
A Göd Város Önkormányzat, a váro-
si intézmények és szervezetek által
megálmodott és megvalósított EU-
csatlakozási évfordulónk és a városi
majális rendezvénysorozatának
meghívóján ez állt: Célunk, hogy
május 1-jén összefogva, a meglévõ
hagyományokat megõrizve együtt
töltsünk egy napot a szabadban,
együtt ünnepeljünk, és egyben újabb
élményekkel gazdagodjunk EU-
tagságunkhoz kapcsolódóan is. Aki a
reggeli óráktól kezdõdõ, és a késõ
estébe nyúló programok valamelyi-
kén részt vett – vagy egyáltalán, csak

kisétált az alsógödi Kiserdõbe és tett
egy kört a tisztáson – az tapasztalhat-
ta, hogy a kitûzött cél jó hangulatban
és verõfényes napsütésben, sikere-
sen megvalósult. A kicsiket és na-
gyokat kirakodóvásár, büfésátor,
ugrálóvár, trambulin várta. Kora dél-
elõttõl folyt a gyerekek játékos
sportversenye, kispályás focibajnok-
sága, majd számháborúzni lehetett.

Folytatás a 6. oldalon.

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2005. MÁJUS

A szeleburdi tavasz különleges ajándékának is felfogható napfényes májusi
délelõttön vidám gyermekzsivajtól hangos a gödi termálfürdõ melegvizes
medencéjének környéke. Szertelen óvodások élvezik a föld mélyébõl feltörõ
melegvíz és a simogatóan kellemes napfény varázslatos élményét a medence egyik
sarkában. Az óvó néni és az úszómester vigyázó tekintete pásztázza minden moz-
dulatukat. Nyakig érõ vízben „halacskáznak”, a túloldalon felnõttek „cse-
megéznek” az aktuális belpolitikai szenzáción, az idei érettségit kísérõ botrány
sorozaton.                                                                                   Folytatás a 2. oldalon.

Városhatáron túl 
is kedvelt strand

Õsztõl tavaszig leginkább a nyugdíjasok,
nyáron pedig a fiatalok és a családok látogatják

Anyák napjáraGödi majális 2005
Én már tõled sokat kaptam,
De te tõlem keveset.
Az arcodból, s a hangodból
Sugárzik a szeretet.
Fogadd tõlem ezt a verset,
Mit elmondok most teneked,
Ölelj át a két karoddal,
Mert nagyon szeretlek tégedet.
Legyél boldog Anyák Napján,
És arra kérlek, hogy vigyázz reám!
Tudom, hogy mindennap ezt teszed,
Mert én vagyok a legdrágább kincsed.
Köszönök mindent Édesanyám
És Nagymamám néked,
Szeretlek téged ameddig csak élek.
Megsimogatom homlokát,
Ha szomorú és fáradt,
Mert nagyon, de nagyon szeretem
az Édesanyámat és a Nagymamámat.

BOZSÓ BÉLÁNÉ

Tisztelt Gödi Lakosok!
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2005. évben is biztosítja a beiskolázási támogatás igénylésének lehetõségét azon kérelmezõ szülõk részére, akiknek gyer-
meke alap- vagy középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait. 
A kérelmezõ-adatlapok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatalban, illetõleg a gödi oktatási intézményekben. 
A kérelmek leadási határideje: 2005. július 31.                                                                     LENKEI GYÖRGY ELNÖK NÉPJÓLÉTI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

Beiskolázási támogatás

Meghatóan méltóságteljes pillana-
tok. A Himnusz hangjai töltik be a
teremben állók szívét. Egy ifjú
hölgy könnyeivel birkózva, elcsukló
hangon ismétli Pinczehelyi Tamás
alpolgármester szavai után az
állampolgári eskü mondait. A

Kolozsváron született magyar ajkú
ember katarzisként éli át a történel-
mi pillanatot. Immár hivatalos
dokumentum is igazolja azt, amit
már az anyatejjel szívott magába a
szülõi házban. Magyar. 

Folytatás a 2. oldalon.

Hivatalosan is magyar
Hitükben, lelkükben a legnehezebb idõkben is

ragaszkodtak anyanyelvükhöz, magyarságukhoz 
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2KÖZÖSSÉGI ÉLET

Városhatáron túl is kedvelt strand
Õsztõl tavaszig leginkább a nyugdíjasok,nyáron pedig a fiatalok és a családok látogatják

Folytatás az 1. oldalról.
- Kora õsztõl a nyár kezdetéig

leginkább az idõsebb emberek élvezik a
termálvíz jótékony hatásait. Április és
május fordulóján két hétig zárva volt a
strand a nyári felkészülés miatt, de szinte
naponta ismétlõdött a törzsközönség
kérdése: - Mikor nyitnak, Józsikám? –
meséli Nyári József, a strand vezetõje.   

- Kéthetes felújítási munkálatok után,
május 9-én nyitottunk ki. 

- Mit újítottak fel, mit öltöztettek új
köntösbe? – kérdezem a medencék
között sétálva.

- Az önkormányzat megbízásából egy
szakcég felújította a medencék víz
ellátását biztosító kutat, kitisztította a 600-
700 méter mélyen lévõ csõbõl a lerakó-
dott homokot. Bõvítette kapacitását, a
munkálatok után több víz jön fel, mint
eddig.

– Literben mennyi pluszt jelent?
- Az eddigi 600-650 literrel szemben

700-750 liter víz zubog fel percenként. 

- Látom, még most cserélik a járólapot
az úszómedence mellett. Milyen felújítási
munkákkal végeztek?

- Az már csak az utolsó simítás, min-
den egyébbel készen vagyunk. Saját
erõnkbõl kicsinosítottuk az öltözõ
épületét. Az úszómesterek burkoló sza-
kemberként is megállták helyüket.
Csempéztünk, festettünk, a kabinosokkal

és a pénztárosokkal összefogva rendet
tettünk. A gépészek is tették a dolgukat,
felújítottak két nagy és két kis szivattyút.
Agyerekmedence teljesen szétesett, nagy
részét újra csempéztük. A nagy medence
beomlott falát is szépen rendbe tettük, új
csempék kerültek a falra. Kijavítottuk a
lábmosókat is.  

– Szóval, a szokásos nyár eleji fris-
sítést, csinosítást végezték el. Bizonyára
már nagyon várja, hogy a termálfürdõ
felújítását, bõvítését szolgáló koncepciók
valamelyike mellett letegye voksát az
önkormányzat.  

- Hát hogyne várnám, hiszen a régió

egyik legkedveltebb strandja a miénk,
amely 1978 óta fogadja a vendégeket.
Így aztán nem csoda, hogy a közel
harminc éves csõvezeték hálózat
elöregedett, elhasználódott. Amelegvizes
medencét is évente toldozzuk-foldozzuk.
Már nagyon megérett egy jelentõsebb
léptékû fejlesztésre a fürdõ. 

- Sokan kedvelik a gödi vizet?
- Nagyon. A gödiek mellett nagyon

népszerû a dunakesziek, fótiak, újpestiek
és az újpalotaiak körében is. Jól érzékel-
hetõ, hogy hazánkban egyre szélesebb
réteg veszi igénybe a fürdõk wellnes,
egészségügyi és szabadidõs szolgáltatá-
sait. Nálunk különösen azóta nõtt meg a
látogatók létszáma, amióta mûködik a
melegvizes medencénk is. Ha hûvösebb
az idõ, ha fáznak a fenti 28-30 C°-os
medencében, akkor átmennek a
melegvízbe, ahol kedvükre lazíthatnak.
Éves viszonylatban a vendégforgalom
jobban „elterül”, jobban kiegyenlítõdik,
mivel a nyugdíjasok leginkább szeptem-
bertõl májusig járnak fürdõbe. A térítés-
mentes Göd Kártyával havonta 1000-
1200 gödi nyugdíjas veszi igénybe szol-
gáltatásainkat. Õk nem szeretik a zsúfolt-
ságot, a pancsolást, ha ugrálnak körülöt-
tük. Ameleg nyári hónapokban viszont a
fiatalok, a családok keresnek hûst a stran-
don.

- A vendégforgalom növekedése
igencsak sürgeti a fejlesztéseket. A sza-
kember milyen strandot szeretne?

- Olyat, amely a város lakosságának
jó, az önkormányzat lehetõségei szerint
megvalósítható. 

- Ez igen diplomatikus felelet.
- Na jó, „színt vallok”. Természetesen

nagyon örülnék annak, ha a kétmilliárdos
beruházás megvalósulna, hiszen
Budapest külsõ kerületeibõl, a régió
településeirõl napjainkban is nagyon sok
vendégük van. Egy jóval igényesebb,
színvonalasabb termálfürdõ szolgáltatá-

sai még több látogatót vonzanának. A
mellettünk lévõ golfpályával együtt
bizonyára sok embert ide csábítana,
valóságos szabadidõ centrumként
mûködhetne, amely hosszú távon
bizonyára jól megtérülõ befektetés lenne
a város számára. Hogy miként döntenek
a városatyák? Nem tudhatom, azt viszont
igen, hogy az én gondolataim között
mindenképpen szerepelne egy új
melegvizes medence és öltözõ építése, a
jelenlegi hálózat felújítása. Nyolcvan-
kilencven centis mélységû melegvizes
medencét képzelnék el, amely igazából
ülõmedence lenne. A jelenlegi
melegvizes medencét úszómedencévé
építeném át, a fentit pedig „átengedném”
a vízilabdázóknak. Hogy végül is mi
lesz?... Egy biztos, a „legrosszabb” eset-
ben is – ahogy hallottuk - õsszel hozzá-
fognak az új öltözõ építéséhez, melyre 60

millió forint hitel felvételérõl döntött a
képviselõ-testület. Én a nyolcvanas évek
elejétõl dolgozom itt a strandon, azóta
sok szép tervet láttam már, de egy sem
valósult meg. A gödi termálfürdõ vizét
kedvelõ sok-sok vendéggel együtt
remélem, hogy ez az ígéret végre
valósággá válik…

A strand vezetõje a bejáratig kísér, a
pénztár elõtti keskeny területen nehezen
találok utat kifelé az érkezõ vidám
vendégsereg között. Megkezdõdött a
strandidény. 

VETÉSI IMRE

Folytatás az 1. oldalról.
- A történelmi Erdélybõl érkeztem, Ko-

lozsváron nõttem fel, ott teltek gyermek-
éveim – mondja könnyeit törölgetve
Csimbora Navratil-Bucsekné Stupinski Eri-
ka, aki két perce a Magyar Köztársaság ál-
lampolgára. 

- Errõl a pillanatról álmodtam gyerekko-
rom óta. Felmenõim, köztük nagymamán is
magyar állampolgár volt, csak a történelem
szélkerekének forgása miatt lett román ál-
lampolgár. Honosítási kérelmemet vissza-
honosítás címén terjesztettem fel a köztársa-
sági elnök úrhoz. Ezzel is azt szerettem vol-
na bizonyítani, hogy felmenõim magyar ál-
lampolgárok voltak. S most már hivatalosan
is magyar vagyok én is – szorítja magához a
dokumentumot a még mindig a könnyeivel
küzdõ fiatalasszony, aki tíz éve él Gödön.

- Boldog vagyok, hogy befogadtak vére-
im, otthon érzem magam Gödön – búcsú-
zik el, mert siet a fõvárosba, ahol pénztáros-
ként dolgozik az egyik nagy kereskedelmi
üzletben.  

- Nagyon sok állampolgársági eskü van
a városban – válaszolja kérdésemre
Ottinger Gabriella, a Városi Önkormány-
zat anyakönyvvezetõje.

- Mindegyik nagyon megható esemény,
szinte együtt hullajtjuk könnyeinket azok-
kal, akik velünk szemben állva esküsznek

fel a Magyar
Köztársaság
Alkotmányá-
ra. Kéthete
egy nyolcvan-
hat éves bácsi
tett esküt, aki
harmadszor
lett magyar ál-
lampolgár.

- Hogyan?
- Magyar

állampolgár-
ként szüle-
tett, aztán Er-
dély elcsatolá-
sa után „ro-
mán lett”,
majd ismét magyar állampolgárként él-
hetett, amit újból követett a kényszerû ro-
mán állampolgárság. Idõközben gyerekei
áttelepültek Magyarországra, õket követ-
te idõskorára. Nagyon megható volt az
eskü, itt volt a „kilencedik iksz” felé járó

idõs bácsi fel-
nõtt fia is.

- Mi a jel-
lemzõ, hon-
nan jönnek a
legtöbben?

- Általában
Romániából
jönnek, akik-
nek túlnyomó
többsége er-
délyi magyar.
De elvétve
Ukrajnából is
érkeznek. 

- Lehet-e
tudni, hogy mi-
ért jönnek Ma-

gyarországra? Kitárulkoznak, vagy ma-
gukba zárják titkaikat, reményeiket?

- Aforradalom idején nagyon sokan tele-
pültek át Romániából. Magyarországon ta-
láltak menedéket, akik közül sokan ma már
családegyesítés érdekében kérik a magyar

állampolgárságot. Az egyik testvért követte
a másik, akik után jöttek a szülök is. Vágya-
koztak gyermekeik közelébe, a családi fé-
szek melegére, biztonságára. Jön a házas-
párból odaát maradt férj vagy a feleség,
hogy végre együtt legyen a család. Nagyon
nehéz helyzetben vannak, az embernek na-
gyon nehéz a szíve, amikor azt hallja, hogy
odaát a románok magyaroknak tekintik
õket, sajnos nálunk pedig, sokan románok-
nak. Két „tûz között” élnek. Pedig ugyan-
olyan magyarok, mint mi -, ha nem magya-
rabbak –, csak a történelem vihara megfosz-
totta õket hazájuktól, családjuktól. 

- Az önkormányzat vagy az állam vala-
milyen formában segíti beilleszkedésüket?

- Valamikor, a kezdet kezdetén támo-
gatta õket az állam, most nem tudok ar-
ról, hogy kapnának segítséget. Nekik
kell megtalálniuk a boldogulás útját. De
nekem az a tapasztalaton, hogy megta-
lálják. Sajnos „kint” megtanulták a túl-
élés, a megmaradás sanyarú „leckéjét”.
De tûzön, vízen keresztül megvalósítják
akaratukat. Hitükben, lelkükben, a leg-
nehezebb idõkben is ragaszkodtak ma-
gyarságukhoz, anyanyelvükhöz. El-
szántságuk párosul a szabadság boldog-
ságával, amely minden nehézségen átse-
gíti õket.

VETÉSI IMRE

Hivatalosan is magyar
Hitükben, lelkükben a legnehezebb idõkben is

ragaszkodtak anyanyelvükhöz, magyarságukhoz 

A gyermekkorban megálmodott 
magyar állampolgárság bizonyítéka
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3 TESTÜLETI ÜLÉS

A Városi Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete április 28-án tartotta munkaterv sze-
rinti ülését. A meghívóban szereplõ elõter-
jesztések megvitatása elõtt Sándor István
polgármester köszöntötte a közeli idõszak-
ban névnapjukat ünneplõ képviselõket. 

A napirend elõtti szakmai és politikai
hangvételû felszólalások, bejelentések
után elsõként a Képviselõ-testület hozzá-
szólás és kérdés nélkül, 17 igennel, 1 tar-
tózkodással módosította város 2004. évi
költségvetési rendeletét az elõterjesztés
alapján. 

Avárosatyák a 2004. évi zárszámadásról
szóló rendelet - könyvvizsgálói záradékkal
ellátott – elõterjesztését is hasonlóképpen,
16 igennel, 2 tartózkodással fogadták el.

Tájékoztatót hallgattak meg a 2004. évi
pénzügyi-, gazdasági ellenõrzések tapasz-
talatairól, melybõl kiderült, hogy a sport-
egyesületnél belsõ elszámolási gondok
voltak, ám a közeli idõben rendezõdött a
helyzet. A testület egyhangú szavazással
elfogadta az elõterjesztést. 

A fõbb napirendi pontok között tûzték
napirendre a Közmûvelõdési feladatok el-
látása címû anyagot. A vitában elhangzott,
hogy az elõterjesztést a szakbizottság is
megtárgyalta. A városi eseménynaptárt a
József Attila Mûvelõdési Ház nem tudja
megjelentetni, mivel az intézmények és a
civil szervezetek nem adják le programja-
ikat. A városi ünnepségeket viszont az Ön-
kormányzattal sikeresen rendezik, me-
lyeknek a lakosság körében kedvezõ a fo-
gadtatása. A felszólaló képviselõk a legna-
gyobb elismerés hangján beszéltek a
muvelõdési intézmény munkatársainak
tevékenységérõl, a „ház” színes és rendkí-

vül gazdag programjairól. A város közmu-
velõdési helyzetét érintõ kérdések vitájá-
ban javaslatként hangzott el, hogy az ön-
kormányzat tegyen lépéseket a felsõgödi
Ady Klub belsõ állagmegóvása érdeké-
ben. A képviselõ-testület 17 igen szavazat-
tal elfogadta a József Attila Mûvelõdési
Ház 2004. évi tevékenységérõl készített
beszámolót, a mûvelõdési intézmény dol-
gozóit és vezetõjét kiváló munkájuk elis-
meréseként dicséretben részesítette. 

A Városi Önkormányzat szociális ren-
deletének módosítása elõtt elhangzott vitá-
ból egyértelmûen kicsengett, hogy a vál-
toztatás a segélyezettek érdekét szolgálja.
A szakbizottság határozottan azt az állás-
pontot képviseli – egyetértésben a testület-
tel -, hogy csak az részesüljön segélyben,

aki rászorul, s így nem károsítja a többie-
ket. A Városi Önkormányzat által nyújtha-
tó szociális ellátásról szóló rendelet többek
között kiegészült: Az eljárást felfüggeszt-
hetik, ha a kérelem elbírálásához a
kérelmezõ lényeges életkörülménye a Bi-
zottság elõtt nem ismert, vagy azt vitatja.
Ilyen lényeges körülmény, különösen a
kérelmezõ tartózkodási helyének vagy
postacímének pontos ismerete, vagy
egyéb tisztázatlan családi, vagyoni, vagy
jövedelmi helyzete.

A Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete egyhangúlag módosította a szoci-
ális rendeletet.

Az idei esztendõben építendõ utcák
sorrendjét eldöntõ vitában a képviselõk az
egyetemes városi érdekek érvényesítése
mellet képviselték választókörzetük pol-
gárainak igényeit is. Abban azonban kon-
szenzus alakult ki, hogy az önkormányza-
ti pénzbõl épülõ utcák sorának élére az
„intézményi utcák” kerüljenek. Legtöbben
az elsõ helyre rangsorolt Lenkey utca épí-
tése mellett érveltek. Kivétel nélkül úgy
foglaltak állást, hogy a Kálmán utca és a
Bozóky tér között lévõ szakasz építése
elodázhatatlan az utcában lévõ óvoda
jelentõs forgalma miatt. 

A vita során elhangzott, hogy a csator-
na építésének befejeztével a pénzügyi
lehetõségek függvényében – hitelfelvétel,
lakossági önerõ bevonásával – az útépíté-
sekre koncentrál az önkormányzat. Az
utak állapotának felmérését, „feltérképe-
zését” elkezdték a hivatal munkatársai, ám
a fejlesztés elindításáról, a forrás biztosítá-
sáról a testület dönt majd.  A Képviselõ-
testület – 2005-ben a település közlekedé-

si szempontjainak figyelembe vételével - a
kizárólagosan önkormányzati finanszíro-
zással építendõ utak sorrendjét az alábbiak
szerint határozza meg: 

1. helyre rangsorolta: - Lenkey utca a
Kálmán utcától a Bozóky Gyula térig

2. helyre rangsorolta az intézmények
elõtti utakat: (Cserfa utca, Kinizsi utca a
strandig, Kazinczy utca óvoda elõtti 300
méteres szakasza, Bölcsõde elõtti út a Du-
na utcától)

További sorrend: 
- Kossuth Lajos utca
- Erdész utca
- Verseny utca az Ady E. utcától a Szé-

chenyi utcáig
- Széchenyi utca a Verseny utcától a IV. Béla

király utcáig. 

A testület felkérte a Városfejlesztési Bi-
zottságot, hogy az intézmények elõtt
megépítendõ utak sorrendjét saját hatás-
körében határozza meg.

Göd Város Önkormányzata 12/2005.
(IV. 29.) számon rendeletet alkotott a váro-
si csatornaépítés V. üteme kapcsán adott
szociális kompenzációjáról. A rendelet
alapján a Városi Önkormányzat nyolc
éves futamidõ alatt évi 6.000 Ft-os kom-
penzációt nyújt azon ingatlantulajdonosok
és ingatlan használattal rendelkezõ magán-

személyek részére, aki részt vesz a 2004.
december 1. kezdõdõ csatornaépítés V.
ütemében, tagja a Dunakeszi Térségi Be-
ruházó Viziközmû Társulatnak, eleget tett
a Társulat felé a befizetési kötelezettségé-
nek, az éves kommunális adónak a kom-
penzációval csökkentett összegét a befize-
tési határidõn belül teljesítette. A kompen-
záció alapján nyújtott pénzösszeg a ma-
gánszemély éves kommunális adófizetési
kötelezettségét csökkenti. Az Önkormány-
zat a kompenzációt igénylés alapján nyújt-
ja, melyeket a Polgármesteri Hivatal Beru-
házási Irodájánál lehet elõterjeszteni.

A gyermekvédelmi ellátások helyi sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról is döntöttek a képviselõk. A
rendelet három helyi támogatási rendszer-
rel bõvült. A módosítás külön fejezetben
foglalkozik Helyi nevelési segély címen a
gyermeküket egyedül nevelõ szülõk, vagy
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyer-
meket nevelõ családok támogatásának
módjával. Az önkormányzat Népjóléti és
Lakásügyi Bizottsága szülési támogatás-
ban részesíti azon újszülött gyermeket
nevelõ 2 éve Gödön állandó lakcímmel
rendelkezõ, és Gödön életvitelszerûen tar-
tózkodó családot, amely családban az egy
fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át és a szülõk (házas-
társ, élettárs) egyike 3 évre visszamenõleg
legalább 1 éves munkaviszonyt igazol. A
szülési támogatás összege gyermekenként
10.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig terjedhet.  A tá-
mogatás iránti kérelem benyújtásának ha-
tárideje a gyermek születésétõl számított
60 nap. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendelet 17.§
kimondja, hogy a Bizottság egyedi elbírá-
lás alapján saját jogán, azon felsõfokú ok-
tatási intézmény nappali tagozatán tanuló
kérelmezõt részesítheti tanulmányi támo-
gatásban, akinek családjában az egy fõre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg a

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, valamint 2 éve Gö-
dön állandó lakcímmel rendelkezik, és
Gödön életvitelszerûen tartózkodik. A tá-
mogatás összege egy évre 10.000 Ft-tól
50.000 Ft-ig terjedhet.

Önkormányzati határozat született ut-
canevek adományozásáról. Az Erdész ut-
cából nyíló utca neve: Erdész köz, az Oá-
zis lakópark új utcáinak elnevezése – hely-
rajzi számok meghatározása alapján –
Vador, Gerle, Csörsz, Piros Mihály,

Schäffer Ferenc, Összekötõ út (a Kinizsi
utca folytatása a Kádár utca
keresztezõdésétõl a Rómaiak útjáig),
Öregfutó út (a termálfürdõ elõtti utat a
Nemeskéri úttal összekötõ út). 

Az Ingatlan értékesítések és bérbeadá-
sok napirend tárgyalásakor a Jávorka utcai
gyógyszertár értékesítésérõl szóló elõter-
jesztés tárgyalásakor élénk vita bontako-
zott ki a képviselõk között. Az
elõzményekhez tartozik, hogy a gyógy-
szertár épületének értékesítését a testület a
decemberi ülésen már kimondta, ám az ak-
kor kijelölt vevõ, Sima Zoltán gyógyszer-
táros nem élt vételi jogával, a kijelölt
határidõ lejárt, és ezért nem született
szerzõdés. Közben több ajánlat érkezett az
ingatlan megvásárlására, melyrõl tájékoz-
tatták a jelenlegi bérlõt, Sima Zoltánt. A vi-
tában, akik a gyógyszertár jelenlegi
mûködtetõje által tett korábbi vételi ajánla-
tánál a legmagasabb, 10 millió forinttal na-
gyobb vételár elfogadása mellett érveltek,
azok is elismerték Sima Zoltán tevékeny-
séget, mellyel az elmúlt évtizedekben szol-
gálta a gödieket, ám a város gazdasági ér-
dekét szem elõtt tartva nem voltak hajlan-
dóak elfogadni a vagyonvesztés
lehetõségét. Hosszú, érzelmektõl sem men-
tes vita végén 15 igen, 1 nem, 1 tartózko-
dás mellett úgy döntött a képviselõ-testület
a gödi 409. hrsz-ú ingatlan értékesítése te-
kintetében, hogy a vevõ kijelölésével egy
késõbbi idõpontban fog élni, amikor a je-
lenlegi bérlõ - Sima Zoltán - bérleti
szerzõdése lejár. Az ingatlant a késõbbiek-
ben licit útján kívánja majd értékesíteni.

A testület névszerinti szavazással - 13
igennel, 3 nemmel, 1 tartózkodással – fo-
gadta el, hogy a gödi 1648/4 hrsz-ú terület-
bõl - Móricz tér - 2137 m2 nagyságú köz-
területet az önkormányzat Cseh Károly ré-
szére 25 évre bérbe adja 10 millió Ft meg-
fizetése mellett, azzal a feltétellel, hogy azt
közparkként kezeli, el nem kerítheti, épü-
letet nem építhet rá.

V. I.

Testületi döntések több tételben
Zárszámadásról, útépítésrõl, adókedvezményrõl, ingatlanértékesítésrõl, 

szociális rendelet módosításról szavaztak a városatyák
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A Magyar Köztársaság ezévi költség-
vetésébõl - a többcélú kistérségi társu-
lások által ellátott egyes közszolgálta-
tások 2005. évi normatív mûködési tá-
mogatásáról szóló 5/2005. (I.19.) szá-
mú Kormányrendelet alapján - norma-
tív mûködési támogatást lehetett igé-
nyelni pályázat útján. 

A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú
Kistérségi Társulás operatív feladatai-
val megbízott munkatársai - a három
város képviselõ-testületének felhatal-
mazását követõen – 2005. február 01-
én pályázati anyagot állítottak össze a
pályázati kiírásban szereplõ szociális
és közoktatási területre.

A 17/2005. (IV. 5.) BM-PM együt-
tes rendelet alapján a Társulás a pályá-
zaton 62.664.078,-Ft-ot nyert, mely
összeget a szociális területre kell fordí-
tani, azzal hogy az általános mûködési
támogatásra megnyert 24.484.750,-Ft
összegbõl tartalékot kell képezni a kis-
térség által vállalt közoktatási feladat-
ra (pedagógiai szakszolgálat). 

A Társulás által ellátott szociális
alapszolgáltatási feladatokhoz kapcso-
lódó támogatást a társult városok la-
kosságszáma alapján kell a szakterüle-
tek között felosztani.

A Belügyminisztérium rendelkezé-
se szerint 2005. április 15-éig a közok-
tatásra benyújtott pályázatokat pótfel-
mérõ lappal kell kiegészíteni. Ennek a
feladatnak a Társulás eleget tett.  

A Társulás operatív munkatársai
2005. április 05-én – a szociális terü-
let intézményvezetõinek jelenlétével

- Szakmai Fórumot hívtak össze ab-
ból a célból, hogy a megítélt pályáza-
ti összegek felhasználásáról alakítsák
ki elképzeléseiket, amely alapja a
Társulási Tanács elé kerülõ elõter-
jesztésnek. A Szociális terület szak-
emberei által javasoltakat a Társulás
operatív munkatársai elõterjesztés
formájában eljutatták a Társulási Ta-
nács 2005. április 11-én megtartott
ülésére.

A Dunakeszi-Fót-Göd 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának ülése

A Társulási Tanács Sándor István,
Göd polgármesterének elnökletével el-
fogadta a Tárulás Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát, a pályázaton elnyert
összeg felosztására tett elõterjesztést. 

A Tanács kinevezte Munkaszerve-
zetének vezetõjét, valamint tagjait, így
a Munkaszervezet vezetõje Átányi
Szabolcsné, Dunakeszi Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselõje, tagjai és Szabó Tünde,
Fót Város Önkormányzat és dr. Mo-
gyorósi József, Göd Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselõi lettek. 

A Társulási Tanács kinevezte
Kecskeméthy Gézát, a Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzat polgármesterét a
Társulás Pénzügyi Bizottságának el-
nökévé, és tagoknak a társult önkor-
mányzatok pénzügyi osztályvezetõit
nevezte meg. 

Pályázatot nyert 
a Dunakeszi-Fót-Göd

Többcélú Kistérségi Társulás
Tisztelt Olvasók!

Kérjük Önöket, hogy a jó idõ bekö-
szöntével se hagyjanak az udvarokon
értékes kisgépeket vagy kerékpárt
olyan helyen, amely az utcáról is
könnyen észrevehetõ. Lehetõség sze-
rint zárt helyiségben tárolják, így
megelõzhetik, hogy bûncselekmény
áldozataivá váljanak. 

A tavasz jeleként feltûnnek az uta-
kon a motorkerékpárok. Néhány ösz-
szefoglaló gondolat a velük történõ
közlekedéshez kapcsolódó jogsza-
bályokból: 

Minden segédmotor-kerékpárnak
rendelkeznie kell érvényes kötelezõ
felelõsségbiztosítással, a vezetõnek
pedig a kategóriára érvényes okmá-
nyokkal. A bukósisak viselete kötele-
zõ. A segédmotor-kerékpáron egy
személy közlekedhet. 

50 köbcentiméterénél nagyobb lö-
kettérfogatú motorra, a motor nagy-
ságától függõen „A” vagy „A1” ka-
tegóriájú vezetõi engedély szüksé-
ges, ennek meglétét fokozottan el-
lenõrizzük. 

Az utóbbi idõkben négykerekû
motorkerékpárok is megjelentek – a
quadok. A KRESZ szerint a motor-
kerékpár olyan gépjármû, amelynek
két vagy három kereke van, és a ter-
vezési legnagyobb sebessége 45
km/h-nál nagyobb, továbbá olyan

négykerekû gépjármû, amelynek sa-
ját tömege legfeljebb 550 kg, és a
motorteljesítménye nem haladja meg
a 15 kW-ot. Ha a teljesítményük
mégis – mint általában – meghaladja
a 15 kW-ot, akkor is motorkerékpár-
nak minõsülnek, mert a KRESZ azt
is kategorikusan kijelenti, hogy a
négykerekû motorkerékpár nem gép-
kocsi.    

Ezek alapján egyértel-
mû, hogy a quad vezeté-
séhez  „A” kategóriás
vezetõi engedéllyel kell
rendelkezni. E mellett,
mint bármelyik jármû-
vet, ezt is érvényes ható-
sági jelzéssel kell felsze-
relni a mûszaki vizsgát
követõen. Felhívjuk a
már quaddal rendelke-
zõk, és a jövõben azt vá-
sárolni szándékozók fi-
gyelmét arra, hogy az
érvényes jogszabályok
alapján a quadok nagy
része nem helyezhetõ
forgalomba, mivel nem
felelnek meg a hatósági

elõírásoknak. Ilyen esetben a quadot
csak magánterületen vagy zárt sport-
pályán lehet használni. A következõ
idõszakban kiemelt figyelmet fordí-
tunk a fenti gépjármûvekkel közleke-
dõkre, az ellenõrzésekhez motoros
rendõröket is igénybe fogunk venni.
A rendõr a fentiek – megfelelõ kate-
góriás vezetõi engedély vagy hatósá-
gi jelzés, forgalmi engedély – hiá-
nyában szabálysértési feljelentést fog
tenni a vezetõ ellen.

Ebben a hónapban több alkalom-
mal balesetmegelõzõ akciókat tar-
tunk a MÁV-val és a polgárõrséggel
közösen a felsõgödi vasúti átjárónál.
Elsõdleges cél a figyelemfelhívás, de
a kiemelt szabálysértõkkel szemben
intézkedni fognak kollégáink.    

Észrevételeiket, bejelentéseiket
továbbra is várjuk a hivatali munka-
idõben a 345-115-ös számon, azon
túl pedig a 107-es vagy 112-es se-
gélyhívó számon.

PREGUN KÁLMÁN R. SZDS.  

Az õrsparancsnok levele

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Dunakeszi Rendõrkapitányság
megkezdte illetékességi területén a
gépkocsi lopások visszaszorítása,
megelõzése, valamint a lopott gép-
kocsik kiszûrése érdekében szerve-
zett akciósorozatot, mely az egész év
során tart. Ennek keretében már
megtörtént a második ilyen akció,
melyet a rendõri erõk mellet a pol-
gárõrség is támogatott mind szemé-
lyes segítségével, mind pedig a bir-
tokukban lévõ rendszámfelismerõ
készülékkel. 

Az akció keretében a készülék
mintegy három és félezer gépkocsit
ellenõrzött 8:00 és 13:00 óra között.
Emellett a résztvevõ rendõrök min-
den nagy értékû, illetve a gépjármû-
tolvajok körében közkedvelt márká-
jú gépkocsit megállítottak, és az
összes egyedi azonosító jelét ellen-
õrizték, összevetették a rendelkezés-
re álló okmányokkal, illetve a köz-
ponti nyilvántartással.

Több esetben szabtak ki helyszíni
bírságot, született számos feljelentés
is, egy esetben bevonták a forgalmi
engedélyt.

Ilyen jellegû akcióra az elkövet-

kezõ idõben bármikor, bármelyik
napszakban lehet számítani illeté-
kességi területünkön, valamint arra
is, hogy kollégáink akár civil, akár
egyenruhában folyamatosan ellenõr-
zik a nagy bevásárlóközpontok, élel-
miszerüzletek parkolóiban lévõ gép-
kocsikat.

Továbbra sem feledkezünk meg
az egyéb bûncselekményfajták fel-
derítésérõl, megelõzésérõl sem. Ki-
emelkedõ figyelmet fordítunk ezután
is a rablások, betöréses lopások elkö-
vetõinek felderítésére, illetve a látha-
tó rendõrség, a gyalogos szolgálat
továbbfolytatásával a megelõzésre.

Kérjük Önöket, legyenek türel-
mesek az ellenõrzések, intézkedé-
sek során, s amennyiben szükségét
érzik, forduljanak bizalommal
hozzánk személyesen vagy telefo-
non.

Arra is lehetõségük van, hogy in-
kognitójukat megõrizve tegyék meg
észrevételeiket, bejelentéseiket, eb-
ben az esetben hívják nyugodtan a
Telefontanú számát: 06-80-555-111,
mely ingyenesen áll az Önök rendel-
kezésére!

Köszönjük együttmûködésüket!

A rendõrkapitányság kéri…

2005. április 22-én 19 óra 50 perckor a 2/A fõút 20124 méterében, a
Vác felé vezetõ két forgalmi sávos útszakaszon, a 2/B és a 2/A fõút
Dunakeszi lehajtója között személyi sérüléses közlekedési baleset történt,
melynek résztvevõi egy szürke színû Skoda Octavia személygépkocsi,
és egy piros színû Iveco típusú tehergépkocsi.

Hatóságunk szemtanúkat keres, akik látták a baleset
bekövetkezését, vagy a baleset elõzményeit.

Kérjük mindazokat, akik az üggyel kapcsolatban érdemi információval
rendelkeznek, jelentkezzenek az ügy elõadójánál: Serfõzõné Kozma
Ilona r. fõtörzszászlós asszonynál a 06/27/341-617-es telefonszámon
8:00-16:00 óra közötti idõben, vagy a Dunakeszi Rendõrkapitányság
ügyeletén, ahol folyamatosan, a nap 24 órájában megtehetik bejelenté-
seiket!

SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK!

Baleset! Felhívás!
Szemtanúkat keresünk! 

Csábítóan kínálkozik...
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– A napközibe bejáró idõsek milyen
feltételekkel jöhetnek naponta az in-
tézmény Vasvári Pál utcai „otthoná-
ba”?

- Aki úgy érzi, hogy szívesen jár-
na közösségbe, szívesen lenne nap-
közben olyan helyen, ahol társasága
van, az jöjjön csak bátran! Különbö-
zõ foglalkozásokat is szoktunk tarta-
ni, kirándulásokra megyünk. Itt tud-
nak tévézni, újságot olvasni, három-
szori étkezést kapnak. Hétvégére is
összeállítunk nekik egy csomagot.
Adott a tisztálkodási lehetõségük is,
külön a férfiaknak, külön a nõknek.
Moshatnak is, ha behozzák a szen-
nyes ruhanemût. Két gondozónõnk
segíti õket. Vezetõjük, Szegvári End-
re egyben az intézmény vezetõ-he-
lyettese, akivel jó a munkakapcsolat
köztünk. 

Egy kialakult közösségbe jöttem,
ahol megfelelõen folyik a munka,
jók a gondozónõink. A munkafeltéte-
lek javítása céljából az épületek kor-
szerûsítésre szorulnak, mert elhanya-
golt az állapotuk. A feltételeket, ah-
hoz hogy maximálisan megfelelje-
nek a törvény által elõírtaknak, még
fejleszteni kell.

- Hányan járnak mostanában a
napközibe?

- 18 klubtagunk van, szívesen fo-
gadunk jelentkezõket, mert 25 a le-

hetséges létszám. A jelentkezés úgy
történik, hogy bejön valaki, s ha van
kedve, jár folyamatosan. Nyitottak
vagyunk a bemutatkozásra. Bárkinek
szándékában áll szétnézni, szívesen
fogadjuk. Ha a család szeretné, hogy
felügyelet alatt tudhassa az idõskorú
hozzátartozó, õket is szeretettel lát-
juk.

A megközelítésünk is biztosított, a
helyi buszjárat idehozza a bejárókat.
A város különbözõ pontjain megáll a
busz, délután visszafelé ugyanúgy.
Nagyon szép a kertünk, hangulatos,
szép az étkezõ is, kellemes az itt tar-
tózkodás. Új radiátorokat vásárol-
tunk az étkezõbe, le fogjuk cseréltet-
ni, amint pénzügyileg meg tudjuk ol-
dani. Amire nem lesz pénz, ahhoz
pályázatokat nyújtunk be, és próbá-
lunk megoldásokat találni… Sok in-
tézményvezetõ várja, hogy majd az
önkormányzat megoldja a gondokat,
de az az idõ elmúlt. Felújításokra,
beruházásokra már nem elegendõ a
normatíva, sem az állami finanszíro-
zás. Egy másik pénzforrásból, a pá-
lyázati rendszer segítségével kell
megoldani a helyzetet.

– Hol tanultad meg a pályázat-
írást?

Féléves képzésen vettem részt
péntekenként és a hétvégéken Buda-
pesten az EURO 2000 képzési köz-
pontban. Utána egy négynapos gya-
korlati képzést kaptam, ahol tényle-
gesen csak a gyakorlattal foglalkoz-
tunk, már célzottan az európai pályá-
zatok megírására koncentrálva. A
mediátoros képzés is most fejlõdik.
Ez egy újdonság. Hálózatszerûen,
konfliktuskezeléssel fõleg a családi
gondok megoldásában tudnak segíte-
ni. Van egy közvetítõ ember, aki kí-
vül marad a két fél problémáján, és
próbálja olyan technikákkal terelget-
ni a „beszélgetést”, hogy valóban
megoldás szülessen a bírósági proce-
dúrát egyelõre mellõzve. Ha a felek
meg tudtak egyezni, és az eredmény-
nyel mennek a bíróság elé, lerövidül
az eljárás. A gyermekelhelyezések-
nél, ahol gyors döntésekre van szük-
ség, ott nagyon célszerû ez; használ-
ják az üzleti életben is. Szeretném
megtanulni. Egyébként Herczog Má-
ria és Lovas Zsuzsa írta a Fájdalom-
mentes konfliktuskezelés címû
könyvet, és már használják ezt a
technikát az országban.

- Hogyan tudjátok felvállalni a
munkanélkülieken való segítést is?

- A fõvárosi és a váci munkaügyi
központtal is kapcsolatban vagyok.
Most az ételszállítást sikerült úgy
megoldani, hogy katonai szolgálato-
sok is végzik. Nem volt rá álláshe-
lyünk, de egy EU-s pályázat kereté-
ben egy munkanélkülivel is dolgozta-
tunk, akinek egy évig megkapjuk a
teljes bérét. Aztán sikerült egy kollé-
ganõt felvenni, aki szociális végzett-
séget adó fõiskolára jár. Õ utána pá-
lyakezdõ munkanélküliként kapunk
támogatást. Vannak tehát lehetõsé-
gek! Mint munkáltatóknak minden-
féleképpen a munkaügyi központtal
kell kapcsolatban lenni, csakhogy a
finanszírozási oldalhoz szükséges a
pályázat. Így tudunk beintegrálni
munkanélkülit, így jutunk külsõ for-
ráshoz.

- Visszatérve a szociális szolgálta-
tástervezési koncepcióhoz, megtud-
hatunk valami közelebbit a munkafo-
lyamatról?

- Ez az intézmény szolgáltat, tehát
a lakosság igényei szerint kell mû-
ködnie. Nyitottak vagyunk, várjuk az
ötleteket, a segítséget. Új vagyok itt,
ha valakinek javaslata akad a szol-
gáltatásainkkal kapcsolatban vagy
segíteni szeretne, tudna, azt szívesen
fogadom. Most készülnek mûködési
megállapodások azokról a tevékeny-
ségekrõl, amelyekkel színesíteni
fogjuk a munkánkat. 

Egy kerekasztal-egyeztetéssel
kezdjük a munkát, melynél Kármán
Gábor képviseli például az önkor-
mányzatot, illetve fogja össze a part-
nereket.  Benne vannak a gyermekjó-
léti szolgálat vezetõjén és rajtam kí-
vül a civil szervezetek képviselõi is,
és természetesen a népjóléti bizott-
ság elnöke, Lenkei György. A
kerekasztalnak feladata, hogy a szo-
ciális területen több évre tervezzük a
szolgáltatásokat. Ezért javasoltam a
felmérést, és együtt döntjük el, hogy
milyen jellegû legyen, mire terjedjen
ki. Valószínû, hogy erre sem lesz
pénz, pedig szükség van rá, mert a
pályázatoknál kötelezõen csatolandó
a szociális térkép, mindig kérik.

Egy szociális munkást adunk a
hajléktalan albérlõk háza gondozásá-
ra. Biztosítunk szakmailag megfele-
lõ embert, de szükség lenne egy utcai
szociális munkásra is. Olyan plusz
feladatot látna el, amire a családsegí-
tõ túlterheltsége miatt már nem ké-
pes: kint lenni a rászoruló emberek
között.

Nagy az igény szociális étkezte-
tésre, 150 embert látunk el, felét mi
szállítjuk ki. Az általános iskolák két
fõzõkonyhájáról és Bócsán a gyer-
mekotthonból kerül el az étel. Sze-
rintem növekedni fog a szükséglet –
egyre többen lesznek, akik még az
egynapi melegétkezést sem tudják
biztosítani maguknak önállóan –, fel
kell rá készülnünk.

A létszám olyan, hogy kistérség-

ben kell gondolkodni a hajléktalan-
szálló ügyében is, talán egyszerûbb
lesz uniós pályázattal megoldani. El-
sõsorban férfiak számára mûködik,
de kellene egy vegyes profilú, ahol
nõk befogadása is lehetséges. Sõt,
családok átmeneti otthonát is érde-
mes lenne a három településnek kö-
zösen létrehozni. Nagy hiányt jelent
azoknak a családoknak a támogatási
lehetõsége, ahol szívesen gondozzák
otthon az idõskorú családtagot, de
néha szükség lenne hosszabb-rövi-
debb elhelyezési megoldásra. Azért
is indokolt ez, mert a ’93-as szociális
törvény alapelve, hogy mindenki a
lakóhelyén kapja meg az ellátást. A
kórházak nem szívesen fogadják
ápolásra az idõskorúakat. Térségi
szinten is érdemes lenne mûködtetni
idõleges ellátást biztosító, befogadó
intézményt, gondozóházat, s az be-
vételt is hozna. 

Ezek a tervek hosszabbtávon
megvalósíthatók, ám a felmérés eh-
hez is szükséges. A szociális térkép
ábrázolja a lakosság helyzetét a la-
kásviszonyoktól kezdve a jövede-
lemi viszonyokig, a munkanélküli-
ségtõl a lakosság egészségügyi álla-
potáig. Új részei lesznek a település-
nek, új lakóparkok épülnek, Szõdöt
átcsatolják. Erre nincs felkészülve a
város, nincsenek meg az intézmé-
nyei, az infrastruktúra se az egész-
ségügy, se az oktatás terén, se a szo-
ciális területen. Azok kiépítéséhez is
szükséges a pontos információ. Ha a
felmérés egyszer elkészül, akkor már
csak frissíteni kell! Nem teljes körû
kikérdezés, bizonyos százalékos ará-
nyú mintavétel történne. Kértünk
egy szociológust, aki erre a feladatra
szakosodott. Általában is kevés lesz
az az állomány, amellyel most dolgo-
zunk. 

- Milyen képzettséggel dolgoznak
az intézményben a munkatársaid?

- Szerencsénk van, mert mindenki
szakképzett, illetve diplomás, ezért
is mûködik jól a rendszer. Alsógödön
is, Felsõgödön is mindenkinek tanult
szakmája, hivatása az, amivel a mun-
kahelyén foglalkozik.

KISS-KÁSA ÉVA

Intézményesült gondoskodás
Mindenki a lakóhelyén kapja meg az ellátást

Az idei évet is igen aktívan kezdtük, és elõreláthatólag további, minõségi változást is elõre vetítõ feladatok várnak ránk. – mondta Mikó Istvánné, a
Területi Gondozási Központ pályázat útján nemrég kinevezett igazgatója. Ezzel a mondattal zárult a bemutatkozó riport áprilisi elsõ része, melyet
most folytatunk.
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Hagyományos rendezvényünk ismét több száz em-
bert csalogatott ki a felsõgödi sportpályára.
A szakácsok – a dr.Faragó és a Frey házaspár – már
reggel 7-tõl szorgoskodtak az üstök mellett, hogy
délben mindenki ehessen a gulyásból, Tuza Józsi
pedig a focipályákat vonalazta mérnöki pontosság-
gal. 

Tíztõl beindult a nagyüzem: megkezdõdött a
nemzetközi labdarúgó torna 8 csapat részvételével
– köztük az erdélyi lövéteiekkel; a gyerekeknek Sá-
pi Vera vezetésével lehetõségük nyílt

kézmûveskedésre, anyák napi ajándékkészítésre,
többféle ügyességi, aszfaltrajz és csokievõ verseny-
re – a részvevõk ajándékot kaptak.

A futballtorna után 15 csapat vállalta a családi
6próba feladatainak teljesítését – futás; kötélhúzás;
farönkhajítás; tojásdobás; petanque; váltóverseny. 

Déltõl folyamatosan lehetett ebédelni, kb.300

Folytatás az 1. oldalról.
A József Attila Mûvelõdési Ház „Györgyi nénije” – az igaz-

gató asszony – készítette a mulatságos fotókat a nebulókról, amit
aztán õk, a többi JAMH-os munkatárs segítségével, bekeretezhet-
tek. Az Otthon Segítünk Szolgálat, azaz „Sódor Erikáék” sátrá-
ban például hurkapálca-baba készítésének szemtanúi lehettünk.
Délre ebéd készült - gulyásleves, halászlé és zsíroskenyér. A
sportpálya mellett pedig, már a várt szerbiai vendég együttesre is
gondolva egész nap cserépedényben, parázson párolódott a szerb
káposztaétek különlegesség. Kora délutántól helyi csoportok és
gödi lakosok léptek színpadra produkciójukkal: Határiné Koczka
Ilona, Medgyes Béláné, Vincze Dávidné, Antal György Bálint sza-
valatát – saját verseiket is -, Nádasi Jenõné mesemondását,
Péterszegi Sándor énekét hallhattuk. A TOPhÁZ Speciális Ott-
hon, valamint a JAMH-csoportok mûsorát láthattuk: Röcögõ
Néptánccsoport Czinóber Klára, Karánsebessy Balázs vezetésé-
vel; Jazz-balett csoportok Dézsi Yvett vezetésével; Akrobatikus
Rocky Csoport Pelczéder Zsuzsa vezetésével; Fashion Dance
Tánccsoport Horváth Zoltán és Tóth Tamás vezetésével.

17.00 órakor kezdõdött a Gödi SE – Váci Reménység futball-
meccs – eredmény 5:0!

Körmendi Richárd 2 gól szerzõje így kommentálta a szép sikert:
A gödiek végig irányították a játékot. A
második félidõben a legtöbb helyzetbõl be-
rúgtuk a labdát az ellenfél kapujába. Gólt
szerzett még: Jakus Szabolcs, Csuka Ger-
gely és Együd Gábor.

Eközben a kicsik a MASZK Bábszín-

Majális Európa e

- Többszáz éves múltra tekint vissza május 1.,
mint a munkások kötetlen összejövetelének
napja. A legnehezebb idõszakokban is jellemzõ
volt. Most ez egybeesik az Európai Uniós tagság
évfordulójával, s amit nagyon kiemelnék, az
Anyák Napjával is - foglalta össze a nap hármas
jelentõségét a Gödön vendégeskedõ volt minisz-
terelnök. - Amit mi vártunk az Európai Uniótól,
az egy-két kivétellel beigazolódott. Elindult a be-
illeszkedés. A külföldön mûködõ tõke beáramlá-
sában nem volt törés, az idén is várhatunk mint-
egy 3 milliárd eurós befektetést – nagyon ráfér az
országra, fõleg az infrastruktúra fejlesztése! Nem
volt visszaesés. Nem indultak el ezerszámban a
munkavállalók nyugatra, amitõl a régi tagál-
lamok tartottak, az „invázió” nem következett be
(valamelyest kivétel Lengyelország). Nálunk az
árkülönbözet kérdése néhány hónap alatt rende-
zõdött, míg a környezõ, új tagállamokban ez nem
volt ilyen egyszerû. Mi nem akadályoztuk az
Unió mûködését, bár tartottak tõle Nyugat-Euró-
pában. Ellenkezõleg, egy sor friss kezdeménye-
zést terjesztettünk be, így mutatva kreativitásun-
kat - az alkotóképességet. Persze vannak problé-
mák (soha sincs, hogy ne lennének), de én azt
szeretném látni és erõsíteni, amit sokszor és
konkrétan javasoltam: hogy az uniós, az európai
parlamenti tagság kitûnõ alkalmat nyújtanak,
hogy elõsegítsük a nemzeti megbékélés lehetõsé-
gét. Alapvetõ kérdésekben csak a nemzet érdeke-
it nézzük, és ne a pártok elszigetelt haszonszerzé-
sét! Olyan helyzetet teremtsünk, hogy a nagy ci-
vakodás, egymás kiátkozása legalább lassan csil-
lapodjék, megszûnjék…

Horn Gyu
A volt miniszterelnök a K

Egyházköz
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adag fogyott az ízletes ételbõl. Akinek hiányzott
utána az édesség, Neszti néni lepényébõl ehetett fi-
nom falatokat lekvárral. A nap nagy eseménye volt
a nõi labdarúgó mérkõzés: a szurkoló férfiak õr-
jöngtek, hullámoztak egy-egy cseles megoldás lát-
tán.

Bea Pista különleges attrakcióra vállalkozott: a

digitális gépekkel készült képeket az autójában
nyomtatta ki, és aki fölfedezte ezeken magát, meg
is kapta tõle. Profi munka volt!

Tibor atya a büfé személyzetét erõsítette, mint
sörcsapos - jól helyt is állt!

Köszönjük Fülöp Józsinak az áramot, a hálókat,
és köszönjük minden segítõnek, rendezõnek és a je-
lenlévõ majálisozóknak, hogy ilyen nagyszerû na-
pot tölthettünk el együtt május 1-jén!

WAGNER CSALÁD

gy kis szegletében
pad Szelek szárnyán, hegyek ormán címû elõadását élvezhették,
miközben lufihajtogató bohócok tekerték-csavarták a ballonokat –
míg kutyus alakot nem öltöttek a „felfújt húrkák”.

Az estébe hajló, még mindig napfényes idõben sokan érkeztek
újabbak a Boban Markovics Együttes, a neves szerb fúvós-ütõs
vendégzenekar mûsorára. Zenéjükkel fergeteges hangulatot te-
remtettek a ritmust pillanatra sem elveszítõ hallgatóság, sõt tánco-
ló közönség gyûrûjében. Köszönet az ötletért Mudri Józsefnek és
a közbenjáró helyi szerb segítõknek. 

Az esti Erdõbál zenéjét a Gesarol Együttes szolgáltatta – s
most kivételesen a füves rét szolgált táncparkettül.

KKÉ

A programot támogatták: pályázat útján a Miniszterelnöki Hiva-
tal; Göd Város Önkormányzata, Cigány Kisebbségi Önkormány-
zata és Szerb Kisebbségi Önkormányzata; településünk intézmé-
nyeinek, szervezeteinek tagjai, munkatársai, kiemelten: József At-
tila Mûvelõdési Ház; a Területi Gondozási Központ, valamint Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata; Logopédiai Szakszolgálat;
TOPhÁZ Speciális Otthon; Dunakanyar Kertbarátklub; Napos
Oldal Nyugdíjas Klub; Mozgáskorlátozottak Gödi Szervezete;
Alsógödi Egyházközség; Váci Múzsa Mûvészet és Tudománypár-

toló Egyesület Gödi Szervezete; Gödi Felvi-
dékiek Köre; Vöröskereszt Gödi Szervezete;
Gödi Lions Club; MSZP Gödi Szervezete;
Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete.

A vendég az uniós csatlakozást így értékel-
te: - Három dolgot reméltünk az Európai Uni-
ós tagságtól. Az elsõ a felzárkózás. Most is az
EU átlagénak kétszerese az átlag gazdasági
növekedés nálunk. A másik, hogy megteremt-
jük a szociális jólét alapjait. Ez elindult
ugyan, de az igazi eredmény várat magára –
nem történt robbanásszerû változás. A harma-
dik, hogy részt veszünk az Európáról, benne a
rólunk hozott döntések meghozatalában. Nem
függetlenségünk feladásával, ahogy egyes
rémhírterjesztõk mondták, hanem bizonyos
hatáskörök átruházása mellett, miközben mi
teljes joggal, egyenrangúan ott vagyunk, s ez
a rendszer már így mûködik. Biztos vagyok
benne, hogy beilleszkedésünk 2-3 éven belül
történõ befejezése sokat hozhat. Akkor lehet
majd megítélni, mit is fejlõdött a helyzet Ma-
gyarországon.

- A kistérségi megközelítés az egyik legfon-
tosabb az Európai Uniós együttmûködésben. –
válaszolta a vendég a feltett kérdésre. - Ma-
gyarországnak meg különösen az, hiszen olyan
ország, amelyet magyarok vesznek körül. Na-
gyon sok a határokon átnyúló együttmûködési
terv, program. Egyébként Magyarország vezet
a tíz új tagállam közül, mi adtuk be a legtöbb
programot, ami eléggé rá is zúdult az Unió
apparátusára.- tudhattuk meg.

- Ezzel együtt álljuk a sarat, és ha betartjuk a
szabályokat, az nagyon rövid idõn belül meg-
hozza a gyümölcsét! – hangzott Horn Gyulától a
bizakodó összefoglalás.

KISS-KÁSA ÉVA

ula Gödön 
Kiserdõben majálisozott

ségi majális



8MÉDIA - HÍREK

A minap rendezett sajtóbeszélgeté-
sen örömmel újságolta Pataky Le-
vente, az Inside Tv igazgatója, hogy
alig egy hónapja szerkesztik a helyi
mûsort, s máris bemutatták a stáb
egyik anyagát az MTV1 mûsorán.

Az országos nagytakarítási akció
gödi filmkockáit Torma Tibor ope-
ratõr rögzítette, melyek adásba ke-
rültek az MTV1 népszerû Heti Mo-
zaik címû mûsorának szombati kör-
nyezetvédelmi blokkjában április

30-án. Pataky Levente szerint ez
biztató jel lehet a jövõre, hiszen ez is
bizonyítja, hogy a gödi stáb techni-
kai felszereltsége kiváló minõségû,
az operatõr munkája az országos
csatorna próbáját is kiállja. A Duna-

kanyar kapujaként ismert Göd
vonzereje, Budapest közelsége is
sok lehetõséget kínál a helyi té-
véstáb számára is, melyet a jó szak-
mai kapcsolatokkal rendelkezõ gödi
stúdió irányítói remekül hasznosít-

hatnak a város népszerûsítésére, az
országosan is érdeklõdésre számot
tartó hírek közlésére. 

- Hogyan fogadta a gödi közön-
ség az új stáb mûsorát? Hogyan tel-
tek az elsõ hetek? – kérdésre így vá-
laszolt az Inside Tv igazgatója: - Na-
gyon sokan telefonálnak, biztatnak
bennünket. Azt hiszem, jó volt a fo-
gadtatás, még akkor is, ha eleinte
voltak bakik. De adásról adásra jobb
a stáb összmunkája, már kezdik
megkedvelni a két „képernyõs ar-
cot” Fehér Alexandrát és Kollár
Zalánt. Természetesen tudjuk, hogy
bõven van még tanulnivalónk, annál
is inkább, mivel ugyanarról a képer-
nyõrõl köszön a nézõnek Fehér Ale-
xandra, mint Krizsó Szilvia. Akik
tárgyilagosak, azok értik és látják a
helyi Tv szerepét és lehetõségeit. E
szerint törnek pálcát felettünk. Jóval
többen drukkolnak értünk, mint el-
lenünk. Azt hiszem mindennél be-
szédesebb az a tény, hogy a kezde-
tekkor mi rohangáltunk a helyi
programok iránt, ma pedig már a
rendezõk, a szervezõk keresik fel a
szerkesztõséget ötleteikkel, prog-
ramjaikkal.   

Pataky Levente beszámolt arról
is, hogy elkészült a helyi stúdió, ígé-
retük szerint heti öt óra szerkesztett
mûsor kerül adásba, melyek kazet-

táról megtekinthetõk, kikölcsönöz-
hetõk a József Attila Mûvelõdési
Házban. A fiatal alkotóközösség
szakmai munkájának irányításában
sokat segít a tapasztalt televíziós, a
TV2 Tények címû mûsorának fele-
lõs szerkesztõje, Rudi Péter.

Mint pályázatukban is ígérték,
hamarosan beindítják a kulturális,
szórakoztató mûsorokat, neves em-
berek közremûködésével. Aváros, a
családok televíziója szeretnénk len-
ni – összegezte mondandóját a pá-
lyatársak elõtt Pataky Levente, az
Inside Tv igazgatója.

V. I.

Jóval többen drukkolnak értük, mint ellenük

A gödi Inside Tv az MTV1-ben
Már túl vannak a kezdeti nehézségeken

Bócsai forgatáson a stáb

Aláírta a szerzõdést az önkormányzat és az Inside TV nevében 
Sándor István polgármester és Pataky Levente igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 

Közmûvelõdési és  Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a

2005. évi mûvelõdési 
és oktatási céltámogatásokra!

Pályázhatnak: a város oktatási – közmûvelõdési intézményei, kulturális
együttesei, mûvészeti csoportjai, civil szervezetek, egyéni alkotók.
Céltámogatás elsõsorban rendezvényre és nem mûködésre igényelhetõ.
Mûködéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján
nyújt támogatást.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri,
- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv 

támogatását, az igényelt összeget.

Pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatal Titkárságán igényelhetõk.

A pályázat a Polgármesteri Hivatal címére –2131 Göd, Pesti út 81.

2005. június 3-ig nyújtható be.

A felosztásra kerülõ összeg: 500.000 Ft

A pályázatok elbírálására a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság ülésén
kerül sor, melyrõl írásos értesítést küldünk.
A pályázat és a pályázati ûrlap Göd város honlapjáról is letölthetõ –
www.god.hu

Pongó István sk.
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke

MNF Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete 
és Gödiek ’56 Igazáért Civil Szervezet

M E G H Í V Ó
2005. május 28-án szombaton, 19 órakor
„Hazánkért” nemzeti találkozót tartunk.

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

’56 igazáról beszél: DÓZSA LÁSZLÓ színmûvész
* * *

Mindenkit szeretettel várunk!
ÉRDEKLÕDNI LEHET: 

FARKAS ÉVA, TEL. 330-404

Dr. Szemkeõ Judit, a Magyar Kolping
Szövetség elnöke és Sándor István pol-
gármestere április 14-én, az iskola jelen-
legi épületében, az alsógödi katolikus
közösségi házban aláírták a város és az
iskola között létrejött Együttmûködési
megállapodást, amely újabb komoly lé-
pés az iskola életében.

Amegállapodás tartalma összefoglaló-
an: „Felek elhatározták, hogy a lakosság
javának elõmozdítása érdekében 2005.
január 1. napjától jelen megállapodás
alapján együttmûködnek a kultúra és
nevelés-oktatás területén, lehetõségeik
szerint kölcsönösen segítik egymást.

E megállapodás módosítását,
vagy megszüntetését bármelyik
fél kezdeményezheti a tanítási év
(szorgalmi idõszak) végét megelõ-
zõ 60 nap felmondási idõ betartá-
sával.

Felek szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal konzultál-
nak az együttmûködés fejlesztésé-
rõl és az idõszerû kérdésekrõl.”

(A megállapodás tartalmának rész-
letesebb megismertetése érdekében
a témára visszatérünk. Szerk.)

Kolping-hírek
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(A márciusi és áprilisi lapszámban kö-
zölt beszélgetések folytatása)

G. K.: - Miért volt szükség arra,
hogy kistérség ügyben egy aláírt meg-
állapodás alapján elkezdõdött tevé-
kenységet „megbolygassanak”, s hogy
az év elején Gödön a Képviselõ-testület
erre  új felhatalmazásokat adjon?

Dr. M. J.: - Ez egy „felhatalmazás-
csokor”, ami csak bizonyos feladatokra
vonatkozik. Többek között megbízta a
polgármester urat a közben már no-
vember 30-án elfogadott megállapodás
módosításának aláírásával. Ugyanak-
kor a testület felhatalmazta a Munka-
szervezetet arra, hogy pályázatot is be-
nyújtson, és kitért arra (egy 2005-ös
kormányrendelet értelmében), hogy a
megállapodásba a szociális és közokta-
tási feladat-együttest is bevegyék. 

Az eredeti feladat- és hatásköröket
új jogszabály alapján kellett módosíta-
ni. Amit már a Társulási Tanács jóváha-
gyott és aláírt, az külön felhatalmazás
nélkül nem módosítható csak akkor, ha
azt jogszabály írja elõ. Ez esetben tehát
hozzá kellett igazítani a „régi megálla-
podást” az új törvényhez. A munka so-
rán fölmerültek olyan célszerûségi
szempontok is a kötelezõ jellegû vál-
toztatások mellett, melyek további mó-
dosításokat indokoltak (ide tartoznak a
szociális és közoktatási feladatok): a
várható késõbbi módosítási kötelezett-
séget megelõzve már most célszerû
volt bekalkulálni néhány új szempon-
tot. Így jövõre egy sikeres pályázat re-
ményében sem kell ismét „hozzányúl-
ni” a megállapodáshoz. 

G. K.: - Amikrõl eddig beszéltünk,
azok a tárgykör hálásabb oldalához
tartoznak. A kényesebb kérdésekre,
mint a hulladék-kezelés, nem terjed ki a
módosítás? Keres közös megoldásokat
a három kistérségi település?

Dr. M. J.: - Természetesen bekerül-
tek a nehezebben egyeztethetõ ügyek
is. Állategészségügy vonatkozásában
pl. az ebrendészeti gondok megoldása:
a kóbor állatok begyûjtése, a sintértelep

létrehozása, az állatmenhely. A hulla-
dékgazdálkodás is lényeges elem. A
szociális és közoktatási kérdéskört csak
azért emeltem ki, mert megoldásuk ér-
dekében már pályázati anyagot tudtunk
benyújtani.

G. K.: - Mi a szerepe – feladat- és
hatásköre – a Társulási Tanács min-
denkori elnökének?

Dr. M. J.: - Õ képviseli a kistérsé-
get „kifelé”, a partnerek felé. Õ az, aki
a tanács munkáját irányítja, menedzse-
li. Az elnök személye meghatározó,
mert a pályázati kiírások mellett – me-
lyek determinálják a szervezet munká-
ját, mozgásirányát – õ felelõs a koordi-
nációért, a folyamatos tevékenységért.
Pestiesen szólva, õ az, „aki a csapás-
irányt meghatározza”. Egy pályázat si-
kertelensége esetén sem lehet holt idõ,
mert akkor is a lehetséges megoldások

felé tereli munkatársait, illetve az
ügyeket.

Amikor nincs lehetõség pályázatra
jelentkezni, a folyamatoknak akkor is
mûködniük kell, és minimum az elve-
ket meg kell fogalmazni. Tehát az el-
nöknek valamilyen irányba „el kell
mozdítania a szekeret” a holtpontról. A
rengeteg feladat- és hatáskör közül
minden évben lesznek prioritást élve-
zõk, melyekre a három városnak közös
megoldást kell találnia – amit az elnök-
nek kell koordinálnia, vezetnie. És a
végrehajtásnál lép be végül a  Mun-
kaszervezet…

G. K.: - A Társulási Tanács másik
két tagjának el kell fogadnia az elnök
irányító tevékenységét?

Dr. M. J.: - Igen. De bármilyen dön-
tés csak úgy fogalmazódhat meg a ta-
nácson belül, ha mindhárom polgár-
mester igennel szavaz, egyébként nincs
döntés.

G. K.: - Tehát az elnök mérlegel, fel-
állít egy lehetséges fontossági sorren-
det, azt elõterjeszti, és a szakértõk be-
vonásával, közösen megtárgyalják azt? 

Dr. M. J.: - Így van. Majd a Társu-
lási Tanács határozati formában hozza
meg a döntését. Az elnök elsõ lépésben
szubjektívnek tûnõ véleménye elvi jel-
legû lesz. A gyakorlati oldalt megint az
operatív végrehajtó, tehát a Munka-
szervezet és a „szakma” adja hozzá.
Idén nem lesz egyszerû a feladatuk a
hulladékgazdálkodással meg az
ebrendészettel. A problematikát na-
gyon körbe kell járni, biztosan szüksé-

ges lesz majd közmeghallgatás is. Ké-
nyes területek, egyik város lakossága
se venné szívesen, hogy az õ területén
legyen mondjuk egy hulladéktároló
vagy -égetõ. Szükséges a konszenzus!
Az elnöknek, aki épp betölti a tisztsé-
get, kell elvezetnie döntéshozó társait
az adott ciklus alatt odáig!

Eközben figyeljük a pályázatokat, és
amint lehet, jelenkezünk is. A sok fel-
sorolt feladat- és hatáskörben van mit
közösen megoldanunk.

KISS-KÁSA ÉVA

Kistérségi társulás III.
Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulásról 

Dr. Mogyorósi József

Az elmúlt hónapokban egyre többünket foglalkoztat a kérdés: hogyan is
mûködnek majd a csatlakozással létrejött, új, településeket összefogó szer-
vezõdések, 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 munkatársá-
val, a kistérségi feladatok egyik helyi koordinátorával beszélgettem.  

A Váci Múzsa Mûvészet és Tudomány-
pártoló Egyesület A Költészet Napja a
Váci Múzsával címû csoportos kiállítását
rendezték meg áprilisban a váci Madách
Imre Mûvelõdési Központban – József
Attila születésének 100. évfordulója al-
kalmából. A megnyitón a kiállító mûvé-
szek is felléptek – Béki Mártontól Darvas
Iván egy versét hallhattuk; Vincze József
saját, megzenésített versét játszotta gitá-
ron Semes-Bogya Eszter énekét kísérve.
József Attilára emlékezve Babják Anna-
mária színésznõ szavalta a költõ egyik
versét.

Több Gödön élõ alkotó is tagja az egye-
sületnek, így az itteni referens, Határiné
Koczka Ilona a szerkesztõséghez is eljut-
tatta kedves meghívását, s éltünk is a le-
hetõséggel – találkozhattunk s a fogadá-
son beszélgethettünk a „mieinkkel”, rajta
kívûl Bárkányiné Hangya Annával,
Dudásné Stum Beátával és Király
Istvánné Vezendi Erzsébettel.

KKÉ

A Költészet Napja a Váci Múzsával
Gödi mûvészek a csoportos kiállításon

GÖD VÁROS 
POLGÁRAINAK 
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Április 27-én, szerdán 18 órai kez-
dettel az Olajfa Mûvészházban
kellemes hangzású és baráti han-
gulatú élményben lehetett része a
tervezett programon kívüli szerve-
zésben, telefonon meghívott kö-
zönségnek. Aki rendszeres látoga-
tója a kiállítóteremnek, azt nem
volt nehéz odacsábítani – s
jónéhányan összejöttünk. Mógor-
né Gyõrffy Anikó, a háziasszony a
Gaude Kórus próbáján ismerkedett
meg Fazekas Lászlóval, aki idõn-
ként a férfikarnál is besegít. 

Az ötlet Fazekas László tanár
úrtól származott, s szívesen látott
vendégnek bizonyult a mûvész-
házban – ahová elhívta pedagó-
gus-, illetve mûvésztársait egy kis
házi muzsikálás keretében való be-
mutatkozásra. A három most fellé-
põ elõadó újonnan tanult mûveket
adott elõ mûsorukban. Számunkra
egzotikusnak számító hangszerei-

ken, a fémütõs vibrafonon és a fa-
ütõs marimbán játszottak a Gödi
Zeneiskola tanári karához tartozó
mûvészek. Fazekas László mellett
közremûködtek Nyikesné Boros
Anett zongorakíséretével, és Köké-
nyessy Anna vibrafonon.
Mûsoruk:

J. S. Bach: g-moll (eredetileg
hegedûre írt) szóló szonátáját – F.
L. vibrafonon két-két ütõvel mu-
tatta be.

P. Creston: Concertino-  F. L.
marimbán – egy-egy és két-két
ütõvel felváltva, és Ny. B. A. zon-
gorán játszották el.

B. Molenhof: One Notch Higher
mûvét –  a F. L. és K. A. duó
marimbán és vibrafonon adták elõ.

Reptsik Anna elõadómûvész
prózai és verses betétekkel alapoz-
ta meg és fokozta a hangulatot.

KKÉ

Házimuzsika dallamjátszó ütõhangszeren

Március közepén tartották Vácon a 3
évenként megrendezésre kerülõ Or-
szágos Ütõhangszeres Kamarazenei
Versenyt, melyen a gödi Németh Lász-
ló Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény ütõhangszeres
növendékei is részt vettek. Stefán Tiva-
dar és Fazekas László tanár urak ké-
szítették fel a kis versenyzõket. A
„lámpaláz” leküzdésére a gyerekek
több koncerten is bemutatták darabjai-
kat Gödön, Dunakeszin és Vácon. A
háromnapos versenyen II. korcsoport-
ban 43 kamarazenei kisegyüttes indult.
A gyerekeknek több alkalommal is
színpadra kellett állniuk, hogy a köte-
lezõ anyagot és a szabadon választott
mûveket is hallhassa a zsûri.

Mindkét ütõhangszeres csoportunk
szépen szerepelt. Stefán Tivadar kis
együttese mind kiállásban, mind tudá-
sában magas színvonalon mutatkozott
be a nagy létszámú közönség és a
szakmai zsûri elõtt. Pontosságuk és
összeszedettségük nagy sikert aratott.
A publikum vastapssal, a zsûri külön-
díjjal jutalmazta õket.

A kis ütõs csapat tagjai: Besze Már-
ton, Huszár Patrik, Iványi Péter, Ká-

dár Zsófia, Kincses Attila, Kiss Anna,
Pivarnyik Péter és Ráth Béla.

Stefán Tivadar felkészítõ zenetanár
munkáját is különdíjjal honorálta a
zsûri.

Gratulálunk és további szép sikere-
ket kívánunk.

ONOZÓNÉ KOVÁCS GABRIELLA

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom a Németh Lász-
ló Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény vezetésének,
különösen Onozóné Kovács Gabriella
mûvészeti igazgatóhelyettesnek, akik
biztosították a zavartalan felkészülé-
sünket az Országos Ütõhangszeres
Kamarazenei Versenyre. Köszönjük
Nyikesné Boross Anettnek a zongora-
kíséretet. Külön köszönet a szereplõ
gyerekek szüleinek áldozatos háttér
munkájukért.

Végül, de nem utolsó sorban köszö-
nöm az eredményes munkát és szerep-
lést „gyerekeimnek”, akik a nehéz idõ-
szakban sem adták fel!

STEFÁN TIVADAR

Ütõs sikerek

Ebben a tanévben is megrendezésre
kerül iskolánkban az ifjúsági hangver-
senysorozat. Az elmúlt évek hagyo-
mányait folytatva a tavaszi – bár idén
igen zord – hónapokban tartottuk /
tartjuk délelõtti ifjúsági hangverse-
nyeinket. Februárban a Balassa klari-
nét kvintett, márciusban a „Brass in
the five” rézfúvós kvintett varázsolta
el a nézõközönséget. Mindkét alka-
lommal mintegy száz-százhúsz gyer-
mek - köztük az alsógödi zeneiskolá-
ból is - hallhatta az elõadásokat isko-

lánk dísztermében.
A februári koncertet az õsszel hoz-

zánk érkezett Kolláth András tanár úr-
nak, kollégánknak köszönhettük, aki
humoros, gyerekeknek szóló magya-
rázatokkal mutatott be a kíváncsi né-
zõseregnek minden hangszert és min-
den felcsendülõ zenedarabot. Igényes
és színvonalas elõadásukban Mozart
és Muszorgszkíj muzsikája épp oly
nagy sikert aratott, mint a jazz, vagy a
„Csillagok háborúja” címû film isme-
rõs dallamai. A vastaps után az együt-
tes tagjainál csillogó szemmel álltak
sorba autógrammért a zenei élmény-
tõl felpezsdült, lelkes kis nézõk.

Márciusban a rézfúvós zene kapott
fõszerepet. Nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a „Brass in the five”
elfogadta meghívásunkat. Nem min-
dennapi élményben volt részük gyere-
keknek és tanároknak egyaránt, mivel
a zeneirodalom széles palettájáról vá-
logató együttes minden tagja virtuóz
elõadómûvész. A mûsor összeállítása
meggyõzõen mutatta be, milyem sok-
oldalúak a rézfúvós hangszerek, hi-
szen Farkas Ferenctõl Mozarton,
Liszten, Brahmson át az igényes film-

zenéig, bluesig minden stílusban ma-
gas színvonalon játszottak a muzsiku-
sok.  

A harmadik – igen különleges -
elõadásra áprilisban került sor. Külön-
bözõ népi hangszerekkel ismerked-
hettek meg a gyerekek Ágoston Béla
népzenész bemutatásában, akit a váci
kamarazenekar kísért. Többek között
láthattak és hallhattak havasi kürtöt,
kecskedudát, tilinkót, kobozt, népi fu-
rulyákat, dorombot, brácsát. Az elõ-
adást élvezetessé, színessé tette a
többszöri közös éneklés élménye.

ONOZÓNÉ KOVÁCS GABRIELLA

Ifjúsági hangversenyek 
a Németh László Iskolában
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„… együtt mehetnénk
a kávéházba s teát kavarva,
szépet, jót, igazat akarva
beszélgethetnénk irodalom-
ról,
vagy más ily fontos emberi
lomról…”

…hát, így tettünk április 16-án
délután a Göd Városi Könyvtár
rendezvényén, a kávéházzá átöl-
töztetett nagyteremben. József
Attila születésének 100. évfor-
dulóját ünnepeltük számos köz-
remûködõ részvételével. Az elsõ
órában mindenki szavalhatott,
aki csak akart, így a diáktól az
idõsebb korosztályig hallgathat-
tuk az elõadókat. Fölidézõdtek a
mama-versek, a gondolati líra
nagyversei, a vallási költemé-
nyek és a tavaszköszöntõk is.

A második órában Tarján Ta-
más irodalomtörténész lendüle-
tes elõadása a József Attila éle-
tében meghatározó nõalakokat
helyezte egészen új megvilágí-
tásba: a mamát, a két nõvért, va-
lamint Mártát, Flórát, Juditot és

az Óda ihletõjét. Ezáltal megis-
merhettük a száz éve született
költõnk szerelmi lírájának hátte-
rét.

Az est zárásaként mindannyi-
unkat magával ragadott az a két
elõadómûvész, akik szívünket-
lelkünket simogatóan tolmá-
csolták József Attila ismert sze-
relmes verseit: Dévai Nagy Ka-
milla gitárján kísérte az általa
meg is énekelt költeményeket,
Mohai Gábor tv-bemondó pedig
levélrészleteket olvasott föl Jó-
zsef Attilától, és jó néhány mû-
vét is elszavalta. Mit elszavalta?
Rebegte-remegte-suttogta és ki-
abálta. Az õ gyönyörû tolmácso-
lása révén tudtuk, hogy József
Attila,

„itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mind-
annyian.”

(Az idézetek a Magad emésztõ
és a Thomas Mann üdvözélése c.
versekbõl valók.)

SÁFRÁN EDINA

Egy kávéházban –
József Attilával

Áprilisi lapszámunkban Babra ment a játék címmel tréfás, hangulatos beszá-
moló jelent meg Hegyi Valéria tollából a Göd Városi Könyvtár szervezésében
sorra került „Bolondnapi játékos vetélkedõrõl”. A babzsákból elõkerültek az
azóta elkészült a fényképek, melyekkel érdemes visszatekinteni a kellemesen
töltött estére. A felsorolt támogatók közül véletlenül kimaradt Gusztáv zöld-
séges, akinek ezúton mondanak köszönetet a könyvtáriak és a versenyzõk
egyaránt. 

Ami a babzsákban maradt
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A Németh László Általános Iskola
immár hagyományosan minden ta-
vasszal megemlékezik névadójáról, a
XX. századi magyar irodalom egyik
kiváló írójáról. Április 15-én a diá-
kok méltóképpen ünnepelték meg ezt
a napot: színes mûsorral és saját alko-
tásaikból rendezett kiállítással, ame-
lyet Gödi Vass István festõmûvész
nyitott meg. A tárlaton nemcsak a
meghívott vendégek – Sándor István
polgármester, a gödi önkormányzat
több képviselõje, Németh Ágnes, az
író leánya – hanem az iskola tanulói
is nagy érdeklõdéssel jártak körbe, és
csodálták meg a szebbnél szebb alko-
tásokat. A hangulatos mûsorban a kö-
zönség ízelítõt kaphatott zenébõl, iro-
dalomból, táncból. 

- A mûvészetek „testközelben” van-
nak ebben az iskolában, hiszen a Né-
meth László Általános Iskola egyben
alapfokú mûvészetoktatási intézmény
is. A gyerekek ily módon sokkal fogé-
konyabbakká válnak az esztétikai ér-

tékekre, szemléletmódjuk, világlátá-
suk is ezt tükrözi - vallja Lukács
Istvánné igazgatónõ. - Intézményünk
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne
csak oktassunk, neveljünk is. „Tudni
kevés” – ez a Németh László-i idézet,
amely most az ünnepségnek helyet
adó tornaterem falát díszíti, akár mot-
tónk is lehetne. A mai világban, ahol a
tudást inkább a lexikai ismeretek
nagyságával mérik, szükség lenne arra
is, hogy megmutassuk, a tények, szá-
mok világa mellett létezik egy másik
is: a színek, hangok, szavak, formák
világa. A gyerekek ebbõl a világból in-
dulnak el, amikor elõször kezükbe ve-
szik az ecsetet, az agyagot, formálják
az elsõ hangokat. Mi segítünk nekik,
hogy ebben a világban megtalálják he-
lyüket, kifejezhessék érzéseiket, gon-

dolataikat, rácsodálkozzanak a szépre.
Esztétikai érzékük csiszolódik, megta-
nulják környezetüket is becsülni, óvni.  

- Németh László nevét nemcsak
azért vette fel iskolánk, mert életének
egy részét Gödön töltötte, hanem
mert pedagógiai elveit, eszmeiségét
tette magáévá intézményünk. – foly-
tatja az igazgatónõ. Ebben az évben
külön öröm és megtiszteltetés szá-
munkra, hogy Németh Ágnes, és test-
vérei Magda, Judit és Csilla a buda-
pesti Németh László Gimnázium
után másodikként minket tartottak
méltónak arra, hogy Németh László
emlékérmet adományozzanak isko-
lánknak. Az érmet, amelynek egyik
oldalán az író arcképe, másik oldalán
az iskola és a díjazott neve áll, olyan
végzõs diák kaphatja, akit nemcsak

tanulmányi eredménye (legalább 4,5
átlag), hanem mások számára is kö-
vetendõ magatartása alapján titkos
szavazással erre méltónak ítélnek a
diákok és tanárok. 

A teljesítmény és a belsõ értékek
együttes elismerése ritka a mai vi-
lágban – ahogy Németh Ágnes emlí-
tette az ünnepségen mondott beszé-
dében. Azok a fiatalok, akik gyer-
mekkoruktól magukba szívják a mû-
vészetek által közvetített világlátást,
olyasmit tanulnak meg egy életre
szólóan, amely sajnos, egyre ritkább
a mai világban: a mindennapok ro-
hanásában megállni, észrevenni a
szépet, értékelni az alkotót és az al-
kotást. A felnõtt társadalom felelõs-
sége, hogy ennek minél több formá-
ban teret adjon. A Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény méltóképpen
vállalta fel ezt a nehéz, de nemes fel-
adatot.

RÁTH ZSUZSA

„Tudni kevés” 
Németh László emléknap Felsõgödön

„A Polgármester Úr nyilatkozata szerint a
Sportcsarnok építésének befejezõ üteme
elsõsorban azért lassult le, mert néhány
alvállalkozó az Önkormányzathoz for-
dult, mivel a Fõvállalkozó nem fizette ki
õket, arról azonban nem beszélt, hogy a
Sportcsarnok iskolához kapcsolódó falá-
nak építése során igen jelentõs mennyisé-
gû pótmunkát kellett elvégezni, és vitat-
hatatlanul az ezzel járó idõveszteség szá-
mít a késedelem fõ okának. E pótmunka
egyértelmûen tervezõi mulasztásból ere-
dõen, illetve a tervezés hiányosságai mi-
att vált nélkülözhetetlenné, hiszen – töb-
bek között – a Tûzoltó Parancsnokság
2004. december 7-én kelt szakvélemé-
nyében is úgy nyilatkozott, hogy a terve-
zett fal a tûzrendészeti elõírásoknak nem
felel meg. A terveket nem a Fõvállalkozó,
hanem az Önkormányzat rendelte meg,
így az ezzel kapcsolatos kifogásokért a
Fõvállalkozót felelõssé tenni nem lehet.

A nyilatkozat helytelenül utal az ajtók
és az ablakok „alvállalkozók általi eltávo-
lítására” is. Itt egyetlen alvállalkozóról
van szó, amely céggel a fõvállalkozónak a
teljesítéssel kapcsolatos vitája merült fel,
s ennek okán valóban visszatartotta az al-
vállalkozói díj egy részét (a pontosság
kedvéért megjegyezzük, hogy valójában
csak ajtólapok és nem ablakok leszerelé-
sére került sor). Mindez azonban az Ön-
kormányzat érdekkörén kívül esik, hiszen
ez a kivitelezési munkákat semmiben nem
hátráltatta. Az, hogy a Polgármester Úr az
Önkormányzat képviseletében és „a város
érdekében” beavatkozott e szerzõdéses
viszonyba, tulajdonképpen a fõvállalko-
zói szerzõdés megszegését jelenti, hiszen
az e szerzõdés tárgyául szolgáló munkála-
tok kapcsán az Önkormányzat más cégek-
kel (így az alvállalkozókkal) tárgyaláso-
kat nem folytathat. Az alvállalkozó szer-
zõdéses kötelezettségének kikényszeríté-
se érdekében peres eljárás indítását is ki-
látásba helyeztük, ezért álláspontunk sze-
rint az ajtólapok visszaszerelése elsõsor-
ban a Fõvállalkozó erélyes fellépésének
tudható be. Az Önkormányzat nincs szer-
zõdéses viszonyban az alvállalkozókkal,
irányába a kivitelezési munkálatok hibát-

lan teljesítéséért a Fõvállalkozó kizáróla-
gos felelõsséget vállalt, amelyet egyéb-
ként a maga részérõl soha nem vitatott, a
szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek
mindig, minden tekintetben eleget tett és a
jövõben is így kíván eljárni. Kifejezetten
hamis és sérelmes az események olyan
színben történõ beállítása, amely szerint
az Ügyfelem és az alvállalkozók közötti
vita a Sportcsarnok építésére bárminemû
kihatással lenne.

Kifogásoljuk azt a megjegyzést is,
amely szerint a Polgármester Úr arra töre-
kedne, hogy a Fõvállalkozó engedménye-
zési nyilatkozatot adjon ki az Önkormány-
zatnak, ha nem tudja kezelni az említett
problémákat, mert ebben az esetben az
Önkormányzat közvetlenül kielégíti majd
az alvállalkozókat. Mindez egyértelmûen
azt a hamis látszatot kelti, mintha a Fõvál-
lalkozó nem lenne hajlandó vagy nem len-
ne képes az alvállalkozókat kifizetni, ho-
lott errõl egyáltalán nincs szó. Ezzel szem-
ben az Önkormányzat jelen pillanatban
száz napot is meghaladó fizetési késede-
lemben van a Fõvállalkozó által benyúj-
tott, összesen 46.000.000,- Ft-ról kiállított
számlák kiegyenlítésével, jóllehet az azok
alapjául szolgáló munkálatok hibátlan tel-
jesítését az Önkormányzat képviseletében
a Polgármester Úr is leigazolta. Úgy gon-
doljuk, hogy a közvélemény korrekt tájé-
koztatásának elvével nem fér össze, hogy
a Polgármester Úr – miközben a Fõvállal-
kozó fizetési kötelezettségének elmulasz-
tását alaptalanul felrója – az Önkormány-
zat ennél nagyságrendekkel magasabb ké-
sedelmérõl szót sem ejt. Mindezen körül-
mények ismeretében komolytalannak tart-
juk a cikkben szereplõ azon nyilatkozatot
is, mely szerint a Sportcsarnok ünnepélyes
felavatására április 23-án sor kerülne, hi-
szen az említett tervezõi mulasztásokra
visszavezethetõen már így is jelentõs ké-
sedelemmel kell számolni. A Fõvállalkozó
ezért e téves tájékoztatásból eredõ minden
késõbbi felelõsségrevonást határozottan
elhárít.

Kérem fenti nyilatkozatom közzété-
telét. Dr. Sárvári Nóra, a Fõvállalkozó jo-
gi képviselõje”

Helyreigazítás
Dr. Sárvári Nóra ügyvéd az áprilisi számunk 23. oldalán „Ünnepségsorozat-
tal avatják fel a Balázsovits János Sportcsarnokot” címû írásunkkal kapcso-
latban a fõvállalkozó képviseletében sajtó-helyreigazítási eljárás keretében az
alábbi közlemény közzétételét kérte: Kötetlen hangvételû beszélgetésre várta

vendégeit a Nõk Lapja fõmunkatársa, V.
Kulcsár Ildikó a mûvelõdési központba,
április 8-án. Az író-olvasó találkozó a
Gödi Közéleti és Kulturális Klub nyitó
rendezvénye volt, melyen az újságírónõ
pályája szépségeirõl és kihívásairól be-
szélt; Rómáról és a derût sugárzó olasz
emberekrõl, aztán emberi kapcsolatok-
ról, családról és mindazokról az érté-
kekrõl, melyekbõl a hétköznapokban
táplálkozik, és hitet merít. 

A találkozón részt vett Babják Anna-
mária színmûvésznõ is, aki elõadásá-
ban megelevenítette V. Kulcsár Ildikó
híres riporthõsét, Vilit, akivel éppen tíz
esztendõvel ezelõtt sikerült megnyernie
egy nemzetközi riportpályázatot. Neve-
zett cikk, az „Isten veled Vilikém” hu-
morral és bájjal megírt története novel-
lisztikusan festi meg egy héttagú család
vidámsággal és apró bosszúságokkal
átitatott mindennapjait, melyekre ezút-
tal Vili, az öregecske autó mulatságos
allûrjei és bolondozásai nyomják rá bé-
lyegüket. Vili, vagyis Wilhelm Volks-
wagen – mint mutatja neve is – nem
akármilyen autó, de az igazi „lelkes lé-
nyek” közül való, valóságos jellemmel
és önérzettel - természetesen. Évekig a
család teljes jogú tagjaként éldegélt, ám
egy idõ után, - mivel a családi kasszát
túlságosan is megterhelték a gyakori

szervizelés költségei, - minden lelkiis-
meretfurdalás ellenére a kupaktanács
mégis csak az eladás mellett határozott. 

V. Kulcsár Ildikó a kitüntetést dupla
örömként élte meg hajdan, hiszen – túl
a szakmai elismerésen, - utalt arra is,
hogy a cikk által közvetített értékek: a
mindennapi harmónia, a nehézségeken
felülemelkedõ összetartozás és szeretet,
még mai, anyagias, fogyasztói vilá-
gunkban is számítanak. Ezért az „Isten
veled Vilikém” az írónõ pályafutásának

nemcsak egy kiemelkedõ állomása
volt, de értékrendjének, világnézetének
egyik összegzése is, mely ízelítõt ad
többi írásának hangvételébõl, szemlé-
letmódjából. Úgy gondolom, legtöb-
bünk elõtt ismerõsek V. Kulcsár Ildikó
mély humánummal és empátiával meg-
írt riportjai és cikkei, melyek – az ese-
tek többségében – különbözõ élethely-
zeteket, sorsokat tárnak elénk. Úgy vé-
li, hogy az újságíró-pálya legfõbb szép-
sége éppen az, hogy munkája során
megismerhet különféle embereket, sor-
sokat. Ezek a találkozások pedig sosem
múlnak el nyomtalanul, - hisz Ildikó el-
mondása szerint, - beszélgetõpartnere
egy-egy személyiségjegyét, mókás
vagy elmélkedésre késztetõ gondolatát
„útravalóként” onnan mindig magával
viszi. 

MACZKAY ZSAKLIN

Találkozás 
V. Kulcsár Ildikóval
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Író, mûfordító, tanulmányíró, or-
vos, tanár:

1901. április 18-án született
egy Erdély széli városkában,
Nagybányán. Édesanyja Gaál
Vilma, édesapja Németh József,
tanár. A Toldy reáliskola önkép-
zõköre erõsítette fel benne írói
hajlamát. Verseket, novellákat ír.
Nyelveket tanul, az érettségi
után bölcsészkarra iratkozik be,
francia-magyar szakra. Egy hó-
nap után átiratkozik az orvostu-
dományi karra.

1925-ben megnyeri a Nyugat
novellapályázatát a Horváthné
meghal címû írásával. Feleségül
veszi Démusz Ellát. Házassá-
gukból 6 gyermek születik: Gab-
riella (Pocó), Magda, Judit, Ág-
nes, Kata, Csilla. Pocót és Katát –
akinek keresztapja Móricz Zsig-
mond volt – még kiskorukban el-
veszítik. Sírjuk a felsõgödi teme-
tõben van. Orvosként keresi ke-

nyerét, mellette ír is.
Szüleivel közösen
Felsõgödön vesz-
nek házat a Duna ut-
cában.

A ház ma is áll, s
betekint a Rákóczi
út északi végébe.
Abban írja meg elsõ
jelentõs regényét, az
Emberi színjáté-
kot, s kerül közeleb-
bi kapcsolatba az
irodalmi élettel. Ba-
jai elõl, és komoly
döntései elõtt sok-
szor menekült Fel-
sõgödre. Számos jelentõs mûve
keletkezett itt, a toronyszobában
sok hõsének történetével küzdött.

De ide menekült Ily-
lyés Gyulával a német
megszállás alatt, és
ide hozta a családot a
bombázások elõl is.

1932-ben saját fo-
lyóiratot indít, Tanú
címmel. Ekkor szüle-
tik meg „a minõség
forrada lmának”
eszméje. Hódmezõ-
vásárhelyre hívják ta-
nárnak, ahol a gimná-
ziumban magyart,
történelmet, gazda-
ságtant és természet-
ismereti tantárgyakat

tanít. 47 esztendõs, amikor fordí-
tani kezd, többek között angol,
cseh, orosz, olasz, francia, német

nyelvû alkotásokat. Az õ mûvei
közel húsz nyelven jelentek meg.
1957-ben Kossuth díjat, 1965-
ben Herder-díjat kap, elsõként a
magyar írók közül. 

Közben kiderül betegsége, a
hipertónia, mely testi bajai forrá-
sa. Sajkodon építenek nyaralót,
amely a nyugalom szigetét jelenti
számukra. Bár betegsége egyre
jobban gátolja az írásban, mégis
számos regényt, drámát alkotott
élete utolsó évtizedében is.
1975-ben halt meg. Azt szerette
volna, ha példaképei – Lev
Tolsztoj, Albert Schweitzer és
Gandhi - közül a legutóbbi mel-
lé kerüljenek hamvai. Errõl a
kívánságáról lemondott, hogy
családjának ne okozzon külön
nehézségeket. A Farkasréti te-
metõben nyugszik.
Iskolánk 1979 óta viseli a nevét.

BÕLÉNÉ TÓTH ÁGNES

Németh László
a  XX. század egyik polihisztora

2005 január-
jában meg-
alakult a Gö-
di Kulturális
és Közéleti
Klub, mely-
nek elsõ ren-
d e z é s é b e n
v e n d é g k é n t

V. Kulcsár Ildikót, a Nõk Lapja fõ-
munkatársát hívták meg egy kötet-
len beszélgetésre.

Örülök, hogy elmentem a Mû-
velõdési Házba április 8-án. A
vendég személyében egy nagyon
kellemes, közvetlen, sugárzó
egyéniségû embert ismertem meg,
akivel tényleg közvetlenül lehetett
bármilyen témáról beszélgetni.

Az este bevezetéseként Babják
Annamária színmûvésznõ elõadá-
sában meghallgattuk az Isten ve-
led Vilikém c. írást, mellyel az új-
ságírónõ még pályája elején
Olaszországban, a külföldi újság-
írók kategóriájában elsõ díjat
nyert. Nagyon jól szórakoztunk az
öreg Wartburg-kombi kalandjain.
Aztán hallhattuk a folytatást, ho-
gyan kapta vissza Vilit Ildikó a
Friderikusz Showban, és mi lett
végül is szegény Vili sorsa. 

Az írásról szóló beszélgetés
után sok témát érintve V. Kulcsár
Ildikó beszélt olaszországi élmé-
nyeirõl, újságírói munkájáról, el-
készült és készülõ könyveirõl,
gyerekeirõl, utazásairól, a holland
és spanyol királyi családnál tett
látogatásáról. Kedves és megható
történeteket mesélt, melyekkel ri-
portjai során találkozott. Válaszolt
kérdéseinkre, érintette mindazokat
a témákat, amelyek érdekeltek
minket. Végül elosztogatta az
ajándékba hozott Nõk Lapja újsá-
gokat. A Kölykök, dilik, szerelem
c. könyvébõl egy példányt a gödi
könyvtárnak ajándékozott, két
példányt pedig kisorsolt a jelenlé-
võk között. Sajnos nem én nyer-
tem, de mindenképpen el fogom
olvasni a könyvet, nagyon felkel-
tette az érdeklõdésemet. 

Az est tovább folytatódott egy
kis aprósütemény és üdítõ mellett,
de most már a jelenlévõk beszél-
gettek egymással. Akik ott vol-
tunk, megállapítottuk, hogy na-
gyon jól éreztük magunkat, és sze-
retnénk máskor is ilyen kellemes
programon részt venni. 

(Egy GKKK-tag)

Örülök…
Egy kellemes este V. Kulcsár Ildikóval

Iskolánk nyolcadik alkalommal vett részt április 15-én Gödöllõn a megyei angol,
német vers- és prózamondó versenyen. Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is
kimagasló eredményt értek el tanulóink a rendkívül színvonalas rendezvényen,
ahol 22 iskola 165 tanulója mérte össze tudását. Eredményeink: Angol nyelv:
Hetey Krisztián 7. oszt. II. hely, Kalácska Dalma 5. oszt. III. hely, Dunai Csenge
6. oszt. Különdíj, Funk Ádám 7. oszt. V. hely. 
Német nyelv: Marsó Anita 8. oszt. I. hely, Loncsár Mónika 4. oszt. III. hely,
Dalaczi Andrea 5. oszt. III. hely, Mocsonoky Hanga 8. oszt. IV. hely, Fazekas
Viktória 4. oszt. V. hely, Végh Dávid 6. oszt. Különdíj

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ANGOL ÉS NÉMET SZAKOS TANÁRAI

Ahagyomány egyszerre óv és teremt.
Ünnepekre, megemlékezésekre szük-
ség van. Mai világunkban - mikor ér-
téke csak a birtokolható, elfogyaszt-
ható dolgoknak lehet, mert „járnak
nekünk” -, nehéz a hagyomány érték-
teremtõ hatalmáról szólnunk. 

Mégis: az ünnep mindnyájunknak al-
kalmat ad az összegzésre.  Arra, hogy
megálljunk egy pillanatra, széttekint-
sünk, és friss szemmel birtokba ve-
gyük azt, ami a miénk; miénk is volt
régtõl fogva, csak a mindennapok ro-
hanásában nem gondoltunk rá.

A mostani Németh László Nap üze-
nete: a csoda megélhetõ. Diák, szülõ
és pedagógus együtt képes valami
önmagán túl mutatót teremteni,
mely föléemel bennünket a hétköz-
napoknak, és hirdeti: érdemes alkot-
ni, hiszen többek vagyunk, többek
leszünk általa.

Köszönetünket fejezzük ki 
a rendezvényt jelenlétével megtiszte-
lõ Németh Ágnesnek és férjének, Dr.
Lakatos Istvánnak; Sándor István
polgármester úrnak és kollégáinak; a
mûvészeti kiállítást megnyitó Gödi
Vass István festõmûvész úrnak; a mû-

sorban szereplõ diákok-
nak és felkészítõ tanára-
iknak; a mûsort össze-
állító pedagógusoknak:
Bajkó  Ildikónak, Bol-
dog Mónikának,
Bõléné Tóth Ágnesnek,
Dajkáné Tóth Ágnes-
nek, Lukács
Istvánnénak, Onozóné
Kovács Gabriellának;
a mûvészeti kiállítást
szervezõ tanároknak:
Balázs Eszternek,
Bereginé Antal Csillá-

nak, Czadró Katalinnak, Farkas
Istvánnénak, Medve Sándornénak,
Szirbek Szilviának, Tóth Tamásnak,
Vojtkó Katalinnak, valamint minden,
a szervezésben közremûködõ kollé-
gának.

Külön szeretnénk megköszönni Né-
meth László leányainak a Németh
László Emlékplakett és Díjmegala-
pítását, melyet minden évben isko-
lánknak az a nyolcadikos diákja vehet
majd át, akit arra a legméltóbbnak
ítélnek tanárai és társai. 

MAGLAI ANDREA

„Nem tesz szabaddá bennünket az, ha semmit sem
ismerünk el,  magunk fölött, hanem az,
ha tisztelünk valamit, ami felülmúl bennünket.”                      

J.W. GOETHE

A névadó napja
az iskolában

Aki nem tud arabusul…
Német és angol vers, próza - sikerrel
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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:

május 19-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Vác, Városházán:

június 2-án, csütörtökön 13.00-15.00 óra között;
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal:

június 9-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Göd, Polgármesteri Hivatalban:

június 16-án, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Telefon: 06-70 284 8942

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET

munkaterv szerinti soron következõ ülését
június 23-án tartja.

Érdeklõdni az 530-030 telefonszámon lehet

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
Dr. Nyitrai Tiborné 87 éves
Csernyák István 72 éves
Száva Gyula 40 éves
Mikó János Lászlóné 50 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Dr. Fekete Anna Mária Dr. Varga Zoltán
Spreitzer Tímea Talata Zsolt
Polgár Lívia Zsanett Varga György
Sándor Judit Diána Mészáros Balázs
Tóth Krisztina Zsuzsanna Zászlós János
Vasali Judit Kristóf László

Sok boldogságot kívánunk!

2005. április 15-én pénteken az
SZDSZ Gödi Szervezete tiszt-
újító ülését tartott. Titkos sza-
vazást követõen a következõ
személyeket választották meg a
jelenlevõk a tisztségekre.

Elnök:
Dr. Mödlinger Pál

Ügyvivõi testület:
Bujdosó Károly
Horváth Andor
Somkuti Gábor
Vidák Árpád

Pest megyei 
választmányi küldöttek:
Somkuti Gábor (választott)
Dr. Mödlinger Pál (mint elnök)

SZDSZ-hírek

PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
HIVATALVEZETÕ
e-mail: kozighiv@pest.b-m.hu

Valamennyi Pest megyei település jegyzõje részére

Tisztelt Jegyzõ Asszony, Jegyzõ Úr!
Amint az Önök elõtt is ismeretes, 2005. január 1-én hatályba lépett az
egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 13-17.§-a, mely az Egyenlõ Bánásmód Hatóság felál-
lításáról és mûködésérõl rendelkezik. 
Az alábbiakban olvashatók a Hatóság elérhetõségei. Kérem a Tisztelet
Jegyzõ Asszonyt, Urat, tájékoztassa települése lakosságát a Hatóság
elérhetõségeirõl.
Címe: 1051 Budapest, Vigadó u. 6.
Titkársági telefon: 235-4509
Telefax: 235-4505
E-mail cím: ebh@meh.hu (az a cím a közeljövõben válik élõvé)
A Hatóság bemutatkozása elérhetõ az ICSSZEM honlapján:
www.icsszem.hu oldalon.
Közremûködésüket köszönöm!                                           Tisztelettel:

DR. DOMBOVÁRI OTTÓ

hivatalvezetõ

A Gödi Lions Club az önkormányzat támogatásával, 2005 június 18-án szombaton
és 19-én vasárnap az idén is megrendezi a hagyományos Nyárnyitó Napok-at. Akét-
napos rendezvény színhelye a Feneketlen tó partja, ahova szeretettel várunk min-
dekit. Afinom ételekrõl és italokról a Duna Csárda gondoskodik. Remélhetõleg tar-
talmas, vidám két napot fogunk együtt eltölteni. A gyermekeket kézmûves
foglakozások, agyagozás, bábkészítés, gyöngyfûzés, bábelõadás várja. Délelõtt
kutyabemutató lesz, eljön a váci kutyamenhely, kiskutyákat lehet örökbe fogadni.
Újdonságként búvárbemutatót láthatnak, a bátrabbak kipróbálhatják a merülést is.
Pónilovak, céllövölde, borbemutató és még sok-sok érdekesség várja a látogatókat. 
Göd-újtelepen vasárnap országos díjugrató lovasverseny lesz.
Évrõl-évre többen jönnek el nemcsak Gödrõl hanem a környékrõl is. Ön se hagyja
ki ezt a lehetõséget! Íme a program: 
Szombat: Bábmûsor Vasárnap: Western lovas bemutató

Gézengúzok Country-zene
Farkas trió Divatbemutató
Megnyitó Akrobatikus Rock and Roll
Ütõsök bemutatkozása Lövészverseny 

eredményhirdetés
Benkó Dixieland Band Sváb zene és tánc
Sörivó verseny Veresegyházi Asszonykórus
Turbó Roller zenekar Tombola
Buzogány-tác bemutató Gesarol együttes
Scarabeus együttes Hastánc bemutató

Arészletes és pontos program szórólapokon olvasható majd május közepétõl a
közintézményekben, gyógyszertárakban, közértekben. További kérdések és infor-
mációk: 06-30/301-6755

TÓTH LÁSZLÓNÉ LIONS CLUB ELNÖK

Lions hírek 
Nyárnyitóra készülünk

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Édesanyánk
temetésén megjelentek, részvétüket nyilvánították, és elhe-
lyezték gyönyörû virágaikat. 

Frey család
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PPRROOGGRRAAMMOOKK
május 3 - 28. között megtekinthetõ az

Olajfa Galériában 
Kádasi Éva iparmûvész
“Porcelánok” c. kiállítása

-.-
május 20-ikán, pénteken 15.00 órakor 

a JAMH-ban
Cukorbeteg Klub-foglalkozás

Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikus, 
szakíró

Acukorbetegek étrendjének 
alapjai c. elõadása;

Sápi Gyöngyi gyógyszerész 
Akorszerû inzulinbeadó eszközök 

címû elõadása 
-.-

május 19-ikén, csütörtökön 
15.00 és 17.00 óra között a JAMH-ban 
adománygyûjtés a mátrakeresztesi

károsultaknak 
a Gödi Vöröskereszt szervezésében

-.-
május 20-ikán, pénteken 

17.30-kor a JAMH kiállítótermében
a Horizont Irodalmi Klub 

– megbeszélés a szeptembertõl 
való rendszeres összejövetelekrõl

-.-
május 21-ikén, szombaton 

15.00 órakor az Ady Kubban 
Cukorbeteg Klub-foglalkozás

Program: lsd. A20-iki elõadásokat 
a JAMH-ban!

-.-
május 24-ike, kedden 18.00 órától 

az Olajfa Mûvészházban
Gryllus Vilmos „Tavaszi felhõk” 

c. verskoncertje
Abelépõjegy ára 1300.- Ft!

május 27-ikén, pénteken 
17.00 órakor a JAMH-ban

AFelvidékiek Köre- találkozója
“Apalóc duda és rokonai”

címû élõzenés mûsor
Elõadó és dudán játszik: Szabó Zoltán, 

a Néprajzi Múzeum munkatársa
-.-

május 27-ikén, pénteken 
18.00 órától az Olajfa Mûvészházban

Dr. Puskely Mária szerzetes nõvér elõadása
-.-

JÚNIUS
június 1-jén, szerdán 

18.00-kor az Olajfa Galériában
a Piarista Szakmunkásképzõ Iskola

diákjainak 
kiállításmegnyitója

-.-
június 3-ikán, pénteken 

18.00 órakor a JAMH-ban
Dr. Drábik János Örökségünk 

Trianon c. elõadása
-.- 

június 4-ikén, szombaton 
9.00 és 12.00 óra között a JAMH-ban

Gyermekruha-börze és pelenkavásár
-.-

június 4-ikén, szombaton 
18.00 órától az Olajfa Mûvészházban

az Édaín együttes koncertje:
Atitokzatos ír-kelta zenei világ

Abelépõjegy ára 1300 Ft!
-.-

június 12-ikén, vasárnap 08.00 órától a
Piarista iskolában

Piarista juniális 2005. 
(Göd-alsó, Jávorka Sándor utca)

-.-
június 15-ikén, szerdán 18.30-kor 

az Olajfa Mûvészházban
Dr. Csernus Imre pszichiáter elõadása

Abelépõjegy ára: 1500.- Ft!
-.-

június 18-ikán szombaton 
és 19-ikén vasárnap a Feneketlen tó partján

hagyományos Nyárnyitó Napok 
a Gödi Lions Club-bal

Felhívás
Tisztelt Gödi Mûvészek!
Göd Város Önkormányzata és a Gödi
Lions Klub tisztelettel felkéri Göd vá-
rosunk minden mûvészét /grafikus,
festõ, fafaragó, szobrász, keramikus,
gobelin, hímzés, horgolás, szõttes, kézmûves, bõrmûves stb./, aki al-
kotásaival, munkáival szeretne részt venni a 2005. június 18-19-i
Gödi Nyárnyitó Napok keretében megrendezésre kerülõ kiállítá-
son – melynek helyszíne a felsõgödi Dunapart Üdülõ (volt BM
Üdülõ – 2132 Göd, Jósika u. 14., Duna út vége) –, hogy jelentkez-
zék. 
Érdeklõdni és bõvebb információt kapni telefonon
Határiné Koczka Ilona referenstõl lehet
minden nap 15 és 18 óra között 
a 06-20-462-7398-as számon.

Akiállítást két hétre tervezzük.
Akiállítás fõvédnöke: Sándor István polgármester

A könyvkiadók és könyvterjesztõk egyesületé-
nek Új Könyvpiac (könyvvilág – könyvkultú-
ra – könyvkritika) címû lapjában majd kétol-
dalas interjú olvasható Szegedi Katával, akirõl
„olajfabeli” kiállítása apropóján mi is írást je-
lentettünk meg áprilisban Úgymaradt király-
kisasszony címmel. A minap a rádió hullám-
hosszán örömmel értesültem arról, hogy mun-
káját idén ismét komoly elismeréssel jutal-
mazta a szakma – „Az Év Illusztrátorra” díjjat
kapta. Õszintén remélem, hogy elsõk közt gra-
tulálhattam neki az azonnal felemelt telefon-
kagylón keresztül. Annál is inkább, mert mint
mondta: „Épp most értem haza a díjátadóról.”
Az említett, Marczinka Csaba által készített
írásból megtudható, hogy „dolgozom éppen
egy olyan könyvön, melynek különlegessége
szinte megkövetel egy újfajta, friss gondolko-
dásmódot. Kányádi Sándor Kecskemesék cí-
mû, imádnivalóan bájos nyelvezettel megírt
meséi a Cartaphilus Kiadó gondozásában lát-
nak majd napvilágot.”

Sok sikert, szép hazai és nemzetközi ered-
ményt kívánok a klasszikusokból merítõ, de
mindig megújuló, gödi alkotó Szegedi Katá-
nak olvasóink nevében is, valamint még több
elégedett – és a pihekönnyû, gyönyörködtetõ
mesekönyv-képek által elbûvölt – gyermek-
tekintetet…  

KISS-KÁSA ÉVA FÕSZERKESZTÕ

„Úgymaradjon”
gratuláció

Az erõteljesen feltörõ forrás alá
tett pohárban csak egy kortynyi üdí-
tõ víz marad. Ez nem elég, de elen-
gedhetetlenül szükséges a szomjúság
enyhítéséhez. A ma embere is szom-
jas az igazságra, szépségre, jóra. Le-
het, hogy ennek nincs tudatában, s
ott állva a forrás mellett szomjan hal.

Dr. Hegedûs Loránt püspök úr – a
teológus, az igehirdetõ, az ember –
az életét tette arra, hogy segítsen he-
lyes ismeretre juttatni a szomjazó
embert. Isten és önmaga ismeretére.

Isten és ember titka címû, 1992-
ben megjelent könyvében írja: „Iste-
ni erõvel kell emberivé: krisztusivá
válni!”, s ezen az úton járva felis-
merjük, hogy „…Soha nem a kereszt
a nehéz, hanem mindig az Én.”, hogy
„…Az élet egyszerre adottság és fel-
adat. Ami adottság, az kegyelem, és
ami feladat, az küldetés.”

Így és ezért járt Gödön is az Olaj-
fa Mûvészházban. Elhozta tízrészes

mûsorából az ide szeretettet, az idõ-
höz, helyszínhez, közönséghez szó-
lót.

Ihletett elõadásban hallottuk tõle
József Attila, Villon, Madách, Ba-
bits, E. A. Poe, Áprily verseit, me-
lyekben a történelem zseniális alko-
tói vetkõznek põrére, hogy szabad-
ságkockázattal megáldott – megvert
életükön keresztül magunkra ismer-
hessünk. „Mert az ember nem angyal
és nem ördög, hanem ember, meg-
tisztulásra való végtelen lehetõségé-
vel és elaljasodásra való mérhetetlen
képességével” (H. L.) 

Ady Endre: Köszönöm, köszö-
nöm és József Attila: A Szépség kol-
dusa c. versének megzenésített vál-
tozatát Fodor Ferenc gitármûvész
kíséretében Hegedûs Zsuzsanna
énekmûvész szólaltatta meg. Érzé-
keny, elementáris erejû elõadásában
a zenei anyag kifeszített szõttesként
fogta át az estet, mint Szécsi Margit

versében a szivárvány,
melynek kapujában az Úr ül. Az
egész est alaphangja szólalt meg itt
unisono:

„Úgy néztem magamra mindig,
Ahogy csodára nézni illik,
Csodára, az ember fiára,
Kezeire, nyírott hajára.”

Elindulásaink gyakori oka a miértje-
inkben rejlik. Ezekkel a miértekkel
bátran mehetünk Hegedûs
Loránthoz. A vastaps után kedves
közvetlenséggel hívta hallgatóit a
Szabó Dezsõ Nemzeti Kamaraszín-
házba (Budapest V. kerület, Szabad-
ság tér 2.), Isten és ember titka soro-
zatának legújabb, Tóth Árpádot be-
mutató estjére.
A köszönet mellet mondjuk azt: Vi-
szontlátásra!

SZENTE ATTILÁNÉ

Isten és ember titka
Dr. Hegedûs Loránt püspök elõadása az Olajfa Mûvészházban

A Horizont Irodalmi Klub szeptembertõl való
rendszeres folytatásáról tartanak megbeszélést
május 20-ikán 17.30-kor a József Attila Mûvelõ-

dési Ház kiállítótermében a régi tagok, akik veze-
tõjük, Selmeci Tibor szomorú eltávozása óta kere-
sik a továbblépés lehetõségét. Várják bármely
korosztályhoz tartozó, irodalomkedvelõ társaikat,
s ötleteket a klub megújulásával kapcsolatban.
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Sok év óta komposztálom a háztar-
tásban és a kertben gyakran
megdöbbentõen nagy mennyiség-
ben összegyûlõ, nem ritkán bosz-
szúságot is okozó szerves hulladé-
kot. Sokat lehet olvasni errõl a té-
máról, de gyakran olyanok tollá-
ból, akik bizony enyhén kifejezve
csak „elméletben” találkoztak a
felmerülõ kérdésekkel.

Ráth Tamás tollából jelent meg
nemrég a Gödi Körképben egy figye-
lemre méltó, jól használható, gyakor-
latias cikk a komposztálás témájában.
A cikk végén kérte, hogy mondják el
a tapasztalataikat mások is. Íme:

A komposzt tulajdonképpen
„mesterséges” humusz. Száraz ál-
lapotban sötétbarna, de nedvesen
inkább kifejezetten fekete színû,
erdei talajra emlékeztetõ szagú, a
növények számára nélkülözhetet-

len tápanyagokat tartalmazó, föld-
szerû anyag. Akomposztálás pedig
nem más, mint „irányított humusz-
gyártás”. A gyártás szó itt csupán
jelképesen értendõ, hiszen magát a
szervesanyag-feldolgozást a ter-
mészet gondjaira bízzuk. A mi dol-
gunk csupán az, hogy minél ked-
vezõbb feltételeket biztosítsunk a
különbözõ mikroorganizmusok-
nak; baktériumoknak, gombáknak,
a gilisztáknak, férgeknek, amelyek
ezt meghálálva nagy „szakértelem-
mel” végzik el a feladatukat.

Jó hír a kertészeknek

Az otthon elõállított érett kom-
poszt talajjavításon kívül termota-
lajként akár közvetlenül palántá-
zásra, kerti és szobanövényeinkhez
virágföldként használható.

Mûtrágya vagy komposzt?

A huszadik században olyany-
nyira elterjedt, mûtrágyával kezelt
talajoknak fokozatosan leromlott a
termõképessége; nem csoda, hi-
szen vészesen lecsökkent a
szervesanyag tartalmuk. Ezért az
ilyen föld lassan olyanná vált,
mint a beton. Ráadásul mindazok
a tápanyagok, amelyeket a növé-
nyek gyökerei nem tudtak rövid
idõ alatt felvenni, a lehulló csapa-
dékkal bemosódtak a talaj mé-
lyebb rétegeibe. A komposztálás
során keletkezõ humuszanyagok-
ban viszont a tápanyagok kötött
formában vannak, amelyeket a nö-

vények folyamatosan tudnak fel-
venni.

Egészségesebb, szebb dísz- és
haszonnövények

A komposztnak még számtalan
elõnyös tulajdonsága van. Ezek
közül néhány: — Javul a talaj szer-
kezete, ami segíti annak leve-
gõzését. —Sötét színe elõsegíti a
talajok gyorsabb felmelegedését
(tavasszal meggyorsítja a csírá-
zást). —A komposztnak jelentõs a
vízraktározó képessége
(szárazságtûrés). – Fokozódik a
növények ellenálló képessége a
kórokozókkal, kártevõkkel szem-

A szerves hull

Kedves Gödiek!

Városunkban idén tavasszal is
megrendeztük az immár hagyo-
mányossá vált nagytakarítást. Ez
az akciónk szorosan kapcsoló-
dik a Hulladék Munkaszövetség
által kiírt Tájsebészet pályázat
felhívásához, melynek lényege,
hogy felmérjük az illegálisan lera-
kott szemétkupacok helyét,
mennyiségét és minõségét, kidol-
gozzuk a megelõzés lehetõségeit,
és lépéseket tegyünk a vad lera-
kók felszámolására.

Mint azt az elõzõ Gödi Körkép-
ben olvashatták, az idén a Kolping
iskola a Piarista iskolával közösen
vállalta a pályázat benyújtását. A
pályázati anyagot Debreceni Péter
erdõmérnök úrral öntjük majd
végleges formába.

A szervezés többnyire azon az
internetes levelezõlistán folyt,
amelyet a környezetvédelem iránt
érdeklõdõk, a városi környezetvé-
delmi munkákban tenni akarók
számára hoztunk létre. Aszervezé-
si munka akár csak tavaly, az idén
is civil kezdeményezésre indult, és
a már megkezdet munka folytatá-
sát tûzte ki célul.

A pályázaton való sikeres sze-
replés azon múlik, hogy miként
tudjuk felhívni az emberek figyel-
mét a szemétlerakók problémájá-
ra, hogy milyen sikerrel tudjuk
mozgósítani a helyi társadalmat,
és hogyan vagyunk képesek be-
vonni a hivatalos szerveket a kö-
zös munkába.

Április hónapban a tájsebészeti
pályázathoz kapcsolódóan több
idõpontban és helyszínen tartot-
tunk nagytakarítást.

Április 7-én Wágner László és
Éry Júlia vezetésével a Piarista is-
kola 14 kollégistája számolt fel
egy nagyobb vad lerakót.

Április 16-án Szõke János szer-
vezésében a Németh László iskola
tanárai és szülõk részvételével az
iskola diákjai a felsõgödi Duna

partot tették rendbe. Ebben a mun-
kában kb. 30- an vettek részt.

Április 16-án a gödi iskolák ré-
szére a városfejlesztési bizottság
által kiírt rajzpályázat értékelésére
és az eredmény kihirdetése is sor
került Ilyés Gizella tanácsnok
szervezésében.

Április 23-án 9 helyszí-
nen folyt nagytakarítás: számos
bel- és külterület vált szebbé, tisz-
tábbá. Ezen a napon összesen kö-
rülbelül 140-en vettek részt a
munkában. Sikerült felszámolni a
vad lerakók több mint felét, mini-
mum 100 m3 szemetet szedtünk
össze.

Helyszínek:
1. Szakáts-kert
2. Alsógödi Duna-strand
3. Alsógödi vasútállomás
4. Nemeskéri utca vonalától a 

2/a  útig
5. Nemeskéri utcai temetõtõl 

a Samsung felé esõ erdõ
6. OVIT kanyar
7. Csomád felé vezetõ út
8. Felsõgödi vasútállomás
9. Honvéd sor, Ilka patak
10.Móricz Zsigmond tér

Akik a munkát végezték:
Gödi lakosok, családok, nyug-

díjasok, a Horgász Egyesület tag-
jai, Városszépítõ Egyesület tagjai,
Lions Club tagjai, Kolping Család
Egyesület tagjai, Piarista iskolából
tanárok-diákok, TESZ-dolgozók,
képviselõk, polgárõrök, Kincsem
Családbarát Kör tagjai,

külterületi tulajdonosok és még
sokan mások, akiket név szerint
felsorolni nincs mód.

Sikerült helyi vállalkozókat is

bevonni a támogatók körébe.
Nagy segítséget jelentett a TESZ
közremûködése és a környezetvé-
delmi tanácsnokasszony támoga-
tása is. A polgárõrök a helyszínek
és vad lerakók felmérésében segí-
tettek sokat. Az Inside TV Göd
munkatársai is mindig jöttek, ami-
kor hívtuk õket. 

Támogatóink:
Baka Béla vállalkozó: kisteher-

autóval és egy szorgalmas sofõrrel 
Borostyán Csemege: 6 karton

ásványvízzel oltotta szomjunkat
Gödbusz Kft.: buszt biztosított
Fétis Iparos Centrum: 2 konté-

ner árát fedezi
Markó József képviselõ, 1 kon-

téner árát támogatja a körzetpén-
zébõl

OVIT: 1 konténer árát fedezi
Piramis Építõház: 2 konténer

árát fedezi
Sárközi Károly, a Duna Csárda

tulajdonosa: ebéddel támogatta a
nagytakarítást

Közremûködtek:
TESZ: konténerek biztosítása,

3 szemetes autó, kisteherautó
Városfejlesztési Bizottság: zsá-

kok, kesztyûk
Segített a figyelemfelkeltésben

a Gödi Körkép, Inside TV Göd, a
Dunakanyar Régió, valamint 

Tibor Atya meghirdetése a va-
sárnapi misén.

Plakátszerkesztésben: Somkúti
Gábor.

Plakát nyomtatásában: Polymix

Az akció eredményes volt, mu-
tatják ezt az elismerõ levelek, me-
lyekbõl idézek:

Gyógyítha
Csapatszellem bontako
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ben. – A nehezen oldódó ásványi
tápanyagok, mikroelemek (pl.: réz,
mangán, cink stb.) a növények ál-
tal felvehetõvé válnak. – Atalajban
esetleg elõforduló méreganyago-
kat megköti.

Van-e káros vagy 
kellemetlen mellékhatása 

a komposztálásnak? 

A komposztálás ellenzõinek ér-
ve az, hogy a  károsítókkal fer-
tõzött nyesedék, levéltömeg, rotha-
dó gyümölcs fertõzési gócot jelent
a kertünkben. Ez így igaz is, ha
komposztálásnak tekintjük a kert
végében felhalmozott szemétkupa-

cot, vagy a kerítésdróttal körbeke-
rített, vagy hézagosan szögelt
lécekbõl készített komposztáló lá-
dát, helyesebb szóhasználattal
„szeméttárolót”. Ezek a megoldá-
sok elsosorban a károsítóknak ked-
veznek, és tavasszal a spórák és a
káros rovarok tömege hagyja el a
hidegtõl, fagytól védett telelõhe-
lyet. 

Ezzel szemben, az újabb kutatá-
sok szerint a levegõ nélküli, an-
aerob bomlás során elpusztulnak a
kórokozók és a kártevõk. Az ilyen
módon kertünkben készített, ter-
mészetes módon lebomló értékes
szerves anyag, a keletkezett kom-
poszt egyáltalán nem kellemetlen

szagú. Meg kell tehát különböztet-
ni a szeméttárolót a komposzttáro-
lótól.  

Zsebünkre is megy

Az ábrán egy átlagos háztartás
„szemét-termelésének” össze-
tevoi láthatók tömeg és térfogat-
százalékban. 

A hulladéknak tehát mintegy
egyharmada szerves eredetû, tehát
komposztálható anyag. Nem vé-
letlen, hogy a törvényhozók is
hangot adtak ennek. Az új hulla-
dékgazdálkodási törvény szerint
fokozatosan a minimálisra kell
csökkentenünk a háztartási hulla-
dékba kerülõ szerves anyagok
mennyiségét.

Elõbb-utóbb tehát önkormány-
zatunk is rákényszerül, hogy lépé-
seket tegyen ez irányba. Ha nem
vállaljuk, hogy saját kertünkben
komposztáljunk, könnyen lehet,
hogy a közeljövõben a szemétdíj
mellé megkapjuk majd a tekinté-
lyes biohulladék-elszállítási díjról
szóló számlát is, ami nyugaton be-
vezetett rendszer.

ZOMBORY LÁSZLÓ

ladék szemét?

„Nagyon jó, nevelõ hatású
volt. A gyerekeink örömmel vé-
gezték, és most már nehéz lesz
megmagyarázni, mikor kell gyûj-
teni és mikor nem. Mert ha meg-
látnak egy szemetet, akkor azon-
nal fölveszik, és persze nincs a
közelben kuka, amibe dobhatnák.

Mi otthon szelektíven gyûjtjük
a szemetet arra készülve, hogy ha
a városunkban is lesz szelektív
kuka, akkor õk, mi már felkészül-
ten csináljuk. Addig is visszük a
pesti kukákba. Hajrá! Halmosi
István”

„Gratulálok a sikeres szerve-
zéshez! Különösen szimpatikus
volt a személyes hozzáállása az
ügyhöz, a jól felépített, referenci-
ákkal ismertetett telefoni “Táj-
seb” program ismertetõje. Üdv:
Süle”  (Süle József , Fétis Iparos
Centrum)

„Kedves Barátaim! Gödön ma
kilenc helyszínen mintegy
szátövenen takarítottunk. A
Kolpingból 7 felnõtt, s ugyan-
ennyi gyerek szorgoskodott a
Perico mellett, a 2/a felé vezetõ
úton, több más családdal együtt.
Összeszedtünk egy (tömörített)
kukásautónyi szemetet. Az út
mellett hagytunk tucatnyi autógu-
mit, amelyet hétfõn visznek el, s
alaposan kifáradva mentünk to-
vább a Csomád felé vezetõ útra,
ahol a mindenhonnan érkezõ csa-
patok még egyszer nekiveselked-
tek egy illegális lerakó eltünteté-
sének. Aztán Sárközi úr jóvoltá-
ból a parton, a Duna Csárdában
ebédeltünk, amúgy alaposan kifá-
radva. (Menü: puliszka és marha-

pörkölt.)
Egy-két ilyen nekibuzdulás-

sal biztosan kitakarítható a város.
Kérdés, hogy a szemetelõket ké-
pes-e megfékezni a közterület
felügyelet.

Néhány fotót a napokban mel-
lékelek. Üdvözlettel: Horváth
Szilárd”

”Köszönjük a szervezést, ilyen
széleskörû összefogásra volna
szükség más területeken is! Az
ilyen akciók tudják összehozni az
embereket egymással. Üdv:
W.É.J.”  ( Wágnerné Éry Júlia)

„Valóban csodálatos volt a
szombati nap, az idõjárás is
megszelidült a tiszteletünkre.

Többen felvetették, hogy a pa-
tak másik hídját - ami a Nevelek
dûlõre megy át - is kitakaríthat-
nánk a szombati módszerrel vala-
melyik hétvégén. Én benne va-
gyok. Ha a szemétszállítók el tud-
ják vinni ismét a zsákokat, mehe-
tünk. SzaZsu”   (Szabó Zsuzsan-
na, Kincsem Családbarát Kör)

„Köszönjük a szemétgyûjtés
alkalmával készült jól sikerült
fotókat. Ha legközelebb is szer-
veznek hasonló akciót, szíve-
sen elmegyünk megint, vagy ha
más téren tudunk segíteni,
örömmel megtesszük. A
magunkfaja nyugdíjasnak elég
sok ideje van... Üdvözlettel:
Puskásék”  (Puskás László és
Lenke néni)

„Gratulálok a szervezéshez.
Lehet, hogy már megtettem, de
akkor még egyszer… Nem hi-
szem, hogy mostanában ilyen ha-
tékony civil akciót sikerült szer-
vezni Gödön, legalábbis szemét
ügyben biztosan nem. Nemcsak a

résztvevõk száma, meg az össze-
szedett szemét mennyisége, meg
a kitakarított terület nagysága a
szép, hanem az is, amilyen gör-
dülékenyen mûködött, ahogy a
kukásautók összeszedték a sze-
metet, szóval remek volt, Rita.
Üdv: hsz

ps: és a lista erejét is megmu-
tatta.”  (Horváth Szilárd,
Kolping)

Már több felajánlás érkezett to-
vábbi részvételre, támogatásra. A
még megmaradt sittet és szemetet
a remélhetõleg megnyert tájsebé-
szeti pályázat keretében fogjuk
felszámolni.

Természetesen a hangsúlyt a
megelõzésre kell helyezni! Nem
az a megoldás, hogy nagy anyagi
és emberi erõkkel összeszedjük a
mások által a külterületekre ki-
hordott szemetet. 

Fontos feladat hárul az akció-
csoportra és a hatóságok határo-
zott fellépésére.  Munkájuk kiter-
jed a megelõzésre, a tettenérésre
és a lerakott szemét tulajdonosá-
nak a felderítésére, bírságolására.

A példamutatás, a környezeti
nevelés, a hatósági intézkedések
mikéntje, a felmerülõ szemét-el-
helyezési problémák kezelése, a
szelektív gyûjtés népszerûsítése
és megoldása, a házi- és városi
szintû komposztálás propagálása
és még sorolhatnám…,   mind-
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
jobban megértessük, mennyire
vagyunk felelõsek azért a környe-
zetért, amiben élünk, amit „hasz-
nálunk”.

Kérem a Tisztelt Olvasókat, se-
gítsenek az elért eredmény meg-
õrzésében. Mindenki a maga le-
hetõségéhez mérten, a maga esz-
közeivel tegyen meg mindent
azért, hogy közvetlen és tágabb
környezetünket szépnek, egész-
ségesnek, tisztának õrizhessük
meg.

ÜDVÖZLETTEL: DOMBINÉ RITA

tó tájsebek
zik a város tisztaságáért
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Napjaink egyik legfontosabb feladata
környezetünk és a természet védelme.
Szinte minden híradás tudósít valami-
lyen környezeti katasztrófáról: erdõtûz,
madárpusztulás, szökõár, víz- és talaj-
szennyezés stb. E negatív jelenségek
okozója maga az ember, aki talán tudat-
lanságból, talán nemtörõdömségbõl, a
pénz gátak nélküli hajszolása közben
rongálja saját életterét. A Föld „tûrõké-
pessége” azonban véges!
Mi, pedagógusok hisszük, hogy a meg-
oldás kulcsa a jövõ nemzedék kezében
van, hiszen a tudás, a tájékozottság már
fél siker. Ezért a Huzella Tivadar Általá-
nos Iskolában egész tanévben különös
gondot fordítunk a természet- és környe-
zetvédelmi munkára, szakórákon, szak-
körökön, osztályfõnöki órán, papír- és
elemgyûjtés során stb.
Áprilisban, amikor a Föld napját (ápr.
22.) is ünnepeljük, a természeti- és kör-
nyezetvédelmi nevelési munkánkat ver-
senyekkel, vetélkedõkkel színesítjük.
A gyerekek számára lelkes kollégáink –
Szabó Lajosné, Szabó Anikó, Márta Ka-
talin, Nikházy Magdolna – feladatlapo-
kat készítettek. A kérdések korcsopor-
tonként, több tudományterületet érinte-
nek, így a természetismeret, földrajz, bi-
ológia, kémia, fizika világában kalan-
dozhattak a gyerekek, s kaphattak válto-
zatos képet a természetrõl, környeze-
tünkrõl és annak védelmérõl. Gondol-

kodhattak pl. a Balatonról, a szökõárról,
parlagfûrõl, vízgazdálkodásról és még
megannyi érdekes és fontos témáról. A
feladatlap kérdéseivel 2-3 hétig dolgoz-

hattak a tanulók egyénileg, osztálytársa-
ikkal, barátaikkal, illetve az egész csa-
láddal, hiszen célunk az, hogy minél
több embert bevonjunk ebbe a tevé-
kenységbe. A legtájékozottabbak min-
den évben értékes nyereményeket kap-
nak. Idén Illyés Gizella Környezetvédel-
mi Tanácsnok és Nagy László biztosítot-
ták a jutalomtárgyakat.
Fontosnak tartjuk a szelektív hulladék-

gyûjtés népszerûsítését is. Egész évben
alkalmuk van diákjainknak, s ezáltal ter-
mészetesen a gödi családoknak, hogy a
Huzella iskola bejáratánál elhelyezett

elemgyûjtõ dobozba tegyék használt
elemeiket. Az áprilisi verseny keretében
még inkább élnek a családok ezzel a le-
hetõséggel – nagy örömünkre. Alegtöbb
elemet gyûjtõ tanulók Nagy László úr
felajánlása révén elemtöltõ akkumulá-
tort kapnak ajándékba, ezzel is népsze-
rûsítve a környezetet kevésbé szennyezõ
újratölthetõ elemek használatát.
Papírgyûjtést évente kétszer rendezünk,

õsszel és a Föld napja alkalmából ápri-
lisban. Néhány éve egy kb. 8 tonnás
konténerrel kezdtük a gyûjtést, ma már a
kettõ sem elég. A bevételt a diákönkor-
mányzat egyrészt a papírgyûjtõ verseny
helyezettjeinek díjazására, másrészt
egyéb versenyek, rendezvények, tábo-
roztatás, kirándulások stb. támogatására
használja fel. Köszönetet mondunk min-
den gödi családnak, akik szorgalmasan
félreteszik otthon a papírt, hogy a gyûj-
tések alkalmával elhozhassák, s ezzel
nem csak környezetünket védik, hanem
hozzájárulnak a diákélet színesebbé,
színvonalasabbá tételéhez is.
Az Önkormányzat által, Tájsebészet
2005 címmel meghirdetett rajzverseny-
re is szép számmal jelentkeztek tanuló-
ink. Oláhné Vízvári Zsuzsanna rajz sza-
kos kolléganõ lelkes munkájának kö-
szönhetõen több tehetséges gyerme-
künk munkája további kiállításon vehet
részt.
Ezúton is nagyon köszönjük a támoga-
tóknak a felajánlásokat, mellyel hozzá-
járultak e fontos és hasznos munkánk si-
keréhez. Ez a programsorozat már ha-
gyomány a Huzella Tivadar Általános
Iskolában, melyet a továbbiakban is
ápolni szeretnénk, hiszen Földünk meg-
óvása mindannyiunk érdekében min-
denki feladata.

Vinczéné Serman Erika
D. Ö. - vezetõ

Környezetünkért

A Duna mellett, kis faházamban
élvezem, végre itt a tavasz. Ami-
kor csak tehetem, itt töltöm nap-
jaimat. Örülök a friss reggeli le-
vegõnek, a víz és a növények kü-
lönös illatának, a madárcsicser-
gésnek. Gina kutyámmal rend-
szeres sétáink alkalmával, össze-
szedem az útra tévedt és ott elal-
vó csigákat, végigsimítom az
elém hajló ágakat, óvatosan lé-
pem át a virágok kis erdejét.
Nincs ebben a féltésben semmi
mesterkéltség. Csak mélységes
öröm és tisztelet, hogy ezek a
szépségek itt vannak körülöttem.
Nem vagyok olyan naiv, hogy
azt gondoljam, mások is így
vannak ezzel.

Pár évvel ezelõtt még olyan
emberek választották otthonul
ezt a vidéket, akik maguk is sze-
rették és óvták a természetet, de
mostanában megjelent és jócs-
kán elszaporodott egy különös
fajta: a pénzeszsák. Mottója: „ki
a városból, luxust a zöldbe!”
Körükben ez most a státuszszim-
bólum! Zsebkendõnyi telkeken
építkeznek, a házak körül se fû,
se fa, se virág, csak beton. Egész
életfilozófiájukat jellemzi az
eset, amely mérhetetlenül felhá-
borított és írásra késztetett. 

A kis közzel szemben, ahol la-
kunk, építkeznek. A kopár telken
már emelkednek a majdan hatal-
mas ház csupasz falai, közvetlen

mellette egy másik épületóriás.
Zöld semmi, de ez legyen az õ
bajuk, legfeljebb belelátnak
majd egymás babostáljába! Õk
tudják!

A kapu elõtt kis furgon. Éppen
kifarolt az útra, de rosszul vette a
kanyart, s az autó jobb széle hoz-
záért a kerítés mellett, a közúton
álló fácska kinyúló ágához. A
sofõr visszagurult a kapu elé,
majd egy nagyobb ívvel tolatott
az út közepére. Megállt. Intett a
segédmunkásnak, aki kipattant
mellõle, odalépett a fához és a
„vétkes ágat” megpróbálta ketté-
törni. A friss hajtás nehezen adta
meg magát, ellenállt az erõsza-
kos kéznek. A férfi dühében
megragadta a lombos ágat, teljes
erejébõl megrántotta, és végig-
szakította a fa törzsén, lehántva
annak kérgét. Nadrágjába törölte
a kezét, s elégedetten röhögött
„ügyességén”. Ezt elintéztük, fõ-
nök! – kiáltotta, majd ajtócsapó-
dás, motorzúgás és már sehol
sem voltak.

Bénultan álltam. Bámultan a
fa kérgét. A széles fehér csík úgy
hatott, mint egy hatalmas seb. A
fülemben visszhangzott a recs-
csenés, mint egy sebesült nyögé-
se. Indulatok kavarogtak ben-
nem. Mit teszünk emberek? El-
intézzük? Ezt jól elintézték!

(ZSUZSO)

„Ezt elintéztük…”

Göd és Dunakeszi Dalkör régi 
hagyománya,
Évadnyitó legyen egy kis 
kedvcsináló gála!
Megérdemli ezt a dalkör,
Mert ahol csak dalolni kell,
Mindenütt ott vannak,
Dicsõsége legyen ez e maroknyi csa-
patnak.
Szép dalokkal lelkesítve 
hazaszeretetre,
Vidám, pattogó ritmussal 
hangolnak jókedvre.
Éltetik õk a szép nõket, 
a jól termõ szõlõtõket,
Ha valaki végleg elmegy, 
ott is jelen vannak,
Szívbemarkoló dalokkal 
szépen búcsúztatnak.

Hogy is zajlik hát a gála a
Magyarkúti Dalos Házban?

Már kora reggel kint vagyunk,
Velünk jön pár családtagunk,
Még vendégek is érkeznek,
Örömére a jókedvnek.
Ott mindenki sürög-forog,
Mindnyájunknak akad dolog.
Van, ki söpör vagy port töröl,
Tûzifát szed, tüzet rak,
Hagymát aprít, mosogat.
Van, ki vízért indul el,
Ám láss csodát, borra lel!
Az ebéd az üstben rotyog,
Felségesek az illatok.
Meg-megcsendül a pohár,

A fiúk hangolnak már,
Vidáman, felszabadultan,
Száll az ének a szabadban.
Elkészül a finom ebéd,
A karnagyot dicséri,
És az ügyes Gál Rózsika tányérokba
méri.
Ebéd után a hangulat egyre inkább ma-
gasba csap,
Vígan szól a magyar nóta,
Szépen szól az ének,
Kedves régi dalos társak,
Bárcsak ti is köztünk lehetnétek!

A Nap lemenõben, becsukjuk a kaput,
Vajon látunk-e még jövõre Magyarkút?
Elmúlnak az évek, gyengül erõ, s a
hang,
Jaj de sokszor megszólalt már a kis lé-
lekharang!
Egyre sokasodik a mennyei dalkör,
Mert õk ott is ott vannak ám, ahol da-
lolni kell,
Kit szép énekekkel dicsérnek, az Örök-
kévaló -
Csak a szívünkben hallik már
A dal és a szó.
Azt kívánjuk, hogy emlékük nagyon
soká éljen,
Mindig legyen lelkes ember, ki nyo-
mukba lépjen,
Áradjon és zengjen a dal sokak örömé-
re,
A Legfelsõbb Égi Karnagy nagy dicsõ-
ségére!

MEDGYESNÉ ERZSIKE

(1997. ÉS 2005.)

Gondolatok 
a Munkásdalkör életébõl
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A Magyar Vöröskereszt Du-
nakeszi-Göd-Fót Regionális
Szervezete április 11-én területi
vetélkedõt rendezett, melynek
helyszíne az alsógödi Huzella
Tivadar általános iskola volta. A
szervezet nevében Molnár
Sándorné regionális titkár kö-

szönetét fejezi ki a vendéglátó
iskola vezetõinek, munkatársai-
nak, a Vöröskereszt Gödi Szer-
vezete tagjainak és titkárának, a
gyerekeket felkészítõ pedagógu-

soknak és egészségügyi dolgo-
zóknak – ugyanakkor minden
segítõnek – a színvonalas ren-
dezvény létrehozásáért. Köszön-
ti a versenyzõ fiatalokat és gratu-
lál a megyei helyezetteknek, az
országos versenyen indulóknak!
Csecsemõgondozásban 12 ál-

talános iskolai csoport indult,
a helyezések a következõk:
1. Németh László iskola, Göd-
felsõ „Nõvérek” csapata – A me-
gyei versenyt is megnyerték, ké-
szülnek a Kaposvárott megrende-
zésre kerülõ országos versenyre!
2. Váchartyáni iskola „Bed
Gires” csapata,
3. Karolina katolikus iskola, Vác
„Õrangyalok” csapata,
4. Huzella Tivadar iskola, Göd-
alsó „Baby Sisters” csapata,
5. Árpád fejedelem iskola,
Letkés „Nyusszancsok” csapata,
6. Németh László iskola, Göd-
felsõ „Piccolo Bambino” csapata,
7. Kittenberg Kálmán iskola,
Nagymaros „Naposcsibe” csapa-
ta.
8. Huzella Tivadar iskola, Göd-
alsó „Tejpép” csapata.
9. Váchartyáni iskola „Baby
Girls” csapata,

10. Huzella Tivadar iskola, Göd-
alsó „Tetanus” csapata,

11. Árpád fejedelem iskola,
Letkés „Katicák” csapata,
12. Árpád fejedelem iskola, Vác
„Macskajaj” csapata,

Elsõsegélynyújtásban 10 álta-
lános iskolai csoport indult, a
helyezések a következõk:

1. Bárdos Lajos iskola, Dunake-
szi – A megyei versenyen 6. he-
lyezést értek el!
2. Fekete István iskola, Szob,
3. Petõfi Sándor iskola, Vác
„Vadmacskák” csapata,
4. Karolina katolikus iskola, Vác,
5. Fekete István iskola, Szob
„Angyalok” csapata,

6. Huzella Tivadar iskola, Göd,
7. Kõrösi-Csoma Sándor iskola,
Dunakeszi,
8. Szõnyi István iskola, Zebegény,
9. Nagybörzsönyi iskola „Õzi-
kék” csapata,
10. Nagybörzsönyi iskola „Mé-
hecskék” csapata,

A fotók csak sejtetik, de Molnár
Sándornétól, és az elõzõ szá-
munkban a helyszínrõl tudósító
Ráth Zsuzsától biztosan tudjuk,
hogy a gyerekek nagyon komoly
felkészültségrõl tettek tanúbi-
zonyságot, s mutatták be gyakor-

latban is tudásukat – mellyel
adott esetben még életet is ment-
hetnek.                         

KKÉ

Elsõsegélynyújtás és csecsemõgondozás
A területi verseny helyezettjei

Felhívás gyûjtésre
Pénzadományt a mátrakeresztesieknek

A gödi vöröskeresztesek adománygyûjtést kezdtek a
Mátrakeresztesen vízáradatot okozott esõzés magukra maradt
károsultjainak megsegítésére. További adományokat május 18-
án, csütörtökön 15.00 és 17.00 óra között várunk a József Attila
Mûvelõdési Házban. A felajánlott összeget másnap személyesen
visszük el, és adjuk át az arra legjobban rászoruló családoknak. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT GÖDI SZERVEZETE

Telefon: 06-27 331-218

1% a Vöröskeresztnek
A Magyar Vöröskereszt Gödi Szervezete nevében

Frey Lászlóné titkár, a Dunakeszi-Göd-Fót 
Regionális Szervezet nevében 

Molnár Sándorné regionális titkár 
kérnek mindenkit, aki teheti, hogy adóforintjának 

1%-ával járuljon hozzá humanitárius tevékenységükhöz, 
s azzal gondoljon a hazai rászorultakra adóbevallásakor. 

A kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt
Adószáma: 19002093-2-41

A befolyó összeg a helyi és a regionális szervezethez a
lakosság arányában kerül vissza, s azt például a karácsonyi

szeretetcsomagokra fordítják.

Meghívó
A Felvidékiek Köre szeretettel meghívja 

a József Attila Mûvelõdési Házba 
a 2005. május 27-én 

17.00 órakor kezdõdõ
„A palóc duda és rokonai” 

címû élõzenés mûsorra.
Az elõadó és aki dudán játszik:

Szabó Zoltán, 
a Néprajzi Múzeum munkatársa

Keressük…
A „Hexi” névre hallgató zsemleszínû,

középtestû 5 éves keverék szuka kutyust. Eltûnt
április 18-án felsõ Gödrõl. Gazdája Dajka
Dániel, telefon 06-20-555-4086.

Kérjük, segítsenek! 
CSELLENGÕ KISÁLLATMENHELY ALAPÍTVÁNY
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A Németh László Általános Is-
kola és az 1. számú Óvoda kö-
zött évek óta fennálló jó kapcso-
latot a 2004-2005-ös tanévben
megpróbáltuk bõvíteni, szoro-
sabbra fûzni.

A hagyományok szerint októ-
ber végén az óvó nénik megláto-
gatták az elsõ osztályosokat.
Megfigyelhették, hogyan illesz-
kedtek be a gyerekek az iskolá-
ba, megváltoztak-e és mennyi is-
merettel gazdagodtak a röpke
két hónap alatt. Arra is lehetõsé-
gük volt, hogy akár mind a négy

elsõ osztály életébe bepillantsa-
nak, így minden szárnyaik alól
kikerült apróság iskolai életét
láthatták.

Másnap az iskolában az óvó-
nõkkel tapasztalatainkat, észre-
vételeinket egy barátságos, jó
hangulatú, munkaközösségi
megbeszélésen vitattuk meg. El-
határoztuk, hogy szeretnénk az
óvoda és az iskola között lévõ át-
menetet segíteni, hogy a 6-7

éves gyermekek életében ne je-
lentsen törést az iskolába kerü-
lés. Ennek érdekében a nyílt hé-
ten a leendõ elsõs tanító nénik is
ellátogattak az óvodába, hogy
megnézzék a nagycsoportosok
életét, szokásaikat, társaikhoz és
a felnõttekhez való viszonyukat.
Hasznos tapasztalatokat szerez-
tek, köszönjük a lehetõséget az
óvodának.

Április közepén az elsõs tanu-

lóink várták a tanköteles óvodá-
sokat, akik láthatták, hogy egy
év alatt mennyi mindent tanultak
már társaik. Az óvodások is aktí-
van, lelkesen birkóztak meg az
érdekes, színes feladatokkal, a
kapott jutalmakra büszkék vol-
tak, a 3-4. osztályosok által ké-
szített ajándékoknak örültek. Re-
méljük, kellemes élménnyel gaz-
dagodva, az iskolavárás izgal-
mával tértek vissza az óvodába.

SÓS BÉLÁNÉ

MKV.

Óvodából az iskolába…

Bizonyára sokan hallottak már róla, de
kevesen ismerik közelebbrõl a Dunapart
Nyaralóházak - volt BM - üdülõben mû-
ködõ fejlesztõpedagógiai játszóházat, a
Játszodát. Pedig sokféle funkciót ellátó
intézményrõl van szó!

A civil kezdeményezésként létreho-
zott játszóház ugyanis délutánonként

egyfajta „alternatív napköziként” mûkö-
dik: a gyerekek iskolai feladatainak elké-
szítéséhez nyújtanak segítséget az itteni
tanárok, s emellett rengeteg kreatív ötlet-
tel és játékkal színesítik a programot. A
legfontosabb azonban az, hogy itt a ki-
sebb-nagyobb tanulási nehézségekkel –
diszlexiával, diszkalkuliával vagy disz-
gráfiával, mozgáskoordinációs zavarral
vagy hiperaktivitással – küszködõ gyere-
keket is eredményesen foglalkoztatják jól
képzett szakemberek. Tevékenységük
valóban hiánypótló, hiszen miközben
egyre több gyerek szorul valamilyen fej-
lesztésre, az iskolák egyre kevésbé tudják
felvállalni a speciális feladatokat.

- Mit takar ez a speciális foglalkozás
tulajdonképpen? – kérdezem Orosz Már-
tont, a Játszoda létrehozóját és vezetõjét.

- A mai világban ez a játékos nevelési
módszer sajnos „speciálisnak” számít.
Pedig nem teszünk egyebet, minthogy a
gyerekeket érdekes, összetett játékokon
keresztül motiváljuk arra, hogy aktívak
legyenek, s hasznosítsák a már meglévõ
tudásukat. Ahogy fokozatosan egyre ösz-
szetettebbé és változatosabbá tesszük a
„játékszabályokat”, aközben sajátítanak
el újabb ismereteket és készségeket. Ez-
zel a módszerrel, mintegy észrevétlenül

fejlõdik a gyermekek koncentrációs és
koordinációs képessége, problémameg-
oldó-, ismeretszerzési- és feldolgozási
készsége, szabálytudata. Ez annak az
eredménye, hogy  itt nem egy passzív ta-
nulási folyamatra kell koncentrálniuk.
Számukra ez egy önfeledt játék. 

Természetesen számunkra mindez

egyáltalán nem játék! A foglalkozásokat
bonyolult szakmai ismeretek és pontos
tematika alapján állítjuk össze, folyama-
tosan az egyedi nevelési igényeihez iga-
zodva. Minden gyerek különbözõ -
ahogy mi felnõttek is - , ezért nem sza-
bad egyformán kezelni õket, meg lehet
találni a megfelelõ utat. Fontos tudni
azonban, hogy ezt csak kiscsoportos
vagy egyéni foglalkozásokon lehet meg-
valósítani. Sajnos, pont ez utóbbi az,
amire az iskolákban szinte egyáltalán
nincs lehetõség.

A Játszodáról érdemes még tudni,
hogy sokunk örömére a vakáció alatt reg-
geltõl estig biztosítják a gyerekfelügyele-
tet, illetve ennél jóval többet: aktív prog-
ramot kínálnak a gyerekeknek (közös já-
tékok, sport és kézmûves foglalkozások,
stb.), melyet délben, a Duna Csárdában
külön választható ebéddel is személyessé
tesznek.

A foglalkozásokról, és a nyári nap-
közistáborról a szervezõknél érdemes
személyesen tájékozódni. Elérhetõek a
06-30-456-61-35-ös számon, de az inter-
neten a www.jatszoda.hu oldalon vagy e-
mailben az info@jasztoda.hu címen is.

BODNÁR ZSUZSA

Játék a tanulás
Sajátos hangulatú tárlatnak adott
otthont a gödi mûvelõdési központ
április 8-án. A Lámpás ’92 Alapít-
vány kiállítása az ország különbözõ
pontjain élõ, sérült alkotók képzõ-
mûvészeti munkáiból mutatott be
egy csokorra valót, hogy az alkotá-
sokon keresztül föltárja a nézõk elõtt
a világ egy „másik” oldalát, egy ke-
vésbé ismert és a mindennapok ro-
hanásában félig-meddig talán elfe-
lejtett dimenziót. 

Az alapítvány azzal a célkitûzés-
sel jött létre hajdanán, hogy családi-
as hangulatú lakóotthonokat teremt-
sen fogyatékkal élõ felnõttek szá-
mára. A gödi polgárok jól ismerik
ezek egyikét, a gödi lakóotthont,
melynek jelenlegi 8 lakója kiváló
szakemberek segítsége mellett él itt.
Agödi otthon nimbuszát növeli töb-
bek között, hogy három esztendõvel
ezelõtt éppen innen indult el a kez-
deményezés képzõmûvészeti alko-
tótáborok létrehozására. Az alkotó-
táborok lehetõséget nyújtanak arra,
hogy a sérült emberek kortárs kép-
zõmûvészek segítségével sajátítsák
el a vizuális önkifejezés alapjait, át-
élve az alkotás és a szavakon túli
kommunikáció örömét. A mostani
kiállítás anyaga az ország különbö-
zõ lakóotthonaiból érkezett, a tavaly
nyári, csillebérci tábor hozadéka-
ként. A Lámpás ’92 Alapítvány fõ-
védnöke Göncz Árpádné személye-
sen ugyan nem lehetett jelen a meg-
nyitón, ám levélben köszöntötte az
alkotókat és az õket segítõ mûvésze-
ti vezetõket, képzõmûvészeket. A
tárlatot Szombathy Bálint képzõmû-
vész nyitotta meg.

A különbözõ technikával készült
alkotások tematikája évrõl-évre, al-
kotótáborról-alkotótáborra változik.
Az itt látható mûvek ezúttal a „titok”
fogalomkörét járják körül. Számta-
lan titokról beszélnek az itt megjele-
nõ alkotások: a születés és a halál, az
emberi kapcsolatok és érzések titka-
iról, a természet örök körforgásának
misztériumáról, és az evilági dimen-
zión túlmutató „titkok titkairól”.
Ezerarcú titkok elevenednek meg a
képeken, az isteni világrendet fag-

gató metafizika misztériumai és a
hétköznapok sürgetõ miértjei. Atáb-
larajzokon és monotípiákon keresz-
tül egy ismeretlen, fájdalommal és
örömmel teli, lüktetõ-eleven világba
tekinthetünk, ahol a többségi társa-
dalom által kevéssé értett alkotók
mesélnek gondolataikról, a minden-
napok érzéseirõl és csodáiról. De a
képek mögött nem egyszer meg-
érint bennünket az alkotó elszige-
teltsége és félelme is; mindaz, amin
csak a mûvészet eszközei emelnek
át. Ám az alkotások teret nyitnak a
nézõk felé; a mûveken keresztül mi
magunk is e világ részeseivé válha-
tunk. Egy olyan világé, melyben a
„másság” értelmét és jelentését
vesztett fogalommá alakul, felszín-
né tompulnak az ép és a sérült em-
berek közötti választóvonalak, s rá-
ébredünk, hogy mindannyian
ugyanazon, titkokkal övezett uni-
verzum tagjai vagyunk. A tikok és a

megfejtések pedig mindannyiunk
számára – függetlenül attól, hogy
sérültek vagyunk-e vagy egészsége-
sek, egyediek és megismételhetetle-
nek. Mint a most kiállított alkotások
is. A mûvészet univerzális jellegét
hirdették az egyes alkotások, de ma-
ga a tárlat is, ahol sérült és egészsé-
ges emberek egymás mellett me-
rengtek el a képeken, s igyekezték
megfejteni a mûvek mögött megbú-
vó lélek-titkokat.

MACZKAY ZSAKLIN

Lámpás ’92 kiállítás
Híd a sérült és az egészséges emberek között
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A játék évekkel ezelõtt
Challenge Day néven Kanadából
indult, és rövid idõ alatt megho-
nosodott Európában és hazánk-
ban is. 

A kihívás napja 2005-ben 
május 25-én, 

szerdán 0 órától 21 óráig tart

A gyõztes település az lesz,
ahol a lakosság lélekszámához
viszonyítva a legtöbben sportol-
nak legalább 15 percig. (Egy-
egy ember e napon többször raj-
tolhat, teljesítve a 15 percet.)

A tavalyi évhez hasonlóan 25-
én reggel héttõl estig minden gö-
di gyermek ingyen látogathatja a
melegvizû strandot. 

Reggeltõl egész nap az intéz-
mények, bölcsõde, óvodák, álta-
lános iskolák, Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat, Piarista
iskola, TOPhÁZ Speciális Ott-

hon rendezik a gyermeknappal
egybekötve a sportnapjukat.
Kérjük, ezen a napon ne gépko-
csival közlekedjenek, hanem ke-
rékpáron, illetve gyalog, hiszen
már e tevékenységgel is hozzájá-
rulnak a nap sikeréhez. Ameny-
nyiben tehetik, vegyenek részt a
játékokban.

Ekkor kerül megrendezésre a
„Tavaszi Futások 2005 Városi
Iskolai Futóverseny” harmadik
fordulója az Alsógödi Sportpá-
lyán – az iskolai korosztályokat
ugrálóvár, trambulin és sok más
játékos verseny várja.

A melegvizû strandon immár
hagyományosan szervezik

10.00-tõl 18.00 óráig a Suli Póló
elnevezésû vízilabda versenyt. A
Gödi SE Vízilabda Szakosztálya
vállalta e diákolimpiai rendez-
vény lebonyolítását – idén is 12-
16 csapatot várnak.

A helyszínek részletes 
programjairól 

külön plakátokról 
értesülhetnek

Amennyiben a nap programjá-
hoz újabb javaslatuk van, illetve
szívesen csatlakoznának a játék-
hoz, jelentkezzenek Hamarné
Kismartoni Adriennél a részletek
megbeszélésére, telefon: 06-27-
530-048.

A sportjáték szervezõi bíznak
benne, hogy a játékos, vidám
sportnap kedvet teremt a moz-
gás-gazdag életmódhoz, és újabb
hívekkel gyarapítja a rendszere-
sen sportolók táborát.

Ismét felhívás kihívásra
KIHÍVÁS NAPJA - 2005

Az elõzõ évekhez hasonlóan 
Göd Város Önkormányzata 

ismét csatlakozik 
a Magyar Szabadidõsport 

Szövetség által megszervezésre kerülõ
KIHIVÁS NAPJA - 

2005 országos sportjátékhoz!

BAGOLY TANODA
TÁBOR!

A Kis Természetbúvár Alapítvány pedagógusai idén is
szerveznek nyári természetbúvár táborokat, ahová szeretettel
várunk minden természetet és kézmûveskedést kedvelõ 4-8
éves gyereket. A táborok bejárós tipusúak, naponta 9-16 óráig
tartanak. Kirándulások, barangolások, kísérletezés, kreatív
kézmûveskedés és persze sok-sok játék. 

Az elsõ tábor idõpontja: 2005. június 20-24.
A második tábor idõpontja : 2005. július 4-7.

A két tábor természetesen különbözõ témákat ölel fel. 
A tábor díja teljes ellátással: 15 ezer Ft/fõ. 
Testvéreknek 25 % kedvezményt adunk. 

Jelentkezni lehet Bilkó Ágnesnél
telefonon: 06 27 330 142 
vagy a 06 70 28 600 28

e-mail-en: bilkoagnes@freemail.hu

Piarista juniális 2005
2005. június 12-én, vasárnap reggel 08.00 órától 3. alkalom-

mal rendezzük meg a kézmûvesség – sport – zene jegyében a
tanév zárását, a nyári szünet kezdetét jelentõ közösségi napunkat.
Örülnénk, ha minél többen eljönnétek, eljönnének a piarista isko-
la területén zajló rendezvényre, ezért kedvcsinálóként elõzetest
adunk a tervezett programokból:

Kézmûvesség – kovácsolás, fafaragás, kõfaragás, agyagozás,
ajándékkészítés, egyéb kézmûves foglalkozások

Sport – meghívásos labdarúgó torna, kenuzás, sakk, asztal-
itenisz, íjászat, lovaglás, kézilabda, röplabda, kosárlabda

Zene, elõadás – Téka táncház, bábelõadás gyerekeknek,
Benyus család zenekara, Kállay Bori – Berkes János kettõs,
Pászthy Júlia - Karosi Bálint kettõs, Gaude Kórus, musical
összeállítás, Váczi Eszter quartett, Megasztár zenekar Éry Balázs
vezetésével, Scarabeus

Gasztronómia – szabadtéri fõzés, sütés: halászlé, vadpörkölt,
babgulyás, flekken, kürtõskalács

PIARISTA SZAKKÉPZÕ

GÖD, JÁVORKA SÁNDOR UTCA

A Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
kiemelkedõen közhasznú szervezet,
tevékenységét állami támogatás híján, kizárólag
civil adományozók felajánlásaiból finanszíroz-
zuk. Az Alapítványunk gondozásában lévõ álla-
tok ellátásához, orvosi költségeihez és egy korsz-
erû menhely létrehozásához kérjük a jóérzésû
állatbarátok segítségét.

Kérjük, támogassa alapítványunkat, hívja a
Csellengõ adományvonalát 06 81 400-130

Ön egy hívással 79 Ft-tal járul hozzá a
Csellengõ Kisállatmenhely 

Alapítvány 
mûködéséhez.

Támogatását védenceink nevében 
hálásan köszönjük.
Ahívás díja 99 Ft.

Ha Ön úgy érzi, másként is hozzá tud járulni
munkánkhoz (akár adománnyal, vagy tár-
sadalmi munkával), és ezt szívesen meg is
tenné, kérjük az itt megadott elérhetõségek
valamelyikén jelentkezzen!
Az 1997. CLVI. Közhasznú szervezetekrõl
szóló törvénye alapján, a kiemelkedõen
közhasznú szervezetet támogatók a következõ
kedvezményekben részesülhetnek:

• a kiemelkedõen közhasznú szervezetnek
nyújtott közadomány 35%-a csökkenti a
személyi jövedelemadót
• a kiemelkedõen közhasznú szervezetnek
nyújtott adomány 150%-a csökkenti az adózás
elõtti eredményt
• a kiemelkedõen közhasznú szervezetnek
nyújtott adomány után a csökkentett
adóalapra jutó adókedvezmény érvényesül a
helyi adóknál is

Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
Tel: 06 70 366-6517, 06 70 541-9157, 06 20

421-1229www.csellengo.hu 
E-mail: csellengo@pro.hu

csellengo@invitel.hu

Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
Kiemelkedõen közhasznú szervezet
2120 Dunakeszi, Pf.: 95.
Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700052-10022740
Adószám: 18696592-1-13

Tisztelt Hölgyem/Uram!



22KÖZÖTTÜNK ÉLNEK...

- Általános iskolába Felsõgödön jár-
tam, ott kezdem megismerkedni az isko-
lai repülõmodellezõ szakkörrel. Hama-
rosan bekapcsolódtam sok vitorlázó, gu-
mimotoros és mechanikus motoros mo-
dellt építettem és részt vettem versenye-
ken – mondja még ma is fiatalos lelkese-
déssel.  - Az elméleti foglalkozásokon a
repülés elméleti és gyakorlati kérdéseivel
is foglalkoztunk. Érdeklõdésem egyre

inkább e terület felé fordult. Abban az
idõben Dunakeszin a reptér szélén mû-
ködött egy repülõgépgyár, az Alagi Köz-
ponti Kísérleti Üzem (AKKÜ), amely
vitorlázó gépeket gyártott. Aközépiskola
elvégzése után sikerült itt elhelyezked-
nem.

- Mi volt a beosztásod?
- Arepülõszerelõ mûhelyben, az akkori

szériában gyártott gépeken dolgoztam.
- Hogyan kezdtél repülni?
- Az üzemben akkor alakult meg a re-

pülõklub, melybe rögtön beléptem. Elvé-
geztem az elméleti tanfolyamot és elkezd-
tem a vitorlázórepülõ képzést. Oktatóm a
szintén felsõgödi Horváth Csaba lett, aki
az üzemben tervezõként dolgozott. Eljött a
rég várt idõ, amikor egyedül repülhettem,
majd a „B”, és a „C” vizsga következett.
Közben KGST döntés alapján a repülõ-
gépgyártást Magyarországon teljesen
megszüntették, így az AKKÜ–t is.  Pedig
jó szakembergárda volt, itt dolgozott a
Kossuth-díjas id. Rubik Ernõ.Amai napig
is az általa tervezett Góbé típusú iskolagé-
peken tanulnak repülni a vitorlázórepülõ-
sök. Sajnos már kevés gép van belõlük,
mert az élettartalmat a repülõgépeknél a re-
pült óra száma, illetve a felszállási szám
határozza meg. AZ AKKÜ-ben közel
százötven vitorlázógép épült, motoros gé-
peket is javítottak, majdnem kész volt egy
kísérleti helikopter is, kétféle modellmotort
szériában gyártottak. 

- A repülõgépgyártás megszûnése után
mi történt?

- Az üzemet a Mechanikai Laboratóri-
um (ML) kapta meg, a reptéri hangárok-
kal együtt. A repülõklub tovább mûkö-
dött, új tagok is bekapcsolódtak a ML-
ból, én is ott maradtam dolgozni, hogy
legalább a reptér közelébe lehessek. Tel-
jesítettem a „D” vizsgát, megszereztem a
szakszolgálati engedélyt.

- Foglalkoztál továbbra is a modelle-
zéssel?

- Egy ideig igen, de mivel mindkettõ
idõigényes volt, tíz év után a modellezést
abba hagytam.

- Akkor több idõd maradt a repülésre,
biztosan többet is repültél?

- Ez csak félig igaz. A repülésben is
központi „tervgazdálkodás„ volt az irány-
adó. Aklubnak meghatározták, hány kez-
dõt kell évente toboroznia, hány „B” illet-
ve „C” vizsgást kell kiképezni. Elvégez-
tem egy kéthónapos oktatói iskolát a régi
gyõri reptéren, és azóta oktatással is fog-
lalkozom.

- Úgy tudom sok vitorlázórepülõ ver-
seny van a hátad mögött, hallhatnánk er-
rõl?

- Avitorlázórepülõ versenyek két hétig
tartanak. Minden alkalmas napon a sport-
bizottság távrepülõ feladatot tûz ki. Aver-
senyzõk az elért átlagsebességük alapján
kapják a napi pontjaikat, a versenyt a két
hét alatt legtöbb pontot gyûjtõ versenyzõ
nyeri.

- Mondanál néhány példát?
- Egy Dunakeszin rendezett versenyen

repültem meg az aranykoszorús (E vizs-
ga) cím egyik feltételét. Indulási pont
Göd (a mai golfpálya) volt, utána Maklár
(Eger alatt), majd Tiszaföldvár és Duna-
keszi, 300 km-es háromszög következett.
De sikerült versenyen megrepülni a gyé-
mántkoszorús (F vizsga) egyik feltételét

az 500 km-t is. Ez az öcsényi repülõtérrõl
indult (Szekszárd mellett), útvonal:
Öcsény – Kadarkút – Megyesegyháza –
Hajós volt. Aközepes idõ nem tette lehe-
tõvé az Öcsénybe való visszatérést, de az
500 km-t túlrepültem nyolc órás repülési
idõ alatt. Ilyenkor a megtett távolság alap-
ján kapják a versenyzõk a napi pontszá-
mot.

- Többször említetted a vizsgafelada-
tokat, mit jelent a gyémántkoszorús cím?

- Ateljesítményvizsgák feltételei vitor-
lázórepülésben (D, E, F) nemzetközileg
azonosak. A gyémántkoszorús fokozat a
legmagasabb, feltételei 5 óra idõtartam,
300 km-es céltáv, 500 km-es szabadtáv és
5000 méter magas repülés lekapcsolási
magasság felett.

- A távok teljesítésérõl már hallottunk,
de sikerült e ezt a nem kis magasságot is
elérni, ha igen hogyan?

- Erõs észak-nyugati szélben a pilisi
hegyek mögött, nagyjából Szigetmonos-
tor, és Gödöt összekötõ vonalban kiala-
kulhat a levegõ „behullámosádásából
adódó emelõ zóna”. Ezt megtalálva és
benne maradva van esély nagyobb ma-
gasságot elérni. Ez fõleg télen fordul elõ,
mert megfelelõ függõleges hõmérséklet
eloszlás is feltétele, valamint, a szélerõs-
ség felfelé nõjön.

- Érdekes, és meddig lehet felemelked-
ni?

- Az elérhetõ magasság függ a fenti
feltételektõl, valamint a ferihegyi irányí-
tótól is, az engedély vonatkozásában. Egy
február eleji napon repültem az elsõ
5000–et, ekkor 6500 méter magasra
emelkedtem Alsógöd felett. Az emelés
még tartott volna, de a külsõ hõmérséklet
mínusz 43 C fok volt, kezem, lábam na-
gyon fázott. Ugyanis a kabin szellõzõ ab-
lakát nyitva kell hagyni, nehogy ráfagy-
jon a kilégezett pára a kabintetõre, ezen
kívül az oxigénkészletem is fogytán volt.

- Úgy tudom motoros repülõgéppel is
szoktál repülni.

- Igen ezer óránál többet repültem mo-
toros gépen, 4000 felszállásból. Avitorlá-
zórepülést sokal jobban szeretem, mert a
sikerben nagyobb szerepe van a pilótának
ezt nálunk a repülõklubban sokan vallják.
Körülbelül harminc aktív közforgalmi pi-
lóta vitorlázik rendszeresen. 1991-ben a
Nemzetközi Repülõszövetségtõl (FAI)
Paul Tissandier diplomát kaptam meg.

- Ezt azt jelenti, hogy vitorlázógéppel
többet repültél, mint motorossal?

- Igen, 4900 órát és a távrepüléseim
során több mint 150 ezer kilométert. A
leghosszabb távom 700 km volt.  Mivel
városunk újsága, a Gödi  Körkép szer-
kesztõsége keresett fel, ezért szeretném
elmondani, hogy korábban, vagy mosta-
nában kik azok, akik nálunk repültek

vagy repülnek, akik hirtelen eszembe jut-
nak: Benke Ilona, Csonka Ferenc, Gönci
Péter - a vitorlázó repülõ válogatott edzõ-
je -, Hatnyi Pál, Horváth Csaba, Kalász
Tibor, Kazányi Vilmos, Kolozsvári Mik-
lós, Padányi József, Patai Ágnes, Szelle
Árpád, Sztollár György, Tannert László,
Tátrai Lívia…  Egy évig a vitorlázó válo-
gatott kerettagja voltam.

- Aközelmúltban megjelent a Dunaka-
nyar Régió 8. számában a Malév Repülõ-
klub tavalyi jó vitorlázórepülõ eredmé-
nyeirõl egy összefoglaló cikk.  A közölt
fényképek egyikén egy vitorlázógép lát-
ható repülés közben, mintha alul „füstöl-
ne. Többen kérdezték tõlem, hogy mi lehet
ez?

- Az a gép valójában nem füstölt, csak
úgy látszik, ugyanis a teljesítménygépek
szárnyaiba vizet töltünk, egy 300 kg ön-
súlyú gépbe 150 – 250 kg vizet. Így a
géppel a megnövelt felületi terhelés hatá-
sára nagyobb átlagsebesség érhetõ el. Jó
terminusi viszonyok esetén a legjobb sik-
lószámot nagyobb silósebességgel telje-
síti.  Aleszállás elõtti 5-10 percben a vizet
kiengedik a gép könnyítése céljából, és
ezt gondolják sokan „füstcsíknak”. 

- Mit mondhatunk, akik ezek után ked-
vet kapnak egy kis sétarepülésre, esetleg
Gödöt is megnézhetik madártávlatból?

- Természetesen foglalkozunk vitorlá-
zógépes sétarepüléssel, fõleg szombaton
és vasárnap van lehetõség erre. Motoros
repülõgépekkel hétköznapokon is lehet
repülni. Ha a 27-342-254-es üzenetrögzí-
tõre bemondják a telefonszámukat, azt a
késõbbiekben visszahívom, és a részle-
tekrõl szívesen adok tájékoztatást az ér-
deklõdõknek. 

- Köszönjük a beszélgetést! Boldog
születésnapot kívánunk!

- Köszönöm, s nagyon örülök annak,
hogy a helyi lap szerkesztõi kíváncsiak a
vitorlázók népes családjára.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Születésnapi interjú a 67 éves Gallé Miklóssal

Öt évtized a felhõk között
Mínusz 43 fokos hidegben, nyitott ablakkal repült Göd fölött

Az alagi repülõtéren mûködõ MALÉV Repülõklub vitorlázó repülõ szakosztályvezetõje, Gallé Miklós május 9-én töltötte be a 67. szüle-
tésnapját. A Gödön élõ kiváló szakember tapasztalata és tudása a repülés mai világában is nagyon értékes és hasznos, melyet szívesen ad
át a felnövekvõ generáció tagjainak. Volt, amikor Gallé Miklós mínusz 43 fokos hidegben, nyitott ablakú géppel repült Göd fölött. A vitor-
lázórepülõssel, a szakosztály vezetõjével a felsõgödi iskolakezdéstõl napjainkig rajzoltuk fel életét, szakmai pályájának ívét.



23 SPORT

- Murga községben jártam az elemi
elsõ három évét, 1960-ban kerültünk
Gödre – mondta a tanár úr. Akkor 1. szá-
mú (ma Németh László) iskolában jár-
tam és minden sportágban részt vettem. A
sportot Zsigmond László tanár úr szeret-
tette meg velem. A TF-et elvégezve
1975-ben kerültem az iskolába tanítani,
Gazdag István tanár urat váltottam fel. A
TF-en Kovács László kézilabdás világvá-
logatott játékos volt a tanárom. 

- Sportpályafutásod hogyan alakult? –
kérdezem az ugyancsak õsz pályatárstól. 

- 1973-ban az 1. számú iskolában volt
nõi kézilabda csapatom, e mellett jégko-
rongoztam az FTC-ben, fociztam, de a
súlyos sérülés meggátolta aktív sportolá-
somat és nyolcvanas évek közepén befe-
jeztem.

- Marad az iskolai sport és az edzõ-
ség?

- Igen. Anagypályás labdarúgó csapa-
tom 1983-ben országos döntõs lett és a
negyedik helyen végeztünk. Acsapat tag-
jaiból késõbb NB I-es játékos lett Balázs
Zoltán és Varga Zoltán. Két évre rá újra
országos döntõsök voltunk, hatodik he-
lyen végeztünk.  2003-ban Fox – Kids
Kupában a nemzetközi tornán 5 – 6. osz-
tályos labdarúgókkal a negyedik helyet
értük el (képen álló: Halápi, Tímár,
Bagócsi tanár úr, Szigeti, Czesznak, gug-

golnak: Tóth, Karancs, Sápi Pál, Sápi
Márton, Nyilas E.), egy évre rá hatodik
lett csapatom.  Ezzel párhuzamosan a nõi
kézilabda csapattal foglalkoztam, 1975-
tõl 2000- ig, az eltelt huszonöt év alatt a
Gödi SE-t az NB I/B-ig vittem fel.

- Büszke lehetsz lányodra és fiaidra is!
A 28 éves ifj. Bagócsi Sándor ma is

játszik Õrbottyán labdarúgó csapatában,
a 26 éves Barnabás a Váci Foci Gimiben
járt. Barbara 17 éves, õ az FTC kézilab-
da csapatában játszik, tagja a magyar ifi
válogatottnak, idén a franciaországi EB-n
is szerepel a magyar csapatban. Aszerep-
köre irányító, balátlövõ. Barbara tagja
volt a magyar serdülõ válogatottnak, az
országos diákolimpián 2001, 2002, és
2003-ban gólkirálynõ lett. 

Bagócsi Sándor azt mondja, ha újra
kezdené, akkor újra pedagógus lenne a
pálya hátrányai ellenére is. Úgy érzi a gye-
rekek, kollegák szeretik, õ jól érzi magát
az iskolában. Büszke, hogy felesége édes-
apja, Bánhidi Károly is nagyszerû sport-
ember több mint ötven éve. Karcsi bácsi
1950-ben Újpesti Dózsa bajnok tenisz
csapatának tagja volt. A Pest megyei Te-
nisz Szövetségben dolgozik 1951 óta.

Sportcsalád büszke az elért eredmé-
nyeire, akik ebben a közegben mindig jól
érzik magukat.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Élete a sport
Kóczán Mór díjjal tüntették a foci csapatát

Bagócsi Sándor a Németh László Általános Iskola testnevelõ
tanára 55 éves. A 82 fõs tantestületben õ legrégebbi pedagógus.
Jól érzi magát és szereti hivatását és a sportot. A Fox Kids kupán
részt vett labdarúgó csapatának teljesítményét március 15-én a
Városi Önkormányzat Kóczán Mór díjjal ismerte el. 

Ther Jánosné elnök asszony köszöntötte
a vendégeket, a tagságot és olimpiai baj-
nokunkat, Kammerer Zoltánt, a Hagyo-
mányteremtõ Klub vendégét. Egy másik
kajakos, egy sporttárs készült kifaggatni
Zolit gyermekkoráról, ifjúkoráról, fel-
nõttkoráról, sport-pályafutásáról, sikerei-
rõl, a szép (és néhány „sztoriszámba me-
nõ”, kevésbé kellemes) emlékérõl is.
Mint Ther Marika mondta, „õ, Hamar
János a legilletékesebb, hogy kérdezze a
bajnokot, hiszen jó barátság is összefûzi a
két sportolót”. 

Gyorsan tisztázódott, hogy
Kammerer Zoltán gödi kajakos (s nem
váci)! A születése utáni 7. napon elsõ út-
ja „haza vezetett, Gödre”. Azóta is itt él
és szülõhazájának tekinti Gödöt.
Háromhónapos megingásként emlegette

Gyõr városát – de azt csak egy epizód-
nak tekinti életében.

Hogy mikor, miért és hogyan kezdõ-
dött a kajakos pályafutása? Mint minden
átlagos gyerek, õ is focista szeretett volna
lenni. A nagypapától kapott elsõ bõrfoci
ma a három aranyérem között, a vitrinben
díszeleg – soha felfújva nem volt, bár sor
került a labdarugós próbálkozásra is… A
kajakozás egy kis testvérek közötti gali-
bával kezdõdött: nõvére kezdett ismer-
kedni a vízisporttal, s erõsen ellenezte
öccse csatlakozását. Egy beborulás, majd

a Csaba bácsitól, az edzõtõl hallott értéke-
lõ mondat egy életre elkötelezte
Kammerer Zoltánt: - Mindenki nagyon
ügyes volt, de a legtöbb tapasztalatot te
szerezted! – mondta neki.

Ezután évekig gödi kajakosként ver-

senyzett: 10. lett az elsõ maratoni verse-
nyén, majd jött egy Fejér megyei 3. he-
lyezés, a megnyert Váci Kupa… s egy
Országos Bajnokság ezüstérmével zárta a
’89-es évet – mígnem több országos baj-
nokságot nyert fiatalemberként. ’91-’92-
’93-ban megnyert minden korcsoportos
versenyt! ’94-ben, 16 évesen indult élete
elsõ Ifjúsági Világ Kupáján, ahol ugyan-
az a szint és a mezõny, mint a világbaj-
nokságon. 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz-
éremmel jött haza. – Azt hiszem, ez volt
az elsõ igazán kiemelkedõ siker, de még
mindig a ’89-es ezüstéremre voltam a
legbüszkébb.

Így kezdõdött a háromszoros olimpiai
bajnok sikersorozata, melyrõl mostaná-
ban sokat olvashattak a Gödi Körkép
hasábjain…

A kellemes délutáni beszélgetés kez-
detén a Német László iskola táncosai,
Boldog Mónika táncpedagógus tanítvá-
nyai keringõztek. Aki tudta, együtt éne-
kelte a Munkás Dalkörrel Kovács Géza
szerzeményét, Göd Város Himnuszát. A
dalkör Surán Sándor karnagy vezetésé-
vel több énekszámot is bemutatott. Ko-
vács Endréné, Medgyes Béláné és Dr.
Bajnógel József szavalt, s verset mondott
- Bõléné Tóth Ágnes tanárnõ betanításá-
ban – Szádovszky András Németh László
iskolás tanuló is. 

A klubnap vendége volt Gemmer
György (aki a 7. évfolyam utolsó elõadá-
sát tartotta) és felesége Kanadából.
Gemmer úr a Kanadai Atlétikai Szövet-
ség egyik vezetõjeként többször hozott

versenyzõket Magyarországra, Karoline
asszony pedig lakóhelyükön, Lethbridge
városban magyar klubbot vezet. A
Felsõgödön született kanadai állampol-
gár, volt sportvezetõ egy kanadai feliratos
pólót ajándékozott Kammerer Zoltánnak. 

Az idei Kóczán Mór-díjas focista gye-
rekek – Bagócsi Sándor tanár úr „fiai” –
babérkoszorút akasztottak sport-példa-
képük nyakába, s egy-egy igazi, férfias
kézfogással gratuláltak neki. A hagyo-
mányteremtõk egy jelképes, kézi faragá-
sú evezõlapátot írattak alá a jelenlévõk-
kel, s lakkozás után az olimpiai bajnok
emlék-gyûjteményébe kerül majd az
ajándéktárgy.  

Kké

Evezõlapát és hagyományteremtõk
Kajakos olimpiai bajnokunk volt a klub vendége
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KÉZILABDA

NB I / B
Göd  SE– Bõcs  
37 – 35  (12 – 20)
Göd: Szondi Zsuzsa – Lázár
Szilvia 12, Orosz Kriszta 1,
Baksza Roxána 9, Lázár Ildikó
1, Vincze Zsuzsanna 4,
Balázsovits Mónika 4, csere:
Fekete Kitti, Kresoja Dragica 6,
Németh Andrásné, Békési 
Melinda.
Az elsõ félidõ után a
“felébredtek” a gödi lányok, s
nagy küzdelemben megfordítot-
ták a mérkõzést.

Gyula–Göd SE 
32-25 (17 – 13)
Göd: Szondi Zsuzsa–Lázár
Szilvia 11, Baksa Roxána 4,
Kresoja Dragica 3, Vincze
Zsuzsanna 3, Balázs Mónika 2,
csere: Székely Beáta, Szilágyi
Noémi, Békési Melinda.

A hazaiak négy gól elõnnyel
fordultak.  Szünet után feljött
Göd, de kevés volt a jó iramú,
küzdelmes mérkõzés meg-
fordításához.

Göd SE–Salgótarján 
30 – 12 (16 – 7)
Göd: Székely Beáta - Baksa
Roxána 8, Lázár Szilvia 6,
Orosz  Kriszta  4, Szilágyi 4,
Balázsovits Mónika 3, Békési
Melinda 2, Németh Andrásné 1,
csere: Szondi Zsuzsa, Lázár
Ildikó 1, Gor Nagy Katalin 1,

Vincze Zsuzsanna. A kiesési
rangadón biztosan nyert Göd.

LABDARÚGÁS

Pest megye II. osztály Északi
csoport • FELNÕTT
Diósd – Gödi SE 2 – 2 
(Buza, Csuka)
Gödi SE – Sóskut 2 – 3
(Csuka, Kiss)
Pilisvörösvár – Gödi SE 1 - 0 
Gödi SE – Vác Reménység 5 –
0 (Körmendi 2, Juhos, 
Csuka, Buza)
Dunaharaszti – Gödi SE 6 – 0 
A pilisvörösvári mérkõzésen
Papp Sándor edzõ ült felnõtt
csapat kispadján.

IFJÚSÁGI:
Diósd – Gödi SE 3 – 1 (Kun )

Gödi SE – Sóskut 9 – 1
(Droznyik 2, Nagy 2, Mucs 2,
Mellár, Kun, Kovács)
Pilisvörösvár – Gödi SE 5 – 2
(Mellár 2)
Gödi SE – Váci Reménység 10
– 0 (Droznyik 3, Mellár, Kun,
Mucs, Kovács, Pálinkás,
Puskás, Nagy)
Dunaharaszti – Gödi SE 2 – 0 
ÖREGFIÚK:
Gödi SE – Göd Dunapart 2 –
6 (Komodi, Lenyó, illetve
Nyilas 2, Elek 2, Mohai, Tuza)
Kisalag – Göd Dunapart 0 –
11 (Nyilas 2, Elek 2, Ella 2,
Simon 2, Petró, Eszes,
Hodovány)
Göd Dunapart – Fót 2 – 2
(Petró, Tuza)
Gödi SE – Fót 3 – 1 (Komodi,
Bilinszki, Horváth B)
Szokolya – Göd Dunapart 3 –
7 (Simon 3, Ella, Dr. Horváth
2, Elek)
Gödi Dunapart – Vác 4 – 3
(Elek 2, Nyilas 1, Ella)
Gödi SE - Szõdliget 1 – 3
(Polányi)
Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE
2 - 0

(SOLYMOSI)

Eredmények

A Gödi SE Sakk Szakosztá-
lyának I. csapata a Pest me-
gyei I. osztályú CSB 10. for-
dulójában március 20-án a
VÁCI SC SE csapatát fogadta
és 4,5: 5,5 arányú vereséget
szenvedett. Nyert: Pongó Ist-
ván és Antal György Bálint.
Döntetlent ért el: Dudás Já-
nos, Starosta János, Fekete
József, Kónya Károly és Nagy
Ferenc.

A 11., utolsó fordulóban áp-
rilis 3-án Szobra utaztunk, és
a SZOBI SC ellen 1:9 arányú
gyõzelmet értünk el. Nyertek:
Dudás János, Starosta János,
Fekete József, Malinik Attila,

Beszterczey László, Kónya
Károly, Sallai Péter, Pongó
István és Antal György Bálint.

A 2004-2005. évi Pest me-
gyei I. osztályú Csapat Baj-
nokság végeredménye: 

1.: Százhalombatta 89,5; 
2.: Zsámbék 70,5; 
3.: Gödi SE I. 69; 
4.: Vác 65,5; 
5.: Dunakeszi 63,5; 
6.: Törökbálint 55,5; 
7.: Erdõkertes 47; 
8.: Budakalász 46,5; 
9.: Érd 46; 
10.: Szigetszentmárton 44; 
11.: Szob 33; 

12.: Gödi SE II. 32 pont-
tal.

Serdülõink közül ápri-
lis 16-án Zugligeten Ér-
sek Laura a B. csoport
leány versenyén 3. he-
lyezést, az ovis csoport-
ban Érsek Ákos az 5. he-
lyezést érte el. Április
23-án Budakalászon a
TUSI KUPÁN Érsek La-
ura a D. csoport leány
versenyén 3., a D. cso-
port összesítésében 2.
helyezést ért el. Gratulá-
lunk!

ANTAL GYÖRGY

BÁLINT

Sakk
A mostani három forduló már
eredményesebb volt az
elõzõeknél, ugyanis négy pon-
tot sikerült begyûjtenünk
ellenfeleinktõl, két olyan csap-
attól (Tóalmás, Gödöllõ), akik-
tõl õsszel kikaptunk.
Vámosmikola – Göd 12:6
Tartalékosan tudtunk kiállni, a
hazaiak ezt jól kihasználták.
Gyõzött: Szigeti B. 3, Nagy L.

2, id. Gulyás 1 mérkõzésen. A
negyedik játékosunk „betl-
izett”.
Göd – Tóalmás 12:6  Jó
játékkal megérdemelten nyert
csapatunk, „kiköszörültük az
elõzõ mérkõzés csorbáit”. A

sikerhez Félix 3, ifj. Gulyás 3,
Nagy 3, Szigeti 2 gyõzelem-
mel járult hozzá. Párosaink
közül Nagy - Szigeti nyert.
Gödöllõ – Göd 6:12
Idegenben megismétlõdött az
elõzõ gyõzelem, a tavaszi
sorozat legjobb játékát nyújtot-
ták a gödiek. Az egész csapatot
dicséret illeti, de Félix Tibort
és ifj. Gulyást ki kell emelni a

mezõnybõl mindketten 100 %-
os teljesítményt nyújtottak (4
egyéni, 1 páros). Eredmények:
Félix 4, ifj. Gulyás 4, Nagy 2,
Szigeti. Párosban: Félix – ifj.
Gulyás.

(GULYÁS)

Asztalitenisz: 
1 vereség, 2 gyõzelem

Balázsovits Mónika a csapat egyik
legrutinosabb játékosa 3 mérkõzésen

9 gólt dobott
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