
GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM • 2005. NOVEMBER

Az még nem az igazi õsz,
hogy kiterítve a lomb,
hogy dermedten mered
a hegyre a levélhalom,
hogy dérré fagyott a harmat,
hogy hunyó fénnyel
felhõk felett
jár a Nap.

A vakond egy méterrel
mélyebbre ás.
A mag csirájában 
pezseg a feltámadás…
a füvek zöldje ott lapul
a zörgõ haraszt alatt.
A fürge gyík 
lankadtabban szalad.

A virágok illata
csak a fecskéket kísérte el,
majd visszajön a csicsergõ sereggel…
Nem, az még nem õsz,
hogy pókhálón csüng
az utolsó falevél.
Az az igazi õsz: ha a szívekbe
betör a tél.

id. Zombory Lászlóné   

Az igazi õsz…

A várospolitika nem lehet
a pártharcok színtere
Markó József, a Fidesz új elnöke kettõs 
gyõzelmet vár a 2006-os választásokon

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Gödi Szervezetének tagsága a közeli hetekben
egyhangúlag Markó Józsefet választotta meg a városi szervezet elnökének. A koráb-
bi elnök, Lenkei György továbbra is élvezi a tagság bizalmát, ezért a feladatok meg-
osztása révén, a jövõben még nagyobb erõvel koncentrálhat a párt önkormányzati
frakciójának irányítására - tudtuk meg az újdonsült helyi pártvezértõl. Markó József
lapunknak adott nyilatkozatában elmondta, a legjelentõsebb politikai sikernek azt te-
kintené, ha a 2-es számú választókerületben a Fidesz országgyûlési képviselõ-jelöltje
gyõzne, az õszi önkormányzati voksoláson pedig, a Fidesz MPPés a szövetségesei ke-
rülnének többségbe.

Mindenszentek, Halottak Napja
Mai világunkban összemosódtak
a mindszentek és a halottak nap-
ját övezõ hagyományok. Az em-
lékezés ünnepén egyre tudato-
sabban, egyre pontosabban kell
figyelni, hogy lássuk azokat is,
akik már nincsenek velünk 

„A mai nap még folyékony,
kristálytiszta forrásvíz. Minden
látszik benne abból, ami törté-
nik. Minden arc, minden mozdu-
latlan tárgy, akárha kerek kavi-
csok lennének a meder alján.
Akik ma még velünk vannak,
azokat könnyû meglátni, de akik
elmentek, õket mind nehezebb
felidézni. 

Folytatás a 9. oldalon.

Az október 23-iki városi ünnepsé-
gen Droppán Györgyi, a József Atti-
la Mûvelõdési Ház igazgatója kö-
szöntötte az egybegyûlteket. Sándor
István polgármester az önkormány-
zat és a hivatal nevében szólt a szép
számban megjelentekhez, különö-
sen tisztelettel és nagy-nagy szeretet-
tel üdvözölte Mécs Imrét. Arról be-
szélt, hogy ilyenkor az ’56-os ünnep-
ségek elõtt elgondolkodunk, kit is
kérjünk fel ünnepi beszédet tartani.
A média igen tág teret enged, sokan
beszélnek ’56-ról, akik nem is tud-
ják, mit jelentett valójában – fogal-
mazta meg többek véleményét Sán-

dor István, majd elvárásának adott
hangot:

- 1956 szellemérõl, vívmányairól,
jövõbemutató szellemiségérõl azok
tájékoztassanak bennünket, akik ott
voltak a sûrûjében, tették a dolgukat,
harcoltak a jövõért. Tudták, mit akar-
nak, indultak azon az úton, amit
most úgy hívunk, 1956-os Szabad-
ságharc. Mécs Imre a legdrágábbat,
az életét kockáztatta, õ valóban ott
volt a sûrûjében. Nagy szeretettel,
mérhetetlen tisztelettel felkérem az
ünnepi beszéd megtartására.

Folytatás a 2. oldalon.

Az önkormányzat 
3 éve - ahogyan 

a frakciók látják
Összeállításunk 

a 6-7. oldalon található

Emlékezésbõl újjászületés

49 évvel ezelõtt az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc
Magyarországot a világ figyel-
mének középpontjába állítot-
ta. Ezt az érdeklõdést szeret-
nénk ismét felkelteni 2006-ban
is, ezért már az 50. – jubileumi
– évfordulóra való készülõdés
jegyében telt valamennyi idei
ünnepség!

(Az emlékbeszédeket a 2-5.
oldalakon olvashatják)

- Elnök úr! Hogy érzi magát ellenzé-
ki pártvezérként?  Mit jelent irányítani a
párt helyi szervezetét?

- Nagy változást nem okoz, hiszen
a Fidesz gödi csoportjában eddig is a
közösségi munka volt a jellemzõ. Há-
rom-négy fõ -, akik helyben dolgoz-
nak, nem kell Budapestre ingázniuk –
végezte a munka jelentõsebb részét,
remélem a jövõben az igazán aktívak
többen lesznek. Átalakítottuk a veze-
tési struktúránkat a hatékonyság, a
szervezettség növelése érdekében. Öt
fõs elnökség irányítja a tagság politi-

kai tevékenységét, a szervezet munká-
ját. 

- A diplomatikus válasz és a szervezet
döntése mögött valójában nem arról van
szó, hogy igyekeznek tudatosan felépíteni
a párt választási stratégiáját? Mintha azt
„üzennék” a választóknak, ha az új elnök
sikerre vezeti az országgyûlési képviselõ
választáson a pártot, akkor õsszel jó esél-
lyel szállhat ringbe a polgármesteri szé-
kért vívott politikai küzdelembe? A sze-
mélycserének ez az üzenete?

- Ez is. ...
Folyatás a 9. oldalon.

Átélték s most emlékeznek... 
Örökül hagyják ’56 tanulságait

Õsz a Feneketlen-tónál Foto: Páhok A. P.
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AFidesz Magyar Polgári Szövetség Gö-
di Szervezete szervezésében a Mártírok
Kopjafájánál pártok és szervezetek kép-
viselõi, valamint személyes érintettséget
érzõ gödiek egy csoportja emlékezett a
forradalomra és hõs áldozataira. A Ke-
resztény Demokrata Néppárttól dr. Fara-
gó László, Magyar Demokrata Fórum-
tól Ilyés Gizella, a MIÉP Gödi Szerve-
zetétõl Bezur Ferenc és Budaházi Lász-
ló, a POFOSZ helyi szervezetétõl Vitéz
Zahorán Sándor és Vízi István voltak je-
len. A Fidesz Magyar Polgári Szövetsé-
get Markó József, Lenkei György, Sza-
bó Csaba, Salamon tamás, Detre László
képviselték, Szabó Csabáné köszöntötte
a megjelenteket, ünnepi beszédet pedig
Imre Zsolt országgyûlési képviselõ
mondott. Kedves emlékezõ barátainak
szólítva közönséget elsõ gondolatában a
kopjafák és emlékmûvek eltávozottakat
és élõket összekötõ szerepérõl beszélt,
mely abból ered, hogy minden nemzet
elfogódottan ápolja szabadságküzdel-
meinek helyét és szereplõinek emlékét.

- Az anyaföld, az anyanyelv, a hit
mellett ez a legnagyobb összetartó erõ.
A vérbõl született új életet megköszön-
jük ma a forradalom halottainak, hõsei-
nek, megszenvedett hozzátartozóknak, a

hazából elûzötteknek. Október 23-án
megkondulnak a lélekharangok s hírül
adják: NEM FELEJTÜNK! – mondta a
szónok, s arról beszélt, miért is adósa az
utókor az ’56-os Forradalom és Szabad-
ságharc mindenkori áldozatainak – köz-
tük Iván Kovács Lászlónak – és magá-
nak az eseménynek is. 

- Adósok a történészek, mert homá-

lyos e korszak, adósok a jogászok, mert
61 sortûz dördült el, és az igazságot má-
ig nem tudjuk a helyére tenni. Adós a
mûvészet. Miért nem olvashattunk

egyetlen regényt sem, egy ’56-os hõsrõl,
egyetlen megrendítõ dráma sem szüle-
tett. Pedig hány egyéni sors adhatna
okot a megörökítésre. Aköltõk jelesked-
tek egyedül, szép versek születtek a
gyors fájdalomban: Tamási Áron,
Obersovszky Gyula, Tompai vagy Illyés
tollából, vagy a számûzetés keserûségé-
ben Márai Sándortól. Vajon miért a mû-
vészetnek e furcsa tartózkodása? Talán a
hazugság, a történelem-hamisítás, a
megfélemlítés belénk égett.  Miközben
más esetben pont ezek a kataklizmák
szoktak igazán nagy mûvészeti alkotá-
sok ihletõi lenni. 

Imre Zsolt tudja, hogy nem felejthe-
tõ, mi történt a hazában 1956-ban, s
egy keresztény nép szabadsága ellen
vétõk neve és tettei sem! Így folytatta:

- Akkor nem gondoltuk, hogy 16 év-
vel a rendszerváltást követõen, immá-
ron az Európai Unió tagjaként ismét a
régi rendszer szelleme fog kísérteni kö-
zöttünk. Az országgyûlési képviselõ
rávilágított az emlékezés szerepére ab-
ban, hogy jövõre, a választások elõtt

mindenki átgondolja, mit szeretne: és
minél világosabb, mi történt ’56-ban,
annál egyszerûbb a válasz. Felhívta a
figyelmet arra, hogy mi életünk, a mi
jogaink, a mi világunk nem ingyen a
miénk, hõseink áldozata vívta azt ki. És
annál nagyobb felelõsség nincs a 21.
század Magyarországa elõtt, mint meg-
alkotni magunknak azt a jövõt, melyet
nem más, hanem mi magunk akarunk.

- Amíg diktatúrában éltünk, lehetett a
felelõsséget nem vállalni, ma már nem
lehet. Európában végre nem nélkülünk
döntenek rólunk, hanem mi döntünk sa-
ját sorsunkról. Egy történelmére, kultú-
rájára, adottságaira méltán büszke ma-
gyar nemzet gondoskodhat magáról és
utódairól. 

A szónok saját generációjának fele-
lõsségeként jelölte meg, hogy ’56 emlé-
ke olyannak maradjon meg, amilyen az
a 13 nap volt, s választ adni arra: Kié
volt 1956? Valódi forradalom volt és
szabadságharc, mindenkinek megvolt
benne a sajátja... Mást vártak tõle Nagy
Imréék, a korábbi koalíciós pártok poli-

Folytatás az 1. oldalról.

Kedves Barátaim!
Ahogyan Göncz Árpád mondta, annyi

’56 volt, ahányan átéltük. Egyhez nincs jo-
ga senkinek, hogy bárkit kizárjunk belõle!
Vannak erõszakosak, hangoskodók, akik
elrontják azt a szellemet, meggyaláznak
olyan szép emlékûeket, mint Iván Kovács
László is volt. Nem ezrek, tízezrek, hanem
százezrek vettek részt a forradalomban.
Mérei Ferenc a börtönben így mondta ne-
kem: „Nem mi csináltuk ’56-ot, hanem
’56 csinált minket.” Mi  pedig egymást
görgettük. Egyik rabtársam szerint olya-
nok voltunk, mint a tengerár, egyik víz-
csepp a másikkal egyesült... Mások azt
mondják, hogy október 23-ától november
4-éig nem volt forradalom. Nem így van!
Hosszú idõ alatt jutottunk el odáig, bíztunk
egymásban, így megtettük ezt a lépést. A
forradalom nem ért véget november 4-én,
tovább élt az ügy, bár megpróbáltak visz-
szanyomni bennünket – de még élt ben-
nünk a remény, továbbra is tartotta ben-
nünk az erõt – nem sikerült nekik! 

Sztálin halála után kezdõdött egy kis
enyhülés. Hruscsov leleplezte Sztálint! A
Szovjetunió vezetõje külföldön mondta el,
mily borzalmakat tett saját vezetõ társa.
Egy-két tisztességes újságíró feszegette a
dolgot, írtak róla az újságok, beszéltek róla
a rádióban. Nagy Imre tette meg az elsõ
nagy lépést, kiengedte a börtönbõl és az in-
ternáló táborokból az embereket. A gyá-
rakban, üzemekben rendezték a normákat,
az iparban, a mezõgazdaságban, egy elfo-
gadhatóbb élet kezdett kialakulni. 

Mi, az ifjúság, az egyetemisták is el-
kezdtünk szabadabbak lenni, beszélni a
dologról. Megalakult a Petõfi-kör, Déry
Tiborék foglalkoztak a Rajk-üggyel, Rajk
Júlia járta végig az MDP alapszervezeteit
és elmondta a gyalázatos koncepciós perek

történetét. Beindult egy önfelszabadító fo-
lyamat. Rengeteg besúgó élt köztünk, az
embereket arra kényszerítették, hogy be-
széljenek másokról, s ez kezdett megszûn-
ni. Addig másként beszéltünk otthon, más-
ként a munkahelyen és az iskolában. Most
elkezdtünk bízni egymásban! 

1956. október 24-ikén, amikor a Kos-
suth téren vártuk Nagy Imrét, hihetetlen
volt, mennyien összegyûltünk. Õ volt az

egyetlen politikus, akiben bíztunk, mert õ
már bizonyított. Amikor Rákosiék vissza
akarták venni a földeket, Nagy Imre azt
mondta: „Hagyjuk, hadd tanuljanak meg
dolgozni az emberek!” Nagy Imrét akkor a
második sorba szorították vissza ezért a
véleményéért. 

S akkor Nagy Imre a Kossuth téren
megszólalt: „Kedves Elvtársak!” Ez na-
gyon fájdalmas volt számunkra, nem ezt
vártuk. Két-három másodperces szünet
következett. Õ nem tudta, mi van itthon,
elõtte nem tartózkodott Budapesten, de rá-
érzett. Megrázta fejét, majd megváltoztatta
a megszólítást: „Barátaim, Magyarok!”

Akkortól már nem is hallottuk, mit mon-
dott tovább, a tömeg felzúdult és elin-
dult… Elindultak a Sztálin szobor ledönté-
sére, elfoglalni a szabad sajtót, a rádiót. 

Iván Kovács László is ott volt köztünk,
csak nem tudtunk egymásról. Krassó
Györggyel például a börtönben tisztáztuk,
hogy õ is jelen volt akkor. A napokban pe-
dig vidékrõl hívott fel egy férfi, és elmesél-

te, hogy õ is ott volt akkor a Kossuth téren.
Sajnos az ország vezetõi „segítséget

kértek”… Itt nem polgárháború volt, vagy
egyszerûen „csak forradalom” – az esemé-
nyek átcsaptak szabadságharcba. A világ
legnagyobb szárazföldi hadserege indult
ellenünk. Mi, a sokféle ember, mind egyet
akartunk. Szabadságot és függetlenséget! -
ebben egységesek voltunk.

Míg Németországban egy nap alatt fel-
számolták a forradalmi eseményeket, Bu-
dapesten ezt nem tudták megtenni. Buda-
pesten csoda történt! Mi küzdöttünk, még
azokért a szegény kis orosz katonákért is,
akiket a diktatúra ide vezényelt ellenünk. A
körúton, ahol tankok, harckocsik vonultak,
a Korvin-köznél Iván Kovács László, akit
társai parancsnokká tettek, megállította a

szovjeteket. Okos gondolkodott, amellett
volt, hogy tárgyalni kell Nagy Imréékkel, s
magunk mellé kell õt állítanunk. Még a
Pravda vezércikkében is az jelent meg,
hogy minden népnek joga van arra, hogy a
saját sorsát intézze. Mi éppen ezt tettük.
Azt gondoltuk, hogy a szovjetek elismerik,
jogunk van magunk védelmében kiállni.
Azt vártuk, hogy elkezdenek kivonulni.

Emlékezésbõ

Átélték s most
Örökül hagyják
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Közben Iván Kovács László elkezdte
szervezni a nemzetõrséget. Felkelõket,
egyetemistákat és rendõröket hívott, hogy
közösen, igazolványokkal ellátva járõröz-
zenek. Amikor már lezajlott a körúton és a
Korvin köznél a harc, és sikereink
voltak, megnyertük az elsõ csatákat,
a Pongrácz testvérek puccsszerûen
leváltották Iván Kovács Lászlót. A
siralomházban mondta el nekem va-
laki, hogy milyen nagyszerû pa-
rancsnok volt õ! Felháborító, hogy
évtizedekkel mártírhalála után kell
tisztogatni emlékét. Amikor a tömeg
körülvette a Parlamentet, dr. Bibó
István államminiszter egymaga kép-
viselte a kormány tagjait. Amaga te-
rületén olyan volt Iván Kovács
László is, mint Bibó István. Képvi-
selte a többieket, kiállt mindenkiért.
Röpcédulákat nyomtak, szervezték
az eseményeket, tüntetéseket. 

Munkástanácsok jöttek létre, Rácz
Sándorék tárgyaltak Kádárékkal is. Ami-
kor azt követelték, hogy hozzák vissza a
Szovjetunióba elvitt fiatalokat, egy óráig
senki sem ment ki az utcára, minden ablak-
ban gyertya égett. A szovjet katonák féltek
ettõl az egységtõl, az összefogástól vagy
például attól, amikor a nõk egyöntetûen fe-
kete ruhában, gyászolva jelentek meg. 

Sajnos nem voltak híreink. A magyar
rádió hangját eltorzították, a külföldieket
figyelték. A nagybetûs Nyugat, mint ki-
derült, cserbenhagyott minket. Az USA
vezetése, Eisenhauer elnökkel az élen,
négy csatornán keresztül biztosította a

szovjeteket arról, hogy nem avatkozik
közbe. Október 26-ikán Iván Kovács
Lászlót is letartóztatták, halálra ítélték.
Györe József, volt belügyminiszter he-
lyettes – akit a Korvin-közben Iván Ko-

vács László segített, hogy megmenekül-
jön a fogságból – is a halálos ítélet mel-
lett volt. A kegyelmi tanács úgy döntött,
hogy a fiatalember nem érdemli meg a
kegyelmet! Két napra rá, december vé-
gén kivégezték.

Amikor a ’80-as évek végén a Nemzeti
Kerekasztal tárgyalások elkezdõdtek Ma-
gyarországon, a pártállam képviselõi azt
mondták rólunk: Ti önjelöltek vagytok,
nem állunk veletek szóba.  Mi visszakér-
deztünk: És Ti, akikre egypárt-rendszerben
szavazott 99 százaléknyi szavazó, Ti nem
vagytok önjelöltek? 

A hõsök, Nagy Imre újratemetése nagy

dolog volt. Háromszázezer ember volt je-
len, aki hitet tett mellettük. Másnap meg-
változott a hangulat az országban. 1989.
október 23-án kikiáltották a Köztársaságot,
ekkor gyõzött igazán a forradalom. Késõn
ugyan, de gyõzött! Most már rajtunk áll a
dolog. Annak idején, amikor Jelcin bocsá-
natot kért a magyar néptõl, Nagy Imrétõl
és a többi kivégzettõl, az is elõrelépést je-
lentett. 

A politikában tanuló idõszakot élünk.
Meg kell követelni, hogy a politika olyan

legyen, amilyennek mi akarjuk,
ne a politikusok mondják meg,
milyen legyen az ország, mi
mondjuk meg! Fiatalok va-
gyunk, mint állam. Az Európai
Unióba belépésünkkel teljesí-
tettük az októberi 16 pontot, de
még nem töltöttük meg tarta-
lommal. A Kádárizmus arra
sarkallt bennünket, hogy ne le-
gyünk aktívak, ne politizáljunk.
Igenis politizálni kell, le kell
küzdeni azokat a berögzõdése-
ket, hogy az aktivitásunkat el-
nyomjuk, nyüzsögni kell, al-
kotni! 

Olyan legyen az ország, a
világ, amilyennek Ti akarjátok. Ne azt néz-
zük, hogy milyen hasznunk vagy kárunk
lesz belõle, mondjuk ki mindig az igazat –
mint ahogy Iván Kovács László, Nagy Im-
re és Szabó Lajos mind ezt üzenik nekünk.

* * *
Mécs Imre után Dr. László Domokos

önkormányzati képviselõ szólt. Megkö-
szönte Mécs Imrének, ’56 hõsének azt,
amit akkor tett, és azóta is tesz, hogy el-
hozta azokat az igaz mondatokat, amelye-
ket hallhattunk tõle. László Domokos el-
mondta, õt az jogosítja fel  hozzászólásra,
hogy aktívan vett részt az ’56-os esemé-
nyekben, a gödöllõi egyetem katonai pa-

rancsnoka volt. Október 5-ig sok mindent
megtettek a gazdaságok és az emberek ér-
dekében. Vetésre és más õszi munkálatok-
ra szólították fel a parasztokat, ellentétben
a provokátorokkal, akik a munka letételé-
re sarkallták õket. A forradalmi esemé-
nyekrõl értesülve pedig Nékosz-indulóval
vonultak föl egyetemista társaival. Így fo-
galmazott László Domokos: megszaba-
dultam az állami nyakkendõtõl, mert ami-
kor a fegyverek begyûjtésére szólítottak
fel bennünket, már tudtuk, hogy nem ma-
radhatunk. Társaimmal hónapokig az Al-
földön bujkáltunk.

Rövid beszámolója után Dr. László Do-
mokos a 2000-ben az ’56-os eseményekrõl
írt tanulmányát nyújtotta át Mécs Imrének. 
Az ünnepi beszédek után a Huzella Tiva-
dar Általános Iskola diákjainak mûsora kö-
vetkezett. Koreográfus: Bíróné Balla
Kriszta, az énekeket betanította: Jánossyné
Kovács Beáta, rendezõ: Zachár Zsuzsa,
kórusvezetõ: Kóréhné Szûcs Mária és
Nagy Gabriella.

tikusai, a pesti srácok, a Horthy-éra poli-
tikusai és társadalmi erõi. Nem volt egy-
séges szemléletû, kivéve azt, hogy mi
magyarok SZABAD ORSZÁGBAN

AKARUNK ÉLNI. Egy nemzet képes
volt egyik pillanatról a másikra megtisz-

tulni, és szinte minden ember kívánta ezt
a megtisztulást – foglalta össze, s úgy ér-
tékelte: 

- Történelmünk közös, ám sem az

egyéni múltunk, sem az abban viselt
nem az! 18-20 éves fiatalok is képesek

voltak életüket és jövõjüket feláldozni.
Kötél, börtön, félbetört karrier jutott az
életben maradóknak is. ’56 üzenete egy
szerencsésebb korszak fiataljainak,
hogy bizony vannak olyan harcok, me-
lyeket végig kell harcolni – ha remény-
telennek tûnik is –, vannak küzdelmek,
melyeket meg kell vívni – ha eredmé-
nyét csak gyermekeink, vagy unokáink
élvezhetik. Ezek minõsítik az embert,
rangot adnak. 1956-ban a nemzet a be-
csületét szerezte így vissza! ’56 üzenete
a fiataloknak, hogy nincs személyes bol-
dogulás a közösség és a nemzet boldo-
gulása nélkül; hogy elszántság nélkül
nem lehet változást elérni; hogy hinni
kell, s akkor cselekedni is képesek le-
szünk; hogy akkor nem leszünk eltipor-
hatók sem itt a hazában, sem Európá-
ban!

A kopjafa alatt 49 év után, aktuáli-
san megismétlõdtek Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás nyolcévi börtön
után mondott szavai, hogy „most a ma-
gyar szívekben szeretetre és összefo-
gásra van szükség.”  E gondolattal a

jövõ évi választásokra gondolva két le-
hetséges utat lát Imre Zsolt országgyû-
lési képviselõ. Az egyik jobbra, a má-
sik balra vezet. Szeretné, ha 2006, mint
az 1956-os forradalom 50 évfordulója
a magyar példa éve lenne az egész vi-
lágon, ahogyan ’56 is az volt, s errõl
így beszélt:

- 1956-ban példát adtunk a világnak
bátorságból. Egy nép felkelt egy világbi-
rodalom ellen, és minden ésszerû számí-
tást keresztülhúzva kivívta, ha csak né-
hány napra is, saját szabadságát. 2006-
ban ez a nép megmutathatja az egész vi-
lágnak, hogy mit jelent a bukásból, a
szenvedésbõl erõt meríteni, újra felkelni,
feltámadni, és új rendet építeni, amely
minden magyarnak határon innen és
azon túl is a javára válik. Mutassuk meg
a világnak azt, amiben a legjobbak va-
gyunk, az UJJÁSZÜLETÉS példáját.
Azt kívánom, hogy ehhez adjon a Jóis-
ten minden magyarnak sok erõt, hitet,
reményt és világosságot!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST ÍRTA ÉS

SZERKESZTETTE KISS-KÁSA ÉVA

l újjászületés
Magyarországot nem az álhazafias mágia

alkotja meg újra, hanem a munka, a józanság
és az akarat, a halálmegvetés és a nagylelkûség.”

Márai Sándor

emlékeznek... 
’56 tanulságait
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Kedves Barátaim! 

15 évvel a vasfüggöny leomlása
után, amelynek következtében
Magyarország is szabad, demok-

ratikus köztársasággá alakulhatott
volna, szükséges, hogy végre
1956. történelmét is a valóságnak

megfelelõen írják le a fiatalabb ge-
nerációknak. Jövõre lesz 50 éve,
hogy a magyar nép szinte egysé-
gesen fellázadt a szovjet bolsevik
típusú, Rákosi-féle kommunista
rendszer ellen, és forradalmának
sikeres megvívásával kezébe vet-
te sorsa irányítását. A szocialista
diktatúra haszonélvezõi, illetve a
magyarság ügye iránt nem eléggé
fogékony párt-nomenklatúra és az
ÁVH meghatározó személyiségei
összejátszottak a szovjet vörös
hadsereggel, áruló módon segítsé-
get kértek a lejáratott szocializ-
mus rendszerének visszaállításá-
ra. A Szovjetunió tankokkal tipor-
ta el a magyar szabadságot, és az
elûzött, törvényes Nagy Imre-kor-
mány helyére helytartót, az álsá-

gos forradalmi munkásparaszt
kormánynak beállított Kádár Já-
nos-féle „bábkormányt” ültette.

Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc leverését példátlan

keménységû megtorlás
követte. Hazafiak szá-
zai végezték bitófán,
ezreket börtönöztek be
és internáltak, százezre-
ket kényszerítettek szü-
lõföldjük elhagyására.
Ezt a szörnyû tettet a
vörös hadsereg Zsukov
szovjet honvédelmi mi-
niszter parancsára a kö-
vetkezõ katonai egysé-
gekkel hajtotta végre:
31500 katona tankok-
kal, tüzérséggel, páncé-
losokkal, valamint 159
vadászrepülõvel és 122
bombázóval. Ennyi
bombázó egész Európa
letarolásához is sok lett
volna, nemhogy kis
magyar hazánk ellen.

Az 50. évfordulót
méltó módon kell meg-
ünnepelni! Ennek kez-

deményezõ, hazafias szervezõ
munkáját a POFOSZ (Politikai
Foglyok Szervezete) vállalta ma-

gára. Megtisztelõ módon el is vár-
ja ezt a még élõ, hiteles ’56-os el-
ítéltektõl az ország népe. A felelõs
végrehajtás érdekében, karöltve
az önkormányzatokkal, Budapes-
ten és vidéken minden lehetõséget
meg kell ragadnunk. Szinte hal-
lom a kétségeket, hogy: „Ezzel a
kormánnyal, ezzel az önkormány-
zattal? Nem!” Tisztázzunk vala-
mit: nem a kormány és nem a pol-
gármester állja a költségeket, ha-
nem a nemzet dolgozott meg érte.
Nekünk jogunk van követelni a
hatalmon lévõktõl az emlékév
megtartását! Hõsi halottaink és
még élõ bajtársaink – a kivégzet-
tek, meghurcoltak, kommuniz-
mus által üldözöttek – iránti tisz-
telettel tekintünk vissza. Tegyük

emlékezetessé gyermekeink, uno-
káink számára a jubileumi évet,
hogy elmondhassák a 100. évfor-
dulón: ÕSEINK A HAZA HÕSEI
VOLTAK, még 50 év után is. 

Hogyan készülünk? 50 város
666 helyszínén, összesen 716 te-
lepülésen! Társszervezeteink el-
fogadták a POFOSZ vezetõ szere-
pét az önkormányzatokkal történõ
tárgyalásokban. El-
készültek az emlék-
évre vonatkozó
p r o g r a m t e r v e k ,
amelyeket egyeztet-
ni kell minden ön-
k o r m á n y z a t t a l ,
mely folyamat elõ-
készítõ bizottságon
keresztül történik.
Sajnos Göd Város
Önkormányzata el-
utasította egy ilyen
elõkészítõ bizottság
létrejöttét…

Egyik sarkalatos
program az emlék-
helyek létrehozása
minden településen.
Minden városban,
ahol még nincs, ké-
szüljön emlékmû!
Kisebb települése-
ken pedig  emlékhe-
lyek legyenek! Így
készülünk mi is Gö-
dön Iván Kovács László szobrá-
nak felállítására.

A POFOSZ székházban sike-
rült Boros Péterrel, volt miniszter-
elnökünkkel, az ’56-os kuratóri-
um elnökével Iván Kovács László
szobráról beszélgetnem. Õ támo-
gatásáról biztosított: az 50. évre

elkülönített, mintegy 2-2,5 milli-
árd forintból pályázat útján, és
nem a gödi választópolgárok pén-
zébõl meg fogjuk kapni az Iván
Kovács-szoborhoz szükséges ösz-
szeget. 

A 2006-os esztendõ mozgal-
mas lesz – parlamenti, önkor-
mányzati választások és emlék-

évünk. Nagyon fontos: a pártok
ne sajátítsák ki az 1956-os Forra-
dalom és Szabadságharc emlékét
céljaik eléréséhez! Egyet tegye-
nek, fogjanak össze, és segítsék
elõ a rendezvénysorozat sikeres-
ségét. 

Befejezésül engedjék meg,
hogy Wass Albert könyvébõl
idézzek, aki azt mondta, „A bolse-

vik nem orosz, és nem magyar, a
bolsevik egy olyan ember, aki elé-
gedetlen, irigy és tele van gyûlöl-
ködéssel. Mindenkit gyûlöl, aki
nem úgy gondolkozik, mint õ,
mindenkit gyûlöl, aki jobb körül-
mények között él, mint õ, és min-
denkit gyûlöl, akinek van valami-

lye, és akit gyûlöl, azt tönkreteszi.
Összegezve, a kommunista nem
más, mint homo bestialis.” Így
készüljünk a jövõ évi választások-
ra! 

VITÉZ ZAHORÁN SÁNDOR

a helyi POFOSZ 
és MIÉP elnöke

Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba!
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A POFOSZ helyi szervezete, valamint a
Magyar Igazság és Élet Pártja ’56-os em-
lékestjének házigazdája Vitéz Zahorán
Sándor volt. Beszámolt arról, hogy a kö-
zelgõ ötven éves évforduló kapcsán az
Iván Kovács László-szobor elkészítésére
két pályamunka érkezett be az önkor-
mányzathoz. A helyi ötvenhatosok türel-
metlenül várják, hogy melyiket fogadja
el a testület. Bíznak benne, hogy 2006.
október 22-ikén fel fogják tudni állítani a
szobrot, és remélik sokan lesznek a szo-
boravatón! A megjelentek köszöntése
után átadta a szót vendégének, Rácz Sán-
dornak, az ’56-os Nagy-budapesti Mun-
kástanács volt elnökének, a Magyarok
Világszövetsége tiszteletbeli elnökének.

Rácz Sándor nem túl rég járt itt, s –
mint mondta – azóta, de ’56 óta sem tisz-
tázódtak problémák és kerültek helyükre
dolgok, hogy tisztességesen lehessen élni
a Kárpát-medecében. A gondok nem-
hogy megoldódnának, hanem egyre bo-
nyolultabbá válnak, és nem látjuk a ki-
utat, akár „vének”, akár fiatalok vagyunk. 

- Mi amíg tudjuk, tesszük a kötelessé-
günket – ígérte hallgatóinak –, hogy itt, a
hazánkban a magyarok  is  tudjanak ma-
gyarként élni, amit több száz, de legalább
száz éve nem lehet. Az elmúlt században
tizenöt évnyi idõ volt csak, amit nem ide-
gen szolgálatában töltöttünk. Akik politi-
kával foglalkoznak, felteszik a kérdést:
Miért vagyunk ilyenek, mi magyarok –
az ifjúság, az idõsek stb. Azért, mert az a
száz év ide juttatta a nemzetet, a minden-
kori ifjúságot. Akor azzal sújtja a ma élõ-
ket is, hogy nem lehetünk magyarok,
nem élhetünk magyar módra! 

Több száz évre visszanézve is tetten
érhetõ, hogy a világ összefogott ellenünk.
A lengyelek, csehek, szlovákok sorsát
nem lehet összehasonlítani a miénkkel: a
magyar élet Európa közepén a legna-
gyobb sérülésnek volt kitéve! 

Ezután ifjúkori önmagáról, az 1956-
ban fiatal szerszámkészítõrõl, a Beloian-
nisz Híradástechnikai Gyár munkásáról
és akkori érzéseirõl beszélt a vendég. Bi-
zonyos elõkészítõ munkákat végeztek a
késõbbi Magyar Televízió elõkészületei-
hez. A mûszerek készítésébe bevonták a
legjobb fiatal szakembereket. Mérnökök-
kel, mechanikusokkal együtt õ is részt
vett benne, így a forradalom elõtt már lát-
ta a kísérleti adásokat. Lelkesedtek, hogy
milyen nagyszerû dolog a televízió! S ha
most valaki megkérdezné a véleményét,
azt mondaná: - Be kell zárni! Mert nem
vitt elõbbre. A magyar társadalmat nem
fejlesztette, hanem lezüllesztette a televí-
zió tudatilag – öntudatban, nemzettudat-
ban, hazaszeretet tekintetében – és erköl-
csileg. 

- Az 50. évfordulóra jó lenne egy kicsit
rendet tenni a magyar fejekben! Oda kell
állnunk, akik még élünk és képesek va-
gyunk arra, hogy emlékezzünk és emlé-
keztessünk. Nekünk kell összeszedni ma-
gunkat és emlékeztetni a világot, hogy
valami történt Magyarországon. Ezért ta-
láltam ki múlt évben azt a borítékot,
melybõl 62 ezer darabot vittek szét szerte
a világba, s küldi egyik ember a másikhoz
ebben a levelét. Abotríték beszél, s aki ta-
lálkozik vele – a postás is – megkapja az

üzenetet. Aborítékot eladjuk, s az árát fél-
retesszük az évfordulóra. Abrüsszeli EU-
Parlamentbe is vittem magammal belõle.
Most Amerikába készülök, ahol az oda
menekült magyarok Washingtonban, a
Capitolium-ban fogják megnyitni az év-
fordulós ünnepségsorozatot. A világon
mindenhol ünnepségeket rendeznek
majd, hogy felhívják a világ figyelmét… 

Egy könyvet is írt Rácz Sándor, mert
tapasztalata szerint eddig minden szerzõ
másként örökítette meg a forradalmi ese-
ményeket. „Ezerféleképpen, de legkevés-
bé volt benne az igazság.” Fiatalként sok
eseménynél felbukkant: Nem a fegyve-
rek híve volt, hanem a politikában látta a
megoldást. E gondolkodásmóddal kerül
a munkástanácsokba, s lett a központi
munkástanács elnöke. Tárgyalt a parla-
mentben Nagy Imrével, a Kádár-kor-

mánnyal, a szovjet megszálló csapatok
parancsnokságával. A könyv két részbõl
áll. Az egyik saját emlékezéseit tartal-
mazza, a másik az olvasottak alapján ké-
szült. - Ez utóbbiakat összevetettem az ál-
talam ismert történésekkel, s azokkal a
dolgokkal, amiket mi, ott, a forradalom
alatt nem ismerhettünk. Jó lett volna, ha
valaki mindazt akkor elmondja, amit ma
már tudunk!

Nem cáfolja meg a könyv a magyar
forradalom értékrendjét, célját, szükség-
szerûségét. De megerõsíti a magyar társa-
dalmat abban, hogy merje felvállalni az
’56-os forradalmat most, 50 év múlva is!
Értékeket hozott a felszínre az egész em-
beriség számára. Sokáig nem volt szabad
beszélni az eseményekrõl, még a csalá-
dokon belül sem tudtak sok mindenrõl. A
fiatalok pedig kérdeznek… Most itt lesz
ez a könyv, hogy válaszoljon.

Az elsõ 500 példány utáni bevételt az
évforduló támogatására fordítják. A má-
sodik ötszázé a könyvkiadás költségeit
fedezi majd. Könyvesboltban nem lesz
kapható, a Magyarok Házában lehet hoz-
zájutni 2000,- forintért,, meglátja majd a
szerzõ, mihez lesz még szükség anyagi
fedezetre.

Rácz Sándor azt is bevallotta, hogy
olyan mélységben „beleásni a történe-
lembe”, mint a könyv írása közben,
hosszú évekig – mindennapi munkája
mellett – õ sem tudott, pedig az szüksé-

ges, hogy az igazságot megismerjük.
Könyvében errõl is ír, s olyan kérdések-
re ad választ, amelyeket azóta is gyakran
felteszünk: Mi váltotta ki a forradalmat?
Mikor kezdõdött, hogy zajlott le? Elõ
volt-e készítve, avagy sem? Számára az-
zal kezdõdött a munka érdekessége,
amikor a katonai levéltárban felfedezett
egy dokumentumot egy szovjet tiszt
számára kiadott parancsról, melynek
keltezése 1956 júliusa volt. A parancs
Moszkvából jött, hogy készítsen elõ egy
katonai tervet a „rend helyreállítására”.
1956. szeptember 19-ikén Hruscsov
Titohoz utazott, s egy hétig tárgyaltak
együtt. Szeptember 27-ikén hazatért, de
Jaltába, s oda rendelte az akkori szovjet
vezetõket –Tito  és legjobb bajtársai fo-
gadására. A felek két napig tárgyaltak…
Ezután megjelent Gerõ Ernõ a magyar

kommunistákkal – már három ország
képviselõi vannak együtt. Ez mutathatta,
hogy a szovjetek és a jugoszlávok vala-
milyen ügyet együtt akarnak kezelni.
Ekkor volt megfelelõ az idõ a Sztálin ál-
tal megbélyegzett és eltaszított Tito – a
szovjet út és a béketábori modell mellett
a kínaiakkal közösen harmadik utas dél-
szláv vezetõ – visszafogadására. Hrus-
csov utasította Gerõ Ernõt, hogy egy
pártküldöttséggel mielõbb látogasson
Jugoszláviába.

Rácz Sándor elemezte az említett
személyeket származásuk, múltjuk és
„társadalmi elfogadottságuk” tekinte-
tében is: Gerõt nem szerették még an-
nyira sem a magyarok, mint Rákosit,
akit július 18-ikán a Budapestre jött
szovjet vezetõk „leváltottak” a Magyar
Kommunista Párt élérõl. A szociálde-
mokrata hagyományú ország számára
egy harmadik személy – Rajk László –
sokkal elfogadhatóbb lett volna, mint
Gerõ. Október 2-ikán Kínából érkezett
haza egy küldöttség, megállva Moszk-
vában Kádár János kerületi párttitkár-
ral együtt a Kremlben tárgyaltak. Ok-
tóber 4-ikén kérte Nagy Imre, hogy ve-
gyék vissza a pártba. Magyar és szov-
jet vezetõk , pl. Andropov nagykövet
próbálták rábeszélni õt, hogy adja fel
az „elkülönülõ politikai látómezejét”.
Ez ugyan nem sikerül nekik, mégis
visszavettékk október 13-ikán. Azon a

napon indult Titohoz és 23-ikán tért
haza délrõl a Gerõ-delegáció. 

- Az események és a dátumok fonto-
sak – magyarázza a mesélõ –, mert érzé-
keltetik, hogy lépésrõl-lépésre hogyan
vitték bele az országot abba a politikai
hangulatba, amely a forradalmi esemé-
nyek elõtt kialakult.

Közben létre jött a Petõfi Kör, ülései
nyilvánosak voltak  Rajk Júlián keresz-
tül kikövetelték Rajk László újratemeté-
sét, melyre október 6-ikán került sor,
százezernyi ember jelenlétében… Már a
temetés elõtt megjelent egy kritikus han-
gulatú Háy Gyula cikk. 10-ike körül az
egyetemeken elkezdõdött valami moz-
golódás követeléseket állítva a fennálló
rendszerrel szemben: „Nagy Imrét és
Lukács Györgyöt vegyék vissza a párt-
vezetésbe!”. Miskolc, Debrecen, Sze-
ged, Pécs… A Budapesti Mûszaki
Egyetemen 22-ikén este összeállították a
16 pontos követelést. 23-ikán elvitték a
budapesti gyárakba, ahol kérik a mun-
kásfiatalokat, csatlakozzanak a 23-ika
délutánra meghirdetett felvonuláshoz.
Másnap a Bem szobornál vágták ki a
zászló közepébõl a kommunista címert,
s határozták el, hogy a rádión keresztül
az egész országgal megismertetik a 16
pontot! Ezek közt elsõ helyen szerepelt
a „Ruszkik haza!” felszólítás, mely a
legtöbb magyar számára az ország sor-
sának sarkalatos kérdésévé, és az egység
megteremtõjévé vált.

- Azért mondom ilyen részletesen,
hogy érezzék, ott voltam, láttam – hallot-
tuk a magyarázatot.  - Nem mesélem, ha-
nem átélem. Ott volt a rengeteg halott az
utcán, s nem láttam síró embereket. Sõt,
annyi szép, mosolygós arcú magyar em-
bert soha nem láttam se azelõtt, se azóta,
mint akkor, abban a 10-12 napban! Akár
merre mentem, lehetett érezni, hogy bíz-
nak egymásban, nem félnek, hogy besú-
gó a másik (amiben addig éltünk, amit
megírt Déry és Illyés Gyula is).

Október 23-ikán este négy góc alakult
ki. Egy a Bem szobornál, egy az Ország-
ház elõtt a Kossuth Lajos téren, egy a
Sztálin szobornál, s egy a Magyar Rádió
épülete elõtt. Innentõl már a percek is szá-
mítanak: ASztálin szobrot este fél 10 után
5 perccel sikerült ledönteni.

- Az oroszok 24-ikén éjszaka 2 órakor
jelentek meg – számol be óráról-órára,
majd percrõl-percre Rácz Sándor. - AMa-
gyarországon állomásozó szovjet csapat-
testek páncélosai feltûntek Budapest utcá-
in. Ezt is saját szememmel láttam – bizo-
nyítja. Október 23-ikán este 23 órakor
Zsukov elindított Magyarország ellen egy
hadsereget a határon kívülrõl, reggel 9 óra
20-kor Kecskeméten voltak, az ország kö-
zepén 159 vadászrepülõ és 122 bombázó!
Egy problémám van vele: hogy a magyar
forradalom még nem robbant ki, és
Zsukov honvédelmi miniszter parancsára
már elindult Magyarország ellen a szovjet
hadsereg. Ezt soha nem mondták meg a
magyaroknak! – veti a felelõsök szemére
a tényt Rácz Sándor, akinek könyvében
elolvasható minden további részlet az ’56-
os Forradalmat és Szabadságharcot illetõ-
en.

KÁSA ÉVA

1956-ra emlékezve
Az est vendége volt Rácz Sándor
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Év végéhez közeledvén, általában
óhatatlanul is, de a közért tevékeny-
kedõknél kötelességbõl, összegzést
kell készíteni az elmúlt idõszakban
végzett tevékenységekrõl, illetve a
még reánk váró feladatok ütemezésé-
rõl.

Ezt tesszük most mi is, és tájékoz-
tatni szeretnénk Önöket mindezek-
rõl.

Legfontosabb kérdésnek azt tart-
juk, hogy a 2002-es helyhatósági vá-
lasztások elõtt kiadott szórólapjain-
kon szereplõ vállalásainkat miként si-
került ez idáig teljesítenünk. Szerény-
telenség nélkül leírható, hogy a nem
kevés vállalásaink túlnyomó többsé-
gét teljesítettük oly módon, hogy
több, elõre nem tervezett, de más,
fontos beruházásokat is megvalósí-
tottunk többnyire pályázatokon el-
nyert finanszírozással, önerõbõl, illet-
ve ami nagyon fontos az Önök önzet-
len áldozatkész segítségével. Köszö-
net érte mindenkinek, aki komolyan
vette korábbi felhívásunkat misze-
rint: „EGYÜTT LEGYÜNK SIKE-
RESEK”.

Elsõ és legfontosabb feladatunk-
nak tekintettük, hogy a városháza
nyitott legyen, a polgármester, a
képviselõk és a Városháza dolgozói
SZOLGÁLJÁK A LAKOSSÁ-
GOT.

Megvalósítottuk a „GÖD KÁR-
TYA” –t, amelyet ma már minden
gödi nyugdíjas igénybe vehet, és ez-
zel ingyen utazhat a helyi járatú bu-

szainkkal, valamint ingyen látogat-
hatják a városi termálfürdõt.

Egyszerûsítettük és csökkentet-
tük a helyi lakossági adókat, eltö-
röltük a szemétszállítási díjat.

Két ütemben befejeztük a város
teljes szennyvízcsatorna hálózatának
megépítését. Vannak ugyan néhá-
nyan, akik a negyedik ütem megépí-
tésének érdemét próbálják elvitatni a
jelenlegi vezetéstõl, de ha belené-
zünk a naptárba, azonnal kiderül a
turpisság, hiszen 2002 májusától
MSZP-SZDSZ vezetése van az or-
szágnak. A csatorna beruházás 2002
októberében indult meg, a kifizetések
és hozzá az állami pénzek lehívása
2002 decemberében történtek. Innen

már valóban csak költõi a kérdés,
hogy melyik kormány adta a pénzt a
beruházáshoz.

De õszintén szólva nekünk az a
fontos, hogy gyarapodjon a város.
Sajnos van mit bepótolnunk, és min-
den törekvésünk, az ésszerûség hatá-
rán belül az, hogy minden szabad for-
rás a város gyarapodását szolgálja. 

Vannak és lesznek olyan beruhá-
zások, amelyeket hitelbõl kívánunk
finanszírozni, sajnos vannak olyan
megnyilvánulások az ellenzék részé-
rõl, akik ezt a konstrukciót mumus-
ként kezelik és igyekeznek is vele
visszaélni és megtéveszteni a lakos-
ságot. Az objektív valóság azonban
az, hogy egy-egy hitelfelvételnél a
bankok hitelképességi vizsgálatot vé-
geznek, ami eleve kizárja azt, hogy
egy település erején felül költekez-
zék. Hiszen, ha ezen vizsgálaton a te-
lepülés elbukik, akkor egyszerûen
nem kap hitelt. Ahitelképességi vizs-
gálaton való megfelelés pedig, azt je-
lenti, hogy a település, a reá kötelezõ
kiadásokon felül, bevételeibõl képes
a hitel visszafizetésére. A másik
„kedvenc” vesszõparipája az ellen-
zéknek, hogy ezek a hitelek hosszú
távúak, és így a törlesztés a követke-
zõ vezetésekre is kötelezettséget ró.
Közös véleményünk az, hogy ez
egyáltalán nem baj. Egyrészt, azért
mert a megépített beruházások szük-
ségesek, másrészt pedig, azért mert
így tudjuk hosszútávon biztosítani
azt, hogy a szabad források a város
gyarapodását szolgálják, illetve ne
fordulhasson elõ az elmúlt idõszak
gyakorlata, miszerint a szabad forrá-
sok egyszerûen felélésre kerültek,

számos megoldatlan feladat elodázá-
sa mellett. 

Ilyen fontos feladatok egyike a jö-
võ évben megépítésre kerülõ cca. 20-
25 km szilárd burkolatú út, s itt is vol-
tak, akik vitatták ennek fontosságát, s
próbálták röplapokon vagy szemé-
lyesen lebeszélni a lakosságot, de
legalább demoralizálni a kezdemé-
nyezést. Akkor viszont, amikor kide-
rült, hogy a lakosság a hozzájárulá-
sok ellenére, elsöprõ többségben a
kezdeményezés mellé ált,  ezen kez-
deményezõk többsége is már azon
igyekezett, hogy az ügy élharcosává
váljon. De ezek után is számunkra
csak az a fontos, hogy ilyen módon is
gyarapodjon a város, hisz ki az, aki
elvitatja, hogy nem fér rá a városra,
hogy a jelenleg meglévõ 60 km föld-
utunkat, 20-25 km–el csökkentsük.

Tisztelt Gödi Lakosok!
Itt e cikkben, helyhiány miatt, nem

tudtunk mindennel részletesen fog-
lalkozni, ezért a közel jövõben újból
meg fogunk jelenteni egy külön kiad-
ványt, amelyben tételesen be fogunk
számolni arról mit teljesítettünk ígé-
reteinkbõl és mit teljesítettünk ígére-
teink felett.

Mi mindnyájan tudjuk, hogy ezek
nem egyéni érdemek, Önök nélkül
nem tudnánk eredményeket felmu-
tatni. Szeretnénk még egyszer meg-
köszönni az Önök segítségét és tá-
mogatását, amelyre a továbbiakban
is szeretnénk számítani. 

GÖD VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA MSZP-S
KÉPVISELÕI NEVÉBEN

PINCZEHELYI TAMÁS

FRAKCIÓVEZETÕ

6VÁROSPOLITIKA

Visszatekintve az eltelt három évre,
úgy látjuk, hogy a korábban megje-
lent félidõs értékelõ, illetve a 2005-ös
költségvetést bíráló írásaink továbbra
is aktuálisak és egyre jobban beigazo-
lódnak. Sajnálattal kell megállapíta-
nunk, hogy a város vezetése az elmúlt
három évben nem élt kellõképpen a
kínálkozó lehetõségekkel. Nem tudott
arculatot adni Gödnek, nem tudott
forrásokat teremteni, nem tudta a tele-
pülést bekötni a kistérség és a közeli
sikeres városok vérkeringésébe. Míg
a környékbeli települések látványos
fejlõdésnek indultak, Göd jócskán le-
maradt.

Mindeközben soha nem látott mér-
tékben eladósodtunk: a pártok több
mint félmilliárd forintnyi hitel felvé-
telét tartották szükségesnek. Ez a ren-
geteg pénz nem látszik meg az útja-
ink, a gyermek-, az egészségügyi, a
kulturális intézményeink gyarapodá-
sán.  Tudjuk az okot is: az újabb és
újabb kölcsönök nem elsõsorban a
fejlesztésekre, hanem a mûködésre
kellenek. Mindeközben luxuskiadá-
sok jellemzik a városvezetés minden-

napjait. Míg a felsõgödi óvoda épüle-
tei omlásveszélyesek és a hozzá veze-
tõ út csaknem járhatatlan - akárcsak a
strandhoz vezetõ út, immár hosszú
évek óta -, addig telik külföldi kirán-
dulásokra, több milliós jutalmakra.

Örülünk a felsõgödi tornacsarnok-
nak, de sajnáljuk, hogy a városnak ez
jóval többe kerül a valódi értékénél. A
különbözetbõl kifizethetõ lett volna
az az  millió forint, amit most a lakos-
ságtól szed be a városvezetés útépíté-
si hozzájárulás címén. Hogy az útépí-
tés megvalósulhasson (leghamarabb
2006 tavaszán), annak elõfeltétele to-
vábbi félmilliárd forintnyi bankköl-
csön. Ha megvalósul! Mert a város-
vezetés nyilatkozatai ez ügyben (is)
ellentmondásosak:  ha igaz, hogy a 7
intézményi utca megépítésének költ-
sége több mint 200 millió forint –
amint azt a polgármester e lap hasáb-
jain állította -, akkor hogyan is terve-
zik több mint tízszer ennyi utca meg-
építését alig kétszer több pénzbõl.

Göd: lendüle

MSZP Gödi Polgárokért Frakció: 

Együtt legyünk sikeresek!

A rendszerváltozás óta immár a negyedik önkormányzati ciklusban
tevékenykednek a települések fejlõdéséért, szellemi és kulturális
életének kiteljesedéséért, a helyi közösségek lakókörnyezetének
javítása, az infrastrukturális rendszerek kiépítése érdekében a
lakosság által közvetlenül megválasztott települési önkormányzatok.
Az 1990 óta mûködõ önkormányzati rendszer, a képviselõ-választá-
sok intézményrendszere kiállta az idõ próbáját.

A lakosság bizalmát 2002-ben elnyert Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete október végén töltötte ki mandátumának har-
madik évét. Az évforduló jó alkalmat kínál arra, hogy a testületben
helyet foglaló frakciók megvonják az elmúlt idõszakban végzett
munka mérlegét. Az értékelés, az elemzés lehetõséget kínál arra is,
hogy bemutassák azt is, hogy a jövõ évi önkormányzati választásokig
hátralévõ egy esztendõben milyen jelentõs várospolitikai feladatok
megoldását szorgalmazzák a város további fejlõdése érdekében.

A Gödi Körkép Szerkesztõsége a képviselõ-testület mindhárom
frakciójának, valamint az egyetlen frakcióhoz sem csatlakozott
Szegedi Sándor képviselõ úrnak is felkínálta a nyilvánosságot.
Lapunk felkérését mindannyian elfogadták, ám Szegedi Sándor
saját kérésére – objektív okok miatt – a decemberi számunkban él az
írásos megjelenés lehetõségével.

KÁVÉ

Az önkormányzat 3 éve
Ahogyan a frakciók látják
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7 VÁROSPOLITIKA

A Fidesz MPSZ a 2002-es választáson
két mandátummal szerzett keveseb-
bet, mint négy évvel korábban. Három
egyéni és 2 listás képviselõnk jutott
mandátumhoz. A jobboldal széthúzása
miatt döntõ különbségnek bizonyult a
szocialisták abszolút térnyerése.
Pongó István és Mudri József szemé-
lyében két független képviselõt is in-
tegráltak frakciójukba és többségük
tudatában más vélemények figyelmen
kívül hagyásával politizáltak. Kezdet-
ben midezt elrejtve, szocialista jovial-
itással közeledtek az ellenzékhez.

Ebben a helyzetben döntenünk kel-
lett, elfogadjuk-e a szocialisták által
felajánlott 3 bizottsági elnöki, két alel-
nöki pozíciót és több bizottsági helyet,
vagy határozott ellenzéki szerepet
megvalósítva, megelégszünk a folya-
matos bírálat lehetõségével.

Tagságunk, támogatóink és képvi-
selõink is azon a véleményen voltak,
fel kell vállalnunk a döntések felelõs-
ségét, részt kell vállalnunk a város ve-
zetésében akkor is, ha ez nagyon sok
munkával és várhatóan politikai hátrá-
nyokkal jár majd. A várospolitika ne
legyen Gödön a nagypolitikai adok-
kapok színtere.

Aztán hamar jött a fekete leves. A
ciklus eleji optimista várakozásokat
hamar lehûtötte a valóság. Kiderült, a
baloldali képviselõk zárt csoportot al-
kotnak, egységesen szavaznak, érde-
mi konzultációra, a vélemények for-
málására nincs mód. Valamennyi lé-
nyegi döntés a mai napig a legszûkebb
vezetés sajátja, a bizottsági elõkészítõ
munka megreked a formalitás szintjén
(példa: saját bizottsági elnökük az ál-
tala vezetett bizottsági ülés napján
tudja meg, hogyan is kell szavaznia).
Személyzeti ügyekben is – kinvezések
és elbocsájtások - hasonló elvet gya-
koroltak. (egyetlen példa: régi fõépí-

tész eltávolítása, új fõépítész kineve-
zése, személyérõl senkivel sem egyez-
tettek)

Ehhez az állapothoz kellett alkal-

mazkodnunk. Elsõdlegesnek tekintet-
tük a város intézményrendszerének za-
vartalan mûködtetését. Visszatekintve
a múltba, ebben nem volt fennakadás
a rendszerváltozás kezdete óta. Ebben
az évben azonban már jelentõs hitelt
kellett a város mûködtetéséhez felven-
ni (150 millió forint), amely a megala-
pozatlan bevételek tervezése miatt kö-
vetkezett be. Frakciónk elõre jelezte a
bajt, meg is jelentettük a Gödi Kör-
képben. Erre a szokásos ledorongoló
megjegyzéseket tette a város vezetése,

sõt a polgármester feljelentéssel fe-
nyegette meg frakciónkat. Diktatóri-
kus, beidegzõdött elveikbõl semmit
sem engedtek.

A Fidesz frakció még a ciklus ele-
jén döntött arról, hogy a szükséges fej-
lesztéseket az elviselhetõ mértékû ter-
hekig támogatja, akkor is, ha ezekhez
hitelek felvétele szükséges. Sajnos az
elõkészítõ szakmai munka többnyire
elnagyoltnak, érdemi döntésre alkal-
matlannak bizonyult. A fejlesztési ígé-
retek elsietettek, megalapozatlanok
voltak. Különösen fájó, hogy ami el-
készült, ahhoz sem sikerült kellõ mér-
tékû állami támogatást szerezni.

Fent említett megalapozatlanság és

szakmai hozzáértés hiányában több
fontos beruházás is meghiusult: Ígéret
maradt eddig a Mûvelõdési Központ
építése a Kincsem udvaron. Középis-
kola alapítása Göd új központjában.
Hosszú távon a szemételhelyezés biz-
tosítása. A városi komposztáló létre-
hozása. Amelegvizû strand reális mér-
tékû fejlesztése. A thermálvíz ásvány-
vízként történõ palackozása. Az intéz-
mények elõtti utak városi forrásból
történõ burkolása. A csapadékvíz el-
vezetés rendezésében elmaradt lépé-
sek. A Duna part rendezése.

Jelenleg a baloldal (Pongó István
pár hónappal korábbi kiválását köve-
tõen) nincs többségben. Ez némileg
növeli a jobboldal mozgásterét, felté-
ve, ha a jobb oldalon ülõk képesek az
együttmûködésre. A Fidesz frakció
nyitott erre a közös munkára.

Ahogy eddig is, ezután még inkább
lényeges döntéseket csak alapos szak-
mai vizsgálat után támogatunk. Ezek
közül a legfontosabb a Helyi Építési
Szabályzat elfogadása, amely megha-
tározza az egész város jövõbeni képét.
Ennek a tervnek már egy éve el kellett
volna készülnie. Elõre kell lépni a sze-
lektív hulladékgyûjtés tekintetében is.
Új strandöltözõk építése szükségsze-
rû. Az intézmények elõtti aszfaltozás
kötelezõ!

A Fidesz frakció kiemelt fontossá-
gúnak tartja a 2006 évi költségvetés
elkészítését, a mûködési hiteleket le-
hetõség szerinti kizárását. A frakció
csak a reális bevételek tervezésével tá-
mogatja ezt a költségvetést. Az önko-
rányzat 2006. évi legfontosabb felada-
ta, a város teljes eladósodásának meg-
állítása.

LENKEI GYÖRGY

FRAKCIÓVEZETÕ

A POLGÁRI SZÖVETSÉG FRAKCIÓ

NEVÉBEN

tben az eladósodás útján
„Ha a bölcs és becsületes polgárok lemondanak arról,

hogy saját maguk irányítsák az ország sorsát, akkor az lesz a büntetésük,
hogy ostobák és gazemberek fognak uralkodni rajtuk”. 

(Platón)

A Fidesz frakció
három éve

Képviselõcsoportunk egyik leg-
fõbb küldetése az önkormányzati
munka nyilvánosságának biztosítása.
Ennek érdekében idõrõl idõre megje-
lentetjük kiadványainkat: a Városvé-
dõ újságot, valamint a körzeti híradó-
inkat, mint például a „Kettes” és a
„Hatos”. Akik internetes eléréssel is
rendelkeznek, azok számára szinte
elsõkézbõl adjuk a gödi aktuális híre-
ket internetes honlapjainkon, melyek
a jövõben egységesen elérhetõk a
könnyen megjegyezhetõ
http://varosvedok.hu címen. 

Három éven keresztül Polgári
Frakció volt frakciónk neve. A párt-
irányítástól független, kizárólag a vá-
ros érdekében történõ tevékenysé-
günk hangsúlyozása érdekében úgy
döntöttünk, hogy a továbbiakban
„Pártoktól Független” jelzõvel illet-
jük frakciónkat, amely 2005. szep-
temberben kibõvült egy harmadik
képviselõvel Pongó István személyé-
ben. A bõvülés bizonyítja, hogy a

pártpolitikát félretéve, eltérõ beállí-
tottságú emberek is tudnak eredmé-
nyesen együttmûködni.

Munkánk intenzitását jól szemlél-

teti az utóbbi 26 testületi ülés jegyzõ-
könyve alapján készült grafikonunk,
amely azt ábrázolja, hogy mely kép-
viselõ hányszor szólalt fel 2003-ban

(fehér téglalapok), 2004-ben (csíkos
téglalapok) és 2005-ben (fekete tégla-
lapok). A felmérésbõl kihagytuk a
polgármester és alpolgármester hoz-
zászólásait, mivel õk az elõterjesztõi a
hivatalos anyag nagyrészének. Figye-
lemre méltó, hogy az MSZP frakció 6
képviselõje összesen sem szólalt an-
nyiszor fel, mint a Pártoktól Függet-
len Frakció bármelyik tagja egyedül.
Természetesen a felszólalás önmagá-
ban nem erény, de látván, hogy olyan
képviselõ is akad, aki az eddigi 3 év-
ben egyetlen egyszer sem szólalt
meg, adódik a kérdés: miként vitat-
hatják meg a problémás kérdéseket a
képviselõtársaikkal, miként képvisel-
hetik választóikat azok, akiknek egy
szavuk sincs a testületi üléseken.

DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ, 
RÁBAI ZITA, 

PONGÓ ISTVÁN

PÁRTOKTÓL

FÜGGETLEN FRAKCIÓ
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Alexy Norbert az SZDSZ Pest megyei
2. számú választókerületének a képvi-
selõ-jelöltjeként jelent meg a gödi Li-
berális Napon. Jelöltségét aznap jelen-
tették be Vácott.

Göd, Szõdliget és Vác tartozik ebbe
a körzetbe, bejutása esetén a gödi libe-
rális polgárok érdekeit is szeretném
képviselni a Parlamentben. Bár elsõ-
sorban a liberálisok támogatásukra
számít, de minden egyes választókerü-
leti lakos érdekképviseletet el kívánja
látni. A Liberális Hét gödi állomásán
elmondta, hogy „hosszú hajrát nyit-
nak” az ismertségért, ami e pillanatban
még körzet szerte alacsony. Helyi fóru-
mokat kívánnak szervezni az itteni
csoporttal is, és részt vesznek egyéb
rendezvényeken. A helyi göd-
szõdliget-váci elektronikus médiu-
mokban az elérhetõségeinket – ahová
észrevételeket várunk – közzéteszik. 

- Olyan helyi témákat keresünk, ami
akár az egy-egy településen foglalkoz-
tatja a lakosokat. Pl. a környezetvédel-
mi aktivistákkal történt beszélgetésen,
amikor Persányi Miklós miniszter úr
Vácott járt, Gödrõl is szép számmal
vettek részt. E kérdéskör nagyon fon-
tos mindhárom településen, Göd kör-
nyékén is vannak ilyen problémák. Én

úgy látom, hogy– éppen az SZDSZ li-
berális megközelítés miatt – higgadt és
mérsékelt megoldást tudok kínálni,

szemben egyes „mélyzöld” hozzáál-
lással, ami nem mindenki számára el-
fogadható. 

Ami nagyon fontos, és Gödöt és

Szõdligetet is érinti: a közúthálózat, il-
letve a csatornázás fejlesztése. Mind-
három település számára nagyon hang-

súlyos kellene legyen az idegenforga-
lom fejlesztése. A Duna közelsége ha-
talmas lehetõségeket rejt, vannak olyan
területek, melyeken ebben az irányban

kellene elmozdulni! Vácott pedig a vá-
ros történelmi múltja, hangulata te-
remthet ehhez kiváló alapot.

Az elmúlt idõszakokban is történt
sok fejlõdés, és egy-két éven belül
megvalósul a 2-es útnak egészen Vá-
cig való kétsávosra szélesítése. Ebben
nagy szerepet vállalt a liberális párt ál-
tal vezetett Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium. Eredmények születtek
sok területen, ám azokat tovább lehet
gyarapítani!

Alexy Norbert a fiatal, többdiplo-
más szakemberek generációjának
tagja. Programozó-, programtervezõ
matematikus és matematika tanár, az
EU-pénzügyek szakértõje, egy 150 fõs
informatikai társaság egyik igazgatója.
Veszprémbõl 1996-ban költözött
Szõdligetre, majd 2002-ben Vácra,
ahol három évig önkormányzati képvi-
selõ, bizottsági tag volt.  Nõs, két kisfia
van. 2002-ben lépett be az SZDSZ-be,
2004 õszén a váci szervezet elnökének
választották. Szoros és állandó kontak-
tust tart fenn a gödi SZDSZ-szervezet-
tel. 

Elérhetõségei: 2601 Vác, Pf: 344,
nalexy@hotmail.com, (27) 302 403,
(20) 468 0092

KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

Gödöt, Szõdligetet, Vácot képviselné a Parlamentben

Liberális Hét és Liberális Nap
Az SZDSZ az Internet útján kérte ki a ma-
gyar lakosság véleményét fontos, de a politi-
ka által kevesebb figyelmet kapó kérdések-
rõl. Elindították a www.azenorszagom.hu
weboldalt, ahol alapvetõ emberi és közössé-
gi értékekkel kapcsolatban tettek fel kérdése-
ket: hitrõl, családról, a kissebségek jogairól,
az egyén döntési szabadságáról. A Liberális
Hét során pedig lakóhelyükön keresték meg
az embereket, hogy „együtt találják ki a foly-
tatást”, elsõ lépésként a liberálisok program-
jának elkészítését.

Gulyás József alelnököt – országgyûlési
képviselõt, Pest Megye Közgyûlésének tagját
– a gödi Liberális Napon az országjárás cél-
járól és eredményességérõl kérdeztem, s õ
válaszában a következõket mondta:

- ASzabad Demokraták Szövetsége szer-
vezte Liberális Hét eseménysorozatának az
ország 95 városa és a fõváros lakói voltak ré-
szesei. Közéleti fórumok, szakmai viták zaj-
lottak nagyon komoly részvétellel. Fontos
számunkra programunknak a következõ
kormányzati ciklusra való elõkészítéséhez.
Aközvetlen visszacsatolással megismerjük a
választópolgárok véleményét programunk
középpontjában álló ügyekrõl, így: az adók
csökkentése; a magyar gazdaság versenyké-
pességének erõsítése; a szakorvosi ellátás és
általában az egészségügy minõségének javí-
tása; oktatásügyi; az államigazgatás, az álla-
mi bürokrácia visszaszorítása. Szerveztünk
kulturális rendezvényeket is a fõvárosban,
Pest megyében, pl. Szentendrén egy mûvé-
szeti fesztivált.

Sikeresnek értékelem a hetet! Nekünk
mindig problémát okoz, hogyan tudjuk lát-
tatni magunkat, közvetíteni a liberális értéke-
ket, megismertetni programunkat. Most a je-
löltállítási folyamat végéhez közeledve poli-
tikusainkat is bemutathattuk. 176 egyéni
körzetben önálló jelöltet állít az SZDSZ.

Már több mint 150-ben eldõlt a személy kér-
dése. Érdekes tény, hogy az SZDSZ képvise-
lõ-jelöltjei a korábbi parlamenti választáso-
kon mindig több szavazatot kaptak, mint a
pártlista. Ez azt bizonyítja, hogy egy sor je-
löltünk – miközben a párt országos támoga-

tottsága 5-6 % – 10 egynéhány százalékos
eredményt tudott elérni. Ez erõsíti a párt tá-
mogatottságát. Abban bízunk, hogy Alexy
Norbert is jelölt lesz 2006-ban! Norbert na-
gyon jól ismeri a körzetet, nem csak Vácra
készít programot. Valamennyi települése
problématérképét elkészíti, és az embereket
foglalkoztató helyi kérdésekre  igyekszik vá-
laszt adni. 

- Felsorolt fontos, közéleti problémákat,
amelyek megoldását csaknem minden párt
zászlajára tûzi. Milyen stratégia vezeti az
SZDSZ-t a problémák megszûntetésében?

- Az alapkérdések valóban azonosak,
csak eltérõek a pártok válaszai. Mi alapvetõ-
en liberális szemléletet képviselünk: A gaz-
daság versenyképességét valóban az adók
csökkentésén, a járulékterhek csökkentésén
keresztül képzeljük el. Ha meg tudjuk erõsí-

teni a magyar vállalkozói szférát, és ver-
senyképessé tudjuk tenni a magyar gazdasá-
got, akkor keletkeznek olyan többletjöve-
delmek, amelyek visszaforgathatók. Az el-
múlt években pl. különösen a szakorvosi és
kórházi ellátásban egyre tarthatatlanabb
helyzetek alakultak ki. Az egészségügyben
kifejezetten más megoldást képviselünk,
mint a szocialisták vagy a konzervatívok.
Meggyõzõdésünk, hogy a magyar állam a
költségvetésbõl nem képes százmilliárdokat
az egészségügyre áldozni. Akkor nem sza-
bad megvárni, hogy becsõdöljön az intéz-

ményrendszer, az európai példák figyelem-
bevételével tõkére van szükség! Nem min-
den áron privatizálni a kórházakat, de mû-
ködõ tõkét kell bevonni a minõségi szolgál-
tatások biztosításához az, és szükséges egy
több-biztosítós rendszer kiépítése a mono-
polhelyzet megszüntetésére. 

- Sokan elfogadják a tõkebevonás szüksé-
gességét azzal a feltétellel, hogy maradjon az
állam többségi tulajdona, s csak nemzeti tu-
lajdonú tõkét engedjünk ezekbe az államilag
és társadalmilag fontos szférákba. Hogyan
vélekedik azok véleményérõl, akik szerint a
világszerte hagyományosan állami feladato-
kat – pl. egészségügy, közlekedés, közmûvek
– ne adjuk ki a kezünkbõl?

- Számunkra csak egy dolog a fontos, pl.
a kórház nem vihetõ ki az országból, hogy
egészségügyi célú maradjon az ingatlan, és
hogy annak a feladatnak az ellátására kell
szerzõdni, melyet meg kívánunk oldani.
Nem szabad olyan fékeket beépíteni, ami
megnehezíti a tõke beáramlását. Nem a tu-
lajdonrész az érdekes, hanem a betegek jo-
gai, azok biztosítására szükséges garanciális
elemeket bevonni a privatizációba. Ugyan-
akkor nagyon körültekintõ jogszabályokra
van szükség, ez jogalkotói feladat. De nem
tudjuk elfogadni, hogy a helyzet ne változ-
zék, konzerválása nem érdeke sem a beteg-
nek, sem az orvosnak! 

- Márt beindult a kampány. Mire számíta-
nak a következõ évi választások során?
Önökben megfogalmazódott már az elvárás,
mit szeretnének elérni? 

- Arra számítunk, hogy az SZDSZ támo-
gatottsága meg fog erõsödni, úgy jutunk be a
Parlamentbe. Pártunkon belül én foglalko-
zom a jelöltállítással. Az Európa-parlamenti
választási eredményhez képest is – ahol az
SZDSZ közel 8 %-os eredményt ért el – úgy
érzem, képesek leszünk erre. 

Dr. Mõdlinger Pál gödi SZDSZ-elnök Gulyás Józseffel és Alexi Norberttel

Jobb szélen Alexi Norbert
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Folytatás az 1. oldalról.
... De a fõ érv mégis csak az, hogy fel-

ismertük, egy ember vállára nem rakhat-
juk rá a párt terheit.  Köztudott, hogy ed-
dig Lenkei György vezette az önkor-
mányzati frakciót és a pártot is, akire
rengeteg munka és a szerteágazó felada-
tok sokasága hárult. Eredményesen sze-
retnénk szerepelni a 2006-os választáso-
kon, melynek elõsegítése érdekében
megosztottuk egymás között a feladato-
kat. A helyi Fidesz szervezet döntése
alapján Lenkei György irányítja a frakci-
ót, jómagam pedig a politikai szervezet-
re, a párt vezetésére koncentrálok. Atag-
ság abban bízik, hogy a Településellátó
Szervezet irányításában betöltött 23 éves
igazgatói tapasztalatomat és szervezési
tudásomat pártelnökként is eredménye-
sen hasznosítom. Jobb és szervezettebb
munkával készülünk az országgyûlési
választásokra.

- Az által, hogy az Ön kezében van a
karmesteri pálca, mennyiben változik a
Fidesz politikai stílusa, hangneme?
Képletesen szólva, milyen húrokat kí-
vánnak megpendíteni a választások kö-
zeledtével, az Önre jellemzõ mérsékelt
hangvételt felváltja egy ércesebb, radi-
kálisabb hanggal párosuló stílus? 

- A Fidesz Gödön eddig is konstruk-
tív módon támogatta a település fejlõdé-
sét, mivel számunkra a lakosság érdeke
az elsõdleges. A választópolgárok 2002-
ben a szocialistákat hatalmazták fel a te-
lepülés irányítására. AFidesz minden ér-
telmes elképzelést támogat, ugyanakkor,
ha szükség van rá „nemmel” szavaz,
amennyiben a szocialista városvezetés
döntése nem a lakosság érdekeit képvi-
seli. Ezért az eddigi hibákat árnyaltab-
ban taglaljuk, s a párt által elképzelt jobb
jövõképet jelenítjük meg az írott sajtó-
ban, elsõsorban a Polgári Összefogás
Gödért címû kiadványunkban. 

- Ha jól értem, akkor Ön – tiszteletre-
méltó nyíltságával – nem kevesebbet
mond, mint azt, hogy a „nagypolitiká-
tól” eltérõen várospolitikai, városvezeté-
si kérdésekben a gödi Fidesz együttmû-
ködik a helyi MSZP-vel? 

- Fontos, az egész várost érintõ kérdé-
sekben, igen. A helyi várospolitika nem
az országgyûlés színtere, az útépítés és a
strandfejlesztés nem lehet pártpolitikai
kérdés. Helyi szinten a szakszerû, az ér-
telmes és racionális megoldásokat kell
támogatnunk. S ha a szocialisták képvi-
selõ-testületi elõterjesztései az aktuális
várospolitikai kérdés megoldásában eb-
be az irányba mutatnak, akkor természe-
tesen mi is elfogadjuk azok megvalósítá-
sát. De ha ez hiányzik a döntést elõkészí-
tõ munkában, akkor az elõterjesztés el-
len szavazunk, amelyre számos példa
van.

- S mit tennének a város érdekében
másképp?

- Gazdasági vezetõként az elmúlt hu-
szonhárom év alatt a település tíz veze-
tõjével dolgoztam együtt. Tíz vezetõ, tíz
stílus. Ám munkám során mindegyikkel
megtaláltam a közös hangot, együtt tud-
tam dolgozni velük Göd érdekében. Ha
a Fidesz kap felhatalmazást a város irá-

nyítására, ha a mi pártunk adja a polgár-
mestert, akkor más stílusban és más
koncepció alapján dolgoznánk. Jobban
támaszkodnánk a polgármesteri hivatal
szakmai apparátusára, amelyben kiváló
szakemberek - mérnökök, közgazdász-
ok, jogászok -, hozzá értõ emberek dol-
goznak, akiknek a szellemi kapacitása
nincs kellõképpen kihasználva. Javíta-
nánk az információáramláson, jobban
bevonnánk õket a döntések elõkészítésé-
be. Ma ugyanis kizárólag a szûk vezetõi
körben dõlnek el a kérdések. Mi más-
ként tennénk. Lelassultak az elõkészítõ
folyamatok, késlekedik a helyi építési
szabályzat kialakítása, a strandberuhá-
zás, mint ahogy a termálvíz palackozása
is. A város kommunális hulladékának
hosszú távú elhe-
lyezése is megol-
dandó kérdés. Bi-
zonyos dolgokban
gyorsabb és hatá-
rozottabb szakmai
munkát képze-
lünk el. S mind-
ezek mellett ag-
gasztónak tartjuk
a város költségve-
tési helyzetét, hi-
telfelvételi politi-
káját és a hitel
mértékét. Szerin-
tünk át kell szer-
vezni a kiadási
struktúrát ahhoz,
hogy ez a negatív
folyamat ne foly-
tatódjon, hiszen
2007-ben veszi kezdetét a jelentõs hitel-
törlesztõ részletek visszafizetése. 

- Ön azt hangsúlyozza, másképpen
irányítanák a várost, súlyosnak tartják
az önkormányzat hitelállományát,
ugyanakkor, hogy csak a legutóbbi pél-
dát említsem, a Fidesz frakció is meg-
szavazta az útépítésre fordítandó 504
millió forint hitel felvételét… De az is
tény, hogy a strandfejlesztésnél a mérsé-
keltebb, a város erejét jobban tükrözõ 2
milliárdos beruházást támogatják a 6,5
milliárdossal szemben.

- A várost fejleszteni kell! Ebben
egyetértünk a baloldallal. Az is érthetõ,
a szocialisták meg akarják mutatni a vá-
rosnak, hogy újat, fejlõdést hoztak a te-
lepülés életébe ebben a ciklusban. A
kérdés az, hogy ezt milyen áron és mi-
lyen körülmények között valósítják
meg. A Fidesz fejlesztés párti, de arra is
figyel, hogy a kiadások ne jelentsenek
elviselhetetlen terhet a költségvetésre.
Az útépítésre szükség van, hiszen az el-
múlt években alig épült út. Ezzel egyet-
ért a lakosság is, hiszen támogatja, sõt
magára vállalja terhek egy részét a fej-
lõdés érdekében. Az 504 milliós hitel
nagyjából évi 30-35 millió forint kiadást
jelent 20 éven keresztül. Ahitel felgyor-
sítja a fejlõdést, egyszerre 20-22 kilo-
méter utat építhet az önkormányzat a la-
kosság támogatásával. Az évenkénti 30-
35 millióból mit lehetne építeni? Ez jó
döntés, az út itt lesz, ezt már senki nem
veszi el Gödtõl. A stand fejlesztését is

támogatjuk, hiszen az önkormányzat
egyetlen mûködõ létesítménye, amely
jóval több pénzt is hozhatna a városnak.
A beruházás megtérülne, a melegvíz, a
köré épülõ vendéglátás, a szálloda és az
egyéb szolgáltatások vonzanák az em-
bereket, a kiépített infrastruktúra emel-
né a város színvonalát. Másfél-kétmilli-
árdos beruházás felelne meg a város le-
hetõségeinek és igényeinek, hiszen a
Széchenyi Tervben is 0,8-1,2 milliárdos
tervvel pályázott Göd. S abban a terv-
ben szinte minden szerepelt, amire
szükségünk van. A 2002-es terv mai
árakon, 2 milliárdból megvalósítható.
Ezt többszörösen meghaladó beruhá-
zásra nincs szükség! A német cég 6,5
milliárdos ajánlata túlzott. Lépésrõl lé-

pésre kívánunk
haladni. Ezért
kezdeményezé-
sünkre a képvi-
selõ-testület 50
millió forint hi-
telfelvételt sza-
vazott meg egy
új 300 négyzet-
méter alapterü-
letû öltözõblokk
felépítésére. A
közel 70 milliós
beruházás ha-
marosan elkez-
dõdik, amely
funkcionálisan
illeszkedik a ké-
sõbb megvaló-
suló fejlesztési
tervekbe. Az át-

meneti idõszakban is indokolt lenne a
medencék felújítása, és egy 50 méteres
új sportmedence építése. Reméljük, a
jövõben a város új pályázati lehetõsége-
ket talál és ennek eredményeképpen kö-
zösen valósíthatjuk meg elképzelésein-
ket..

- A települést huszonhárom éve igaz-
gatóként szolgáló vezetõ megfontoltsá-
gával beszélt a fejlesztési lehetõségekrõl.
Amirõl az jut eszembe, hogyan tudja ön-
magában feloldani az olykor egymásnak
feszülõ szerepeket, hiszen két évtizede a
település alkalmazásában áll, önkor-
mányzati képviselõként esetenként ellent
kell mondani a polgármester úrnak, aki
a civil életben az Ön munkáltatója. Rá-
adásul megválasztották a legnagyobb
ellenzéki párt elnökének. Hogyan lehet
így hatékonyan politizálni?

- Nem könnyen. Sok nehézséget is je-
lenthet. Kétségtelen, hogy annak a kép-
viselõnek sokkal könnyebb a dolga a bí-
rálatban, aki nem helyben dolgozik,
semmilyen módon nem függ a helyi vi-
szonyoktól. Az „itthon lét” azonban sok
ismeretet ad a város napi dolgairól. Gaz-
dasági munkám révén szinte mindent tu-
dok Gödrõl, ezt a tudást igyekszem ka-
matoztatni képviselõi munkámban is a
település javára. Az „átfedések” keltette
problémákat ez idáig sikerült kulturáltan
megoldani, elsõsorban a Fidesz csoport
egységes fellépésének, az elnökség ösz-
szehangolt munkájának köszönhetõen.

- Az ésszerû kompromisszumok híve?

- Igen. Az ésszerû kompromisszu-
mok híve vagyok. Azokat támogatom, s
elfogadom, melyek a város érdekében
jönnek létre. Tudomásul kell vennünk,
hogy mindenkinek lehet értékes gondo-
lata, s el kell tudni fogadni mások véle-
ményét is.

- Ez igaz, de az is meglehet, hogy a
politikus Markó Józsefrõl ellenfelei nem
így vélekednek.

- Bizonyára. De azt sem árt ellenfele-
im figyelmébe ajánlani, hogy a várospo-
litika nem a harc színtere, itt az együtt-
mûködés a lényeg, nem a háború. Ha a
politikai pártok és civil szervezõdések
egymást gyalázzák és próbálják lejárat-
ni, abból a város semmit sem profitál,
akkor csak elvesznek az erõk és az ener-
giák. Én mindig azt mondom, hogy ab-
ban versengjünk, ki a kreatívabb, ki tesz
több jót a város és polgárai javára. Akö-
zös dolgokat kell megtalálni, és azokat
kell támogatni, természetesen a külön
véleménynek is teret adva.

- A jobboldalon legalább négy poten-
ciális polgármester-jelöltet tarthatunk
nyílván, akik valamennyien gyõzelemre
esélyes szuverén egyéniségek.  Az nem
kérdés, hogy szükség van az összefogá-
sukra, de lát-e Ön esélyt arra, hogy hár-
man feladják egyéni ambícióikat, s be-
álljanak egy közös jelölt mögé?  

- Az elõzõ választás eredménye azt
mutatja, hogy szükség van a jobboldal
összefogására. A jobboldal jóval tagol-
tabb, többféle irányzattal mûködik, így
több a polgármester-jelölt is. Ennek
most is megvan a reális lehetõsége. Ha a
jobboldal gyõzni szeretne, akkor össze
kell fogniuk a jelölt aspiránsoknak. Sok
a tennivaló, szükség van mindenki tudá-
sára. Eltökélt célom, ha nekem valami-
lyen szerep jut a városvezetésben, hogy
megteremtsük a széles körû összefogás-
sal mûködõ városvezetést. 

- Van realitása a jobboldali összefo-
gásnak, a polgármester-jelöltek integrá-
lásának?

- Jó esélyt látok rá, hiszen valameny-
nyien a városért dolgozunk, s magam-
ban is látok annyi képességet, hogy elõ-
segítsem ennek megvalósulását.

- Ezek szerint ön a Fidesz polgármes-
ter jelöltje?

- Ebben a kérdésben még nem dön-
tött a szervezet, de felelõsséget érzek a
jobboldal választási sikeréért, s a legna-
gyobb ellenzéki párt vezetõjeként ennek
szellemében igyekszem politizálni.

- Mikor tekintené magát sikeres párt-
elnöknek? 

- Természetesen akkor, ha a tavaszi
országgyûlési választáson ismét a Fidesz
jelöltje gyõzne a 2-es számú választóke-
rületben. Imre Zsolt már kétszer nyert,
reméljük ismét a mi jelöltünk lesz a
gyõztes! A sikerre igazán az tenné fel a
koronát, ha az integrált jobboldal õsszel
többséget szerezne az önkormányzat-
ban, s a mi polgármester-jelöltünk kapná
a legnagyobb támogatást a lakosságtól.

Köszönöm az interjút, jó munkát kí-
vánok!

VETÉSI IMRE

A várospolitika nem lehet a pártharcok színtere
Markó József, a Fidesz új elnöke kettõs gyõzelmet vár a 2006-os választásokon



1 fõ munkatársat keres
iktató-irattáros munkakör

betöltésére
A munkakör betöltésének feltételei:

magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, középiskolai végzettség vagy közép-
fokú szakképesítés, alapvetõ számítástechnikai ismeretek

Elõnyt jelent:
polgármesteri hivatalnál vagy más közigazgatási szervnél, 

illetve bíróságnál szerzett iktatási gyakorlat

A jelentkezés tartalmazza a jelentkezõ:
rövid szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget, illetve 

szakképesítést tanúsító okirat másolatát, egy hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, vagy nyilatkozatát a büntetlen elõéletrõl.

Jelentkezési határidõ: 2005. november 15.
Érdeklõdni a 27/530-041-es telefonszámon lehet.
Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény szerint történik.
DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

10HÍREK - INFORMÁCIÓK

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 
november 17. csütörtök 15-17 óráig - Göd, Polgármesteri Hivatal

december 1. csütörtök 13-15 óráig - Vác, Városháza
december 8. csütörtök 15-17 óráig - Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

december 15. csütörtök 15-17 óráig - Göd, Polgármesteri Hivatal
Érdeklõdni vagy üzenetet hagyni a 06-70 284 8942 telefonszámon lehet.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET következõ, tervezett ülése 
november 24-ikén, csütörtökön 09.00 órakor kezdõdik.

Érdeklõdni vagy üzenetet hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Dávid Miklósné sz.: Szabó Sára 61 éves
Laluja László 54 éves
Szalay Béláné sz.: Gyenes Magdolna 78 éves
Eszenyi Bertalanné sz.: Ruda Erzsébet 92 éves
Csombok József 84 éves
Pogány László 84 éves
Csillag László 64 éves
Takács Mihályné sz.: Csurai Terézia 90 éves
Budapest XII. kerületben 68 éves korában elhunyt 
Szelle Árpádné 2005. október 19-én.

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, – barátoknak,

klubtársaknak, szomszédoknak – akik szeretett elhunytunk, 
Kálmán István temetésén részt vettek és tiszteletbeli 

virágjaikat elhelyezték a sírhanton. 
A gyászoló család

Gödön házasságot kötöttek:
Szitás Ildikó Boskó László
Nagy Johanna Czefrenek Andás István
Veres Ildikó Julianna Turai Péter Károly
Juhász Andrea Johanna Simon Menyhért
Tóth Katalin Tarnóczy Zsolt Mihály
Szõke Zsuzsanna Soproni Zsolt Mihály
Demeter Szilvia Juhász Tamás
Kiss Angelika Klára Czidor Roland
Szincsák Szilvia Tolnai Péter Pál
Horváth Ivett Mostoha Tamás

Sok boldogságot kívánunk! 

Meghívó
A Kastély Óvoda Alapítványa jótékonysági bált szervez

2005. november 12-én 18 órától a Huzella iskola ebédlõjében. 
A bál bevételét az óvoda épületek udvarainak fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Vacsorás belépõ: 2500,- Ft. Igény esetén kérjük,  jelentkezzenek az óvodában - a rendelés
miatt - a 27-532-235 telefonon.

Támogató jegyek 500,- és 1000,- Ft-os áron az óvodában(Göd, Béke u. 3.) vásárolhatók.
Hívunk, várunk minden kedves érdeklõdõt, támogatót, aki együtt töltene 

velünk egy kellemes estét!

A találkozás reményében: ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUM

Értesítjük az érintetteket, hogy a város teme-
tõiben 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
járt le idén. 
Alejárt és meg nem váltott sírhelyek 1 év
türelmi idõvel újra felhasználhatók temet-
kezés céljára. 

A sírhely-megváltás díja: egyes sír-
hely 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 Szer-
vezet központjában lehetséges: 2132
Göd, Duna 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.

Közlemény sírhelyek megváltása

Meghívó
A Gödi Felvidékiek Köre szeretettel meghívja a klub tagjait, 

valamint az Erdélybõl, Kárpátaljáról és Délvidékrõl Gödre települt társait
a Felvidékiek Körének találkozójára november 25-ikén, 16 órára

a József Attila Mûvelõdési Ház elõadótermébe!
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 72.

Program: az újabb tagokkal való ismerkedés, beszámoló 
a IV. Komáromi Találkozóról, a 2005/2006. évi tervek 

megbeszélése, programfelelõs választása
Mindenkit szeretettel várunk!

A Felvidékiek Köre nevében: LENGYEL ERZSÉBET

A világban több helyütt jelentkezõ fertõzé-
ses esetek foglalkoztatják a gödieket is. A
madárinfluenzától nem megijedve (de a
„jobb félni, mint megijedni” elv szerint)
foglalkozzunk egy kicsit a dologgal: 

Bár jelzések szerint a  városban több
helyen az utcákon szabadon is szaladgál-
nak szárnyas jószágok, szerencsére ez nem
jellemzõ Gödre. A tartásukkal kapcsolat-
ban általánosságban is érdemes megfogad-
ni a tanácsot, hogy legalább az etetésükre,
itatásukra zárt (fedett) helyen kerüljön sor,
mert akkor a vadon élõ társaik semmiféle
fertõzést nem adhatnak tovább azzal, hogy
pl. beleisznak vizükbe. Ez jelenti ugyanis a
potencionális veszélyt!

Göd Város Önkormányzat Helyi Állat-
tartási Rendelete (23/1999. 11. 03. sz.) ma-
gasabb rendû jogszabályok alapján írja elõ
a háziállatok, köztük a szárnyasok tartásá-
nak feltételeit. 

Az állatok tartásával kapcsolatos elõ-
írások között találjuk, a 8.§-ban:

(1) A tartható állatok száma az állattartó
épületek nagyságának és az alkalmazott
technológiák függvénye, ahol a rendelet db
számot nem ír elõ.

(2) Az állat tartása a környezetet nem
károsíthatja, az emberek és az állatok
egészségét nem veszélyeztetheti.

(3) Az állatokat kerítéssel elkülöní-
tett részen, káros környezeti hatások
okozása nélkül /bûz, zaj stb./ kell tar-
tani!

Magyarországon nem volt fertõzéses
eset. Az illetékes Vác-kerületi fõállatorvos
veszély esetén azonnal jelezni köteles a
jegyzõk felé, hogy milyen óvintézkedése-
ket kell megtenni.

A legutóbbi központi intézkedéssel
Magyarországon is kötelezõ a baromfit
zárt térben tartani. Dékány András, a föld-
mûvelésügyi tárca szóvivõje tájékoztatása
szerint október 26-ától érvényes az
FVM-rendelet, mely szerint „házi ba-
romfit nem lehet más baromfival egy lég-
térben tartani, nem lehet az élõ baromfit
és egyéb madarakat piacra vagy kiállítás-
ra vinni. A baromfikat fedett helyen kell
etetni, valamint tilos olyan vizet használ-
ni itatásukhoz, amelyhez vadon élõ mada-
rak is hozzájuthatnak.

KKÉ

Zárt térbe!
Házi szárnyasok tartásáról 
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KÖNYVTÁRUNK IRODALMI 
KÁVÉHÁZÁNAK VENDÉGEI LESZNEK

2005. NOVEMBER 11-én, PÉNTEKEN 18 órakor

Závada Pál – író, szociológus
Deák Krisztina – filmrendezõ

Beszélgetõtársuk: Tarján Tamás –irodalomtörténész
A rendezvény elõtt, 1/2 4-kor lehetõség nyílik a

„JADVIGA PÁRNÁJA” c. film megtekintésére.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt 

a Göd Városi Könyvtárba: 
Göd, Pesti út 72. Tel: 06-27/532-155

E-mail cím: godi-vkonyvtar@freemail.hu
A belépés díjtalan!

Létezésed összeköt emberi
létemmel,

õsködbõl titkokból Isten te
lélegzel

legzengõbb a szél muzsikád
ezernyi csillagdal

selymes rétjeidnek illatos 
hajával.

Évszakonként szemlélem
nevedet természet

hiszen veled születik minden
költészet

alkonyatod nékem szívem 
békehimnusza

változó természetem viharos
románca.

Péterszegi Sándor

Vihar
románc

Új könyveink:
Központi könyvtárban: Morris, Desmond:
A boldogság természete; Mankiewicz,
Richard: A matematika históriája; Redfield,
James: A mennyei prófécia; Donáth Tibor:
Anatómia - élettan; Koontz, Dean R.: Az el-
jövetel; Saint-Exupéry, Antoine de: Citadella;
Csath Magdolna: Egy éve az EU-ban;
Newman, Fran: Gyermekek krízishelyzet-
ben; Mankell, Henning: Hamis nyomon;
Schäffer Erzsébet: Hol nem volt; Patterson –
Gross: Háromszoros kín; Albert Györgyi:
Miért pont én?; Ranschburg Jenõ: Szülõk let-
tünk; Mayle, Peter: Örökké Provence; Nyíri
T.: A filozófiai gondolkodás fejlõdése; Feuer
Mária:Afirka lélektana; Conran, Terence:A
konyha; Bartol, Vladimir: Alamut; Christie,
Agatha: Befejezetlen portré; Bollinger: Cser-
jék; Szepes Mária: Csillagjóga; Parti Nagy
Lajos: Grafitnesz; Graf, Claudia: Holdkalen-
dárium; Raichlen, Steven: Grill; Gavalda,
Anna: Szerettem õt; Szép versek, 2005; Sills,
Judith: Szállj le a döglött lóról!; Roberts,
Nora: Törvényes úton; Christie, Agatha: Tá-
vol telt tõled tavaszom; Roberts, Nora: Vér-
áztatta föld; Bennett, David: Metró; A kis-
gyermekek dührohamai és egyéb rossz visel-
kedési formák; Skármeta, Antonio: A költõ
lakodalma; Christie, Agatha: A lányom min-
dig a lányom; Plattner, E.: Anevelés minden-
napi mûvészete; Thompson, June:Terhesség;
Christie, Agatha:Arózsa és a tiszafa; Avilág
helyzete 2005; Roy, Arundhati:Az Apró Dol-
gok Istene; Kürti Gábor: Gyógyítás otthon;
King, Stephen: Hasznos Holmik; Iskolavá-
lasztás elõtt Pest megyében, 2006; Iskolavá-
lasztás elõtt..., 2006; Redfield, James:
Shambhala titka; Popper Péter: Sorsdöntõ

találkozások; Krasznahorkai: Északról hegy,
Délrõl tó,…; Komáromi Gabriella, F: Elfe-
lejtett irodalom; Cortázar, Julio: Játékok;
Kennedy, Michelle: Ebadta kölyke nem al-
szik; 
Ady Fiókkönyvtárban: Morris, Desmond:
A boldogság természete; Redfield, James: A
mennyei prófécia; Koontz, Dean R.: Az eljö-
vetel; Mankell, Henning: Hamis nyomon;
Schäffer Erzsébet: Hol nem volt; Patterson –
Gross: Háromszoros kín; Ranschburg Jenõ:
Szülõk lettünk; Mayle, Peter: Örökké
Provence; Graf, Claudia: Holdkalendárium;
Christie, A.: A lányom mindig a lányom;
Thompson, June: Terhesség; Christie,
Agatha: A rózsa és a tiszafa; Kürti Gábor:
Gyógyítás otthon; Redfield, James:
Shambhala titka; Popper Péter: Sorsdöntõ
találkozások; Csepécz Sz.: Kicsi, kisebb, leg-
kisebb;

Fogadja örökbe kedvenc könyvét a Göd
Városi Könyvtárból!
Ha van egy kedvenc könyve, amelyet szíve-
sen ajánlana másoknak is, itt a lehetõség:
FOGADJA ÖRÖKBE! Gáláns felajánlása-
ikból a könyvtár jelentõs mértékben gyarapít-
hatná állományát. A kiválasztott könyvben
feltüntetjük az Ön nevét is.

Bócsaiak figyelem!
Minden hónap 2. szerdáján kivisszük Önök-
höz könyvtárunkat. Legközelebb november
9-ikén, majd december 14-ikén és január 11-
ikén találkozhatnak velünk és kölcsönözhetik
könyveinket, folyóiratainkat a TOPhÁZ
Egészségügyi Otthonban. Délelõtt 10-12-ig
várjuk Önöket, könyvbarátokat.

Könyvtári hírek

BÜTYKÖLDE
Kézmûves foglalkozások a Göd Városi Könyvtárban

minden hónap utolsó péntekén 13-tól 17 óráig.
Helyszín a gyermekkönyvtár: 

Göd, Pesti út 72., telefon.: 27-532-155
November 25. - Hóemberek papírból és vattából

December 16. - Só-liszt gyurma
A foglalkozások után diavetítést tartunk. Szeretettel várjuk az

ügyes és meseszeretõ  gyerekeket, valamint szüleiket és
nagyszüleiket is.

HAJTÓ ILONA GYERMEKKÖNYVTÁROS

MEGHÍVÓ
A Horizont Irodalmi Klub

következõ foglalkozását november 18-ikán, pénteken 17.30-tól
tartja a JAMH emeleti termében.

Minden tagot és érdeklõdõt szeretettel várunk!

Lassan megvirradt, s észre sem vettem,
Csak ültem szomorún, semmibe meredtem.
Este gyújtott gyertyám az ablakba téve
A félrehúzott függöny tükörképét nézte.

Még sercent egyet, megrebbent a lángja,
Rágyönyörködött a vertcsipke virágra.
Aztán csak kialudt, semmivé lett fénye,
Mint fagyott könnycsepp lett az ablakpárkány
éke.

Krizantém illatú nappal s éjszaka,
Rokonok, barátok ködbeveszett hada…
Elaludt a gyertya, mely értetek égett,
Újból vége lett egy novemberi éjnek.

Enessey Edina

Virrasztás

Folytatás az 1. oldalról.
Még akkor is, ha imént még

visszanézett ránk az arc, imént még
megtörtént az embertõl való csoda,
imént megszületett, életre kelt kezé-
ben egy tárgy. Majd amint a tegnap
távolodni kezdett, a lelki látvány
egyre gyakrabban lesz a szélfodroz-
ta vízfelszínhez hasonlatossá. Atük-
rözésben mindinkább a jelen, a ma
látszik, és a mi arcunk. Élõké. Egy-
re tudatosabban, egyre pontosabban
kell figyelni az emlékekre, hogy lás-
suk azokat is, akik már nincsenek
velünk. Aztán egy év vagy egy évti-
zed múlva szinte csak a tárgyaik
maradnak. Sárguló fotográfiák,
százszor leporolt szalmavirágok,

többé soha nem használt borotva-
készlet, kifakult selyemsál, egy
szék, testvérnek ajándékozott
könyv, divatjamúlt nyakkendõk,
unokának adott zsebkés, fészerben
porosodó szerszámok.  évek során
mintha megkeményednének az em-
lékek is. Bizonyossá lesznek az el-
múlt idõ történései, maradandókká
változnak az arcvonások. Megma-
radnak bennünk, miközben egyre
fogynak a tárgyak. Gyerekeknek,
unokáknak többször is elmesélt tör-
ténetek, a fotográfiákhoz fûzött
emlékek”… 

Részlet Dusza István:
Az élet fagyának 
halovány virágai

Mindenszentek, Halottak Napja



12ÉLETKÉPEK

Sokszor mondjuk, hogy rohanó,
zord világunkban elmegyünk
egymás mellett, nem figyelünk
egymásra. Érzéketlenek va-
gyunk társaink örömére, bánatá-
ra. Befelé fordulunk, úgy te-
szünk, mintha tudomást sem
vennék a körülöttünk zajló ese-
ményekrõl. Védekezünk. Mert
sok-sok sebet kaptunk az elmúlt
évek során. Tudjuk, hogy nem
jó, nem helyes, amit tesszünk, de
mégis nehezen nyújtjuk kezet… 

Vagy mégis! A minap olyan
történt, amire mostanság ritkán
van példa. Egy kedves gödi
hölgy kereste fel kiadónk váci
szerkesztõségét. Két család ne-
vében kérte, segítsünk. Örömöt
és meglepetést szeretnének sze-
rezni kedves családtagjaiknak,
Gombos Gyulának és feleségé-
nek, Gulyás Annának, akik októ-
ber 15-én ünnepelték 50. házas-
sági évfordulójukat. 

Az ünnepeltek Gödön szület-
tek, ezen a szép Duna-parti tele-
pülésen töltötték gyermekévei-
ket, itt cseperedtek fel, itt esz-
méltek rá világra. 

Gyula fiatal korában a helyi
futball csapatban rúgta a labdát.
Imádott focizni, szerette a kö-
zösséget, ahová a nagy közös já-
ték, a labdarúgás varázsa vitte õt
is, társaihoz hasonlóan, a gödi
pályára. A legendás aranycsapat
játéka minden fiatalt elkáprázta-
tott, játékukért egy ország rajon-
gott. Minden fiatal Puskás, Ko-
csis, Bozsik szeretett volna
lenni… Gyula is!

Anna kitûnõ tanuló volt gyer-
mek korában, de késõbb a sors
kiszámíthatatlan szeszélye ketté-
törte álmait…  

A fiatalok szerelme a házas-
ságban teljesedett ki. A boldog
ifjú pár 1955. október 15-én fo-
gadott örök hûséget. S fogadal-
mukat megtartva, egy életen át
kitartottak egymás mellett jó-
ban-rosszban. A boldogság és a
keserûség váltakozásai sem tud-
ták kikezdeni. Szeretik, s becsü-
lik egymást, még ha naponta
nem is erõsítik meg. A méltóság-
gal viselt hallgatás néha többet

mond a kiáltó szónál.
Kiáltásra okuk lenne, hiszen

fájdalmas sebük sírig kíséri õket.
A legnagyobb kincsüket, egyet-
len gyermeküket veszítették el a
felnõttkor kezdetén. A lelket
romboló, keserûséget és mély
szomorúságot hozó évek során is
volt erejük és emberi tartásuk,
hogy õk is segítsenek, ápolják
beteg édesanyjukat – mondja
Bogdányiné, Kati. - Összetartó
család a miénk, segítünk egymá-

son, egy emberkénk ál-
lunk a bajbajutott szeret-
teink mellé. S ha tehet-
jük, kedves meglepetés-
sel szerzünk néhány
örömteli pillanatot – gör-
dül végig arcán a könny-
csepp.

A majd két emberöltõt
együtt töltött Gombos
Gyula és felesége, Gu-
lyás Anna az 50 éves há-
zassági évfordulót egész-

ségi állapotuk miatt csak szûk
családi körben ünnepelte meg. E
lap hasábjain keresztül is sok
boldogságot, nagyon jó egészsé-
get kíván nekik a Bogdányi és a
Szabó család. A Szegfû utcai ün-
nepelteket köszöntik a testvérek
– Éva, Kati –, a két sógor – Já-
nos és László –, valamint unoka-
húgaik – Csilla, Katica és Enikõ. 

A Gödi Körkép Szerkesztõsé-
ge Ady Endre gyönyörû soraival
köszönti az ünnepelteket!

VETÉSI IMRE

* * *

Ady Endre:

Õrizem a szemed
Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Õsi vad, kit rettenet
Ûz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S õrizem a szemedet.

Dél felé járt az idõ. Egyikünk még
vásárolt valamit, így várni kellett,
amíg a kocsi tovább indulhatott.
Álltam a város szombat délelõtti
forgatagában. Egyszerre elém ter-
mett egy kislány.

- Kezét csókolom. Van a bácsi-
nak 10 fillérje?

Meglepõdtem a váratlanul ne-
kem szegzett kérdésen, részint
azért, mert a kislány jólöltözött,
értelmes gyermeknek látszott,
másrészt – megvallom – elszok-
tam az ilyen fiatal kéregetõktõl.
Kezdett érdekelni ez a gyerek, és
beszélgetésbe elegyedtünk.

- Minek neked a 10 fillér?
- Egy kiflit szeretnék venni –

válaszolta kertelés nélkül.
- És miért nem kérsz édes-

anyádtól?
- Mert õ nincs itthon.
- Hol van?
- Elment Budapestre.
- És édesapád?
A gyerek õszintén és mélyen a

szemembe néz. És egy mély só-

hajtás után lemondóan csak eny-
nyit mond:

- Õ is elment.
- És te most egyedül vagy? 
- Igen, de nem félek! – villant

fel tisztán csillogó gyermek sze-
me.

- És mibõl élsz?
A gyerek a kabátom fényes

csatját nézi, látom, nem érti a kér-
dést.

- Mit ebédelsz és mit reggeli-
zel? – teszem fel most már „neki-
valóan” a kérdést.

- Veszek magamnak. Tessék
nézni, most is vettem húst – és
már nyitja is széjjel a kis fonott
szatyorka apró száját, és mutatja a
húszdekányi friss húst, mely be-
tölti a játékszatyor egész fenekét.

- És a lakás most üresen áll? Be-
zártad jól az ajtót? A kulcsot nem
veszted el?

- Azt leadom a szomszéd néni-
nek.

- Mikor jönnek haza a szüleid?

- Már üzentek a rádióban, hogy
jól vannak – ragadja meg újra, fel-
csillanó szemel a beszélgetés fo-
nalát a gyerek. A válasz megdo-
bogtatja a szívemet. Valamire gya-
nakszom, de még várok.

- Kivel üzentek?
- Édesapával.
- Már volt itthon?
- Ejnye, de értetlen a bácsi –, hát a

rádióban üzentek, hogy jól vannak.
Figyelem a tekintetét, melybõl

csak azt vélem kiolvasni, gyerme-
ki szívét megnyugvással tölti el,
hogy szülei Budapesten jól van-
nak, és nemsokára visszatérnek.

- Testvéreid nincsenek?
- De igen, hárman voltunk.
- Õk veled vannak?
- Õk is elmentek, csak engem

hagytak itthon, de nemsokára jön
értem nagypapa.

- Jársz iskolába?
- Most nem járok, mert szünet

van. Tetszik tudni nincs szén, de
ha újra lesz „iskola”, akkor me-
gyek.

- Hányadik osztályba jársz?
- Harmadikba…
Többet nem kérdezhettem fiatal

ismerõsömtõl, mert közben meg-
jött, akire vártam. Sajnos aprópén-
zem mindösszesen húsz fillér volt.
Zsebembe nyúltam. A gyerek re-
ményteli várakozással figyelte kéz-
mozdulatomat, s mialatt tekintetét
rám emelte, odaadtam neki ezt a pa-
rányi összeget, mely közelebb hoz-
ta õt a vágyának teljesülését jelentõ
kiflihez. Szégyelltem magam, hogy
csak ennyit tudtam adni ennek a –
megítélésem szerint – jó kislány-
nak. Fájt, hogy csak egy kifli erejé-
ig pótolhattam szüleit, akiknek va-
lószínû sok lett volna, ha a legna-
gyobb gyermek is jelen van a „bu-
dapesti” vagy távolabbi utazásnál.
Bizonyosan választaniuk kellett…

A kislány illedelmesen megkö-
szönte a pénzt, és amilyen váratla-
nul elém termett, úgy tûnt el a vá-
ros fázósan sietõ forgatagában.

RÁKSI MIKLÓS

A kifli
A forradalmi napok egyikén

Fél évszázad együttlét

Ráksi Miklós festménye: Benzinkútnál ’56-ban
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Oszetzky Szilvia selyemfestõ a fõ-
városban született, Budán, ter-
mészetközelben nõtt fel. A virágok
iránti vonzalma korán elkezdõdött.
Már gyermekkorában szeretett raj-
zolni is, ám a középiskolai rajzórá-
kon kívül egyéb iskolai rajzképzés-
ben nem vett részt. Nem mert je-

lentkezni az iparmûvészeti
fõiskolára… 

A ruhaipari szakközépiskola el-
végzése után két évvel nõi szabó-
ként mestervizsgázott, majd 15
évig vezette saját szalonját a 1980-
as évek „butik idõszakában”. Kéz-
mûvessége középpontjába ekkor az
egyedi ruhadarabok készítése ke-
rült. Két egyforma darab elkészíté-
se szenvedés számára. Ez alatt az
évek alatt a rajz csupán a szabás-
minták tervezésére és elkészítésére
irányult, bár a virágok továbbra is
fontos, meghatározó szerepet fog-
laltak el az életében. Igényelte,
hogy sok növény vegye körül a
kertes házban, ahol élt.

Az 1990-es évek elején az ér-
deklõdése a virágkötészet felé
fordult. Gyakran járt kötészeti
bemutatókra, és elvégzett egy
tanfolyamot is. Gödre költözése
1994-ben lehetõvé tette, hogy

még szorosabb kapcsolatba ke-
rüljön a természettel. 

- Ekkor kezdtem saját kertem-

ben termeszteni azokat a virágo-
kat, amelyeket megszárítottam és
tartósítottam. Ám az mulandó mû-

vészet! Igaz, hogy az egyszerû le-
préselés helyett egy idõ után tartó-
sabb eljárást fedeztem fel, amivel

már két évig is megõrizték immár
háromdimenziós virágkompozíci-
óim szép színüket. A száraz virá-
gokból, termésekbõl készített ké-
peimmel a Dunakanyar Népmû-
vészeti Egyesület tagjaként – aho-
vá Sári Adél hívott – néhány kiál-
lításon részt vettem Vácott, a Ma-
dách Imre Mûvelõdési Házban
2000-2002-ben – mesél elsõ sike-
reirõl.

1999-ben ismerkedett meg a se-
lyemfestéssel. Ekkor kezdett újból
rajzolni is, mert minden festményé-
hez ceruzarajz vázlatot készít. A
technikákat könyvekbõl önképzés-
sel tanulta, és még ma is tanulja. Jó
barátnõje saját maga számára szer-
zett be a selyemfestéshez Németor-
szágból szakirodalmat, amit idõ hi-
ányában Szilviának adott tovább,
aki eleinte a szûk rokoni és baráti
körnek készítette festményeit. 

- 2003-tól elmaradt a szárazvi-
rággal való munkálkodásom, áttér-
tem kizárólagosan a selyemfestés-
re. Ez év júniusában a gödi Nyár-
nyitó Napok alkalmával rendezett
kiállításon két festményemmel vet-

tem részt. A mostani az elsõ önálló
kiállításom – mondja magabiztos
örömmel. 

Aki megnyitotta, Szebeni Gál
Vera – volt szakközépiskolai osz-
tálytársnõ – maga is
kézmûveskedik, s a Praktika Ma-
gazin rovatvezetõ (Textil, kézi-
munka és a Natúra rovatok) mun-
katársa. Szilvia kiállítása jó alka-
lommal szolgál, hogy elmondhas-
sa, barátnõje munkáiban csak fejlõ-
dés figyelhetõ meg, így biztos,
hogy jó úton halad. Oszetzky Szil-
vinek szüksége volt erre a lehetõ-
ségre a továbblépéshez, hogy itt
most egy önálló kiállítással meg-
mutatkozhasson!

- Festményeimmel szeretnék
másoknak is örömet nyújtani –
mondja meghívóm. – A természet

színpompája és formagazdagsága
végtelen és csodálatra méltó, bár ott
vannak a környezetünkben, ebben
a rohanó világban gyakran észre se
vesszük a virágokat, elmegyünk
mellettük anélkül, hogy megbe-
csülnénk õket.

Családja támogatja munkájában,
gyermekei aktív részesei voltak a
megnyitónak. Zsolt fia volt felnõtt
kísérõjük. A lányok, a 10 éves
Loncsár Mónika és a 9 éves Lonc-
sár Szilvia mûsort adtak a barát-
nõkkel, Galambos Eszterrel, Rékai
Verával: hallhattunk furulyaszót,
verset, prózát tõlük. Szilvia húga,
Nóra pedig saját gondolatait mond-
ta el. Igazi interaktív, családias
vernissage volt a javából!

Az eddigi hobbi jelleggel végzett al-
kotói tevékenység után a sors – és a
mai magyar gazdasági valóság – fo-
nákságai miatt, de végre úgy hozta,

hogy mostantól ebbõl a tevékenység-
bõl kell a megélhetést is biztosítania
Szilviának. Munkáinak a környezeté-
ben és a kiállítás vendégei körében ara-
tott sikere, a sok dicséret reménységgel
tölti el… Biztosan Önök közül is kike-
rülnek színes SelyemviL/Rágának
majdani kedvelõi.

KÉP ÉS SZÖVEG: KÁSA ÉVA

* * *  
A képek a helyszínen 

megvásárolhatók!

Selymes formák, bársonyos színek
Mottó: Idõrõl-idõre nézz meg jól magadnak valamit, amit nem
emberi kéz alkotott: egy hegyet, egy csillagot, egy patak kanya-
rulatát. Akkor bölcsesség és türelem tölt majd el, és mindenek fe-
lett a bizonyosság, hogy nem vagy egyedül a világban.

A barátnõk, Szebeni Gál Vera és Oszetzky Szilvia

Droppán Györgyi igazgatónõ
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A Mix Magazin attrakciója, a
MIX Hungary 2005. szépségver-
seny döntõje Gödön, a Pólus
Palace Thermal Golf Hotel im-
pozáns miliõjében került meg-
rendezésre. Mindazon ízig-vérig
nõies nõk mérettettek meg, akik
a szépség mellett a hagyomá-
nyos értékeket közvetítik, tehát
nem plasztikázottak, és lehetõ-
ség szerint nem szerepeltek még
szépségversenyen. A három for-
duló az általános viseletben való
bemutatkozásból – a stílus és
egység jegyében –, fürdõruhás
felvonulásból – a test harmóniá-
ja jegyében –, és alkalmi ruhá-
ban való fellépésbõl – az elegan-
cia jegyében – állt.
A fordulók között a szórakoztó
mûsorban Lola, Rita & Stefano
és Erdõhegyi Brigitta léptek fel.

A zsûri neves személyiségek-
bõl, a média és a szépségipar
prominens képviselõibõl állt. A
zsûrielnök tisztét Dávid Ibolya –
az Országgyûlés alelnöke, az
MDF elnöke –, az egyik társ-el-
nöki tisztet Pólus Péter – a szál-
loda tulajdonos-elnöke – töltötte
be. A másik társ-elnök Regös Ist-
ván – a MIX Magazin tulajdono-
sa, alapító-fõszerkesztõ – volt,
hiszen tõle származott az ötlet, s
õ volt annak megvalósítója is. A
zsûritagok sorában felfedezhet-
tük Farkas Bertalan ûrhajóst,
Gregor Bernadett színmûvész-
nõt, Szentpéteri Csilla zongora-
mûvésznõt és Friedl Editet,

2002-es év Miss World Hungary
szépségkirálynõjét. Zsûritagként
vett részt a legszebb versenyzõ
kiválasztásában Bruckmann Ba-
lázs színmûvész; Csiszár Attila,
a Suzuki Hollós kereskedelmi
igazgatója; Galambos Péter mû-
sorvezetõ és színész; Horváth
Tibor, a Hotel Azúr Siófok ve-
zérigazgatója; Hülvely István, a
Hunguest Hotels vezérigazgató-
ja; Kanyó Béla fotós; Karácsony
Mihály, a kancellária-miniszter
politikai tanácsadója; Larion
Oscar, a Maybelline mester-
sminkese; Lasz Zoltán, az In-Kal
Security tulajdonos-ügyvezetõ-
je; Dr. Pap Péter plasztikai se-

bész; Papp Albert, a Club
Brodher tulajdonosa és Váradi
Csaba divattervezõ.

A díjak címlapfotózás, nap-
tárfotózás, gépkocsi használat,
bel- és külföldi utazások, értékes
nyeremények 10 millió Ft össz-
értékben – köztük a Pólus Palace
Hotel különdíja – voltak. A szép-
ségkirálynõ választás eredmé-
nyeként második udvarhölgy
Bere Hedvig (hostess), elsõ ud-
varhölgy Siklós Edina (táncmû-
vész) lett. A Mix Hungary 2005.
címet elnyerte Szabó Georgina
(tanuló), így a királynõi koronát
az õ fejére helyezte Regös Ist-
ván.

A versenyrõl bõvebb informá-
ció található a www.mix-
magazin.hu internetes oldalon.

K-K. É.

PÓLUS – MIX 
A szépség jegyében

A zsûri elnöke, Dávid Ibolya

Pólus Péter és a hölgykoszorú

Regös István a szépségkirálynõvel, Szabó Georginával

Feszült várakozásban a fotozásnál

Gregor Bernadett és Farkas Bertalan is a színpadon...
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1995-tõl a felsõgödi Németh Lász-
ló Általános Iskolában nem csak a
kötelezõ tantárgyakat tanulják a
gyerekek, hanem megtehetik elsõ
kísérletezõ lépéseiket a mûvészetek
világába is az arra vállalkozók.
Több, mint egy évtizede gondoltak
a mûvész-tanárok és az iskola veze-
tõi arra, hogy a sokoldalú nevelés

érdekében a kicsik és a nagyok fi-
gyelmét a mûvészetek felé  fordít-
sák, tegyék ezt szervezett és irányí-
tott formában is. Így indult a mûvé-
szetoktatás hivatalosan az 1995/96-
os tanévben zene-, tánc, valamint
képzõ- és iparmûvészet tanszak-
okon.

A mûvészetoktatás legfõbb célja
a szabadidõ igényes eltöltése, ahol a
közös szorgalmas munka eredmé-
nyeként a gyerekek világlátása gaz-
dagodik. A mûvészeti tevékenysé-

geknek személyiség- és képesség-
fejlesztõ hatása van, melynek kiak-
názásával mûértõ, az alkotás folya-
matában részt vevõ, azok értelmét

ismerõ gyerekeket nevelünk, akik a
mindennapokban el tudják különí-
teni az értékeset az értéktelentõl, a
hasznosat a károstól, az igényest az
igénytelentõl. Akik kiszorítják a
életükbõl és környezetükbõl a „kul-
turálisan szennyezett légkört” és
„friss levegõt” hoznak helyette.
Akik szeretik a mûvészeteket és ér-
tik a mûvész üzenetét. Akik közül
késõbb majd néhányan üzennek is...

Az iskola a mindennapi nevelés
mellett hagyományteremtõ és ha-
gyományõrzõ szerepet is vállal. Az
elsõ évtized munkájának eredmé-
nyei folyamatosan hallhatók és lát-
hatók voltak kiállításokon, koncer-
teken, iskolai és helyi rendezvénye-
ken. 

A jubileumi évben az alábbi
programokon várjuk szeretettel az
érdeklõdõket:

Ifjúsági hangversenyek – A tan-
év során 5 alkalommal látogathat-
ják növendékeink és az érdeklõdõk
a délelõttönként megrendezésre ke-
rülõ koncerteket. Az idei tanévben a

meghívott elõadók között elsõként
köszönthetjük a Váci Szimfónikus
Zenekart Farkas Pál vezényletével,
tõlük novemberben Farkas Ferenc:

„A furfangos diák” címû szerzemé-
nyét hallhatjuk.

November 28.: Tanári hangver-

seny. Elõadók: a zeneiskola tanárai
December-január valamint má-

jus-június: a félévi és év végi, min-
den zeneiskolás számára kötelezõ
növendék-hangversenyek ideje.
Ilyenkor tapasztalhatja meg minden
kis muzsikus, hogy mi eredménye
van a sok órát igénybevevõ folya-
matos gyakorlásnak, hiszen közön-
ség elõtt játsszák a tanév során
megtanult zenemûveket. Jobbára az
önálló darabok bemutatására kerül
itt sor, de hallhatunk zongora négy-
és hatkezest, kamara- és zenekari
darabokat is.

December 3. hetében:
- Tánckarácsony a Dunapart

Üdülõ Színháztermében, a néptán-
cos és a színjátszó gyerekek részvé-
telével

- Karácsonyi Hangverseny a
Felsõgödi Római Katolikus Temp-
lomban

Februárban: Farsangi hang-
verseny

Márciusban: Nyílt hét a mûvé-
szeti órákon, ahol bárki beleshet a
mindennapi mûhelymunkába!

Áprilisban:Aképzõ- és iparmû-
vészeti tanszakok kiállítása, me-
lyen megtekinthetõk a kézmûves-
ség, textilmûvesség, grafika, festé-
szet, szobrászat és tûzzománc tan-
szakok egész éves munkái, vala-
mint a „Mûvészet a mûvészetben”
címû pályázat díjazott alkotásai. A
zeneiskolai hangversenyek mind-
egyikén kaphatunk egy kis ízelítõt
egy-egy alkotómûvészeti tanszak
kézzelfogható eredményeibõl az is-
kola dísztermében.

Atanév végi gálákra, hangverse-
nyekre szokás szerint május végén
és június elején kerül sor.

Kérjük, kísérjék figyelemmel
programjainkat, a pontos idõpont-
okról folyamatosan adunk tájé-
koztatást a Gödi Körképben, az is-
kolákban és a város intézményei-
ben.

V. A.

Mindenkit szeretettel vár 
a Németh László általános iskola

– Alapfokú mûvészetoktatási 
intézmény

2005/2006: Jubileumi tanév 
A mûvészetoktatás a Németh László iskolában
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Mayerffy Xavér Ferenc életútja
sokszínûsége miatt különösen
érdekes. A magyar repülés törté-
netében neve úgy maradt fenn,
mint a Ferihegyi repülõtér név-
adója. A repülõtér a róla elneve-
zett Ferihegy-pusztán épült,
melynek környékén az 1800-as
évek elején gazdálkodott.
Mayerffy Xavér Ferenc a kor
meghatározó személyisége volt.
Tevékenysége elsõsorban a sör-
gyártásban számított jelentõs-
nek, de az állattenyésztés, föld-
mûvelés, gyümölcstermesztés,
borászat területén is maradandó
értéket teremtett.

A Mayer, késõbb Mayerffy
család elsõ két generációjának
története egybeesik az ország
iparosodásának kezdetével. Az
apa, Franc Mayer (szül. 1751.)
bajor származású serfõzõ elõbb
Gyõrben majd Budán telepedett
le. Szõlõültetvényeket vásárolt
és borászattal foglalkozott, majd
kibérelte Óbudán a Kamarai ser-
fõzõ házat, és e tevékenységét
céltudatosan fejlesztette. Ezzel
egyidejûleg folyamatosan gyara-
pította földjeinek területét, ahol
a serfõzés nyersanyagait ter-
mesztette. Jelentõs birtokot,
mintegy 330 holdat bérelt Göd
környékén. A szállítás megoldá-
sára lótenyésztéssel is foglalko-
zott, de igénybe vette a közelben
lévõ vízi utat – a Dunát – is. A
sör melléktermékét az állatte-
nyésztésben hasznosította, és a
csörögi pusztán egyre szaporodó
gulyái legeltek. A serfõzés törté-
nete 1783-1830 között Budán,
Óbudán és Pesten szinte kizáró-
lag a Mayerffyak nevéhez köthe-
tõ, akik a hazai és külhoni keres-
kedelemben is egyaránt jeles-
kedtek.

Franc Mayer 1774-ben budai
polgárlányt vett feleségül, és
1776-tól öt fia és két lánya szü-

letett. A család ez idõ alatt anya-
giakban is jelentõsen gyarapo-

dott. A franciák elleni háború
pénzügyi és élelmezési gondjai-
nak megoldásához adott segítség
elismeréseként Ferenc császár
Franc Mayer polgárnak magyar

nemesi rangot és cí-
mert adományozott.
Az 1796 júliusában
keltezett nemesi levél
szerint a korábbi név
Mayerffyre változott.
A család bevándorlása
után 40 évre teljesen
elmagyarosodott, az
unokák közül többen
tevékenyen részt vet-
tek a ’48-as Szabad-
ságharcban. 

Apjuk megkezdett
tevékenységét három
fia: József, Ferenc
Xavérius és Károly
vitte tovább. 

Mayerffy Xavér Fe-
renc 1777-ben Budán
született. Apja nyom-
dokain járva tovább
folytatta, és a késõbbi-
ekben még bõvítette a
serfõzést. A báró

Jurenák családdal együtt bérelte
a Pest körül gyér lakossággal
rendelkezõ Szent Lõrinc-pusztát

a hanyatlófélben lévõ
Grassalkovich uradalomból, és a

Pest város tulajdonát képezõ Gu-
bacsi-puszta egy részét. Nagy-
gazdaságot hozott létre, ahol a
serfõzéshez szükséges árpát,
komlót, malátát termesztette. A
bérleményeken dolgozók kezd-
ték a pusztákat benépesíteni, és
még a sivár, kavicsos, homokos
részeken is virágzó földmûvelés
és állattenyésztés fejlõdött ki,
mintegy 500 embert foglalkoz-
tatva. Mindez lehetõvé tette,
hogy a Napóleoni háború idején
az éhezõ Buda, Óbuda, Pest hús-
ellátását biztosítsa. A lótenyész-
tés területén kimagasló sikereket
ért el, és maga is kiváló lovas
volt. A tenyésztés mellett a ma-
gyar lóversenyzés megteremté-
sében is cselekvõ szerepet vál-
lalt. Részt vett a Lovaregylet
megalapításában. Sokoldalúsá-
gára jellemzõ, hogy Pest egyik
legjobb céllövõjeként tartották
számon. Egy híres találatának
emlékére készült festmény a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban
látható a következõ szöveggel:

„Még él szívben emlékezet 
Mayerffy! Téged nem feled.”

Ferenc úr számos olyan dolgot
mûvelt, amely anekdota formá-
jában fennmaradt. Ilyen volt a

Százéves Asszonyok Futóverse-
nye, amikor 25 igazoltan idõs
matrónának ajándékokért futni
kellett.

Munkája egyenes folytatása
volt apai örökségének, tenni aka-
rásának. Nem egy esetben azt túl
is szárnyalta, és hatalmas vagyo-
nú emberré lett. Sokszáz ember-
nek adott munkát. Jelentõs ado-
mányokat tett a köz javára. Az
1830-as években számos kultu-
rális és közintézményt anyagilag
támogatott, pl. a Ludovika és a
Pesti Magyar Színház építését.
Számos közéleti szerepet vállalt:
Pest-Solt vármegye táblabírája, a
Polgári Örség hadnagya, Arad
vármegye tiszteletbeli táblabírá-
ja tisztségeket töltötte be. Mint
tekintélyes polgár 1800 és 1811
között Buda város képviselõ tes-
tületének tagjaként beleszólása
volt a település életébe, fejlõdé-
sébe. Közéleti tevékenysége so-
rán szoros kapcsolatba került
Széchenyi Istvánnal, Wesselényi
Miklóssal, Kisfaludi Károllyal
és más reformkori politikusok-
kal.

Széchenyi István ideálja a mû-
velt nyugat európai látókörû,

sokoldalú magyar iparos volt.
Ennek az elvárásnak Mayerffy
Xavér Ferenc mindenben megfe-
lelt.

69 évesen, 1845 szeptemberé-
ben halt meg, nyughelye a mai
Lehel tér helyén, a váci úti teme-
tõben volt, amit 1872-ben felszá-
moltak, és földi maradványait a
Fiumei úti temetõbe vitték át,
ahol sírja jelenleg is található.

MOLNÁR GYÖRGY

A FOTÓKAT ZAINKÓ GÉZA, 
A MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI

TÁRSASÁG TAGJA, 
REPÜLÉSTÖRTÉNET-KUTATÓ

KÉSZÍTETTE

A Mayerffyak és Göd
A család életútja az 1700-1800-as években

A Mayerffy család két jeles képviselõje – az apa, Mayerffy Fe-
renc és fia, Mayerffy Xavér Ferenc – halálának 200. illetve 160.
évfordulója alkalmából családi megemlékezésre került sor nem-
régiben. Gödhöz fûzõdõ kapcsolatuk okán képviselte köztük vá-
rosunkat Bátorfi József, aki a Gödi Almanach számára már fel-
dolgozta történetüket. A Kerepesi Temetõben levõ kriptájuknál,
és két másik Mayerffy sírhelyénél, a Szabadságharcosok parcel-
lájában tették tiszteletüket, majd a Pilvax Kávéházban beszélget-
hettek rokonok és vendégek. Az esemény szervezõje Gábor
Mihályné, a hagyományok ápolója – Mayerffy-  és Pilvax-leszár-
mazott –, akivel az almanach 10. kötetének bemutatásakor a vá-
rosi könyvtár rendezvényén találkoztunk. 

Mayerffy Ferenc Szerafin és Mayerffy Alajos síremléke, 
akik a napóleoniháborúkban harcoltak.

Gábor Mihályné Gödön

Bátorfi József és felesége a megemlékezésen
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2004-ben a gödi „Városi Parkerdõt” helyi
védettség alá helyezték. Ezt már a ’90-es
években szerette volna elérXni Nagy Gá-
bor, az erdõ gondnoka, de lebeszélte róla a
város vezetõit az Egri Erdõfelügyelõség.
A mindenkori gazda kezét megköti
ugyanis – a munkálatok, a kezelés szigo-
rúbb szabályokhoz kötöttek… 

- Avédettség ugyanis kötelezõ gondo-
zási feladatokkal jár – mondja Gábor bá-
csi –, amit akkor nem tudtak volna bizto-
sítani. Ugyanakkor nincs olyan faállo-
mány, amire országos védettséget lehet-
ne kérni, csak a helyi védettség volt le-
hetséges, aminek gondolata 2000 körül
ismét felvetõdött a szakemberekkel be-
szélgetve. Szakhatóság véleménye kel-

lett hozzá, s a benyújtott kérelmet Debre-
ceni Péter gödi erdõmérnök készítette el.
Õ volt a mozgatórugója, és már eredeti-
leg errõl az erdõrõl készítette a diploma-
munkáját. Én voltam ebben a külsõ kon-
zulense. 

Avédetté nyilvánítással a szakhatóság
részére új munkatervet is ellett készíteni.
Ma már az erdõben ennek alapján végez-
nek minden munkálatot. Azóta a legna-
gyobb munka az volt, hogy Nagy Gábor
Debreceni Péterrel közösen egy tanös-
vényt alakítottak ki a növényvilág, a fa-
fajták és az erdõ kisállatai megismerteté-
sére. Sportpályától indul a tanösvény, az
egész erdõt átszeli a sétáló úton, és tabló-
kon ismertetve, képekkel illusztrálva ott
olvasható, látható minden lényeges is-
meret. Erdei pihenõpadokon üldögélve
mélyedhetnek el az érdeklõdõk az újon-
nan szerzett ismeretekben, s figyelhetik
„lopva” a természetet. A tanösvény át-

adása egybe esett az Erdõ, a Madarak és
Fák Napja 10. évfordulós rendezvényé-
vel. 

- Akkor sokan örültek neki, látogatták
gyerekek, felnõttek. Sajnos, érthetetlen
okokból – mondhatom – vandálok tönk-
retették … Az idei cross-futásra felújítot-
tuk, de azóta már két tabló ismét össze-
firkálva!

Vácott állami támogatással, több mil-
lióért hoztak létre tanösvényt - Persányi
Miklós miniszter részt is vett az átadásán.
Nekünk itt adott a lehetõség, az ÖK is
mindent megtesz, lehetõségein belül tá-
mogatja anyagilag az ügyet. Ha kicsiben
is, és sok társadalmi munkával, de ezt a
kis tanösvényt önerõbõl megteremtette a

város.  És vannak, akik tönkreteszik, más
munkáját nem értékeleik, szinte passzió
számukra, hogy romboljanak! Drága
festékkel fújják be - ezt nem akárki teszi,
nem mindenkinek telik rá – panaszkodik
az erdõgondnok.

Van egy kis csapat Gödön, amely ön-
zetlenül, saját munkát beletéve, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül dolgozik az er-
dõért, azért, hogy a gödieknek és a kör-
nyékben lakóknak valami szépet, értéke-
set tudjon átnyújtani. Saját környezetün-
kért és önmagunkért is meg kellene be-
csülni a munkájukat, s talán közösen fü-
lön foghatnánk a rongálókat - legalább is
ne menjünk el minden szó nélkül az
ilyen esetek mellett!

ABalatonfüredi Zöld Park Tervezõin-
tézet terve alapján készült – akkor még
az egri erdõfelügyelõség rendelte meg –
az itteni fejlesztési terv. Most már a gö-
döllõi erdõfelügyelõséghez tartozik a vá-
ros, de most is annak alapján végzik a
fejlesztési munkákat.

15 éve erdõtakarítás, gondozás, telepí-
tés a feladat. 

Vannak az erdõben visszatérõ és eseti
rendezvények: majális, sportesemények.
AMadarak és Fák Napja nagyon sikeres
mind a gyerekek, mind a felnõttek köré-
ben. Megismerik az erdõt, a természetet
és annak védelmét. Vetélkedõk, rajzver-
seny, kapcsolódó bemutatók zajlanak.
Tavaly vadon termõ gombák bemutató-
ja, idén méhészeti bemutatóvolt a prog-
ram része.

Nagy Gáborék nagy problémája az
egészségügyi fakitermelés: szigorúan az
erdõfelügyelet által kiadott engedélyek
alapján történik. Ebben az évben a lakos-
ság tájékoztatásán változtattak: 

- Október 1-jén feltettük a gödi hon-
lapra az egész erdõre vonatkozó fakiter-
melési engedélyt – eddig nem jött rekla-
máció!!! A kitermelt fák helyére a mag-
ról természetesen kikelt, tovább nevelt
csemetefákat ültetjük – önmagát újítja
meg az erdõ a sarjadékból. A haszonfá-
ból szeméttárolókat, pihenõpadokat ké-
szítünk – elsõsorban a park területére, de
idén már a közintézmények számára is.
Az önkormányzat udvara, a két iskola-
udvarra, a Dunapart Üdülõhöz. A két is-
kola igazgatója meleg hangú köszönõle-
velet írt a 6-6 pad felállításáért. Múlt év-
ben a Huzella iskola udvarán a homoko-
zót kerítettük körül ülõperemmel. Segít-
ségem idõrõl-idõre néhány közmunkás,
alkalmi munkás – akiket nem könnyû
irányítani, felügyelni. 

Nemrég erdõbejárás volt a Városfej-
lesztési Bizottság tagjai és a szakmai irá-
nyító, Bucsai Csaba részvételével. Utób-
bit az ÖK õt bízta meg a munkálatok
szakmai felügyeletével (vállalkozó erdõ-
mérnök). Személyesen gyõzõdtek meg
az eddig elvégzett és a szükséges, továb-
biakban végzendõ munkálatokról.

- Kértem, hogy a szakemberek véle-
ményével vessük össze a „városban fel-
röppent” kifogásokat: egyezség jött létre,
hogy egy-egy területet meghagyunk a
madarak számára fészkelési- költési te-
rületnek, bozótosnak. De ez mégis belte-
rületi parkerdõ, a lakosságnak pihenõ és
sétáló területre van szüksége, azt szem
elõtt kell tartani.

A Fürdõ utca felõl kitakarítottak több
tonna zöldhulladékot – gallyat – elszállí-
tottak. A TESZ elviteti a lakóházak elõl
is, nem kellene az erdõbe hordani, de
megint ott látható lerakva a kihordott nö-
vényi hulladék. 

Nagy gond a gépkocsikkal való átjá-
rás!  Sajnos, szokásjog alapján ott járnak
be az Erdész utcai garázsokba. Sõt, még
tüzet is az erdõben raknak az ott élõ csa-
ládok.

Nagy Gábor kérése: – Becsüljük meg
az erdõt, Gödnek ez a tüdeje! A sarjadék
fákat ne bántsák, ne törjék le! Valameny-
nyi gödinek hasznára neveljük õket…
Köszönet illeti az önkormányzatot és a
polgármestereket - valamennyien segí-
tették az erdõ ügyét! Sok segítséget nyújt
az utóbbi idõben Ilyés Gizella tanácsnok
is. Az eredményt kell nézni, büszkeségé-
re válik a városnak. Akkor vagyok bol-
dog, ha többszáz gyereket, családokat lá-
tok az erdõben, így megvan a munkánk
eredménye. Talán sikerült maradandót
hagynunk Gödnek. Az elmúlt években a
nyírségbõl, a hajdúhadházi faiskolából
hozathattunk fákat, jó lenne megismétel-
ni.

- Az Alföldön sok van abból a tur-
kesztáni szilbõl, ami egyébként itt „táj-
idegen”, de gyorsan növõ faj – tájékoztat
beszélgetõpartnerem. Az erdõ belsejébe

nem telepítettünk, csak egyes részeket
fasor-szerûen ezekkel zártunk le. Az erdõ
területén levõ természetes faállomány
megmaradt. Korai juhar és kõrisfa van
olyan, ami itt nevelõdik. Amezei juhar és
a fehér juhar nem elõnyös, helyettük ko-
rai juhar, szil, magas kõris, gyertyán a jel-
legzetes fái az erdõnek. Ezeket próbáljuk
frissíteni. A madárcseresznye szárazság-
tûrõ és szép fa. Az ezredfordulón 50 db
tölgyfát telepítettünk a vaddisznógödör
helyére, kocsányos tölgyet. Itt honos, de
kevés van belõle. Van egy mondás: „Aki
a jövõnek akar fát ültetni, az tölgyet ül-
tessen!” Meg az is érvényes: „Aki fát ül-
tet, az a jövõre gondol.”

Szép, gyönyörködtetõ erdõt! Mint
egy arborétum! A közel 50 civil szerve-
zettõl, a sportolóktól, az iskolásoktól
nem fizikai munkát várnak, hanem azt,

hogy becsüljék meg az erdõt. Területe 17
hektár a sportpályákkal. Kevés települé-
sen van ilyen kedvezõ helyzet. Jó lenne,
ha ennek megbecsülésére nevelnék a kö-
vetkezõ generációkat!

Az alagút utca felõl, a Marignane té-
ren emlékpark van. Ott áll a hõsök kop-
jafája is. Itt szeretnének egy nyugdíjas pi-
henõparkot is létesíteni. Nagy Gábor el-
képzelése szerint: a gömbakácokat kelle-
ne kivenni, megtisztítani - nyáron pl. fa-
faragótáborhoz hasznosítani. Emlékfák-
kal is beültethetõ lenne a terep! A kakas-
diaktól kaptunk 3 fát, (2 gyökérfát, 1
nyírt), ezzel kezdjük a nyugdíjas emlék-
park megvalósítását. A sportpályánál 2
fát általános iskolások, egyet a piarista is-
kolások, és egyet az önkormányzat kép-
viselõi ültettek.

- A természetvédõktõl, a városvédõk-
tõl azt várnám, hogy közösen dolgoz-
zunk, itt maradjon meg a város pihenõ
jellege – mondja zárásképpen legfonto-
sabb gondolatait Nagy Gábor, a gödi kis-
erdõ „szerelmese”, majd kéréssel fordult
olvasóinkhoz:

- Szívesen várok minden olyan ki-
ásott, feleslegessé vált fát, amelyek már
nem férnek gödi lakótársaimnál a kert-
ben!

KISS-KÁSA ÉVA

Parkerdõ a város közepén
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A Feneketlen-tó Göd közkedvelt
tava, sok ember látogatja a kör-
nyéket hogy pihenjen, horgász-
szon mellette. Sajnos az utóbbi
néhány évben senki nem foglal-
kozott a tó állapotával; a horgá-
szok és a kikapcsolódni járó em-
berek egy része felelõtlenül tele-
szórta a tavat mindenféle hulla-
dékkal. Szomorú tény, hogy a
Föld napja alkalmából sem tisz-
títják, így évrõl-évre egyre na-
gyobb mennyiségû szemét hal-
mozódott fel benne.

Augusztus végén, látva a ki-
alakult helyzetet, harmadma-
gunkkal, és egy kenu segítségé-
vel, nekiláttunk kitisztítani a sö-
rös dobozoktól és különbözõ fla-
konoktól „díszlõ” vízfelszínt. Az

eredmény megdöbbentõ lett:
több mint száz palackot (köztük

akadt hypós!), néhány mûanyag
széket, bicikligumit, hungaro-

cellt és úthiba jelzõ faszerkezetet
halásztunk ki. A palackok meg-
töltöttek öt zsákot, a maradék
szeméttel pedig még kétszer kel-
lett fordulni. A rengeteg hulladé-
kot a Honvédpihenõ elõtti konté-
nerbe helyeztük.

Reméljük, hogy a megtisztult
Feneketlen-tó mindenkinek job-
ban tetszik, és szeretnénk, hogy
ez az állapot hosszú ideig fenn-
maradjon! A szemét nem csak
esztétikailag teszi tönkre a tavat,
hanem környezetszennyezõ, és
károsítja a tó érzékeny élõvilá-
gát. Õrizzük meg mostani, tiszta
állapotát!

BERTY MIHÁLY, 
OLÁH ZSUZSANNA, 

POTYÓ IMRE

Megtisztult a gödi Feneketlen-tó

A parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ség – az egészséges környezethez való
jogot elõtérbe helyezve – a 2005. évi
XXXVIII. Tv. alapján került újra szabá-
lyozásra (alap jogszabályok: 2202. évi
XXXV. Tv. És 5/2001. FVM-rend.)

Aföldhasználóknak, ingatlan tulajdo-
nosoknak, a vonalas létesítmények keze-
lõinek a parlagfû elleni védekezést 2005.
június 30-ig végre kellett hajtani, a to-
vábbiakban pedig a vegetációs idõszak
végéig az allergén pollen levegõbe kerü-
lését – azaz a virágzást – kell megakadá-
lyozni.

Minden évben a június 30-i dátum a
szankciómentes, önkéntes jogkövetés
lehetõségének határnapja. Ezt követõ-
en a hatóság (belterületen az Önkor-
mányzat Jegyzõje, külterületen a Nö-
vény- és Talajvédelmi Szolgálat) közér-
dekû hatósági védekezést rendeltet el. A
hatósági védekezés elrendelését a helyi
önkormányzat közhírré tétel útján
hirdeti ki. A határozat elleni fellebbe-
zésnek a végrehajtásra halasztó hatá-
lya nincs.

Atörvény lehetõséget ad a közérdekû
védekezés végrehajtására a parlagfûvel
erõsen fertõzött, rosszul mûvelt haszon-
növény állományban is. Aközérdekû vé-
dekezéssel kapcsolatos valamennyi költ-
séget a föld használójának, tulajdonosá-
nak kell megtérítenie! Amennyiben en-
nek nem tesz eleget, az késedelmi ka-
mattal növelve közadók módjára hajtan-
dó be. A védekezést elmulasztó nö-
vényvédelmi bírsággal is sújtandó,

amely 20.000,-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig
terjedhet.

2005. szeptember végéig Göd
VárosPolgármesteri Hivatal megfeszített
erõkkel 130 db értesítést, felszólítást, ha-
tározatot hozott hivatalból indított eljá-
rást illetve lakossági bejelentések alap-
ján. Közérdekû védekezés elrendelésére
6 ingatlantulajdonos esetében (határoza-
tilag) volt szükség, melynek végrehajtá-
sát az utolsó pillanatban az érintett tulaj-
donos elvégeztet. 

A legsúlyosabban szennyezett terület
parlagfû tekintetében az Oázis lakópark
beépítetlen területei. Az ingatlantulajdo-
nosok többsége még nem gödi lakos,
ezért a védekezés nem minden esetben
volt akadálymentes.

Önkormányzati területen vállalkozó
bevonásával történt meg a gyommente-
sítés. Ezeken a területeken a Kisebbségi
Önkormányzat munkatársai is jelentõs
munkát végeztek. Az elõzõ évekhez vi-
szonyítva jelentõs elõrelépés történt par-
lagfû irtásban, de ez több éves folyamat,
hiszen egy nagyon makacs növényrõl
van szó. Sajnos az idei csapadékos nyár
igencsak kedvezett a lekaszált területe-
ken a növény újra sarjadásának. 

Az elkövetkezendõ idõkben hatéko-
nyabb irtással, növényvédelmi vegysze-
rekkel nagyobb eredményeket lehetne
elérni, ám az a megoldás jelentõsen
megnöveli a költségeket.

ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi tanácsnok 

Környezetvédelem
mindenképpen

A jó érzés híján a hivatal és a törvény erejével
Lapunk októberi számának kifüg-
geszthetõ, Környezetvédelmi Kis-
okosában a használt autó-akkumu-
látorok leadásával kapcsolatos le-
hetõségként jelent meg a Pesti út
210. szám alatti Autósbolt címe. A
bolt melletti területen azonban
nincs mód nagy mennyiségû be-
gyûjtésre. Csak azokat a lecserélt,
használt akkumulátorokat tud-
ják befogadni, melyek helyett a
Sprint Autóker Kft. fenti címen
levõ üzletében újat vásároltak.

A használt autó-akkumuláto-
rok nagyobb számban, a lakos-
ság körébõl történõ begyûjtésé-
nek lehetõségét, a befogadás le-
endõ helyét keresi az önkor-
mányzat, illetve a környezetvé-
delmi tanácsnok. Kérjük türel-
müket, s hogy addig illegális le-
rakókba ne vigyék el a környe-
zetszennyezõ szemetet. Az
újonnan kijelölésre kerülõ
helyszínrõl tájékoztatjuk a la-
kosságot.

Figyelem!
Használt autó-akkumulátorokról

Szerkesztõségünk október köze-
pén lakosssági bejelentést kapott
telefonon arról, hogy a 2/A út

bócsai felüljárója közelében
olyan leborított sitt és háztartási
szemét  található, melyben több
irat, levél alapján egy újpesti
család azonosítható be. A beje-
lentõ értesítette a Polgármesteri
Hivatalt is. Az ügyben Ilyés Gi-
zella környezetvédelmi tanács-
nok a közterület-felügyelõkkel

közösen intézkedett nevezettek
felelõsségének megállapítása
vagy kizárása érdekében. Tisztá-

zódnia kell, hogy a család maga
szállította-e oda a hulladékot,
vagy szolgáltatást vettek igény-
be, s a fuvarozó felelõssége álla-
pítható meg. Jelenleg is folyik az
eljárás, s a felelõs személy re-
mélhetõleg példa értékû – prece-
dens erejû – büntetést kap! 

KKÉ

Leborított hulladék 
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A parlagfû irtását ellenõrzõ idõszakban 13 bejelentés érkezett, a
hivatal saját kezdeményezésre 115 eljárást indított, miközben 130
értesítést, illetve felszólítást kezdeményezett. Közérdekû
védekezésre 6 esetben adott ki felszólítást a városi önkormányzat.
Az intézkedés alá vont terület 16,7 hektár volt.



Gépkocsi feltörések  
Az elmúlt idõszakban több feljelentés
érkezett olyan ügyben, amikor közterü-
leten nyitva hagyott gépjármûvekbõl
loptak el értékeket a tolvajok, vagy a
zárt gépkocsikat feltörték, mert abban
látható helyen táska, pénztárca, mûsza-
ki cikkek, vagy egyéb értékek voltak.   

Ezúton is szeretnénk kérni Önöket
arra, hogy még ha csak „pár percre” ug-
ranak is be valamelyik üzletbe, ismerõs-
höz, óvodába, iskolába, akkor is zárják
be gépkocsinkat, illetve ne hagyjanak
látható helyen semmiféle értéket. Sok
esetben a gépkocsi ablakának betörésé-
vel az elkövetõ nagyobb kárt okoz, mint
azzal, hogy például az üres táskánkat vi-
szi el! 

Graffitis ügy 
Egy olyan sikeres elfogásról számolha-
tunk be, amelyhez nagy mértékben hoz-
zájárult egy lelkiismeretes állampolgár
jelzése. Október elején, egyik éjszaka
kapitányságunk ügyeletére telefonon
bejelentést tett egy lakó, hogy gyanús,
hátizsákos személyeket látott Dunake-
szin, a Martinovics utcában egy gépko-
csiból kiszállni, s az autót hátrahagyva
távozni. 

Járõreink a helyszínre siettek,  a kör-
nyéket átvizsgálva a kocsit meg is lel-
ték, de a gyanús alakokat nem, ezért fi-
gyelõ állásba helyezkedtek, s két óra el-
teltével  az autóhoz visszatérõ fiatalem-
bereket – akik persze próbáltak elmene-
külni – megfogták. Kiderült, hogy a fi-
atalok éppen „festõi körútjukról” tértek
vissza, s azt is sikerült megállapítani,
hogy festõvászonul  ebben az esetben a
Dunakeszi állomáson levõ vonatszerel-
vények szolgáltak. A MÁV-nak ezzel a
kis szórakozásukkal több százezer fo-
rint kárt okoztak, így rongálás bûntette
miatt büntetõeljárást kezdeményeztünk
velük szembe.

Kocsmabetörõk
Október hónap közepén egy másik ügy-
ben maga a sértett nyújtott segítséget az
elkövetõk felderítésében, még pedig oly
módon, hogy italboltjában videokame-
rát helyezett el, amit éjszakánként be is
üzemelt. Így aztán nem volt szerencséje
annak a két férfinak, aki pont az õ üzle-
tébe tört be. Még a betörés észlelésének

napján sikerült ezeket az elkövetõket
beazonosítanunk, az ellopott tárgyakat
lefoglalnunk. Anyomozás során megál-
lapítottuk azt is, hogy az elkövetõknek
aznap éjszaka nem ez volt az elsõ
„munkája”, egy pékséget is meglátogat-
tak, azonban pechükre ennek az üzlet-
nek a tulajdonosa is videokamerával
védte értékeit. Ott is felvételek készül-
tek a bûncselekmény elkövetésérõl.    

Közlekedési balesetek
Az elmúlt 2 hétben 18 anyagi káros bal-
eset, 2 könnyû sérüléses baleset és 2 sú-
lyos sérüléses közlekedési baleset tör-
tént.

A két súlyos sérüléses baleset pár
perces eltéréssel egy helyszínen, a 2/A
fõút 28420 méterében, a gödi lehajtónál
történt 2005. október 21-én 19 óra 56 és
20 óra 06 perckor. Egy 19 éves fiatal-
ember személygépkocsival Budapest
irányából Vác irányába haladt. A 2/A
fõút 28. ezer méterében az irányonként
egy forgalmi sáv két forgalmi sávra bõ-
vül, és a forgalmi irányokat szalagkorlát

választja el. Gy. R. ezen a helyen a köz-
úti jelzõtáblák valamint az útburkolati
jelek utasítása ellenére az ellentétes irá-
nyú forgalmi sáv belsõ sávjába, a sza-
lagkorlát mellé sorolt be, majd nekiüt-
között a Vác irányából Budapest irá-
nyába a belsõ sávban közlekedõ, Sz. G.
által vezetett tehergépkocsinak. A bal-
esetben a 19 éves fiatalember és utasa 8
napon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett.

A balesetet követõen pár perc múlva
Vác irányából Budapest irányába a bel-
sõ sávban hajtó budapesti hölgy sze-
mélygépkocsijával nekiütközött a moz-
gásképtelen tehergépkocsinak. A bal-
eset következtében gépkocsit vezetõ nõ
súlyos sérüléseket szenvedett.

FELHÍVÁS ÓVODÁKNAK, 
ISKOLÁKNAK 

Az idén nyolcadik alkalommal rendezi
meg a Pest Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság az “Úton-Útfélen” elnevezé-
sû közlekedési és baleset-megelõzési
témájú bábversenyt.Az óvodákat és is-
kolákat értesítettük, a felhívást és jelent-
kezési lapot részükre megküldtük. Mi-
nél több csoport jelentkezését várjuk! 

DUNAKESZI

Rendõrségi események
A Dunakeszi Rendõrkapitányság hírei

A közelmúltban többször elõfor-
dult olyan eset, amikor a bûnel-
követõk magukat rendõrnek ál-
cázva, hivatalos eljárás színlelé-
sével csaltak ki pénzt gyanútlan,
jóhiszemû, idõs emberektõl.

Számos esetben történt meg,
hogy hamispénzt keresve – és le-
foglalva –, illetve eljárást szín-
lelve idõs emberekhez csönget-
tek be magukat rendõrnek kiadó
bûnözõk.

A hasonló bûncselekmények
megelõzése érdekében szeret-
nénk, ha megismerné a szolgála-
tot teljesítõ rendõr egyenruháját
és egyedi azonosítóit, illetve a
polgári ruhás rendõr szolgálati
igazolványát.

A rendõrt intézkedése során az
egyenruhája (váll-lap, dombor-
nyomású övcsat, névtábla) és a
számozott azonosító jelvénye,
vagy szolgálati igazolványa iga-
zolja. A civil ruhában intézkedõ
rendõr az intézkedés megkezdé-
se elõtt köteles magát igazolni.

A szabályos egyenruhán,
jobboldalon találhatjuk a névtáb-
lát, míg baloldalon az öt számje-
gyet tartalmazó jelvényt.

A hamis jelvényen nincs szá-
mozás, helyette általában a
POLICE felirat látható, illetve az
igazolványtok sem tartalmazza a
megfelelõ igazolványkártyát.

A szabályos viseletnél a kar-
jelzéseken világosan olvasható
annak az egységnek a neve, ahol
a rendõr szolgálatot teljesít. Az
övcsaton lévõ jelvény dom-
bornyomott, az igazi rendõrnél
mindig van bilincs, és a szolgá-
lati lõfegyver, a gumibot vagy
tonfa, valamint a könnygázspray
is a felszerelés része.

A nyári viselet: szolgálati nyá-
ri sapka, rövid ujjú kék vagy fe-
hér ing, sötétkék nyári pantalló
vagy farmernadrág, sötétkék
zokni, fekete félcipõ, szolgálati
derékszíj. Ez kiegészülhet még
szolgálati pulóverrel, sötétkék
nyári dzsekivel, csapadék ellen
védõ kabáttal, illetve RENDÕR-
SÉG feliratú láthatósági mel-
lénnyel.

Tudnia kell, hogy a rendõr
nem intézkedik zaklató jelleggel,
visszaélésszerûen. Ha bármely
okból kétségek merülnének fel
önben az intézkedés jogszerûsé-
gét illetõen, akkor az intézkedés

befejezése után joga van meg-
kérdezni, felírni a rendõr nevét,
szolgálati helyét vagy jelvény-
számát. Joga van panaszt tenni a
rendõri intézkedés ellen, ha azt
sérelmesnek találta.

Az álrendõrök mindig a pénz-
re utaznak. Tolakodóan, fenye-
getõen lépnek fel, engedély nél-
kül akarnak házkutatást végezni.
Ha ilyen helyzetbe kerül, ragasz-
kodjon a jogaihoz! Amennyiben
kételyei vannak az intézkedõk
rendõri mivoltát illetõen, hívja a
107 vagy 112 segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikét!

A legfontosabb, amit tudnia
kell, hogy a rendõr nem vesz át

készpénzt! Ha például a közúti
közlekedés során szabálysértés
miatt a helyszínen megbírságol-
ja, postai befizetési utalványt

kell adnia. Ha Ön ezt nem veszi
át, vagy nem fizeti be, a rendõr
Önt feljelenti, az illetékes rend-
õrhatóság pedig lefolytatja a sza-
bálysértési eljárást, melynek vé-
gén alakszerû határozatot hoz.

Házkutatásra általában határo-
zattal kerül sor, sürgõs esetekben
határozat nélkül is eljárhatnak a
nyomozók, azonban ilyenkor
jegyzõkönyvet készítenek. Mind
a határozatról, mind a jegyzõ-
könyvrõl egy másolatot kap a
házkutatást elszenvedõ, melyben
rögzítik a lefoglalt tárgyak listá-
ját. Ezeknek kötelezõ jelleggel
kell tartalmazniuk az ügyszámot,
a bûncselekmény megnevezését,
valamint a részvevõ rendõrök
nevét és rendfokozatát.

Ha további információra van
szüksége, illetve a fentiekkel
kapcsolatban személyes tájékoz-
tatást kér, hívja az ORFK Sajtó
és Civilkapcsolatok Osztályát az
(1) 443-55-41-es telefonszámon.

Hogyan ismerjük fel az álrendõrt?

19 RENDÕRSÉGI HÍREK

Ezüst váll-laphoz csak ezüst 
jelzésû sapka tartozhat
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PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK
November 8. kedd, 18.00 óra,

Olajfa Mûvészház
Dr. Bíró László püspök

elõadása:
Egyház, család ma

*.*.*
November 11. péntek, 

15.30 óra, 
Göd Városi Könyvtár

Filmvetítés:
Jadviga párnája c. 

Závada Pál regényébõl
18 órakor

a könyvtár és az Önök
vendégei:

Závada Pál író, szociológus
Deák Krisztina filmrendezõ

Tarján Tamás 
irodalomtörténész

* * *
November 20., vasárnap,

Belépés családostul
Õszi gyalogtúra, gyülekezõ: 

10 órakor a zebegényi 
vasútállomáson

15-20 km-es túra 
a Börzsönyben

* * *
November 25. péntek, 

13-17 óra, Városi Könyvtár
A gyermekkönyvtárban:

Bütykölde - Hóemberek papír-
ból és vattából 

* * *
November 28. hétfõ, 18.00 óra,

Olajfa Mûvészház
Dr. Barsi Balázs OFM

elõadása: Advent 
Az ember és az 

Isten misztériuma
* * *

December 7. szerda, 18.00 óra,
Olajfa Galéria

Kovács Attila festõ kiállítása
Megnyitja: Dr. Linczenbold

Levente atya
Közremûködik: 

Kádár Zoltán gitáron
* * *

December 14. szerda, 18.00 óra,
Olajfa Mûvészház

Selley Zoltán elõadómûvész:
József Attila emlékest

A belépõjegy ára: 1000,- Ft
* * *

December 16. péntek 13-17 óra, 
Városi Könyvtár

A gyermekkönyvtárban:
Bütyöklde - Só-liszt gyurma 

* * *
Címek:

József Attila Mûvelõdési  Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
Telefon:27- 532-160

* * *
Városi Könyvtár

2131 Göd, Pesti út 72., 
Telefon.: 27-532-155

E-levél: 
godikonyvtar@mail.dkvk.hu 
godi-vkonyvtar@freemail.hu

* * *
Olajfa Mûvészház 

2131 Göd, Pesti út 42/a,
Nyitva: H-P: 10-18, 

Szo: 10-14.
E-levél: olajfa@vnet.hu
Telefon: 06-27 531-370

Honlap: 
www.olajfamuveszhaz.hu

HÉTFÕTÕL - PÉNTEKIG REGGEL
TELEPHELY DUNAU. 5. 7,02
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 7,03
RAMÓNA 7,05
STRAND, GOLFPÁLYA 7,07
OVIT 7,08
GÖD-ÚJTELEP 7,10
ÚJTEMETETÕ 7,12
TISZAU. 7,13
GÖDI TSZ. 7,14
ALAGÚT - JÓKAI M. UTCA 7,15
ALAGÚT - MIKSZÁTH K. UTCA 7,16
BÉKE ÚT - MIKSZÁTH K. UTCA 7,17
BÉKE ÚT - RADNÓTI UTCA 7,18
NEMESKÉRI ÚT - DAMJANICH UTCA 7,20
NEMESKÉRI ÚT - KÖLCSEY UTCA 7,22
PETÕFI - KOSSUTH UTCA 7,26
PETÕFI - BÉKE ÚT 7,28
PETÕFI - JÁVORKAUTCA, ISKOLA 7,30
GÁRDONYI G. U. 7,33
NÉMETH L. ISKOLA 7,40

HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG DÉLUTÁN
TELEPHELY DUNAU. 5. 12,50
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 12,52
RAMÓNA 12,54
STRAND, GOLFPÁLYA 12,55
OVIT 12,57
GÖD-ÚJTELEP 13,00
ÚJTEMETÕ 13,03
TISZAUTCA 13,07
GÖDI TSZ. 13,09
BÉKE - RADNÓTI UTCA 13,11
GÖD-ALSÓ MÁV 13,13
PETÕFI S. UTCA, ISKOLA 13,20
PETÕFI - KOSSUTH UTCA 13,30
GÓLYAFALATOZÓ 13,40
GÖD-ALSÓ MÁV 13,45
BÉKE - RADNÓTI UTCA 13,47
STREBAJ.- HERNÁD U.(PÉK) 13,50
GÖDI TSZ. 13,52
TISZAUTCA 13,55
ÚJTEMETÕ 13,57
GÖD-ÚJTELEP 14,00
OVIT 14,04
STRAND, GOLFPÁLYA 14,06
RAMÓNA 14,08
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 14,10
PETÕFI S. UTCA, ISKOLA 14,20
PETÕFI - KOSSUTH UTCA 14,30
GÓLYAFALATOZÓ 14,40
GÖD-ALSÓ MÁV 14,45
BÉKE - RADNÓTI UTCA 14,47
STREBAJ.- HERNÁD U.(PÉK) 14,50
GÖDI TSZ. 14,52
TISZAUTCA 14,55
ÚJTEMETÕ 14,57
GÖD-ÚJTELEP 15,00
OVIT 15,04
STRAND, GOLFPÁLYA 15,06
RAMÓNA 15,08
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 15,10
AUTÓPIHENÕ 15,15
PETÕFI S. UTCA, ISKOLA 16,20
PETÕFI - KOSSUTH UTCA 16,30
GÓLYAFALATOZÓ 16,40
GÖD-ALSÓ MÁV 16,45
BÉKE - RADNÓTI UTCA 16,47
STREBAJ.- HERNÁD U.(PÉK) 16,50
GÖDI TSZ. 16,52
TISZAUTCA 16,55
ÚJTEMETÕ 16,57
GÖD - ÚJTELEP 17,00
OVIT 17,04
STRAND, GOLFPÁLYA 17,06
RAMÓNA 17,08
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 17,10
TELEPHELY DUNAU. 5. 17,15

Iskolajárat!
Változott a buszmenetrend

Göd Városi Önkormányzat
Színay József 
Jegyzõ Úr részére

Ezúton értesítjük Önt/Önöket, hogy a Csellengõ Kisállat-
menhely Alapítvány kuratóriumának tagjai 2005. szeptember
15-én lemondtak. A kuratórium egyhangú szavazással döntött
a feloszlatás mellett, melynek oka, hogy a vezetõ testület, il-
letve az alapító Pongóné Halik Györgyi állatvédelemmel kap-
csolatos nézetei és elképzelései lényegesen különböztek.
A kuratorium tagjai nem értettek és jelenleg sem értenek
egyet az alapító állatvédelemi tevékenységével. 
A kurátorok más, egyesületi keretek között folytatják tovább

munkájukat. Az új civil kezdeményezésû egyesület a kistérség
elismert tagjainak és szakembereinek bevonásával környezet
és állatvédelmi programot indít 2005 novemberétõl.

Göd, 2005. október 06.
A várható együttmûködés reményében, üdvözlettel:

AMINNÉ BÍRÓ ILDIKÓ

BELÉPÉS
CSALÁDOSTUL

Õszi gyalogtúra a Börzsönyben
november 20-ikán vasárnap

Gyülekezõ: 10 órakor a zebegényi vasútállomáson
Útvonal: Zebegénybõl Törökmezõn keresztül

teszünk egy 15-20 km-es kört
Étkezés: Mindenki hozzon magával ételt, italt,

amit Törökmezõn fogyasztunk el közösen!
A CBA-nak köszönhetõen minden részvevõ

csokit és ivólevet kap induláskor!
Szeretettel várjuk a természetet,

a gyaloglást kedvelõ családokat, diákokat!

Következõ programunk lesz:
december 17., szombat, piarista iskola:

Amatõr asztalitenisz verseny gyerekeknek, felnõt-
teknek!

A versennyel párhuzamosan a kísérõknek
karácsonyi ajándékkészítés lehetõsége és Táncház!

A családi sportnapok fõ támogatói:
Szt. Jakab Zarándok Egyesület,

Göd Önkormányzatának Sport Bizottsága,
Életforrás Alapítvány, Váci Egyházmegye,

Fétis Iparos Centrum

Közlemény
Alapítványunk köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a 2003. évi jövedelemadójuk 1% - át,összesen
465.687 Ft -ot óvodánk részére felajánlották.
A befolyt összegbõl a 3 -as számú épületünk bejárati
ajtaját kicseréltük, és játékokat vásároltunk óvodá-
sainknak.
Továbbra is várjuk segítõ támogatásukat: 
1. sz. Óvoda Gyermekekért Alapítvány
2132 Göd, Lenkey u 13-17.
Alapítványunk adószáma: 18689503-1-13

FESZLER GÉZÁNÉ KÉKESI ANNAMÁRIA

óvodavezetõ a kuratórium elnöke

Az 1-es képviselõi körzetben lévõ Fürdõ utca (mely a múlt lap-
számhoz leadott felsorolásból kimaradt) lakosai között is magas
százalékos arányban szervezõdött meg az aszfaltos út építése.

Kiegészítés útépítéshez
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A Pest megyei II. Osztály Északi
csoportjában továbbra is nagysz-
erûen szerepel a gödi labdarúgó
csapat.

Eredmények:
7. forduló
Gödi SE-Verõce 3 - 1 (2 - 1) G:
Kiss P, Járdi, Együd (11-bõl)

8. forduló
Kartal-Gödi SE 0 - 3 (0 - 3) G:
Nyilas, Kiss P, Mucs

9. forduló
Gödi SE-Tahitótfalu 5 - 1 (1-0),
G: Nyilas 3, Kiss P, Balázs
(öngól).

10. forduló
Kisnémedi-Gödi SE 3 - 5 (1-3),
G: Nyilas 2, Kolumbán, Mucs,
Kiss P.

Váci Körzeti Öregfiúk bajnok-
ság A csoportjában a Göd-
Dunapart tovább remekel, hat
ponttal vezet a Vác LT elõtt. A
továbbra is veretlen csapat 48
gólt lõtt, mindössze csak hatot
kapott.

Eredmények:

Szokolya – Göd-Dunapart 3-5
(0-2), G: Nyilas 3, Petró, Elek,
Göd-Dunapart - Dunakeszi
Kinizsi 3 - 0 ( 3 - 0 ), G: Nyilas
2, Sebõ

Göd-Dunapart - Fót 8 - 1 (3 - 0 ),
G: Nyilas 4, Elek 2, Petró, Tuza

S. L.

5. forduló
Gödi SE - Pilisszentiván

30-20 (13-10)
Göd: Juhász Zsuzsanna - Birkás
Anikó 3, Füsi Katalin 5, Szentes Éva
4, Balázsovits Mónika 9, Baksa Ro-

xána 2, Virágh Mariann 2. Csere:
Horváth Orsolya 2, Gór Nagy Kata-
lin 1, Németh Katalin 1, Orosz Krisz-
tina 1, Németh Szilvia, Farkas Fru-
zsina.
A mieink számára nehezen indult a

mérkõzés, de végül is a jó hajrának
köszönhetõen magabiztosan nyertek
lányaink. A legeredményesebb játé-
kosunk, Balázsovits Mónika mind a
nyolc hétméterest belõtte. 
Ifjúsági:Gödi SE - Pilisszentiván 18
– 27, góldobók: Máriás 3, Macsu 3, 
Schrich 3, Balla 3, Nyilas, Simák 2 -
2, Hajek, Mogony 1-1.

6. forduló
Solymár - Gödi SE 16-17 (6-11)
Göd: Juhász Zsuzsa - Baksa Roxána
2, Gór Nagy Katalin 4, Balázsovits
Mónika 5, Birkás Anikó 4, Lázár Il-
dikó, Békési Melinda, csere: Füsi
Katalin 1, Orosz Krisztina 1, Virágh
Marianna Németh Szilvia, Farkas
Fruzsina.
Göd a 13. percben vette át a vezetést,
mindkét csapat jól védekezett. A13 -
20. perc között brillírozott csapatunk
és hat gólt lõttek lányaink
Balázsovits, Birkás és Gór Nagy ve-
zérletével. Szünet után a cserék nem
tettek jót, majdnem eltaktikázta a
mérkõzést a gödi együttes, örülni kel-
lett az egygólos gyõzelemnek.
Ifjúsági: Solymár - Gödi SE 14 - 22
(Gd.: Schrick 7, Nyilas 6, Balla 4, Si-
mon 2, Simák 2, Hajel 1)

7. forduló
Gödi SE - MALÉV 29-18 (12-6
Göd: Juhász Zsuzsa - Baksa Roxána
7, Szentes Éva 6, Lázár Ildikó 1, Bir-

kás Anikó 6, Békési Melinda 1,
Orosz Krisztina 4, csere: Füsi Kata-
lin, 1, Farkas Fruzsina 1,
Piszkor Rita1, Virágh Marianna.
A nehezen induló mérkõzés a 20.
percben még döntetlenre állt. Anagy-

szerû kapus teljesítmények nagyban
hozzájárultak a gyõzelemhez. Kapu-
saink, Juhász és Németh K. az edzé-
sekben is élenjárnak a munkában,

melyet a mérkõzéseken nyújtott jó
teljesítményük is igazol. Sajnos az
edzések látogatottsága igen hiányos a
munkahelyi elfoglaltságok miatt.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Kézilabda

Háromból három gyõzelem

Labdarúgás

Október 21-ikén és 22-ikén mindkét
klubban megtartottuk a nyolcadik
klubnapot. Az alsógödieknek a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban Dr.
Néder Miklós, a Dunakeszi Szakor-
vosi Rendelõ belgyógyász szakorvo-
sa tartott színvonalas elõadást a
„Diabetes érszövõdményei” cím-
mel, amit a jelenlévõ kis létszámú
hallgatóság nagy érdeklõdéssel fi-
gyelt. 

Felsõgödön október 22-ikén Dr.
Kékesi Gábor, a váci Jávorszky
Ödön Kórház nefrológusa tartott ki-
váló elõadást a cukorbetegség vese-
szövõdményeirõl. Az elõadás azért
is volt nagyszerû, mert a hétköznapi
ember nyelvén szólt, minden mon-
data érthetõ volt a hallgatóság szá-
mára. Érdekes módon itt a résztve-
võk száma - mint mindig, többszörö-
se volt az alsógödinek. Az elõadást a

TV felvette, tehát azt végig lehet
nézni a televízióban is.

A jelenlévõk mindkét klubnapon
a LILLY Hungaria Kft. diabetikus
uzsonnáját fogyasztották, aminek
szemmel láthatóan nagy sikere volt. 

Nem akarom a helyzetet szépíte-
ni, ezért gondolataimat szabadon
megosztom betegtársaimmal:

Acukorbeteg klubokat nem öncé-
lúan hoztuk létre Gödön, hanem
azért, hogy helyben, színvonalas elõ-
adásokkal tudjuk segíteni a cukorbe-
tegséggel együtt kialakuló szövõd-
mények megelõzését, lassítását. Szá-
momra megmagyarázhatatlan, hogy
betegtársaim többsége nem vesz tu-
domást róla, és nem él a lehetõség-
gel. Ez struccpolitika!

Igaz, hogy klubnak nevezzük ma-
gunkat, de ez valóban nem hagyo-
mányos, szórakoztató klub. Nem

mulatságos események történnek,
hanem tulajdonképpen tanulni, is-
mereteket szerezni jövünk össze.
Megtanulhatjuk, hogyan törõdjünk
magunkkal annak érdekében, hogy
betegségünkkel együtt is kelleme-
sen, jó életminõséggel élhessük vé-
gig minél hosszabb életünket.

Gondolják csak végig, hogy a hát-
térben hányan dolgoznak érdekünk-
ben orvosok, asszisztensek, a Mûve-
lõdési Ház dolgozói, a Gödi Körkép
munkatársai, az Inside kábeltévések
– ahol Pataky Levente elnök-vezér-
igazgató lehetõvé teszi, hogy a klu-
bokban megtartott elõadások oktató-
filmként a kábeltévén vetítésre ke-
rüljenek. Önzetlenül közremûköd-
nek az Önkormányzat különbözõ te-
rületein dolgozók is. Ezt az óriási le-
hetõségeket nem szabadna figyel-
men kívül hagyni, mert színvonalas

elõadásokra csak akkor van lehetõ-
ség, ha sokan vagyunk klubtagok!
Sajnos lehetnénk többen is, hiszen
Gödön kb. ezer cukorbeteg él. Kü-
lönféle támogatásban akkor része-
sülhetnek a klubok, és így a cukorbe-
tegek, ha ebbõl az ezer cukorbeteg-
bõl a lehetõ legtöbben válnak klub-
taggá és járnak el a rendezvényekre.

Legközelebb november 18-ikán
és 19-ikén lesz klubnap, amikor
mindkét helyen a neuropátiáról, azaz
az idegrendszeri szövõdményekrõl
hallhatunk elõadást.

A VISZONTLÁTÁSIG ÜDVÖZLETTEL

A KLUBOK VEZETÕJE, 
PINKE SÁNDOR

U.i.: Kérem, jöjjenek el a klubnapra
annyian, hogy legyen kicsi a terem
és kevés a szék! Meg fogjuk oldani! 

Levél a Gödön lakó cukorbetegeknek

Baksa Roxána
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A gyermekek vidám zsivajától han-
gos a terem. Ádáz küzdelmet vívnak,
pásztázó tekintetük a háló fölött ide-
oda süvítõ labda mozgását követi. A

nagy népszerûségnek örvendõ tollas-
labda „õrület” megálmodója és a
sportág fõtámogatója, Szerecz Ferenc
az elégedett ember érzésével szemléli
a játékot.

- Ezt a játékot bárki játszhatja, kor-
tól és nemtõl függetlenül. Itt mindenki
játszhat mindenkivel. Remek kikap-
csolódást, jó sportolási lehetõséget kí-
nál a tollaslabdázás. Két esztendeje, az
év minden szakában mûködik ez a
„tollasklub”, legfeljebb csak akkor ha-
gyunk ki néhány napot, ha tatarozzák

a termet – hallhattuk Szerecz Ferenc-
tõl, aki gyermekkorában kedvelte
meg a tollaslabdázást. – Arra gondol-
tam, ha én annyira szerettem tollasoz-

ni, akkor talán a mai fiatalok is szíve-
sen hódolnának e szép sportágnak.
Gondoltam, jól érzik majd magukat,
megkedvelik. Örömmel mondom,
nem tévedtem. A látvány, a gyerekek
önfeledt játéka mindennél többet
mond. 

Igazán példaértékû Szerecz Ferenc
önzetlensége, aki szülõként gondolt
egy „merészet”, s bérbe vette a Né-
meth László Általános Iskola tornater-
mét délutánként, hogy a gyerekek
gondtalanul sportolhassanak. Õ pedig

Schirilla György október 21. és 23. között,
idén immár ötödik alkalommal, ismét végig-

futotta a Budapest – Salgótarján távot 1956.
október 23. emlékére.

Göd negyedszer csatlakozott e kezdemé-
nyezéshez. 21-én, pénteken 10.05-kor érke-
zett Budapest felõl a település határához a
vállalkozó szellemû sportember, ahol a
Huzella iskola diákjai várták Tar Bertalan
testnevelõ tanár vezetésével. Rákötötték a
város nemzeti színû emlékszalagját a kopja-
fára, majd mindegy 3 km-en el is kísérték
Schirilla Györgyöt a 2-es út mentén futva. A
Kincsem park után köszöntek el tõle, kitar-
tást kívánva a még több mint 114 km-es táv-
hoz.

Bár az idõjárás idén sem volt kegyes a
résztvevõkhöz, a csöpögõ esõ ellenére a gye-
rekek jókedvûen érkeztek vissza az iskolába,

elhatározva, hogy 2006-ban, az 50. évfordu-
lón ismét szeretnének csatlakozni az emlék-
futáshoz.

1956. október 23. - emlékfutás

A huzellás diákok csapata 
Tar Bertalan testnevelõ tanárral

Együtt Schirilla Györggyel

A Dunai Vízisport Alapítvány 
kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, 

akik az SZJA 1%-ának felajánlásával 
segítették munkánkat. 

A 2004-ben kapott 499.090 Ft-ot 
a Göd Kupa Kajakverseny megrendezésére 

és edzõtáboroztatásra fordítottuk.

Adószámunk:18684388-1-13
Bankszámlaszámunk: 64700052-10012277

Szerencsére csak a sakktáblán és pél-
damutatóan sportszerû keretek kö-
zött. Mindkét csapat megmutatta,
hogy lehet ezt így is, gyûlölködés
nélkül, sportemberek módjára. De
kezdjük az elején!

A Gödi SE Sakk Szakosztálya a
20056/06. idényben is két csapatot
indított a Pest megyei Sakk Csapat-
bajnokság I. osztályában, ám a két

csapat külön vezetéssel és eltérõ fel-
tételek mellett vágott neki a küzde-
lemnek. AGödi SE Sakk I. csapatot
Antal György Bálint vezeti, és min-
den városi támogatás (önkormányza-
ti juttatás) felett szabadon rendelke-
zik, míg a Gödi SE Sakk II. csapat
Pongó István és ifj. Fülöp József ve-
zetésével és szervezésében csak a sa-
ját forrásokra és a remények szerinti
majdani szponzori támogatásokra tá-
maszkodhat a csapat minél eredmé-
nyesebb szereplésének biztosítására.
A jelenlegi szerkezet kialakulásának
mélyebb és nem a sportból fakadó
okaival foglalkozik egy általam írt
másik cikk. (Véleményünk szerint a
múltban is és most is nagyon súlyos
hiba politikai célokat és szándékokat
belekeverni a sportba.)

A sport írott és íratlan szabályait
betartva, így a két testvércsapat egy-
más ellen kezdett. A játszmák sok-
szor nagyon izgalmasan alakultak, és

hosszú, nehéz küzdelemben dõltek
el, vagy végzõdtek döntetlenül. A
végeredmény a délelõtt 10-tõl dél-
után 4 óráig tartó összecsapáson
6½—3½ lett a Göd SE Sakk II csa-
pat javára. (Csapatunkból gyõztek:
ifj. Ravasz László, id. Ravasz László,
Nagy Ferenc, Sallai Péter, Nováky
Csaba; döntetlent ért el: Hardicsay
Péter, Guzsik István és Pongó István.

A beszámoló és az eredmények ha-
marosan az Interneten is elérhetõk
lesznek csapatunk honlapján.)

A forduló egyéb érdekes és szá-
munkra is fontos eredményei:
Budakalász-Szigetszentmárton 7-

3
Törökbálint-Fót 7-3

Zsámbék I.-Zsámbék II. 10-0 (!)
Szob-Érd 4-6

Így csapatunk az elsõ forduló után
a negyedik helyen áll fél ponttal le-
maradva a másodiktól és fél ponttal
megelõzve az ötödiket. De hol van
még a 14. forduló?

Végezetül gratulálunk a gyõzte-
seknek, és sok sikert kívánunk mind
a két gödi sakkcsapatnak

Pongó István
csapatvezetõ

Gödi SE Sakk II.

Két Göd egymás ellen

Repül a, 
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A horvátországi Mljet szigetén
megrendezett féltávú triatlon
verseny magyar sportolók sike-
rét hozta! A triatlonisták közül
kiemelem “szomszédunkat”, a
Gödi Körkép által már koráb-
ban bemutatott Kovács Fatimát,
aki néhány hete az itthon meg-
rendezett Fétis Cross- futáson is
jeleskedett.

A festõi környezetben meg-

rendezett horvát viadalon az 1.9
kilométer úszás, majd 80 kilo-
méter kerékpározás és végül 20
kilométer futás teljesítése után
remek versenyzéssel bronzér-
mes lett. A hölgyek mezõnyé-
ben a váci Katlan SE harminc
esztendõs versenyzõje a dobogó
harmadik fokára állhatott föl.

V. F.

Fatima dobogós
Horvátországban is

Immár öt éve, hogy a Fétis Kft.
útjára indította a régió egyik leg-
jelentõsebb tömegsportrendez-
vényét, a Fétis Crossfutást és a
Kispályás Labdarugó Kupát. Az
óvodásoktól kezdve a nagynevû,
nemzetközi sportsikernek örven-
dõ futók éppúgy róják évente a
kilométereket, mint a hatodik
„x” fölött járó örökifjú sportem-
berek.

Idén szeptember 17-én „ran-
devúztak” a sportág, a futás, a
mozgás szerelmesei az alsógödi
sportpályán, hogy ki-ki teljesítse
az önmaga által kirótt penzumot.  

Mint arról októberi lapszá-
munkban már beszámoltunk ez-
úttal is óriási érdeklõdés övezte
az eseményt. A szervezõknek, a
rendezõknek -, no meg a verse-
nyen rajthoz álló 3 ezer futónak
– köszönhetõen több mint tíz ka-
tegóriában versengtek az értékes
trófeáért és ajándékokért. Oly
sokan állhattak fel a dobogóra,
hogy a Gödi Körkép címlapján
közölt képes összeállításunkat e
lapszámunkban folytatjuk a to-
vábbi gyõztesek és helyezettek
bemutatásával.

Összeállításunkkal örömmel
teszünk eleget kedves kötelessé-
günknek, s reméljük, hogy jövõ-

re is hasonló nagy sikerrõl tudó-
síthatunk. Gratulálunk!

V. I.

Öt éve siker
A Fétis Cross névsor folytatódik…

elégedett, mert jó célra, a fiatalok spor-
tolására fordítja magánpénzét. 

- Jótékony önzetlenség?- érdeklõ-
dünk. 

- Én ezt tudom adni. Az ember úgy-
is elkölti a pénzét, így legalább valami
hasznosat teszek. Jól érzem magam
köztük, s ha a gyerekek örülnek, akkor
én is. Ha valaki már nagyon jól játszik,
van benne fantázia, akkor elvisszük

olyan versenyre, ahol „éles helyzet-
ben”, magas szinten tollasozó gyere-
kek ellen is próbára teheti képességeit.
Bizony elõfordul, hogy 6-8 gödi fia-
tallal megyünk egy-egy versenyre.
Általában nyernek „gyermekeink”,
akik ügyesek, szorgalmasan gyako-
rolnak. Egyébként – mint most is lát-

ható – nemcsak tollasozunk, lehet fo-
cizni, kosarazni is. A lényeg, hogy a
srácok jó helyen vannak, sportolnak, s
ráadásul még jól is érzik magukat.
Vannak, akik rendszeresen járnak, de
vannak, akik évente kétszer jönnek.
Jöjjenek! Érezzék is jól magukat, hi-
szen ez a célunk. 

- Versenyszerû sportolásra is van
lehetõség?

- Természetesen. Aki tehetséges, és
versenyszerûen szeretne sportolni, azt
támogatjuk. Elvisszük valamelyik
egyesületbe, vagy a káposztásmegy-
eri Homoktövis utcai iskolából
ugyancsak „magánszorgalomból” ki-
járó edzõ veszi szárnyai alá. Mi lehet-
nénk az õ fiók szakosztályuk, csak
napjainkban még 6-8 gyerek tollaso-
zik nálunk. Itt ebben a teremben al-
kalmanként ennél többen nem tudnak
játszani. Szûk a hely, ha lenne egy tá-
gas helyiség, akkor - több pályán -
akár már 30-40 gyerek is játszhatna
egyszerre. Az iskolából legalább eny-
nyien jönnének – mondta búcsúzás-
ként Szerecz Ferenc, a fiatalok önzet-
len mecénása. 

S még egy jó hír az írás végére,
melynek örömmel adunk nyilvános-
ságot: Napjainkban, - a kora õszi
beszélgetésunk óta - már a Balázsovits
János Sportcsarnokban játszhatnak a
tollaslabdázók, s azok, akik, focizni
vagy kosarazni szeretnek.

KÁVÉ

repül a...
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Kovács László 1992
óta mûveli az autószere-

lõ mesterséget Gödön. Az el-
sõ években még bérelt mûhely-
ben fogadta a helyi, az átutazó
és a szomszédos településekrõl
érkezõ kuncsaftokat, akik az
évek múlásával mind többen
lettek, a Kovács család pedig, a
bérelt mûhelyt sajátra váltotta.
Kilencvenhét óta a Pesti út 120.
szám alatt mûködik a Kovács
Autószerviz, melynek szakem-
bereihez és a „Mesterhez” so-
kan ragaszkodnak. Az egyik
visszatérõ megrendelõ rövid tö-
mörséggel adja meg a miértre
választ: - Uram, az ember sze-
reti a megbízható, korrekt szol-
gáltatókat. Így van ez az élet
minden területén. S ha már ja-
víttatni kell az autót, akkor a
páciens ahhoz a mesterhez vi-
szi, akiben megbízik. Én ezért
járok évek óta Lacihoz. 

Egy biztos, hogy ott jártam-
kor szaktudásával, emberségé-
vel egy újabb ügyfelet szerzett
a mûhelynek Kovács László. 

A hatalmas autónál csak a tu-
lajdonos kétségbeesése volt na-
gyobb, mert napok óta nem
tudja, hogy mi van a sok tízezer
kilométert futott jármûvel. –
Semmi baj, barátom! – hang-
zott Kovács László megnyugta-
tó hangja, s máris megjelent a
legkorszerûbb hibakód-olvasó
készülékkel, amely pillanatok

alatt kimutatta, hogy egy korro-
dálódott sarú okozza a bajt. –
Remek munkatárs! – mutat a
mobil készülékre az õsz hajú
mesterember. – Több szakem-
ber jó néhány órás munkáját

váltja ki. Igaz nem olcsó mu-
lattság, de láthatja, megtérül,
hiszen precíz, gyorsan megmu-
tatja a hibát. 

A beszélgetést az irodában
folytatjuk, ahol a köztisztelet-
nek örvendõ fõnök bemutat tu-
lajdonostársának, leányának,

Kovács Mónikának, aki a cég-
nél az irodai munkát és zöld-
kártya kiadásával kapcsolatos
ügyes-bajos dolgokat intézi. –
Ez egy „kis” családi vállalko-
zás, melyben rajtunk kívül két
alkalmazott dolgozik. Külön
örülök, hogy Mónika megtalál-
ta helyét a cégben, remekül
oldja meg a rá háruló szakmai
feladatokat. Nemcsak a vég-
zettsége jogosítja fel a munká-

ra, de rendkívül fogékony is az
informatikai újdonságok iránt,
amire nagyon büszke vagyok –
mondja az elégedett édesapa.

Majd a finom kávé elfo-
gyasztása után arra terelõdik a

beszélgetés menete, hogy aki
talpon akar maradni, annak ál-
landóan meg kell újulnia, igen
sokat kell invesztálnia az új
eszközök beszerzésére. A Ko-
vács Autószervizbe is a napok-
ban érkezett meg az a több mil-
liós Bosch Bea 350 RKFA
(Rendszeres Környezetvédelmi
Felülvizsgálatra Alkalmas) ki-
pufogógáz-elemzõ készülék,
amely nélkül az autószerviz
nem adhatná ki a környezetvé-
delmi zöldkártyát. – Ma már
Magyarországon is nagyon kor-
szerû az autópark, csak a jól
felszerelt mûhelyeknek van
esélyünk, hogy hosszú távon
kiállják a versenyt a fusimûhe-
lyekkel szemben. Szakmai ber-
kekben mindenki tudja, hogy
az RKFA mûszerekkel kapcso-
latban az utóbbi idõszakban lé-
nyeges jogszabályváltozások-
nak lehetünk tanúi. A Közleke-
dési Fõfelügyelet szabálymó-
dosítása érinti a zöldkártya-
vizsgálatot végzõ szakmûhe-

lyeket is. A szabálymódosítás-
sal a felügyelet a visszaéléseket
szeretné kiiktatni a rendszerbõl.
2006. január elsejétõl csak az a
szakmûhely adhat ki zöldkár-
tyát, amely rendelkezik Bosch
vagy a szakhatóság által elfoga-
dott mérõeszközzel. Újdonság
lesz még, hogy az autóról fény-
kép készül, s azt - a többi infor-

mációval együtt – el kell juttat-
ni az országos hálózat központ-
jába. Igaz, hogy több idõt vesz
igénybe az új eljárás, ám meg-
gyõzõdésem, az emberek több-
sége belátja, mindez értük tör-

ténik. A tisztességes, korrekt
munkát végzõ szakmûhelyek és
a megrendelõk, az autósok ér-
deke egyaránt ezt diktálja. Mi
szakmai és emberi garanciát
vállalunk munkánkért!- érvel a
szakember.

Jó hallani s megtapasztalni a
mesterember szavait, mert bi-
zony kár lenne tagadni az em-
berek nagy többsége szinte az
utolsó pillanatban viszi gépko-
csiját szakszervizbe. Legalább-
is a gépjármûvek egy jelentõs
csoportjának állapota erre en-
ged következtetni. – Nézze, a
gépkocsi sok minderrõl árulko-
dik. Vannak, akik a legkorsze-
rûbb modelleket is meg tudják
vásárolni, de igen népes azok
tábora, akik 5-9 éves kocsikkal
közlekednek. S sajnos éppen õk
azok, akik csak a legszüksége-
sebb javításokat végeztetik el –
osztja meg velünk több éves ta-
pasztalatait Kovács László, aki
a legnagyobb szakmai sikernek
azt tartja, ha rossz autóból jót
tud „összerakni”. 

Az 55 éves autószerelõ mes-
ter élete nagy álma beteljesedé-
sének tekinti, hogy a család tíz
éves, igen szilárd összefogásá-
nak köszönhetõen sikerült fel-
építeniük a Pesti út 120. szám
alatt saját mûhelyüket. – Nyu-
godt és elégedett vagyok, hi-
szen nem hiába dolgoztunk, a
család egzisztenciája biztosí-
tott.  S ha én már „kiöreged-
nék”, akkor itt van Mónika, aki
tovább viszi a cég irányítását. 

Aztán a kapu felé baktatva
megkér Mónika és az édesapja,
a „Mester”, feltétlen írjam le:
Kollégájuknak, Csernus Sán-
dornak mielõbbi felépülést kí-
vánnak, s remélik hamarosan
gyakorolhatja mesterségét.

VETÉSI IMRE

Mesterember
A verseny a minõség javára dõl el

Cégkárty
a

Kovács László autószerelõ mester

Itt van a hiba - mutatja a szakember

A Kovács Autószerviz 
legújab beruházása, 

a Bosh kipufogógáz-elemzõ készüléke
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Dr. Bóth János országgyûlési képviselõ,
Vác város polgármestere 2005. november
30-án és december 21-én fogadóórát tart
Gödön a Pesti út 81. szám alatti Városhá-
za területén lévõ pártok házában. Az ér-
deklõdõ polgárokat mindkét alkalommal
16 órától várja a szocialista országgyûlési
képviselõ.                                              (x)

Képviselõi fogadóóra

Varrónõ méretre varrást, javítást,
átalakítást vállal!
06-20-471-3898
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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

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

Eladó egy 23 éves 
Ford Escort 1,3-as 

akár bontásra,
alkatrésznek, 

felújított karosszériával. 
Csak egyben. 

T.: 06-20-355-1303
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Víz-, 
szennyvízbekötések tervezése, 
kivitelezése, locsolási almérõk 

teljeskörû ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308

Karácsonyra EZÜSTFENYÕK 
rendelhetõk Váchartyánban december 10-ig. 

Vágottan 1100 FT/méter áron, 
földlabdás 3000 Ft/darab. 

Tel.: 06-20-577-2189, 
este 06-27-367-107 

Cipõjavítás, zippzárcsere,
szõnyeg és ruhatisztítás,

búvárszivattyú tekercselés.
Göd, Kincsem Park.

Nyitva: 7-17-ig, 
Tel.: 06-30-296-1771

Gépelést, szkennelést,
szövegszerkesztést,

prezentáció készítést 
vállalok.

Deák Józsefné: 06-27/ 330-342
E-mail cím:

deditke@freemail.hu

• Üzlethelyiség (48 nm) Göd-fel-
sõn – frekventált helyen – kedvezõ
áron eladó:  06-30-682-9235 

• Háztartási- ipari és nagykony-
hai gázkészülékek, berendezések ja-
vítása, karbantartása. 06-30-964-
9251.

• 25-30 év közötti autószerelõt
keresek. Érettségi, jó kommunikáci-
ós készség elõnyben. Érdeklõdni: 
06-20-945-3522
• Tanárnõ alsó-, és felsõ-

tagozatosok korrepetálását, humán
tárgyakból felkészítést vállal. 06-
27-331-242 06-20-828-0957

Gyermekszeretõ, leinformálható
hölgy gyermekfelügyeletet vállal 3
éves kortól. 06-27-331-800

• Angol órák egyéni igények sze-
rint gyerek és felnõttek részére. 

06-27-334-614, 06-30-856-1839
• Göd-felsõn, a 2-es fõút duna-

parti oldalán 576 m2-es telken 189
m2-es új családi ház eladó. Irányár:
41 mFt. 06-30-931-5007

• Fakivágást, gallyazást elszállí-
tást vállalunk. Hívjon bizalommal.

06-30-436-4070
• Nissan Cherry 1.3-as, 1983-as
vizsgával eladó: 85 Ft/kg – Ebédlõ-
asztal székekkel, Olajradiátor,
CO2 –palack, 0,8-as hegesztõhu-
zal, 230-as flex-korongok, láncos
emelõ eladó. 06-70-5087-166
• Alsógöd csendes, konszolidált ré-
szén jól megépített, szép, nagy bel-
magasságú, felújított kétlakásos
(2x70 m2-es) családi ház 150 nöl-es
õsfás telken 34,8 mFt áron eladó.
Érdelkõdni:06-30-210-5977

Apróhirdetések
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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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ELADÓ LAKÁS
DUNAKESZIN

Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban
bruttó 93 m2-es egyedi fûtésû, klímás tetõtéri

lakás eladó teljes - beépített, gépesített konyha,
nappali, gardrob – bútorzattal.

Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

Dunára nézõ erkély. 
(Teremgarázs parkolási lehetõség.)

Tel. : 06-30-292-7150

Szõd Nevelek
dûlõben

összközmûves
építési telkek

eladók. 
Érdeklõdni a 

06-30-770-230-as 
telefonszámon

lehet.  
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