogy ekként
kívántunk megemlékezni az elsõ fi-
zikai Nobel-díj nemes és érdemes
birtokosáról, a 160 éve született
Wilhelm Conrad Röntgenrõl.

E kis áprilisi tréfával kívántuk
meglepni a versenyzõket. Tõlünk ezt
utólag zokon ne vegyék, hiszen vol-
tak már vadabb beugratások a világ-
történelem során, hogy csak az
1864-ben a londoni Evening Star ál-
tal az islingtoni szamárkiállításra
csõdített gazdákat említsük, akiknek
kétórányi hiábavaló várakozás után
bekiabálták: “Milyen nap is van
ma?”

E kis nyitány után kezdõ-
dött a játék: a folyosóról elõpende-
rült Tóni Bolond – kiben civilben
Bartha Tóni bábmûvészt tisztelhet-
jük – és egy kis diótörésre invitálta a
résztvevõket. 

A reflexek gyorsak voltak, a je-

lentkezõk akarata mint az acél, az öt
„reneszánsz” dióból egynél többet
feltörni mégsem sikerült egy csapat-
nak sem!

A második játék a szellemet tette

próbára Valéria Bolond vezényleté-
vel. Felváltva jöttek ezután is a tes-
tet és szellemet próbára tevõ bolond-
nál bolondabb feladatok: 

Volt kis irodalmi fejtörõ fiktív bo-
londokkal; volt bolondgomba felis-
merõ verseny (számos játékos bevá-
lasztotta a családi pörkölt alapanya-
gai közé a gyilkos galócát!!!); volt
itt mocsárjárás egy sezlonrugókból
és deszkalapokból álló elmés szer-
kezet segítségével (számos csapat-
tag bizonyult ügyessége révén régi
mocsárjáró család leszármazottjá-
nak); volt aztán bolondtotó, kolomp-
keresõ játék.

Erõsen próbára tettük a bátor je-
lentkezõk gyomrát is: egy szörnyûsé-
ges egyveleg (mustár - tea - citromlé
- ketchup – méz -brrr…!) összetevõit
kellett megnevezni. (A lötty D. Edit
bolondasszisztens konyháján ké-
szült.) A mutogatós játékban “bolon-
dos” szólásmondásokat, közmondá-
sokat kellett felismerni, olyanokat,
mint pl.: Bolond lyukból bolond szél
fúj!, rájött a bolondóra és tsai. 

Hihetetlen történetek valóságtar-
talmát is meg kellett tippelni a részt-
vevõknek. (A hírek és álhírek S.
Edina bolondasszisztens értõ tolmá-
csolásában hangzottak fel.)

Az est egyik fénypontja Szent
György és a sárkány küzdelme volt:
tisztességben megõszült nagyma-
mák próbálták Szt. Georginaként
sárkány ellenfelüket megszabadítani
mind a négy fejétõl (mely sárkány-
fejeket a hátán fekvõ sárkány vég-
tagjainak bõsz kalimpálásával pró-
bálta megõrizni). 

Végül záróakkordként következ-
tek a bolondos rögtönzések: a csapa-
tok remekbe szabott kis jeleneteket
mutattak be. Adott volt a mûfaj, a
felvonultatandó szereplõk, és nehe-
zítésként kaptak egy mondatot is,
amelyet kötelezõ volt beépíteni az
elõadásba.

Az Alvég csapata példának okáért
a kabarétréfa mûfajt húzta, kötelezõ
szereplõk voltak a parkõr, a szamár,
a bolond és a favilla; és a következõ,
teljességgel életszerû mondatnak
kellett a darabban elhangoznia: “a
karosszékbõl favillamos lett”. (A
csapat a kötelmeknek maradéktala-
nul megfelelt, bár maga a feladat ki-
agyalója sem hitte volna, hogy lesz
résztvevõ, mely megbirkózik vele!)

Rendkívül ötletesen és az eposzi
kellékeket felvonultatva adta elõ
versbe szedve a maga opuszát a
Mangalica csapat is, volt seregszem-
le, „deus ex machina” és minden
egyéb, ahogy azt kell.

A riport mûfajában remekelt a Lá-
rifári csapat, sikerrel szólaltatva
meg a riporter egy tébolyda lakóit:
az ápoltakat, az elmeorvost, az ápo-
lókat, sõt még a szobafestõt is, ki el-
rebegte a beépítendõ mondatot,
mely imígyen hangzék: “Ha pirosra
festem a holdat, égre kel a sarló, s a
kalapács is.”

(Valójában e feladatban minden
csapat remekelt: a nemes zsüri a ha-

sát fogta nevettében!) A vetélkedõ
folyamán nemcsak a pontok szapo-
rodtak, de lóbabszemek koppanása
is hallék a csapatok fazekaiban,
merthogy a szervezõk ily módon
gondoskodtak róla, hogy a játéko-
sok egy-egy forduló után mindig le-
mérhessék a verseny állását, össze-
vetve babszemeik számát az ellen-
felekével.

Végül elérkezett a nagy pillanat: a
„jurie”, kiértékelvén az utolsó for-
dulót is, eredményt hirdetett:

1. LÁRIFÁRI
2. ALVÉG
3. BECKÓ

Nemcsak a helyezettek, de a töb-
bi csapat is értékes nyereményekkel
gazdagodott. Említsük meg hát õket
is, kik nem kevésbé arattak babot és
babért:

HÁT AZ MÉG NINCS, MAN-
GALICA, MUJKÓ, NEMCSAK A
HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG, SÖ-
RÖSHORDÓ.

A díjakat nem adhattuk volna át,
ha nincsenek támogatóink, és nincs
B. Edina bolondasszisztens, ki harci
szekerén begyûjté a felajánlott tár-
gyakat.

Köszönjük mindenkinek!

HEGYI VALÉRIA

Vetélkedõnk támogatói:
Kulturális és Oktatási Bizottság;
Göd, Ilka Csárda és Panzió;
FAKUSZ Barkács- és Gazdabolt,
MOMO Restaurant, Vác, Tímár u.
9.; Mítosz Vendéglõ; Rétesház
(Felsõgöd, Kék Duna – Pesti út sar-
ka); Lakberendezési Bolt (Göd, Pes-
ti út 70.); Aero – elektro Center
(Göd, Pesti út 51.); Bélteki – Méter
és Rövidárú; FERRICSI 2002 Kft.,
Göd; Sláger Coop Élelmiszer; Ker-
tész Centrum; Gödi Tenisz Iskola
(Göd, Rákóczi út); Family Élelmi-
szerbolt; White Room Étterem;
Kassovitz László író; Flört Virágüz-
let; Inczeffy Patika; Nagy és Nagy
Kft., Budapest; Betûbolt; Göd Váro-
si Könyvtár.

Babra ment a játék

ÁTVILÁGÍTÁSI
TANÚSÍTVÁNY

TANÚSÍTJUK, HOGY
……………………………  

……………………………….
JELÖLT AGYÁNAK

KISUGÁRZÁSA A BOLOND-
NAPI VETÉL-

KEDÕHÖZ SZÜKSÉGES
INFANTIL EGYSÉG
KÜSZÖBÉRTÉKÉT

A KELLÕ MÉRTÉKBEN
MEGHALADJA.

ÁTVILÁGÍTÓ BIZOTTSÁG
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Rézfúvósok, fafúvósok, vonósok
incselkedve vonultak fel a huzel-
lás gyerekek elõtt : „figyeljetek
ránk, ismerjetek meg bennünket,
és akkor szeretni és érteni fogjá-
tok a hangunkat, a mûvészetün-
ket”!

Február 26-án kicsit tétován,
bizonytalanul indultunk el a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házba,
ahová a Bartók Béla Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola diákjai és
Németh Márta – énekszakos  ta-
nárnõ invitálta meg a Huzella Ti-
vadar Általános Iskola diákjait,
hogy megmutassák a komolyze-
ne nyújtotta csodát a különbözõ
hangszerek segítségével. Mi, ne-
velõk is bizonytalanok voltunk,
mert nem tudhattuk, hogy a nem
mindig igényes zenéhez szokott
fülek hogy fogadják a komoly-
zenét?

Az aggodalom felesleges volt,
ugyanis a teenager korosztályú
középiskolások kicsit visszafo-
gottan, megilletõdve, de kellõ
komolysággal és mûvészi telje-
sítményükkel elvarázsolták di-

ákjainkat. Németh Márta tanárnõ
pedagógiai bravúrjának köszön-
hetõ, hogy a hangszerek bemuta-

tását szinte szájtátva hallgatták
tanítványaink. Már meg sem le-
põdtünk azon, hogy élénk esz-
mecsere folyt a hallgatóság és

Márta néni közt arról, hogy mi-
tõl fafúvós a fuvola fémes színe
ellenére?  A tanárnõ ügyesen rá-
vezette a hallgatóságot, hogy mi-
lyen hangszerekbõl áll a vonós-
négyes, ezek után úgy tûnt, mint-
ha már tudták volna ennek elõtte
is a nebulók. 

A tételek közt már eszük ágá-
ban sem volt tapsolni, ugyanis az
elõadó megsúgta, hogy nem il-
lik. Mindent megtanultunk,
megtudtunk.

A hallgató és a hangszer elsõ
találkozása sikeres volt, hisz a
hangszerek életre keltek elõt-
tünk, megértettük,  mit szeretné-
nek közölni velünk..

A tanárnõ pedagógiai érzékét
és szaktudását dicsérte, hogy az
óra végén az éneklés közös él-
ményét is megteremtette ne-
künk. Bebizonyította, hogy kar-
mesterre szükség van, és úgy

énekeltünk, ahogy õ szerette vol-
na. Halkan, hangosan, tempósan
és lassan. A legvégén mindenki
örömére hömpölygött a zene a
teremben.

Köszönjük az élményt, kö-
szönjük, hogy itt voltak, köszön-
jük, hogy részesévé válhattunk a
zene nyújtotta csodának.

Köszönettel tartozunk:
a József Attila  Mûvelõdési Ház-
nak, hogy rendelkezésünkre bo-
csátották a színháztermet, az
Életforrás Alapítványnak, akik a
diákok utaztatását lehetõvé tet-
ték, Németh Márta tanárnõnek,
hogy megszervezte és levezé-
nyelte az órát, a diákoknak, akik
hátukon utaztatva zeneszerszá-
mukat érkeztek hozzánk (Iglicz
Balázs, Bahil Attila, Farkas Ta-
más, Gombár Anikó, Huszár No-
émi, Kiss Ádám, Kisvén Anna-
mária, Klacsmann Nóra, Pálmai
Tibor, Radics Eszter, Tóth Bá-
lint).

ZACHÁR ZSUZSA

ÉS KORÉHNÉ SZÛCS MÁRIA

Zenevarázs
A zene nem ismer határokat

Németh Márta

Szegedi Kata (képünkön) illusztrátor kiál-
lításán a megszokottnál is többen zsúfo-
lódtunk össze az „Olajfában”. Mógorné
Gyõrffy Anikó február elején ismét gödi
mûvészt mutatott be, akinek alkotásaiban
egy hónapig gyönyörködhettek kicsik és
nagyok. 

Galgóczi Móni – az Ekultúra
Internetes Portál fõszerkesztõje – nyitotta
meg a kiállítást:

- Katát véletlen folytán ismertem meg,
és személyében kincset találtam. Színvi-
lága kicsit borongósabb a megszokottnál,
ám pont ez a varázsa. Nem utánozza a
sablonokat: a kecses alakok, a varázslatos
színösszetételek és a kollázs-technika,
ami a sík képeket háromdimenzióssá
teszti. Általuk belépünk a mesék, a csoda
birodalmába. Rozsdás kulcsocskát, fûsze-
reket, csipkedarabot is felhasznál a mû-
vésznõ, ha a témához illenek. Gyermekek
számára alkot, pontosan ismerve a gyer-
meki lelket, hiszen neki is van három… A

kicsik szeretnek bogarászni a képeken, s a
szülõk válaszolgatnak a mese és a képek
kapcsán feltett kérdésekre.  Így teszik in-
teraktív élménnyé a közös olvasást.  Tisz-
ta szívbõl ajánlom a képeket, hagyják,
hogy hasson az élmény, a varázslat!

- Mióta foglakozol mesekönyv illuszt-
rációval? – kérdezem az alkotót.

- ’91-ben végeztem az Iparmûvészeti
Fõiskolán, akkor kaptam az elsõ könyves
megbízást. Az utóbbi öt-hat évben vált
azonban intenzívvé ez a tevékenységem.
Világéletemben ez szerettem volna lenni
– mesekönyvek illusztrátora.

- Van-e más, hozzád kötõdõ téma?
- Az illusztrációval foglalkozók úgy

érzik, hogy a témával be vannak szorítva,
hiszen csak a mesekönyveket kell igazán
illusztrálni. Nekem azonban ez kapóra
jön, mert imádom a meséket. Nagyon
boldoggá tesz… Mint egy „úgymaradt
gyerek”, szabadidõmben is szeretem ol-
vasni õket, és magamat is „úgymaradt ki-
rálykisasszonynak” érzem. 

- Hogy érzed magad Gödön, Király-
kisasszony?

- Nagyon jól. Tudom, hogy „ezt illik
mondani” egy gödi újságnak – de ez elsõ
pillanattól így igaz, amihez hozzásegített,
hogy sikeresen megvásárolnunk egy gyö-
nyörû gödi házat. Pilisborosjenõrõl jöt-
tem át, ahol nagyon szerettem lakni.
Nagy elvárásaim voltak, és Göd teljes
mértékben pótolta azt, mit ott hagytam
1997-ben. Az emberek itt annyira ked-
vesek… ahogy így szétnézek is… És az
utcán felismerek már néhány ismerõs ar-
cot! 

Életrajzából idézek: Nosztalgikus alka-
tú rajzoló, képein szívesen idézi a régmúlt
idõk elfeledett tárgyait, hangulatait. A kö-

zel negyven könyv mellett is keresi az új
kifejezési formákat. Külföldi, teljesen más
kultúrkörök kiadóitól is kap megbízást.
Számos könyve jelent meg Görögország-
ban, az Egyesült Államokban, Németor-
szágban és Koreában. Az Álomcirkusz cí-
mût, melynek szövegét is õ írta görögre,
németre és japánra is lefordították.

Néhány fontosabb szakmai elismerés:
2001-ben és 2003-ban a „Szép Magyar
Könyv” elsõ helyezések a gyermekköny-
vek kategóriájában Ludwig Bechstein: Az
elvarázsolt királykisasszony, illetve Petre
Ispirescu: A hegyek tündére illusztrált
mûvekkel. 2003-ban Josephine Nobisso:
Az imádság súlya címû illusztrált mûvé-
vel harmadik helyezett a „Legszebben

tervezett és illusztrált könyv” versenyen
az Egyesült Államokban. 2004-ben
Olaszországban a „Scarpetta D’Oro”
nemzetközi illusztrációs pályázaton ki-
magasló dicséret  pályamunkájáért. 

Poór Judit, tíz év körüli huzellás kis-
lány a kiállításról:

- Nagyon tetszik a kiállítás, szeretem
Kati képeit, több könyvem is van tõle. Az
elvarázsolt hercegnõ az egyik kedven-
cem.

Szommer József fafaragó, a szakember
szemével: - Az a véleményem, hogy nem
csak meseszerû, hanem mesés is ez a ki-
állítás. 

Magyar Miklós festõmûvész: - Minden
képben rengeteg munka van. Sokkal több,
mint egy „egyszerû illusztrációban”!

Határiné Koczka Ilona festõ, a Váci
Múzsa Egyesület gödi referense: Engem
a mûvésznõ elvarázsolt. Amikor belép-
tem a terembe, csoda hatása alá kerültem
- egy mesevilágba csöppentem!

Szalma Edit illusztrátor és barátnõ:
Én imádom a Kata képeit! A legjobban
azt, hogy tele vannak élettel. Ami kö-
zös bennünk, hogy a figurák szaladnak,
futnak, bár markánsan más világunk
van. Kata még a fõiskolán megfestette
a Tarot kártya 22 lapját, az akkoriban
ismeretlen mûfajt jelentett Magyaror-
szágon. Már hallottam hírét, majd ké-
sõbb én is az õ mesterének – Árendás
József grafikusmûvésznek – lettem a
tanítványa, mégis késõbb kerültünk
személyes kapcsolatba. Meglátogattuk
itt, és beleszerettünk Gödbe. Mi is ide
költöztünk. 

Karosi Júlia esztétika-filozófia szakos
egyetemi hallgató – és õ is gödi – zongo-
rajátékával és énekével kezdõdött a
vernissage: Érettségi után kezdtem
dzsesszel foglalkozni. Szívesen, bár az el-
sõ, hirtelen jött alkalom miatt kissé félsze-
gen, de vállaltam, hogy zongorázom és
énekelek ma itt, mert hasonló a két világ
– Katáé, és az én zenémé.

Kiss-Kása Éva

„Úgymaradt” királykisasszony
Mesekép, mesekönyv és mesevilág – de igaziból
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A Törökbálinti Alkotók a “A szeretet föld-
je” címû kiállítását március 1-én Sipos S.
Gyula író saját gitárjátékával, énekével és
társai kötetlen hangvételû, derûs és mély Is-
ten-hitrõl tanúbizonyságot tevõ bemutatá-
sával nyitotta meg az Olajfa Galériában. A
kiállító mûvészek Balla Lajos festõmû-
vész, Horváth Krisztina keramikus, Ke-
resztes Attila festõmûvész, Somos Gyula

festõmûvész, Tóth József költõ és fotós,
Vágó Szilvia keramikus, Veszely István gra-
fikusmûvész, Zámbó Attila festõmûvész és
Sipos S. Gyula festõ voltak.
Mógorné Gyõrffy Anikó, a háziasszony
Szent János könyvébõl a szamáriai asz-
szony esetét említette bevezetõjében, akitõl
Jézus vizet kért Jákob kútjánál. - Nehezen
tudunk elszakadni a földi dolgok vonzásá-
ból és lelki magasságokba emelkedni.
Gondolkozásunkban, életünkben jelen van
ez a kettõsség: földhözragadtságunk és vá-
gyakozásunk a természetfölötti élet után.
Márciusi kiállító mûvészeink megkísérlik a
bensõjükben hordozott lelket felvillantani
munkájukon keresztül – mondta bevezetõ-
jében. Ehhez kapcsolódva beszélt Sipos S.
Gyula arról, hogyan kerültek a mûvészek
egymással szeretet-közösségbe.

- Úgy gondoljuk, hogy így, a szeretet ál-
tal tudunk igazán kommunikálni nemcsak
egymással, hanem közönségünkkel is, ami

figyelmet igényel – és megénekeltette az
összegyûlteket: 

„A szeretet mindenkié, a szeretet min-
denkié.

Csak meg kell keresni a forrását, a sze-
retet mindenkié!”

Törökbálinton évente rendeznek Szere-
tet Földje találkozót. - Mi is ott ismertük
meg egymást, s amikor kiderült, hogy õk

képzõmûvészettel foglalkoznak, én nagy
örömmel lecsaptam rájuk, mert szeretem a
tehetséges embereket. Ha az a világ lenne
körülöttünk, amit Isten eltervezett, és nem
lenne benne szenvedés és halál, akkor csak
a mûvészettel foglalkoznának. Sajnos
egyéb dolguk is akad, mert valamibõl meg
kell élni... És közben alkotnak!  Olyan alka-
lom ez a mai este, amikor örülünk annak,
hogy a másik emberben az Isten milyen
csodálatos képességeket képes elrejteni,
amit aztán a felszínre is hoz - mondta a sok-
oldalú fiatalember, aki maga is elhozta fest-
ményeit. 

Egy 2001-ben megjelent antológiájuk
záró sorait idézem: „Célunk, hogy prog-
ramjainkkal – elõadásokkal, kiadványok-
kal, szórólapokkal, ima-összejövetelekkel,
missziókkal stb. – elõsegítsük a kiengeszte-
lõdést, a megbékélést, és egy szeretetteli
kultúra kialakulását.”

KÉ

A Szeretet Földjén alkotnak
József Attila születésének 100. évfordulója al-
kalmából a József Attila Mûvelõdési Ház rajz-
pályázatot hirdetett. A beérkezett nívós mun-
kákból március 4-én kiállítás nyílt, melyet az
érdeklõdõk is hosszabb ideig megtekinthettek.
Ahelyezést elértek névsorát alább közöljük:

OVISOK
Vass Réka (Kertész leszek); Veszely Nikolett
(Altató) Kastély; Kocsis Johanna (Altató)
Kastély; Dícséret: Pethõ Balázs.

7-8 ÉVESEK
Zavidnyik Blanka (Altató) Huzella T.; Vass
Edina (Szeretném ha vadalmafa lennék)
Huzella T.; Hegedûs Anna – Huzella T.; Laka-
tos Bence (Tél) Debrecenbõl.

9-10 ÉVESEK
Székely Lívia (Altató); Mráz Benedek,
Huzella T.; Ács Enikõ (Mama) Huzella T.;
Stift Johanna (Mama) Németh L.; Dícséret:
Fenyõfalvi Krisztián – Németh L.

11-12 ÉVESEK
Sztuhár Edina (Betlehem); Édelmayer Zsófia
Bartha Boróka – Huzella T.; Vass Orsolya (Al-
tató) Huzella T.; Szigeti Orsolya (Téli éjszaka)
Vác, Karolina; III. Lakatos Ádám (Tél) Deb-
recenbõl.

13-14 ÉVESEK
I. Galcsek Noémi (Mama); II. Késmárky Zol-
tán (Kalózkapitány indulója) Szõd; III. Gulyás
Csaba (Mama); IV. Nagy Tímea (Mama)

17 éves 
Bacsevits Eszter (Altató) Dícséretes

Kedvenc József Attila
versem illusztrációja

A József Attila emlékév alkalmából Hobó – Földes
László – „Tudod, hogy nincs bocsánat” címmel a
költõ verseibõl összeállított zenés irodalmi mûsorát
hozta el nekünk, történetesen éppen a József Attila
Mûvelõdési Házba… (Ha illene az elõadás tartal-
mához, azt írnám: „No comment!”. De nem írom,
mert nem illik ide.) 

Zsúfolásig telt a földszinti nagyterem. Sokaknak
nem jutott ülõhely – azért ott voltak. A színen egy
dobogó, fölötte egy csigára erõsített hatalmas batyu-
féle. Hol lent, hol fent. Megértettük, mikor mit kell
belelátnunk! A játékos ládától az ágyúig, az egész
világtól a hajléktalan odújáig, a társtól a magány
jelképéig… 

Feszült figyelemmel hallgattuk az elõadó fátyolos,
kissé rekedtes, ám mégis férfiasan kellemes hangján
a költõzseni fantasztikus precizitással és lelkiséggel
összerakott sorait prózában vagy énekmondással,
melyek folyamán egy kristálytisztán átlátható világ
nyílt meg elõttünk. József Attila belsõ világa. 

Nem hiszem, hogy most a hallott versekrõl
kellene írnom. Inkább arról, ami megérintett

bennünket… és hogy végigdolgoztuk az elõ-
adóval az idõt. Hogy nem lehetett nem odafi-
gyelni minden hangra. Hogy nincs a költõ sza-
vai közt meg nem érthetõ gondolat vagy érze-
lem. 

Hiszem, hogy Hobó tolmácsolása autentikus.
Akár, ha a szerzõt hallanánk. Nemes egyszerûség,
semmi csinnadratta vagy szecessziós szavalat! Mert
a mondandó a fontos, nem az elõadás. És Földes
László erõssége, hogy nem õ akar elõjönni…

Az elõadás után elmondta Hobó, hogy 120 fölöt-
ti az elõjegyzett elõadásszám, amibõl eddig tizenöt-
öt játszottak le. A támogatóknak köszönhetõen kör-
bevihetik a legapróbb falvaktól a nagyvárosokig a
határon innen és túl. Bécsbe, Zágrábba és New
Yorkba is meghívták õket… és József Attilát. Azért
nem állom meg, hogy ne idézzek tõle:

Én tudom, mint a kisgyerek, 
Csak az boldog, aki játszhat. 
Én sok játékot ismerek,
Hisz a valóság elpereg, 
És megmarad a látszat. 

KKÉ

Csak az boldog, aki játszhat…
József Attila születésének 100. évfordulóján
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A 2005-ben bevezetésre kerülõ két-
szintû érettségi egy sor kérdést vet fel
az érintettekben és természetesen az
aggódó szülõkben is. Részletes választ
kaphat, aki a „Kétszintû érettségi”
címszó alatt keresgél az interneten. In-
nen válogattam én is fõként azok szá-
mára, akik nehezen jutnak internet
kapcsolathoz.

A legtöbben azt szeretnék tudni,
hogy vajon:

- Kiváltja-e a nyelvvizsga-bizonyít-
vány az idegen nyelvi érettségit?

- Csak a 2005. év érettségi vizsga-
idõszakaiban. 2005-ben emelt szintû
jeles (100%) osztályzatot kap, aki egy-
nyelvû / kétnyelvû (egynyelvû pl.
Pitman, kétnyelvû, pl. Rigó u. – a
szerk.), legalább középfokú „C” típu-
sú, államilag elismert nyelvvizsga-bi-
zonyítvánnyal rendelkezik.

- Mit kell tenni, ha valaki nyelvvizs-
gával akarja kiváltani az idegen nyelvi
érettségit?

- Jelentkeznie kell az érettségi vizs-
gára, de ténylegesen nem kell részt
vennie a vizsgán.

- Tényleg ez az év az utolsó - „ last
minute” - lehetõség arra, hogy kivált-
ható legyen az idegen nyelvi érettségi?

- Igen, vagyis 2005. augusztus 31. a
végsõ határidõ a jelentkezésre az érett-
ségi vizsgát szervezõ intézmény igaz-
gatójánál.

- Aki 2005. után érettségizik, kivált-
hatja nyelvvizsgával az érettségit?

- Igen, elõrehozott érettségi vizsga
keretében. Minden középiskolának le-
hetõsége van erre. A tanulónak azon-
ban meg kell szereznie az elõírt osz-
tályzatokat. Az írásbeli érettségi vizsga
megkezdése elõtt. (pl. osztályozóvizs-
gával).

- Meddig kell bemutatni a nyelvvizs-
ga-bizonyítványt?

- A mentesség megszerzéséhez a
nyelvvizsga-bizonyítványt legkésõbb
az érettségi vizsgabizottság záró érte-
kezlete elõtt kell bemutatni. A tavaszi
vizsgaidõszakban 2005. június 20-tól
2005. július 1-ig, az õszi idõszakban
elõreláthatólag októberig. A felvételi
pluszpontok szempontjából a nyelv-
vizsga -bizonyítványnak június végére
kell meglennie.

- Ha az érettségin középszintre je-
lentkezik valaki, a nyelvvizsgája akkor
is emelt szintû 5-öst ér?

- Igen. Az érettségizõ megteheti,
hogy a biztonság kedvéért nem emelt,
csak középszintû érettségi vizsgára ad-
ja be jelentkezését. A nyelvvizsga-bi-
zonyítvány bemutatásával szerzett
érettségi osztályzata ebben az esetben
is emelt szintû jeles lesz.

- Mi történik, ha rosszul sikerül az
elõrehozott érettségi vizsga?

- Legalább elégséges osztályzat ese-
tén a megszerzett osztályzat kerül a bizo-
nyítványba. A következõ vizsgaidõszak-
ban azonos vizsgatárgyból kizárólag
szintemelõ érettségi vizsgát lehet tenni.

- És ha valaki jelentkezik a vizsgára,
de közben meggondolja magát…?

- Ha nem jelenik meg a vizsgán,
vagy ha nem mutat be „C” típusú
nyelvvizsga-bizonyítványt, vagy a
vizsga során elégtelen osztályzatot
szerez, javítóvizsgát tehet bármikor a
fennálló tanulói jogviszonya alatt.

- Mindenhol elfogadják a nyelvvizs-
gával kiváltott érettségit?

- A Bölcsész 2. szakcsoportba tarto-
zó idegennyelv szakoknál a jelentke-
zés feltétele az emelt szintû vizsga. Ha
ide akar jelentkezni valaki, teljesítenie
kell az emelt szintû érettségi vizsgát.

- Hány pontot ér az érettségi nyelv-
vizsga?

- Nyelvvizsga-bizonyítványt ér az
új emelt szintû idegen nyelvi érettségi.
Az emelt szintû vizsgán 60% fölötti
eredmény „C” középfoknak felel meg,
a 40 – 59% -os pedig „C” alapfokú, ál-
lamilag elismert nyelvvizsgával
egyenértékû.

- Milyen nyelvvizsgáért jár plusz
pont?

- Az államilag elismert felsõfokú
„C” 10 pontot, a középfokú ”C” 7 pon-
tot hoz.       

- Hol található a közelben nyelv-
vizsgahely?

- A gödi Huzella Tivadar Általános
Iskola szívesen fogadja a nyelvvizs-
gázni kívánókat, akik a Pitman állami-
lag elismert nyelvvizsga mellett dönte-
nek.

- Kik vizsgázhatnak itt?
- Az iskola ebben az esztendõben

ún. „Bejelentett vizsgahely” státuszt
kapott. Eddigi tapasztalataink szerint a
fiatal, érettségi közeli korosztályok ér-
deklõdtek a vizsga iránt, de természe-
tesen nincs korosztályi megkötés, bár-
ki jelentkezhet.

- Milyen arányban szoktak átmenni
a vizsgákon?

- Az írásbelin átlagosan 75%, míg a
szóbelin 83%. Ez világátlag.

Iskolánk hetedik és nyolcadik
osztályos tanulói közül ezidáig ti-
zenöten tették le sikerrel a Pitman
középfokú nyelvvizsgát, ebbõl ti-
zenketten „first class”, azaz 75% tel-
jesítménnyel, s ez az emelt szintû
érettségi jeles osztályzatának megfe-
lelõ. Igazán sajnálatos, hogy szá-
mukra ez a kiemelkedõ eredmény
nem teszi lehetõvé az érettségi ki-
váltását, mivel nem egy középiskola
tanulói, ahol bizonyíthatnák, képe-
sek megfelelni az osztályozóvizs-
gán. Talán a közeljövõben egy jog-
szabály-módosítás lehetõvé teszi
ezt. Valószínûleg ez egyre növekvõ
létszámot érint majd, hiszen mind
több és több általános iskolában, így
a mi iskolánkban is folyó két tanítá-
si nyelvû (magyar-angol) oktatás
meglehetõsen magas nyelvi tudás
megszerzését teszi lehetõvé. A kö-
zépfokú nyelvtudás megléte tehát
nem köthetõ majd a középiskolás
korosztályhoz. Véleményem szerint
meg kellene kapnia a bizonyítványt
annak a nyolcadik, esetleg hetedik
osztályos tanulónak is, aki már ezt a
szintet elérte. 

- Miben különbözik a Pitman nyelv-
vizsga a többitõl?

- Törekszik az egyszerûségre, álta-
lános, kommunikatív nyelvtudást  mér.
Mindegy, ki milyen könyvbõl tanult, a
kérdések köznapiak, életszerûek, még
érdekesek is.

- Milyen módon lehet jelentkezni?
- Az iskolában kapható, vagy az

iskola honlapjáról –
www.huzella.uw.hu - letölthetõ je-
lentkezési lappal.

- Mikor van az a bizonyos „last
minute” vizsga?

- 2005. június 18-án lesz a szóbeli,
június 24-én az írásbeli középfokú
nyelvvizsga.

Jelentkezési és befizetési határidõ:
2005. május 25.

- Külön is letehetõ a szóbeli és az
írásbeli vizsga?

- Természetesen igen. Ha két éven
belül mindkettõt leteszi a vizsgázó,
úgynevezett „Pitman Diplomát”
kap.

- Hogyan, milyen könyvekbõl ké-
szüljön a vizsgázó?

- Tulajdonképpen mindegy, de le-
het kapni speciális felkészítõ gyakor-
lókönyveket a vizsgaközpontban. Te-
lefon: 061- 403 6310; 061- 413 1301.

- Van lehetõség arra a bizonyos
„Mock exam”-nak nevezett próba-
nyelvvizsgára is az iskolában?

- Igen, a próbavizsga 2005. május 5-
én és 6-án 15 órakor lesz. A vizsga tel-
jes egészében az „éles” vizsga leképe-
zése, de annak töredékáráért. Megfele-
lõ értékelést is kap, aki jelentkezik rá.
Így következtethet várható eredmé-
nyére. 

Jelentkezési és befizetési határidõ:
2005. április 22.

Érdeklõdni lehet napközben az is-
kolában Petró Krisztánál, a 532-260-as
telefonszámon.

További hasznos információkat
kaphat a vizsgával kapcsolatban a kö-
vetkezõ címeken:www.pitman.hu
www.pitmanqualifications.com
www.cityandguilds.com

Ha kell egy nyelvvizsga…
Ha kell egy közeli, barátságos vizs-

gahely…
Várjuk jelentkezését a gödi Huzella

Tivadar Általános Iskolában! 
KIMJ

„Last Minute” Nyelvvizsga

A Kolping Család,
a Vöröskereszt helyi

szervezete és
a József Attila 

Mûvelõdési Ház
rendezésében 

április 29-én este 6 órakor
a JAMH nagytermében

Prof. Dr. Papp Lajos 
szívsebész, egyetemi tanár

Hit és gyógyítás címen 
tart elõadást,

melyre mindenkit szeretettel
várunk.
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Az NF Magyar Nemzeti Front gödi szer-
vezete és a Gödiek ’56. Igazáért Civil
Szervezet kezdeményezésére „Hazán-
kért” nemzeti találkozót tartottunk. Hús-
vét vasárnapján Dúcz László, aki õsi jel-
képeink és szokásaink felkutatásával fog-
lalkozik, csodálatos és minden figyelmet
megérdemlõ elõadást tartott nekünk
Szent Madarunk – a Turulról. Abeszédét
régészeti kutatások kezdeményeire és
azok értékesítésére alapozta. Mondandó-
ját diafilm vetítéssel ábrázolta – igazolva
ezzel az elmondottak hitelességét. Beve-
zetõként ismertette a turul szó eredetét,
ami török férfinév, de sólyomfélét is je-
lent. Említette, hogy Vönöcki Schenk Ja-
kab a Madártani Intézet egykori igazgató-
ja szerint a Turul a Zongor és a Kerecsen
szót együtt csak a magyarok használták,
mindhárom sólymot jelent. A magyar
nyelvhasználatban az utóbbi maradt meg,
mely elvezetett ide, Attila földjére. A ke-
recsen sólyom hazánktól nyugatabbra
nem található, vagyis a legenda szerint a
honfoglaló magyarok idáig követték a
madarat, míg az eltûnt a szemük elõl. Így
lett országunk a Kárpát medencében. A
Zongor férfi névvé alakult, mai formájá-
ban Zsombor. ATurul megmaradt a szent
madár jelölõjeként – Szent Madárnak. A

honok is megörökítették a turult, mint fe-
jedelmi jelvényt, arany turul formájában
Szanatrug párthus király és egy egyipto-
mi fáraó fején sólyomábrázolás, ami arra
utal, hogy Abdul Kumral dervis azt ál-
modta az oszmán török birodalom meg-
alapítójáról, hogy annak fejére sólyom
szállt. A turulmadár kiterjesztett szár-
nyakkal a hatalmat jelképezi. Késõ-avar
és kora-magyar asszony sírokban gyak-
ran találnak díszként használt turulmadár
vereteket. Valószínûleg a megterméke-
nyülést várták Isten akaratából, a madár
közvetítésével. Amagyar nyelv régebben
nem használta a terhes szót a gyermekvá-
rásra, mert az az asszonyok többségének
áldott állapot volt. Aturulmadár az össze-
kötõ kapocs Isten és a várandós nõ kö-
zött. Ezért volt az, hogy a megözvegyült
asszonyok férjük koporsójába helyezték
a madár-veretet hajfonatukkal együtt,
mert már nem várták az áldott állapot be-
következtét.

Szó volt még a megtermékenyítéssel
kapcsolatos szarvas ábrázolásokról is,
ahol mindig valamilyen formában jelen
van a turulmadár is. Lehel kürtjének egy
részlete. Helyszûke miatt az idevonatko-
zó részt nem idézem.

A Turul Klub látogatói még tavaly

megalapították a „Gödiek ’56. Igazáért
Civil Szervezetet” (elnöke Antal József,
volt politikai elítélt) abból a célból, hogy
minél több magyar ember megismerhes-
se ’56 igaz történetét. Ennek keretén be-
lül Dénes János volt elítélt forradalmár, a
kõbányai munkástanács elnöke tett eleget
meghívásunknak és ’56 igazáról beszélt a
nagyérdemû publikumnak.

Avilágtörténelmi esemény, mely még
mindig sokak fejében téves értelmezés-
ben jelenik meg. Szükség van rá, hogy
gyerekeink, de még idõsebbek is hiteles
emberekrõl hallják meg az igaz szót,
hogy azt továbbadva eljusson unokáink-
hoz is. Közeledik az 50. évforduló és tö-
rekvésünk arra irányul, hogy a Szent For-
radalmunkra való emlékezés minden ma-
gyar szívben a szabadság utáni vágyat és
a hazaszeretet érzését váltsa ki. El kell jut-
nia a tudatokig, hogy 1956 a magyar nép
akarata volt, melyet idegen erõkkel lever-
tek, majd megtoroltak. Az ellenforradal-
márok a hatalom kiszolgálói voltak (akik
büntetlenül, jó nyugdíjjal itt élnek közöt-
tünk) és nem a „pesti srácok”! Az elõ-
adássorozatnak hozzá kell járulnia ahhoz,
hogy a fejek ne sötétségben tompuljanak,
hanem a fény kicsiny lángja mellett vilá-
gossá váljanak. Dénes János elbeszélésé-

rõl, a forradalomról, mely elõször rog-
gyantotta meg a gonosz Vörös-biroda-
lom lábait, melyet sose hevert ki, Buda-
pest és a vidék összetartó erejérõl, õfelsé-
ge a nép akaratáról röviden írni nem lehet
és nem is érdemes. 1956 igazáról szemé-
lyesen kell meghallgatni azt az embert,
aki hiteles. Elõadássorozatunk a követke-
zõ hónapban folytatódik.

Mindkét elõadó egymástól eltérõ elõ-
adása igen nagy érdeklõdést mutatott an-
nak ellenére, hogy húsvét vasárnap volt.
Ez bizonyítja, hogy nagy szükség és
igény lenne a televízióadók valamelyik
csatornáján az õstörténelmünk és az ’56-
os forradalmunkról szóló valós közvetíté-
seknek.

Tudom, hogy van olyan réteg, mely
igényli a Való világ címû és hasonló mû-
sorokat, de arra is van igény, hogy megis-
merjük a múltunkat, akár a távolabbi,
vagy a közelmúlt hiteles történéseit. Ha
megéljük azt, hogy legalább a közszolgá-
lati tévé ilyen mûsorokat is sugároz, és
nemcsak a „másság tiszteletéért” száll
síkra, akkor elmondhatjuk, hogy orszá-
gunk szabad és demokratikus, tehát a mi
országunk.

FARKAS ÉVA

AZ MNF GÖDI ELNÖKE

„Hazánkért” találkozó 
a Turul Madár Magyar Nemzeti Klubban

Sikeresen kezdõdött az újesztendõ, az
ünnepek utáni újrakezdés valamennyi
korosztályban a gödi kosárlabdázók és
az értük szorítók számára.  Valamennyi
korcsoportban elindultak a bajnokságok,
és csapataink folytatták, ahol abbahagy-
ták...  Jó eredményeink azonban nem-
csak sportolóink felkészültségének és
erõnlétének köszönhetõ, hanem az azt
megalapozó és fejlesztõ edzõink munká-
jának is.  Itt szeretnénk megköszönni a
csapatok és a szurkolók nevében is edzõ-
inknek – Mihály Gyulának és Kollár
Zalánnak – munkájukat, fizikai és lelki
támogatásukat!

Szeretnénk megragadni az alkalmat,
és még egyszer megkérni valamennyi
kedves támogatónkat, hogy az idei adó-
bevalláskor is gondoljanak a csapataink-
ban sportoló közel 120 gyerekre, és se-
gítsenek nekik jobb körülményeket te-
remteni az idei adó 1%-ok felajánlásá-
val. Így Önök által nyílik lehetõségünk,
hogy kosárlabdákat, mezeket, bírói díja-
kat és más kiadásokat finanszírozzunk.
Köszönjük a tavalyi felajánlásokat, és re-
méljük idén is tudnak nekünk segíteni!

És akkor lássuk az eredményeket:
Kadett csapatunk az eddig lejátszott

hat mérkõzésébõl ötöt megnyert! Néz-
zük az eredményeket:

Országos Kadett Kupa helyosztó mér-
kõzéseket rendeztek a Huzella Tivadar
Általános Iskola tornacsarnokában 2005.
január 22-én. Csapatunk mindkét mérkõ-
zését nagy különbséggel nyerte meg, len-
dületet szerezve az új esztendõre.

Gödi SE – MAFC KS/B: 94-80
(24:14, 19:19, 31:24, 20:23)

Legjobb dobók: Lukács Kristóf 28,
Tudja Béla 27, Nyíri Csaba16.

„Hamar megnyugtató elõnyt szerez-
tünk a mérkõzés elsõ negyedében, és vé-
gig kézben tartottuk a mérkõzést, a táma-
dásainkat mindenképp dicséret illeti, hi-
szen a 94 dobott pont ebben a korosz-
tályban soknak számít”

Gödi SE – Gyõri KC- SMAFC: 64-
46 (18:10, 18:11, 10:15, 18:10)

Legjobb dobók: Tudja Béla 17,
Hejcser Tamás 14, Lukács Kristóf 13,
Nyíri Csaba 12/3p

„A mérkõzés elején egész pályás zó-
navédekezésünknek nehezen találta el-
lenszerét a gyõri csapat, sajnálatos mó-
don egy ütközést követõen hamar meg-
sérült az elsõ számú irányítónk,
Junghaus Renátó, de a csapat tartását
mutatja, hogy ennek ellenére, végig ve-
zetve magabiztosan nyerte meg a mérkõ-
zést, és szerezte meg a tornagyõzelmet.”

A Budapest Bajnokság A mezõnyé-
ben is gyõzelemmel nyitottuk az új évet.

Gödi SE – KOKEC- Euroleasing:
71-52 (17:19, 15:9, 20:11, 19:13)

Legjobb dobók: Tudja Béla 18, Nyíri
Csaba 18, Zsolnai Dániel 14, Lukács
Kristóf 14 p.

„Az elsõ negyedben nagyon álmo-
san játszottunk, de késõbb sikerült egy-
gyel nagyobb sebességi fokozatba kap-
csolnunk, így fokozatosan felõröltük a
szimpatikusan küzdõ ellenfél ellenállá-
sát.”

Február hónapban újabb Országos
Kadett Kupa mérkõzéseket rendeztek.
Csapatunk ezúttal Gyõrben szerepelt.

Gyõri KC – Gödi SE: 83-62 (17:28,
30:13, 11:9, 25:12)

Legjobb dobók: Lukács Kristóf 22,
Nyíri Csaba 21/3, Tudja Béla 15 p.

„A rossz idõjárási viszonyok miatti
viszontagságos utazás rányomta bélye-
gét a mérkõzésre, melyen becsülettel
küzdöttünk, sokáig volt esélyünk a gyõ-
zelemre, de a játékvezetõi páros tényke-
dése ezen a napon meghiúsította minden
törekvésünket. Dicséret illeti a srácokat a
küzdeni tudásukért.”

Flextronics Sárvár – Gödi SE: 14-
101 (6:33, 6:25, 0:15, 2:28)

Legjobb dobók: Tudja Béla 29, Nyíri
Csaba 17, Lukács Kristóf 17, Varga Ta-
más 15, Vizsy Endre 9, Mályi Bence 8,
Sipos László 6 p.

„Ezen a mérkõzésen egyetlen célun-
kat teljesítettük, mégpedig sérülés nél-
kül abszolváltuk a találkozót. Igyekez-
tem mindenkinek kellõ lehetõséget adni
a bizonyításra, amivel minden játéko-
som élt is.” 

A Budapest Bajnokság mezõnyében
csapatunk az „örök mumus” MAFC csa-
patához látogatott. A hazai gyõzelmet
követõen idegenben is sikerült gyõznie a
csapatnak.

MAFC KS – Gödi SE: 67-76
(10:16, 12:12, 18:21, 27:27)

Legjobb dobók: Tudja Béla 24, Nyíri
Csaba 21, Lukács Kristóf 14, Zsolnai
Dániel 12 p.

„Idegenben mindig nagyobb értéke
van a gyõzelemnek, annak különösen
örülök, hogy van tartása a csapatomnak,
és a sérüléshullám ellenére, tartalékosan
is nagyon küzd. Amai gyõzelmünk a ha-
talmas lelkesedésünknek köszönhetõ, és
annak, hogy kezd egységes csapattá ko-
vácsolódni együttesem. Ez legfõképp
abban nyilvánul meg, hogy mindig akad
olyan játékos, aki képes valami váratlan
húzással sokat lendíteni a csapaton.” 

Felnõtt csapatunk eredményei:
Nem kell különösebb szakértelem

ahhoz, hogy beláthassuk, felnõtt csa-
patunk nem ebbe a bajnokságba való.
Sajnos azonban szûkös anyagi kerete-
ink nem teszik lehetõvé, hogy tudásuk-
nak és képességüknek megfelelõ cso-
portban szerepelhessenek.  Ezért is
lenne jó, ha a szakosztály anyagi hely-

zete megerõsödne – örömmel fogad-
juk minden helyi érdeklõdõ, magán-
személy vagy vállalkozás támogatását,
vagy akár névadó-szponzori vállalását
-, mert így a tudást aprópénzre váltva
kell élveznie a csapattagoknak, edzõk-
nek és a szurkolóknak is.
A mérkõzések eredményeinek részlete-
sebb taglalása nélkül álljon itt az elmúlt
idõszak meccseinek eredmény-felsoro-
lása.  Úgy gondoljuk, hogy az eredmé-
nyek magukért beszélnek!  Ha ezek
alapján sem tudjuk lehetséges támoga-
tóinkat meggyõzni, hogy érdemes segí-
teni – s itt nem csak és elsõ sorban a fel-
nõttekre, hanem az utánpótlást jelentõ
korosztályokra is gondolunk -, akkor
már mi sem tudjuk, hogy ki és mivel
lenne képes erre.

Gödi SE – Computerbontó: 115-65
Gödi SE – TELESIS SE: 137-76

BP. Honvéd II. – Gödi SE: 65-102
Balassagyarmati 

Justitia – Gödi SE: 73-85
Gödi SE – FSZ SE: 116-93

Gödi SE – Diana SE: 102-87
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat

arra, hogy felhívjuk minden érdeklõdõ
figyelmét, hogy idén is megrendezésre
kerül a szakosztályban sportoló gyerme-
kek támogatását segítõ

KOSARAS-BÁL
A bállal kapcsolatos további részle-

tekrõl - idõpont, helyszín, program,
jegyárak, jegy-vásárlási lehetõségek -
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, és
sok szeretettel meghívjuk valamennyi
támogatónkat, segítõnket!

KOLLÁR ZALÁN – CZÉH TAMÁS

(A gyerekek és az ifjúsági csapat
eredményeirõl készült elemzõ írást a má-
jusi lapszámunkban közöljük. A szerk.)

Megint gyõztünk!
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Tavalyi sikere után idén is meg-
rendezésre került az „Életforrás”
Családi váltó- és ügyességi ver-
seny. 3 kategóriában 4-4 család
vetélkedett egymással a minél
jobb helyezésekért. Volt olyan,

ahol egy szülõ három gyerekkel,
két szülõ két gyerekkel indult, a
legszebb létszámban idén is a
Paulik család (2 szülõ, 5 gyerek)
képviseltette magát. Dézsy Yvett
tánccsoportjának produkciója
után 6 perc futással és zenés
gimnasztikai gyakorlatokkal me-
legítettek be az induló „csapa-
tok”. Az ügyességi feladatokban
elért pontszámok bizonyították,
hogy a hosszú tél ellenére igen jó
kondícióban  van mindenki. Az
egyik újdonság a Hahn Árpád
vezetésével történõ célba-ütés
volt, míg Nyilas Elek a célba rú-
gásnál segítette a családokat a
feladatmegoldásban. A különbö-
zõ állomásokon összegyûjtött
pontokkal a tarsolyukban ké-

szülhettek a csapatok a váltóver-
senyekre, ahol igen kiélezett
küzdelem folyt a hokiütõvel a
kezében végig szlalomozó kis-
gyermekek, vagy a 40 m-es távot
lesprintelõ anyukák között. A

díjkiosztás és az ajándéktárgyak
kisorsolása után, a Scarabeus
Együttes zenélése közben vezet-
hették le a jelenlevõk a nap fára-
dalmait egy kis kézilabdázással,
kosarazással, tollasozással. A
legkisebbek a kézmûves foglal-
kozáson – Sápi Verának köszön-
hetõen – alkotási vágyaikat elé-
gíthették ki. Reméljük, követke-
zõ rendezvényünkön is hasonló
élményben lesz részük azoknak
a családoknak, akik ellátogatnak
május 1-jén az egyházközségi
majálisra.
Eredmények:
I. kategória/ I. Hodován 
család,  II. Sápi család, 
III. Schütz család
II. kategória/ I. Dombi család,

II. Petró-Kajos család, III.
Barta család   
III. kategória/ I. Paulik csa-
lád, II. Pivarnyik család, III.
Nagy család 
A március 13-i gyalogtúra is si-
keres volt, s az idõjárás is kedve-
zett a résztvevõknek.
Az idõben tovább visszalépve
ezúton fejezzük ki köszönetün-
ket alább fölsorolt támogatóink-
nak, elõadóinknak, neves vendé-
geinknek a decemberi és februá-
ri asztalitenisz verseny támoga-
tásáért, az azon való részvételért,

elõadásokért. Wichmann Ta-
más, Kammerer Zoltán, Né-
meth András, Berkes János, Kû
Lajos egyaránt elismerõleg szólt
kezdeményezésünkrõl, ígérték,
hogy máskor is szívesen eljön-
nek, ha ráérnek. A két alkalom-
mal kb. 80, ill. 60 fõ volt részese
rekreációs programjainknak,
szerencsére sok család látogatott
el hozzánk. Kérjük, továbbra is

kísérjék figyelemmel felhívása-
inkat, jöjjenek el rendezvénye-
inkre!
Köszönet támogatóinknak: Szt.
Jakab Zarándok Egyesület;
FÉTIS IPAROS CENTRUM;
Életforrás Alapítvány; Göd
Önkormányzat Népjóléti és
Sportbizottságai; Budapest
Sportiroda; Castello és
Gómez; CBA Élelmiszerbolt;
Dalnoki Autósbolt; Fõvárosi
Kézmûipari Rt.; Flört Virág-
bolt Guszti Zöldségbolt; Radó
Sport; Piarista Szakiskola,

Gimnázium és Kollégium; Bú-
zaszem Kolping Iskola; Takács
György vállalkozó; Kovacsik
Tamás képviselõ; Ráksi Kata-
lin; Kliment család, W.B.; Sápi
házaspár; Gulyás Miklós; Bea
István; dr. Sívó Erzsébet;
Mokos Béla; A 1 Wellness
Centrum; White Room -
Pataky Levente.

W. B. (K. É.)

Belépés családostul
A rendezvénysorozat utolsó „akciójára” április 2-án, szombaton délután került sor a Huzella iskola sportcsarnokában: a hangulat és
az erõnlét tökéletes volt, s egyre jobb lesz a visszatérõ és az újonnan bekapcsolódó családok körében. Nem csak a közösen és kelleme-
sen eltöltött idõ, hanem az egészséges életmód szeretete, igénye is összetartja az immár „nagy családot”.

Bár még jég szegélyezte a Du-
nát, a kajakosok télen sem pi-
hentek. A nagyobb versenyzõk
heti három reggeli úszás, és a
szombatonkénti Hideg-hegy fu-
tások mellett hétfõtõl péntekig
délutánonként is futnak, kondiz-
nak.

A kisebbek a kondizás, úszás
és a tornatermi edzések mellett a
közelebbi dombokat, hegyeket
futják be.

Február elején a nagyobbak,
14-20 évesek Ausztriában
sítáborban vettek részt, amely
felért egy túlélõ táborral is, hi-

szen 5 napon keresztül egyfoly-
tában esett a hó, így maga a síe-
lés is, de a hazautazás is kalan-
dokkal volt teli.

A kisebbek február 5-én Gyõr-
ben részt vettek az Országos Fi-
zikai Felmérõ Bajnokságon.

Nagyon szép eredmények szü-
lettek, amelyek, reményeink sze-
rint,  a nyáron is folytatódnak

.
Ezüstérmesek:
Slezsák Zsuzsanna (1996)
Kothenz Krisztián (1993)
Bronzérmes:  
Havas Balázs (1994)

5. hely:
Georgopulosz Alex (1992)
6. helyezettek:
Váczai Enikõ (1993)
Oláh Gergely (1995)
Csákány Tamás (1992)
8. hely:
Tárkányi Zoltán (1995)

A fiúk az országos csapatver-
senyben a 6. helyen végeztek, a
csapat tagjai voltak még: Gréczi
István, Simon Péter, Nagy Ri-
chárd, Szamkó Ábel, Granát Ro-
land, Grósz Vilmos.

A lányok a csapatversenyben
a 9. helyet szerezték meg, a

pontszerzõ helyen végzetteket
erõsítette még Havas Eszter is.

Az elsõ komolyabb verse-
nyekre majd májusban kerül sor.
A felkészülést nehezítette, hogy
március elejét írva is még erõs
mínuszok voltak, így a vízre-
szállás idõpontja folyamatosan
tolódott, pedig már volt olyan év
is, amikor a bátrabbak február
közepén kajakba ültek.

Szerencsére – hála a napsütés-
nek és a hõmérsékletnek – most
már a vízen lehetnek sportoló-
ink!

HA MARA DRY

Gödi kajakosok a felkészülés idõszakában
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- Édesapám és édesanyám 1952 máju-
sában esküdtek meg – kezdi a visszaem-
lékezést Mónika. - Anyám és apám nagy-
szerû életet éltek, átitatva a sport szép vi-
lágával. Apám még országos fejtõverse-
nyen is elhozta az elsõ díjat. Szüleim a

Vác- és Vidéke Földmûves Szövetkezet-
nél dolgoztak és kerültek Gödre, a 177-
es boltba. Anehéz ötvenes években a ve-
võk hamar megszerették és szívükbe zár-
ták szüleimet, akik mindent megtettek a
gödiekért, õszinte, tiszta szívvel szolgál-
ták ki a környék lakosságát. Apám szá-
mára a sport mindent jelentett, barátot, ki-
hívást, közösségi összefogást. Az ötvenes
évek nehézségei, a zsiroskenyérrel, hagy-
mával ünnepelt nyertes mérkõzések ott
élt a szívükben. Sokszor készítettek a
mérkõzésekre szendvicseket, Ica néni po-
gácsát. Asport az életükké vált. Akutatá-
sok szerint 1906-ban épült fel a felsõgö-
di húsbolt, és egy évre rá Balázsovits hús-
boltként volt bejegyezve az iparosok
könyvébe. Dédapám és nagyapám tevé-
kenyen részt vett a felsõgödi templom
építésében, mely 1924-ben készült el.

Írásos emlékek õrzik az iparos kör alapí-
tásában és a felsõgödi sportélet – labdarú-
gás – megszervezésében, patronálásában
is vezetõ szerepet töltöttek be. Ebben a vi-
lágban nõttünk fel testvéreimmel, Bor-
bála és János után a hetvenes évek elején
születtem meg én. János bátyám focizott
a Felsõgödi TK csapatában, én a Németh
László Általános Iskolában végeztem el
az általános iskolát, ahol a kézilabda
élet Bagócsi Sándor tanár úr vezetésével
élen járt. Ezt az eredmények is igazolták.
Bagócsi tanár úr 1975 – 2000-ig vezette a
gödi kézilabda csapatot. A kézilabdázást
tíz évesen, 1981-ben kezdtem és hamar
bekerültem az úttörõ olimpián szereplõ
csapatba és többször is eljutottunk az or-
szágos területi döntõbe, 1983–84 és 85-
ben. Gödi TSZ csapatába 1981-ben iga-
zoltak le, s tizenkét évesen az ifiben irá-
nyítóként játszottam. Aváci Sztáron Sán-
dor Gimnáziumba jártam, s mi sem volt
természetesebb, mint hogy az iskola csa-
pában is szerepeltem. Vác szeretett volna
elvinni, de én maradtam Gödön. Életem
egyik legszebb része, amikor 1984-tõl
1991-ig a Pest megyei ifjúsági válogatott
tagja lehettem. Gödi TSZ ifi csapata
többszörös Pest megyei bajnok lett, és az
országos ifjúsági bajnokságban szerepelt
majd, és az elsõ ötben végeztünk. Agim-
názium után elvégeztem a Külkereske-
delmi Fõiskolát, és két évig Spanyolor-
szágban dolgoztam, hazajöttem. Haza-
tértem után Gödi TSZ nõi kézilabda csa-

patába kerültem, mely a Pest megyei I.
osztályban szerepelt. 1996-ban férjhez
mentem Schütt Istvánhoz, aki 1995-tõl a

kézilabda szakosztály vezetõje. István fi-
unk 1998-ban született. A csapat egyre
erõsebb és eredményesebb lett, és 2000-
ben felkerültünk az NB I/B-be, és azóta is
itt szerepelünk. A TV Játékok – határok
nélküli vetélkedõn a Göd csapat is szere-
pelt, melynek egyik résztvevõje
voltam… 

- Miért a kézilabdát választotta?
- Adott volt a lehetõség, Bagócsi tanár

úrnak ebben sokat köszönhetek, szere-
tem a csapat sportot, közös célért való
harcot.

- Mónika ésszel játssza ezt a gyönyö-
rû játékot, gyorsasága, atlétikus adottsá-
gai révén a csapat egyik meghatározó
egyénisége. Miért nem lett profi?

- Nehéz volt összeegyeztetni a tanu-
lást és a profi sportot, ezért a tanulást vá-
lasztottam.

- Jó a kapcsolata FTC-vel?
- Igen. Az FTC nõi kézilabda szak-

osztályának nemzetközi képviselõje
vagyok (angolul, németül, oroszul be-
szél), az Európai Kézilabda Szövet-
séggel tartom a kapcsolatot. Németh
András az FTC vezetõedzõje, és pár
hónapja a magyar nõi kézilabda válo-
gatott szövetségi kapitánya is. Egykor,
1989 – 92-es években Németh András
Gödöllõ edzõje volt. Abban az idõben
nekem is tartott edzést, sokat tanultam
tõle. 

- István fiúk örökli a sport szeretetét?
- Remélem. Ha kézilabdás lesz,

nagy elõnye, hogy balkezes. Bizom
benne, hogy nagyszerû sportember lesz
belõle is, örökli szülei, nagyszülei
sportszeretettét. 

Móni ma is nagy szenvedéllyel hó-
dol a kézilabdának, és azt mondja,
amíg öszszeegyeztethetõ a család és a
sport, addig még sokáig szeretné ját-
szani ezt a csodálatos játékot. Könny
szökik a szemébe, amikor arról beszé-
lünk, hogy édesapjáról nevezik el az új
sportcsarnokot. Mindannyian azt érzik,
hogy a város elismeri édesapjuk mun-
káját, azt, hogy évtizedeken át segítette,
támogatta Göd sportéletét. Büszkék
édesapjukra, s arra, hogy a hálás útókor
így tiszteleg Balázsovits János lokál-
patriotizmusa elõtt.  

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Balázsovits sportcsalád
Sportcsarnok avatás és a kézilabda

ABalázsovits család a gödi sportéletben kiemelkedõ helyet foglal el. Áprilisban a
Németh László Általános Iskola udvarán megnyíló sportcsarnok Balázsovits
János nevét veszi fel. A névadó leánya, Schüttné Balázsovits Mónikát, a 2004. évi
sportteljesítménye alapján Kóczán Mór díjjal tüntette ki a Városi Önkor-
mányzat, melyet március 15-én Sándor István polgármestertõl vehetett át.
Balázsovits Mónikát otthonában kerestem fel.

Az átmeneti megtorpanást követõen ismét felgyor-
sultak a munkálatok a városi sportcsarnok építésén.
Mint közismert korábban némi eltérés volt az ön-
kormányzat és a fõvállalkozó között – mondta ér-
deklõdésünkre Sándor István polgármester, aki
nyíltan beszélt a kialakult helyzetrõl. - Néhány al-
vállalkozó az önkormányzathoz fordult, mivel a fõ-
vállalkozó nem fizette ki õket, akik „válaszlépés-
ként” eltávolították az ajtókat és az ablakokat. Noha
az önkormányzatnak nincs kapcsolata az alvállalko-
zókkal, ám mégis nagyon határozottan felléptem a
város érdekében, melynek köszönhetõen visszasze-
relték az ajtókat, ablakokat. Külön egyezséget kö-
töttem az alvállalkozókkal, de természetes, hogy az
önkormányzat csak a mûszaki ellenõr által igazolt
készültségi foknak megfelelõen egyenlíti ki a szám-
lát. Most arra koncentrálok, hogy a helyzetet nor-
malizáljam a sportcsarnok zökkenõmentes átadása
érdekében, a fõvállalkozó kiadja az engedményezé-
si nyilatkozatot az önkormányzatnak, ha nem tudja
kezelni az említett problémákat. Ebben az esetben
az önkormányzat közvetlenül ki tudja fizetni az al-

vállalkozókat, s elkerüljük a konfliktusokat – erõsí-
tette meg április elején korábbi nyilatkozatát Sándor
István polgármester. 

Arra az újságírói kérdésre, hogy az alvállalkozók-
kal kötött megállapodás jelent-e valamilyen többlet
költséget a városnak? – így reagált a polgármester: -
Természetesen ezen megállapodások nem jelente-
nek plusz kiadásokat Gödnek, mivel az elnyert pá-
lyázatnak van egy végösszege, amely csak abban  az
esetben módosulhat, ha plusz feladat végrehajtását
igényelnénk. Tehát jelentõs változást nem hozhat,

hiszen erre nincs lehetõség, csak ha a tervtõl eltérõ-
en valamilyen vis major miatt módosítást kell végre-
hajtani. 

Az átmeneti problémák ismertetése után öröm-
mel szólt Sándor István polgármester a Balázsovits
János Sportcsarnok ünnepélyes avatójáról.  - Április
22-én és 23-án kétnapos non-stop mûsorral ünnepel-
jük meg az új sportcsarnok átadását. Látványban, jó
hangulatban bõvelkedõ rendezvényekkel köszöntjük
e jeles eseményt. NB I-es kézilabda csapat vendég-
játékának, egykori gödi futballisták játékának, a he-
lyi iskolások látványos mûsorának tapsolhat a kö-
zönség. A kétnapos sportünnep keretében fellépnek
a városban mûködõ együttesek is. A mérkõzésekben
és bemutatókban bõvelkedõ programok között sort
kerítünk az avatószalag ünnepélyes átvágására is.
Záróakkordként a fiatalok közismert sztárok fellépé-
sével látványos és hangulatos discoval ünnepelhetik
a Balázsovits János sportcsarnok avatását. Minden-
kit szeretettel várunk. Ünnepeljünk együtt – hang-
zottak Sándor István vendégváró szavai.  

(VETÉSI)

Ünnepségsorozattal avatják fel
a Balázsovits János sportcsarnokot

Balázsovits János nevét vette fel 
a városi sportcsarnok

Schüttné Balázsovits Mónikát, 
a 2004. évi sportteljesítménye alapján 

Kóczán Mór díjjal tüntette ki 
a Városi Önkormányzat, melyet március 15-én

Sándor István polgármestertõl vehetett át
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A Berner Sennenhund Club 
2005. 05. 07-én 9.30-17.00 óráig Gödön, 

a Nemeskéri kúria kertjében

"Bernis Találkozó 
és BSH SHOW"-t rendez!
Rendezvényünkön a szakmai munkánkat

segítik: Lisbet Utke Ramsing /DK/ és Jens
Ramsing (DK) nemzetközi küllembírók.

Információ: www.bshc.hu illetve 
06-20-9603-716 Imre Sándor

A rendezvényre a belépés díjtalan.

Kézilabda
Az NB I/B szereplõ nõi kézilabdacsapatunk eredményei: 

Gödi SE – Bugyi SE: 26 – 24 (14 – 11) 
Székely – Lázár Sz. 9, Orosz 1, Lázár I. 2, Némethné 1, Baksa 2, Vincze 5. Csere:
Gór Nagy 4, Krcsoja 2, Fekete, Szilágyi, Békési. Edzõ: Mararetovics Milenkó.
Nagy küzdelemben végig jobban játszó gödi csapat megérdemelten nyert.

Derecske – Gödi SE: 40 – 29 (16 – 11)
Székely – Lázár Sz. 8, Baksa 6, Vincze 4, Krcsoja 4, Lázár I. 3, Orosz 2. Csere:
Szondi, Gór Nagy 2, Szilágyi. Az élmezõnyben szereplõ csapat otthonában a
második félidõben a nagyobb tudás kidomborodott, de a kapusok sem álltak a
helyzet magaslatán. 

GSE – Miskolc HSE MISI: 23 – 24 (9 – 15)
Székely – Lázár Sz. 6, Lázár I. 3, Baksa 5, Balázsovits 2, Krcsoja 3, Vincze 3.
Csere: Gór Nagy 1, Fekete, Békési, Némethné, Szondi, Szilágyi. Az elsõ hazai gól
a 6. percben esett, 4 – 1-re is vezettek, de a 16. percben már a vendégek 7-6-ra
vezettek, s innen már nem engedték ki kezükbõl a vezetést. Az elsõ félidõ
második felében nagyarányú vezetéshez jutottak. Szünet után feljavult a gödi
csapat, igaz a 14 – 25. perc között nem lõttek gólt. Majdnem sikerült a döntetlen,
de elidegeskedték a helyzeteket. 

Turkeve – Gödi SE: 29 – 27 (12 – 11)
Székely – Lázár Sz. 6, Orosz 3, Baksa 7, Balázsovits 3, Krcsoja 5, Vincze 3.
Szoros küzdelemben maradt alul Göd. 
Nõi kézilabdázok mez hímzését 2 Zoltán BT végezte, támogató Tücsi BT.

Labdarúgás
A Pest megyei II. osztály Északi csoportjában a 2005-ös tavaszi rajt nem a legjob-
ban sikerült. 
Gödi SE – Pécel: 2 – 0. Ifjúsági csapat 1 – 0 – ra kapott ki.
Tárnok – Gödi SE: 3-1 (G: Tuza). Ifi: Tárnok – Gödi SE 2 – 3 
Göd – Perbál: 2 – 2 (G: Horváth, Csuka). Ifi: Göd – Perbál 4 – 1
Az öregfiúk újabb gyõzelemmel kezdték meg a tavaszi szereplést, s továbbra is
vezetik a listát. 
Eredmény: Göd Dunapart – Vácrátót: 7 – 0 (Ella 3, Sebõk 2, Horváth L. 2)

MEGHÍVÓ
2005. április 23-án szombaton, 

délután 6 órakor

"Hazánkért" nemzeti találkozót
tartunk.
Helyszín:

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

'56 igazáról beszél: Wittner Mária

Mindenkit szeretettel várunk. 
Érdeklõdni lehet: Farkas Éva, tel.: 330-404
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• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosogatógépek,
mikrohullámú sütõk, villanytûzhelyek javítását
vállalom – garanciával. Telefon: 06-20-318-1325,
27-359-975/31 mellék szombaton és vasárnap is.

• Építkezésbõl megmaradt többféle csempe
eladó. Tel.: 06-20-468-6996.

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

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-ruha-
tisztítás, búvárszivattyú tekercselés, ablak és la-
kástakarítás, kulcsmásolás Gödön a Kincsem
Parkban. Ny: 10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.:
06-30-296-1771 

• Ugynitt tetõtéri 20 m2-es iroda helyiség
bérbeadó.

• Eladó 1 db 3 személyes túrakenu és 1 db
TÜMLER motor. Tel.: 06-20-468-6996.

• Alsógödi vasútállomásnál büfé eladó. Érdek-
lõdni: 06-27-337-654-es számon lehet.

Apróhirdetések
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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!
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Dunakeszin, 
Duna-parti 
kétemeletes, 
vadonatúj 

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

egyedi fûtésû,
klímás 

tetõtéri lakás, 
beépített 

konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.:
06-30-292-7150

Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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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

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

Konténer rendelés
Sitt, sóder, homok, 

termõföld stb. 
szállítás!

Lomtalanítás 
4-5-6-7 m3 

konténerekkel, 
gépi földmunka.

Tel.: 06-20-941-5805

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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Burkolás
rövid

határidõvel,
reális áron

referenciákkal,
garanciával.

Telefon:
06-30-267-5550
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www.gumiabc.hu
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