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- Több mint negyedszázada élek Gödön.
1978-ban, mint sokan mások én is egy
szerencsés véletlennek köszönhetõen ke-
rültem a településre. Bár eredetileg nem
terveztem, mégis itt ragadtam. Itt szület-
tek gyermekeim, s szép lassan megsze-
rettem a település inti-
mitását, a Duna-part va-
rázslatos hangulatát, a
gödi emberek õszinte,
érdeklõdõ közösségét.
Gödön mindaz kö-
rülvett, amit Budapest
korábban nem adott
meg, pedig ott szület-
tem, a tanulás, a munka
mind-mind a fõvároshoz
kötött. Ott jártam általá-
nos iskolába, a József
Attila Gimnáziumban
érettségiztem, mindkét
diplomámat a Budapesti
Mûszaki Egyetemen, az építészmérnöki
és az építõmérnöki karon szereztem. Pá-
lyám korai szakaszában budapesti válla-
latoknál dolgoztam, saját építészstúdiónk
is Budapesten van. Ugyanakkor Gödön
is mindig dolgoztam, mivel az egyetem
elvégzése óta magántervezõi tevékenysé-
get folytatok – enged betekintést szakmai
életútjába Pál Katalin, a város új fõépíté-
sze, aki közel tíz évig a “METRÓ” Köz-

lekedés Beruházási Vállalatnál, majd
1985-1987 között a Göd Nagyközségi
Tanács Költségvetési Üzemben dolgo-
zott. Innen az „UNIPLAN” Kisszövetke-
zethez vezetett szakmai útja, ahol 1992-
ig tevékenykedett, mígnem családi vál-

lalkozásként létrehozták
a „FLON-OGON” Épí-
tész- és Mérnökiroda
Kft.-t, ahol napjainkban
is dolgozik. Az egy évre
megbízott fõépítész ko-
rábban is aktív szakmai
szerepet vállalt Gödön,
hiszen 10 évig tagja volt
a nagyközségi, majd vá-
rosi Településfejlesztési
Bizottságnak, az Önkor-
mányzati Tervzsûri mun-
kájában 3 évig vett részt.
Az építõipari beruházás
elõkészítés, lebonyolítás,

mûszaki ellenõrzés, építéstervezés (ma-
gasépítés teljes vertikuma, épület és tele-
püléstervezés) szakterületen tevékenyke-
dõ Pál Katalin tagja a Pest megyei Épí-
tész Kamarának, ahol három évig kül-
döttként is képviselte építész társai szak-
mai érdekeit. Napjainkban is részt vesz a
budapesti, XV. kerületi Önkormányzati
Tervzsûri munkájában.  

Folytatás az 5. oldalon.

Élhetõ várost szeretnék…
Interjú Pál Katalin városi fõépítésszel

A városi szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése után az útépítésre koncent-
rál az önkormányzat – tudtuk meg
Pinczehelyi Tamás alpolgármester-
tõl, aki elmondta, hogy a közeli na-
pokban átfogó szakmai tájékoztatás
keretében ismertette az útépítés elõ-
készületeit a Városfejlesztési Bizott-
ság ülésén. Az elképzelésekrõl, a
tervekrõl konzultálnak a területi
képviselõkkel, akikkel együttmû-
ködve készítik elõ a város úthálóza-
tának kiépítését. A csatornaépítés
mintájára útépítési társulást hoznak
létre. –  A fejlesztést célszerû társu-
lási formában megvalósítani, mivel
az útépítésre befizetett pénz 30 szá-
zalékát vissza nem térítendõ támo-
gatásként biztosítja az állam, s ked-
vezõ kamatozású lakástakarékossá-
gi – LTP – hitelt lehet felvenni az
építés finanszírozására – mondja az
alpolgármester. – Terveink, s az elõ-
zetes konzultációk szerint minden
területi képviselõ saját körzetében
útépítési társaságot szervez, melyek

belépnek a hamarosan megalakuló
városi útépítési társulásba. Ez a tár-
sulás határozza meg az útépítés üte-
mét, az aszfaltozásra kerülõ utcák
sorrendjét, melyre jelentõs hatással
lesz, hogy a körzeti képviselõk - a
lakossággal karöltve – hogyan tud-
ják megszervezni „a helyi, az utcai”
lakóközösségeket, társaságokat. 

Pinczehelyi Tamás elmondta,
hogy számításaik és a rendelkezé-
sükre álló adatok szerint mintegy
20-25 kilométer utat tudnak meg-
építeni 2006 végéig, ha a lakosság is
támogatja az önkormányzat elkép-
zeléseit. Több költségbecslés isme-
retében döntenek az utak mûszaki
tartalmáról, amely a kõzúzalékos
padkával készülõ aszfaltozott út
3300 forintos négyzetméter árától
5500 forintig terjedhet, ami viszont
már a legmagasabb mûszaki tarta-
lommal, szegéllyel, járdával, vala-
mint csapadékvíz elvezetõ csatorná-
val készül. 

Folytatás a 3. oldalon.

Tervek szerint 20-25 kilométer út épül

Városi útépítés 
társulási formában

Két év után az önkormányzat fizeti a részleteket

Bölcsõde épül 
hatvan gyermek számára

Közel 240 milliós vissza nem térítendõ 
támogatást nyert a város

Több mint 239 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert el az önkor-
mányzat a gödi Szivárvány bölcsõde lé-
tesítésére, tájékoztatta lapunkat Sándor
István polgármester. Mint a polgármes-
ter elmondta, a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium Humán-
erõforrás-fejlesztési Operatív Program-

ja keretében kiírt pályázatra nyújtották
be dokumentumaikat, köztük a már en-
gedéllyel bíró terveket. Ezek egy hat-
van hellyel rendelkezõ bölcsõde létre-
hozására szóltak, amely rugalmas nap-
közbeni ellátás biztosítására is alkal-
mas. 

Folytatás a 2. oldalon.

Pál Katalin városi fõépítész

A Pedagógus Nap alkalmából a
József Attila Mûvelõdési Házba
hívták meg nagy tisztelettel a vá-
ros óvónõit, tanítóit, tanárait –

nyugdíjasokat és aktívakat egy-
aránt – az önkormányzat vezetõi
és az ünnepséget szervezõk. 

Folytatás a 9. oldalon.

Énekszóval is köszöntve

Pedagógus Nap 
színpadon és nézõtéren
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Folytatás az 1. oldalról.
Sándor István szerint nagy dolog

a város, és nagy siker az önkormány-
zat számára, hogy ilyen összegû tá-
mogatásban részesültek, amelyet
nem is kell visszafizetni, s a városi
költségvetésbõl csak az összeg tíz
százalékát kell hozzátenni.  A böl-
csõdét olyan helyen kívánják felépí-
teni, ahol sok fiatal, kisgyermekes
család lakik, hogy minél többen, és
minél könnyebben elérhessék az in-
tézményt, és olyanok is igénybe ve-
hessék, akik csak átmenetileg vagy
naponta csak néhány órára akarják
ott elhelyezni gyerekeiket. Ezzel pél-
dául, lehetõvé válik, hogy egy kis-
gyermekes anya négyórás állást vál-
laljon.

Apolgármester számításai szerint,

ha most kiírják a közbeszerzési pá-
lyázatot, és minden rendben megy, az
év végére már meglesz a kivitelezõ, s
talán még az idén el is kezdõdhet a
tényleges építõmunka. A bölcsõde
megépülésével, legalább is egyelõre,
a város gyermekintézményei bizto-
sítják a különbözõ gyermekkorosztá-
lyok ellátását. A 2003-as év ugyanis
az iskolák éve volt – mivel jelentõs
összegeket költött az önkormányzat
az oktatási intézményekre -, 2004-
ben az óvodák éve kezdõdött, és
folytatódik az idén is, két óvoda ala-
pos felújításával. Erre ebben az év-
ben huszonnégymillió forintot költ
az önkormányzat, s mint Sándor Ist-
ván mondta, ezzel az iskolák után az
óvodák is rendben lesznek.

BORGÓ JÁNOS

Bölcsõde épül 
60 gyermek számára

240 milliós vissza nem térítendõ támogatás

A május végi kánikulai hõség több évti-
zedes hõmérsékleti rekordot döntött
meg. Közel négyezren hûsöltek a gödi
termálfürdõ vizében. A helyiek mellett
jöttek a távoli Nógrádból is éppúgy, mint
a közeli Újpestrõl vagy Rákospalotáról.
Népszerû a gödi fürdõ vize, s még a több
gyermekes családok számára is vonzó és
megfizethetõ a belépõjegy ára. Amilyen
öröm a jelentõs vendégforgalom, bizony
sokszor okoz ugyanolyan bosszúságot a
medencék és öltözõk zsúfoltsága, a dim-
bes-dombos parkoló, a fürdõhöz vezetõ
poros út. 

Az érdeklõdés, a fizetõképes igény jó-
val meghaladja a fürdõ jelenlegi lehetõ-
ségeit. Évek óta, refrénszerûen ismétlõdõ
kijelentés: A fürdõt fel kell újítani! 

- De mikorra várható érdemi válto-
zás? – kérdeztük Pinczehelyi Tamás al-
polgármestert.

- Teljes mértékben azonosulok Sán-
dor István polgármester úr korábbi nyi-
latkozataival, aki kiáll a strand rekonst-
rukciója mellett. Jómagam is azt vallom,
hogy a strand felújítása elodázhatatlan. A
termálfürdõ vize kiváló, igen kedvezõ a
belépõjegy ára is, jelentõs a vendégforga-
lom. A strand felújítása nemcsak gazda-
sági, de ha úgy tetszik várospolitikai
szempontból is halaszthatatlan, hiszen a
tulajdonos önkormányzat kötelessége,
hogy a mai kor igényének és követelmé-
nyének megfelelõ szolgáltatást biztosít-
son a település polgárai számára.  

- A korábban sajtónyilvánosságot ka-
pott tervekrõl, elképzelésekrõl mikor ala-
kítják ki szakmai álláspontjukat?

- A nemrég közölt látványterv mára
már kiegészült jól áttekinthetõ alaprajz-
zal, rendelkezésünkre állnak a gazdasá-
gossági számítások, és a beruházás vár-
ható költsége. Az önkormányzat illetékes
szakbizottságai megvitatják a dokumen-
táció részleteit is, hogy a tervezett beru-
házásról kialakíthassák szakmai állás-
pontjukat, véleményüket. Nem tettünk le
arról - mint ahogy a polgármester úr is
nyilatkozta -, hogy a nyári szezon után
hozzáfogjunk a strand teljes rekonstruk-
ciójához, megfelelõ színvonalú átépíté-
séhez. Itt szeretném eloszlatni azokat a
„mendemondákat”, - amelyeket egyéb-
ként még azok is sugallnak, akik támo-
gatják a fürdõ rekonstrukcióját -, hogy a
belépõjegy ára több ezer forintra
emelkedik, „csak” az újjáépített strand
színvonalának megfelelõen, azonos kate-
góriájú magyarországi fürdõkhöz hason-
lóan, 800-1000 forint lesz. Sõt a meglévõ
kedvezményeket továbbra is biztosítja az
önkormányzat. Az is álhír, hogy a stran-
dot eladná, vagy hosszabb idõre bérbe
adná mûködtetésre a város. A strand re-
konstrukcióját és üzemeltetését az önkor-
mányzat saját hatáskörében végzi.  

- Vannak, akik a kétmilliárdos beruhá-
zástól óvnák a várost, mondván, ezt a je-
lentõs összeget a fürdõ forgalma nem
tudja kitermelni, melynek egyenes követ-

kezménye, hogy a létesítmény tulajdonjo-
gát elõbb vagy utóbb a beruházást finan-
szírozó külföldi vállalkozás szerzi meg. 

- Jómagam is hallottam már ezt a vé-
lekedést. Sõt még ilyenebbet is. Nos, sze-
retném leszögezni, hogy mi a városházán
Göd gyarapodásáért, fejlõdéséért dolgo-
zunk, nem pedig egyéni boldogulásun-
kért. Nagyon körültekintõ, szakszerû ap-
rólékossággal kidolgozott üzleti terv ké-
szült, amely egyértelmûen megmutatta,
hogy a strandra tervezett rekonstrukció
gazdaságilag megalapozott.  A bevételi
forrásaink megfelelõ fedezetet jelentenek
a kiadásokra. Az üzleti terv kidolgozása
során nagyhangsúlyt helyeztünk a meg-
lévõ, és a várható vendégforgalom opti-
mális nagyságára. Az induló létszámot
napi 3000 fõben jelöltük meg – nyári na-
pokon ma is ennyi -, melyet megemeltük
egyharmaddal. Négyezer fõs befogadó-
képességû lesz a komplexum, melyben
az alapszolgáltatást jelentõ strandoláson,
úszáson, pihenésen felül számos más
szolgáltatást – welness, egészségügyi, re-
habilitációs, gyereksport, stb. – lehet, s
kell mûködtetni, amely mind-mind a be-
vételi oldalon jelentkezik. Természetesen
a kiadások nem haladhatják meg a bevé-
teleket. 

- A tervezett beruházás költségét hány
év alatt kellene visszafizetni?

- Harminc év alatt. Az üzleti tervben
egy átlag számmal kalkuláltunk, mely-
ben természetesen figyelembe vettük,
hogy a téli hónapokban más a felhaszná-
lók létszáma, mint a nyári idõszakban.
Az átlagszám adta meg a fejlesztésre for-
dítható összeget. Mindenki ki tudja szá-
molni, hogy a beruházás biztonsággal
vállalható vagy sem. Nyilvánvaló, hogy
minden üzleti tervben van kockázati
elem, ebben is van, de igyekeztünk a re-
alitásokra, a valós felhasználói igényekre
építeni a beruházás megvalósítását. 

- Ha a képviselõ-testület nem vállalja
a nagy volumenû beruházást, akkor a
szerényebb elképzelés valósul meg? 

- Én bízom a képviselõ-testület tagjai-
ban, akikben lesz annyi „kurázsi”, hogy
felvállalják a döntést. Szeretném, ha az
oly sokszor követendõ példaként emle-
getett szomszédos települések bátor, és
tehetséges vezetõihez hasonlóan végre
bennünk is meglenne a nagy feladathoz
méltó bátorság és elszántság. Meggyõzõ-
désem, hogy a számok ismeretében be-
látják, hogy biztonságos, megvalósítható
tervre mondunk igent. De ha mégsem,
akkor az elõzõ ülésen megszavazott 60
millió forintos hitelfelvétel elég a „tûzol-
tó munkára”, amelybõl a jelenlegi kapa-
citásnak megfelelõ öltözõt, járható közle-
kedési utat, és parkolót lehet építeni.  

- Mikor döntenek?
- Mi azt szeretnénk, ha a június végi

képviselõ-testületi ülésen már végre dön-
tés születne. Így vagy úgy, de dönteni
kell… 

VETÉSI IMRE

Harminc év alatt kell kifizetni a kétmilliárdos beruházást

A képviselõk kezében a döntés
A strand tulajdonjoga és a kedvezmények megmaradnak Gödnek

A munkálatok 
folytatódnak

Régi feladat, új szereplõkkel
Elbontották a városi tornacsarnok
építési területét körülvevõ nádkerítést.
A létesítmény belsõ munkálataival
egyidõben megkezdõdött az épület
melletti gyalogos közlekedõ utak
építése is. 

Mint közismert, a sportkomplexum
befejezõ, kárelhárító munkálataira új
fõvállalkozóval kötött megállapodást
a Városi Önkormányzat - mondja
Pinczehelyi Tamás alpolgármester, aki
beszámolt arról is, hogy a Polgármes-
teri Hivatal által megbízott bírósági
igászságügyi szakértõ elkészítette a
szakértõi véleményt. - A szakértõ - a
munkafolyamat fázisaiként - tételesen
felsorolja, bemutatja a tényállást. Zö-

mében azokat a körülményeket
rögzitette, melyeket korábban az ön-
kormányzat is kifogásolt a volt fõvál-
lalkozóval szemben. Az igazságügyi

szakértõ által készített anyag teljes ter-
jedelmében - mintegy 120 oldal -
megtekinthetõ az önkormányzat inter-
netes portálján is, a www.god.hu olda-
lon, szöveges magyarázattal, vizsgála-

ti eredményekkel, fényképekkel, me-
lyek tényszerûen bizonyítják a fõvál-
lalkozó váltás jogosságát - tájékoz-
tatott az alpolgármester. Majd arról
beszélt, hogy a Városi Önkormányzat
az õt ért anyagi és erkölcsi kár miatt
bírósághoz fordult. - Információink
szerint ugyanezt tették a különbözõ
engedélyeket kiadó szakhatóságok is -
tette hozzá befejezésül, s elmondta
még, hogy a sportcsarnok befejezõ
munkálataival június végére készül el
az új fõvállalkozó, a Maros ‘96 Kft. A
létesítményt még ebben a hónapban
szeretnék átadni.

VTSI
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Tervek szerint 20-25 kilométer út épül

Városi útépítés társulási formában
Két év után az önkormányzat fizeti a részleteket

Folytatás az 1. oldalról.
Az utak szélességét meghatároz-

za, hogy milyen a terület közlekedé-
si forgalma. Akevésbé terhelt terüle-
ten 4 méteres, gyûjtõ utak viszont 4,5
méteres sávszélességben készülnek. 

– Az elõkészítõ tanulmányok, a
felmérések azt prognosztizálják – a
résztvevõk számától függõen -, hogy
az ingatlantulajdonosok számára ha-
vi 1500 forint körüli törlesztõ részle-
tet jelent két éven keresztül. Az azt
követõ években az önkormányzat
magára vállalja a hitel visszafizeté-
sét, amely kalkulációink szerint évi
20 millió forint terhet róna a városra.
Információink szerint sokan vannak,
akik az önerõs részt egy összegben
kívánják befizetni, ám számukra is
fontos, hogy belépjenek a társulásba,
mivel csak így részesülhetnek a 30
százalékos állami támogatásban.  

A sportcsarnokhoz hasonlóan az
útépítés terheit is a következõ önkor-

mányzatra hagyják? – kérdeztük az
alpolgármestertõl.

- Ugyan kérem, ilyet csak az
mond, aki járatlan az önkormányzati
munkában, hiszen éppen a folytonos-
ság, az egymás döntését tiszteletben
tartó és elfogadó szellemiségû, politi-
kai viselkedési kultúra hétköznapi

gyakorlása viszi elõre a település fej-
lõdését, zavartalan mûködését –
mondja higgadtan Pinczehelyi Ta-
más. – Sok mindent lehet mondani,
de nézzük a tényeket. Amikor a tor-
nacsarnok építésére vissza nem térí-
tendõ támogatást lehetett volna fel-
venni, akkor a város nem foglalko-
zott az építéssel, pedig ingyen, állami
pénzbõl épülhetett volna. Azt gondo-
lom a sportcsarnok szükségessége el-
vitathatatlan, hiszen a nemzeti baj-
nokság magasabb osztályaiban sze-
replõ csapataink a szomszédos város-
ban játsszák bajnoki mérkõzéseiket,
amiért nem keveset fizet Göd. Ez is
költség. Az utánpótlás, az iskolai test-
nevelés szempontjából is fontosnak
tartjuk az új csarnok felépítését. Ami-
kor döntött a képviselõ-testület a fel-
építésérõl, akkor a kamattámogatás
volt a maximum, amit el lehetett
nyerni. Azt külön sajnálom, hogy a
majdani kulturális, sportrendezvé-

nyeknek, lakossági fórumoknak ott-
hont adó létesítmény építkezését – az
elkerülhetetlen és indokolt fõvállal-
kozó csere miatt – igen negatív kam-
pány kísér. Június végére elkészül a
sportcsarnok, melynek építését jó
szívvel vállaljuk, mint ahogy az uta-
két is, hiszen ez a feladatunk, ezt vár-
ja tõlünk a lakosság. Hogy a követke-
zõ képviselõ-testületre hagyjuk a ter-
heket? Ez koránt sem biztos! Ki tud-
ja ma megmondani, hogy 2006-ban
ki kap bizalmat a lakosságtól. De
egyébként mi is átvállaltuk „szó nél-
kül” elõdeink kötelezettségeit, me-
lyeket már vissza is fizettünk. Meg-
gyõzõdésem, hogy városi vezetõként
távlatokban, koncepciókban – a hét-
köznapok biztonságára is koncentrá-
ló - politikusként kell és szabad szol-
gálni a települést. 

V. I.
Megjelent a Dunakanyar

Régió 2005. 11. lapszámában

- Látványos ünnepség keretében emlékeztünk meg
a II. világháború befejezésérõl vendéglátóinkkal
együtt. Megható volt az egyenruhában felvonuló vete-
ránok látványa, az ünnepi beszédek üzenete, a szemé-
lyes találkozások a helyi politikai vezetõkkel, a külön-

bözõ nációk képviselõivel. Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy többször is elhangzott Göd neve, melyet az
ünneplõk tapsa kísért. A korábbi évekhez hasonlóan
idén is a szakmai konzultációkra helyeztük a fõhang-
súlyt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél töb-
bet tanuljunk francia barátainktól, akik jelentõs uniós
tapasztalatokkal rendelkeznek – hallhattuk a delegáció
hazaérkezése után Sándor István polgármestertõl. 

Marignane polgármesterével és helyettesével vá-
rosvezetési, városüzemeltetési és nem utolsó sorban
politikai, a kisebbségi kérdések megoldásának tapasz-
talatairól cserélt eszmét a gödi polgármester. Az önkor-
mányzatok tevékenységének, kötelezettségeinek ösz-
szehasonlítása során egyértelmûen kiderült, hogy

Franciaországban az állam valóban ellátja az állami
feladatokat. Nem keveredik az állami és az önkor-
mányzati kötelezettség, mint nálunk, ahol az állam úgy
ad egy kevés pénzt a „ránk testált” állami feladatok
megoldásához, hogy a többit pedig egészítse ki az ön-
kormányzat – állapítja meg tényként a polgármester,
aki szerint az intézmények mûködtetése, a városi fel-
adatok megoldása során szerzett tapasztalatokat jól le-
het hasznosítani Gödön is. Példaként említette a helyi
közlekedést, melyet Gödön az önkormányzat többségi
tulajdonában lévõ cég végzi, míg Marignane-ban álla-
mi vállalat látja el. 

A francia testvérvárosban is gondot jelent az utak
túlterheltsége, a gyalogos és a gépjármû forgalom op-
timális arányának kialakítása, melynek elõsegítése ér-
dekében nagyon sok utcát egyirányúsítottak. Az autó-
sok által használt sávot leszûkítették, hogy a gyalogo-
sok szélesebb úton közlekedhessenek. Lassítják a for-
galom ritmusát, megakadályozzák az elõzéseket.

A delegációban résztvevõ pedagógusok és sportve-
zetõk szakterületük képviselõivel konzultáltak. A pe-
dagógusok – az elõzetes megállapodás alapján - a sé-
rült gyerekeket gondozó intézmény vezetõinek, szak-
embereinek segítségével nyerhettek betekintést az in-
tézeti és az otthoni ellátás elõnyeirõl, gyakorlatáról, a
szakmai munkát segítõ oktatási formákról. Agödi kül-
döttség tagjai a sérült gyermekeket ápoló intézetben
tett látogatás során személyesen is meggyõzõdhettek
az alkalmazott módszer gyakorlati elõnyeirõl. 

A sportvezetõk személyesen is megtapasztalhatták,
hogy a francia testvérvárosban jól felépített rendszer
alapján mûködik a helyi verseny- és szabadidõsport. A
gödi gyakorlattól eltérõen Marignane-ban az önkor-
mányzat tartja fenn a sportlétesítményeket, míg a
sportágak képviselõi, a különbözõ szakosztályok nem
egy nagy egyesületbe „tömörülnek”, hanem szinte

sportáganként mûködõ sok-sok önálló klubban. E
megoldás egyik jelentõs elõnye, hogy az önkormány-
zati támogatást jelentõ pályázaton mindannyian önál-
lóan indulnak, s az éves költségvetés „elosztásánál
nem mutogatnak egymásra”. A pályázatok elbírálásá-
nál az önkormányzat figyelembe veszi, hogy a klub-
ban milyen színvonalú az utánpótlás-nevelés, az ered-
ményesség, s mennyien sportolnak. – Ezt a módszert
jómagam már korábban javasoltam, de akkor vegyes

volt a fogadtatása sportvezetõink körében, akik - úgy
érzékeltem – ma már hozzám hasonlóan vélekednek,
hiszen több évtizedes gyakorlat igazolja, hogy jobb,
mûködõképesebb a módszer – mondta Sándor István,
hozzátéve, hogy számos kérdés van, melyet a francia
tapasztalatok birtokában érdemes újra gondolni. Szak-
mailag hasznosnak tekintem a látogatást, sok új infor-
mációval bõvült ismeretünk, melyeket – az elemzések
után - igyekszünk hasznosítani is Gödön. 

VTSI

(SZERKESZTETT MÁSODKÖZLÉS)

Hasznos szakmai konzultációk
Testvérvárosi küldöttség járt a franciák nemzeti ünnepén

A franciák május elejei nemzeti ünnepén Sándor István polgármester vezetésével önkormányzati delegáció járt Göd testvérvárosában, Marignane-
ban. A II. világháború Marignane-i hõseinek tiszteletére emelt városi emlékmûnél fejet hajtottak a gödi küldöttség tagjai is, akik a helyi önkormány-
zati vezetõkkel, a város polgáraival együtt emlékeztek meg a fasizmus felett aratott gyõzelemrõl. 

Pinczehelyi Tamás alpolgármester

A testvérvárosi kapcsolatnak emléket állító tábla
elõtt a gödi küldöttség tagjai

A Marignane-i hõsõk emlékmûve elõtt együtt rótta le
kegyeletét a francia és a magyar delegáció
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A Városfejlesztési Bizottság 2005. évben kiírt pályázatának elbírálása után az alábbi pályáza-
tok nyertek támogatást:

Pályázó neve Támogatás összege Pályázat célja
Németh László Ált. Isk. 110.000 Ft A környezet megóvásának 

fontossága és ennek 
bemutatása a gyerekek részére

Huzella Tivadar Ált. Isk. 110.000 Ft Botanikai hungarikumok ültetése 
az iskola udvarára

Kastély Központi Óvoda 90.000 Ft Természet megszerettetése, 
ökológiaiszemlélet kialakítása

Nagy Gábor 50.000 Ft Madarak és Fák napja rendezvény
Gödi Horgászegyesület 50.000 Ft Szakáts-kerti horgásztó 

környezetvédelme
Gödi Városfejlesztõ 
és Szépítõ Egyesület 200.000 Ft Közterület rendszeres 

karbantartása, parlagfûmentesítése
ELTE Biológiai Állomás 100.000 Ft Huzella-tanösvény kialakítása
Debreceni Péter 270.000 Ft Városi zöldkataszter kialakítása 

és fasorok felmérése

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének pályázatát a bizottság nem értékelte, mivel azok nem
kapcsolódtak a pályázati kiírásban megfogalmazott célhoz. Javasolta azonban az egyesület-
nek, hogy a pályázati anyagot nyújtsa be a Népjóléti és Lakásügyi Bizottsághoz.
Göd, 2005. június 6.

MARKÓ JÓZSEF ELNÖK

TÁJÉKOZTATÓ
A Városfejlesztési Bizottság pályázatának nyerteseirõl

Áprilisi számunkban röviden be-
számoltunk arról, hogy Dr.
Szemkeõ Judit és Sándor István
polgármester aláírták a város és az
iskola között létrejött együttmû-
ködési megállapodást, amely
újabb komoly lépés az iskola éle-
tében. (Csak az idézõjelbe tett
szövegrészek szerepelnek szó
szerint a megállapodásban!)

„Együttmûködési megállapo-
dás, mely létrejött egyrészrõl
Göd Város Önkormányzata
(képviseli: Sándor István polgár-
mester, 2131 Göd, Pesti út 81.,
másrészrõl a Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola Gödi
Tagintézménye fenntartója, a Ma-
gyar Kolping Szövetség (képvi-
seli: Dr. Szemkeõ Judit elnök,
1035 Budapest, Vihar u. 8.) között
az alábbiak szerint:

Felek elhatározzák, hogy a la-
kosság javának elõmozdítása ér-
dekében 2005. január 1. napjától
jelen megállapodás alapján
együttmûködnek a kultúra és ne-
velés-oktatás területén, lehetõsé-
geik szerint kölcsönösen segítik
egymást.”

A 1. fejezetben felek kinyilvá-
nítják, hogy „alkalmanként kultu-
rális rendezvények lebonyolításá-
ra kölcsönösen egymás rendelke-
zésre bocsátják helyiségeiket,” se-
gítik egymást a programok szer-
vezésében, és a testvérvárosi kap-
csolatok ápolásában – valamint
minderrõl információt cserélnek.

A 2. fejezetben a nevelésrõl-
oktatásról szólva a város pedagó-
giai arculatának alakítása érdeké-
ben „fenntartó” együttmûködik
és kölcsönösen nyitott szakmai
képzéseket szerveznek a városi
fenntartású iskolákkal. A város
oktatási koncepcióját követve

„szervesen illeszkedik a város ne-
velési-oktatási rendszerébe.”

Az iskola katolikus, keresztény
szellemiségû. Kiemelten foglal-
kozik a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek-
kel, … célja, hogy minden tanuló
teljes értékû emberként hagyhas-
sa el az iskolát, és megkapja a
szükséges alapokat a további bol-
dogulásához.

A Szakács-kertbe tervezett
Kolping iskola – külön megálla-

podás alapján – felépülése után
nyári napközis tábort szervez a
más iskolába járó gödi diákok ré-
szére is.

Az önkormányzat - lehetõsége-
in belül - pénzbeli és egyéb szol-
gáltatásaival támogatja az intéz-
ményben tanuló diákokat: a nyári

táborokat, a gyermek-élelmezést,
a szervezett versenyeket. A peda-
gógiai fórumokra, továbbképzé-
sekre, a városi pedagógus napi
ünnepségre az intézmény peda-
gógusait meghívja, illetve a szer-
vezésben számít rájuk.

„Támogathatja az iskola létre-
hozását azzal is, hogy anyagi se-
gítséget nyújt az építkezéshez.
Ennek mértékét és formáját a két
fél a tervek és a pontos költségve-
tés ismeretében 2005. szeptember

1-ig külön megállapodásban rög-
zíti. Az önkormányzat a támoga-
tásnak a teljes építkezési költség-
hez viszonyított arányában szerez
tulajdonjogot az iskola épületé-
ben. A tulajdonjog arányát a rá-
építési szerzõdésben és a telek-
könyvben is rögzítik.”

A „Egyéb” címszó alatt az is-
kola fenntartója biztosítja a hely-
beliek lejárását a Dunához, az is-
kolai sportpálya, valamint a ját-
szótér használatát: „az iskolai ok-
tatás végétõl napnyugtáig, vala-
mint hétvégén reggel 8 órától
napnyugtáig”.

A körzet képviselõjével elõre
egyeztetve évente egyszer bizto-
sítja a környékbelieknek az isko-
la belsõ közösségi tereinek térí-
tésmentes használatát az iskola
oktatás végétõl 22 óráig.

Az önkormányzat vállalja a
Kossuth utca még nem aszfalto-
zott részének, valamint a Vécsei
utcának és a Kusché Ernõ utcá-
nak pormentesítését.

„E megállapodás módosítását,
vagy megszüntetését bármelyik
fél kezdeményezheti a tanítási év
(szorgalmi idõszak) végét meg-
elõzõ 60 nap felmondási idõ be-
tartásával.

Felek szükség szerint, de leg-
alább évente egy alkalommal
konzultálnak az együttmûködés
fejlesztésérõl és az idõszerû kér-
désekrõl.”

KKÉ

Az Önkormányzat és a Kolping iskola

A helyi önkormányzatokkal való nyitot-
tabb, közvetlenebb kapcsolattartás érdeké-
ben a Belügyminisztérium a polgármeste-
rek részére 2004-ben konferencia-soroza-
tot indított. A tavalyi tanácskozások ked-
vezõ tapasztalatait felhasználva 2005. I.
félévében újabb tanácskozás-sorozat in-
dul, melynek keretében fontos és hasznos
szakmai információkkal szeretnék a pol-
gármestereket ellátni. 

A rendezvénysorozat idei Pest megyei
fordulójára 2005. június 7-én a Vármegye-
háza Dísztermében került sor. A közigaz-
gatási eljárás változásának fõ irányairól a
Belügyminisztérium, a polgármesterek ka-
tasztrófavédelemben betöltött feladatairól
a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársai tartottak konzultációval egy-
bekötött elõadásokat.

Forrás: BM

Polgármesterek
konzultáltak
a fõvárosban
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Folytatás az 1. oldalról
- Noha jellemzõen Budapesthez köt

munkám, Gödöt nagyon jól ismerem, hi-
szen itt élek családommal, a településen
számos magánházat és intézményi épületet
terveztem. Úgy gondolom, hogy a fõépíté-
szi feladat sikeres ellátásához szükséges
alapossággal ismerem a város problémáit,
lehetõségeit. Szeretném, ha a fõvárosi kon-
cepcióval szemben -, amely az agglomerá-
ciós területet Budapest holdudvarának te-
kinti - egy önálló település szuverén élete
valósulna meg Gödön. Élhetõ kertvárossá
szeretném formálni lakóhelyünket. Ennek
tudom, hogy van anyagi  feltétele is, mely
feltétel megteremtése nekem is feladatom.

- A fõépítész terveit mennyire határoz-
hatja meg a város pénzügyi lehetõsége, a
mindenkori önkormányzat városépítõ kon-
cepciója? Bizonyára koncepciókban, öt-tíz
éves távlatokban gondolkodik?

- Az elsõ kérdésére azt válaszolhatom,
hogy jelentõsen. A hosszú távú gondolko-
dásban figyelembe kell venni, hogy az itt
lakók két jellemzõ csoportba sorolhatók.
Az egyik csoport tagjai itt élnek és laknak,
egzisztenciájuk teljes mértékben a város-
hoz köti õket, és azokét, akik Gödön élnek,
de a munkahelyük a környezõ városokban
van. Mindkét csoport érdekeit figyelembe
véve szeretném a hosszú távú fejlesztési el-
képzeléseket kialakítani. Ezen kívül úgy
gondolom, hogy a korszerû technológiát
felvonultató ipari vállalkozások számára is
célszerû biztosítani a mûködési területet.
Ám csak a zárt technológiát megvalósító,
korszerû, környezetbarát munkafolyamato-
kat meghonosító ipari vállalkozások telepí-
tését támogatom, melyek munkakultúrája
pozitív hatással lehet az itt élõ emberekre is,
s komoly bevételt jelentenek a városnak.
Jómagam azokkal értek egyet, akik az ipa-
ri vállalkozásokat a 2/Afõút csomádi olda-
lán telepítenék le. Az ipari területen kívül –
mintegy átmeneti zónaként – az olyan kis-
vállalkozások számára is biztosítani kell a
mûködési területet, melyek szervesen hoz-
zátartoznak a városhoz, egyben megélhe-
tést jelentenek a családi vállalkozásoknak.
Ez a vállalkozási szegmens munkát és jö-
vedelmet jelent a település egy meghatáro-
zó lakossági rétege számára. Egyszóval,
élõ, lüktetõ várost szeretnék. Olyat, ahová
ma is nagyon sokan költöznek Budapest-
rõl, mert kedves, hangulatos kertvárosnak
tartják, ahol rendkívül gazdag a kulturális
és a sportélet. Gödnek a régi idõkben is
megvolt a maga bája, sok mûvész épített
villát a Duna-parton. A „Nagy” folyó part-
ja ma is vonzó, kedveltek az Olajfa Mû-
vészház rendezvényei, az Ady Klub, József
Attila Mûvelõdési Ház, a Városi Könyvtár
programjai. Jól látható, hogy a város három
súlypontján alakultak ki a kulturális centru-
mok, melyekre határozott lakossági igény
van. Örülnék neki, ha ezeket a centrumokat
tovább tudnánk fejleszteni. Jó volna, ha a
felsõgödi és az alsógödi strandhoz hasonló
színes sport és kulturális élet színtere lenne
a közép gödi terület is. A Dunapart Üdülõt
még több kulturális programmal, funkció-
val ruháznám fel, hiszen az objektum kivá-
ló adottsággal rendelkezik, jól megközelít-
hetõ, megoldott a parkolás is. De jó esélyt
látok arra is, hogy a sziget környékén szin-
tén tartalmas kulturális és víziélet alakuljon
ki, melyet igényelnek az emberek. ADuna-
part a sportolást, a pihenést, a feltöltõdést, a
kikapcsolódást kell, hogy szolgálja. Én hár-
mas tagozódásban képzelem el a várost;

keleten az ipari és a vállalkozási zóna, me-
lyet a lakóövezet – benne kulturális és
egyéb funkciót ellátó alközpontokkal, a ter-
málfürdõ, a golfpálya, a város tüdejét jelen-
tõ zöldfelülettel - követ, s végül nyugaton a
Duna-parti sáv, ahol sétány kapcsolja össze
a felsõgödi és az alsógödi strandot. Ez a vá-
rosszerkezet olyan keretet ad a település-
nek, amely természeti és épített értékeivel
vonzza az itt élõ és az idelátogató embere-
ket. 

– Az intézményhálózatok bõvítésérõl,
fejlesztésérõl hogyan vélekedik? Ön hol
alakítaná ki a városközpontot? 

- Talán meglepõ, amit mondok, de ne-
kem valamelyest más az elképzelésem,
mint amit a korábbi városrendezési terv tar-
talmaz. Szerintem nem feltétlenül - negatí-
vum az, ha nincs egy kiemelt centruma a
városnak, mint amit többen hiányolnak
Gödön. Ugyanis a város két meghatározó
pontján, Alsógödön és Felsõgödön is több
funkciót ellátó alközpontok épültek ki, me-
lyeket a középsõ gödivel szeretnék össze-
kapcsolni. Ebben a folyamatban jelentõs
szerepet szánok a régi kettesnek, a Pesti út-
nak, melyet szeretném, ha átvehetnénk vá-
rosi kezelésbe, intenzív forgalmát pedig, át-
terelni a 2/A-ra. Hiszen „a régi kettes” Göd
fõutcája, mellette épültek ki az intézmé-
nyek, üzletek, éttermek, szolgáltató egysé-
gek. Ha ezt a koncepciót sikerül megvaló-
sítani, és a meglévõ település-alközponto-
kat újabb funkciókkal felruházni, akkor
senki sem fogja hiányolni a településköz-
pontot. Az intézményhálózat bõvítését is
másképpen látom, sokaktól eltérõ a szak-
mai koncepcióm. Azt én is vallom, hogy
nagyon jó iskoláink vannak, komoly szak-
mai múlttal, kiváló tanári gárdával, remek
továbbtanulási eredményekkel büszkél-
kedhetünk. Göd nagyon vonzó, az elmúlt
félévtizedben 3-4 ezerrel, 30 százalékkal
nõtt a település lélekszáma. Sokan törnek
lándzsát új gimnázium építése mellett. Én
viszont azt mondom, hogy a meglévõ érté-
keinkre építve inkább bõvítsük, fejlesszük
12 osztályossá meglévõ, jól mûködõ isko-
láinkat. A tradícióinkat ápolva, a régit fej-
lesztve teremtsük meg a 12 osztályos, gim-
náziumi oktatás feltételeit. A város intéz-
ményeiben jó munkát végeznek pedagógu-
saink. Afolyamatosság adott, szerencsére a

településen sok gyermek születik, a lét-
számnövekedés miatt új bölcsõdét kell épí-
teni. Különösen fontosnak tartom, hogy a
gyermekek nevelését, a szülõhely, a lakó-
hely megszerettetését már a bölcsödében el
kell kezdeni. Nagyon örülök annak, hogy
az épülõ új bölcsõde építési költségébõl 90
% vissza nem térítendõ támogatást nyert a
város. A sikeres pénzügyi pályázathoz az
építészeti terveket irodánk készítette, amire
külön büszke vagyok. Több intézmény van
a városban, melynek tervezése a nevemhez
fûzõdik. Én terveztem a Huzella Tivadar
Általános Iskola új tantermi épületét és a

most épülõ városi sportcsarnokot. A sport-
csarnokkal kapcsolatban csak annyit kívá-
nok megjegyezni, sajnálattal tapasztaltam,
hogy a korábbi kivitelezõ saját mulasztása-
it, hibás és késedelmes teljesítését tervhibá-
ra hivatkozva próbálta kimagyarázni. Az
általunk készített tervek minden szakható-
sági és egyéb szükséges jóváhagyással, en-
gedéllyel rendelkeztek, kiállták a közbe-
szerzés próbáját. Az új kivitelezõ lendületes
munkavégzése reményeim szerint lehetõvé
teszi, hogy a sportcsarnokot mindannyian
rövid idõn belül használatba vehessük. Bí-
zom benne, hogy az épülõ új bölcsõde nem
lesz ilyen hányatott sorsú. Örülnék neki, ha
a termálfürdõ rekonstrukciója keretében si-
kerülne létrehozni egy egészségügyi cent-
rumot, amelyben gyógyellátást biztosító
nappali kórház kerülne elhelyezésre. Arek-
reáció, a sportolás, az úszás lehetõsége, a
szomszédos golfpálya szolgáltatásai, a vá-
ros oxigénforrását jelentõ zöldliget Göd
egyik legértékesebb területévé emelte ezt a
városrészt. Ezt a varázslatos „szigetet” sze-
retném újabb vasúti átjárók kialakításával
összekapcsolni a Pesti út környezetével. 

- Ezt hogyan képzeli el, mert gondolom
ez a feladat – a kettes út forgalmának a 2/A-
ra irányításához hasonlóan - jócskán meg-
haladja a város lehetõségeit, hatáskörét? 

- Valóban, de nem mondhatunk le róla.
Ugyanis, ha a jelenleginél több átjárót tu-
dunk létesíteni a vasút alatt, akkor lehet job-
ban összefogni, szerves egységgé formálni
a várost. Mint már utaltam rá pozitív fejlõ-
dési irány a kettes út belvárosi fõutcává ala-
kítása, melyre merõleges lehet „felfûzni” a
lakott területeket. Ebbe az irányba szeret-
ném elmozdítani a városfejlesztést. A 2/A

fõút szélesítését, bõvítését hamarosan el-
kezdik, s remélem ez azt is magával hozza,
hogy a város két végénél kiépülnek a leága-
zó csomópontok. Én nem tartom szeren-
csés megoldásnak, hogy korábban a bócsai,
falusias lakóövezetre zúdították a nagyvá-
rosi forgalmat. Délen a Nemeskéri út ma-
gasságában, vagy - esetleg attól is lejjebb
Göd és Dunakeszi határán, míg északon a
szõdi határvonalnál tartom szakmai szem-
pontból ideálisnak a régi kettest a 2/A-val
összekötõ utak építését, a leágazó csomó-
pontok kialakítását. Csak így lehet „elteríte-
ni” a forgalmat városrészek között. Termé-
szetesen ezen célok megvalósításához egy-
séges fellépésre, okos lobbizásra van szük-
ség. Csak így tudjuk megnyerni terveink
megvalósításához a fõhatóságokat, amire
reális esélyt látok, hiszen tudomásom sze-
rint program szinten foglalkozik vele a
Nemzeti Autópálya Rt. Ha a két összekötõ
út megépül, akkor - jelentõs mértékben
tehermentesülnének Göd belsõ útjai. 

- Ha már az utakról beszélünk, érdekel-
ne, ön milyen lehetõséget lát arra, hogy a
ma még a város úthálózatának 60 százalé-
kát kitevõ poros, gödrös utakat mikor lehet
felszámolni? Mikorra várható, hogy asz-
faltozott utakon közlekedhet a gödiek több-
sége?

- Nagy értéknek tartom, hogy ez év nya-
rára-õszére szinte 100 százalékosan kiépül
Göd szennyvízcsatorna-hálózata. Jóma-
gam is azt tartom, hogy csak a beruházás
befejezését követheti az újabb nagy projekt,
a város úthálózatának aszfaltozása. Ezen
fejlesztések jelentik a város jövõjét. A kor-
szerû infrastruktúra hálózat kiépítése növe-
li lakóhelyünk értéket, javítja a gödi embe-
rek közérzetét. Természetesen, mint min-
den, ez is pénz kérdése. Sajnos annyi forrás
nem áll rendelkezésünkre, hogy minden
utat megépítsünk, de legalább az elõkészü-
leti munkát el kell végezni, hogy – a pénz
függvényében – szakaszosan haladhasson
az útépítés. Jó gondolatnak tartom, hogy az
önkormányzat – a csatornaépítéshez hason-
lóan – társulási formában, a lakossággal
összefogva szeretné megoldani az útépítés
gondját. 

- Napjainkban mit tekint a legfontosabb
feladatnak?

- Hogy mielõbb elkészüljön a sportcsar-
nok, melyet úgy terveztünk, hogy a sport-
események mellett otthont adhasson a vá-
rosi szintû rendezvényeknek is. Részben
emiatt sem terveztünk kerítést, nyitottságá-
val azt szerettük volna közvetíteni, hogy a
város polgárai még inkább magukénak
érezzék. Remélem, hamarosan jó közössé-
gi programok színhelyeként válik népsze-
rûvé a lakosság körében. 

- Fõépítészként mikor érezné sikeresnek
tevékenységét?

- Ha sikerülne megvalósítani a város
szerkezetében az említett hármas tagozó-
dást, ha a helyi vállalkozók mûködési tere
bõvülne, a civil közösségek, önszervezõdõ
csoportok számára minden településrészen
kialakulna a mûvelõdés, szórakozás, a ki-
kapcsolódás helyi fóruma. Szeretném, ha
intézményeink továbbra is jól mûködné-
nek, korszerûek lennének, a város közleke-
dési gondjai megoldódnának. Ha sikerülne
élhetõ, kellemes kertvárost teremteni, az
embereket úgy összefogni, hogy szeresse-
nek Gödön élni. 

- Kívánom, hogy sikerüljön mindannyi-
unk örömére! Köszönöm az interjút.

VETÉSI IMRE

Élhetõ várost szeretnék…
Interjú Pál Katalin fõépítésszel
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Kommunális 
adó-kompenzáció

Tisztelt lakosság!
AGöd Város Önkormányzata által a 21/2005 (IV.29.) számú rendelet szerint a csator-
naépítés V. üteme kapcsán nyújtható kommunális adó-kompenzáció igénylésének
leadási határideje a 2005-ös évre vonatkozóan 2005. június 30.
Az igénylõlapok beszerezhetõek a Polgármesteri Hivatalban.

DR. SZINAY JÓZSEF GÖD VÁROS JEGYZÕJE

Felhívás
A 2005-2006-os tanévre a Kastély Óvodába

iratkozott gyermekek szüleinek
Tisztelt Szülõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban a tájékoztató
szülõi értekezletet 2005. augusztus 24-én 17.00 órakor tartjuk a Béke úti
épületünkben, melyre szeretettel hívjuk Önöket. Ezúton közöljük, hogy a
május 31-ig jelentkezett gyermekeket a 2005-2006-os tanévre felvettük.

KARASZEK ERNÕNÉ ÓVODAVEZETÕ

KÖZLEMÉNY
Az OVIT Rt. felhívása alapján ezúton közzé tesszük, hogy 2005. április-május hónap-
ban az ALBERTIRSA-GÖD 400 kV-os távvezeték felújítási munkáit végezték.A
terepen való mozgás során gépeik esetlegesen taposási kárt okozhattak az érintett
ingatlanokon: akkor a terület tulajdonosát, használóját kártalanítás illeti meg.
Kártalanítási igényüket személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következõ címen:
OVIT Rt. Központi Távvezeték Létesítési Üzem, 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

DR. SZINAY JÓZSEF SK. FÕJEGYZÕ

Értesítjük az érintetteket, hogy a város temetõiben a sírhelyek megváltási ideje 25 év,
a kolumbárium használat 10 évre szól. Kérjük, hogy amennyiben a temetéstõl szá-
mított fenti idõszakok elteltek, a sírhelyeket szíveskedjenek újra megváltani. 

Az 1980 elõtti sírhely-megváltás, illetve 1995 elõtt váltott kolumbárium használat jár
le idén. 

Alejárt és meg nem váltott sírhelyek 1 év türelmi idõvel újra felhasználhatók temet-
kezés céljára. 

Asírhely-megváltás díja: egyes sírhely 10.300 Ft, kettes sírhely: 20.500 Ft, gyermek
sírhely 5.100 Ft. Kolumbárium használat díja: egyes: 5.200 Ft, dupla 10.300 Ft. 

A megváltás a Településellátó Szervezet központjában lehetséges: 2132 Göd, Du-
na u. 5., hétfõtõl - csütörtökig  07.00-órától 15.00 óráig, pénteken: 07.00-órától 13.00
óráig.                              Telefon: 531-155, 531-156. Ügyintézõ: Kovácsné Szabó Rita.

Sírhelyek megváltása

KÖZLEMÉNY
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Gödi Szervezete 2005. május 31-én ülést tar-
tott, ahol egyhangú szavazással a következõ javaslatokat hozta:
1./ A Fidesz-MPSz felkéri Göd Önkormányzat Képviselõ-testületét, hogy állítson fel
egy bizottságot, amely kivizsgálja a felsõgödi tornacsarnok teljes  tervezését,
kivitelezését a hozzá tartozó dokumentációval együtt. Ezt követõen az eredményt
tegye közzé azért, hogy a lakosság objektív képet kaphasson a beruházás valós
helyzetérõl!
2./ Felkérjük a Pénzügyi Bizottság elnökét, adjon részletes tájékoztatást arról, hogy a
2005-ös költségvetésben milyen anyagi források állnak rendelkezésre a külföldi utak
finanszírozásra, ebbõl mennyit használtak fel.
3./ Tájékoztatást kérünk, kik vettek részt ezeken az utakon, a résztvevõ képviselõk
tájékoztassák a testületet, a lakosságot, hogy élményeiket, tapasztalataikat a jövõben
milyen módon tudják kamatoztatni Göd város javára.

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG GÖDI SZERVEZETE

2004 októberében új, magyar alapít-
vány alakult meg azzal a céllal, hogy
megsegítse a magyarországi kórhá-
zakban fekvõ, súlyosan beteg gyerme-
keket. Az Alapítvány neve: „Mosoly-
gó Kórház”. A Kuratórium kilenc ki-
emelt magyarországi gyermekgyógy-
ászati intézmény vezetõjébõl és két jo-
gászból áll.

A Mosolygó Kórház Alapítvány te-
vékenysége és céljai:

1. A kórházi kezelésben részesülõ

beteg gyermekek rehabilitációjának
elõsegítése, közérzetük javítása zenei és
más mûvészeti programok, valamint
zenemûvészek és képzõmûvészek se-
gítségével. E tevékenységben hivatásos
muzsikusok és más mûvészek mûköd-
nek együtt.

2. A gyermekkórházak megfelelõ
mûködésének segítése a szükséges or-
vosi mûszerek és felszerelések beszer-
zésének támogatásával.

Az anyagi háttér megteremtése ér-
dekében a Kuratórium holland elnöke,
Dr. Albert Royaards kerékpárkörutat
tesz meg. Az ún. „Magyarországi Ke-
rékpár Körút” (Tour of Hungary) során
hazánk 252 városának, megyei szék-
helyének, valamint Budapest 23 kerü-
letének polgármestereit is felkeresi. A
több mint 6000 km-es út négy hóna-
pon át tart. Az Alapítvány kabalája
„Dr. Puli”, akinek feladata erõt adni a
kerékpáros számára, ezért gazdája mö-
gött foglal helyet, és bíztatja arra, hogy
Dr. Albert Royaards erejével és „Dr.
Puli Bölcsességével” el fogják érni a
kitûzött nemes célt. Ugyanakkor levél-
ben fordultak „Hazánk tiszteletre mél-
tó összes városi és települési polgár-
mesteréhez” hogy õk is támogassák
céljuk elérését: városonként 200.000
Ft, egyéb településektõl 20.000 Ft ado-
mány összegyûjtése lenne kívánatos
hozzá. „Mi kizárólag a magyar kórhá-
zakban fekvõ beteg gyermekek meg-
segítéséért dolgozunk, függetlenül val-
lási, származási és más szempontok-
tól.” - írják ismertetõjükben

Dr. Royaards – jogász és bankár –
Hollandiában született 1943-ban. Mun-

kaidejének nagy részét Magyarországon
tölti azzal a céllal, hogy segítse az itteni
kórházakban fekvõ beteg gyermekeket.
Abelga állampolgár, aki érdekes akcen-
tussal, de elég jól beszéli nyelvünket,
Gödön is megfordult, ahol fogadta Sán-
dor István polgármester. Aszívélyes be-
szélgetés keretében Dr. Royaards tájé-
koztatást adott a tervezett 6000 kilomé-
terbõl eddig megtett útjáról. Ígéretet ka-
pott arra, hogy a gödi önkormányzat
anyagilag is támogatja ügyüket. 

A polgármester úr ezúton felkéri vá-
rosunk vállalkozóit, hogy szintén támo-
gassák adományaikkal a megismert ne-
mes cél elérését! Csekket beszerezhet-
nek a Polgármesteri Hivatalban.

KKÉ

Kérjük, legyen Ön is tagja a Mosoly-
gó Kórház Lovagok Rendjének! Há-
lás mosoly – tetszõleges adomány:
Dr. Puli-mosoly-5000.- Ft felett; Szív-
bõl jövõ mosoly- 4500.-Ft; Örömteli
mosoly-4000.- Ft; Bátorító mosoly-
3500.-Ft; Zenés mosoly- 3000.- Ft;
Huncut mosoly-2999.-Ft; Boldog
mosoly-2500.-Ft; Vidám mosoly-
2000.-Ft; Bájos mosoly- 1500.-Ft;
Kedves mosoly-1000.-Ft

Sok köszönet mindenért!

Mosolygó Kórház Alapítvány 1051
Budapest, Arany János utca 15.,
Tel./Fax: 06-1 3020060, Irodavezetõ:
dr. Nemeskéri-Kiss Zita, 06-30-203-
8786; Honlapkezelõ: Regéczy-Nagy
Enikõ, 06-30-552-3871;

E-mail: info@mosolygokorhaz.hu,
Honlap: www.mosolygokorhaz.hu 
Adószám: 18115532-1-41, Forint-
bankszámlaszám: ING Bank
13700016-04321019

Mosolygó Kórház Alapítvány
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A Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság
(KOB) májusi rendkívüli ülésén megalakult
a városi intézményvezetõk munkaközössége. 

A városi intézmények költségvetési igé-
nyeit idén 50 millió forinttal kurtította meg a
testület, így az oktatási és gyermekintézmé-
nyekben kevesebb pénz jut a mûködésre, a
kötelezõ feladatok ellátására, fejlesztés-
re. Közös erõvel hatékonyabb lehet az érdek-
képviselet, az anyagi eszközök felhasználá-
sa, továbbá egy ilyen jellegû munkacsoport
sikeresebben „készítheti elõ a talajt” a kistér-
ségi pályázatokhoz, nem utolsó sorban pedig
segíthet az információcserében. A munka-
csoport megalakításának ötletét az elõzõ bi-
zottsági ülésen a KOB alelnöke, Rábai Zita
vetette fel. A javaslatot a KOB-tagok támo-
gatták, az érintettek pedig elfogadták, majd
saját kezükbe vették az irányítást: informális
összejövetelükön kimondták a munkacsoport
létrejöttét, és megbízták Lukács Istvánnét, a
felsõgödi iskola igazgatóját szóvivõjüknek.

A május 19-én létrejött munkaközösség
tagjai: a két általános iskolai és a két óvoda-
vezetõ, a bölcsõdevezetõ, a Pedagógiai
Szakszolgálat, a könyvtár és a mûvelõdési
ház vezetõje. Terveznek új állandó tagokat is
meghívni, valamint vendégként az aktuá-
lis témában kompetens civil szervezetek
képviselõi, illetve hivatali és külsõs szakem-
berek (építész, szociológus stb.) segíthetik
majd munkájukat. Az üléseikre állandó meg-
hívottként várják a KOB képviselõjét, és az
aktuális témától függõen az önkormányzat
más szakbizottságainak képviselõjét (pl. a
városfejlesztési, a pénzügyi, a népjóléti bi-
zottságokból stb.) 

Szükség és igény szerint hívják össze a
munkacsoportot. Elsõ alkalommal június
elején tanácskoztak az alábbi témákról:

- felsõgödi új tornacsarnok hasznosítása
(ki kezelje, mik a mûködtetés fedezetének
forrásai, stb.) 

- gyermeklétszámok alakulása az intézmé-

nyekben (lezárult a beiratkozás: van-e elég
férõhely az intézményekben; mi lesz a hely-
hiány miatt elutasítandó gyermekekkel?) 

- demográfiai helyzet és elõrejelzés - vá-
rosi szintû felmérés szakemberrel történõ el-
készíttetését kérik az önkormányzattól, illet-
ve a korábbi felmérés aktualizálását. (Meg-
válaszolandó kérdések: csökkenni vagy nö-
vekedni fog-e a gyereklétszám; szükséges-e
a férõhelybõvítés; kellenek-e új intézmé-
nyek?)

Döntéseiket a KOB elé terjesztik, amely –
ha arra alkalmasnak találja a beterjesztést –
azt javasolja megvitatásra és döntésre a kép-
viselõ-testületnek is.

Következõ alkalommal várhatóan szep-
tember elején ülnek majd össze a tanévkez-
déssel kapcsolatos teendõk megbeszélésére,
valamint a következõ évi költségvetési igé-
nyeik közös megfogalmazására.

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Intézményvezetõk munkaközössége
A mûvelõdésért és az oktatásért felelõsek

Az intézményvezetõk munkaközösségi
megbeszélésére a Németh László általá-
nos iskolában került sor. Meghívott ven-
dégek voltak az oktatási bizottság tagjai.
A napirend elõtt sor került az épülõ tor-
nacsarnok (iskolai tornatermek) megte-
kintésére.

- A résztvevõk meggyõzõdhettek,
hogy a megkezdett munkák folytatód-
nak. Az új fõvállalkozó korrektnek, szak-
mailag hozzáértõnek bizonyul, s meg-
ígérte, hogy tájékoztatás nélkül új mun-
kafolyamatokhoz nem fognak. Megtör-
tént a tetõ szigetelése, a csempézés, az aj-
tók behelyezése, a vízelvezetés; a padló
burkolása és az elszívó berendezések fel-
szerelése folyamatban van – beszél az
igazgatónõ a tapasztaltakról. Remélik,
hogy rövidesen birtokukba vehetik az
épületet, mert nagy öröm számukra,
hogy azzal a gyerekek és a szülõk kíván-
sága teljesülhet majd. A heti 94 kötelezõ
testnevelési órát és az órán kívüli sport-
foglalkozásokat szeptembertõl itt szeret-
nék megtartani.

- Hálásak vagyunk a polgármester úr-
nak és Göd ÖK Képviselõ-testülete tag-
jainak, hogy a beruházás mellett döntöt-
tek – folytatja. Az iskola szerves része az
új létesítmény, ezért az igazgatónõ kész
felvállalni annak üzemeltetését, ameny-
nyiben a képviselõ-testület ezt megsza-
vazza.

Az iskolák és az óvoda vezetõi szep-

tembertõl 1-1 rendszergazda státuszt kér-
tek a számítógépek üzemeltetéséhez,
karbantartásához, programok telepítésé-
hez stb.

Akastély óvoda vezetõje örömmel tu-
datta, hogy megkezdõdött az épület fel-
újítása, a tetõszerkezet, a nyílászárók
cseréje. Agyermekek elhelyezését zavar-
talanul oldották meg. Kérik a nyári idõ-
szakban az óvodák 3 hetes zárását.

Akönyvtár vezetõje a megnövekedett

idegenforgalomra tekintettel javasolta,
hogy készüljön a városról színes ismerte-
tõ.

- Szó volt a tanév befejezésérõl, az új
tanév elõkészítésérõl, a gyermeklétszám
várható alakulásáról is. Jó hangulatban,
bizakodva tekintünk a nyár és az új okta-
tási év elé - foglalta össze a továbbiakat a
munkaközösség választott szóvivõje,
Lukács Istvánné.

NLI-KÉ

Bizakodnak az intézményvezetõk
Összehangolni az oktatást és mûvelõdést

A város oktatási és mûvelõdési intézményeinek nagyobb szakmai önállóságához segítheti hozzá ve-
zetõiket a létrejött munkaközösség. – Ha jobban megismerjük egymást, gyorsabban és hatékonyab-
ban oldhatjuk meg saját hatáskörben közös gondjainkat, saját feladatainkat, vagy segíthetünk ve-
zetõtársainknak. Így sikerült már a múlt évben a mi gyerekeink, idén pedig az óvodások, illetve a
bútorok más intézményben való átmeneti elhelyezése az építkezési, felújítási munkák idejére – hall-
hattuk Horváth Ferenc iskolaigazgató úr véleményét. A továbbiakban Lukács Istvánné igazgató
asszonyt, szóvivõt kérdeztük elsõ összejövetelük tapasztalatairól.

GÖD VÁROS 
POLGÁRAINAK 
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Összefogtak néhányan, akik folytatni szeretnék a szép hagyománnyal rendelkezõ
Horizont Irodalmi Klub összejöveteleit. Elhatározták, hogy szeptember 16-án fél
hatkor találkoznak ismét – oda már várják a további érdeklõdõket -, és
megválasztják leendõ vezetõjüket is. 

Helyreigazítas
Ezúton kérünk elnézést mind-
azoktól, akiket mélyen érintett a
HORIZONT Klub volt vezetõje, 

Selmeci László
nevének helytelen megjelenése
májusi lapszámunk 15. oldalán.

GK Szerkesztõsége
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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:

június 16-án, csütörtökön 15.00-17.00 óra között; 
Vác, Városházán:

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

július 14-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Göd, Polgármesteri Hivatalban:

július 21-én, csütörtökön 15.00-17.00 óra között;
Telefon: 06-70 284 8942

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET munkaterv szerinti
soron következõ ülését

június 23-án, csütörtökön 09.00 órától tartja.
Érdeklõdni az 530-030 telefonszámon lehet. 

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
Bereczki Albert 61 éves
Kuti Istvánné sz. Romvalter Jolán 67 éves
Mathesz Imre 45 éves
Oláh János 63 éves
Fürjes Jánosné sz. Firniksz Terézia 90 éves
Molnár Jenõ Dömötör 74 éves
Madarász Áron 68 éves
Marozsán László 45 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Jankai Zsuzsanna Mezei Gábor József
dr. Szabó Éva dr. Kiss Keve Tihamér
Váradi Ibolya Szalontai Béla
Juni Katalin dr. Zanathy László
Szabó Andrea Beáta Pereházy György
Hámori Gabriella Szabó Tamás
Czvitkovics Andrea Borsos József
Sánta Nóra Gerley Tamás
Kner Andrea Ildikó Zsitnyányi Zoltán
Kassai Beáta Mária Oroszlán Péter
Berta Gabriella Rendeki Ferenc
Barta Noémi Czerovszki Zoltán
Varga Nóra Kinga Kovács András Attila
Moksony Eszter Mária Horváth Gábor

Sok boldogságot kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett szüle-
im – Szarka Csaba és Szarka Csabáné és bátyám ifj. Szarka
Csaba – temetésén részt vettek, részvétüket nyilvánították és
elhelyezték gyönyörû virágaikat.

SZARKA ZSOLT ÉS NAGYSZÜLEI

Meghívó
Szeretettel várunk minden 

kisgyermekes családot
2005. június 25-én

bölcsõdénkbe!
Családi játszónap

Helyszín: Bölcsõde Göd, Rákóczi u. 142.
(a felsõgödi vasútállomásnál)
Programok 09.00 órától egész nap folyamatosan!
Játékos vetélkedõk:   

vízhordás, virágszedõ verseny,
horgászat, célbadobás,
talicska toló, ugráló, lépegetõ akadály-
verseny,
kötélhúzás, zsákban futás
Közben: 
homokvárépítés, gyurmázás, 
nyomdázás, rajzolás, színezés,
ügyességi játékok,
arcfestés,
táncbemutató,  közös tánc

11.30 -kor és 15.30 –kor: Tombolasorsolás!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
A BÖLCSÕDE DOLGOZÓI

BÜFÉ                                      TOMBOLA

Kedves Olvasóink!
Könyvtáraink nyári zárvatartása a következõ

A Központi- és Gyermekkönyvtár, Alsógöd, Pesti út 72.: 
2005. júl. 04. – júl. 31. között zárva!
Nyitás: augusztus 1-én, hétfõn 13.00 órakor.

Az Ady Fiókkönyvtár, Felsõgöd, Kálmán u. 13.: 
2005. aug. 1. – aug. 31. között zárva!
Nyitás: szeptember 1-én, csütörtökön 09.00 órakor.

KÖNYVTÁROSOK

Helyreigazítás
- A Szabad Demokraták Szövetsége Gödi Szervezete tisztújító ülésén
megszavazott ügyvivõi testület névsorát hibásan juttattuk el a Gödi
Körképhez, így az a szerkesztõség hibáján kívül tévesen jelent meg
a májusi lapszámban, a 14. oldalon.

A ügyvivõi testület névsora helyesen:
Bujdosó Károly, Horváth Andor, Somkuti Gábor, Nyilas Árpád

A helytelenül közölt adatok által okozott kellemetlenségekért
elnézést kérünk az érintettektõl.

SZDSZ GSZ

Helyreigazítás
Májusi lapszámunk Intézményesült gondoskodás c. cikkében, az 5.
oldalon elírás történt az intézményvezetõ nevében, mely miatt elné-
zést kérünk az érintettõl. A Területi Gondozási Központ vezetõ-he-
lyettese:

Szegvári Andrea!
GK SZERKESZTÕSÉGE
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Folytatás az 1. oldalról.
A belépõ vendégeket egy-egy szál

gerberával fogadták a kis segítõ gyere-
kek. Most is nagyon gazdag mûsor kere-
kedett az immár V. Pedagógus Napi
Koncert alkalmából, melynek házigaz-
dája hagyományosan a város vegyeskara
– ma már Gaude Kórus. Õk Utassy Fe-
renc, a Jézus Szíve Templom Kórusa
Tóth-Cseri Mária vezényletével énekel-
tek. A Huzella iskolából Zachár Zsuzsa
tanárnõ Adler Brigitta 4. osztályos,
Kóréhné Szûcs Mária Mayer Norbert és
Süle Judit 3. osztályos tanulókat készítet-

te fel prózai és verses produkciójukra.
Tóthné Barcs Ágnes, a szõdi Hunyadi
János általános iskolában tanító gödi kó-
rustitkár ez alkalommal kis tanítványait
is elhozta közénk – Ojtozi Anett nyolca-
dikos verssel, a Szõdi Szószátyárok cso-
port Oscar Wilde A boldog herceg címû
színjátékával léptek fel. 

A Gödi Zeneiskola növendékei közül
Stefánné Kelemen Judit tanítványa, Ser-
fõzõ Nikolett fuvolán játszott, zongorán
Szabó Katalin tanárnõ kísérte. Stefán Ti-
vadar zeneiskolai ütõhangszeres tanár
váci díjnyertes gyermek ütõhangszeresei
most is nagy sikert arattak.

Végezetül a két kórus összkara
Utassy Ferenc dirigálása mellett Kodály
Zoltán Magyarokhoz címû mûvével
ajándékozta meg az ünnepelteket.

Dr. László Domokos önkormányzati
tanácsnok úr a vendéglátók, a szereplõk
és a házigazdák nevében szólt az össze-
gyûltekhez. Õ maga is pedagógusként
kezdte pályáját, 1945-ben kitûnõvel szer-
zett kétnyelvû tanítói oklevelet. 1946-tól
két évig Kúnhegyesen mûködött peda-
gógusként, majd a Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetemet elvégezve ott is taní-

tott. Egyetemi docensi címéhez akkor
kötelezõen el kellett végezne egy közép-
iskolai tanári szakot is. 1957-tõl nem ta-
níthatott tovább, mert ’56-ban az egye-
tem katonai parancsnoka volt. Három
hónapi bujkálás után egy „szövetkezetbe
számûzték”. A továbbiakban hivatását a
gyakorlati mezõgazdaságban folytatta.
1990. december 19-én rehabilitálták. 

Dr. László Domokos ünnepi beszédé-
ben szívhez szólóan emlékezett a régi,
szép pedagógusi éveire: - A mi idõsza-
kunkban, ahogy mondták, „a pedagógu-
sok a nemzet napszámosai” voltak… Én
is pedagógus vagyok, a Csíksomlyói Ta-
nítóképzõbe jártam, büszke vagyok rá!
Magyarország legszebb zarándokhelyén
a ferences szerzetesek tanítottak, mi ott
minden órát énekkel kezdtünk. Õk nem
csak egyházi énekeket énekeltettek ve-
lünk, hanem népdalokat és másféle dalo-
kat is. Nagyon boldog voltam, amikor
másodéves koromban én is bekerültem
az énekkarba, mert az akkor megtisztel-
tetés volt bárki számára – mesélte.

- Ma a koncerteken, ahol tízezrek ösz-
szegyûlnek, szinte õrjöngésig tömjéne-
zik azokat, akik semmitmondó, ordibáló

énekekkel szórakoztatják õket. Sajnos el-
jutottunk oda, hogy elõkerül a drog is…
És akik érzik, hogy mást is kell adni a fi-
ataloknak, a magyar nemzetnek, azok a
pedagógusok, tanítók, oktatók, karmes-
terek, kórustagok, énekmondók. Õk

megpróbálnak kis szigeteket teremteni
és továbbvinni a magyar nemzeti kultú-
rát. 

Magyarországon átéltünk sok törté-
nelmi korszakot. A XX. század elején, a
két háború közötti és a második világhá-
ború utáni idõkben elnyomták vagy túlli-
citálták az igazi magyar dal- és zenekul-
túrát. De azért mégis megmaradtak ezek
az énekek. Amióta elõször megtanultam,

azóta nem felejtem, hogy „Tavaszi szél
vizet áraszt”... A mi falunkban, a Maros
mentén is született egy ének: „Erdõ, er-
dõ, erdõ, marosszéki kerek erdõ”... mi-
lyen szép tartalom van egy ilyen dalban!
Én azzal szeretném köszönteni, aki eljött,

meghallgatta a fellépõket, és aki szere-
pelt benne, hogy sok sikert kívánok az
életükhöz, a mûsorhoz egyaránt. Tompa
Mihály szavait idézem: „Fiaim, csak
énekeljetek!” – zárta gondolatait az ün-
nepi szónok.

A nyugdíjas és gyakorló pedagógu-
sok az ünnepséget követõ fogadáson ar-
ra a kérdésre, hogy milyen érzéssel jön-
nek erre az évente visszatérõ, már sajáto-
san gödi jellemzõket hordozó ünnepség-
re, így válaszoltak:

- Jó érzéssel! Megnézzük a gyereke-
ket, hogyan fejlõdtek, nekünk ez nagy él-
mény. A kollégák munkájával és egy-
mással is ismerkedünk. Örülök, hogy itt
vagyok – mondta kedvesen Kéryné
Makay Zsuzsanna, Németh László isko-
lás pedagógus.

- Én nagyon szeretem a pályát, én
szívvel-lélekkel dolgoztam benne. Már
’97-ben nyugdíjba mentem, de alig tu-
dok elválni tõlük. Az életemet õk tették
ki, ha újra születnék is, pedagógus len-

nék. Ha tehetem, mindig eljövök, szere-
tek a gyerekekkel és a kollégákkal talál-
kozni. Az A+V alapítványnak dolgozom
és segítek. Szeretem Annuska nénit, aki-
rõl elneveztük az alapítvány, mert az
A+V Vízváry Annára utal. Vele egy rö-
vid ideig együtt tanítottam, kedveltem õt.
Ha lehet, mindenben segítem õket. A
szavalóversenyeket is elmegyek meg-
hallgatni – számol be röviden pályájáról
Ács Éva.

- Szívesen jövök és énekelek, nem ér-
zem kötelezettségnek, külön feladatnak
hogy mi vagyunk a házigazdák. Hozzá-
tartozik a kórus életéhez ez az ünnepség,
s a zeneiskola, valamint a két általános is-
kola felváltva csatlakozik hozzánk – nyi-
latkozik egy Gaude énekkari tag, Eszter-
gomi Éva, aki pedagógus is. 

KÁSA ÉVA

Énekszóval is köszöntve

Pedagógus Nap 
színpadon és nézõtéren

Egy új klub szervezõdésének lehetünk tanúi a Szegedi Sándor úr ál-
tal több ízben összehívott magyar nóta délutánokon. Nagy számú,
énekelni szeretõ fiatal és idõsebb, nyugdíjas jött össze mindannyi-
szor. Az érdeklõdõk létszáma arra enged következtetni, hogy bár sok
szervezet és baráti civil csoport mûködik Gödön, ez a színfolt hiány-
zott! Köszönjük a zeneszó és terített asztal melletti szép együttléte-
ket. A következõ találkozók idõpontja június 24-e és július 29-e,
mindkettõ pénteki nap.  Az alsógödieket szerencsére a József Attila
Mûvelõdési ház elõl 16.30-kor induló kisbusz szállítja a helyszínre,
a Dunapart Üdülõbe.

EGY ÉNEKLÕ RÉSZTVEVÕ

Vidám, baráti nótázás M E G H Í V Ó
Ezúton szeretettel meghívom Önt és kedves családját a

Nótakedvelõk Gödi Klubjának 
következõ összejövetelére

2005. 06. 24-én, pénteken 17.00 órára
a Dunapart Üdülõ Színháztermébe,

Felsõgöd, Jósika u. 14.

(Az utána következõ találkozó 07. 29-én, 
pénteken 17.00-tõl lesz ugyanott!)

Szegedi Sándor alapító
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XII. Ifjúsági Képzõmûvészeti 
Alkotótábor

Göd 2005. július 4 – 15.
József Attila Mûvelõdési Ház 

(Göd, Pesti  út 72. Tel: 27/532-160)

KERÁMIA, TÛZZOMÁNC
ÉS TEXTIL SZAKOKRA

MÉG VÁRJUK A JELENTKEZÕKET!
Atábor bejárós formájú, naponta 900-1530 -ig tartanak 

a foglalkozások szombat és vasárnap kivételével.
Atábor összköltsége étkezéssel, anyagköltséggel együtt 22.000.-Ft.

Testvéreknek kedvezmény a részvételi díjból!

Kerámia-foglalkozások: 
Vezeti Véninger Margit  keramikus

Asíklaptól a mázas kerámiáig szeretnénk megismertetni a gyere-
kekkel a kerámiakészítés folyamatát. Afeladatok úgy épülnek egy-
másra, hogy az agyagot megismerni kívánó, és a már gyakorlott ta-
nulók is eredménnyel tudják végigcsinálni. Felületalakítás, edényké-

szítés, korongolás, figurakészítés szerepel a programban.

Tûzzománc-foglalkozások: 
Vezeti Majoros Klára tûzzománc tanár
10 éven felüliek jelentkezését várjuk!

Aprogramban szerepel a zománcozás történeti ismertetése, próbale-
mezek, színminták készítése vas és réz lemezen; a mázak keverése,
égetési idejének megfigyelése, rajzok, tervek készítése. Zománc-

technikák ismertetése: sgrafittó, festett zománc, fóliatechnika (dom-
borítás). Erre az osztályra jelentkezõk 4-5 db saját készítésû rajzot is

hozzanak magukkal. 

Textil-foglalkozások: 
Vezeti Farkas Éva textil-iparmûvész

Agyerekek megismerkednek a szövés alapjaival. Megtanulhatják a
vászonkötést, a szõttes-technikát, a csomózást, valamint a gobelin-

szövés alapjait. Szövõkereten é s szövõszéken dolgoznak.

Rajz-foglalkozások: 
Vezeti Garami Mária rajztanár

Arajzi tudás elmélyítését és gyakorlását szolgálja az összeállított fel-
adatsor, amely konkrétan tartalmaz portrét, tárgyábrázolást, külsõ

térrajzot, tanulmányrajzot. Mindezek megvalósítása különbözõ gra-
fikai technikákkal történik: szén, pasztell, tusrajz, stb. Linómetszés

és sok más érdekes technika is szerepel még a programban. 

Szobrász-foglalkozások: 
Vezeti Sándor János festõmûvész 

Ahagyományos szobrászati technikák mellett báb –és jelmezkészí-
téssel, térbeli színhelyek modellezésével elevenítünk meg történelmi
korokat. Aplasztikai megformálás által megpróbáljuk élményszerû-
en megidézni az alkotótábor közös témakörének mûvészettörténeti
vagy népmûvészeti világát. Dolgozunk papírmaséval, gipsszel, vi-

asszal, agyaggal. Készítünk dombormûvet, kisplasztikát.

Kis kézmûves-foglalkozások: 
Vezetik Bartha Kata - Sári Adél kézmûvesek 

Anapi foglalkozások során a gyerekek megismerik, hogyan hasz-
nálják fel a természetes anyagokat, gyapjút, nádat, csontot, agyagot,
bõrt és még sok más egyebet. Pihenésként sétálnak, mesélnek, tán-

colnak, játszanak.

Ötvös-foglalkozások: 
Vezeti Lengyel Boglárka ötvös

Az alkotótábort az ötvös osztállyal bõvítettük, 
amely idén 1 hetes lesz. 

Az ötvös osztály idõpontja: 2005. július 11-15. 

Június 18-án, szombaton – a
Feneketlen-tónál
14.00 Bábmûsor gyerekeknek
15.00 Farkas trió
15.45 Motorosok bemutatója
16.00 Megnyitó

- Mûsorvezetõ: 
Dévényi Tibor

16.20 Gödi Zeneiskola: a díj-
nyertes ütõsök bemutat-
kozása

17.00 Benkó Dixieland Band
18.30 Sörivó verseny
19.00 Scarabeus együttes, köz-

ben 
- világító buzogányos  
tánc
- tûzijáték

Képzõmûvészeti kiállítás a
Dunapart Üdülõben
Megnyitó: 18-án 11.00 órakor
A gödi képzõmûvészek alkotása-
iból rendezett kiállítás
Felsõgödön (BM-üdülõházak,
Jósika u. 14.) június 18. – július
1. között látható. A látogatókat
minden nap 15.00 és 19.00 óra
között várják a rendezõk.

2005. június 19-én, vasárnap
Göd-Újtelepen

10.00 Lovasverseny: Egész na-
pos országos díjugrató (Bócsán)

A Feneketlen-Tónál
12.00 Kutyabemutató
14.00 „Western” lovasbemuta-

tó
14.40 Country-muzsika
16.00 Divatbemutató fiatalok-

nak
16.30 Akrobatikus Rock and

Roll
16.45 Lövészverseny ered-

ményhirdetése

17.00 Sváb zene és sváb táncok
18.00 ZIZI-labor, a veresegy-

házi asszonykórus 
és Janicsák István mûso-
ra

19.00 Tombolasorsolás
20.00 Gesarol együttes mûsora

- közben fáklyás has-
táncbemutató

Folyamatos programok a Fe-
neketlen-tónál
Borbemutató és -kóstoló, Magor
termékek bemutatója, Zöldke-
reszt kutyamenhely kiállítása,
Pónilovaglás, Ugráló-vár, Bú-
várbemutató,
Céllövölde, Lufis bohócok.

A Nyárnyitó Napokon a ven-
déglátásról Sárközi Károly és
a Duna Csárda csapata gon-
doskodik.

V. Gödi 
Nyárnyitó Napok 2005.



11 IFJÚSÁG - KULTÚRA

Népmûvészeti
Alkotótábor

Göd
2005. június 27-július 1.

József Attila Mûvelõdési Ház
2131 Göd, Pesti  út 72.

Tel: 27/532-160
e-mail: jamh@freemail.hu

KOSÁRFONÁS-SZÁLASNAYAG, 
LÓSZÕRÉKSZER KÉSZÍTÕ

ÉS FAFARAGÓ

SZAKOKRA VÁRJUK MÉG

A JELENTKEZÕKET!

A tábor bejárós formájú.
Naponta 900 - 1530 -ig tartanak 

a foglalkozások 
szombat és vasárnap kivételével.

Jubileumi számhoz érkezett a
Huzella Tivadar Általános Iskola
immár hagyományosnak mond-
ható Suli-buli Show-ja. Tizedik
éve ünneplik együtt kicsik és na-
gyok, gyerekek és felnõttek az is-
kolaév végét, a nyári szünidõ kez-
detét. Programban nem volt hiány
idén sem. „Bemelegítésként” az
ügyes kezû tanár nénik cicákat,
tigriseket, ördögfiókákat és még
számtalan más figurát varázsoltak
az eléjük leülõ „páciensek” arcá-
ra.  Nem sokkal késõbb viszont
még azoknak is kipirult az arcuk,
akik nem kaptak ilyen speciális
sminket. Huzella Péter remek
mûsora, majd a fergeteges karao-
kee bemutató, illetve Éles István
humorista poénjai után senki sem
kímélte a tenyerét és a torkát. 

Az iskola névadójának unoká-
ja, Huzella Péter zenés gyermek-
mûsorai jól ismertek a televízió-
ból. A mûvész több szállal is kö-
tõdik városunkhoz, hiszen gyer-
mekkorából sok olyan emléket
õriz, amely a gödi nyaralásait idé-
zi fel. Magával ragadó egyénisé-
ge, jó humora és nem utolsó sor-
ban kitûnõ zenéje meghódította a
dalos kedvû kisebbeket. Boldo-
gan álltak a mûvész mellett a
színpadon, és énekeltek vele
együtt. 

Ezalatt a Fantá-
zia Tánccsoport if-
jú tehetségei már
izgatottan várakoz-
tak az udvar másik
végében, hogy elõ-
adhassák mûsoru-
kat. Természetesen
az õ produkciójukat
is nagy tapssal ju-
talmazta a közön-
ség. Akinek még
ezután is maradt
energiája, kipróbál-
hatta tehetségét és

színpadra ter-
mettségét a
karaokee show-
ban. Lehet, hogy
a jövõ mega-
sztárjai iskolánk
falai közül kerül-
nek ki? Talán
még Presszer Pi-
ci és Soma is ka-
lapot emelt volna
némelyik pro-
dukció elõtt. 

A Huzellások
között valóban

sok a színészi tehetség, ezt bizo-
nyították a Gézengúzok is. Az is-
kola népszerû „drámásai”, ahogy
mindenki hívja õket, a
Macskaland c. zenés darabból ad-
tak elõ részleteket nagy sikerrel. 

A Suli-buli Show hagyomá-
nyaihoz híven minden évben egy
ismert sztár is fellép a mûsorban.
Idén a választás Éles Istvánra
esett. A humorista jeleneteit és õt
magát rendszeresen hallhatjuk –
többek között - a Rádiókabaré-
ban. Remek humorát és utánzó
képességét most is megcsillantot-
ta, poénjait hangos nevetés és
taps kísérte – fõleg a közéleti hu-
mor iránt fogékony felnõttek ré-
szérõl.

A buli azért buli, hogy táncol-
jon is az ember fia, lánya. A talp-
alávalót ezúttal a sokak által ked-
velt Scarabeus szolgáltatta. A jó
hangulatért, a remek szórakozá-
sért nekik is, na meg a szervezõk-
nek és a támogatóknak is köszö-
net! A Huzella Tivadar Általános
Iskola, az Életforrás Alapítvány
és a Belga Sörház mind hozzájá-
rult, hogy ismét vidáman kö-
szönthessük együtt a nyarat és
egy felszabadult, nagy sóhajjal
mondhassuk: végre (mindjárt) itt
a vakáció!

RÁTH ZSUZSA

Buli a suliban
Avagy nyárköszöntõ a Huzellában

A korábbi évekhez hasonlóan az idei
gyermeknapon is színes, látványos prog-
ramok sokasága várta a gödi gyerekeket –
tájékoztatta lapunkat Hegedüs Ágnes, a
rendezvény sorozat fõszervezõje. A nagy
lelkesedéssel készülõ szervezõk csak
részben lehetettek elégedettek, mert a má-
jus végi, rekordokat döntõ kánikulai me-
legben sok gyermek az ingyenes belépõt
ajándékozó strand hûsítõ vizét választotta.

A városi parkerdõ lombkoronájával
körül vett alsógödi sportpályán kora dél-
elõttõl kezdve késõ estébe nyúlóan vál-

togatták egymást a rendezvények. –
Akik a nagy meleg ellenére is az önkor-
mányzat rendezvényét választották, jól
érezték magukat, remekül szórakoztak
az amatõr, ám igen lelkes mûvészeti cso-
portok, az országos hírnévnek örvendõ
mûvészek elõadása közben. Szandival és
a V-Tech-kel ünnepeltek a gyerekek és az
õket elkísérõ családtagok. Az egész na-

pos gyermeknapi rendezvény késõ éj-
szakába hajló, jó hangulatú szabadtéri
discóval ért végett – értékel Hegedüs
Ágnes, aki ezúton is szeretné megkö-

szönni a támogatóknak, hogy ajándéka-
ikkal, szakmai bemutatóikkal tették szí-
nessé az idei gyermeknapot. Köszönet il-
leti: Zachár Zsuzsa tanárnõt, a Gödi Pol-
gárõrség tagjait, a TUENTE akrobatikus
és a Fantázia Tánccsoport tagjait, a
Felsõgödi Rock and Roll együttest, a
Gézengúzokat, a Scarabeus együttest, a
Környezetvédõket, a VEGA-IMPEX
Kft.-t, a Szerb Kisebbségi Önkormány-
zatot, a Gödi Rendõrörs munkatársait,
Fleischinger Tibort, a Lions Klubot, a
Mítosz Vendéglõt, Nagy Gábort, a Váro-
si parkerdõ gondnokát, a Dunakanyar
Régió közéleti újságot és a Városi Ön-
kormányzatot. 

V. I.   

Szandival és a V-Tech-kel
ünnepeltek a gyerekek

A kánikulában sokan a strandot választották
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PPRROOGGRRAAMMOOKK
A Huzella Tivadar Általános Iskola

évzáró rendezvényei
Június 15-én, szerdán 17.00 órakor

Tanévzáró, bizonyítványosztás

A Németh László Általános Iskola
és Mûvészetoktatási Intézmény

évzáró rendezvényei
Június 14-én 18.00 órakor

Táncgála II. - Boldog Mónika
tanítványaival (felsõsök) 

Helyszín: Dunapart Üdülõ 
(volt BM Üdülõházak), 
Felsõgöd, Jósika u. 14.
Június 20-án 17.30-kor

Tanévzáró, bizonyítványosztás
-.-

Városi rendezvények
Június 15-én, szerdán 

az Olajfa Mûvészházban 
Dr. Csernus Imre pszichiáter

elõadása
A belépõjegy ára: 1500.- Ft

-.-
Június 18-án, szombaton 

a Feneketlen-tónál, 
Június 19-én, vasárnap

a Feneketlen-tónál 
és Göd-Újtelepen 

(Bócsa – Díjugrató verseny)
V. GÖDI NYÁRNYITÓ NAPOK

2005.
(Lsd. a részletes meghívót!)

-.-
Június 24-én, pénteken 17.00

órától a Dunapart Üdülõ 
Színháztermében, Felsõgöd, 
Jósika u. 14. (volt BM-ü.)

a Nótakedvelõk Gödi Klubjának
összejövetele

-.-
Június 26-án, vasárnap 9 órától 

II. Szödligeti Polgári Piknik
(Lsd. a részletes meghívót!)

-.-
Június 27. és július 1. között a

József Attila Mûvelõdési Házban
Népmûvészeti Alkotótábor (Lsd a

részletes programot!)
-.-

Július 6-án, szerdán 19 óráától 
az Olajfa Galériában

Simon András grafikusmûvész 
kiállitása és “Életed üzenet” c.

elõadása:
a kiállitást 

Dr. Sinóros Szabó Katalin
mûvészettörténész nyitja meg.

-.-
Július 4. és 15. között

a József Attila Mûvelõdési Házban
XII. Ifjúsági Képzõmûvészeti

Alkotótábor valamennyi osztálya,
kivéve az ötvös osztályt

(Lsd. a részletes programot!)
-.-

Július. 08- 09-10-én
a felsõgödi új tornacsarnokban
Nyugdíjas Klubok Nemzetközi

– Régiós – Kistérségi Találkozója
Nyitó program: 

07. 08-án, pénteken 09.30- tól
(Lsd. a részletes meghívót!) 

-.-
Július 11. és 15. között

a József Attila Mûvelõdési Házban
XII. Ifjúsági Képzõmûvészeti

Alkotótábor ötvös osztálya
(Lsd. a részletes programot!)

Nyugdíjas Klubok Nemzetközi –
Régiós – Kistérségi Találkozója

Idelye: 2005. 07. 08-10.
a határon túlról – a kárpátaljai Makkosjánosiból; a Tolna megyei Kakasdról, a Pest megyei
Monorról és Veresegyházról; szûkebb  régiónk településeirõl – Nagymarosról, Zebegénybõl

érkezõk, és a kistérségünket jelentõ Dunakeszi-Fót-Göd városok nyugdíjas klubjai, valamint a
Felsõgödi Munkás Dalkör részvételével, 

megalakulása 5. évfordulójának alkalmából a gödi „Napos oldal” Nyugdíjas Klub szervezésében!
Nyitó program: 07. 08-án, pénteken 09.30- tól a felsõgödi új tornacsarnokban, 
Ifjúság köz 1., Németh L. iskola mellett Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Repül a légben a nyárfa virága,
vígan ficánkol hópihe mind!
Megül, ha a szélcsend csapdába zárja,
havas téli táj van most idekinn.

Ezüstzöld lombját rezgeti a fácska,
s lebegnek újra kis pamacsok.
Csücsülnek bokrokra, fákra, a házra,
s nevetnek rajtunk az angyalok.

ENESSEY GYÖRGYNÉ EDINA

2004. JÚNIUS

Nyárfavirágzás

Kalapos- batyús bált, zenés-táncos összejövetelt tartottak a „Napos oldal”
Nyugdíjas Klub tagjai a barátság és a jókedv jegyében. Amint a képen is látható,

ötletekben nincs hiány, és nem feltétlenül pénzkérdés a jó szórakozás!

A “Ha a Mónáéknál - nálunk len-
ne...!”  címû, Agyermekek bevonása a
döntéshozatali folyamatba – Projektek
tervezése és kivitelezése kiadványt a
Nemzetközi Családnap (május 15.) va-
lamint a Gyermeknap alkalmából je-
lentette meg a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete (NOE). 

A kiadvány az Európa Tanács
„Children, Projects, Participation -
How to make it work!” címû füzete
alapján készült, megjelenését támogat-
ta az Ifjúsági, Családi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium Kö-
zép-Magyarországi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodája. Fordította, írta és
szerkesztette Rábai Zita, borítóját Gás-
pár József tervezte. Mindketten gödi-
ek!

A NOE a kiadványt eljuttatta parla-
menti és önkormányzati képviselõk-
höz, valamint a tagszervezetein keresz-
tül az ország számos településére
mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy
gyermekekkel közösen tervezett és
véghezvitt projekteket kezdeményez-
zenek. További információként szol-
gáljon a kiadvány fülszövege:

“A minket érintõ döntésekben való
részvétel joga alapvetõ emberi jog,

amely az ENSZ Gyermekjogi Egyez-
ményének értelmében a gyerekekre
éppúgy vonatkozik, mint a felnõttekre.
Ennek ellenére a gyerekek a világ leg-

több országában ma még úgy érezhe-
tik, hogy a felnõttek nem kíváncsiak a
véleményükre, nem veszik figyelembe
azt. Pedig a gyermekek bevonása a
döntésekbe, számos elõnnyel jár vala-
mennyi résztvevõ számára. A gyerekek
megtanulják a demokratikus döntésho-

zatal folyamatát, és elsajátítják az aktív
állampolgárrá váláshoz szükséges
készségeket. A felnõttek és gyerekek
közötti együttmûködés segíti a kölcsö-
nös elismerés, tisztelet kialakulását, és
a nemzedékek közötti jobb megértést.
Hosszú távon pedig, azok a gyerekek,
akiket már korai életkorukban komoly
társadalmi szereplõként kezelnek, ki-
sebb eséllyel válnak a politikai közöny,
kirekesztõdés áldozataivá, ami oly sok
fiatalt jellemez ma Európában.

Ez a füzet arról szól, hogyan tervez-
zünk dolgokat gyerekeknek, gyerekek-
kel. Azoknak írtuk, akik szívesen vál-
lalkoznak arra, hogy gyermekekkel kö-
zösen tervezett és véghezvitt progra-
mokban vegyenek részt, és akik szeret-
nének másokat is meggyõzni a gyer-
mekbarát projektek nagyszerûségérõl,
hasznosságáról.”

A füzet megtekinthetõ és letölthe-
tõ a következõ Internet-címen (a NOE
honlapján): http://www.noe.hu > Hí-
rek > A NOE új kiadványa; és ingye-
nesen megrendelhetõ a következõ el-
érhetõségeken: E -mail: noe@noe.hu;
Telefon/fax: 06 -1-267-44 66

Levélcím: NOE 1056 Budapest,
Március 15. tér 8.

Az olvasók figyelmébe: 

Komolyan venni gyermekeinket
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Rendhagyó sajtótájékoztató részesei le-
hettek azok az újságírók, akik a minap
megjelentek a Dunakeszi Városi Rend-
õrkapitányságon. Már a kezdetekkor ér-
zékelni lehetett, hogy különleges feszült-
ség vibrál a levegõben. A sajtótájékozta-

tót vezetõ Seltenreich Mária hadnagy,
mb. sajtóreferens, az újságírók megérté-
sét kérve jelezte, hogy „esemény” van,
néhány perces türelmet kér, mert Dr. Ju-
hász István rendõrkapitány is a helyszí-
nen tartózkodik. 

Gyors telefon konzultációt követõen
Seltenreich Mária megnyitotta a sajtótá-
jékoztatót, külön üdvözölte a helyi, a re-
gionális újságok és televíziós társaságok
képviselõi mellett Bényi Mónika hadna-
gyot, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Kommunikációs iroda vezetõjét. A
Városi Rendõrkapitányság sajtóreferen-
se elismeréssel beszélt a helyi sajtó kép-
viselõi és a rendõrkapitányság korrekt
szakmai együttmûködésérõl. Külön kö-
szönetet mondott, hogy a helyi médiák-
ban rendszeresen jelen lehetnek a rend-

õrség vezetõi és munkatársai. A napra-
kész tájékoztatás, az információk szak-
szerû és gyors közlése sokban segíti a
Városi Rendõrkapitányság megelõzõ, és
felderítõ tevékenységét, a lakosság és a
rendõrség kölcsönös tájékoztatását.
Örömmel szólt arról is, hogy ez a korrekt
együttmûködés jellemzi a fóti és a gödi
Rendõrõrssel kialakított kapcsolatot is.  

Bényi Mónika is elismeréssel be-
szélt a helyi média és a rendõrség kap-
csolatáról, a hírek, információk tény-
szerû közlésérõl, a rendõrség munkáját
segítõ újságírók szakszerû tevékenysé-
gérõl.

A Városi Rendõrkapitányság osz-
tályvezetõi az irányításukkal mûködõ
osztályok idei esztendõben végzett
munkájáról tájékoztatták a sajtó képvi-
selõit miközben megérkezett Dr. Juhász
István rendõrkapitány, aki elmondta,
hogy Fót határában szolgálatot teljesítõ
rendõrök fegyvert használtak egy gép-
jármûvezetõvel szemben, aki veszé-
lyeztette az intézkedõ járõrök testi épsé-
gét, s a felszólításra sem állt meg. – A

gépjármû felismerõ rendszer kimutatta,
hogy a személygépkocsi lopott, mely-
nek vezetõje hirtelen megfordult, s tola-
tás közben az egyik kollégánknak haj-
tott. A felszólítás ellenére sem állt meg,
ezért kollégáim négy célzott lövést ad-
tak le, kilõtték az egyik kereket, a szél-
védõ berobbant, de ennek ellenére a
sport Mazda elhajtott a fóti M0-ás le-
ágazás irányába – ismertette a részlete-
ket Dr. Juhász István alezredes, akinek
néhány perc elteltével munkatársai je-
lentették, hogy Fóton megtalálták a ki-

égett autót, az ismeretlen elkövetõ ellen
körözést adtak ki. 

A rendkívüli eseményrõl adott tájé-
koztatást követõen a városi rendõrkapi-
tány a helyi újságok és TVtársaságok se-
gítõ együttmûködését nagyra értékelte,

hozzátéve, hogy nem akarnak „túltenge-
ni” a médiában, csak mértéktartással, az
események súlyának megfelelõ nyilvá-
nosság lehetõségével kívánnak élni.

Pregun Kálmán, a Gödi Rendõrõrs
parancsnoka a sajtó képviselõinek el-
mondta, hogy a 15800 fõs Göd közbiz-

tonságára 19 rendõr vigyáz, akik közül
napszakonként 2 járõr portyázik városz-
szerte, felügyelve a helyi polgárok érté-
keire, biztonságára. A rendõrtiszt az õrs
idei esztendõ kiemelt feladatai között
beszélt az illegális szemét lerakók fel-

számolására indított „Szemetes kom-
mandó” munkájáról, melyben a polgár-
õrök, környezetvédõk, önkormányzati
aktivisták mellett a rendõrök is részt
vesznek. Mint mondta a parancsnok: -
Sajnos még van tennivalónk! Majd arról
szólt, hogy megkülönböztetett figyelmet
fordítanak a fõvárosból kiáramló gépko-
csi tolvajok visszaszorítására, a korszerû
eszközök alkalmazásával igyekeznek
megakadályozni a nagy értékû gépko-
csik eltulajdonítását. 

Pregun Kálmán tájékoztatást adott ar-
ról is, hogy nyáron, a vakációzó gyerme-
kek és a strandoló, nyaralók biztonságára,
értékeik megvédésére különös figyelmet
fordítanak. A termálfürdõ területén és a
Duna-parton rendszeres lesz a rendõri je-
lenlét. – Kérjük a vendéglátóegységek tu-

lajdonosait, hogy üzletükben fiatalkorú
vendégeket ne szolgáljanak ki szeszes-
itallal. Afiatalok érdekében rendszeres el-
lenõrzéseket tartunk – zárta tájékoztatóját
a Gödi Rendõrõrs parancsnoka.  

VETÉSI IMRE

Négy lövés dördült
Az elkövetõ elmenekült, az autót felgyújtotta
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Seltenreich Mária hadnagy, mb. sajtóreferens

Serfõzõné Kozma Ilona fõtõrzszászlós és Pregun Kálmán, a Gödi Rendõrõrs parancsnoka

Keressük azt a személyt, akit a
rendelkezésre álló adatok sze-
rint 2005. május 17-én 13 óra
körüli idõben Felsõdög Honvéd
soron az általános iskolával
szemben lévõ buszmegállóban
megkárosítottak az alábbi mó-
don:

Egy gyermekkorú, kb. 150
cm magas, vékony testalkatú,

szõkésbarna hajú fiú meglökte a
buszmegállóban egyedül vára-
kozó idõsebb hölgyet, aki ennek
következtében táskáját leejtette

a földre. Ezt a táskát a gyermek-
korú felkapta, leszaladt vele az
aluljáróba, ahol kivett a táská-
ban lévõ pénztárcából egy bizo-

nyos összeget, majd a táskát
visszavitte a hölgyhöz és ismét
elszaladt a helyszínrõl.

Kérjük azt a hölgyet, aki ezen
bûncselekmény sértettje volt,
jelentkezzen a Dunakeszi Rend-
õrkapitányságon vagy a Gödi
Rendõrõrsön személyesen,
illetve a 06-27-345-115-ös tele-
fonszámon.

Dunakeszi Rendõrkapitányság 
Bûnügyi Osztályának felhívása

Sértettet keresünk!
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A Göd Városi Könyvtár szoká-
sos képzõmûvészeti pályázatát
az idén is a gyermekek számára
írta ki, „A szorgos, kicsi méhek”
címmel. Nagy örömünkre min-
den eddiginél több, 520 pályamû
érkezett fõként Gödrõl, de Duna-
keszirõl, Szõdrõl és Vácról is.

A zsûrit Dunakeszirõl hívtuk
Sikur Mihály személyében, aki
reklám-grafikus, és az Iparmû-
vészeti Egyetem volt tanára.
Legfõbb szempontja az volt,
hogy a munkák mennyire kreatí-
vak, fantáziadúsak az adott té-
mán belül. Díjazta a kompozíci-
ós ügyességet, a bátor színhasz-
nálatot. Örömmel állapította
meg, hogy az ovisok, az elsõsök
és a másodikosok milyen szép
mûvekkel pályáztak. Viszont az
ötödikesek és hetedikesek mint-

ha elfelejtették volna, milyen
kreatívak voltak valaha! A cso-
portos munkákon látszott, mi-
lyen jól összedolgoztak a gyere-
kek. Vajon hová lettek a (rajzo-

ló) fiúk? Jóval több kislány in-
dult az idei megmérettetésen.

A Madarak és Fák Napján,
május 14-én a Kiser-
dõben láthattuk együtt
a pályamûveket az
egynapos tárlaton. Bár
a széltõl idõnként
tényleg szárnyra kap-
tak még a rajzolt mé-
hecskék is, mégis szép
számmal akadt, aki
gyönyörködött ben-
nük, s közben vissza-
visszatûzték az elsza-
badult rajzlapokat.

Szponzorainknak
hála 51 gyermeket tud-
tunk boldoggá tenni a
díjakkal. Persze, a töb-
biek sem maradtak ju-
talmak nélkül, mert aki
odalátogatott Veszelik
János és Magyar End-
re méhészek sátrához,
finom mézes sütiket és
különféle mézeket
kóstolhattak, s kaptak

ajándékba. A legnagyobb sikere
azonban Magyar Endre „abla-
kos” kaptárának volt, mivel élõ-
ben beleláthattunk az izgõ-moz-
gó méhek világába. Endre egész
álló nap mesélt, magyarázott,
hogy a nektár a méhek jutalma –
a megporzásért, hogy 1 kg méz
elõállításához mintegy 3 millió
virágról kell begyûjteni a nek-
tárt, hogy a kikristályosodott
méz nem romlott, 40 °C-ra föl-
melegítve ismét élvezhetõ, (A
piramisokban talált több ezer
éves méz is romlatlan maradt!)
hogy a rendkívül gusztustalan
propoliszból (ott láthattuk!) mi-
lyen értékes kozmetikumok vál-
nak, hogy a méz nem okoz fog-
szuvasodást, mert fertõtlenítõ
anyagai vannak, s hogy mind-
ezen jó tulajdonságai ellenére
naponta és fejenként mézbõl
csak néhány grammot fogyasz-

tunk – pedig 2-3 kávéskanállal
kéne).

Ha a gyerekek saját méhecs-
két szerettek volna, az sem volt
akadály, mert a gyermek-könyv-
tárosok a mezõ közepén beren-
deztek egy Bütyköldét, ahol fa-
kanálból némi kézügyességgel
mindenki készíthetett magának
egyet.

A Kiserdõben mindannyian
kellemesen töltöttük az egész

napot, ezért köszönet jár segítõ-
inknek is: Nagy Gábornak a pa-
ravánokért, Hamarné Adrinak a
szervezésért. Köszönet Oláhné
Vízvári Zsuzsának és Tábori Ro-
landnak a rajzok fölrakásáért,
Nagy Árpádnak, Erdélyi József-
nek és Lukács Gyulának az aján-

dékok Gödre szállításáért, Erdé-
lyi Kristófnak a fotókért. A fi-
nom mézes süteményekért Nagy
Zoltánnét, Baráth Ferencnét, Ha-
vas Endrénét, Magyar Endrét,
Farkas Dezsõnét és Deák
Józsefnét illeti a köszönet. A
mézkóstolási lehetõségért
Csikainé Marikának és Veszelik
Jánosnak vagyunk hálásak, aki a
saját méhészeti eszközeit is kiál-
lította kalapostul, kaptárostul, lé-
pestül, mindenestül. 

Hát, így találkozott össze a
képtár és a kaptár…

Köszönet a díjakat felajánló
szponzoroknak: Göd Város Ön-
kormányzatának, a Tessloff és
Babilon Kiadónak, a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumnak, Németh Kornélia
Betûboltjának és Kassovitz
Lászlónak a könyvekért;  a duna-
keszi Sweet Pointnak az édessé-
gekért; a Méhészeti Termékta-
nácsnak a mézes bögrékért és a
szórólapokért; az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesületnek a

kis mézekért és a
szórólapokért; a
TREND2 Üzlet-
háznak a papírta-
sakokért; Botos
Gézának az állat-
eledelekért és az
á l la t já tékokér t ;
Zikva György vál-
lalkozónak a mû-
anyag játékokért;
Veszelik Jánosnak
a mézekért; a Józsi
fagyizónak a fagy-
ijegyekért; az

Agroinform Kiadó és Nyomdá-
nak a plakátokért.

A nyertes gyerekek listája
megtekinthetõ az interneten,
Göd város honlapján: 
www.god.hu/intezmenyek/
egyeb intezmenyek 

S. E.

Madarak, fák és a méhek
Kaptár és képtár találkozása a réten
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- Egy galériában vagyunk, ahol mû-
vészek alkotásai láthatók. Vajon a mi
iskolánk diákjai által elkészített
munkadarabok beleilleszthetõk-e a
mûvészi alkotások sorába? - tette fel
a kérdést köszöntõjében Guba And-
rás atya, a Piarista Szakképzõ iskola
szerzetes-igazgatója diákjaik kiállí-
tás-megnyitóján. - Nehéz rá vála-
szolni – folytatta -, de nagyon jó,
hogy ezeket a tárgyakat itt, az Olajfa
Mûvészházban bemutathatjuk. S
hogy mi közünk a mûvészethez? A
Biblia jut eszembe: a történet arról,
ahogyan az Isten a világot teremtet-
te. Hét napon keresztül gyürkõzött a
matériával. Ahogy olvassuk, az suly-
kolódik belénk, hogy az anyaggal
való bánásnak nagy a jelentõsége, az
Isten is hosszabb idõt szánt rá. Min-
den nap végén megnézte, hogy mit
gyúrt, s azt mondta, hogy: Ez jó! És
amikor készen volt a teremtéssel,
„használatba adta a világot”. 

- Ti sem tettetek mást: nekifogta-
tok, megmunkáltátok a nyersanya-
got, elkészítettétek ezeket a tárgya-
kat – és mûvészi igénnyel készítetté-
tek el. Azt tanuljátok, amit az Isten
tett, gyürkõztök a kõvel, fával, vas-
sal, és az eredménye nagyon jó, sõt
szép! 

Az iskolapad talán nem a legked-
vesebb a diákok a számára, de sze-
retnénk, ha az anyaggal való foglal-
kozás olyan lenne, amit szívesen
tesztek, és amit szerettek, ami nektek
is tetszik az iskolából. Reméljük,
hogy amikor itt körbenéztek, büsz-
kék vagytok társaitokra, s a saját ke-
zetek munkájára, illetve kedvet kap-
tok rá, hogy kijöjjön a kezetek alól
olyasmi, ami szép. Bízom benne,
ilyen szándékkal készültek! Aztán
majd „eldöntik a nagyok”, hogy ez
mûvészi alkotás vagy nem, viszont
biztos, hogy jó kézbe venni és hasz-
nálni õket. Szeretném, ha mindenki,
úgy, mint mi, gyönyörködne ben-
nük. 

Köszönöm a mestereknek, köszö-
nöm a diákoknak, nektek is, hogy
ebben a munkában részt vesztek.
Hajrá! – bíztatta fiait felkiáltásával
Guba atya.

- Nemcsak a tanulóknak kell
büszkének lenniük magukra, a taná-
rokra is legyetek büszkék és a mes-
terekre, hogy ezt a tudást átadják
nektek. Ha tehetitek, akkor próbálja-
tok mindig mindent meghallgatni és
magatokba szívni, mert ez az iskolai
három-négy év kitörölhetetlenül ott
marad az életetekben szólt az ifjú
„mûvészpalántákhoz” Mógorné
Gyõrffy Anikó. Megköszönte annak
a hat erõs diáknak a munkáját, akik
segítettek a kiállítás berendezésében.
- Egy-egy faragott kõgömböt ugyan-
is nem egyszerû felemelni és arrébb
vinni. Õk talán megtanulták azt is,

hogy milyen szisztéma szerint kell
egy ilyen kiállítást berendezni: Stark
Zoltán, Vera Gábor, Berdó Vas Lász-
ló, Lázár Gergõ és Laczkó Lóránd
voltak azok – sorolta a neveket a há-
ziasszony.

Az oktatóktól megtudtuk, a diá-
kok nagyon örültek, hogy az õ mun-
kájukat is bemutatják itt. - Készültek,
lelkesedtek érte, és az elkövetkezen-
dõ munkájukra is kihatással lesz.
Látják azt, hogy érdemes szép mun-
kát készíteni – mondja a jelen lévõ
ácsmester. - Ezek közös munkák,
harmadikos és negyedikes tanulók
készítették. Akopjafa maketteket pe-
dig a Koblenz-i testvériskolánkból
érkezett társaikkal együtt faragták.
Nemcsics Gergely nevéhez fûzõdik
a tetõszerkezet rajza – mutatja.

Galsa László a piarista kollégium
vezetõje. Jellegzetes, ülés közbeni
tartását egyik diákja kisplasztikában
örökítette meg. – A délutáni stúdiu-
mokon és szabadidõben foglalko-
zom a fiúkkal. Stark Zolit ihlette meg
a mozdulat, s elõször félve mondta a
mestere, meg õ is. Látatlanban is na-
gyon büszke voltam, hogy megfor-
mázott. Lehet pozitív vagy akár ne-
gatív a hatás, de fontos, hogy az em-
ber ne legyen közömbös a környeze-
te számára – vélekedik a „modell”,
majd a mûhelymunka bemutatásával
folytatja. - Ezek a tárgyak folyamatos
tevékenység során készültek, mely
az asztalos, a lakatos, az ács, a kõmû-
ves, a kõfaragó mûhelyben délelõtt
folyik, és van egy délutáni fafaragó
szakkörünk is. Én úgy érzem, hogy
amikor a gyerekek meglátták itt – a
szép környezetben – kezük munkájá-
nak eredményeit, akkor érkezett el a
pillanat, hogy rádöbbenjenek, mi is
történik velük, mihez segítették hoz-
zá õket mestereik: a kovács-díszmû-
lakatos mester, Bencsik Kálmán; az
asztalosos mester Tóth Sándor;
Czifra Tamás és Toderó Tibor kõfara-
gó mesterek; Balázs Sándor és Bíró
Miklós ácsmesterek; a fafaragó szak-
kör vezetõje, Király András – mutat-
ja be munkatársait Galsa tanár úr. 

Úgy gondolom, hogy néhány al-
kotó fiút is érdemes megemlíteni –
legalábbis azokét, akiknek a neve
szerencsésen felfedezhetõ a kiállítási
tárgyakról készült fotókon: Bazicska
Tamás, Biczó Richárd és Hegyi Ta-
más kõfaragó-tanulók; Krülling
Gusztáv és Tóth Péter asztalos-tanu-
lók; Matusek Tamás és Rácz Attila
fafaragó szakkörösök. Mindannyi-
uknak, s valamennyi társuknak to-
vábbi sok szép sikert kívánunk szak-
májuk megtanulásában. S ha elég ki-
tartás és tehetség rejlik bennük, a
mûvészi szintig való eljutáshoz is
szurkolunk értük!

KÁSA ÉVA

Diákmunkák a galériában
Gyürkõzni az anyaggal, mint Isten tette
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Vass István legutolsó kiállítását
Vácott láthattuk, megnyitóján sok
mûvészbarát és pályatárs tisztelte
meg jelenlétével, s nagy számú
volt az érdeklõdõ közönség is.

Vass István nyitotta meg nemrég

a Németh László iskola mûvészeti
kiállítását. Immár kölcsönösségi
alapon, hiszen a váci verissage-on
a felsõgödi Szinay  Lilla és Marsó
Anita adta elõ ismeretlen szerzõ
Menüett-jét fuvolán és hegedûn,
Hegyvári Pál pedig gitáron játszot-
ta Bach Bourrée címû táncát.
Szádovszky András Arany János
Epilógus címû költeményét mond-
ta el. 

A mûvészt elõzõ és következõ
kiállításáról kérdeztem, mert úgy
hallottam, most egy ideig nem kí-
ván kiállítani. 

- A kiállításnak az a lényege,
hogy az emberek lássák a munkán-
kat, hiszen azért festünk, hogy
azzal élményt szerezzünk mások-
nak. Örülök, hogy itt most nem
csak a váciak vannak jelen. Ez
egyébként jubileumi kiállításnak
számít, hiszen az elsõ 15 éve volt
itt. Amíg elkészülnek az újabb dol-

gaim, míg átgondolja, formálja,
megvalósítja az ember, amíg be-
szélget velük, és végül összeáll a
kép, amit megmutathatok - nekem
ehhez most huzamosabb idõ kell.
Vagy tizenöt év…

Vass Istvánnétól megtudhattam,
hogyan segíti ebben férjét.

– Mûvész-feleségnek lenni ne-
héz, bele kell jönni… Türelem kell
ahhoz, hogy a háttérben nyugalmat
teremtsünk. Ami alól lehet, föl-
mentjük, bár a férfimunka egy ré-
sze az övé, részt vállal a családi fel-
adatokból is. Amikor nyaranta mû-
vésztáborokban van, akkor lá-
nyunk és fiunk családjával mi tart-
juk a frontot otthon. Egy helyen la-
kunk, így vigyázunk egymásra.
Egyébként a gyerekekkel, az uno-
kákkal sok idõt töltünk, s mint két
nyugdíjas, mindenben támogatjuk
egymást.

A váci Madách Imre Mûvelõdé-
si Központban találkozhattunk Gö-
di Vass Istvánnal és egy életsza-
kaszt lezáró alkotásaival. A sok
vendég – mûvésztársak, tisztelõk,
barátok és mûvészetkedvelõk – ké-
pei által végigkísérhette egyes kor-
szakait, stílusjegyeinek, technikái-
nak váltakozását. Jelen voltak töb-
bek között Kocsis Iván fotómû-
vész, Báli Péter, Gál Imre, Hangya
Anna, Magyar Miklós, Németh
Árpád festõmûvészek, Domin
Károly szobrászmûvész és Papp
László mûvészettörténész.  A mû-
velõdési központ kiállítás-szerve-
zõje, Koltai Gábor maga is festõ. A
megnyitó beszédet Németh Árpád
festõmûvész, a MAOE területi
megbízottja mondta:

- Epilógus a címe Vass István ki-
állításának. Ezért az életérõl né-
hány fontos dolgot elmondok.  A
Ki kicsoda Európában? címû élet-
rajzi lexikonból is tudom, 1945-

ben született Felsõgödön, és 1957-
1960-ig az Aszódi Fiúnevelõ Inté-
zetben élt. Ifjúkorában mintegy tíz
évig zenével foglalkozott, klariné-
ton, szaxofonon játszott, rézfúvós-
és tánczenekarok tagjaként. Borai
Béla festõmûvész-tanár magánta-
nítványa volt 1971-1975-ig. AMo-
holy-stúdióban Fisher Ernõ volt a
mestere. Az idõsebb Fisher Ernõ-
vel igazi mester-tanítvány kapcso-
lat alakult ki köztük, amit az ötéves
képzés után is sokáig fenntartottak.
Vass István legféltettebb kincsei
között õrzi volt mesterének, ké-
sõbb atyai jóbarátjának leveleit. A
’70-es, ’80-as években ’56-os
„múltja miatt” szûkösek voltak a
lehetõségei. Akkoriban sok dunai
tájképet festett. Így talált rá egy ka-
nadai, magyar származású gyûjtõ,
aki éveken át vásárolta a munkáit,

és amelyekbõl kiállítást is rendez-
tek Torontóban. István barátunk
nem mehetett el, mert nem kapott
útlevelet. 

A rendszerváltás után tagja lett

az elsõ szabadon választott parla-
mentnek, s ebbõl adódóan lehetõ-
sége nyílt a mûvészet-szervezésre.
Számos kiállítást kezdeményezett,
alapítója, majd egy ideig elnöke is
volt a Múzsa Egyesületnek. Az el-
múlt két évben jutott el odáig,
hogy elfordult a tárgyias festészet-
tõl, mai munkái színekbõl, foltok-
ból, vonalakból komponált képek,
amelyeken irodalmi gondolatok,
zenei hangulatok jelennek meg. E
kiállítás képein is látható az útkere-
sés, a fejlõdés számos lépése.

Vácott 1990-ben volt az elsõ ki-
állítása, akkor is „én voltam a be-

vezetõ”. Sokfelé járt munkáival, s
15 év után újra önálló kiállítással
jelentkezik. Valaha is a legjobban
Göncz Árpád fogalmazott róla azt
a kifejezést használva, hogy Vass

Május hónapban ismét színes
programokkal gazdagodhatott az
Olajfa Mûvészházba látogató
közönség.

Az idõszaki kiállítást Kádasi
Éva, a kortárs magyar kerámia-

mûvészet jelentõs alkotójának
munkáiból rendezte a Galéria. A
keramikus külföldön is elismert

alkotótevékenysége mellett több
mint 20 esztendeje tanít a Ma-
gyar Iparmûvészeti Egyetemen,
jelenleg a Szilikát Tanszék meg-
bízott vezetõje. Gödön gyönyörû
herendi és zsolnai porcelánjaival
örvendeztette meg a betérõ láto-
gatókat. Finom kis kancsók, ele-
gáns csészék, hajladozó virágok,
kecses és cseles kis ékszerdo-
bozkák díszelegtek a kiál-
lítóteremben. Álljon itt egy ked-
ves sor a vendégkönyv lapjairól:
“Szívesen szürcsölnénk ezekbõl
a finom edényekbõl egy jó
kávét!..”

Szintén májusi vendégként ér-
kezett hozzánk Gryllusz Vilmos.
A meghirdetett program ugyan
felnõtteknek szólt, ennek ellené-
re sok pici gyermek érkezett az
elõadásra. A mûvész úr persze

nem hagyta cserben a várakozó
aprónépet! Szinte minden le-
mezrõl énekelt dalokat, kicsik-
nek, nagyoknak örömére. Az
elõadás így majdnem kétórásra

sikeredett, a kérések egymást ér-
ték.

Két nappal késõbb Puskely
Mária nõvér látogatott el az
Olajfába. A nagy tudású szerze-
tesnõ,

aki több mint húsz könyvet írt
és legalább harmincat fordított,
húsz éven át volt a Vatikáni Rá-
dió munkatársa és jelenleg há-
rom egyetemen tanít. A boldog-
gá avatott Batthyány Lászlóról, a
szegények orvosáról tartott elõ-
adást. Mária nõvér lehetõséget
adott egy beszélgetésre is, mely-
rõl szeretnénk a Gödi Körkép ol-
vasóinak is beszámolni majd.

Júniusban a gödi Piarista
Szakmunkásképzõ Iskola diákja-
inak kiállítása tekinthetõ meg,
júliusban pedig Simon András
grafikus mûvész kiállítására, és
író-olvasótalálkozóval egybekö-
tött elõadására várja tisztelt láto-
gatóit az Olajfa Mûvészház.

S. M.

Májusi olajág

A színes „
Gödi Vass Ist 
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István „látomásos” festõ. Találó ez
a jelzõ, mert furcsa, misztikus láto-
mások jelentek meg vásznain szé-
les színskálán mozogva, nagy erõ-
vel hatva. 

Az „Epilógus” (utószó, utóirat,
befejezés; utójáték) most egy visz-

szatekintés. Jól felismerhetõ ket-
tõsség van a képeken. Egy irány-
zata ellép a mindennapi valóság-
tól, csupán festõi mondanivaló, és
festõi megoldások találhatók.
Ugyanakkor hangsúlyos sort lehet
felismerni régebbi, figurális képe-
ibõl is. Amagyarázatot Vass István
személyiségének ismeretében le-
het megadni. Õ idealista ember,
akit elvek vezérelnek, és a legjobb
értelemben idealista festõ. Hisz
abban, hogy az embernek egyen-
ként is és emberiségként is van
küldetése, van felelõssége, és van-
nak feladatai. A barátság, a szere-
lem, a hazafiság, az otthon szere-
tete, az otthonról való távozás
kényszerének gyötrelme, felelõs-

ség emberi mivoltunkért és embe-
ri létünkért. Fontos kifejezés, amit
Pista használ: azt mondja, õ „em-
bermeséket” festett.  Életünkben
egy mese, egy történet szereplõi
vagyunk, amely tele van csodála-
tos – jó és kevésbé jó – kalandok-
kal. Ezeket próbálta képben meg-
fogalmazni.

Nem jó, de fontos esemény volt
István életében hogy gyerekként
belekeveredett az ’56-os esemé-
nyekbe. Személyesen látta a tör-
téntek egy részét, és kicsit áttétele-
sek az élményei, de mindenkép-
pen akarta azt vászonra vinni. A
konkrét élmények meghatározók.
Nem gondoljuk ugyanazt minden-
rõl, élettapasztalataink mások és
mások. Itt van az utolsó vacsora
jelenetét ábrázoló kép is, hátteré-
ben a leomlott ikertornyokkal… A
kép hátulján néhány alcím, mint
ez is: „Jó lesz így, Uram?” Mintha
annak idején Jézustól megkérdez-
ték volna: Jó lesz így? Így értettem
én azt, hogy ideáljait követõ em-
ber. 

A képek egy másik vonulatát je-
lentik legújabb képei. Kevésbé
konkrétak, inkább érzelmeket,
hangulatokat, címük révén zenei
érzelmeket, hatásokat kívánnak
közvetíteni. De azt hiszem, ez csu-
pán ürügy vagy vezetõfonál ahhoz,
hogy a képhez közelebb lépjünk. A
festészet alapproblémájához köze-
lít, hogy a kétdimenziós lapon kell
létrehoznunk valamit, ami úgy-
mond festmény. Hogy az figurális,
vagy nem figurális, másodlagos
kérdés. 

Egy újabb fogalom munkáira:
„leredukálja” a színvilágot, visz-
szafogja a tüzes színeket, és a föld-
szín-közelieket használja erõteljes-
ebben. Talán elvész a szemnek oly
kedves látványosság, hogy ne

mondjam, a szépség. De szépnek
kell lennie egy képnek?
Mantegnának az ún. Talpas Krisz-
tusán mi a szép? Nyilván a krisztu-
si gondolat. Valószínû, a mûvé-
szetnek az igazságot kell szolgál-
nia! Vass István utóbbi években
készült munkáiban az erre való tö-
rekvés érzékelhetõ. Azt kívánom,
hogy amikor végignézik a kiállí-
tást, ismerjenek rá erre a gondola-
tiságra az alkotásokban! – nyitotta
meg a kiállítást Németh Árpád.
Ezután a kiállító mûvész szólt né-
hány szót közönségéhez:

- Köszönöm, hogy megtiszteltek
a jelenlétükkel! Következõ kiállí-
tásomnak az lesz a címe, hogy Me-
mentó – visszaemlékezés. Majd 15
év múlva, amikor 80 éves leszek…
Nagyon örülök, hogy idáig is eljut-
hattam. A festészet nagyon sokrétû
dolog. Nagy tisztelettel figyelem,
ami a mûvészetben történik, és
próbálok hozzátenni valamit. Ha
festhetek, beszélgethetek a képpel,
az már önmagában nagyszerû szá-

momra. Ha valamikor egyet-kettõt
„felfedeznek” közülük, akkor volt
értelme annak, amit csináltam.
Gyerekkoromban szerettem volna
festõ lenni…, és még most is sze-
retnék! 

Nagyon köszönöm váci mû-
vészbarátaimnak, hogy eljöttek
megnézni munkáimat. Végül is itt
csak kívülálló vagyok, bár Váchoz
gyerekkorom óta kötõdöm, ide jár-
tam iskolába a Konstantin térre. A
váci állomásról vittek el a pufajká-
sok is: Nyírbátori Vass István diák,
jöjjön be a forgalmi irodába! –

mondták. Itt a romos rendõrségi
épületben, amit akkor szovjet kato-
nák õriztek, töltöttem el „egypár
kellemes hetet”. De ide jártak isko-
lába a gyerekeim, unokáim is. Itt
halt meg anyám, apám. Itt volt a
környéken az elsõ, valóban ko-
moly kiállításom, itt vagyok most,
és remélem, hogy 15 év múlva is
itt lehetek.

KISS-KÁSA ÉVA

Epilógus”
ván kiállítása

09.00: Huszárfelvonulás fúvószenekari
kísérettel a katolikus templomtól
a Duna partra

10.00: Ünnepélyes megnyitó
10.10: Váci fúvósok elõadása
10.40: Rák Orsi Tánc Suli
11.00: Bábszínház
12.00-13.00: Táncház
13.00-15.00: Közéleti sátor (személyes

találkozó ismert személyiségek-
kel: Matolcsy György, Borókai
Gábor, Ékes Ilona, Siklósi Beat-
rix, Bethlen Farkas, Ókovács Szil-
veszter, Haeffler András,
Szemkeõ Judit, Balog Zoltán, stb.

15.00: Sárkányhajó avatás és szentelés a
kikötõben

16.00: A Magyar Szövetség Könyvét be-
mutatja Kiss Antal

16.10: Bíró Ildikó énekel

16.20: Balog Zoltán köszöntõje
17.00: Újszegi Brigitta népdalokat éne-

kel
17.20: A szõdligeti Farkas család mûsora
18.00: Szõdi Szita Táncegyüttes
18.15: Szalárdy Levente zenés elõadása
18.45: Kajárpéci Vízirevü: Sobri Jóska

nyilvános akasztásból történõ cso-
dálatos megmenekülésének igaz
története - vásári komédia

20.00: Ókovács Szilveszter: Hazám - In
Memoriam Máthé Péter 

20.30: Balázs Fecó koncertje
21.30: Tûzijáték

Egész napos programok:

- véradás (TAJ kártya és fényképes iga-
zolvány szükséges!)

- bográcsgulyás-fõzõ verseny, 
- sütiverseny
- kézmûves foglalkozások, 
- ugrálóvár, - arcfestés,
- lovagoltatás, 
- sárkányhajózás, 
- kirakodóvásár, 
- sörsátor.

Színhelye: 
a 2-es fõút melletti Duna-part
Bõvebb információ Bábi Gabriellától
kapható: 06-27-352-594, 
06-20-444-9298, 
E-mail: babigabi@invitel.hu

Szeretettel várunk minden kikapcsoló-
dásra vágyó érdeklõdõt, a környezõ tele-
pülések, a térség lakóit is. A rendezvény
programjai ingyenesen látogathatók!

II. Szõdligeti Polgári Piknik 
Program - 2005. 06. 26. vasárnap
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- Puskás Anna anyukája kezde-
ményezte annak idején a rajzszak-
kör létrejöttét. Talán nem is gon-
dolta akkor, hogy sok tehetséges
gyerek jön össze a rajzolás és fes-
tés kedvéért, s hogy ilyen sikere-
sen szerepelnek majd országos
szinten, sõt a határainkon túl is –
kezdi a történetükkel a tanárnõ,
aki többek között a Géniusz Isko-
lában is oktat. 

- 2004-ben a Parlamentben volt
egy országos rajzpályázat kiállítá-
sa, ahová a legjobb 100 rajzot vá-
lasztották ki - folytatja már az
eredményekkel. A téma „Az én
parlamentem”. Ács Enikõ, Rabie
Lili munkái szerepeltek ott, s be-
került még a csoport közös alko-
tásával: Ács Enikõ, Csõre Judit,
Édelmayer Zsófia, László Niko-
lett, Osztrovszky Barbara, Puskás
Anna, Rabie Lili, Vass Orsolya,
Vass Péter festett textilmunkájuk-
kal.

Bartha Bendegúz és Boróka na-
gyon szépen dolgoznak, de ritkáb-
ban járnak; László Nikolett szor-
galmasan jár a szakkörbe – õk fel-
készülnek a leendõ versenyekre.

Demeter Annának van egy, a
Zánkai Nemzetközi Szivárvány
Gyermek- és Ifjúsági Képzõmû-
vészeti Versenyen elért bronzdíja
és egy ezüstdíja a tavalyi nemzet-
közi, illetve az idei országos rajz-
pályázatról. 

Édelmayer Zsófi a Buci Maci-
újság és a Crayola által hirdetett
rajzpályázaton elsõ helyezést ka-
pott, a Buci Maciban szerepelt is a
munkája; majd a Föld Napján a
Budai Rajziskola hirdetett pályá-

zatot, ahol szintén díjazott volt, és
a II. kerület az õ munkáját válasz-
totta a Föld Napja alkalmából a
plakátjukra.

Hegedûs Anna a legifjabb, s
már zánkai aranydíjas!

Mráz Benedek Japánból kapott
egy ezüst díja, valamint a Duna
Plaza-ban nyert 20.000.- Ft-ot egy
rajzpályázat alkalmával. 

Novákovics Darinka nem rég
kezdte a szakkört, de már itt, ez az
elsõ munkája is nagyon ígéretes.
Õ igen tehetségesnek mutatkozik. 

Puskás Annának az Egry József
ihlette balatoni tájképe sikerült
nagyon szépen, elõzõleg egy tá-
bor alkalmával ugyanis a múze-
umban tanulmányoztuk a nagy
mûvész festményeit.

Székely Lívia, aki szintén szor-
galmas, sok sikeres munkát
mondhat magáénak.

A Vass-család gyermektagjai
eredményesek: Orsolyának ezüst
díjat sikerült szereznie Portugáliá-
ban, Péter a Parlamentbe jutott be,
Edina ezüst díjas volt tavaly
Zánkán, Rékának pedig helyi
eredményei voltak. 

A csoport Portugáliában arany
díjat kapott, így oda ki is utazhat-
tunk, és most újra fogunk pályáz-
ni. Egy Kika-rajzpályázaton
olyan díjat kaptunk, hogy öt gye-
rek mehetett el az egésznapos
programra, körbevezették õket,
ebéd várt rájuk, és 5000-5000 Ft-
os vásárlási utalványt kaptak. 

Holnap megyünk díjátadásra, a
Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból, ugyanis ezüst díjat kapott
Rabie Lili a Tündér Ilona rajzpá-
lyázaton - számolt be a tanárnõ
eredményes szakköri munkáikról.

KKÉ

Rajzszakkörös mûvészpalánták
Gyermekrajz kiállítás a mûvelõdési házban

Rabie Judit rajztanárnõt arra kértem, hogy foglalja össze, milyen sikereket értek el a gyerekek vagy közösen a csoport. Szívesen be-
szélt róla, s büszke is kis alkotótérsaira, akiket lányával Nórával közösen avatnak be a rajz, a vízuális ábrázolás rejtelmeibe a József
Attila Mûvelõdési Ház szakkörének égisze alatt. A képek magukért beszélnek: gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítõ szakembe-
reknek egyaránt!  

Ács Enikõ László Nikolett

Vass PéterVass Edina

Rabie Lili

Demeter Anna

Édelmayer Zsófia
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„Nem a bukás a szégyen, hanem a
lemondás és a felejtés” – mondta
Dr. Drábik János Örökségünk
Trianon címû elõadásában, mely-
ben a nyolcvanöt esztendõvel ez-
elõtti, magyar sorstragédia eszmei
és politikai hátterét, valamint ha-
zánk háborús helyzetben betöltött
szerepét világította meg. A meg-
emlékezésre a nyolcvanötödik
éves, szomorú évforduló alkalmá-
ból került sor a MIÉP gödi szerve-
zetének rendezésében június 3-án

a József Attila Mûvelõdési Köz-
pont elõadótermében.

Elsõként Zahorán Sándor, a
MIÉP helyi vezetõje köszöntötte
az elõadót és az egybegyûlteket,
néhány szóval maga is megemlé-
kezve a tragikus eseményrõl, s an-
nak mindmáig érezhetõ következ-
ményeirõl. Köszöntõje után Erdei
Józsefnek, a Színiakadémia fiatal
növendékének adta át a szót, aki
József Attila és Vass Albert egy-
egy költeményét szavalta el. A

versek megrázó és eszméltetõ so-
rai megadták a megemlékezés
alaphangulatát, színezetét.

Dr. Drábik János mindenekelõtt
arra a kérdésre kereste a választ,
hogy a világpolitika, a kül- és a
belviszályok, a nemzeten belüli

érdekellentétek és megosztottság
miként sodorta hazánkat Trianon
felé. Elõadásában kitért a világhá-
ború során kialakuló erõvi-
szonyokra, s arra, hogy a magyar

sorsdráma hogyan illeszkedik be-
le a világtörténelembe. Elõadása
második felében a múlt esemé-
nyeibõl a jelen konzekvenciáit
szûrte le; megfogalmazva a jelen
feladatait és célkitûzésit. Mind-
annyiunk közös feladata az anya-

országból kiszakadt, határontúli
magyarság erkölcsi és gazdasági
támogatása, közös, történelmi
gyökereink megõrzése, s ápolása.

MACZKAY ZSAKLIN

„Örökségünk Trianon” 
Megemlékezés a nemzeti sorstragédia 85. évfordulójáról

A fórum szereplõi: Dr. Drábik János, Zahorán Sándor, és Erdei József

Zahorán Sándor, a MIÉP Gödi Szervezetének elnöke megnyitja a rendezvényt

A Magyar Nemzeti Front Gödi
Szervezete és a Gödiek ’56. Igazá-
ért Civil Szervezet meghívására
Wittner Mária, majd késõbb Dózsa
László tartott elõadást a Turul Ma-
dár Klubban az ’56-os forradalom
igaz történetérõl. Az utóbbi össze-
jövetelen néma fõhajtással róttuk le
kegyeletünket a legendás ’56-os
Corvin közi fõparancsnok,
Pongrácz Gergely tiszteletére. A
közelmúltban megint elment egy
forradalmár, aki olyan ügyért har-
colt, mely a nemzet szabadságát és
felemelkedését jelenthette volna. A
forradalom gyõzött, de a szabadság
elbukott – mondotta többször, de
árulók idegen hatalmat kiszolgálva,
többszörös túlerõvel romba döntöt-
ték a háború után épphogy csak új-
ból fölépült Budapestet. Több ezer
bajtársa áldozta életét a Hazáért,
Magyarország függetlenségéért, a
szabadságért. A megtorlás nem is-
mert kegyelmet, akasztófák árnyé-
kában élt az ország. A szülõhazát
hátrahagyva kétszázezren elmene-
kültek. Közöttük Pongrácz Gergely
is, és csak 35 év elteltével tért haza
abban a reményben, hogy a „rend-
szerváltás” után, társaival együtt a
kormány mellé állnak, és segítenek
gyõzelemre vinni elveiket. Hama-
rosan csalódnia kellett, mert az új
kormány, mely a forradalom elveit
hangoztatva nyerte meg a választá-
sokat, elfelejtette az ’56-osokat. 

A kommunista diktatúra idején a
rettegés próbára tette a jellemet. Vol-

tak, akik gyengeségüknek engedve
elárulták a forradalmat és társaikat.
Másokat még a hosszú börtönévek

sem törtek meg, akikre föl lehet néz-
ni, mert emberségbõl többszörösen
jelesre vizsgáztak. Õk azok, akik
példaképei lehetnének az ifjúság-
nak. Ilyen embernek ismertük meg
Wittner Máriát is, a Corvin-közi
hõst. Lelkében kitörölhetetlen em-
lékként élnek a forradalom dicsõsé-
ges napjai. Ez az asszony 13 évet

töltött börtönben, mert fegyverrel
harcolt a világ legtisztább forradal-
mában az elnyomás és az idegen
megszállókkal szemben. 

A forradalmat leverték, emberte-
lenül megtorolták. A „Pesti Srácok”
bátorságukkal, hazaszeretetükkel el-
kápráztatták a világ közvéleményét,
de a szovjet tankokkal szemben
nem kerülhettek ki gyõztesként.
Több ezer magyar fiú és leány vesz-
tette életét a harcokban, tízezreket
bebörtönöztek, több százat kivégez-
tek. Aforradalmat eláruló Kádár Já-
nos – aki ’56. november 1-én átállt a
szovjetekhez - büntetlenséget ígért,
de szavát nem tartotta be. És tizenöt
évvel az ún. rendszerváltás után a
nyilvánosság elõtt elhangozhat
olyan vélemény, hogy Kádár János
a XX. századi Magyarország legna-
gyobb politikusa volt. A hangos fel-
szisszenésre azt mondják: demokrá-
cia van. 

Dózsa László színmûvész, egy-
kori „Pesti Srác” akkor 15 éves volt.
Részt vett az utcai harcokban az ide-
gen megszállókkal szemben. Egy
szovjet tiszt tojásgránátjától életve-
szélyesen megsebesült a nyakán.
Fogságba esett, súlyos sérülése elle-
nére csizmás lábak rugdosták. Ha-

lottnak vélték, tömegsírba dobták a
gyerekhõst. Oltott meszet öntöttek
rájuk, ekkor életösztöne sugallatára
megmozdult. Egy a sírt betemetni
akarók közül – akiben élt ’56 remé-
nye és dicsõsége – a gyereket meg-
mentette, kórházba juttatta. Dózsa
László, máig ott lévõ szilánkkal a fe-
jében, mészmarta foltokkal a testén
túlélte az embertelenséget. S több
mint húsz év múlva Moszkvában ta-
lálkozott azzal, aki megsebesítette.
Az egykori megszálló letagadta tet-
tét: „õ soha nem harcolt gyerekek el-
lenében”. Dózsa László szemében a
forradalom lángja égett, miközben
elbeszélte történetét. A lángot átadta
nekünk, hogy mi azt megõrizve to-
vábbadjuk mindenkinek. 

A forradalom eszmeisége ma is
érvényes, megvalósítása elõttünk ál-
ló feladat. Az ’56-os harcosok már
egyre kevesebben élnek. A közép-
korúak – akik gyermekként élték át
a világtörténelmi eseményt – nem
hagyhatják, hogy a láng kialudjon.
Ezért hoztuk létre a Gödiek ’56. Iga-
záért Civil Szervezetet, mely a Ma-
gyar Nemzeti Front gödi szervezeté-
nek támogatásával elõadássorozatot
kezdett abban a reményben, hogy a
közeledõ 50. évfordulójára egyre
többen lesznek azok, akik hiteles
emberektõl hallják meg az igazsá-
got, és azt továbbadva gyerekeink-
nek, eljut majd unokáinkhoz is.

FARKAS ÉVA

AZ MNF GÖDI

SZERVEZET ELNÖKE

„Hazánkért” nemzeti találkozó 
a Turul Madár Klubban

Pongrácz Gergely emlékére

Dózsa László színmûvész és Farkas Éva 
az MNF gödi szervezetének elnöke
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A parlagfû elleni védekezés ösz-
szehangolt végrehajtása érdeké-
ben Pest megye öt intézménye
május 24-én együttmûködési
megállapodást írt alá. A már ta-
valy is mûködõ védekezési for-
mákat szentesítette és emelte
magasabb fokra a dokumentum,
amelynek mûködõképességét
kéthavonként áttekintik az alá-
írók, és ha kell, erõsítik azt.

A megállapodást a sajtó jelen-
létében Szabó Imre, Pest Megye
Önkormányzata közgyûlésének
elnöke, Lengyel János a Pest
Megyei Munkaügyi Központ
igazgatója, Benécsné dr. Bárdi
Gabriella a Fõvárosi és Pest me-

gyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat igazgatója, dr.
Tettinger Antal az ÁNTSZ Pest
megyei tisztifõorvosa, valamint
Vaszócsik Gyõzõ, az FVM hiva-
tal vezetõje írta alá.

A kezdeményezõk között elsõ
helyen kell említeni a Pest Me-
gyei Munkaügyi Központot.
Már tavaly biztosítottak köz-
hasznú munka lehetõséget a par-
lagfû irtására, akkor az önkor-
mányzatok egy hét idõtartamra
vehették igénybe oly módon,
hogy a költség 90%-át - fejen-
ként maximum 12 ezer forintot -
a munkaügyi központ biztosított.
Az idén jelentõsen emelkedik
mind az igénybevétel idõtartam,
mind annak összeg is. 2005. jú-
nius 1. és augusztus 31. között
már egy-egy hónapra is alkal-
mazhatók közhasznú munkások
és a fejenkénti juttatás 50 000

forint is lehet. Számí-
tások szerint a megyé-
ben akár 400 közhasz-
nú munkást is foglal-
koztathatnak parlagfû-
irtásra. A teljes nyári
védekezési idõszakban
ilyen célú közmunkák-
ra a munkaügyi köz-
pont 22 millió forintot
különített el.

Benécsné Dr. Bárdi
Gabriella, a Növény és
Talajvédelmi Szolgá-
lat igazgatója kijelen-
tette, hogy míg koráb-
ban a fertõzés, a bur-
jánzó parlagfû felfede-
zése esetén a földhasz-
nálók, tulajdonosok
bírságolása nehézkes
volt, a kényszerírtást
pedig állami pénzek-
bõl kellett megelõle-

gezni, most új jogszabályok ga-
rantálják a határozat azonnali
végrehajtását, és a költségek is
egyszerûbben terhelhetõk a vét-
kesekre. 

Forrás: http://dunakanyar.hu

Összefogás a parlagfû ellen
Lehetõséget teremt Göd számára is

A 6/2000. (II. 22.) számú Ök.
rendelet értelmében tavasztól
õszig nem gyújthatunk udvarun-
kon vagy a közterületen avar- és
hulladékégetési céllal tüzet.
Nem tilos viszont száraz tüzelõ-
vel, füstölésmentesen tüzet rakni
szalonnasütés, grillezés, bográ-
csozás vagy csak a kellemes,
nyáresti idõtöltés érdekében. Ek-
kor is megfelelõen kialakított
hely, tûzbiztos környezet szük-
séges hozzá, s az, hogy végeze-
tül meggyõzõdjünk a tûz teljes
elalvásáról. A kevés vízzel le-
loccsantott, még órákig kojtoló
tûzhely ez esetben is környezet-
károsító - a szomszédok bosszú-
ságát már meg sem említem…

K. É.

Avar és kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó szabályok 11. §.
(1) Avar és kerti hulladék meg-
semmisítése elsõsorban kom-
posztálással történhet. 
(2) a/ Tûzgyújtás és égetés köz-
területen és ingatlanon belül he-
ti két alkalommal (szeptember
1-tõl április 30-ig), hétfõi és
pénteki napokon 8-18 óra kö-
zött, szélmentes idõben megen-
gedett. Az égetés maximum 30
percig tarthat, tartós füstölés
nem megengedett.
b/ Szeles idõben, továbbá nyári
évszakban (május 1-tõl augusz-
tus 31-ig) szemétégetés céljából
tûzgyújtás szabad térben nem
megengedett. A tûzvédelmi sza-
bályok szigorúan betartandók. 
(3) Égetni csak megfelelõen ki-
alakított helyen, a vagyoni és
személyi biztonságot nem veszé-
lyeztetõ módon lehet. Az égetést
végzõ személy a tûzrakóhely ol-
tásáról az égetést befejezõen kö-
teles gondolkodni. 

(4) Az égetendõ hulladék nem
tartalmazhat ipari eredetû hulla-
dékot (mûanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket, illetve ezek mara-
dékait).
(5) Tilos védett természetvédel-

mi területen, véderdõ, fás vagy
fenyves erdõ területén tüzet
gyújtani Száraz nád és más vízi-
növényzet égetéséhez a vízfo-
lyások területén hatósági enge-
dély szükséges. Megjegyzés:
természetvédelmi területekre
vonatkozó helyi szabályozást
lásd külön önkormányzati rende-
letben.

Május 1-tõl 
augusztus 31-ig tilos!
Hulladékégetés csak õsztõl tavaszig megengedett

Göd Város Önkormányzat
6/2000. (II. 22.) sz. Ök. környe-
zetvédelmi szabályokról szóló
rendelete alapján az ingatla-
nok, az ingatlanok elõtti közte-
rületek gyommentesítése, a te-
rület gondozása a tulajdonos,
használó (bérlõ) kötelessége. 
Köteles minden tulajdonos (bér-
lõ, üzemeltetõ) az ingatlanáról
kinyúló, járda és úttest fölé hajló
faágak, bokrok gondozását, nye-
sését elvégezni. A gyalogos köz-
lekedést akadályozó lelógó galy-
lyak eltávolításáról az ingatlan
tulajdonos köteles gondoskodni.
Az ingatlana elõtti zöldterületen

a fûnyírást, gyommentesítést
rendszeresen el kell végeznie!
A zöldhulladék közutakra,
(földutak gödreibe) közterület-
re való végleges kihelyezése t i
l o s !
A közutakra t i l o s minden
olyan anyagot kihelyezni,
amely az út rendeltetésszerû
használatát akadályozza, vagy
állagát rontja. 
A zöldhulladék komposztálható,
vagy azt bezsákolva a körzetben
megjelölt napokon a Település-
ellátó Szervezet elszállítja. 

Göd Város Önkormányzata 

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS

„A kormány jóváhagyta a büntetõ törvénykönyv módosítását, amely-
nek értelmében bûntettnek minõsül majd, és akár börtönnel is sújtha-
tó lesz az illegális hulladéklerakás - közölte a környezetvédelmi mi-
niszter.
Az illegális szemétlerakás bûntetté nyilvánításához a kormány már
jóváhagyta a szükséges jogszabály-módosítást, amely már csak a
parlament jóváhagyására vár - jelentette ki Persányi Miklós környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter. Elmondta: a büntetõ törvénykönyv
módosításával a települési hulladékelhagyás olyan bûntettnek minõ-
sül majd, amelyért az elkövetõk akár három évig terjedõ szabadság-
vesztést is kaphatnak.” 

(MTI)  

Bûntetté nyilvánítva
A jog az illegális hulladéklerakásról
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A Városvédõk Egyesülete munkájá-
nak köszönhetõen elkészült az átke-
lõ az Ilka-patak Szeder utcai részén.
Az egyesület tavaly áprilisban nyer-
te el pályázati úton a Pest Megyei
Önkormányzat támogatását a patak-
meder és part rendbetételére, híd ál-
lítására.

A munkát tavaly nyáron a terület
rendezésével kezdtük: az egyesületi

tagok, segítõk és környékbeli lakók,
gyerekek segítségével több konté-
nernyi háztartási lomot, sittet, faágat
és zöldhulladékot szedtünk össze.
Majd megkezdõdött a híd készítése,
amit az idõjárás miatt végül idén má-
jus végén tudtunk befejezni. A be-
tonalap elkészítését követõen június
4-én végre helyére kerülhetett a híd!

A Rózsa és Szeder utcai lakótele-

pen élõk korábban egy keskeny fém-
pallón közlekedtek, ha a régi 2-es út-
ra, a buszmegállókhoz szerettek vol-
na eljutni.  Most a szép fahíd meg-
könnyíti a hamarosan nyíló Plusz
áruház megközelítését is.

Tervezzük a híd felavatását a kö-
zeljövõben, ám elõbb szeretnénk
még elvégezni a terület újbóli rende-
zését, a lejárók kialakítását. 

Köszönjük a segítséget az alábbi

vállalkozóknak: Szabó Csaba (fes-
ték), Mudri Bálint (szállítás),
Bardócz Mihály (földmunkák), Dal-
noki Tibor (famunka).

Részletes, fényképes beszámo-
lónk megtekinthetõ a http://kvb-
lista.gportal.hu honlapon.

RÁBAI ZITA

VÁROSVÉDÕK

EGYESÜLETE ELNÖKE

Áll a híd az Ilka-patakon!

A kiserdei torna- és futópályán, a vandálok által kidöntött két tanös-
vényi táblát május közepén újból felállították. Csak reménykedni le-
het, hogy az „erõs gyerekek” nem forgatják ki újból a bebetonozott,
képes ismertetõ táblákat. Társadalmi munkások: Berti Mihály, Deb-
receni Péter, Nagy Gábor és Ráth Tamás.

Rongálók és javítók
a tanösvényen

A szúnyog- és kullancsirtást a
szeles, rossz idõjárás miatt egy
héttel el kellett halasztani, ám sze-
rencsére még az esõzés beállta
elõtt, a száraz idõszakban el tudta
végezni a „gyérítést” a megbízott,
szakképzett vállalkozó. A térség-
ben ezt a feladatot a szentendrei

önkormányzat fogja össze, köz-
beszerzési eljárás keretében vé-
gezteti el. Városunk anyagi köte-
lezettségének megfelelõen, üzem-
napló alapján fizeti ki a ránk esõ
részt – ami négyzetméterenként
szabott árat jelent – a gödi hivatal.
Ilyés Gizella környezetvédelmi

tanácsnok arról tájékoztatta a
szerkesztõséget, hogy tudomása
szerint idén még kétszer kerül sor
hasonló védekezésre. 

Szúnyog- 
és kullancsgyérítés

A Pest megyei csapatbajnokság utol-
só három mérkõzésének eredménye:

Göd – Szentendre 7:11

A listavezetõ vendégeknek igencsak
meg kellett küzdeni a gyõzelemért.
Sokáig úgy tûnt, hogy nagy meglepe-
tés születik ezen az összecsapáson. A
gödiek nyerték meg mindkét páros
mérkõzést, azt követte két hazai gyõ-
zelem, már 4:0-ra vezettünk, majd
6:6-os döntetlen állásnál fej-fej mel-
letti küzdelemben az utolsó két mér-
kõzésen alakult ki a végeredmény.
Két játékosunkat a végén blokkolta a
nagy lehetõség. Félix Tibort és ifj.
Gulyás Miklóst kell kiemelni a haza-
iak közül 3 illetve 2 gyõzelemmel. A
páros mérkõzéseket Félix-ifj. Gu-
lyás, Nagy-Szigeti kettõsök remekel-
ték. 

Cegléd – Göd 6:12

Tartalékosan is sikerült idegenbõl el-
hozni a két pontot.
Szigeti és Nagy kiválóan teljesített 4
– 4 egyéni és egy páros mérkõzéssel.
Jól mutatkozott be Cserny Péter 50
%-os teljesítményével (2 gy.) és a
sort id. Gulyás zárta egy nyert mecs-
csel.

Göd – Aszód 10:8

A két legeredményesebb játékosunk
nem tudta vállalni a játékot, így újból
tartalékosan álltunk fel az õsszel dön-
tetlent játszó csapat ellen. A játék

elõtt kiegyeztem volna egy döntet-
lennel, de mindenki „kitett magáért”
és lelkes játékkal sikerült itthon tarta-
ni a két pontot. A gyõzelmekben így
osztoztak játékosaink: Nagy 3,
Cserny 2, id. Gulyás 2, Szigeti 2, pá-
rosban Nagy-Cserny 1 nyert mérkõ-
zéssel. 
A bajnokságban az 5.  helyen végzett
a csapatunk.

Megyei tizek bajnoksága

Az elmúlt egy év eredményei alapján
a Pest Megyei Asztalitenisz Szövet-
ség meghívta a legjobb 10-10 játé-
kost a megyei 10-ek bajnokságára.
Ennek célja „A” és „B” csoportban
körmérkõzéses formában a megyei
rangsor felállítása.
Csapatunkból az elsõ csoportba ifj.
Gulyás Miklós és Félix Tibor kapott
meghívást, a második csoportba
Nagy László és Szigeti Béla. Objek-
tív okok miatt Félix és Szigeti nem
tudott részt venni a rangos verse-
nyen.
Ifj. Gulyás kiváló teljesítménnyel
olyan játékosokat is legyõzött, akik
eredményesebben szerepeltek a baj-
nokságban. Nagy is helyt állt, szoros
mérkõzéseken maradt csak “alul”.

Végeredmény:
A csoportban: 
ifj. Gulyás  4. helyezés
B csoportban: 
Nagy 6. helyezés

GULYÁS

Asztalitenisz
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Az idén is jól vizsgázott a Tavaszi Futások
elnevezésû háromfordulós iskolai futóver-
seny.  Az elmúlt év tapasztalata alapján több
módosítást hajtottunk végre, melyek közül a
legfontosabb a korcsoportok számának nö-
velése volt. Pedagógusaik javaslatára az elsõ
és második osztályos tanulókat külön-külön
indítottuk. Így a legkisebbek között is sokan
örülhettek a szépen csillogó arany- ezüst- és
bronzéremnek. Újdonság volt ez évben,
hogy a második fordulóban korosztályon-
ként csapatversenyt is szerveztünk. A három-
fõs csapatok a befutás sorrendjében alakul-
tak ki. A díjazást csapatonként végeztük,
mely szerint a korosztályokban a gyõztesek
részére kilencven darab érmet adtunk át.

Sajnos, a Tavaszi Futások
2005. áprilisi elsõ fordulójá-
nak idõpontját két alkalommal
is el kellett halasztani a szeszé-
lyes idõjárás miatt.   Ennek el-
lenére mindkét iskolából szép
számmal vettek részt a tanulók
a versenyen. 

Elsõ korcsoport gyõztesei:
Kothencz Fanni HT, Greff Dó-
ra HT, Törõ Viktória HT, 

Ribényi Csaba NL, Suscsák
Máté NL,  Pákozdi Richárd NL

Második korcsoport gyõz-
tesei: Juhos Leila HT, Farkas
Csilla HT, Traupert Nikolett
NL,   

Szerecz Márton NL, Farkas
Bence HT, Makrai Ákos HT

Harmadik korcsoport
gyõztesei: Grúber Rita NL,
Petró Lilla HT, Elmer Lili NL,

Havas Balázs HT, Oláh Ger-
gely NL, Mráz Benedek HT

Negyedik korcsoport gyõztesei: Petró
Bettina HT, Váczai Enikõ HT, Péterfi Sára
NL,   Csákány Tamás HT,  Szabó Péter HT,
Nagy Tamás HT

Ötödik korcsoport gyõztesei: Havas Esz-
ter HT, Merényi Dóra NL, Hetei Adrienn
NL, 

Oláh Levente NL, Gulyás Csaba HT,
Maglódi Tamás HT

A Tavaszi Futások 2005. második fordu-
lóját április 21–én rendeztük, ahol a 3 fõs fu-
tócsapatok  korosztályonként versenyez-het-
tek a díjakért.  Külön öröm volt a szervezõk
és versenyzõk számára, hogy versenyünket
megtisztelte Németh András, a magyar nõi
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya,
és a gyõzteseknek az érmeket Õ adta át.

Elsõ korcsoport 
aranyérmes csapatai: Kothencz Fanni

HT + Törõ Viktória HT + Greff Dóra HT, 
Suscsák Máté NL + Ribényi Csaba NL +

Pákozdi Richárd NL
ezüstérmes csapatai : Lukács Luca NL +

Balogh Kitti HT + Szanki Evelin NL
Molnár Péter NL + Holczer Benedek HT +

László Márton HT bronzérmes csapatai:
Szabó Csilla HT + Papp Niki HT +
Moravcsik Vivienn HT

Balázs Márk HT + Koller Péter NL +
Nagy Norbert NL

Második korcsoport 

aranyérmes csapatai: Farkas Csilla HT +
Farkas Rita HT + Traupert Nikolett NL

Szerecz Márton NL + Farkas Bence  HT +
Balogh Máté HT

ezüstérmes csapatai: Skultéti Bernadett
NL + Piller Pálma HT + Vass Edina HT

Bauer Gergõ HT + Makrai Ákos HT +
Csaba Dénes HT

bronzérmes csapatai: Dávid Bernadett
NL + Sterczer Anna HT + Juhos Leila HT

Mezei Richárd NL + Pörzsei Balázs NL +
Horváth Benjamin HT

Harmadik korcsoport
aranyérmes csapatai: Farkas Lilla HT +

Grúber Rita NL + Petró Lilla HT
Havas Balázs HT + Kovács Gyula HT +

Tárkányi Zoltán HT
ezüstérmes csapatai: Halupka Vivienn

NL + Kiss Rebeka NL + Fehérvári Pálma HT
Mráz Benedek HL + Oláh Gergely  NL +

Faludi András HT
bronzérmes csapatai: Elmer Lili NL +

Ódor Alexandra HT + Fehér Barbara NL
Horváth Barna HT + Varga Gábor NL +

Csánki Krisztián HT

Negyedik korcsoport 
aranyérmes csapatai: Petró Bettina HT +

Simon Petra NL + Váczai Enikõ HT
Szabó Péter HT + Sápi Márton NL + Nagy

Tamás HT

ezüstérmes csapatai: Csaba Dóra HT +
Fehér Nikolett HT + Boda Martina HT

Csákány Tamás HT + Kothencz Krisztián
HT +  Csesznak Tamás

bronzérmes csapatai: Német Lilla NL +
Kövecses Anita NL + Grúber Fanni NL

Kovács D Géza HT + Borsy Gergõ NL +
Szulcsán Attila NL

Ötödik korcsoport
aranyérmes csapatai: Havas Eszter HT +

Merényi Dóra NL + Grúber Zita NL
Oláh Levente NL + Havas Balázs HT +

Szerecz Márton NL

ezüstérmes csapatai: Kun Adrienn NL +
Cserba Anna NL + Szinay Lilla NL

Oláh Gergely NL +  Ribényi Csaba NL +
Kolok Bese NL

bronzérmes csapatai: Gulyás Niki +
Mohai Mónika Szmeskó Zsolt  NL (4. Oszt)
+ Molnár Bence   

A versenysorozat harmadik fordulójára
május 25-én került sor a Kihívás Napján, az
alsógödi sportpályán. Ragyogó idõben, kb.
1200 tanuló vett részt a különbözõ akadály-
és sportversenyeken. Ezen a rendezvényen
szintén volt illusztris vendégünk Nyilas Elek

egykori  válogatott labdarúgó
személyében, aki a labdarúgó-
palánták legnagyobb örömére
részt vett a pedagógus–diák vá-
logatott kispályás labdarúgó
mérkõzésen.  

A harmadik forduló gyõz-
tesei

elsõ korcsoport: Kothencz
Fanni HT, Gergely Beatrix NL,
Greff Dóra HT Suscsák Máté
NL, Ribényi Csaba NL,
Pákozdi Richárd NL

második korcsoport: Far-
kas Csilla HT, Farkas Rita HT,
Traupert Niki NL, Szerecz
Márton NL, Farkas Bence HT,
Makrai Ákos HT

harmadik korcsoport: Far-
kas Lilla HT, Grúber Zita NL,
Petró Lilla HT, Havas Balázs
HT, Mráz Benedek HT, Oláh
Gergely NL

negyedik korcsoport: Petró Bettina HT,
Váczai Enikõ HT, Dunai Csenge NL, Nagy
Tamás HT, Csákány Tamás HT, Võneki Péter
HT

ötödik korcsoport: Havas Eszter HT,
Horváth Zsuzsa HT, Csányi Viktória HT,
Oláh Levente NL, Aranyi Tamás HT, Soós
András HT

Értékelve a Tavaszi Futások 2005. három
fordulós városi iskolai futóversenyt elmond-
ható, hogy a  pedagógusok  aktív  támogatá-
sa mellett tanulóink lelkes  részvételével,  az
idén is eredményes volt ez a nagyszabású
sportrendezvény, ahol a Sportbizottság száz-
ötven darab díjat biztosított a versenyek
gyõztesei részére. Összesítve: a három for-
dulóban kb. 1500 célba érõ versenyzõ volt a
két általános iskolából.

Reméljük, hogy az idei sportrendezvé-
nyünkkel is egy kicsit elõsegítettük a peda-
gógusok áldozatos munkáját az egészséges
életmódra nevelésben. 

RÁTH TAMÁS FÕSZERVEZÕ

SPORTBIZOTTSÁG

CIVIL TANÁCS DELEGÁLTJA

Ha tavasz, akkor futás…
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Május 7-8-án Szolnokon rendez-
ték meg az idei szezon elsõ fon-
tos versenyét, az ifjúsági tájékoz-
tató és olimpiai válogatóver-
senyt. Szombaton került sor a jú-
liusban, Lignanóban rendezendõ
Fiatalok Olimpiai Fesztiváljának
válogatójára. Itt az 1989-90-ben
születettek közt dõlt el, ki jut az
olimpiai csapatba, kajak-kenu-
ban országonként 8 indulót (eb-
bõl 4 kajakos fiú) engedélyeztek.
Gödrõl a serdülõ válogatott tag-
jai vettek részt a versenyen. Ha-
talmas szélben zajlottak le az
elõ- majd a középfutamok, 1000
m-en döntõbe jutott a gödiek kö-
zül Pélyi Dávid és Slezsák Ist-
ván. Délután került sor az 500 m-
es futamokra, itt döntõs lett
Kulifai Tamás, Nagy Gergely és
Pélyi Dávid. A két döntõ eredmé-
nyeinek alapján az olimpiai csa-
pat tagjai: Németh Tamás (Multi
SE), Péter Kristóf (GYVSE),
Varga Kálmán (KSI SE) és
PÉLYI DÁVID (GÖD SE), a
két tartalék (õk 1990-es születé-
sûek): Soós Péter (Honvéd) és
Slezsák István (Göd SE). 

Vasárnap az ifjúsági korosz-
tály tájékoztató versenye került
sorra, itt K-1 500 m-en Kása
Máté a 7. lett, K-2 1000 m-en
pedig a Kemencei Viktor - Kása
Máté páros az 5. helyet szerezte
meg.

Hét Országos Bajnoki cím a
gyõri maratonon

Gyõrben május13-15 között
rendezték meg a Maraton Ma-
gyar Bajnokságot. Ez a sportág-
ban az egyetlen olyan verseny,
ahol egy rendezvény keretén be-
lül a legfiatalabb gyermek-kor-
osztálytól az ifjúságiakon és a
felnõtteken át egészen a mas-
ters-ekig minden korosztály
képviselteti magát.. A verseny-
pályát most is a gyõri szabad-
strandtól a Mosoni-Dunán jelöl-
ték ki. Itt a felnõttek távja 36,6
km, az ifjúságiaké 21 km volt,
ezeket a távokat 3 futószakasz
nehezítette, a serdülõ, kölyök és
gyermek korcsoportok 15, 10
ill. 5 km-en versenyeztek. Idén
45 egyesület közel 1500 ver-
senyzõje nevezett, a gödi gyere-
kek is szép számmal álltak rajt-
hoz. A téli alapozó edzések és a
kora tavasztól vízen töltött idõ
eredményessége megmutatko-
zott, hét gödi versenyzõ állha-
tott a dobogó legfelsõ fokára.
Voltak nagyon szoros befutók,
ahol csupán 2-3 másodperc dön-
tött az aranyéremrõl, de pl. Ha-
vas Balázs beérkezése után még
hosszú percekig várni kellett ar-
ra, hogy a következõ versenyzõ
a cél felé közeledjen. S most lás-
suk az eredményeket!

Olimpikon és országos
bajnok kajakosok

Remek évkezdet: 
gödi induló a Fiatalok Olimpiai Fesztiválján

A Magyar Köztársaság Bajnoka:
Kulifai Tamás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 VI. kcs
Kulifai Tamás - Nagy Gergely  . . . . . . . . . . . . K-2 VI. kcs
Havas Eszter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 V. kcs
Slezsák István  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 V. kcs
Georgopoulosz Alexandra  . . . . . . . . . . . . . . . MK-1 III. kcs
Makrai Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK-1 III. kcs
Havas Balázs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK-1 I. kcs
Ezüstérmes:
Kemencei Viktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 VIII. kcs
Nagy Gergely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 VI. kcs
Bronzérmes:
Pélyi Dávid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 VI. kcs
4. hely:
Kemencei Viktor – Kása Máté  . . . . . . . . . . . . K-2 VIII. kcs
Váczai Enikõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK-1 II. kcs
5. hely:
Bán Kristóf – Oláh Levente  . . . . . . . . . . . . . . K-2 IV. kcs
6. hely:
Hamar Péter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 V. kcs
Csaba Dóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MK-1 II. kcs
Havas Eszter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-1 VI. kcs
7. hely:
Hamar Péter – Slezsák István  . . . . . . . . . . . . .K-2 V. kcs

A csapat tagjai voltak még: Georgopoulosz Theodorosz, Oláh Ger-
gely, Várnai Szabolcs, Gréczi István, Grósz Vilmos, Slezsák János,
Nagy Richárd, Tárkányi Zoltán, Fajka József.

-sZs-

Immár 11. alkalommal csatlako-
zott városunk a Kihívás Napja
országos sportjátékhoz.

Május 25-én reggel a bölcsitõl
az óvodákon és az iskolákon át a
TOPhÁZ Speciális Otthonig
minden gyermek és felnõtt vára-
kozással telve kezdte meg a na-
pot, hiszen tudták, hogy ma a vi-
dámság és a mozgás jegyében
zajlanak a programok.

Idén 212 település nevezett az
országból, a lakosságszám alap-
ján mi a V. kategóriába lettünk
sorolva. A verseny lényege,
hogy minél többen teljesítsék a
15 perces mozgást, annál több
pontot gyûjtve a városnak. Egy
ember többször 15 percet is mo-
zoghat, így nagyobb az esély a
jobb helyezésre.

Gödön idén az eddigi legjobb
eredményt értük el, 37.860 pon-
tot gyûjtve össze, így a lakosság-
számot figyelembe véve 237,8
%-os lett a teljesítményünk, ez-

zel a kategóriánkban indult 28
település közül az elõkelõ 5. he-
lyen végeztünk. Ez a jó ered-
mény a város intézményeinek és
szervezeteinek aktív segítségé-
vel született meg. 

Ízelítõ a nap eseményeibõl:
Gyermeknap az intézményekben
– a Huzella Tivadar Iskolában a
Németh László Iskolában, a
Kastély Központi és az 1. sz.
Óvodában, a Bölcsõdében és a
TOPhÁZ Speciális Otthonban.
A Tavaszi Futások 3. fordulóját,
a vízilabdásoknak Sulipóló baj-
nokságot rendeztek. De részt
vettek az Idõsek Otthona lakói is
a játékban, a nap folyamán két
alkalommal, gyógytornász segít-
ségével végezték a gyakorlato-
kat.

A nap sikeréhez a jó idõ is
hozzájárult, így már a jövõ évi
programokon gondolkodhatnak
a szervezõk.

H. A.

A Kihívás Napja 2005
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FELHÍVÁS
Kerékpáros tábor a piaristáknál

Turnusok: 
június 27. – július 01. 

és július 04. – 08. 
között

Bázishely:
Piarista Szakiskola,

Gimnázium és
Kollégium, 

Jávorka u. 18.

6-14 éves korú, 
a sportos életmódot kedvelõ, és az azt megszokni kívánó

gyerekek jelentkezését várjuk! Szükséges felszerelés:
sportos öltözet, kerékpár (kölcsönözni is tudunk!), 

strandruha, törülközõ
Részvételi díj: 10.000 Ft/fõ/1 hét

Napi   programterv
8.00-tól: Gyülekezõ
8.45: Reggeli
9.00-13.00: Kerékpártúra 20 km-es körzetben
13.15: Ebéd
13.30-15.30: Sportjátékok, kenuzás, kajakozás, strandolás
15.45: Uzsonna
16.00: Hazamenetel

Jelentkezés: Személyesen vagy telefonon ( 331-825 ) 
a táborvezetõnél!

Jelentkezési határidõ: június 22. szerda

WAGNER LÁSZLÓ TÁBORVEZETÕ

Pest megye II. osztály Északi csoport

Gödi SE- Pilisszentiván 0 – 3
Ifjúsági: 
Gödi SE – Pilisszentiván 3 – 0 (az ellenfél nem jelent meg) 
Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE 2 – 1 (Kekecs)
Ifjúsági:  
Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE 1 – 0
Gödi SE – Biatorbágy 7 – 0 (Buza 5, Kekecs, Csuka )
Ifjúsági: 
Gödi SE – Biatorbágy 6 – 1 (Droznik 2,  Mellár, Kolumba, Kiss,
Mucs)

Öregfiúk Váci Körzeti bajnokság

Kisalag – Gödi SE 1 – 1  (Lénárt)
Gödi SE – Szokolya 6 – 3 (Komodi 3, Lénárt 2,  Vida)
Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE 0 - 2 (Elek, Hadován)
Gödi SE - Vácrátót 8 – 0 (Lénárt 2, Vida 2, Horváth 2, Hidvégi,
Grubel) 
Dunakeszi Kinizsi – Göd Dunapart 0 – 2  (Elek, Hadván )
Göd Dunapart – Vilker Szödliget  5  - 2 (Nyilas, Petró, Elek,
Simon, Tuza)
Szob – Göd Dunapart 4 – 5 (Tuza 2, Simon 2, Nyilas ) 

Labdarúgás
Gödi SE – Békéscsaba ENK
21 – 27 (15 – 15)

Székely Beáta – Békési Me-
linda 1, Lázár Szilvia 6, Orosz
Kriszta 2, Balázsovits Mónika 3,
Gór Nagy Katalin 3, Baksa Ro-
xána 2, csere: Vincze Zsuzsanna
2, Lázár Ildikó 2, Varga Nóra,
Németh Andrásné.

Az elsõ félidõben a vendégek
vezettek, de mindig sikerült
utolérni õket. Szünet után csak
hat gólt tudtak dobni a hazaiak a
tizenkettõvel szemben, így vesz-
tesen kellett elhagyniuk a pályát.

Szeged - Gödi SE 
36 – 27 (18 -12)

Székely Beáta – Lázár Szilvia
2, Orosz Krisztina 2, Németh
Andrásné 1, Baksa Roxána 5,
Vincze Zsuzsanna 5, Gór Nagy
Katalin 6, Balázsovits Mónika 4,
Szilágyi Noémi.

A csapat legjobbja Gór Nagy
Katalin volt. Sajnos a mérkõzé-
sen megsérült Némethné.

Gödi SE – Gyöngyös 
29 – 30 (13 – 15)

Székely Beáta – Békési Me-
linda, Lázár Szilvia 9, Orosz
Kriszta 2, Baksa Roxána 6,
Vincze Zsuzsanna 3, Lázár Ildi-
kó 4, csere: Balázsovits Mónika
2, Gór Nagy Katalin 3, Szilágyi
Noémi, Szondi Zsuzsa.

Az elsõ félidõben végig a ven-
dégek vezettek. A szünetben a
gödi edzõnek felmondtak. Szü-
net után nagyon akart és hajtott a
gödi csapat, és a 9. percben 21-
21 volt az állás, de sajnos a veze-
tést nem sikerült átvenni.  A haj-
rá nagyon izgalmasan alakult ke-
vésen múlt, hogy nem lett dön-
tetlen. Ez volt a bajnokság utol-
só találkozója.

A mérkõzés után beszélget-
tem a 20 éves Baksa Roxánával,
aki a csapat leggólképesebb játé-
kosa, huszonnégy mérkõzésen
143 gólt lõtt.

- Fóton kezdtem kézilabda
pályafutásomat – mondta a kitû-
nõ játékos -, majd 1999-ben az
NB I-es Vasashoz kerültem. Két
éve jöttem át Gödre, ahol jól
éreztem magam.  Átlövõként
kezdtem, majd jobbszélsõ let-
tem és ezen a poszton igyek-
szem a csapat hasznára lenni.  A
mindennapi életben Budapes-
ten, a Kommunikációs Fõisko-
lára járok és jelenleg a második
évet végzem. A kézilabda érde-
kében átiratkoztam a levelezõ
tagozatra, õsztõl ott folytatom
tanulmányaimat, mert szeret-
ném NB I-es szinten folytatni a
kézilabdázást, esetleg külföldön
játszani.

Roxána tudja, még van mit ja-

vítani játékában, hogy jobb le-
gyen erõnlétben, lõvõerõben,
ugrástechnikába és a dinamiz-
mus terén. Sok sikert!

Schütt István intézõ a csapat
szereplésérõl beszélt.

- A nõi kézilabda csapat 2001
óta szerepel az NB I/B-ben. A
Gödi SE szakosztályai közül mi
szerepelünk a legmagasabb osz-
tályban. A 2004 – 2005. évi baj-
nokságban szerény szerepléssel
„dicsekedhetünk”. A legnagyobb
siker, hogy MK-ban eljutottunk
a legjobb nyolc közé, és ott a vi-
lághírû Dunaferr vert ki a to-
vábbjutástól.  A csapatból
Kresija Dragicát meghívták a
szerb válogatottba. Az utolsó
mérkõzésünket most csak úgy
tudtuk lejátszani, hogy a Haga
Build Pool Kft. Firon Ákos ügy-
vezetõ vezetésével támogatást
adott e mérkõzésre, így tudtuk a
bajnokságot méltóságteljesen
befejezni. Köszönjük! Nálunk
sem a játékosok, sem az edzõ
nem kapott fizetést. A jövõ évi
bajnokságban indulásunkat a
pénzügyi helyzet határozza meg,
reméljük, a Városi Önkormány-
zat is mellénk áll.  

Remélem, az új bajnokságban
saját otthonunkban, Gödön, az új
sportcsarnokban szerepelhetünk,
ami nagy erõt ad nekünk, s több
szurkolóra is számítunk. Õszi
felkészülést augusztus elejétõl
kezdjük meg.

Az utolsó mérkõzés után
Balázsovits János kupákat adott
át, a Dunaferr elleni MK mérkõ-
zésen az elsõ gólt lõtt Baksa Ro-
xánának, utolsó góljáért Orosz
Krisztinának, és különdíjat ve-
hetett át Székely Beáta is. Az év
szurkolója díjat Bazsó Gábor,
Juhász László, Brumár Tamás
kapta meg. A nap a gödi Duna-
parton vacsorával zárult.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Kézilabda NB I/B

Baksa Roxána



Nagy sikerrel rendezte meg a
Gödi Sport Egyesület Sakk
Szakosztálya a XVII. Csernyi
Miklós Sakk Emlékversenyt a
Huzella Tivadar Általános Isko-

la ebédlõjében június 3. és 5. kö-
zött. A versenyen két csoportban
35-en vettek részt, akik a követ-
kezõ egyesületekbõl jöttek: Gö-
di SE 6 fõ, Váci Sakk Club SE
14 fõ, Dunaharaszti MTK 3 fõ,
Szobi Sakk Club SE 3 fõ, Duna-
keszi Városi Utánpótlás SE 2 fõ,
Érdi Városi SE 2 fõ, Szentendrei
Sakk Iskola 1 fõ, Honvéd Auró-
ra SE 1 fõ, Berentei Sakk-Kör
SE 1 fõ, Gödöllõi Sakkbarátok
Egyesülete 1 fõ, Maróczi Géza
SE Szeged 1 fõ.

A 9 fordulós, svájci rendszerû

verseny kétszer 1 órás, és plusz
2x15 perces rájátszásos orszá-
gos minõsítõ verseny volt. A
versenyt e sorok írója szervezte
és bíráskodott, a számítógépes
párosítást Dávid Béla végezte.
Minden résztvevõ 450 forint ér-
tékben 3 db emlékbélyegzéssel
ellátott emlékborítékot kapott.
Minõsítési osztályonként az 1-3.
helyezettek érmet, mindkét cso-
port gyõztese emlékserleget

vehetett át. A csapat-emlékserle-
get a Váci Sakk Club Egyesület
csapata nyerte el 24,5 ponttal,
második a Gödi SE csapata lett
21,5 ponttal.

Nagy sikert könyvelhetett el a
Gödi SE, mert elõször sikerült
nyerni gödi versenyzõknek.
Beszterczey László az A cso-
portban lett gyõztes. Tavaly a
második helyen végzett. Most
veretlenül, 8 ponttal diadalmas-
kodott! A 8-as sorszámú Kónya
Károly összesítésben a 7. he-
lyen végzett 4 ponttal. A 15-ös
sorszámú Dávid Béla a 12. he-
lyen végzett 3,5 ponttal, s telje-
sítése elérte az I. osztályú szin-
tet, ami 1926 Élõ pontot jelent
számára.

A B csoport gyõztese Fülöp
József, aki a Gödi SE alapító
tagja, de jelenleg a Dunakeszi
Utánpótlás Városi SE verseny-
zõje. Idén júliusban tölti be a 82.
életévét, s ezzel a szép sikerrel
méltán pályázhat jövõ év elején
a Kóczán Mór Emlékserlegre. 

A Gödi SE versenyzõi közül
Dávid Róbert vesztett 1603-as
Élõ pontszámából 5 pontos
eredményével. A Rajt-engedé-

lyes Mázló Attila 5 pontot szer-
zett, viszont 0 Élõ pontról 1623
Élõ pontteljesítéssel megszerez-
te a III. osztályú minõsítést.
Gratulálunk! Érsek Laura a csu-
pán 3,5 pont teljesítéssel elvesz-
tette a III. osztályú minõsítését.

Kónya Károly technikai veze-

tõ vargányagomba ebéddel, és
pirított sózott, héjnélküli tök-
maggal kedveskedett a résztve-
võknek igen kedvezõ áron. 

A versenyt támogatták:

Huzella Tivadar Általános Isko-
la, Göd Város Önkormányzat
Sport Bizottsága, Sándor István
polgármester, Gödi SE Sakk
Szakosztálya, Csorba Gusztáv
zöldségboltos - aki almával ked-
veskedett a résztvevõknek -, dr.
Hetényi Géza, Pongó István,

Kónya Károly, Dávid Béla és
Antal György Bálint.

ANTAL GYÖRGY BÁLINT
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Végeredmény A csoport
Sorrend 9 forduló után * XVII. Csernyi Miklós Sakk Emlékverseny 
Göd 2005

Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össze Élõ Telj. Eltér
1. 6 Beszterczey László 60 8.0 43.5 37.25 39.5 2053 2415 +3.68

1 Dr. Hetényi Géza 8.0 43.5 35.50 37.0 2256 2374 +0.89
3. 2 Répási Zoltán 7.0 45.0 30.25 33.0 2180 2252 +0.70
4. 5 Veres István 5.5 45.0 22.50 28.0 2098 2097 +0.01

4 Jr. Répási Zoltán ifi 5.5 45.5 20.75 28.0 2133 2096 -0.44
6. 9 Rózsa Zoltán 4.0 44.0 15.50 20.5 2007 1959 -0.59

8 Kónya Károly 60 4.0 34.5 11.25 18.5 2038 1886 -1.72
16 Nagy Zoltán S 4.0 31.0 13.25 18.0 1764 1895 +1.18

9. 12 Kis Pál 3.5 45.0 11.00 21.5 1907 1971 +0.71
10 Szalacsy László 3.5 43.5 12.75 21.0 2003 1983 -0.28
14 Szabó Péter 3.5 42.5 11.75 19.0 1880 1916 +0.44
15 Dávid Béla 3.5 38.5 12.25 20.5 1796 1926 +1.43
13 Rigó Pál 60 3.5 34.0 9.50 16.0 1907 1820 -0.86

14. 11 Barla János 3.0 44.0 10.75 19.0 1943 1927 -0.15
7 Dr. Farkas József 60 3.0 30.0 7.75 7.0 2044 1712 -3.52

16. 3 Zala Gyula 60 1.5 38.0 15.00 12.5 2177 1922 -1.38

Végeredmény B csoport
Sorrend 9 forduló után * XVII. Csernyi Miklós Sakk Emlékverseny 
Göd 2005

Hely Rszám Név Pont Buch. Berger P.össze Élõ Telj. Eltér
1. 4 Fülöp József 80 8.0 46.0 39.50 40.0 1707 1943 +1.70
2. 1 Rajcsányi Péter 7.5 47.0 37.25 36.0 1767 1899 +0.86
3. 2 Gyarmati Károly 7.0 48.0 33.75 35.5 1742 1815 +0.66
4. 7 Dér Ervin ifi 5.5 47.5 24.25 27.0 1592 1613 +0.15
5. 5 Baranyi György 5.0 46.5 22.00 27.5 1619 1446 -1.05

6 Dávid Róbert S 5.0 45.5 19.25 25.5 1603 1594 -0.05
8 Dér Ágoston S 5.0 43.5 17.25 26.5 1588 1605 +0.06

13 Mazló Attila 5.0 41.5 17.50 21.5 0000 1623 1623
14 Slezák Ákos S 5.0 39.5 17.75 23.0 0000 1618 1618

10. 11 Horváth Mihály József ifi 4.5 45.5 16.25 26.5 0000 1319 1319
11. 3 Berczeli István 4.0 44.5 15.50 24.0 1725 1488 -1.60

12 ifj. Szentgyörgyi Sándor 4.0 43.5 16.25 23.5 0000 1513 1513
19 Varga János 4.0 35.0 10.50 17.0 0000 976 0
18 Török Tamás S 4.0 34.5 10.75 21.0 0000 1492 1492

15. 10 Jr. Bella Gábor ifi 3.5 37.0 8.75 18.5 1494 1507 +0.07
9 Érsek Laura S 3.5 30.0 8.75 16.0 1527 933 -0.78

15 Slezák Dániel S 3.5 30.0 8.25 11.0 0000 1416 0
18. 16 Sr. Bella Gábor 3.0 32.5 6.75 16.5 0000 1361 1361

17 Szentgyörgyi Sándor 3.0 32.0 8.00 13.5 0000 881 0

Országos  sakk minõsítõ
XII. Csernyi Miklós Emlékverseny
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• Okleveles agrármérnök - növényvédelmi
szakmérnök, vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi
Kamara tagja - vállalja gyümölcsfák, szõlõ és
dísznövények szakszerû vegyszeres és bio-
növényvédelmét, valamint saját találmányú
növény-stimulátor felszerelését gyümölcsfákra és
díszfákra kondicionálás és megfiatalítás céljából.
Antal György Bálint, telefon: 06-27-332-113.

• Gödi munkahelyre angol nyelvtudással
rendelkezõ titkárnõt keresünk. T.: 06-20-359-
3227 

• Idõs ember illetve gyermek felügyeletét
vállalom. T.: 27-336-103

• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosogatógépek,
mikrohullámú sütõk, villanytûzhelyek javítását
vállalom – garanciával. Telefon: 06-20-318-1325,
06-30-290-0749, 27-359-975/32 mellék.

• Angolórák gyerekeknek, felnõtteknek egyé-

ni igények szerint, gyakorló tanártól Gödön: 06-
30-856-1839.

• Felsõgödi szépségszalonba kéz- és lábápo-
lót keresünk. T.: 06-20-955-3401

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-ruha-
tisztítás, búvárszivattyú tekercselés, ablak és la-
kástakarítás, kulcsmásolás Gödön a Kincsem
Parkban. Ny: 10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.:
06-30-296-1771. Ugyanitt tetõtéri 20 m2-es iro-
da helyiség bérbeadó.

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

• Termelõ méhcsaládok HUNOR rakodóban
eladók. Göd, Rozmaring u. 21. Telefon: 27-332-
630

• 93 nm-es társasházi lakás elõkerttel,
garázzsal eladó a felsõgödi fenyvesnél. Telefon:
06-27-332-617.

Apróhirdetések
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Dunakeszin, 
Duna-parti 
kétemeletes, 
vadonatúj 

társasházban 
93 m2-es 

egyedi fûtésû,
klímás 

tetõtéri lakás, 
beépített 

konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.:
06-30-292-7150
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ELADÓ LAKÁS!
Dunakeszin, központi helyen, 
2 emeletes tégla építésû épület 

magasföldszintjén 53 m2-es, 
2 szoba összkomfortos, erkélyes, 

egyedi - gázkonvektoros fûtésû, kábeltévés, 
telefonos öröklakás + pince eladó. 

Garázshely megoldható. 
Tel.: 06-30-292-7150

LAKATOS MUNKÁK:
- KERÍTÉSEK, - ABLAKRÁCSOK,

- TOLÓ-NYÍLÓ KAPUK, KORLÁTOK

REFERENCIÁK, GARANCIA!
A JÚLIUS VÉGÉIG  LEKÖTÖTT

MUNKÁKRA 20 % KEDVEZMÉNY!
T.: 06-70-508-7166

EGYSZERÛTÕLA LUXUSIG!
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

Konténer rendelés
Sitt, sóder, homok, 

termõföld stb. 
szállítás!

Lomtalanítás 
4-5-6-7 m3 

konténerekkel, 
gépi földmunka.

Tel.: 06-20-941-5805
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Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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