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Június 18-án, szombaton és 19-
én, vasárnap több helyszínen – a
Feneketlen-tónál, a Dunapart
Üdülõben és Göd-Újtelepen zaj-
lottak a rendezvénysorozat
egyes eseményei. Egyre többen
látogatják az idén már (ötödik
alkalom!) megszokottnak, köz-
kedveltnek és várakozással meg-
elõzöttnek tekinthetõ nyár-hét-
végi két napot. A programok
összeállítói gondoltak kicsikre-
nagyokra, gyerekekre-fiatalok-
ra-idõsekre… Sikerült minden
korosztály igényeihez illõ idõ-
töltéssel szolgálniuk. Vannak

olyan neves elõadómûvészek,
akik már számon tartják a min-
den évben ismétlõdõ itteni sze-
replésüket, s fellépésük után
„bejelentkeznek” a következõre:
- Remélem, a jövõ nyáron újra itt
találkozhatunk Önökkel, mert
már hiányozna a gödi fellépés!
Ha hívnak, mi természetesesen
eljövünk, itt a helyünk. Nem
árulunk el titkot, ha elmondjuk,
hogy ezek a mondatok, vagy ha-
sonlók már tavaly is elhangzot-
tak Benkó Sándortól, a dixieland
névadó vezetõjétõl. 

Folytatás a 8. oldalon.

V. Gödi Nyárnyitó Napok
Lions hagyomány

az önkormányzattal közös rendezvény

A kedves olvasó nem elõször ta-
lálkozik a lap hasábjain a Tájse-
bészet Pályázattal. Elsõ cikkünk
egy felhívás volt, melyben megír-
tuk, mi is a lényege, és invitáltuk
Önöket, hogy vegyenek részt a
nagytakarításban. Majd a májusi
számban részletes beszámolót ol-

vashattak, láthattak az április 23-
ai nagytakarításról, melynek kere-
tében a szorgalmas és lelkes csa-
patoknak kb. 100 m3 szemetet si-
került felszámolniuk bel- és külte-
rületeinken. Tíz helyszínen több
mint száz résztvevõvel!

Folytatás a 22. oldalon.

Országos elsõ helyezés
A gödi „tájsebészek” nyerték a pályázatot

Városunk új, nemrégiben elkészült
sportcsarnoka érdekes és színes prog-
ramnak volt színhelye július 8-10-én.
Bár az új létesítmény hivatalos megnyi-
tója még odébb van, Sándor István pol-
gármester úgy gondolta, egy nemzetközi
nyugdíjas találkozó olyan esemény,
amely megérdemli, hogy méltó helyen
kerüljön megrendezésre. Így – mintegy a
hivatalos avató ünnepség „nyitányaként”
– a meghívott vendégek és a nagyszámú

érdeklõdõ kipróbálhatta, milyen kényel-
mesek a lelátók, és milyen a terem
akusztikája. Ez utóbbi kritérium általá-
ban nem elsõdleges szempont egy sport-
létesítmény esetében, most mégis fon-
tosnak tûnt. Hogy miért? ANapos Oldal
Nyugdíjas Klub 5. születésnapját ünnep-
lõ tagjainak, illetve a Nyugdíjas Klubok
Régiós Találkozójára érkezõ vendégek-
nek a mûsora visszhangos sikert aratott.

Folytatás a 2. oldalon.

Iskolákban, óvodákban, még talán a
bölcsõdében is – június a ballagások
szezonja. Most a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskolába látogattunk el, ahol
Horváth Ferenc igazgató köszöntötte
a megjelent szülõket, családtagokat,

barátokat, diáktársakat, pedagógus
kollégákat, és utoljára de elsõ sorban
a három, ballagó nyolcadik osztály
tanulóit, majd megtartotta ünnepi be-
szédét:

Folytatás a 19. oldalon.

Ballagások városszerteFiatalok is megirigyelhetik
Nyugdíjas klubok vették birtokba 

az új sportcsarnokot
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A „Biológiai Állomás” - az ELTE
gödi biológiai intézete – és a befoga-
dó város közötti szorosabb kapcso-
lat, és a valamikor „szebb napokat
látott” kutatóhely parkjának fenntar-
tása, állagmegõrzése és látogatható-
sága érdekében az egyetem rektora,
Dr. Klinghammer István és Göd pol-
gármestere együttmûködési megál-
lapodást írtak alá. Szerencsésen talál-
kozott az üzemeltetõ és Sándor Ist-
ván elképzelése a kert megóvása, a
nagyközönségnek való bemutatása
tekintetében. A város idén kétszer
egy millió forinttal járul hozzá az el-
végzendõ munkák költségeihez, az
ÖK Városfejlesztési Bizottsága pe-
dig 100.000 Ft-tal támogatja a tanös-
vény létrehozását.

A megállapodás szerint, elõre
meghirdetett idõpontokban, veze-
tõ kíséretével látogatható majd a
kert az érdeklõdök számára. Elõ-
ször is azonban a gödi iskolások
részére biztosít az egyetem idõ-
pontokat tanórákhoz vagy kirán-
dulásokhoz, amikor szakember kí-

séretében járhatják körbe a gyere-
kek a területet.  

Debreceni Péter erdõmérnöktõl
tudjuk, hogy lassan elkészül a
Jávorka u. 14-ben a Huzella tanös-

vény is, melynek hét állomása lesz:
1. park és díszkert; 2. legeltetési mó-
dok bemutatása; 3. ártéri galériaerdõ;
4. madárbiológiai kísérletek; 5. tó-
rendszer és források; 6. komposztá-
lás; 7. a Huzella család síremléke. Az
állomásokat táblák fogják jelezni, a
bejáratnál pedig térkép-tábla és rövid
tájékoztató segít az eligazodásban. A
kétféle, ún. kirándulásvezetõ készül
– egy ingyenes, rövidített, kétoldalas
kis füzet térképpel, és egy nagyobb
lélegzetû másik füzet, amiben részle-
tesen olvashatunk a tanösvény egyes
állomásain látható növényekrõl, álla-
tokról, forrásokról. A füzet végén
egy fejezet Göd egyéb látnivalóiról
és rövid történetérõl szól, és a telepü-
lés geológia, növényföldrajzi jellem-
zése is megtalálható benne. Ez utób-
bit pár száz forintért megvásárolhat-
ják majd a látogatók.

További jó hírrel szolgál szá-
munkra az ügyért civilként dolgozó
gödi társunk: az Országos Kegyeleti

Bizottság a Huzella-síremléket nem-
zeti sírhelynek nyilvánította – ami
országos védettséget jelent – így azt
és környezetét a mostani formájában
kell megõrizni az utókor számára!

KISS-KÁSA ÉVA

Kert és tanösvény
Együttmûködés a Biológiai Állomásért

Folytatás az 1. oldalról.
A sok meglepetéssel és vidámsággal

tarkított mûsort megelõzõen Sándor Ist-
ván polgármester, Nagy Zoltánné Gyön-
gyike (képünkön), a Napos Oldal Nyug-
díjas Klub vezetõje és Mihály János, a
Nyugdíjasklubok Országos Életet az
Éveknek Szövetsége elnökhelyettese kö-
szöntötte mindazokat, akik a „szomszéd-
ból”, Dunakeszirõl, Fótról, Monorról,
Veresegyházáról, Zebegénybõl, és azo-
kat is, akik a határon túlról, Jánosiból és
Kakasdról érkeztek.

Anyugdíjas kor nem jelenti azt, hogy
az ember „nyugállományba” vonul, hi-
szen e korosztály tagjai közül, rengete-
gen, továbbra is aktív életet élnek. Ezt bi-
zonyítja, hogy az országban 1110 nyug-
díjas klub (!) mûködik, amely összesen
mintegy 120-140 ezer tagot számlál. A

tartalmas szórakozás, a közösséghez tar-
tozás, a tevékeny klubélet betölti azt a he-
lyet, amelyet az aktív dolgozóknak a
munkahely, a munkahelyi kollektíva je-
lent. Atársadalom érettségének fokmérõ-

je, hogy mennyire figyel oda, és becsüli
meg az idõseket. Szép példa erre ez a
mostani alkalom. A Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének oklevele és a
szövetség emblémájával ellátott emlék-

tál, valamint a Napos Oldal klub 5. szü-
letésnapjára a polgármester úr által fel-
ajánlott kirándulás mind ezt a megbecsü-
lést jelzi. 

Az ünnepélyes pillanatok után köny-
nyedebb hangnemre váltottak a program
szervezõi. Aházigazda gödiek következ-
tek vidám életképekkel, amelyekbõl a
közönség megtudhatta, mivel is tölti nap-
jait egy nyugdíjas. Akirándulás, bevásár-
lás és unokadajkálás mellett jut ideje
színházba és fürdõbe járni. Hasznos és
praktikus tanácsokat kaphatott a tisztelt
nagyérdemû, milyen toalettet viseljen
ezeken a helyeken. 

A mûsorban fõszerepet kapott a zene
és a tánc, mert ez az a két mûfaj, amely-
nek 0-99 éves korig, vagy még azon túl
is, vannak lelkes hívei és mûvelõi. Ugye,
meglepõdne vagy szkeptikusan moso-

lyogna, kedves olvasó, ha valaki azt mon-
daná önnek, ezen a találkozón még kán-
kánt is láthatott a nézõ. Pedig így volt! Fi-
atalokat megszégyenítõ energiával és
huncut mosollyal az arcukon emelgették

piros fodros szoknyájukat a táncosok.
Ugyanilyen elsöprõ sikert arattak a ci-
gánytáncosok és a török hastáncot lejtõk.

A„szelídebb” ritmusokat kedvelõk meg-
csodálhatták az elegáns angol keringõt
vagy a klasszikus palotást. Aki pedig az
énekhangot részesíti elõnyben, élvezhette
pl. a székely népdalok gyönyörû dalla-
mait, vagy a Gödi Munkásdalkör által
elõadott olyan klasszikust, mint Verdi
Nabucco-jának szabadságkórusa. 

Aprogram zárásaként a fellépõ összes
kórus együtt énekelt egy jól ismert dalt,
amely nemcsak idõsek és fiatalok, ha-
nem határon innen és túl élõk összefogá-
sának, összetartozásának lehet szimbólu-
ma. AHonfoglalás c. film híres betétdala
(„Szállj, szállj, sólyom szárnyán…”) so-
kak szemébe könnyet csalt. Az utolsó ak-
kordok után mindenki felállva tapsolt, és
ünnepelte az elõadókat. 

Ünnep volt ez a délelõtt mindenki
számára: azoknak, akiket ünnepeltek, és
azoknak, akik ünnepeltek. Még sok-sok
ilyen születésnapot kívánunk minden
nyugdíjasnak!

RÁTH ZSUZSA

Fiatalok is megirigyelhetik
Nyugdíjas klubok vették birtokba az új sportcsarnokot
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A politikai közélet szereplõi közül az utóbbi idõ-
szakban többen is igen kritikus hangon formáltak
véleményt a város pénzügyi helyzetérõl, egyéni ha-
bitustól függõen tompítva vagy felerõsítve a keringõ
híreket. A megállapítások közül néhány -, ha jóval
árnyaltabb formában is -, a képviselõ-testület júniu-
si ülésén is elhangzott. Lenkei György, a legnagyobb
ellenzéki frakció vezetõje bejelentette, hogy a
Fidesz-MPSZ helyi szervezete arra kötelezte a párt
önkormányzati képviselõit, hogy csak akkor szavaz-
hatják meg az újabb hitelfelvételt, ha a testület feltár-
ja a város tényleges hitelállományát. 

Noha Göd idei költségvetését közel százmillió fo-
rintos hiánnyal fogadták el a városatyák, többen
mégis úgy vélik; a gondok egyik meghatározó oka,
hogy a tervezett bevételek idõarányosan nem telje-
sültek. Salamon Tamás például azt tette szóvá, hogy
a bevételek elmaradásának okairól soha nem esik
szó. Markó József szerint a település már tizenöt éve
ingatlan értékesítésekbõl fedezi a hiányt, ám ezt az
adósságspirált ésszerû döntésekkel meg kell állítani.
Dr. Horváth Viktor Gergõ a gázközmû-megváltásból
befolyt pénzt kérte számon a polgármesteren. Sán-
dor István ezt visszautasítva kijelentette, hogy azt a
választás után, a 2002-es költségvetés hiányának fe-
dezetére használták fel, amirõl egyébként még az
elõzõ képviselõ-testület döntött. Szerinte a jelenlegi
önkormányzat – bár ezt Szegedi Sándor volt polgár-
mester vitatta – hiánnyal vette át a város kasszáját.

A heves vita ellenére azzal szinte mindenki egyet-
értett, hogy még, ha újabb hitelfelvétel árán is, a vá-
rosnak az eddigi színvonalon mûködnie kell. Végül
is névszerinti szavazással, Pongó István ellenszava-
zatával, úgy döntött a képviselõ-testület, hogy száz-
millió forint likviditási hitelt vesz fel egy éves lejá-
rattal. A képviselõk megszavazták azt is, hogy a ko-
rábban felvett ötvenmillió forintos hitelt átalakítsák
öt éves lejáratúra.

100 millió forint hitelt vesz fel a város

- Ön szerint milyen a város pénzügyi helyzete? –
kérdeztük Sándor István polgármestertõl a képvise-
lõ-testület ülése után. 

- Mielõtt a kérdésre válaszolnék, szeretném leszö-
gezni, hogy sok város örülne, ha olyan jó helyzetben
lenni, mint Göd, amelynek intézményei kitûnõ álla-
potban vannak, önkormányzata hitelképes. Hibájául
talán azt lehetne felróni, hogy túl sok kedvezményt
adott a lakosságnak és juttatott más területeknek. De
egy önkormányzat kit támogasson, ha nem a lakos-
ságot.

- Gondolom, azt nem vitatja, hogy az önöket „os-
torozó” képviselõk a város jövõjéért, kiegyensúlyo-
zott pénzügyi helyzetének megteremtése érdekében
hallatták hangjukat?

- Nem, egy pillanatra sem merült fel bennem,
hogy nem a város féltése vezérli õket. Az ellenzék-
nek ez a dolga. Bár, ha egy kicsit jobban bele gon-
dolok, azért egy-két ellenzéki képviselõn látszott;
nem jött rosszkor számukra, hogy az önkormány-
zatnál fizetési nehézségek jelentkeztek. Sajnálom,
hogy ennyire eltávolodnak a valóságtól, s már elfe-
lejtették, alig fél éve 100 millió forintos hiánnyal
szavaztuk meg a 2005. évi költségvetést. Aki el tud
igazodni a számok birodalmában, az tudja, az akko-
ri döntésünk 100 millió forintos bevételi mínusszal,
tehát 100 millió forint kiadási többlettel került meg-
tervezésre. Ez pedig valamikor fizetési nehézsége-
ket okoz, ha idõközben nem találunk rá megoldást.

Ha szigorúan, idõarányosan vesszük, akkor ez azt
jelenti, hogy jelenleg, amíg a hiányt nem pótoljuk
többletbevételbõl vagy hitelfelvételbõl – megjegy-
zem a költségvetés jóváhagyásakor a hitelfelvételt
célozta meg a képviselõ-testület –, akkor az intéz-
mények által elköltött 50 millió forint értékû szám-
lát nem tudjuk kifizetni. A helyzet megoldása érde-
kében a képviselõ-testület nagyon helyesen úgy
döntött, hogy az intézmények mûködési színvonalát
nem érheti kár, inkább felveszi a százmillió forint
hitelt. Így lesz egyensúlyban a költségvetés, s ha
megérkezik a hitel, akkor megszûnnek az átmeneti
fizetési nehézségek. 

- A helyzet megoldása elõtt sokan, sokféle véle-
ményt fogalmaztak meg a kialakult pénzügyi nehéz-
ség miatt. 

- Nézze, én is hallottam sok mindent, de valamit
szeretnék nagyon határozottan hangsúlyozni; a nap-
jainkra jellemzõ, burjánzó mellébeszélés, a mende-
mondák terjesztése, mind a szakmai hozzá nem ér-
tésbõl, a dilettantizmusból táplálkozik. Minden fele-
lõsen gondolkodó közszereplõ jól tudja, hogy a költ-
ségvetés készítésekor tovább kellett volna csökken-
teni a kiadásokat, ám a képviselõ-testület – mint már
utaltam rá - nagyon helyesen megvédte a város in-
tézményeinek színvonalát. Inkább a hitelfelvételt
választottuk. Hozzáteszem, hogy egy éves lejáratú,
likviditási gondjaink megoldását szolgáló hitelrõl
van szó, nem pedig közép vagy hosszú távú kölcsön-
rõl. De hát nem egyedi a mi döntésünk, más önkor-
mányzatok is hasonló helyzetben vannak. Miért len-
ne sokkal jobb gazdasági helyzetben a gödi önkor-
mányzat, mint az ország más önkormányzatai?

1,1 milliárd vissza nem térítendõ támogatást
nyert Göd ebben a ciklusban

- Az utóbbi mondat kérdésnek is jó, hiszen szocia-
lista vezetése van az önkormányzatnak is, mint
ahogy országnak. 

- Valóban, de ez a kormány nem pártszínezet
alapján osztogatja a támogatásokat, amivel jóma-
gam is egyetértek. Döntõ a rászorultság, melynek
felszámolását jól segíti az erõsödõ pályázati rend-
szer. Örömmel mondhatom -, s ezt döntsék el a vá-
ros polgárai, kevés vagy sem -, hogy a mi idõsza-
kunkban egymilliárd százkétmillió vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert eddig Göd. Ennyit az elõzõ
10 évben összesen nem nyert az önkormányzat. Ak-
kor felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet? Mi úgy

gondoljuk, hogy a választási ígéreteinket is teljesít-
jük. Ígéretünknél egy évvel korábban fejezzük be a
város csatorna-hálózatának kiépítését, elkészült, s
már megnyílt az új sportcsarnok.  Okmányirodát, eu-
rópai színvonalú rendõrõrsöt létesítettünk, új köntös-
be öltöztettük a József Attila Mûvelõdési Házat, ren-
geteg helyen építettünk, s építünk járdát és utat.
Megkezdõdött a rossz állapotban lévõ Göd-alsói
óvodák generál felújítása, új bölcsödét építünk. A
város kezelésébe került a volt BM üdülõ, de nem kí-
vánom sorolni az eredményeket, hiszen aki nyitott
szemmel jár, az látja a változásokat. 

– Minden bizonnyal, de azt is láthatják, hogy a je-
lenlegi pénzügyi nehézségeiket is csak hitelbõl tud-
ják finanszírozni. Ha most nem állt rendelkezésükre
a szükséges forrás, akkor egy év múlva mibõl tudják
visszafizetni a képviselõ-testület által megszavazott
100 millió forintos hitelt?   

- Természetesen visszafizetjük, mégpedig 2006-
ban. A jövõ évi költségvetésben már ott van ez az
összeg a kiadási oldalon. Hogy mibõl fizetjük vis-
sza? Nagyon összehangolt, ésszerû gazdálkodással a
többletbevételek növelésével, a kiadások szigorú le-
faragásával. Már most szeretném megnyugtatni a la-
kosságot, hogy semmiképpen nem gondolkozunk
abban, hogy a város mûködtetése, a nehézségek
megoldása érdekében adót emeljünk. 

Racionális gazdálkodás, 
intenzív pályázati munka

– Nem szeretnék tamáskodni, de hol lát esélyt a
bevételek növelésére? 

- A három város – Dunakeszi, Fót, Göd – alkotta
Kistérségi Társulás azért jött létre, hogy bizonyos fel-
adatokat együttmûködve, kistérségi összefogással
oldjon meg. Amióta én látom el a kistérségi társulás
elnöki feladatát, azóta már szociális- és oktatási célok-
ra több tízmillió forintot sikerült pályázattal nyerni.
További reményeink között szerepel, hogy a 2006-os
esztendõben vagy még az idén, a második félévben
mûködtetési kiadásaink enyhítésére sikerül pályázat
útján pénzügyi támogatást nyernünk. Eredményes pá-
lyázat esetén csökkenteni tudjuk a mûködési többlet-
költségbõl eredõ mínuszt, amely jelenleg még a költ-
ségvetést terheli. Szeretném ezt egy valós példán ke-
resztül szemléltetni; a három város 140 millió forintot
nyert, melybõl egyenlõ arányban részesültek a telepü-
lések. AGödöt megilletõ mintegy 45 millió forint már
segít „betömni” azokat a réseket, amelyek a helyi be-
vételekbõl esetleg nem folynak be. Szerintem 2006-
ban még inkább számolhatunk ezzel a lehetõséggel,
mivel a különbözõ pályázatok várhatóan folyamato-
san kerülnek kiírásra, s hála Istennek nyerünk is. Ezért
meggyõzõdésem, hogy 2006-ban – többek között a
pályázatok megnyerésével - a mûködési költségek
csökkenthetõk lesznek arra a szintre, hogy a most
megszavazott likvit hitelként igénybe vett pénz is
visszafizetésre kerülhet. Egyébként nem egy bûnös
dolog a hitelfelvétel… Külföldi tapasztalatcserék al-
kalmával, több nagyváros polgármesterével is volt
módom konzultálni, akik elmondták, a költségvetés
teljesítését hitelekbõl finanszírozzák. Amit természe-
tesen megtérítenek. Nekünk sem kell félni attól, hogy
túlterheljük magunkat hitelekkel, mert ennek meg-
vannak a szabályai, ez a gazdasági folyamat termé-
szetes velejárója. Ha a bankok az önkormányzatban
nem látnák a jó fizetõ adóst, akkor nem adnának hi-
telt. Már pedig Göd a jók között szerepel… 

VETÉSI IMRE

Racionális gazdálkodás és az intenzív pályázati munka hozhat megoldást 

Politikai polémia a város pénzügyi helyzetérõl
Sándor István polgármester: Nem adóemelésekkel növeljük a bevételeket 
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Nyolc órán keresztül ülésezett a
képviselõ-testület június 23-án, és
az idõ jelentõs részét a napirend
elõtt, majd – az ülés végén – az
egyebek napirendi pontban tár-
gyalt kérdések töltötték ki. A leg-
hosszabb vita a strandfejlesztés
témakörében bontakozott ki, de a
tornacsarnok és a hitelfelvétel
ügyében is sok hozzászólás hang-
zott el. Két napirendi pontnál nyi-
latkoztak teljesen egybehangzóan
a képviselõk: az eddigi rendõrka-
pitány tevékenységének értékelé-
sekor és a régi-új intézményveze-
tõk kinevezésekor, bár ez utóbbi-
nál azért volt egy tartózkodó sza-
vazat. Az ülésen az is kiderült,
hogy nemsokára két kis hídon is
közlekedhetnek az új bevásárló-
központba tartók.

A képviselõ-testületi ülésen
elõször Sándor István polgármes-
ter számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl,
és közölte, hogy a városi torna-
csarnok július 8-án már helyet ad
egy nyugdíjas-találkozónak. Hoz-
zátette, hogy az önkormányzat
kötbérigényét a bíróságon kívánja
érvényesíteni, az építkezés körül-
ményeit a pénzügyi bizottság
vizsgálja ki – Lenkei György ja-
vaslatára -, a frakciók delegáltjai-
val kiegészítve. Közölte azt is,
hogy átalakítják a sportegyesület

támogatási rendszerét, és amíg
nem számol el a kapott támoga-
tással, újabb összeget nem utalnak
ki számára. A polgármester vála-
szolt a külföldi utakkal kapcsola-
tos kérdésre, és tájékoztatta a je-
lenlévõket arról, hogy könyv jele-
nik meg a városról. Pinczehelyi
Tamás alpolgármester bejelentette
az MSZP a Polgárokért frakció
megalakulását, és egyben közölte,
hogy a frakció elítéli a polgármes-
tert érintõ rosszindulatú pletyká-
kat. A tervezett napirend kereté-
ben elsõként a Dunakeszi Rendõr-
kapitányság vezetõjének beszá-
molójára került sor, és a rendõrka-

pitány jelenlétét felhasználva kér-
dezte meg Sándor István: igaz-e a
hír, hogy õt vasra verve vitték el.
Dr. Juhász István közölte, hogy
ilyesmirõl nincs tudomása, a pol-
gármester pedig bírósági eljárást
helyezett kilátásba azok ellen,
akik ezt a pletykát terjesztik. A
testületi ülésen búcsúztatták el a
dunakeszi kapitányt, akit Dr.
Ignácz István dandártábornok a
gödöllõi kapitányság vezetésével
bízott meg. A frakciók külön is ki-
fejezték köszönetüket munkájá-
ért, a város ajándékát a pol-
gármester adta át. A megbízott új
kapitányságvezetõ Kovács László
rendõr õrnagy, az eddigi kapitány-
helyettes, a bûnügyi osztály
vezetõje.

Tíz évre szóló bizalom

Mind a Kastély Központi Óvo-
da vezetõjének, mind pedig a
Huzella Tivadar Általános Iskola

igazgatójának intézményvezetõi
megbízása 2005. július 31-én le-
jár, ezért a képviselõ-testület pá-
lyázatot írt ki. Az óvodavezetõi ál-
lásra két, az iskolaigazgatói állás-
ra egy pályázat érkezett. A testület
– több képviselõ és a polgármes-
ter, valamint az alpolgármester ja-
vaslatára – úgy döntött, hogy az
elmúlt öt évben kiváló munkát
végzett Karaszek Ernõnének, a
Kastély Központi Óvoda vezetõ-
jének és Horváth Ferencnek, a
Huzella Tivadar Általános Iskola
igazgatójának nem a szokásos öt
évre, hanem – elsõként Markó
József javaslata szerint – tíz évre

ad intézményvezetõi megbízást. 
Ezt követõen a testület elfogad-

ta a testület a Területi Gondozási
Központ 2004. évi munkájáról
szóló beszámolót. Az öt szakfel-
adatot – házi gondozó, családsegí-
tõ és gyermekjóléti szolgálat, szo-
ciális étkeztetés, idõsek klubja -

ellátó intézmény január elsejétõl
már alapszolgáltatási központként
mûködik. 

Strand: 
vita és együttmûködés

A továbbiakban a melegvizû
strand fejlesztésére készült - már
több mint egy fél éve körvonala-
zódó – koncepció került napi-
rendre. Dönteni ugyan csupán az
együttmûködési megállapodás
megkötésében kellett volna, de a
vita a német cég ajánlatáról és az
egész bõvítési koncepcióról folyt.
A nemzetközi színvonalú, több-
célú fürdõközpont kialakítására
tett javaslatban a beruházási össz-
költség, a változatoktól függõen,
20-28 millió Euro között alakul-
na, és az üzemeltetésben is több-
féle konstrukció képzelhetõ el. A
pénzügyi ellenõrzõ bizottság a
termálstrand felújítását saját kivi-
telezésben, a német cég közremû-
ködésével, hitel felvételével tarta-
ná megvalósíthatónak, a városfej-
lesztési bizottság viszont az ön-
kormányzat saját szervezésében,
saját tõkével végzendõ fejlesztést
támogatja. A városvezetés állás-
pontja szerint az lenne célszerû,
ha német cég keresne finanszíro-
zót, és a cég mûszaki irányításá-
val, de hazai alvállalkozókkal va-
lósulna meg a fejlesztés, és a vá-

ros mûködtetné a fürdõkomple-
xumot. A vitában résztvevõk kö-
zül Salamon Tamás képviselõ azt
hangsúlyozta, hogy nincs szük-
ség nagyberuházásra, mert abban
megroppanhat a város, Lenkei
György szerint viszont meg kel-
lene kérdezni a gödieket, kell-e

nekik négyezer fõs komplexum.
Szegedi Sándor úgy foglalt állást,
hogy a város ne kötelezze el ma-
gát, mivel a környéken egyre na-
gyobb a konkurencia. Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ szerint a német
cég valósítsa meg az élményfür-
dõt, a gödieknek pedig maradjon
meg a régi. Válaszul Sándor Ist-
ván kifejtette, hogy „családi la-
vórral” nem lehet turistákat von-
zani, és felszólította az ellenzé-
ket, nyilatkozzon egyértelmûen,
ha nekik nem kell a korszerû
strand. Pinczehelyi Tamás alpol-
gármester szerint a képviselõk
egy része nem érti, mi van az elõ-
terjesztésben: csupán arról van
szó, hogy a nagy múltú cég haj-
landó elõkészíteni a beruházást,
és a város kötelezettsége csak
annyi, hogy az ingyen szolgálta-
tott tervet nem használja fel, nem
adja tovább. Végül a testület egy
nem szavazattal elfogadta, hogy
létrejöjjön az együttmûködési
megállapodás.

Önrész az útpályázatokhoz

A törvényben elõírtak alapján
módosították a Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény mûvé-
szeti ágon tanuló növendékeinek

Kiújult a strandvita a 

Új rendõrkapitány, ré
Pályázat a sportcsa

Dr. Juhász István rendõrkapitány eredményességét a képviselõ-testület is elismerte

Karaszek Ernõné, a Kastély óvoda vezetõje
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tandíjait és térítési díjait. Ugyan-
csak módosították a közterület-
használatról szóló rendeletet - évi
100 ezer forintban határozva meg
a mozgóboltok területhasználati
díját -, valamint a vagyongazdál-
kodásról szóló rendeletet. A ren-
deletmódosítás elõtt azonban vita
bontakozott ki az ingatlanértéke-
sítésekrõl, mivel dr. Horváth Vik-
tor Gergõ minden esetben licit al-
kalmazását indítványozta. Azon-
ban mind a jobb-, mind a balolda-
li képviselõk ügy foglaltak állást,
hogy nem lehet egy sémát alkal-
mazni minden esetben, a tárgyalt
ingatlanügyben a licitálás két em-
bert tenne tönkre. A név szerinti
szavazás is ezt erõsítette meg. 

Az Alkotmánybíróság határo-
zata alapján felülvizsgálták a kép-
viselõk tiszteletdíját: a jövõben a
bizottsági alelnökök nem része-
sülnek külön tiszteletdíjban, vi-
szont a nem képviselõ bizottsági
tagok a képviselõ tagokkal azonos
tiszteletdíjat kapnak. A képviselõk
egyhangúlag jóváhagyták az út-
felújításhoz szükséges pályázati

önrész biztosítását. Az eddig hely-
telenül használt utcanevek módo-
sítását is elfogadták a képviselõk,
majd döntöttek arról, hogy az
evangélikus egyházközség csator-
na-hozzájárulásának felét átvál-
lalja az önkormányzat.

A hitelképesség is pozitívum

Most került napirendre a már
nem egészen új indítvány arról,
hogy az önkormányzat százmillió

forint hitelt vegyen fel egy éves
lejáratra. Bár a javaslatról vita
bontakozott ki, az idei költségve-
tést már eleve százmillió forint
hiánnyal fogadta el a testület, te-
hát sejthetõ volt, hogy ezt pótolni
kell. A városfejlesztési bizottság
elnöke, Markó József szerint a te-
lepülés már tizenöt éve ingatlan-
eladásokból fedezi a hiányt, és
voltak korábban hibás döntések
is, de meg kell állítani az adós-
ságspirált. Horváth Viktor Gergõ
a gázközmû-megváltásból be-
folyt pénzt kérte számon a pol-
gármesteren. Sándor István ezt
visszautasítva elmondta, hogy azt
a 2002-es költségvetés hiányának
fedezetére használták fel, ráadá-
sul ebben még az elõzõ testület
döntött. Szerinte a jelenlegi ön-
kormányzat – bár ezt a volt pol-
gármester, Szegedi Sándor vitatta
– jelentõs hiánnyal vette át a vá-
ros kasszáját, mint mondta: nem
volt pénz, csak hiány. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy sok
város szeretne olyan jó helyzet-
ben lenni, mint Göd, amelynek

intézményei kitûnõ állapotban
vannak, önkormányzata pedig hi-
telképes. Hibájául legfeljebb azt
lehet felróni, hogy túl sok ked-
vezményt adott a lakosságnak és
juttatott támogatást más terüle-
teknek. A hitel felvételére pedig
azért van most szükség, mert az
általános forgalmi adó visszatérí-
tései még nem érkeztek be. A vita
ellenére csupán egy ellenzõje volt
a hitel felvételének, és a képvise-
lõk – név szerinti voksolással -
megszavazták azt is, hogy a ko-

rábban felvett ötvenmillió forin-
tos hitelt átalakítsák öt éves lejá-
ratúra.

Saját támogatószolgálat

Az egyebek napirend kereté-
ben Rábai Zita képviselõ beje-
lentette, hogy elkészült a város-
védõk által épített fahíd az Ilka-
patakon, érdeklõdött a régi böl-
csõde sorsáról, valamint arról,
hogyan juthatnak kedvezményes
strandbelépõhöz a pedagógusok
és a diákok. (Dr. Bognár László a
sokgyermekes családok kedvez-
ményére kérdezett.) Pinczehelyi
Tamás szerint meglehetõsen ko-
mikus helyzet áll elõ, ugyanis, a
létesülõ bevásárlóközpont vállal-
ta egy híd megépítését, és mivel
nem volt tudomásuk a városvé-
dõk akciójáról, két híd lesz egy-
más mellett. A polgármester vá-
laszában elmondta, hogy az új
bölcsõde elkészülte után két böl-
csõdét nem tud fenntartani az ön-
kormányzat, a strandot pedig a
nagycsaládosok kedvezménnyel
vehetik igénybe. 

Az alpolgármester tolmácsolta
a Lámpás ’92 alapítvány elkép-
zelését egy támogatószolgálat
mûködtetésére, ám Lenkei
György szerint az állami támoga-
tást nem szabad átengedni az ala-
pítványnak. Pinczehelyi Tamás
érvelését - amely szerint az ala-
pítvány terhet venne le az önkor-
mányzat válláról – a képviselõk
többsége nem fogadta el, és úgy
döntött, hogy ezt a szolgáltatást
az önkormányzat lássa el. A tes-
tület jóváhagyta a GSM-adó-
torony létesítését, és az ülés vé-
gén ismét napirendre került a tor-

nacsarnok ügye. A közmûvelõdé-
si és oktatási bizottság elnöke,
Pongó István elmondta, hogy a
tornacsarnok mûködtetését a Né-
meth László Általános Iskola
vállalná, mivel az építési terüle-
tet az iskolától vette el az önkor-
mányzat. A polgármester szerint

azonban a létesítmény városi
sportcsarnoknak épült, és mû-
ködtetésére pályázatot kell kiírni,
az alpolgármester pedig javasol-
ta, hogy a volt BM-üdülõvel
együtt pályáztassák meg a mû-
ködtetést, amelyet természetesen
az iskola is elnyerhet. A képvise-
lõ-testület végül nagy többséggel
pályázat kiírása mellett döntött.

BORGÓ JÁNOS
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Közel két emberöltõ telt el azóta, hogy a
pesti srácok, a hazájukat szeretve védõ, hõs
forradalmárok életüket feláldozva harcol-
tak a fõvárost és az országot megszálló, a
magyar nép szabadságát sárba tipró szov-
jet hadsereg ellen – emlékezik a fél évszá-
zada történt, a magyar nemzet lelkét ketté-
tépõ eseményekre Zahorán Sándor, a
POFOSZ gödi elnöke. A sorsfordító idõk,
1956 forradalmi hangulata egy életre meg-
érintette az akkor tizenhat éves fiatalem-
bert, aki a Nyugati-pályaudvari lövöldö-
zésben szerzett repeszsérülések nyomait
ma is viseli a testén. 

A lelkét átható forradalmi hevületét
igyekszik megfontolt szavakkal kordában
tartani, amikor a forradalom 50. évforduló-
járól beszél a családi otthonában kialakított
Iván Kovács László „emlékszobában”.
Mint mondja, örül, hogy a képviselõ-testü-
let még tavaly novemberben határozatban
döntött arról, hogy a kivégzett hõs gödi
forradalmár emlékére 2006-ban szobrot
emel a városban. – Az 56-os szervezetek, a
forradalom emlékét õrzõ emberek milliói
számára a 2006-os esztendõ, az 50. évfor-
duló méltó megünneplése mindent felül-
múló esemény lesz. Legnagyobb sajnála-
tomra azonban a gödi képviselõ-testületen
még nem érzékelem ezt az eltökéltséget, az
eseményhez méltó aktivitást. A legna-
gyobb tisztelettel jelzem a testületnek,
hogy két társaság is van, amelyik készen
áll, hogy „elvegye” tõlünk Iván Kovács
Lászlót. 

- Kikre gondol?
- Az egyik társaság Iván Kovács László

szülõvárosában, Debrecenben tevékeny-
kedik, õrzi, ápolja a fiatalember emlékét,
aki ott érettségizett, a cívisvárosban töltöt-
te ifjúsága nagyobb részét. A debreceniek
egy rendkívül színvonalas, igényesen ösz-
szeállított DVD-n foglalták össze a mi
posztumus díszpolgárunk életútját. Ha Gö-
dön megtorpannának az elõkészületek, ak-
kor hozzájuk hasonlóan a Corvin-közi tár-
saság is szobrot állítana Iván Kovács Lász-
ló emlékére, a forradalom szimbólumává
vált történelmi helyszínen, a Corvin-köz-
ben. Ezért kérem a képviselõ-testületet,
élén a polgármester úrral, hogy ne fecsérel-
jük az idõt, gyorsan és határozottan csele-
kedjünk, mert ha tétovázunk, akkor mások
emelnek szobrot a forradalom gödi hõsé-
nek. Gödnek jövõre olyan ünnepséget,
olyan szoboravatót kell rendeznie, amilyet
hosszú évek óta nem látott az ország. Saj-
nos - az az 56-os emlékmû, melyet a Kos-
suth téren fognak felállítani – nagyon sok
’56-os barátom mellett nekem sem nyerte
el a tetszésemet. Nem tudjuk, mit akar áb-
rázolni, márpedig, ha a szobor üzenetét
magyarázni kell, akkor az régen rossz…
Mi nem ilyet akarunk Gödön.

- Miért „korholja” a testületet, miért ér-
zi úgy, hogy nem elég aktívak e téren a kép-
viselõk, akik már tavaly határoztak arról,
hogy 2006. október 23-án szobrot avatnak
Iván Kovács László tiszteletére. Az önkor-
mányzat kiírta a pályázatot az alkotómûvé-
szek számára.

- Valóban, ez mind igaz, ám mégis az az
érzése az embernek, hogy nincs elég „for-
radalmi” lendülete az egész elõkészület-
nek. Nézze, én nem vitatom, nyílván aki
aktív részese volt az eseményeknek – mint
jómagam –, az talán sokak szerint túlzottan
is érzékenyen éli meg ezeket a napokat is.
A forradalomhoz, az 50. évfordulóhoz

méltó ünnepséggel szeretnénk emlékezni.
Ezért vagyunk „türelmetlenebbek”, én pél-
dául sajnálkozva sérelmezem, hogy a pol-
gármester úr tavaly november óta nem ta-
lált módot rá, hogy személyesen konzultál-
jon velem a szobor felállításának körülmé-
nyeirõl. Annak viszont örülök, hogy jó né-
hány hónap elteltével, a napokban Vasvári
Vilmossal, a POFOSZ elnökével együtt fo-
gadott bennünket. Vasvári Vilmos úr a for-
radalmár ember méltóságával beszélt a
börtön rácsai mögött megélt „élményei-

rõl”, azokról a találkozásokról, melyeket
fogolyként élhettek meg Iván Kovács
Lászlóval az emberi szabadság útjában tor-
nyosuló rémisztõ falak között. Az idõs har-
costársunk tájékoztatta a polgármester
urat, hogy az ’56-os forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulóját elõkészítõ kurató-
riumi összejövetelen bejelentette, hogy
szobrot állítunk Iván Kovács Lászlónak.
Nem titkolom, hogy sokan vannak, akik õt
tartják a Corvin-köz parancsnokának. Ter-
mészetesen ezzel egy pillanatig sem vitat-
va a nemrég elhunyt Pongrátz Gergely ér-
demeit. Senkit nem akarunk õ fölé emelni,
de ki kell mondani az igazságot. Jól néz-
nénk ki, ha éppen mi nem mondanánk
meg az igazat. ABetyárvilág legújabb szá-
mában – ’56 eszmeiségét ápoló újság – el-
sõként én írtam le az Iván Kovács László
életútjáról közölt cikkemben. E lapszám-
ban, Tisztelt bajtársaim címmel hirdetés-
ben jelentettem meg, hogy az Iván Kovács
László szobor felállításához Göd Város
Önkormányzata és a POFOSZ mellett
több ’56-os szervezet is hozzájárul. 

- A POFOSZ gödi szervezete milyen
szoborral szeretne tisztelegni Iván Kovács
László emléke elõtt?

- Sajnálom, hogy az önkormányzat
szûkre szabott pályázati kiírását igen keve-
sen láthat(ják)ták az interneten. Én például
személyesen, nagy kínkeservesen kaptam
meg a polgármester úréktól a kiírást. Azon-
nal postáztam az Érden élõ Domokos Béla
szobrászmûvésznek, aki – ugyancsak ’56-
os elítélt – hetvenegy éves kora ellenére hi-
teles ábrázolással önti formába a jobbnál
jobb portrékat. Számtalan nagyszerû alko-
tás dicséri tehetségét. Szeretnénk, ha õ is

részt venne a pályázaton. Munkáját a mû-
termében sorakozó életnagyságú alkotá-
sok mellett igényes kiadványból is megis-
merhetik az érdeklõdõk.

- Szeretnék, ha õ készítené el az alko-
tást?

- A tiszta, korrekt játékszabályok sze-
rint, igen. Bár jelezte, hogy a kiírás tartal-
milag igen „szegényes”, amely egyébként
most nincs fent a város honlapján. De le-
het, hogy ennek az az oka, hogy a testület
júniusi ülésen elhangzott javaslatokat be-

építik a kiírásba. Domokos Béla megis-
merve a pályázati kiírást azt javasolja - az
önkormányzatnak és a pályázóknak -,
hogy hozzá hasonlóan mindenki díjmente-
sen készítse el az általa elképzelt alkotást, s
a szakszûri döntése alapján, csak a nyertes
pályamunka alkotóját díjazzák. Vélemé-
nye szerint ez sok „felesleges” kiadástól kí-
mélné meg az önkormányzatot. Természe-
tesen nem vagyok annyira „elvakult ’56-
os”, hogy ne látnám az önkormányzat ne-
héz anyagi helyzetét. Nem akarjuk újabb
kiadásokkal terhelni, hiszen a Magyar
Köztársaság kormánya közel 2,5 milliárd
forintot  fordít az 50 éves megemlékezé-
sekre. A kuratórium elnöke Boross Péter,
volt miniszterelnök, elnök-helyettes, Dr.
Kosáry Domokos akadémikus. Mindezek-
rõl is tájékoztatta a polgármester urat a
POFOSZ elnöke, Vasvári Vilmos. Nem a
város pénzén akarunk szobrot állítani, amit
az elnök úr is megígért gödi látogatása so-
rán. Azt szeretnék, ha az ügyhöz méltó el-
tökéltséggel készülne mindenki az ese-
ményre. Szeretnénk, ha 2006. október 22-
én, a délutáni órákban olyan ünnepség len-
ne Gödön, amilyet hosszú ideje nem láttak
az 56-os szervezetek. Ezen a napon vala-
mennyi ’56-os itt lehet Gödön, mert hu-
szonharmadikán mindenki megy az or-
szágszerte zajló rendezvényekre. 

– Hol szeretnék elhelyezni a szobrot?
- Természetesen a POFOSZ helyi szer-

vezete elfogadja azt, amit az önkormány-
zat már határozatban elfogadott. Szabadté-
ri alkotásban gondolkodunk, a majdani
kulturális centrum középsõ részén, az ’56-
os téren áll majd Iván Kovács László szob-
ra. Reményeink szerint az ’56-os kuratóri-

umtól elnyert pénzbõl jut arra is, hogy a
környezetét is rendbe tegyük. De sajnos
magát az épületet nem tudjuk felvállalni… 

Zahorán Sándor elmondta még, hogy
véleménye szerint az eseményhez méltó
lett volna, ha az önkormányzat és a társa-
dalmi, valamint a civil szervezetek egy elõ-
készítõ bizottságot hoznak létre a társadal-
mi közmegegyezés jegyében. Ez a bizott-
ság -, melyben az elnöki tisztet Kovacsik
Tamás önkormányzati képviselõ látta vol-
na el, tagja Dr. Bognár László és dr. Hor-
váth Viktor Gergõ önkormányzati képvise-
lõk lettek volna - a polgármester válláról
vette volna le a terhet – mondja a POFOSZ
helyi elnöke, aki külsõ tanácsadóként ter-
mészetesen részt vett volna a grémium
munkában, mivel õ tartja a kapcsolatot az
’56-os szervezetekkel. 

Sándor István polgármester arra az új-
ságírói felvetésre, hogy a képviselõ-testület
júniusi ülésén a pályázati kiírással össze-
függésben Dr. Horváth Viktor Gergõ töb-
bek között azt javasolta, hogy pontosítsák,
beltéri vagy kültéri szobrot szeretne-e a vá-
ros, így válaszolt: - A mûvész alkotói sza-
badságát nem korlátozhatja a politika. Az
önkormányzat nem mondhatja meg, hogy
fából, bronzból vagy kõbõl készüljön a
portré, hiszen van, aki fából, más pedig kõ-
bõl tudja a legjobb alkotást megmintázni.
Éppen az a célja a közbeszerzési eljárás-
nak, a pályázatnak, hogy a mûvész kiél-
hesse alkotói szabadságát. Aszakszûri dol-
ga és felelõssége, hogy kiválassza a legní-
vósabb alkotást. 

- Ön szerint az elõkészületek jó ütemben
haladnak?

- Azt vallom, hogy a közmegegyezés
jegyében, nagy türelemmel és körültekin-
téssel kell intéznünk az elõkészítés min-
den apró részletét. Több mint egy év van
még a 2006. október 23-ai ünnepségig.
Vasvári Vilmos úrral, a POFOSZ elnöké-
vel egyetértettünk abban, hogy bölcsebb
dolog, ha elképzeléseink megvalósításá-
hoz, a szobor felállításához szükséges
pénzt a jubileumi esztendõben, 2006-ban,
az országos ünnepségsorozatra elkülöní-
tett 2,5 milliárdos kormánykeretbõl kér-
jük majd. Most csak az alapítványi forrás
állna rendelkezésre, melynek lehetõségei
jóval korlátozottabbak. Támogatta azon
elképzelésünket is – az említett ok miatt -
, hogy 2005. december 31-ig befejezõdik
a pályáztatás, a zsûrizés, a mûvész és a
mû kiválasztása. S 2006 januárjától ele-
gendõ idõ áll rendelkezésre október 23-
ig, hogy a gyõztes pályamû elkészüljön.
Egyébként arról is biztosítottam az elnök
urat, ha – esetleg – senki sem támogatná
a szobor felállításának költségeit, akkor
az önkormányzat teljes összegben magá-
ra vállalja. 

– Milyen nagyságrendben vállalna
pénzügyi kötelezettséget az Önkormány-
zat?

- Ezt ma még nem lehet megmondani,
hiszen azt sem tudjuk, hogy a zsûri milyen
pályamunkát tart megvalósításra méltó-
nak. A legfontosabb, amit szeretnék hang-
súlyozni, az az önkormányzat elkötelezett-
sége, a képviselõ-testület határozata, amely
garancia arra, hogy Iván Kovács László
szobra elkészülhessen, és 2006. október
23-án, a történelmi évforduló rangjához
méltóan, a jubileumi napon ünnepélyes ke-
retek között felavathatjuk Gödön. 

VETÉSI IMRE

Lobogó láng…
Méltóságteljes emlékezésre készülnek

Zahorán Sándor, a POFOSZ gödi elnöke 
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Dr. Romsics Ignác történész neve bizonyára
ismerõsen cseng sokuk elõtt, hiszen munkás-
ságát, - könyveinek és médiaszerepléseinek
köszönhetõen – nemcsak a szakma ismerhet-
te meg, de a történelem, a múlt problémái
iránt érdeklõdõ szélesebb rétegek is. A közel-
múltban fellépett a Mindentudás Egyetemén,
de elõadásait hallhattuk a Duna Televízió, il-
letve a rádiócsatornák egyéb dokumentum és
riportmûsoraiban is. Több mint három évtize-
des kutatómunkája során számos mûvet, ta-
nulmánykötetet írt; a tanítással pedig tizenöt
esztendeje jegyezte el magát. Jelenleg az EL-
TE Bölcsészet Tudományi Karának profesz-
szora, korábban pedig – kilenc féléven át – az
Egyesült Államok Indiana Egyetemének ven-
dégtanára volt. Levelezõ tagja a Magyar Tu-
dományos Akadémiának és fõtitkára a Ma-
gyar Történelmi Társulatnak. Az idén a szak-
ma egyik legrangosabb kitüntetésében része-
sült: életmûvéért a Széchenyi díjjal jutalmaz-
ták.

- Tudományos munkájáért a közelmúltban
Széchenyi díjjal tüntették ki. Mit jelent az Ön
számára ez az elismerés?

- Nagy megtiszteltetést; különösen, ha vé-
gignézem a korábbi Széchenyi-díjas történé-
szek névsorát, melyben számos kiváló kuta-
tóval találkozunk. Az igazi elismerést persze
mégiscsak a diákjaim jelentik, akik látogatják
az elõadásaimat, és az olvasók, akik fellapoz-
zák könyveimet.

- A szûkebb szakterülete a kiegyezés, illetve
az I. és a II. világháború idõszaka. Miért ép-
pen ez a korszak került érdeklõdése közép-
pontjába?

- Talán a jelennel való közvetlenebb össze-
függése miatt vonzott különösen ez a terület.
Diákkoromban az egyik professzorom igye-
kezett fölkelteni az érdeklõdésemet az antik-
vitás iránt, de én nem éreztem igazán a maga-
ménak a régmúlt idõk történetét; kutatásaim
sokáig nem hagyták el a XX. századot. Mos-
tanában viszont – a közelmúlt történései mel-
lett – fokozottabb érdeklõdéssel fordulok tör-
ténelmünk néhány, 1867 elõtti problémája fe-
lé. A Mohács utáni korok politikai gondolko-
dása foglalkoztat elsõdlegesen. Amennyire
idõm engedi, olvasgatom az ide vonatkozó
szakirodalmakat, s nem kizárt, hogy e téma-
körben egyszer saját kutatásaimat is papírra
vetem.

- Történész pályájának voltak családi ha-
gyományai? Honnan az indíttatás?

- Különösebb családi indíttatásról nem be-
szélhetek. Felmenõim minden tagja kétkezi
munkás volt, egy apró, Kalocsa melletti falu-
ban. Apám ennek ellenére az olvasó emberek
közé tartozott; fiatal korában elõszeretettel
forgatta Jókai, Mikszáth és Móricz regényeit.
Õ adta kezembe az elsõ könyveket, - köztük
a történelmi tárgyúakat.  Az irodalom szerete-
te és a történelem iránti érdeklõdés kezdetek-
tõl karöltve járt; ezért a középiskola elvégzé-
se után magyar-történelem szakon folytattam
tanulmányaimat. A szegedi tanárképzõ fõis-
kolán azonban már világossá vált számomra,
hogy – az irodalommal szemben a történelem
foglalja el a szívemben az elsõ helyet. Így ke-
rültem Szegedrõl Kecskemétre, ahol levéltá-

ros munkám tovább erõsítette bennem a tör-
ténelem szeretetét, miközben szépirodalmi
érdeklõdésem mind inkább szabad idõs tevé-
kenységgé alakult. Kecskemétrõl 1977-ben
kerültem a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetébe. Ezzel hivata-
losan is a múlt kutatása lett a fõ feladatom. Az
idõ tájt telepedtem le feleségem lakóhelyén,
Gödön.

- A médiában való közszerep-
lés, a rádióban, televízióban
tartott elõadások mennyiben
nyitottak Ön elõtt új lehetõsége-
ket?

- A rádiózással és a tévézéssel
egyaránt a rendszerváltás idõ-
szakában, 1989-90-ben kerül-
tem közelebbi kapcsolatba. Ez
részben a politikailag új, nyitot-
tabb helyzetbõl adódott, más-
részt pedig abból, hogy – közel
a 40-hez – ekkorra értek be ko-
rábban megkezdett kutatásaim.
Ezek dokumentumaként szület-
tek meg a Bethlen István életével és korával
kapcsolatos közleményeim, valamint az 1991
Karácsonyára megjelent biográfiám. Ekkor-
tájt napirenden volt a Horthy-korszak újra-
gondolása, így hát érthetõ, hogy nemcsak a
szakma, de az írott és az elektronikus sajtó is
elkezdett érdeklõdni eredményeim iránt. Ez-
zel egyidejûleg kezdtem tanítani. A tanítás és
a közszereplés szoros kapcsolatban áll, hi-
szen a katedrán csakúgy, mint a médiában
egy-egy problémát kell érthetõvé tenni, és
megvilágítani a hallgatóság elõtt. 1998 és
2003 között két-három hetente jelentem meg
a Századunk címû, Bokor Péter és Hanák Gá-
bor által készített sorozatban, 2004-ben pedig
heti rendszerességgel a Duna TV Emlékképek
címû mûsorában, mely 1944-es híradórészle-
tekbõl válogatott. Az én feladatom a korabeli
riportfilmek kommentálása, illetve a történel-
mi háttér felfestése volt. Jelenleg nem szere-
pelek rendszeresen egyetlen TV- vagy rádió-
mûsorban sem, de vannak alkalmi „fellépése-

im”. Legutóbb a trianoni békeszerzõdés alá-
írásának 85. évfordulója alkalmából szerepel-
tem a „Dunában” és az Infó Rádió egyik dél-
utáni beszélgetõs mûsorában.

- Mostanában milyen munkákkal foglalko-
zik?

- Idõm nagy részét jelenleg két könyv írá-
sának és szerkesztésének szentelem. A Ma-
gyarország története címû kiadványnak –
mely az Akadémiai Kiadó gondozásában je-
lenik meg, elõreláthatólag 2006 áprilisában –
társszerzõje és szerkesztõje is vagyok. A
szerkesztõi feladatok mellett én magam írom
a 20. századi fejezetet. A másik könyvet,
mely a Mi a magyar – ma? címet viseli,
Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész-
szel szerkesztem. Címében Szekfû Gyula
hajdani, 1939-ben megjelent tanulmányköte-
tére utal. Ezt a mûvet az újonnan alakult
Habsburg Történeti Intézet adja ki a célból,
hogy az olvasókban tudatosítsa az uniós tag-
gá vált Magyarország új helyzetét. Szerzõink
között a magyar szellemi élet számos kiváló-
sága szerepel, úgy, mint Esterházy Péter, Fej-
tõ Ferenc, Glatz Ferenc, Kányádi Sándor,
Korniss Péter, Kornai János, Kosáry Domo-
kos. Jómagam A kereszténység védõbástyá-
jától az uniós tagságig címû tanulmányt
jegyzem. Írásomban arra kerestem választ,

hogy a magyar szellemi
és politikai elit hogyan
ítélte meg saját szerepét
és helyzetét a különbözõ
történelmi korszakokban.
Mindezek mellett felké-
rést kaptam egy, - a XX.
század történetét össze-
foglaló gimnáziumi tan-
könyv megírására. 2006 –
tól viszont már Finnor-
szágban fogok tanítani, a
jyväskylä-i egyetemen.
Többször megfordultam
már Finnországban: kü-
lönbözõ konferenciákon
és elõadásokon, s mindig
lenyûgözött a táj szépsé-
ge, valamint az a vendég-

szeretet, ami fogadott. Ezért is teszek eleget
különös örömmel ennek a féléves meghívás-
nak, mely remélhetõleg lehetõséget nyújt ar-
ra is, hogy a tanítás mellett megismerjem
hajdani (nyelv) rokonaink jelenlegi életmód-
ját, helyzetét.

- Gondolom, mind emellett kevés szabad-
ideje marad. Mivel tölti a ritka perceket?

- Az elmúlt 10-15 év során elõkelõ helyre
került az életemben a sport. Ez azért érdekes,
mert 40 éves koromig egyetlen sportág sem
érdekelt. Nem tudom, mi okozta a változást,
mindenesetre az utóbbi másfél évtizedben
rendszeresen sportolok, s ez örömet okoz.
Gyakran járok úszni, de szeretek kerékpároz-
ni is, a hangulatos Duna-parti kerékpár-úton,
Verõce felé. A sport mellett kedves szabad-
idõs tevékenységem a kertészkedés, tavasztól
õszig a kertünkben foglalatoskodok: legszí-
vesebben a füvet gondozom.

MACZKAY ZSAKLIN

Vendégségben 
Dr. Romsics Ignác történésznél 
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Június 24-ikén a Penny Market
melletti parkolóban egy nemzeti
színekbe „öltöztetett” buszt lát-
hattunk Nemzeti konzultáció
2005. felirattal, mellette Fidesz-
zászlók. Lenkei György, a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség helyi
szervezetének elnöke tájékozta-
tott bennünket az eseményrõl, s
annak céljáról:

- Ez az egyike azoknak a bu-
szoknak, melyek járják az orszá-
got a nemzeti konzultáció érde-
kében – hogy közvetlenül meg-
keressük az embereket, megkér-
dezzük a véleményüket. A busz
Budapestrõl indult, megállt Du-
nakeszin, ez a második hely Gö-
dön, s tovább indul Szõdligetre,
Vácra Imre Zsolt országgyûlési
képviselõ úr kíséretében. Sze-
rencsére sokan idejöttek, kérdez-
tek, beszélgettek. Nagy az ér-
deklõdés, sok ember kíváncsi,
mirõl van szó – és sokan el sze-

retnék mondani a véleményüket
az országról, helyzetünkrõl.
Megkérdezzük õket, hogy sze-
rintük mi a kiút. Erre azért van
szükség, mert a jelenlegi kor-
mány – nagy valószínûséggel –
nincs tudatában annak, hogy az
emberek hogy élnek, hogyan
gondolkodnak. Talán azért, mert
annyi csatornán és olyan sok ál-
lomáson keresztül jut el hozzá-
juk és torzul az információ, hogy
nem a valós helyzet rajzolódik ki
belõle. Mi lehetõséget teremtünk
arra, hogy pontos adataink le-
gyenek arról: Valóban mire van
igény? Nem megmagyarázni
kell az embereknek, hogy mit
szeressenek. Õk mondhassák el!
És annak megfelelõen kell alakí-
tani a „nagypolitikát”. 

* * *
A nemzeti Konzultációs Tes-

tület tagjai Dr. Finta József, Dr.
Hoffmann Rózsa, Prof. Dr. Iván
László, Jókai Anna, Prof. Dr.
Náray-Szabó Gábor, Dr.
Pozsgay Imre, Dr. Schöpflin
György, Prof. Dr. Tulassay Tiva-
dar, Kudlik Júlia, Dr. Orbán Vik-
tor a szórólapokon arra kérték az
érdeklõdõket, töltsék ki a kérdõ-

ívet.  „Nekünk fontos az Ön vé-
leménye!” A kérdõív hat téma-
körben kért állásfoglalást: 1. Mit

tett értünk az ország? 2. Miben
csalódtunk? 3. Mitõl félünk? 4.
Mibe szeretnénk beleszólni? 5.
Min változtassunk? +1. Mi le-
gyen a közös célunk?

KKÉ

Nemzeti konzultáció

Közlemény
Fidesz-tisztújítás

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Gödi Szervezete megtartotta
tisztújító közgyûlését. Elnöknek Lenkei Györgyöt, alelnököknek
Markó Józsefet és Szabó Csabát választották meg továbbra is.

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG GÖDI SZERVEZETE

MNF Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete

M  E  G  H  Í  V Ó
„HAZÁNKÉRT” NEMZETI TALÁLKOZÓRA

Szeretettel várunk mindenkit 2005. július 16-án
szombaton este 7 órakor a

Turul Madár Klubban
(Felsõgöd, Margit u. 7.)

FRANKA TIBOR
G Y U R (t) C S Á N Y címû

elhíresült  könyvének bemutatására és dedikálására 
- Gyimesi Marika közremûködésével -

*
Érdeklõdni lehet: a 06-27-330-404-es számon Farkas Évánál.

M e g h í v ó
Ezúton szeretettel meghívjuk Önt és

Kedves Barátait 
egy kötetlen beszélgetésre.

Vendég: Dr. Kupa Mihály 
a CENTRUM Párt elnöke

Tervezett témakörök:
- Rendszerváltástól az €-ig

- Településfejlesztés és önkormányzatiság
- Adóreform Magyarországon

A beszélgetés helyszíne:
Dunaparti nyaralóházak (volt BM üdülõ), 2132 Göd, Jósika u. 14.

Idõpontja: 2005. július 22. (péntek) 18.00 óra
Bízunk megtisztelõ jelenlétükben, 
és várjuk értékes hozzászólásukat!

Tisztelettel: Szegedi Sándor
A CENTRUM Gödi Alapszervezetének elnöke

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödi
Szervezete felkéri a gödi tagjait és a pártoló tagjaikat, hogy munkáikkal vegyenek részt
a szeptember 23-25-én, a József Attila Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ
Mozgáskorlátozottak Kiállításán. Jelentkezni augusztus 31-ig lehet Antal György
Bálint titkárnál a 2131 GÖD, Fürdõ u. 9. cím alatt, telefonon a 06-27-332-113 számon.
Festményt, grafikát, foto-grafikát, fotót, szobrot, faragást, kerámiát, szõnyeget, go-
belint és egyéb kézimunkákat mint saját munkákat, ugyanakkor gyûjtött
régiségeket, régi használati tárgyakat várunk bemutatásra.

Felhívás!

A Gödi Cukorbetegek
Klubjai (Alsó- és
Felsõgödön) július-
augusztus hónapban
nyári szünetet tarta-
nak.

A szünet utáni elsõ
klubnap szeptember
23-ikán, pénteken és
szeptember 24-ikén,
szombaton lesz. Pon-
tos témájukat augusz-
tusban közzé tesszük.
Addig is kellemes
nyaralást kíván:

PINKE SÁNDOR

KLUBVEZETÕ

A Cukorbetegek Klubja hírlevele
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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
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal: július 14-én, 15.00-17.00 óra
Göd, Polgármesteri Hivatalban: július 21-én, 15.00-17.00 óra 

Érdeklõdni, üzenetet hagyni a 06-70 284 8942-es számon lehet.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET tanácskozási szünetet tart. 
Érdeklõdni, üzenetet hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
Ferencz Alexander 47 éves
Bogdán Mihály 49 éves
Maár Józsefné sz. Sitku Mária 84 éves
Pálfai István 88 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Somogyi Dorottya Alt Pál Kornél
Balogh Mária Szudor János Péter
Tamás Orsolya Selmeczy György
Szabó Melinda Ballószegi Miklós
Határi Andrea Pápai Tamás
Kiss Mónika Lovas József
Homola Krisztina Zsuzsanna Kozelka Zsolt
Sok boldogságot kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindazoknak, akik Piros Bélánét, a szeretett édes-
anyát, nagymamát, dédnagymamát utolsó útjára elkísérték, a
család fájdalmában osztoztak és együttérzésüket kifejezték.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Papp Zoltán-
nak, „Napos oldal” Nyugdíjas Klub-tagtársunknak temeté-
sén, a Farkasréti Temetõben megjelentek és búcsúzóul elhe-
lyezték virágaikat.

NAGY MIKLÓSNÉ „NAPOS OLDAL” NY. K.

Illetékességi területünkön elszaporodtak
a verekedések, rongálások, garázda jelle-
gû bûncselekmények, melyek eredete
legtöbbször a fiatalok szeszesital-fo-
gyasztási kultúrájára, illetve „kulturálat-
lanságára” vezethetõk vissza. 

A Dunakeszi Rendõrkapitányság ve-
zetõi úgy döntöttek, hogy ismételten fo-
kozott ellenõrzés alá vonják a területün-
kön lévõ vendéglátó egységeket, szóra-
kozóhelyeket, és ellenõrzik a 18 év alat-
tiak részére történõ szeszesital árusítás
szabályainak betartását. 

Mindemellett kiemelt figyelmet for-
dítunk a kábítószer-terjesztõk, fogyasz-
tók kiszûrésére és felelõsségre vonására
is, valamint az ittas vezetõk ellen a to-
vábbiakban is szigorúan fel fogunk lép-
ni. Külön figyelünk azon gépjármûvek
vezetõinek ellenõrzésére is, akik jármû-

vel érkeznek a vendéglátó egységhez,
valamint néhány óra múltán azzal távoz-
nak. Ezen esetekben a megállított jármû
vezetõjével szemben mindig alkohol-
szondát fogunk alkalmazni.

Ugyanúgy alkoholszondát fogunk
azon kiskorú személyekkel szemben is
használni, akiket a szórakozóhelyeken
ellenõrzés alá vonunk, és amennyiben a
szonda alkoholos befolyásoltságot mutat
náluk, a vendéglátó egység ellen eljárást
kezdeményezünk az önkormányzatnál.
A tavalyi évben javaslatunkra több ha-
sonló esetben, hosszabb-rövidebb idõre
korlátozta az önkormányzat azon egysé-
gek mûködését, melyeknél rendszere-
sen, visszatérõen kiskorúakat szolgáltak
ki szeszes itallal.

Köszönjük megértésüket 
és szíves közremûködésüket!

Sajtóközlemény
Dunakeszi Rendõrkapitányság 

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

Az Országgyûlés módosította a
növényvédelemrõl szóló 2000.
évi XXXV. törvényt, amelynek
eredményeként az idei évtõl szi-
gorodtak a védekezésre vonatko-
zó szabályok.

Felhívjuk az érintettek figyel-
mét, hogy a parlagfû elleni véde-
kezés elsõsorban a föld tulajdo-
nosának, illetve használójának a
kötelezettsége.

A parlagfû növekedési idõsza-
ka július, augusztus hónapban a
legintenzívebb, ezért az ingat-
lan- tulajdonosoknak a védeke-
zést június 30-ig végre kellett
hajtani, ennek legegyszerûbb
módja a két-három alkalommal
végzett kaszálás, illetve vegy-
szeres gyomirtás. A védekezés
feladatait külterületen a megyei
növény- és talajvédelmi szolgá-
lat, belterületen pedig a jegyzõ
látja el.

A VÉDEKEZÉST
SZANKCIÓMENTESEN,

ÖNKÉNTESEN
JÚNIUS 30-IG 

VÉGEZHETTÉK EL.

Ezen idõpont után az ingatlan
tulajdonosának, használójának
személye ismeretének hiányá-
ban is el kell végezni haladékta-
lanul a közérdekû hatósági véde-
kezést, amely ellen benyújtott
fellebbezésnek sincs halasztó
hatálya.

A NAGYSZÁMÚ ALLERGI-
ÁS MEGBETEGEDÉS MEG-
ELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN A
KÖZÉRDEKÛ VÉDEKEZÉS
ZÁRT INGATLANON, TELEP-
HELYEN IS ELVÉGEZHETÕ.

A hatósági védekezést elren-

delõ határozatok közzététele a
polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján kifüggesztéssel történik, a
hatósági eljárás teljes költségét a
föld használója, tulajdonosa kö-
teles megtéríteni, a tartozás pe-
dig adók módjára behajtható.

Az eredményes védekezés ér-
dekében kérjük az ingatlantulaj-
donosokat, használókat, hogy
fokozott figyelmet fordítsanak a
parlagfû irtására, a lakókat pedig
arra kérjük, hogy a 06-27-530-
041-es (vagy az 530-064-es köz-
ponti) telefonszámon Jónásné
Héder Hedvig munkatársunknál
jelentsék be azon területeket,
amelyek fertõzöttségét észlelték.

Együttmûködésüket köszönjük:
DR. SZINAY JÓZSEF SK.

FÕJEGYZÕ

* * * 

A városban a parlagfû kaszálását
folyamatosan végzi az a vállal-
kozó, akinél az önkormányzat
megrendelte a munkálatokat –
tudtuk meg Ilyés Gizella környe-
zetvédelmi tanácsnoktól, aki
szintén kéri a lakosságot, hogy
jelezzék a parlagfüves területe-
ket. A bejelentések alapján a
tervben eddig nem szereplõ he-
lyeken is elvégzik az irtást. Ha
magánterületen – akár zárt ud-
varban is – látják a környezet-
szennyezõ növényt, akkor
Kopász Sándorhoz fordulhatnak,
telefonon az 530-064-es szá-
mon. Ez utóbbi esetben a kény-
szerkaszálás elrendelése mellett
szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezésére is sor kerülhet. 

SZERKESZTÕSÉG

A parlagfû elleni védekezésrõl
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Folytatás az 1. oldalról.
Amikor a Feneketlen tónál a

mindig ugrásra kész „két leg-
fõbb szülõt és házigazdát,
Tóthné Sacit és Legény Sanyit”
kérdezzük, ezt mesélik: -  A Gö-
di Lions Club tagjai öt évvel ez-
elõtt ötlötték ki a programsoro-
zatot, s valósították meg elõször
– igaz, az elsõ két évben „ke-
mény belépõjegyes” szórakozás-
ként. Szerencsésen találkozott
azonban az ötletgazdák gondola-
ta a város és környéke közönsé-
gének igényével, s ehhez tette
hozzá anyagi támogatását az ön-
kormányzat, majd csatlakoztak
múlt évben a lovas rendezvény-
nyel, idén pedig a kiállítással
elõször mások is a két napos
„gödi vígassághoz” – sõt, a pol-
gárõrök és a környék motorosai
saját összejövetelüket is ekkorra
idõzítették. Mint a képekbõl ki-
derül, valóban tömegeket moz-
gat meg a nyárnyitó, s erre büsz-

kék is a Lions-osok, ragaszkod-
nak az általuk fémjelzett rendez-
vényhez, hiszen az „az õ gyer-
mekük”. 

A önkormányzat nevében
Sándor István polgármestertõl
kérdeztük a vasárnap délelõtti
lovasverseny helyszínén a más-
fél nap alatt szerzett tapasztala-
tairól, aki így válaszolt a kérdés-
re:

- A Feneketlen tónál ilyen tö-
meg még nem volt, mint tegnap
este 9 óra után! A legmeglepõbb
és legjobban esõ érzést váltotta
ki bennem, hogy fiatalok odajöt-
tek hozzám, megköszönték,
hogy ilyen remek rendezvényt
támogat az önkormányzat, s õk
is itt lehetnek… A lóverseny a
kedvenceim közé tartozik, na-
gyon színvonalas, ott is jócskán
van közönség. Még szombaton
11-kor a kiállítás megnyitójára is
nagyon sokan eljöttek, nemcsak
protokolláris okokból, s nem

V. Gödi Nyár
Lions hagyomány az önkorm

A vasárnap Göd-Újtelepen meg-
rendezésre került díjugrató ver-
seny igazi nyári forróságban zaj-
lott. Volt is dolga a locsolókocsi-
nak, hogy elverje kissé a pálya po-
rát, hiszen a mintegy száz lovas –
az országos rendezvények szoká-
sos versenyzõ létszámának több-
szöröse – igen nagy porfelhõbe
boríthatta volna a nézõközönsé-
get! A lovasok az ország minden
tájáról érkeztek a Tiszán-túltól a
Dunán-túlig, Etyektõl Százhalom-
battáig, Gántig. Elmondhatjuk,
hogy országosan jegyzett, komoly
lovasviadallá nõtte ki magát ez az
esemény! A résztvevõk közt szá-
mos nagy név felhangzott, mint a
gödi többszörös magyar bajnok és

olimpikon Balogh Istváné, a
szentgotthárdi többszörös magyar
bajnok Cseresnyés Lászlóé, vagy
az országosan igen eredményes
Herczog Emilé. A múlt évben jó
helyezést elérõ gödi Lenkei Ákos
is szép eséllyel indulhatott volna –
lova azonban két héttel korábban
sajnálatosan megbetegedett. A sok
egészséges, felkészült paripa és
lovasaik a dr. Pintér Gábor tulaj-
donos jóvoltából ingyenesen áten-
gedett bócsai lovastelepen mér-
hette össze tudását.

A verseny már a reggeli órák-
ban elkezdõdött. A „hivatalos
megnyitóra” azonban késõbb, a
Göd Város Kupájáért folytatott
verseny elõtt került sor. Sándor

Erõ, dinamika, 
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nyitó Napok
ányzattal közös rendezvény

csak a gyér hozzáértõ közönség
vett részt rajta. Úgy látszik, hogy
a Nyárnyitó Napok intézménye
bevált, élénk az érdeklõdés, az
emberek vágynak arra, hogy
megfelelõ színvonalú szórako-
zást nyújtsunk nekik. Kiváló
eredményként könyvelhetõ el,
hogy a környékbeli sok-sok ren-
dezvény ellenére nem csak gödi-
ek jöttek el, hanem a szomszé-
dos települések lakói is. Gödi ez
a szórakozás, bár mi azt szeret-
nénk, hogy az egész Dunakanya-
ré legyen, és minél többen jöjje-
nek el – most elégedettek lehe-
tünk vele. Köszönetet mondok
mindazoknak, akik a megvalósí-
tásában részt vettek, mert kevés,
hogy az önkormányzat költsége-
ket biztosít, nagyon komoly
szervezõmunka szükséges hoz-
zá.

A Lions Club jelentõs erõkkel
vesz részt benne, de rajtuk kívül
mások is. A lovas verseny lebo-
nyolításához hány ember kell,

mikor órára be van osztva, hogy
kinek mi a dolga? A városból na-
gyon sokan, nagyon szívesen se-
gítenek és közremûködnek. Jöt-
tek hozzám például, hogy jövõre
a lovas versenyre õk díjakat
ajánlanának fel: 50-100 ezer fo-
rintosakat. Minden évben levon-
juk a tanulságokat, jövõre más-
ként lesz néhány dolog termé-
szetesen, és reményeim szerint a
színvonalat is emelni tudjuk an-
nak megfelelõen, ahogyan a vál-
lalkozók és a magánszemélyek
mellénk állnak. Az egész várost
megmozgatja az eseménysor,
igyekszünk is „széthúzni alsótól
felsõig, Bócsára is gondolva.
Külön köszönet jár a lovas telep
tulajdonosnak, hiszen több mint
két napra átengedi a területet.
Már elõzõ nap megérkeznek a
versenyzõk, készülniük kell. 

Összességében elmondhatom,
hogy boldog vagyok, amikor
ennyi önfeledt embert látok szó-
rakozni!

látványosság
István polgármester köszöntötte a
versenyzõket, a versenybíróságot,
a rendezõket és a nézõket, akik a
gyönyörû strandidõben a lovas pá-
lyát választották. 

- Én magam nem vagyok szak-
értõje a lósportnak, azonban mióta
Önök ilyen szép versenyeket vív-
nak Gödön, nemcsak tisztelõje va-
gyok a lovasoknak, hanem meg is
szerettem ezt a sportot. Ma egész
nap itt gyönyörködöm a szép lo-
vakban, a lovasokban, és a lova-
sok kollektívájában – hisz nem
sok olyan közösséget találni, mint
amit itt tapasztalok: a lovasok sze-
retik egymást! Nem vitatkoznak,
nem óvnak, hanem segíti egyik a
másikat. Kívánom, hogy így le-

gyen a jövõben is, és még nagyon
sokszor találkozunk itt Gödön,
szórakoztassanak bennünket,
Önök pedig tisztességes és ered-
ményes versenyeket vívjanak egy-
mással – nyitotta meg a díj jelnye-
réséhez nagyon jó erõt, egészsé-
get, sok sikert,  szép versenyzést
és eredményeket kívánva polgár-
mesterünk a bócsai ugrató ver-
senyt.

A 100.000 forinttal járó Göd
kupát Györgyi Barnabás izsáki, a
lovardaalapító 80.000 forinttal já-
ró kupáját pedig Oláh Szabolcs
debreceni, a  Lions 50.000 forint-
tal járó kupáját Sere Gábor buda-
pesti lovas nyerte el.

K-K. É.
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A Gödi Nyárnyitó Napok egyik ese-
ményeként kiállítás nyílt a Dunapart
Üdülõben. 

- Szeretem a várost minden kedves
lakóját, szívügyem a mûvészet és kul-
túra, köszönöm a kedves jelentkezése-
ket - gyönyörû élményem fûzõdik a ki-
állítás megrendezéséhez. Avárosházán

is egyetértettek azzal, hogy fogjuk ösz-
sze a gödi alkotókat, hadd mutatkozza-
nak be,  s Önök vigyék hírül, itt van
egy nagyszerû csapat… Remélem, jö-
võre azok is eljönnek, akik az idén

nem tehették – hallhattuk Határiné
Koczka Ilona fõszervezõt, a rendez-

vény háziasszonyát. Õ, mint a Váci
Múzsa Mûvészet- és Tudománypárto-
ló Egyesület gödi referense bevezetõ-
jében köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik segédkeztek az ötlet megva-
lósításában. A teljesség igénye nélkül
álljon itt néhány név: Hamarné Kis-
martoni Adrienn, az ÖK mûvelõdési
fõtanácsosa; Tóth Lászlóné, a Lions
Club elnök asszonya; Danyis Gábor úr
és csapata az üdülõbõl; a váci Madách
Imre és a gödi József Attila Mûvelõdé-
si Ház vezetõi és dolgozói; Gerõ And-
rás festõmûvész, aki „elvarázsolta” a
termet, elrendezte a mûveket és termé-
szetesen mindazok, akik alkotásaikat

ajánlották fel. Nem utolsó sorban mon-
dott köszönetet a polgármester úrnak a
kiállítás megrendezésének támogatá-
sáért, majd át is adta neki a szót. 

Mennyire összefér a zene és a festé-
szet mondta Sándor István, Hegyvári
Pál 15 éves, Németh László iskolás
végzõs diák gitárjátékára utalva, majd
tanítómesterére, Réti Zoltán tanár úrra

emlékezett, aki egy nagy énekkar kar-
nagya volt, ugyanakkor jelentõs festõ-
mûvész is. - Õ szerettette meg velem a
festészetet, magam is „képgyûjtögetõ”
vagyok - mondta,  miközben tanácsol-

ta, hogy érdemes többször végigjárni a
termet, mert a képek, tárgyak sok min-
dent mondanak nekünk. Vannak, akik
szóban fejezik ki magukat, viszont a
képzõ- és iparmûvészek, tárgyi alko-
tók tömörítik gondolataikat.  - Ha fi-

gyelmesen nézzük a kiállítási darabo-
kat, rájövünk, mit szerettek volna
üzenni nekünk. Szeretnénk, ha egyre
szélesebb körben megismertethetnénk
a gödi alkotókkal a nagyközönséget.
Hogyan tudjuk megtenni? Elsõsorban
azzal, hogy mecénásként magunk is
vásárolunk, hiszen ezeknek a munkák-
nak ízlésformáló szerepük van. Poszte-

rek helyett egy-egy festmény költöz-
hetne a közintézmények falára, mint
ahogy a Polgármesteri Hivatal több
helyiségében már van is rá példa!  

A kiállítást végigjárva elcsodálko-

zik a látogató, mennyi tehetséges em-
ber él városunkban – mûvészek, alko-
tók, magukból valami szépet elõvará-
zsolni képes nõk és férfiak. Kerámia,
olajfestmény, akvarell, tûzzománc, go-
belin, fafaragás és még lehetne sorolni

a különbözõ mûfajokat és technikákat.
Egy a közös bennük: készítõik olyan
emberek, akik gazdagítani szeretnék
életünket valamivel. Azzal a „csodá-
val”, amit alkotásnak nevezünk – zárta
gondolatait, s nyitotta meg a kiállítást a
védnök polgármester. 

Aki ellátogatott a Dunapart Üdülõ-
ben július 1-ig nyitva tartó tárlatra, ré-
szese lehetett ennek az élménynek!

Kiállítók: 
Antal György Bálintné, Bajor Ta-

más, Czadró József, Czadró Katalin,
Dudásné Sturm Beáta, Garro (Gerõ)
András, Gerõ Ambrus, Gödi Vass Ist-
ván, Hangya Anna, Hantos László,
Kálmán Istvánné Ilona, Koczka Ilona,
Kovácsi Gábor, Lõrinczy Gáborné,
Méhes Balázs, Miskolczi Mária Anna,
Molnár Lajos, Németh Rozália,
Oszetszky Szilvia, Óvári Edina, Östör
Ágota, Szommer József, Tóth
Lászlóné Saci, Tóthné Mekli Kriszti-
na, Véninger Margit, Zubovits
Gyõrkös Erzsébet

RÁTH ZSUZSA – KÁSA ÉVA

Alkotások a nyárnyitó jegyében
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Szegedi Sándor alapító hetedik
alkalommal köszöntötte a nótá-
zásra összegyûlt immár „sokasá-
got” június végén. – Eleinte csak
20-25-en voltunk, ma viszont
szép számmal eljöttek ide közénk
azok, akiknek ebben a rohanó vi-
lágban egy kis pihenésre, meg-

nyugvásra van szükségük. Ahá-
nyan eljöttünk, úgy gondoljuk,
hogy a magyar nótát – amit mi
próbálunk életben tartani, pusztu-

lását legalább lassítani – érdemes
megmenteni. Találkozóinkon
mindig jó a hangulat, sok szépet
tudtunk közösen meghallgatni,
együtt elénekelni, és egyre több
embert tudunk bevonni klubunk-
ba – mondta megelégedéssel,
majd a többiek nevében is meg-
köszönte az önkormányzatának
és az üzemeltetõknek a város mû-
ködtetésében lévõ Dunapart Üdü-
lõ Színháztermében a találkozási
hely lehetõségét. - Minden hónap
utolsó péntekjén fogunk itt össze-
jönni, július, augusztus hónapban
még itt, utána esetleg a mûvelõ-
dési házban – folytatta. 

A házigazda ezután bemutatta
a nap vendégeit: Cipó István nó-
taénekest Szõdligetrõl; László
Máriát, aki a magyar nóta elköte-
lezett híve, a Nótás Újság egyik
fõ munkatársa és sok-sok magyar
nóta rendezvény szervezõje,
ugyanakkor nótaszöveg szerzõ is;
Fótról, a Lisai Elek alapítványtól
Elekes Erzsébetet, aki szintén na-
gyon sokat tesz azért, hogy a nép-
dal és a népi hagyományok mel-

lett a magyar nóta is megõrzõdjék
a Fóti Õsz keretében is, melynek
számos rendezvénye az õ nevé-
hez fûzõdik. 

- A mai nap zenész segítõi Ko-
vács Géza és Varga Gyula. Szo-
kásunkhoz híven az eddig el-
hangzott magyar nótákat szeret-
nénk áttekinteni, de közben sok
új magyar nótát is próbálunk
megtanulni. Majd Istvánt kérném

meg, mint hangulatteremtõt egy-
két számra, ha átvenné tõlem a
mikrofont. Utána természetesen
bekapcsolódunk mi is. Mindenki-
nek nagyon jó szórakozást, jó ki-
kapcsolódást kívánunk ezen a
nyári koraestén – s ezzel Szegedi
Sándor átadta a mikrofont a zené-
szeknek, az étert pedig a zenének
és a nótaszónak.  

K.É. – R.ZS

Nótakedvelõk dalolnak

Az Olajfa Galériában gyakran ta-
lálkozhatnak a gödiek neves kiállí-
tó- és elõadómûvészekkel, vehet-
nek részt elõadásokon, beszélgetõs
programokon. Ezek közül számos
rendezvényre ingyenes a belépés –
a házigazdák, Mógor László és fe-

lesége, Gyõrffy Anikó jóvoltából.
Június végén az õ vendégei voltunk
sokakkal együtt, amikor a Mógor-
ház épületegyüttes avató ünnepsé-
gén vettünk rész. A kellemes, sza-
badtéri fogadáson sok jó baráttal ta-
lálkozhattunk az „olajfások társasá-
ga”, s a gödi kulturális közélet  tag-
jai közül.

A házigazda köszöntötte vendé-
geit, majd röviden elmesélte a ház
történetét:

- Az Olajfa Mûvészház készült
el elõször, úgy három éve. Most itt,
az újabb részben az Invitel telefo-
nos társaság, a Neckermann utazá-
si iroda, és egy kis fehérnemû
szaküzletet bérel helyiséget. A dél-

nyugati sarokrészben, ami régen,
évtizedeken keresztül egy hentes-
bolt volt, a Partner ingatlanközve-
títõ iroda mûködik, szomszédságá-
ban egy internetes kávéház, teázó
készülõdik. Az emeleten egy kon-
ferencia terem helyét alakítottuk ki
azzal a céllal, hogy ha valakinek
akár egy tárgyaláshoz, egy nyelv-
tanfolyamhoz, vagy bármilyen ta-
nácskozási jellegû rendezvényhez
szüksége lesz rá, befejezve hasz-
nosítható lesz majd.  Ahol a foga-
dáshoz berendezkedtünk, az a
Mógor-ház vendégei részére kiala-

kított szép parkoló. Most lett ké-
szen a gumis mûhelyt és egy autó-
mosót befogadó épületrész, ezzel
el is értünk az építkezés végére. 

Gyõrffy Anikó a Szentírás Pél-
dabeszéd könyvének harmadik fe-
jezetébõl idézett két sor, ami illett
az este hangulatához és a család ál-
tal vállalt küldetéshez: 

„Ne tartsd vissza a jótettõl azt,
akitõl telik, és magad is tégy jót, ha
teheted.”

- Megpróbáljuk, ajánljuk mások-
nak is – mondta a háziasszony,
majd bemutatta a Gödi Gaude Kó-
rust, melynek õ is aktív tagja. Titká-
ruk, Tóthné Barcs Ágnes vezetésé-
vel kis létszámmal, de nagyon lel-
kesen énekeltek néhány szép mû-
vet az összegyûltek örömére.

Az est attrakciója a Misztrál
Együttes fellépése volt, akik nép-
dalok, több évszázados és huszadik
századi versek megzenésített, fel-
dolgozott változatait – repertoárjuk
sokszínû darabjait – nagy tetszés-
nyilvánítás kíséretében mutatták
be. 

Hátra volt még a tombola, me-
lyen – a támogatók által is felaján-

lott – sok apróbb ajándéktárgy mel-
lett fõdíjat, egy kétszemélyes
Neckermann-utazást nyert a sze-
rencsésen kihúzott Pászthy Júlia.

Beszélgetés közben frissen csa-
polt sört, vagy jóféle bort ihattunk.
A vendéglátó gazda által vörösbor-
ral fõzött vadpörkölt nagy sikert
aratott, s már csak a tûzijáték volt
hátra… 

KKÉ

Mógor-ház
Jótékony vállalkozók példa értékkel

MEGHÍVÓ
Ezúton szeretettel meghívom

Önt és kedves ismerõseit a
Nótakedvelõk Gödi klubjának

következõ összejövetelére

Ideje: 2005.07.29-én (Pénteken)  17 órától
Helye: Dunaparti Nyaralóházak 

(2132 Göd, Jósika u., volt BM üdülõ Felsõgödön)
Ismételten lehetõség lesz kották beszerzésére, 

valamin  finom egri bor és sütemény fogyasztására.

Szegedi SSándor Alapító
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- Barátném, hogy is volt ez?
- Göd Város Vegyeskara 2003. évi ad-
venti jótékonysági koncertjén fellépett
Fazekas László, a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskola ütõs tanszakának veze-
tõje is, aki a jó hangulatú koncert után
felvetette azt az ötletet, hogy német ba-
rátja, Ernst Malitzky, a naunheimi férfi-
kar oszlopos tagja, a magyar nyelv és
Magyarország õszinte csodálója magyar
partnerkórust keres. Ez volt a kezdet.

- Mi történt ezután?
- Bemutatkozó levelet és hanganya-

got küldtünk, kaptunk egy igen kedves
meghívást, majd a német férfikar vezetõ-
sége meg is látogatott bennünket. Ezt kö-
vette a szorgos szervezés és a gondosan
válogatott, igényes mûvek alapos beta-
nulása.

- Beszélgettetek-e arról, mi vár a kó-
rusra Naunheimban?

- Természetesen. Elõzõleg többen
részt vettünk más-más kórusok köteléké-
ben hasonló utazáson. Amikor azonban
idén, húsvét táján megkaptuk az elsõ ké-
pet a naunheimi lázas elõkészületekrõl,
amely ízelítõt adott abból, hogy a ven-
déglátók milyen elkötelezettséggel ké-
szülnek erre a – mondhatni – nemzetkö-
zi kulturális találkozóra, meglepõdtünk.
A kép mindent elárul, miért.

- Mikor és hogyan utaztatok?
- Pünkösdkor elérkezett a várva várt

pillanat, kórusunk immár Gaude néven
buszra szállt és útnak indult Wetzlar-
Naunheim felé.

- Milyen volt az elsõ benyomás a vá-
roskáról?

- Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy
otthonunktól 1400 km-re, Naunheim fõ-
utcája a német és európai zászló mellett
magyar zászlóval volt fellobogózva. A
vendéglátó kórus nagy szeretettel, de kí-
váncsian fogadott.

- Hol kaptatok szállást?
- A gyors ismerkedés után az elõre

megbeszéltek szerint a vendéglátó csalá-
dok párfogásukba vették a Gaude Kórus
tagjait, és ezzel kezdetét vette a nagy ma-
gyar-német kommunikációs „kísérlet”.
Az este a közös zenei ismerkedés jegyé-
ben folytatódott a kultúrházban.

- Hogyan zajlott az ismerkedés?
- Jochen Stankewitz, a házigazda kó-

rus, az MGV Lahngruß Naunheim kar-
nagya vendégváró mûsorral köszöntötte
a gödieket, majd a többi helyi kórus is
bemutatkozott.

- Kik voltak jelen ezen a péntek esti fo-
gadáson?

- Többek között a város polgármes-
tere, Manfred Wagner úr, aki az est so-
rán beszédében azt emelte ki, idézem:
„Az Európai Unióban nem a politiku-
sok találkozásán van a hangsúly, ha-

nem azon, hogy azok az emberek talál-
kozzanak, akik a közös Európai Ház
alapjának építésén dolgoznak.” Nagy
örömmel fogadta a gödi kollégája, vá-

rosunk polgármestere által küldött
ajándékot.

- Mi történt a koncert napján?
- Aszombat délelõtti fõpróbán, a kon-

Hová tart a G
- Képzelt riport egy
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2. „Útban a tökéletesség felé”
3. „Zenei baráti kör”
4. „A közös mû, Kodály: Magyarok-
hoz, egy kottából is énekelhetõ”
7. „Lángolj fel a lelkünkben… - az Eu-
rópa himnusz fõpróbája”
8. „MGV Lahngruß – naunheimi ven-
déglátóink fellépése”
9. „AGaude Kórus”
10. „Aközönség vastapsa”
11. „Akoncert után …”
14. „Egy európai zenei közösség meg-
alakulása”
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cert helyszínén lenyûgözve tapasztaltuk,
hogy a színpad- és teremdíszítés mind-
mind Magyarországot idézte: az európai
és a német mellett magyar nemzeti színû
zászlók, zenei szimbólumok és virágdí-
szek. Izgalmunkat fokozta, hogy meg-

tudtuk, több mint ötszáz vendég váltott
elõvételben jegyet a rangos eseményre, a
gödi kórus vendégszereplésére, amelyet
az érthetõség kedvéért Budapest nevével
is jeleztek a színlapon. Karvezetõnk a re-
mek hangulatú fõpróbán épp csak annyi
feszültséget hagyott bennünk, ami a jó
fellépéshez szükséges.

- Kik szerepeltek a szombat esti hang-
versenyen?

- A kórustalálkozón az Utassy Ferenc
vezénylete alatt fellépõ Gaude Kóruson
és a vendéglátó, MGV Lahngruß
Naunheim férfikaron kívül énekelt még a
Cantemus Naunheim nõi kar Hartmut
Serowy vezényletével, és a Die
TonArtisten kvartett. A teltházas rendez-
vényen a helyi valamint a wetzlari  elöljá-
róságok mellett több európa parlamenti
és Bundestag-képviselõ is jelen volt –

ahogy a kétnyelvû köszöntõbõl kiderült.
A hangulatról inkább a képek tudósítsa-
nak

- Hol léptetek még fel?
- Vasárnap reggel a wetzlari evangéli-

kus templom, a Spitalkirche pünkösdva-
sárnapi istentiszteletén szeretetszolgála-
tot adtunk, majd a wetzlari dómban éne-
keltünk. A hivatalos program után ven-
déglátóink városnézésre vittek minket,
amely során a Lotte-ház elõtt is jólesett
énekelni – már csak - a magunk örömé-
re.

- Mi a kórus tagjainak véleménye er-
rõl az utazásról?

- Mindannyiunk számára óriási él-
mény volt a találkozó. Büszkeséggel töl-
tött el bennünket, hogy bemutathattuk
ennek a Frankfurt környéki német kö-
zösségnek a magyar zenekultúra kincse-
inek egy részét, betekintést adhattunk ze-
nei gondolkodásmódunkból, habitu-
sunkból. Jól esett a német partnerek nyi-
tottsága, õszinte vendégszeretete, érdek-
lõdése kultúránk, életünk iránt. A csalá-
doknál történt elszállásolás révén pedig

személyesebb ismeretség is kialakult a
két kórus tagjai között. És, mint minden
közösséget, az együtt megélt események
bennünket is megerõsítettek…

- Hogyan tovább? Mi lesz a folytatás?
- A négy nap alatt barátivá váló zenei

kapcsolat jó alapot adott ahhoz a célkitû-
zéshez, hogy egy év múlva pünkösdkor
megismételjük a találkozót, ezúttal Gö-
dön. Bízunk abban, hogy a Polgármeste-
ri Hivatal, élén Sándor István polgármes-
ter úrral hozzájárul ezen elképzelés meg-
valósításához, ahogyan a németországi
kórustalálkozón való részvételünket is
mind erkölcsileg, mind anyagilag támo-
gatta. Ezúton köszönjük a város vezeté-
sének és valamennyi kedves támoga-
tónknak, a Lions Clubnak, Fujer Tibor
úrnak valamint családtagjainknak, hogy
pénzügyi hozzájárulásukkal segítették
ennek a zenei találkozónak a létrejöttét.

A fotókat készítette:
Csehi Miklós (tenor)

Tóth Bence (basszus)
BARCS-BÁTORFI

aude Kórus?   
y valós utazásról -

FELHÍVÁS!
A GAUDE KÓRUS 

ELSÕ 
ÕSZI PRÓBÁJÁT

SZEPTEMBER 1-JÉN
19.15-TÕL TARTJA

A GÖDI JÓZSEF
ATTILA MÛVELÕDÉSI

HÁZBAN, AHOVÁ
ÉNEKELNI SZERETÕ

GÖDIEKET ÉS 
KÖRNYÉKBELIEKET

VÁR TENOR ÉS 
BASSZUS

SZÓLAMAIBA!
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A József Attila Mûvelõdési Ház Galériá-
jában egyetemi tervezési feladatokról ké-
szült tablók és passe-partout-ba foglalt
fényképfelvételek, az alkotó portfoliójá-
nak darabjai láthatók, mégis – az általa ré-
gebben készített kerámiákkal és szobrok-
kal egységet alkotva – igazi képzõmûvé-
szeti kiállítás hangulatába csöppen a láto-
gató.

- Rabie Anisz vagyok, harmadéves
belsõépítész hallgató – a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Al-
kalmazott Mûvészeti Intézet Belsõépítész
Tanszék hallgatója – mutatkozik be kéré-
semre. 

- Tudom, hogy gyerekként is „mûvész-
kedett”. Hogyan alakult ki ebbõl, hogy az
építészetet választja, méghozzá
mûvészetként…?

- Talán nem érzem még olyan nagyon
mûvészetnek... Igaz, szüleim révén bele-
születtem abba, kis korom óta gyakorol-
tam az alkotást. Az otthon ért hatások, az
iskola is alakított, hiszen rajzgimnázium-
ba jártam. Érettségi után ugyan elmentem
autóvillamossági szakmát tanulni, mert
nem tudtam, hogyan tovább. Ott alakult ki
bennem egyre inkább, hogy hivatásszerû-
en is alkotó tevékenységet szeretnék foly-
tatni.

- Aszakma adott bizonyos vonulatot, új
szemléletet Önnek?

- Igen, az nagyon is jól jött ki, mert el-
sõ évben az egyetemen épp az ott tanul-
takból éltem, a tanároknak is felkeltettem
az érdeklõdését.

- Arajzi önkifejezést édesanyjától látta,
keramikus édesapjától is tudott ellesni, a

fémmunkák pedig a szakma kapcsán szü-
lettek?

- Valószínû. Az építészet, melyben
mindez hasznosítható – legalábbis szá-
momra – mindig szikár, nagyon erõs, eg-
zakt volt. Nekem a mûvészet többi ága ki-
csit elvontnak tûnt, mert nem lehet meg-
magyarázni õket. Kezdetben nehezen áll-
tam neki egy tervezõ munkának: egy
alaprajz miért olyan, amilyen? Ha a fal ró-
zsaszín, miért rózsaszín? Mi az ok? – a
konkrét feladatokon keresztül is felmerült
bennem. Például a belsõépítészeti terve-
zésnél egy meghatározott funkcióra kel-
lett tervezni egy téri karaktert egy irodalmi
mû eseménysorára. Virginia Woolf Avilá-
gítótorony címû mûvét választottam, ahol
egy épület „életét” meséli el a szerzõ, a
változását, az elpusztulását – az átalakulá-
sát. Atéri szituáció megvalósítása még túl
elméletinek tûnt. Akkor a gyakorlatban
végigvettem, hogy különbözõ természeti
képzõdmények, pl. a kristályok hogyan
alakulnak át. Ezt a gondolatiságot átültet-
tem az alap építészeti formára. Mi lenne,
ha az irodalmi mû gondolatisága szerint –
átalakulás – egy építészeti architektúra a
kibontása során átalakulna, és más minõ-
ségû életterek jönnének létre? Eközben
érdekes, hogy a téri szituáció hogy hat az
én létemre, illetve a mi emberi létünk ho-
gyan befolyásolja ezt a téri rendszert.
Mostanában egyre inkább vizuális úton
szerezzük az információkat, és ez megha-
tározza a terek alakítását. Egyre kisebb a
jelentõsége a könyveknek, nem lesz szük-
ség könyvespolcokra, tehát már nem
szükségeltetik a derékszöges rendszer a
standard építészeti alkotásban. Az alapfor-
ma feloldódik, torzul, geometriailag
transzformálódik, és közben más minõség
lesz belõle.

- Látom, hogy természeti formákat is
felhasznál, szintén nem csak az egyenesek
és a derékszögek jellemzõk. Gondolok az
ülõbútor tervére, ami funkcionálisan egy

széket valósít meg, de egy skorpiótest for-
máját öltve. Ez kísérletezés a természeti
formával?

- Feladat volt olyan bútort tervezni,
hogy ránézve az ember egy állatra asszo-
ciáljon. Én a végletekig elmentem benne:
addig legyen állat, amikor már szinte nem
állat, mégis felismerhetõ benne – ugyan-

akkor szék is. A kettõ között a legélesebb
határt próbáltam meghúzni. Ezzel jól el le-
het játszani, s kérdés a mûvészetben, hol a
határ, amikor a „lebutított” formában még
megmutatkozik az eredeti. 

- Milyen tervezõmunkára vágyik, mint
építész? Elég nagy a mozgástér, kisebb
épületeket, azok belsõ tereit, vagy na-
gyobb léptékû középületet?

- Ezt most kóstolgatjuk az iskolában. A
legutolsó feladatunk egy négycsillagos
szálloda hirtelen nagy léptéket jelentett.
Kitaláltam egy számomra kedvezõ kom-
pozíciót abban a léptékben, ahogy megad-
ták. Az épület 500 méteres, ami a magam
számára plasztikai értékkel bírt. De ha va-

lójában megépülne, nem biztos, hogy úgy
átjönne minden, ahogy magamban meg-
formáltam. Én nagyon szeretem az olyan
lehetõséget, mondjuk egy kiállítási pavi-
lon, egy utcabútor tervezése esetében, ahol
nyugodtan és bátran el lehet vonatkoztatni
a dolgot... ezt a vonalat szeretném vinni.

- Ennek a kiállításnak mi a küldetése, a
mondandója? Megmutatkozni ezen a

szinten, ahova mostanáig eljutott? 
- Ez a magam számára egy számvetés:

Mi az, amit az egyetem három éve alatt
eddig letettem az asztalra? Amagam szá-
mára volt megmérettetés. Nem letudni
szeretném a múltat, de magam elõtt gör-
getni sem. Új lappal szeretnék kezdeni, új
dolgokat kipróbálni.

A kiállítást a Fõvárosi Pedagógiai In-
tézet vezetõ rajztanára nyitotta meg. Ar-
ról beszélt, hogyan válhat valaki épí-
tésszé, ami az egyik legcsodálatosabb hi-
vatás. Rabie Anisz - akinek példaképei
Zaha Hadid és Greg Lynn nemzetközi
építésznagyságok - életében három for-
rást jelöl meg, a családot, a tanulmányo-
kat, s az élet iskoláját a „melósok kö-
zött”, ami több mûvészre nagy hatással
volt, pl. Latinovits Zoltánra is. Fontosak
a tanárok: Szabó Gábor a Szent László
Gimnáziumból; az egyetemen a belsõ-
építész szakirány tanszékvezetõje,
Csíkszentmihályi Péter tanár úr; Soltra E.
Tamás szobrász és éremmûvész, a plasz-
tika tantárgy tanára; Mátrai Péter és Ha-
das László az építészeti tervezés, vala-
mint Bánáti János és Márkus Gábor a
belsõépítészeti tervezés oktatói. 

Kiemelte, hogy a látható tervek bátran

elmozdulnak a geometrikus formátu-
moktól az organikus forma felé. A geo-
metrikus egyfajta férfiasságot, a gömbö-
lyû forma pedig nõiességet jelölve kom-
pozícióiban szépen kapcsolódik egymás-
hoz a két õsi elem. A Tér-Játék Pályázat
és Kiállításra (a Velux Magyarország ren-
dezésében) készített pályamûve megol-
dásánál, a jövõ tetõtereinek lefedésénél
függõleges sorolásban jelenik meg az az
eszmeiség, amit az irodalmi mûre készí-
tett transzformációs koncepció is képvi-
selt.   

A képzõmûvészet ágai, a szobrászat, a
festészet, a grafika az építészetben szerves
egységet alkotnak, mint a reneszánsz ide-
jében – nem szakíthatók el egymástól. Az
építészet olyan szintetikus mûvészet,
melyben csak az tud alkotni, aki végigjár-
ja a képzõmûvészeti alkotási folyamat út-
ját. Ezen az úton halad a tehetséges kiállí-
tó fiatalember, aki kiváló anyagérzékkel
rendelkezik, bátor a formaalakításban,
meghatározó számára a tér-idõ egysége,
az emberi lét a térben – az antropomorf
téralakítás – és a szellemiség dominanciá-
ja a tervezési folyamatban.

- Kívánom, hogy õrizd meg a lendüle-
tedet, nyitottságodat, realitásérzékedet, és
természetesen a fantáziádat. További sike-
reket kívánok – fejezte be beszédét jókí-
vánságaival Sipos Endre.

KISS-KÁSA ÉVA

Térben és idõben
Úton a mûvészi tervezés felé

Sipos Endre és a fiatal alkotó

Családi körben
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Nagyon hangulatos, vidám, az egymásnak örülõ szomszédok önfeledt szórakozásával, bolondozásával, sok ötletes bemutatkozás lehetõségét
megragadva telt a Vasvári Pál utcaiak idei találkozója az idõsek napközi otthonának kertjében. Közös éneklés, karaoke, az utcában lakó ének-
és elõadómûvészek örömzenéje, tánc, jó beszélgetések, és természetesen eszem-iszom a jelképes étlap alapján, melyen a bográcsban készült
és a résztvevõk által otthonról hozott finomságok szerepeltek. Az utcalakók valamennyi korosztálya képviseltette magát. A késõ esti órákig
tartott a jókedv, amit még az idõnként eleredõ esõ sem zavart meg. Már tervezik a jövõ évi összejövetelt…

Gödön van, hej, Vasvári Pál utca

Lassan már hagyománnyá válik: ha júni-
us utolsó szombatja, akkor családi játszó-
nap a felsõgödi bölcsõdében!

Ez évben sem volt ez másként. Idén
mi már harmadszor veszünk részt ezen a
napon. A szép idõ és a változatos prog-

ram rajtunk kívül még sok kisgyermekes
családot vonzott a bölcsõdébe, ahová
ilyenkor nemcsak az odajáró gyerekek és
családjaik, hanem a kisebbek, illetve a
„kiöregedett bölcsisek” is szívesen eljöt-
tek.

Azt hiszem, ez nem véletlen, mert itt
szinte minden gyerek talál magának vala-
milyen elfoglaltságot, ami a gondozónõk
találékonyságát dicséri. A bölcsõde dol-
gozóinak lelkesedése, mint mindig, az
idén is nagy volt. Az udvar gyönyörûen
fel volt díszítve, a sok színes játék már
messzirõl odacsalogatott mindenkit!
Rendkívül ötletes játékokban mérhették
össze a kicsik az ügyességüket. Volt itt
vízhordás, padon csúszás, „oroszlánete-
tés”, talicskázás, virágszedés, amelyek-
nek a végén persze a „jutalom” sem ma-
radhatott el, a gondozónõk készítette ked-
ves, ötletes ajándékok szolgáltak díja-
ként.

Azokra a gyerekekre is gondoltak,
akik szeretnek alkotni, õket megannyi

színes ceruza, gyurma és nyomda várta,
de lehetett homokvárat építeni is, csúsz-
dázni is. Idén egy nagyon jó, ügyességet
és egyensúlyérzéket fejlesztõ játékot is
kipróbálhattak a gyerekek. Azt hiszem
nemcsak mi voltunk, akik rácsodálkoz-
tunk gyermekünkre, hogy mennyit fejlõ-
dött az elmúlt évek alatt.

Most sem maradhatott el a tombola,
ami minden gyereket lázba hozott, és su-
gárzó arccal vették át a nyereményeket.

Akik megéheztek a változatos progra-
mok alatt, azokra büfé várt megannyi fi-
nomsággal.

Sajnos a délutáni programokat már
elég kevesen látogatták - ez valószínûleg
a nagy melegnek tudható be.

Elmondhatom, azt hiszem sok szülõ
nevében, hogy igazán emlékezetes napot
szereztek nekünk a szervezõk. Hálásak
vagyunk a bölcsõde dolgozóinak az oda-
adó munkájukért és bízom benne, hogy
ez a hagyomány jövõre is folytatódni fog.
Mi ott leszünk!

ALMÁSI ILDIKÓ

Vidám bölcsis játszónap

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói
közül tizenegyen német és nyolcan
angol nyelvbõl tettek sikeres ELTE
ITK (Rigó utcai) Junior nyelvvizs-
gát, mely 17 perces hallás utáni szö-
vegértésbõl, 45 perces tízoldalas fel-
adatlapból és szóbeli vizsgából állt.
Utóbbin képleírás és társalgás volt a
feladat. Bár a megmérettetésre a fel-
vételi vizsga idején került sor, a tanu-
lók, a szülõk és a tanárok számára is
igen hasznosnak bizonyult. Büszkék
vagyunk arra, hogy heten 100%-os
teljesítményt nyújtottak és másik hét
tanuló szóbeli vagy írásbeli vizsgája
sikerült maximálisan.

NÉMETH LÁSZLÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLA

IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Próbára tették
nyelvtudásukat
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-Vajon ki várja jobban a tanév végét:
a tanár, a diák vagy a szülõ? –kérdezte
a Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény évzáróján Sándor István pol-
gármester. Valószínûleg mindannyi-
an, hiszen szeptembertõl júniusig
mindenkinek rengeteg elfoglaltsága
van. A szorgalmas munka meghozza
gyümölcsét - folytatta a polgármester. 

- Az iskola büszke lehet tanulóira,
akik kimagasló eredményeket értek el
a tanév során. Az iskolai átlag is gyö-
nyörû – 4,1! Gratulálok. Ehhez termé-
szetesen a pedagógusok és szülõk is
hozzájárultak áldozatkész munkájuk-
kal – tette hozzá, majd a nyári „fel-
adatokról” beszélt. - A nyár remélhe-
tõleg lehetõséget biztosít mindenki
számára, hogy kipihenje a fáradalma-
kat, a gyerekek közül sokan eljussa-
nak különbözõ táborokba, minél több
idõt töltsenek tartalmas kikapcsoló-
dással. 

Végezetül a polgármester úr jó pi-
henést, nyaralást kívánt az ünnepély
minden résztvevõjének, arra biztatva
õket, hogy a felszabadult vidámság
járjon együtt kellõ óvatossággal is,
így õsszel mindenki ugyanolyan
örömmel üdvözölheti egymást, mint
ahogy most elbúcsúzik pajtásától.

Lukács Istvánné igazgatónõ érté-
kelte az intézmény éves munkáját.
Elégedetten számolt be a tanulmányi

munkáról, de megemlítette a sikerte-
lenségeket is, majd így folytatta:

- Ebben a tanévben az elsõs diá-
kokat szöveges értékeléssel zárták a
tanító nénik, és új típusú, szép bizo-
nyítványt is vehetnek a kezükbe a
legkisebbek. Rendezvényeink azt a
célt szolgálták, hogy jól érezzétek
magatokat nálunk, remélem, ezt sike-
rült elérnünk. Versenyeredményeitek
csodálatosak!

Az igazgatónõ köszönetét fejezte
ki nemcsak a tanulóknak, hanem a
szülõknek és pedagógusoknak is,
akik partnerek voltak a közös cél el-
érésében. Ugyancsak köszönet illeti a
gödi képviselõ-testületet, mert annak
idején a hamarosan átadásra kerülõ
sportcsarnok megépítése mellett dön-
tött. Végül Lukács Istvánné ezekkel a

szavakkal zárta be a 2004-2005-ös
tanévet: - Vigyázzatok magatokra,
szeretnénk épen, egészségesen vi-
szontlátni benneteket. Találkozunk
szeptemberben!

A sok-sok kiváló eredmény felso-
rolása meghaladná e cikk terjedel-
mét, ezeket az érdeklõdõk egyébként
személyesen megtekinthetik az isko-
lában. Néhány tanuló neve mégis ide
kívánkozik, hiszen kimagasló telje-
sítményük példa értékû. Várnai Dá-
niel 4. oszt. tanuló országos tanulmá-
nyi versenyen 100 iskola tanulói kö-
zül 7. helyezést ért el. Az évfolya-
monként meghirdetett átlagjavító
verseny 1. helyezettje Katona Ádám
5. oszt. tanuló lett. 

Németh László általános iskolások
eredményei

Levelezõ versenyek eredményei
Kis Vakond – magyar: Bencsik Nó-
ra 7., Basaran Levente 14. , Lestyán
Tünde 15. hely; Kis Vakond – mate-
matika: Iványi Fanni 13., Kurucz
Csilla 14. hely; Kvalitás: Iványi Do-
rottya matematika 4., Kátai Levente
matematika 11. és nyelvtan 29. hely;

Bendegúz: Harai Nóra 4. a. arany fo-
kozat – környezõ világ, Kiss László
4. a. ezüst fokozat – matematika,
Grúber Zita 4. a. arany fokozat – kör-
nyezõ világ, Kurucz Katalin 4. b.
arany fokozat - matematika.

SULI-HÓD matematika: Rosa-
nics Gergely –  4., Demény Gábor –.
8. hely; Hermann Ottó környezet-
védelem országos döntõ: Kenéz Li-
li 2. hely, Granát Roland 2. hely.

A diákönkormányzat által hir-
detett tanulmányi verseny eredmé-
nyei:

5. o. Kalácska Dalma, 6. o. Sipos
Xénia, 7. o. Etzler Emese, 8. o. Oláh
Levente.

Átlagjavító verseny: 5. o. Katona
Ádám, 6. o. Végh Dávid, 7. o. Hegyi
Péter, 8. o. Turbucz Anita.

Németh László Emlékérem, me-
lyet Németh László leányai alapítot-
tak – a kitüntetéssel a tanuló emberi
viselkedését, sokoldalúságát és kivá-
ló tanulmányi eredményét ismerjük
el, most elõször adtuk át: Oláh Le-
vente 8. a.

Németh László díj I. fokozat:
Sódor Eszter 8. a., Oláh István Ger-
gely 8. c.

Németh László díj III. fokozat:
Govnik Máté 8. d., Varga István 8. a.

Jó tanulmányi eredményért és
szorgalmáért: Csengel Dorisz 8. b.

Jó tanuló, jó sportoló: Nyilas
Evelin 8. a., Máriás Eszter 8. b., Mé-
száros Ádám 8. c. Timár Dávid 8. d.;
Iskolai közösségi munkájáért:
Berecz Zsuzsanna 8. b., Móricz
Dalma 8. b., Kádár Orsolya 8. a.

Országos versenyek eredményei
Móra Ferenc Évforduló levelezõ
verseny, országos döntõ: Várnai Dá-
niel 7. hely; Sam-Füles levelezõ ver-
seny matematika országos döntõ:
Frey Balázs 9. hely, Szerecz Márton
12. hely; Nemzetközi Turbo Kupa
úszóverseny: Zima Alexandra 6.
hely; Országos Karate Bajnokság:
Craciun Eszter 1. hely; Hermann
Ottó természetismeret országos ver-
seny: Kenész Lili 2. hely, Granát Ro-
land 4. hely; Diák Olimpia karate
verseny: Bazsó Zsófia 3. hely; Or-
szágos Karate Verseny: Volentics
Vivien 1. hely; Országos Német Le-
velezõ Verseny: Hornos Dániel kivá-
ló; Angol Verseny körzeti forduló:
Oláh Levente 11. hely; Zrínyi Ilona
Matematikai Verseny, országos ösz-
szesítés: Timár Dávid 7. hely.

Az általános iskolák Zrínyi Ilo-
na matematika versenyében a Né-
meth László Általános Iskola a 4.
helyen végzett!

Huzella Tivadar általános
iskolások eredményei

Iskolánk munkájához nyújtott tá-
mogatásért emléklapot kaptak a
következõ szülõk, illetve vállalko-

zók: Bõgér Tibor, Farkas Mária,
Molnár Mária, Takács Erika,
Junghausné Tapodi Teréz, Wagner
László, Lakné Haczay Zsuzsanna,
Major Sándor, Besze Zsuzsanna,
Sándor Györgyné, Csányi Zsoltné,
Mészárosné Arató Ágnes, Fujer Ist-
ván, Németh Anita.

Nevelõtestületi dícséretet kapott
Kiváló tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért: Székely
Kinga 8. c., Havas Eszter 8. b., Varga
Balázs 8. b.
Kiváló tanulmányi eredményéért:
Hodován Katalin 8. b.
Példamutató magatartásáért: Csányi
Viktória 8. c., Mohai Mónika 8. c.,
Dudok Dániel 8. b., Honffy András 8.
b., Galazek Noémi 8. a., Szabó Ádám
8. a.
Közösségi munkájáért: Mészáros
Alexandra 8. c., Nagy Tímea 8. a.
Példamutató magatartásáért és kö-
zösségi munkájáért: Bõgér Patrícia 8.
a., Kurucz Brigitta. 8. a., Junghaus
Renátó 8. b.
Az „A+V” Alapítvány helyezettjei
Szembratovics Mária helyesírási
verseny: Székely Kinga 8. c.
Vízváry Vilmos történelem ver-
seny: Patak Ádám 5. a., Nagy Lóránd

Gábor 5. b., Kiss Attila Soma 5. c.,
Puskás Anna 6. a., Pivarnyik Balázs
6. b., Csák Julianna 6. c., Patak Eni-
kõ 7. a., Simon Lajos 7. b., Csillag
Dóra 7. c., Szabó Ádám 8. a., Varga
Balázs 8. b., Székely Kinga 8. c.
Király István sportverseny:
Váczay Enikõ 5. b., Kothencz Krisz-
tián 5. b., Petró Bettina 6. b., Szabó
Péter 6. c., Bea Dorottya 7. b.,
Hollandonner Eddy 7. c., Havas Esz-
ter 8. b., Nyíri Csaba 8. b.
ABACUS Matematikai Lapok ma-
tematika pontversenyén: Arany foko-
zat - Ács Enikõ,  
Bronz fokozat - Farkas Rebeka
Zrínyi Ilona megyei matematika
verseny: legeredményesebb verseny-
zõje az iskolából Farkas Rebeka, me-
gyei 15. helyezés. Felkészítõ tanára:
Ács Sándor oklevél és könyvjutalom-
ban részesült.

KKÉ

Tanév után vakáció
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Folytatás az 1. oldalól.

Kedves Ballagó Diákok!
Az embernek idõvel, élete elõre ha-

ladtával megszaporodnak az emlékei. A
mérnök házakra, szerkezetekre, színek-
re, formákra emlékszik; a nagykövet tár-
gyalásokra, elegáns fogadásokra, szorító
inggallérra, hivatali mosolyokra; a fod-
rász százfelé röpdösõ hajakra. De mire
emlékszik a pedagógus? Gyerekekre.

Gyerekcsínyekre, mulattató vagy szív-
szorító jelenetekre. Emlékezetében min-
den fiókot ezek töltenek ki. A gyerekek
nem csak külön-külön, osztályonként is
emlékezetébe vésõdnek. Minden osz-
tályra emlékszik, amelyben valaha taní-
tott, mindegyiknek mással össze nem
keverhetõ hangulata, egyénisége van, és
volt és lesz. Ki tudja, hányszor történt,
hogy mikor a jelzõcsengõ megszólalt, a
pedagógus felemelte fejét a tanáriban, s
átfutott a gondolatain: a 8. a-ban lesz

órám. S ennek a gondolatnak színe, illa-
ta, dallama, íze, karaktere volt épp úgy,
mint amikor a 8. b-be vagy a 8. c-be szó-
lította a csengõ.

Búcsúzunk. Válladon tarisznya. Ha
hazaérsz, belekotorsz majd, noha azt hi-
szed, pontosan tudod, milyen útravalót
találsz benne. De hidd el, a pogácsán, fo-
rintoson, fényképen túl más is rejtõzik
benne. Az igazi útravaló mi vagyunk, ta-
náraid. Tarisznyádban valamennyien

benne vagyunk. És mindig az bukkan
elõ közülünk, akire éppen szükséged
lesz. Elsõ szerelmi vallomásodban ott
lesz majd mindaz az érzékenység és köl-
tészet, melyet magyartanárodtól tanultál.
Életed nehéz pillanatain talán átsegít
majd osztályfõnököd humora. Mikor az
õszi erdõ színeit mutatod gyermekeid-
nek, gondolatod rajztanárodat idézi. Ha a
fárasztó munka után hazafelé menet du-
dorászol majd, énektanárod hangját vé-
led hallani. A kölcsönfeltételeket, vagy a

pénzügyi befektetéseidet számolgatva
matematikatanárod szigorú logikáját kö-
veted majd. Így bukkannak elõ aztán sor-
ra tanáraid, mind a többiek. Ha nem is
gondolsz többé ránk, mi akkor is veled

leszünk. A tarisznyádban, mozdulataid-
ban, gondolkodásodban – az életedben.

Úgy köszönök el tõletek, ahogyan
minden évben: Legyetek boldogok hát-
ralévõ hosszú életetekben!

* * *
Az iskola tanulói nevében egy hete-

dikes diák búcsúzott a távozó nyolca-
dikosoktól: Én még nem tudom, mi-
lyen lehet most ott állni, de azt hiszem,
két érzés foglalkoztat benneteket. Egy-
felõl vidámak vagytok, mert kezdõdik
a szünet, egy teljesen más helyen kez-
ditek a következõ tanévet, mert új ba-
rátok, tanárok várnak, és új élmények-
kel teli élet kezdõdik el. Meg persze a
ballagás utáni buli sem egy rossz do-
log.

De talán némi szomorúság is eltölt
benneteket, mert a búcsúzás mindig
nehéz. Mert nyolc év hosszú idõ.
Emlékeztek, milyen volt belépni ide
elõször? Emlékeztek, mennyit szóra-

koztatok együtt, hány barátságot kö-
töttetek itt, és mennyit nevettetek egy
osztálykirándulás alkalmával, Meny-
nyi új ismeretre tettetek itt szert?
Mindenki megtalálhatta a kedvenc
tantárgyát, mindenkinek kibontakoz-
hatott a tehetsége, és mindenki rájö-
hetett, hogy miben jó, és miben nem.
Reméljük, hogy az itt eltöltött idõre
szívesen fogtok emlékezni, az itt el-
sajátítottak alapján kihasználjátok a
jövõ lehetõségeit, és ha tehetitek, vi-
gyétek az iskola jó hírét! Most egy
korszak zárult le bennetek, és egé-
szen más felé veszitek majd az irányt.
De ha néha visszahúz a szívetek, az
iskola kapui mindig nyitva állnak
elõttetek. 

KÉ

- A Kolping iskolában június 18-án
volt az évzáró. Idén 7 gyermek
végzett az iskola elsõ osztályában,
jövõre ebben az osztályban is 9
gyermek kezdi az évet, mert 2 ne-

buló jön hozzánk más iskolából. Az
új elsõ osztályban pedig 20 gyer-
mek tanul majd.

- Amint az arrafelé gyakrabban

megfordulók láthatják, befejezõ-
dött a közösségi ház kerítésének

építése. A gyönyörûen dolgozó
mester már az utolsókat üti a hatal-
mas kõtömbökbõl megmaradt apró
darabokra - amelyeket egyébként

kitartó munkával õ hasítgatott fel.
Amunka végeztével, július 2-án,

szombaton a kolpingosok és segítõ
barátaik rendbe tették a környé-
ket. Az utcán rengeteg apró kõda-
rab szóródott szét, ezeket össze kel-

lett szednünk, és kitakarítani a kerí-
tést övezõ rész mellett az árkot.
Rendbe tettük az udvart is, hogy
õsszel végleges növényzetet kap-
hasson. További apróbb kerti mun-
kákkal, a gyomok folyamatos ki-
szedésével készülünk az iskola õszi
újraindulására.

H. SZ.

Kolping hírek

Ballagások városszerte



Az elõzmény néhány telefonváltás
egy levél alapján: 
T. Szerkesztõség! A Szüleim július
2-án ünneplik 60. házassági évfor-
dulójukat. Anyukám szülei a múlt
század elején költöztek Felsõgöd-
re. Itt született két gyermekük.
Apukám az óta lakik Gödön, mió-
ta összeházasodtak. Nagyon sokan
ismerik õket a “faluban”: Pohiba
Jánost és Pohiba Jánosné született
Nemes Kornéliát.  Szeretném, ha
az újság megemlékezne errõl a ki-
vételes évfordulóról. Válaszukat
várom: Pohiba Kornélia
Az ünnepnapon – meghívásuknak eleget
téve – meglátogattam a családot. A tera-
szon felállított asztal mellett gyülekeztek
a vendégek – családtagok, rokonok, ba-
rátok, szomszédok. Nagyon kedvesen
fogadtak valamennyien, s az „ifjú pártól”
még az ebéd elõtt sikerült sok mindent
megtudnom az eltelt hatvan esztendõrõl:

Nelli néni: - Õ huszonegy éves volt,

én tizennyolc. ’44-ben már tanoncként
dolgozni jártam Budapestre, a Párizsi
Nagyáruházba, s a vonaton ismerked-
tünk meg. Õ a Ganz-MÁVAG-ban dol-
gozott. Jöttek a bombázások, apámat
közben elvitték, nem is került haza. Az-
tán ’45-ben fordult komolyabbra a kap-
csolatunk – meséli a feleség, lánykori ne-
vén Nemes Kornélia.

János bácsi: - Akkor már udvaroltam
a (késõbbi) feleségemnek – emlékezik
Pohiba János, a férj. – Én zebegényi va-
gyok, s mint svábokat, az oroszok ki
akartak vinni bennünket a Szovjetunió-
ba. El is gyalogoltunk Kálkápolnáig, de
én megléptem, haza azonban nem
mehettem…

N: - Amikor a háborúnak vége lett, és
már mûködött a mostani felsõgödi orvo-
si rendelõ épületében a tanács – ott meg-
esküdtünk. Hogy a pap se maradjon ki,
onnan átsétáltunk a katolikus templom-
ba. Ilyen hasonló idõ volt akkor is, mint

ma: nyárias hõmérséklet, de néha bebo-
rult és esett. Pont 60 éve, egy hétfõi na-
pon. Így történt a dolog, és hatvan évbe
minden belefér! Eleinte anyámmal lak-
tunk az Áldás utca 3-ban. Akkor már
nem dolgoztam, nem volt rá lehetõség, s
még az évben megjött a nagyobbik lá-
nyunk, Klára. Kornélia 1954-es születé-
sû.

J: - Én 43 évet húztam le a Ganz-
MÁVAG-ban, abból 15-öt külföldön
voltam mozdonyokkal, vonatkocsikkal.
A szervizmûhely kiküldöttjeként tanítot-

tuk a mozdonyvezetõket, a szerelõket. A
család jött utánam Húsvétkor, Kará-
csonykor. Csak most legutóbb, ’79-tõl
volt kint velem a feleségem három évet
Szarajevóban.

N: - Vannak unokáink is, Klári lánya
Angliából érkezett haza meglepetésként.
Londontól délre õ nyelvtanárként dolgo-
zik is, angol férje pedig egy nyelvi tan-
szék vezetõje. Nellinek három gyereke
van: Zoli ’77-es; a kicsi lány, Ildikó 11
éves; a nagyobb lánya (születésekor már
Szarajevóból utaztam haza, ’79-ben)
Györgyi, akinek a kisfia, Gergely már
dédunoka. Június 24-én töltötte be az egy
évet, ma õt is ünnepeljük

J: -  Hatvan év nagy idõ!  Szerencsére
nem volt gond abból, hogy jöttem-men-
tem. Sõt, az utazások meg is szépítették
az életünket. Mert azért megnéztünk ám
együtt sok látnivalót, az északi tenger-
partot, az Adriai tengert, és három üdülö-
je is volt a Balatonnál a munkahelyem-

nek!
N: - Tizenhárom évet szinte nem volt

itthon a férjem, én utaztam utána, egy
hónapot kint töltöttem, egyet itthon. Tíz
éve a gyerekek fizettek be nekünk egy
olaszországi útra. Most már nem vá-
gyunk el, jobb itthon.

J: -  A szomszédokkal is jól megvol-
tunk mindig,  sem az Áldás utcában, sem
a Család utcában a háziakkal, majd a
Széchenyi utcában és itt sem volt problé-
mánk senkivel. Társaság, család van kö-
rülöttünk, segítjük egymást, amiben tud-
juk. Aházban, a ház körül mindent meg-
teszek, csak a kertészkedéshez nem ér-
tek. Vízcsap kinyitás tavasszal, fûtési
rendszer feltöltése, télen a hó seprése,
nyáron a locsolás – mind az én felada-
tom, mert „ezek” pestiek, nem értenek
hozzá.

N: - A fûtési rendszert szerelte, õ kö-

vezett itt is, a lányoknál is. ’84 óta nyug-
díjas, azóta segített az egyik lányunknak
az építkezésben. A szomszédok is János
bácsihoz fordultak, ha kellett egy kis se-
gítség. A kert az én feladatom, felásom,
megkapálom. Jó itt a talaj, bõven terem a
veteményes kertem.

Egész idõ alatt megtaláltuk mindig a
kompromisszumot. Ha össze is „balhéz-
tunk” néha, aztán kibékültünk. Semmi
más nem fontos, mint hogy az ember
szeresse a másikat, és hogy egy kicsit
„összetörõdjünk”, egymáshoz csiszolód-
junk! Az ötvenedik évforduló alkalmá-
val ismét egybekeltünk, megvolt a hiva-
talos aranylakodalmunk. Még õrizzük az
ajándékkosarat, mindig cserélgetem ben-
ne a virágot.

J: - Akkor még elmentünk, de most
már nem tartottuk szükségesnek. Az na-
gyon szép volt, van fényképünk is róla. 

N: - Meg is kérdezte tõlünk az anya-
könyvvezetõ hölgy, hogy tudtunk így
megmaradni egymás mellett ennyi ideig.
Mondtam neki, olyanok voltunk, mint a
galambok: mindegyik elrepül, de vissza-
talál a fészkére.

* * *

Kívánunk Pohiba Jánosnak és kedves
feleségének még sok – egészségben, csa-
ládjuk körében  eltölthetõ – szép és bol-
dog évet együtt!

KÁSA ÉVA

20ÉVFORDULÓ

Hatvanadik házassági évfordulón

FIGYELEM!!! TANODA TÁBOR!!!
A Kis Természetbúvár Alapítvány

augusztusban is szervez természetbúvár tábort,
ahová szeretettel várunk minden természetet 

és kézmûveskedést kedvelõ, 4-8 éves gyereket.
A tábor bejárós típusú, naponta 9-tõl 16 óráig
tart. Kirándulások, barangolások, kísérletezés,

kreatív kézmûveskedés és persze 
sok-sok játék a programja. 

A tábor idõpontja: 2005. augusztus 15-19.
A tábor díja teljes ellátással 15 ezer Ft/fõ. 
Testvéreknek 25 % kedvezményt adunk.

Jelentkezni lehet Bilkó Ágnesnél telefonon: 06-27-330-142 
vagy a 06-70- 28-600-28 mobil számon, 

illetve e-mail-en: bilkoagnes@freemail.hu 
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Szeretettel köszöntjük az édesanyá-
kat és a várandós kismamákat!

Világszerte augusztus elsõ heté-
ben ünneplik a szoptatás hetét. Eze-
ken a napokon a szakemberek és a
szoptatást támogató civil szerveze-
tek tagjai arra hívják fel a figyel-
met, hogy a csecsemõtáplálásnak
nincs olyan alternatív módja,
amely megadná mindazt, amit a
szoptatás biztosít az anya és a gyer-
mek számára. E pár sor keretén be-
lül mi is szeretnénk csatlakozni eh-
hez a mozgalomhoz.

A szoptatás nem csak a kisbaba
táplálására szolgál, igen nagy jelen-
tõségû az anya, az egész család és a
társadalom számára. Már az elsõ
napokban termelõdõ elõtej

(kolosztrum) sok ellenanyagot tar-
talmaz és megóvja a kisbabát a be-
tegségektõl.

Amikor kisbabája szopik, opti-
mális mennyiségû folyadékhoz és
könnyen emészthetõ tápanyagok-
hoz jut, éhségét csillapítja. Emellett
a szeretet és a biztonság iránti szük-
ségletét is kielégíti. A kutatások
szerint a szoptatott gyermekeknél
ritkábban fordul elõ légúti megbe-
tegedés, fülgyulladás, hasmenéses
megbetegedés, húgyuti fertõzés. 

Felnõttkorban ezeknél a gyere-
keknél ritkább a túlsúly, cukorbe-
tegség és egyes rákbetegségek.

Hosszantartó szoptatás jótéko-
nyan befolyásolja a száj és álka-
pocs fejlõdését, így a beszédtanu-

lásra, és a maradandó fogak elhe-
lyezkedésére is pozitív hatással
van.

Szoptatás alatt Ön és kisbabája
között kialakult finom összhang
napról napra erõsebb lesz, miköz-
ben biztos alapokra helyezi kisba-
bája egészségét. Az édesanya köz-
érzetére is pozitívan hat a szoptatás:
elõsegíti a méh visszahúzódását,
megkönnyíti a szülés utáni súlyfe-
lesleg leadását, csökkenti a késõbbi
években kialakuló csontritkulás,
mell- és petefészekrák esélyét.

Egyszer aztán a szoptatás véget
ér, de élménye életreszólóan meg-
marad!

PÁSZTOR SZIDÓNIA

GÖDI VÉDÕNÕ

Augusztus 1. - az Anyatej Világnapja

2004. május 17-én az ország
valamennyi iskolájában, sor-
rendben harmadik alkalommal
került sor a 6., a 8. és a 10. osz-
tályos tanulók képességeinek
felmérésére olvasás-szövegér-
tésbõl és matematikából. A tesz-
tek kitöltésére négyszer 45 perc
állt rendelkezésre. A teljes körû
kompetenciamérést a korábbi
évekhez hasonlóan az Országos
Közoktatási Szolgáltató Intéz-
mény Értékelési Központja ko-
ordinálta.

A vizsgálat célja az, hogy a ta-
nulók mennyire képesek ismere-
teiket az életben aktivizálni, a to-
vábbi ismeretszerzésben felhasz-
nálni, illetve valódi problémá-
kat, helyzeteket megoldani. A
felmérést tanulói, szülõi és isko-
lai kérdõívek egészítették ki,

melyek segítségével vizsgálták,
hogy az iskola „hozzáadott-e” a
diákokban rejlõ potenciális lehe-
tõségekhez, tehát fejlesztette-e,
vagy nem használta ki azokat, és
a tanuló a lehetõségeinél gyen-
gébb eredményt ért el.

Az OKÉV által mostanra
elvégzett országos összehasonlí-
tó elemzésbõl kiderül, hogy is-
kolánk, a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola a korábbi évekhez
képest még elõkelõbb helyen
végzett. Színvonalas szereplé-
sünket mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a 390 közepes vá-
rosi iskola közül matematikából
csupán 14 (23; 47)*, olvasás-szö-

vegértésbõl pedig 35 (142; 56)*

iskola teljesített jobban; míg a
közoktatási intézmények 96%-a,
illetve 92%-a – a fenti sorrenben
– gyengébb teljesítményt nyúj-
tott. Szembetûnõen javult tanu-
lóink szövegértésbõl nyújtott tel-
jesítménye, mely a korábbi év-
hez képest 30%-os fejlõdést mu-
tat.

Matematikából az országos át-
lagot 505 pontban; olvasás- szö-
vegértésbõl 500 pontban (ez ún.
standard pontérték, melyet az or-
szágos adatok alapján képeztek)
állapították meg. Ezzel szemben
iskolánkban a matematika tesz-
tek átlaga 575 pont (564; 547)*,
míg olvasás-szövegértésbõl 566
pont (516; 543)*.

A leggyengébb teljesítményt
nyújtó tanulónk matematikából

48 ponttal többet ért el, olvasás-
szövegértésbõl 17 ponttal keve-
sebbet nyújtott az országos át-
lagnál, míg a legeredményeseb-
ben szereplõ diákunk 138 pont-
tal (a magas kiugrás valószínû-
leg a matematikai gondolkodás
elnevezésû választó tantárgyunk
színvonalas oktatásának köszön-
hetõ), illetve 35 ponttal hagyta le
az országos átlagot! 

Tanulóink teljesítményének
különösen matematikából nagy a
szóródása – a szélsõértékek kö-
zött 419 (261; 257)* pont az elté-
rés – mely a tudásszintjükben lé-
võ jelentõs különbségekre hívja
fel figyelmünket. A nagy távol-

ság leszakadó diákokra utal. Az
adatokból megállapítható, hogy
olvasás-szövegértésbõl a koráb-
bi kompetencia-mérésekhez ké-
pest kiegyenlítettebb lett diákja-
ink tudása. Ebben az esetben a
szélsõértékek között csak 232
(477; 353)* pont a differencia. 

A továbbküldött feladatlapok
szintek szerinti megoszlása a
tánlázatban olvasható.

A kérdõívek alapján meghatá-
rozott „hozott érték index” tük-
rében iskolánk matematikából
25 ponttal, míg olvasásból 30
ponttal jobb teljesítményt nyúj-
tott, mint egy hozzánk hasonló
hátterû, átlagos iskola. Célunk a
jövõben, hogy elõre menetelé-
sünk töretlenül folytatódjon, és
bekerüljünk az elsõ három isko-
la közé. 

A kiértékelés mindannyiunk
figyelmét felhívja arra, hogy a
családi háttér befolyása az ala-
csonyabb évfolyamokon erõ-
sebb. A következõ felmérésre
2006. május 31–én kerül sor,
ahol a 4. évfolyamon tanulókkal
egészül ki a teszteket kitöltõk tá-
bora.

NAGY LEVENTÉNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

* A 2003. máj. 28-i és a 2001.
nov. 9-i felmérés eredményei eb-
ben a sorrendben.

Iskolánk az ország élvonalában!
Az országos kompetenciamérés eredményei

1.szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint
Matematika 1 3 5 5 5
Olvasás-szövegértés 0 0 10 9 0

Az Egyesült Magyar Ifjúság
(www.e-m-i.hu) használt tankönyv-
gyûjtésbe kezd a délvidéki magyar
gyerekek anyanyelvi oktatásának
megsegítésére. 

Nagy szükség van a magyar iro-
dalom és történelem könyvekre Dél-
vidéken, mert sok szórvány települé-
sen nem megoldott az anyanyelvi
oktatás, ez pedig elengedhetetlen a
magyarság fennmaradásához s az
asszimiláció elkerüléséhez. (Délvi-
déken a Bánságban, Nyugat- és Dél-
Bácskában, valamint a
Szerémségben közel 100 ezer ma-
gyar él szórványban.) 

Arra kérünk minden segíteni kész
embert, hogy gyûjtse össze a hasz-
nált, már nem szükséges tankönyve-
ket gyermekeitõl, ismerõseitõl, s ad-
ja le a budapesti gyûjtõpontunkban,
hogy ezzel is elõsegítsük a magyar
közösségek megmaradását a Kárpát-
medence peremterületein. Az alábbi
témájú általános iskolai és középis-
kolai könyveket várjuk elsõsorban: 

• magyar irodalom és nyelvtan, •
magyar történelem, • ének-zene, •
szépirodalom (regények, versesköte-
tek stb.), • magyar népmesés gyûjte-
mények, • bármilyen más könyv,
tankönyv (pl.: biológia, matematika
stb.), amire már nincs szükségük. 

Az összegyûjtött könyveket az
alábbi könyvesboltban adják le:

Két Hollós Nemzeti Könyvesbolt
1081 Budapest, Kenyérmezõ u. 3/a.
Tel: 299-00-32, Nyitva: 9-18-ig,
szombaton: 9-13-ig.

Várjuk könyvtárak, iskolák segít-
ségét is. Nagyobb tétel felajánlása
esetén kérjük, érdeklõdjenek ezen a
telefonszámon: 06-70-619-3019

„Töretlen hittel ember és magyar.”

EGYESÜLT MAGYAR IFJÚSÁG

Tankönygyûjtés
a délvidékieknek
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Folytatás az 1. oldalról.
Június 14-én a HuMuSZ által kiírt or-

szágos pályázat eredményhirdetésén
vettünk részt a Kolping iskola és a Pia-
rista iskola képviselõivel. Nagy örö-
münkre Budapest - Pest-megyei elsõ
helyezést értünk el, s ezt az örömün-
ket még fokozta, hogy országos szin-
ten is elsõk lettünk!

Idézek a HuMuSZ beszámolójából:
„A Hulladék Munkaszövetség 2005-

ben is meghirdette Tájsebészet prog-
ramját, 2001 óta immár negyedik alka-
lommal. Ebben az évben is elsõsorban
az oktatási intézmények és helyi civil
szervezetek aktivitására számítottunk. A
programban 2001-tõl 2004-ig összesen
510 csoport vett részt. Az általuk feltárt
illegális hulladéklerakók száma 2768, a
felszámolt lerakóké kb. 850 volt. 

Az idei kiírásban, mint minden év-
ben, részben kicserélõdött a pályázók
zöme, bár az országos zsûri elé került
pályamunkák mintegy felét már rutinos
pályázók, több éve tájsebészkedõ cso-
portok adták be. Mégis új gyõztest avat-

tunk idén: a Gödi Tájsebészek (Pest
megye) pályamunkája nagy fölénnyel
lett elsõ az országos zsûri döntése sze-
rint. A csoportra mindvégig a hallatlan
lelkesedés, fáradhatatlan szervezõmun-
ka, intenzív társadalmi és médiakapcso-
latok kialakítása volt jellemzõ. 

2005-ben 118 csoport nevezett a
programra, amelyek 640 illegális hulla-
déklerakót derítettek fel. Ebbõl 208 ke-
rült társadalmi eszközökkel felszámo-
lásra. Ebben az évben becsléseink sze-
rint 7000 önkéntes dolgozott az illegális
hulladéklerakók felszámolásán. A prog-
ram legújabb elemeként a tavalyi évben
együttmûködési megállapodást kötöt-
tünk az Öko-Pack Kht.-vel, amelynek
tartalma, hogy a Kht. kötelezetti körébe
tartozó szolgáltatók felszámolási akci-
ókkal segítenék a legeredményesebb táj-
sebész-csoportokat.

A munkába bevont településeken
érezhetõ morális és kulturális változás
következett be a hulladékkezelés gya-
korlatában, a megtisztított területeken
közparkok, játszóterek, sportpályák
létesültek, valamint helyi rendeletek
is születtek az illegális hulladéklerakás
megakadályozására. A csoportok – sok-

szor önkormányzati segítséggel - õrjá-
ratokat szerveztek és szerveznek a
megtisztított területek sorsának nyomon
követése érdekében. Folyamatosan indí-
tunk államigazgatási eljárásokat az il-
legális hulladék elhelyezõkkel szemben,
ami a civil technikák és érdekérvényesí-

tés helyi erõsítését szolgálják. A prog-
ram fontos környezeti nevelési szere-
pet is betöltött: a kampányba legna-
gyobb számban bekapcsolódó oktatási

intézmények tanulói szembesültek a ha-
zai környezeti kultúra hiányosságaival,
és a megoldások keresése közben elin-
dultak a környezettudatosabb életvitel
felé vezetõ úton.”

Gödön 118 „vad” lerakót mértünk
fel, és ebbõl 38-at számoltunk fel.

Az elsõ helyezés Göd számára azt je-
lenti, hogy az összes illegális lerakót fel-
számolják, melyhez az Öko-Pack Kht.
biztosít minden segítséget, gépi munkát,
teherautót, a lerakás költségeit – egyszó-
val mindent. E mellett nyertünk egy di-
gitális fényképezõgépet is. Amaradék il-
legális lerakók felszámolási munkáit új-
ra kell majd szerveznünk, hisz pontosan
kell tudnunk, még mennyi és milyen jel-
legû szemét maradt a gödi területeken,
hogyan lehet azokhoz gépekkel hozzá-
férni. Ezeknek a lerakóknak a felszámo-
lása komoly, több millió forintos anyagi
ráfordítással járt volna, ezért is van nagy
jelentõsége a pályázati nyereménynek. 

Társaim nevében is megköszönöm
az Inside TV Göd-nek és a Gödi Kör-
képnek, hogy folyamatosan nyomon
követték a pályázattal kapcsolatos prog-
ramjainkat, részvételükkel és a tudósítá-
sokkal hozzájárultak ahhoz, hogy a táj-
sebészeti pályázaton ilyen jó eredményt
érhettünk el. Egyben köszönjük min-

denkinek, akik lelkesen és kitartóan se-
gítették, támogatták kezdeményezésün-
ket.

Kérem a Tisztelt Olvasókat, segít-
senek az elért eredmény megõrzésé-
ben. Mindenki a maga lehetõségéhez
mérten, a maga eszközeivel tegyen
meg mindent azért, hogy közvetlen és
tágabb környezetünket szépnek,
egészségesnek, tisztának õrizhessük
meg! Üdvözlettel

DOMBINÉ RITA

A GÖDI TÁJSEBÉSZETI

AKCIÓ FÕSZERVEZÕJE

A Gödi Körkép készítõi a legnagyobb
elismeréssel adóznak valamennyi gödi
tájsebésznek a fáradhatatlan, lelkes
munkálkodásért: a bejárást, térképké-
szítést vállalóknak, a csapatok szervezõ-

inek-vezetõinek, a sebészeszközök (vé-
dõkesztyû, szemeteszsák, konténerek,
szállító autók) alkalmazóinak egyaránt.
Nagy tisztelettel gratulálunk Ritának az
idei – nagyon eredményes – szervezõ-
munkájához. Jövõre is hasonló helyezést
kívánunk – már csak ”önzésbõl” is!

Szerkesztõség

Országos elsõ helyezés
A gödi „tájsebészek” nyerték a pályázatot

A résztvevõk a Duna Csárda kerthelyiség-
ében gyûltek össze egy kis kiértékelõ beszél-
getésre. Megtudhattuk ott, hogy 80-90 kö-
zötti pályázat érkezett be, több tízezren dol-
goztak ezeken az akciókon. A nyeremény két
ismeretterjesztõ csomagból az egyiket a pia-
risták vitték el, a másikat a kolpingosok kap-
ják. A nyeremény digitális fényképezõgépet
azért kapta a csapat, mert azt tudják a legjob-
ban hasznosítani a következõ akcióban az il-
legális lerakók dokumentálására. 

- A fõnyeremény pedig – hogy összeszedik
„nekünk” a maradék illegális lerakó szeme-
tét. Pedig ha újra megszerveznénk, azonnal
indulna a munka. Mindenki jönne, a polgár-
õrök is, akik nagyon sokat segítettek a mos-
tani szervezésben. Kimennénk újra és meg-
néznénk, hogy milyen jellegû a szemét, hány
köbméter található, odaférnek-e a gépek, te-
herautók, és erre szükség is lesz – hallhattuk
a beszámolóban Dombi Ritától, aki így foly-

tatta: - Azt hallottam, hogy ahol Puskás Len-
ke néniék dolgoztak, a temetõvel szembeni
részre nagyon sok sittet kivittek megint. A
pataknál is van minden a csövektõl kezdve…
Nem csak a felszámolásra, a megelõzésre is
nagyon oda kell figyelni. Elkapni azt, aki ép-
pen lerak – ez a legnehezebb, mert késõ este
pakolnak ki a „tilosban járók”.

- Azt mondták, hogy nagyon tetszett a pá-
lyázatunk, mindent meg tudtunk oldani, amit
vártak, „profik” voltunk. A hét régió vezetõi
közül vita nélkül mindenki az elsõ helyre
hozta ki Gödöt! – mondta büszkén Rita, s
mindenkinek nagyon köszönte a munkáját:
Debreceni Péter állította össze a pályázati
anyagot. Tetszett nekik az általa készített pla-
kát is. Készült a pályázathoz kisfilm, abból
egy-két DVD, amit Markó József készített az
eddigi filmek alapján. A 6 vagy 7 filmbõl a
Magyar Televízió is adott le összeállítást, a
helyi tévében is adtak le kisfilmeket. Péter

egy olyan DVD-t mellékelt, amin koordiná-
ták szerint szerepel, hol milyen lerakók van-
nak, mit számoltunk fel. Jegyzõkönyveket
kellett leadni, mindent digitálisan, nem papí-
ron! Én nagyon örülök annak – foglalta össze
a fõszervezõ -, hogy ennyire összefogtunk
Gödön, hogy ennyien fontosnak tartják a
környezetünket, hogy ezt meg tudtuk így
együtt valósítani.

Egy „közbeszóló” így tromfolt a hallottak-
ra: - Ez a Rita nagy munkája volt, így össze-
fogni, megszervezni az egészet. Többszörös
gratuláció neki!

- Az a fontos, hogy minél elõbb megkez-
dõdhessen az a munka, amit megígértek.
Csak év végéig van erre lehetõségünk. Az a
baj, hogy a jövõ tavasz már 2006 lesz, akkor
már nem érvényes a nyeremény, úgyhogy
még az idén meg kell oldanunk a maradék
felszámolást – hangzott az újabb felhívás, s a
jelenlevõk egyetértettek vele.                   KKÉ

Tájsebészek egymás között
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A Göd SE labdarúgó csapata 1920 óta
mûködik. A2004 - 2005. bajnoki évben
a Pest megyei II osztály Északi csoport-
jában küzdöttek. A bajnokság befejezé-
se után az edzõket arra kértem értékel-
jék az elmúlt bajnokságot.

A felnõtt csapat Turtóczky Sándor
edzõ vezetésével vágott neki az õszi
küzdelem sorozatnak. A csapat a tizen-
kettedik helyen zárta a szezont. Az idén,
április 24-tõl a Pilisvörösvár ellen már
az 59 éves Papp Sándor edzõ vezette az
edzéseket. Papp Sándor 1983-87 között
tagja volt a Göd SE felnõtt labdarugó
csapatának és szerepelt a gödi öregfiúk
csapatában is. Az õ edzõsége alatt 2000-
2001-es bajnoki évben Göd felnõtt csa-
pata a Pest megyei II osztályban arany-
érmes lett a gárda, amely feljutott a me-
gyei I osztályba.

- Amikor átvettem a csapatirányítást
- mondta Papp edzõ -, akkor az volt a
cél, hogy bent maradjon a csapat. Ezt
teljesítettük, de én ennél többet szeret-
tem volna. Végül is a 11. helyen végez-
tünk 11 gyõzelem, 9 döntetlen és 14 ve-

reséggel, 71 lõtt és 69 kapott góllal. A
három kapus közül Gál József védett a
legtöbbször, lelkes, minden edzésen ott
volt. A védelemben a 44 éves Petró Já-
nos játéka emelkedett ki. Fiatal párti va-
gyok, de a mérkõzéseken az idõsebb já-
tékosok tették ki igazán a szívüket, és
tudásukkal sokat tettek a jó eredmény
elérésében. Középpályán Kekecs Csaba
és Csuka Gergõ emelkedett ki. Acsatár-
sorban Körmendi Mihályt kell dicsér-
nem. 

- Mi az, amiben csalódott?
- Száz-százötven lelkes szurkoló

van, attól függetlenül, hogy a csapat si-
keres volt vagy nem. A remek környe-
zetben lévõ pályára több szurkolót vár-
nánk, mert a támogatásuk nagyon hi-
ányzik. Acsapat gólkirálya 15 góllal Er-
délyi János lett, annak ellenére, hogy
csak õsszel szerepelt a csapatban, idén a

bajnok Dunaharaszti csapatát erõsítette.
Utána következik 14 góllal Csuka Ger-
gõ, Búza Péter 9 gólos. Összesen tizen-
négy labdarúgó lõtt gólt. Sajnos továb-
biakban nem tudom vállalni a csapat
edzéseinek irányítását, mivel komoly
munkahelyi elfoglaltságaim vannak.  

Az ifjúsági csapat edzéseit harmadik
éve az a 37 éves Tuza József edzõ diri-
gálja, aki játszik az elsõ csapatban is, s
ha kell és az öregfiúk között is példát
mutat játékával. 

- Az elmúlt két bajnoki szezonban az
ifjúsági csapatunk aranyérmes volt, saj-
nos harmadszorra nem sikerült, így be
kellett érni az 5. hellyel. A csapat 34
mérkõzésbõl 22 gyõzelmet, 1 döntet-
lent és 11 vereséget ért el, 122- 44 gól-
aránnyal, 67 pontot szerezve. Ezen a
szinten mi sem tudtuk elkerülni az után-
pótlás csapatok sorsát, hogy minél több

játékost adjunk a felnõtt keretnek. Én
meg vagyok elégedve ezzel a helyezés-
sel, a dobogó bravúr lett volna. Acsapat
gólkirálya Droznik Norbert, 28 góllal.
Egész éves jó teljesítménnyel és hozzá-
állásával Mellár Ádám tûnt ki. A baj-
nokságban legnagyobb gyõzelmet 11-
0-át, Sóskút ellen értük el, továbbá bra-
vúrnak számított az erdõkertesi 0-0. A
legfájóbb a Pilisvörösváron elszenve-
dett 5-2-es vereség. Elmondhatom idén
sem maradtunk kupa nélkül. ADunake-
szin rendezett V. Szabó Sándor emlék-
tornán a csapatom az elsõ helyet vívta
ki, itt Droznik Nobert lett a gólkirály. Az
új bajnokságban másik edzõ veszi át a
fiatalokat, én a serdülõ csapat edzéseit
fogom vezetni. Remélem az ifikhez ha-
sonló eredménysorozatot sikerül elérni. 

Jó nyári pihenést és jó felkészülést az
új bajnoki szezonra, hogy minél több
gödi szurkoló látogasson ki a mérkõzé-
sekre és biztassa a csapatot, mert a lab-
darúgók igénylik ezt.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Erdélyi a gólkirály
Az ifi 5. helyen végzett

- A gödi elsõ csapatból „távozik, mond
búcsút az aktív futballozásnak” két
nagy nevû, sikeres sportolónk, Mudri
József és Petró János. Jánost kérdeztem
elõször, mióta játszik és mi volt a legma-
gasabb osztálya?

- ’74 óta játszom, a területi volt a leg-
magasabb, az NB III-nak felel meg.

– Kikkel játszott együtt?
- Mudri Józsival, a kezdetektõl. Aré-

giek közül a nagyobb csapatokból

Zámbó Sanyival, Papp Sanyival a jelen-
legi edzõvel, Juhász Petivel, Tóth And-
rissal. Õk régi újpesti játékosok voltak.

– Tehát Újpestrõl került ide Gödre?
- Igen. Az Újpest Ifibõl jöttem 18

évesen. Õk akkor már idõsebb, 36-37
éves, érett játékosok voltak. Az elsõ csa-
patban játszottak, az NB I-bõl ide jöttek.
Akkor megyei I. osztályú csapat volt a
Göd, nagyon sokan, kb. 200 játékossal
játszottunk itt együtt 20-22 éven keresz-
tül.

– A továbbiakra mi a terve a sporttal
kapcsolatosan?

– Az Öregfiúk csapat és aktív foci-
zás! Lehet, hogy még az elsõ csapatba
is beférek néha, ha „megszorulnak” –
még lehetek egyszer-egyszer beugró.

Ez a búcsúmeccs már meg is késett egy
kicsit, mert elég régen abbahagytuk az
igazi „nagycsapatos” játékot, de valójá-
ban jelképes is, hiszen vissza-vissza húz
a szívünk.

– Józsikám! Te mikor kezdtél?
- 1970-ben kezdtem ifjúsági szinten

a játékot, már mint ifi bekerültem a gö-
di elsõ csapatba, Dr. Gyenes Levente
vezetõedzõ alatt. Majd kicsit magasabb
osztályban kezdtem el játszani, mert a
FÕSPED Szállítók NB I. B-s csapat vitt
el Gödrõl. Onnan kerültem késõbb visz-
sza Dunakeszire majd Vácra az NB II-
es csapathoz. Egyik legnagyobb élmé-
nyem itt az 1983-84-es bajnokság, ami-
kor megnyertük a megye elsõ osztályú
versenyét és a hazai, majd a nemzetkö-
zi Szabad Föld Kupát (egy szlovák csa-
pattal játszottunk érte), ami Göd sport-
történetében is nagyon nagy dolog volt.
A Szabad Föld címû újság írta ki azok-
nak a csapatoknak, akik legtovább beju-

tottak a Magyar Kupába. Mi már a 32-
be bekerültünk, s a 16 közé jutásért ját-
szottunk a Tatabányával.

– Megemlítenéd neves edzõidet, akik
sikereiteket megalapozták? 

- Dr. Gyenes Leventén kívül olyan
neves edzõk alatt futballoztam, mint
Váradi Pál, Bundzsák Dezsõ,
Jeszenszki István.

– Neked mik a továbbiakra vonatko-
zó elképzeléseid?

– Ahogy Jani mondta, hogy öregfiúk-
szinten segítjük a csapatot. Egy nagyon
kicsi, de eredményes öregfiúk csapatunk

van. Kilenc éve alakultunk, az én veze-
tésemmel hétszer nyertünk bajnokságot,
kétszer voltunk másodikak.

- Hogyan jellemeznéd a csapatot és
társaidat? 

- Ez megyei, járási szintet jelent a
sportban, valamennyien szívvel-lélek-

kel teszik a dolgukat. Öregfiúk szinten
Martikán Gyula a legidõsebb a 62 évé-
vel. Sok fiatalt megszégyenítõ teljesít-
ményt nyújt, õ egy igazi összefogó erõ.
Az alsó korhatár egyébként a 32 év, az-
zal már lehet játszani öregfiúk csapat-
ban. 

Szerencsére nagyon rendes embe-
rekkel vagyunk körülvéve. A labdarúgó
csapaton belül, s azon kívülrõl is sok se-
gítséget kapunk, úgyhogy talán annak is
tudható be a siker. Társadalmi munká-
ban is, meg minden egyébben sokan se-
gítik a csapatot.

– Hogy áll félidõben a mostani bú-
csúmeccs, amelyben Petró János iga-
zán kitesz magáért? Amint láttam, gyak-
ran van nála a labda! 

– 1:0-ra vezetünk – tájékoztat Mudri
József.

(Mint utóbb megtudtam, a mérkõzés
döntetlenre végzõdött Pomáz és Göd el-
sõ csapatai között. A jó játék után bog-
rácsban készült ízletes vacsora, és egy
kis sportos vígasság várt a játékosokra
és a vendégekre!)

KÁSA ÉVA

Valóban búcsúznak-e
Petró és Mudri, a fiatalos öregfiúk
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Június legvégén a Területi
Gondozási Központ idõsek nap-
közi otthonaként is mûködõ in-
tézményébe volt hivatalos nem
csak a naponta bejáró valamen-
nyi klubtag, hanem a városban
élõ minden nyugdíjas érdeklõdõ.
Szép számmal össze is jöttek

mind a gondozottak, mind példá-
ul a Napos Oldal Nyugdíjas
Klub tagjai, sõt a nagymarosi
napközisek, vagy a központ
munkatársainak meghívását el-
fogadó hölgyek és urak. Ez utób-
bi kifejezések igazán jogosak,
hiszen az ünnepi alkalommal bi-

zony kicsípték magukat a vendé-
gek, s a kellemes zene hallatán
sokan táncra is perdültek. Ez a
korosztály még ismeri az ele-
gáns, klasszikus táncokat, de

Zenés, tán
A Területi Gondozási Köz

Pár napja mutatkoztak be ugyanitt a Németh
László iskola mûvészeti képzésében részt
vevõ 1-3. osztályos néptáncosok, Serfõzõ
Szilvia tanítványai. Repertoárjukban népi já-
tékfûzést, botos, üveges és kanásztáncot mu-
tattak be a gyerekek, s láthattuk a kiszehajtás

népszokást. A tanárnõ maga is aktívan tagja
a Szõdi Táncegyüttesnek, akikkel a mûsor
végén felnõtt táncokból tartottak bemutatót.

- Most Boldog Mónika tanárnõ néptáncos
és kreatív táncos növendékeinek vizsgaelõ-
adását láthatják, összeállításánál a változa-
tosságra törekedtek. 60 gyermek lép ma szín-
padra, az idei tanév során elkészült koreográ-
fiákat mutatják be. Munkával teli, sikerek-
ben gazdag évet zárnak. Táncosaink számos
felkérésnek tehettek eleget ebben az évben,
Göd testvérvárosában, a dél- franciaországi
Marignane-ban francia barátaink legnagyobb
csodálatára adtak mûsort, produkciójuk fel-
nõtt táncosokat is próbára tett volna. Szeret-
nénk köszönetünket kifejezni városunk ön-
kormányzatának, iskolánk vezetésének, Ba-
lázs Péter, Szakmári Lajos uraknak, és a fel-
sõgödi Wolav gazdabolt tulajdonosainak az
út sikeréhez nyújtott segítségükért. Besze
Edit anyuka ötletekben gazdagon a csopor-
tok kihívásos varrónõjévé avanzsált, kéz-
ügyességét a ma látható kosztümök igazolják
– köszönet érte! Köszönjük továbbá Danyis

Gábor úrnak, hogy kedvezõ feltételekkel ve-
hetjük igénybe a Dunapart Üdülõ színházter-
mét – vezette fel a díszelõadást Király Krisz-
tina, a konferáló tanárnõ. 

A délután folyamán elsõként egy keringõt
mutattak be a 7. éve együtt táncoló néptán-
cos növendékek. Ez a koreográfia már a tár-
sastáncok világába való bevezetést szolgálja.
A cél a táncmûvészet sokrétûségét megmu-
tatni, stílusbeli azonosságait, különbségeit
megtanítani. A lányok üveges tánca, mint az
ügyesség bizonyítéka, a magyar néptánc jel-
legzetessége: a paraszti kultúra fontos vele-

járója volt a nemek közti versengés, mely a
férfiak botos, seprûs, hordóabroncsos, a lá-
nyok karikázó és üveges táncaiban mutat-
kozhatott meg. A csoport bemutatta új kore-
ográfiáját is, egy dél-alföldi ugróst.

- Nagy néptáncosaink közül többen a Bi-
hari Táncegyüttes tagjai is immár harmadik
éve. Sós Barbara, Dávid Gábor és Pitti Csa-
ba aktív, lelkes táncosai a budapesti csoport-
nak. Vannak, akik 7. osztálytól más iskolá-
ban folytatják tanulmányaikat, és fáradtságot
nem kímélve még visszajárnak hozzánk –
köszönjük, mert minden ügyes lábra szüksé-
günk van – hallhattuk Boldog Mónika tánc-
pedagógustól. 

A kreatív táncos gyerekek a Dzsungel

könyve címû nagysikerû musical zenéjének
felhasználásával, A tigris éjszakája címmel
táncolták elsõ produkciójukat. Táncelemeik
a jazz-balett irányát jelzik. A kígyó szerepét
Halupka Vivien adta elõ. A két éve együtt ta-
nuló csoport egy zenés gimnasztikát is be-
mutatott. Szólót táncolt Horváth Regina,
Dékány Anna, Bleszák Dóra és Gábor Kitty.

A haladó 5-6. osztályosok tánca a jazz és
kortársaink mozgáselemeinek szövevényé-
bõl állt össze. A zenét, a kosztümöt a gyer-
mekek választották, ezek által a tanár alkotó-
társává váltak Superstar címû mûsorukkal! A
Toxic címû kompozíció akrobatikus és testi
hajlékonyságot megkívánó elemekbõl állt,
szintén a haladók adták elõ.

A kortárs-táncosok zenéje a Karib tenger
kalózai címû mozifilmbõl származik. Kalóz-

nak öltözve adtak elõ egy táncjelenetet, jel-
mezüket maguk tervezték, kézzel festették.

A gálán vendégszerepeltek az iskolában
mûködõ színjátszók. A csoport vezetõje
Mármarosi Eszter, aki három Lázár Ervin
mesét mutat be növendékeivel: a
Dömdödöm, a Vacskamati virágja és a
Hapcikirály címû mesejátékokat láthattuk.
Elõadásukkal változatosabbá tették a színpa-
di látnivalókat. 

K. É.

Tánc gálamûsorok a Dunapart Üdülõben



már megtanulta a modernebb,
kötetlen mozgást is a zenére,
úgyhogy roptak ott mindenféle
táncot. 

A megvendégelés sem maradt
el, természetesen bográcsban
fõtt a finom gulyásleves, az
édességrõl pedig nem csak a há-
zigazdák gondoskodtak, de so-
kan hoztak is magukkal egy kis
meglepetés-süteményt. 

A jó hangulat nem hagyott
alább akkor sem, amikor hosz-
szabb-rövidebb ideig szemerkélt
némi esõ. A szomszédból – min-
denki nagy örömére, s már a ha-
gyományokhoz híven – átlátoga-
tott Pászti Júlia operaénekes, és
színes virágénekekkel örvendez-
tette meg a juniális résztvevõit.

Meglátogatták a rendezvényt
a „hivatal emberei” is, jelen volt
Lenkei György, a szociális bi-
zottság elnöke, Markó József, a
Településellátó Szervezet igaz-
gatója, és Pluhár Emília, a TESZ
egyik munkatársa, akiket Mikó

Istvánné, a TGK vezetõje foga-
dott, s le is ültetett egy-egy adag
gulyásleves, majd az azt követõ
tortaszelet mellé. Mit volt mit
tenniük – ha már kapták, elfo-
gyasztották. Senki sem húzhatta

ki magát alóla. E sorok írójának
is jutott mindenbõl.

Köszönjük a szíveslátást, és a
hangulatos szórakozást, beszél-
getést.

Kké
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cos juniális
zpontban vendégeskedtünk

2005. június 12-ére hirdettük a III. Piarista
Juniálist, s a gödi piarista iskola területén ren-
deztük meg. Sokrétû programajánlattal csalo-
gattuk ide a lakosokat, a gödi családokat,
iskolánk tanulóit, hogy minél többen
ráérezzenek az együttlét örömére. Egyeseknek
csábító lehet, ha már a Jávorka utca közepén
finom illatokat éreznek, másoknak vonzó, ha jó
zenei elõadásra érkeznek. Vannak, akik a fa, a
vas, a kõ, az agyag tapintásával, meg-
munkálásával szereznek maguknak örömöt.
Rengetegen választják a sportolást: fociznak,
pingpongoznak, sakkoznak, íjászkodnak, bicik-
liznek, kenuznak, röplabdáznak, kosaraznak.
Több egyesület, például a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub már elõre jelezte, hogy ezen a
napon szeretnének nálunk összejönni, zenét
hallgatni, beszélgetni, ebédelni. Mi is a lényege
ennek a rendezvénynek? 

Legyen helyszíne iskolánk ezen a napon az
igényes szabadidõtöltésnek, a baráti beszél-
getéseknek, az ismerkedésnek, a kulturált

szórakozásnak!
Éry Balázs, a Megasztár / Pénz zenekar

vezetõje – kitûnõ jazz-rockot játszottak! – min-
denféle sugalmazás nélkül rátapintott
törekvésünk lényegére: „Kultúrsziget”-nek

nevezte a helyszínt és az egész rendezvényt,
ennél találóbb elnevezéssel nem is kedvesked-
hetett volna nekünk.

Köszönöm a fellépõ gödi mûvészeknek, a
Gaude kórusnak, a rendezõknek, a szakácsok-
nak, tanulóink szüleinek, fõvédnökeinknek,
támogatóinknak, hogy mellénk álltak a siker
érdekében, köszönjük a lakosság szépszámú (5-
600 fõs) részvételét, hogy jelenlétükkel
megtisztelték jótékonysági rendezvényünket, s
a bevétellel, 100.000 Ft-tal támogatták egy
moldvai csángó magyar iskola építését.

A rendezvény fõvédnöke volt: Dr. Beer
Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke és
Urbán József, a Piarista Rend Magyar
Tartományfõnökség tartományfõnöke

Felléptek:  Téka együttes, Mimikri bábszín-
ház, Benyus család zenekara, Homoki Gábor,
Gaude kórus, Kállay Bori és Berkes János,
Pászthy Júlia és Karosi Bálint,  Karosi Júlia,
a Színmûvészeti Egyetem musical szakos hall-
gatói, Váczi Eszter Quartett, a Megasztár
zenekara – a PÉNZ Együttes Éry Balázs
vezetésével, Scarabeus Együttes.         

Exkluzív vendégszakács: Wichmann
Tamás, kilencszeres világbajnok kenus.

Támogatóink voltak:
Szt. Jakab Zarándok Egyesület;

SOLYSZOLG Kft.; Göd Önkormányzat Sport
Bizottság, Kulturális és Oktatási Bizottsága; Pi-
arista Rend Magyar Tartományfõnökség; Váci
Egyházmegye; Kovacsik Tamás képviselõ; FÉ-
TIS Iparos Centrum; Belga Sörház, Szent Hu-
bertus étterem, Flört virágbolt; I-DEÁL; A 1.
Wellness Centrum; Barkácsbolt; MI-LA hús-
bolt; CBA Göd; „Guszti” zöldségbolt; Golda
Bt.; Kovács pékség; Máriás Mihály és családja;
Alsógödi Egyházközség; KÁNTHERM Bt.; Len-
gyel György; Dalnoki autósbolt; Whit Room-
Pataky Levente; Lakberendezés bolt, Pesti út
72.; Szõke család; Takács György; X-Car autó-
kölcsönzõ Göd, Berzsenyi u. 2.; Tornádó
Fitness és Fallabda Klub, Vác; Csikós család;
Életforrás Alapítvány; Viola Albert;
SCARABEUS Együttes; Frey házaspár; Hege-
dûs Erzsébet iparmûvész; Hegedûs József és
családja;  Antal György Bálint; Rabie házas-
pár; Sápi házaspár.

WAGNER LÁSZLÓ

„Kultúrsziget”
Kézmûvesség, zene, sport, gasztronómia 
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• 61 éves agrármérnök, növényvédelmi szak-
mérnök, iskolarendszeren kívüli oktató és tanul-
mányi-verseny szervezõ vállalkozó, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara tagja, TIT-elõadó, sport-
és kulturális rendezvény-szervezõ, természetgyó-
gyász, filatelista, költõ, feltaláló, sokirányú érdek-
lõdésû tanítványokat keres 10 éves kortól élet-
filozófiája átadásához. A tanítás ingyenes és Gödön
történik. Jelentkezni lehet: Antal György Bálint 2131
Göd, Fürdõ u. 9. Telefon: 06-27-332-113, július 31-ig.

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

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

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

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

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

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

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-ruhatisztí-
tás, búvárszivattyú tekercselés, ablak és lakástakarí-
tás, kulcsmásolás Gödön a Kincsem Parkban. Ny:
10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-1771.
Ugyanitt tetõtéri 20 m2-es iroda helyiség bérbeadó.

• Eladó 2 db 6 kW-os villanykályha kedvezõ
áron. Tel.: 06-27-331-260

• Nemzetközi darabáru ADR vizsgával ren-
delkezõ gépkocsivezetõket gödi munkahelyre
felveszünk. Bérezés 250.000,- tól. Szilva Gábor, tel.:
06-30-297-1880

• 1 tonnás hûtõs gépkocsira belföldi ill
nemzetközi munkára alkalmi megbízással is
keresünk gépkocsivezetõket. Bérezés megegyezés
szerint. Szilva Gábor, tel.: 06-30-297-1880.

• Két db 50 ccm-es robogó eladó (Yamaha,
Suzuki) 2 db 120 eFt. Tel.: 06-27-336-332

• Felsõgõdön 1 szobás lakás hosszútávra kiadó.
Érd.: 06-70-238-0876

Apróhirdetések

Kiadó lakást, vagy házat keresek Gödön.
Bútoraink vannak. Telefon: 06-20-946-0048
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MUNKÁSSZÁLLÓ
GÖDÖN!

Megnyitottuk színvonalas
munkásszállónkat. 

Jól megközelíthetõ helyen,
barátságos, 

csendes környezetben, 
jó felszereltség, kedvezõ ár.

Várjuk munkáltatók, 
dolgozók jelentkezését.

2131 Göd, Mayerffy u. 10-12.
Tel.: 06-27-533-290, 

06-20-359-3227

BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116
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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

FRANCIA

NYELVTANFOLYAM
6-8 fõs kis csoportokban

kommunikációs képesség fejlesztése.

Kezdõknek és haladóknak. 
Felsõsöknek és felnõtteknek.

Hegedûs Yolande 
(francia anyanyelvû)

2120 Dunakeszi – Fõ út 5. 
Tel/fax: 00-36-27-392-737 

Tel : 06-20-447-9641
yolandehegedus@h4.axelero.net

ELADÓ
LAKÁS!

Dunakeszin, központi helyen, 
2 emeletes tégla építésû épület 

magasföldszintjén 53 m2-es, 
2 szoba összkomfortos, erké-
lyes, egyedi - gázkonvektoros

fûtésû, kábeltévés, 
telefonos öröklakás 

+ pince eladó. 
Garázshely megoldható. 

Tel.: 06-30-292-7150
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