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Mindannyiunk életében vannak pillana-
tok, régmúlt idõk lenyomatai, melyeket
nem mos el az idõ, mert belénk ívódtak,
lelkünk legmélyebb bugyraiba, mint apró
mozaikdarabok, képekbe zárt impresszi-
ók. Talán azért, hogy erõt adjanak a hét-

köznapokhoz, melegséget, amikor keve-
sebb a fény, vagy hogy rájöjjünk, ezek az
egyedüli, valóságos pillanatok. Ezek kö-
zül valók a karácsonyi ünnepek emlékké-
pei is.

Elmúlt karácsonyok élményei eleve-
nednek meg a szó hallatán, érzések és be-
nyomások egymásra rakódott, egymásra
épülõ rétegei.

Összetartozás érzés; hófödtetáj, s jég-
virágok az ablakon; izgatott sugdolódzás,
várakozás-hangulat, titkolódzó öröm.
Kalácsillat, ami a fenyõfa illatával keve-
redik, csengettyûszó, ölelés.

A Karácsony a keresztény kultúrkör
legszentebb és legmeghittebb ünnepe,
melynek hagyományvilága a leggazda-
gabb valamennyi ünnep közül. 

Folytatás a 2.oldalon.

MINDENKI KARÁCSONYA
Karácsonyi meghívók a 4-5. oldalon.

Az ünnep 
és a fény melegsége

Szent 
karácsony

este
Leszállt a csendes este.
Valahol messze, messze
Kicsiny Betlehembe’
Csillag kélt az égen.
S akit vár már régen
Ez a bûnös világ,
Az Isten elküldte
Hozzánk a Messiást
Szent Karácsony este.

Békességet hozott
Szerte a világra,
Csoda volt hatalma
Szeretet virága.
Istálló volt háza,
Jászol a bölcsõje,
Mégis az övé lett
Az Úr dicsõsége
Szent Karácsony este.

Apró, kicsiny házban, 
S fényes palotában
Karácsonyfa csillog.
Gyermeksereg örvend,
Minden ember boldog,
Vídám öröm lészen
A földön ide-lenn,
És ott fenn az égben
Szent Karácsony este.

Dicsõség, békesség...
Szárnyal fel az égnek,
Szeretet napján 
Tisztességet tésznek
Jézus szent nevének
Pásztorok, királyok,
Angyalok serege,
Amért földre szállott
Az Úrnak gyermeke
Szent Karácsony este.

Légy áldott örökké
Szent Karácsony este,
Krisztus született
S az ember meg lett mentve.
Feltámadt sok fájó könny,
Öröm lett a bánat.
Isten békét adott
A bûnös világnak
Szent Karácsony este...

1946. XII. 9. 
RÁKSI MIKLÓS

Kovács Attila festménye
egy félbevágott dagasztóteknõn

A zene jelenti a mentsvárat 
Gyermekként Felvidékrõl el kellett jönniük, 

felnõttként megírta Göd ünnepi dalát
Szívszorító sorsok. Szétszakított családok, nemzedékeken átívelõ egyéni tragédiák gyógyíthatatlan sebei mutatják azt a sajátos korsza-
kot, melyet a húszadik század elsõ felében átélt a felvidéki magyarság. A történelem viharai, úgy csapdosta õket egyik oldalról a
másikra, mint a hajótöröttek csónakját a háborgó tenger a hullámhegyekrõl a pusztító mélységbe. Fájdalmas és ellentmondásos kor.
Sok-sok tízezer szenvedõ egyike az a Kovács Géza, aki 1977 óta él családjával Gödön. Õ szerezte a zenéjét, s õ írta a szövegét is. A
város ünnepi dala címû gödi himnusznak.                                                                                                                          Folytatás a 9. oldalon.

- Év vége közeledik. Ilyenkor illik visszatekinteni a hátunk mögött ha-
gyott idõszakra. Sándor István polgármestert arról kérdezem, hogy
számára, mint Göd Város Képviselõ-testületének vezetõje számára
mik voltak 2005. legfontosabb eredményei.

- Alegkiemelkedõbb teljesített feladat 2005-ben a város csatorná-
zásának az elkészítése – válaszolja határozottan, majd kifejti véle-
ménye okát. - Egyrészt azért volt fontos, mert azt ígértük a választá-
si programunkban a lakosságnak, hogy a négy év során befejezzük
a város csatornázását. Kétkedve fogadták ugyan, mert mindenki tud-

ta, hogy a kb. 44 km mintegy 2 milliárd forintba kerül. Mégis bíz-
tunk a lakosság támogatásában, és hogy vissza nem térítendõ támo-
gatásokat is kapunk pályázat útján. Mindez megtörtént – az ígére-
tünk betartása. Fontosságának másik oka pedig, hogy ennek hiányá-
ban nem kezdhetünk egy komoly útépítési programhoz. Mint ezzel
a megõrzött szórólappal igazolható, az sem mostani találmányunk –
mint némelyek mondják –, már akkor megírtuk, hogy egy komoly
útépítési programot is megvalósítunk. Mi e szerint a program szerint
megyünk elõre.  Folytatás a 7. oldalon.

Csatorna, utak, sportcsarnok és óvoda
Befejezett és elkezdett fejleszetések 2005-ben
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Folytatatás az 1. oldalról.
Az idõ kereke megállíthatatlanul fo-

rog, átformálja a szokásokat, a hajdan
volt rítusokat. Egyes, hagyományõrzõ
falvainkban mégis megõrizték a régi ko-
rok örökét: a Szent estét megelõzõ böjtöt,
a bethlehemezést, a regösök szerencseho-
zó énekét. Réges rég, nagyanyáink korá-
ban létezett egy gyönyörû, kedves szo-
kás, mely évrõl-évre megerõsítette az
emberek közötti összetartozást, a kötelé-
ket, amit Isten keze kötött. Az ásott kutak-
ba almát vetettek a családok Karácsony
éjjelén, hogy Vízkeresztkor kimerjék on-
nan, s apró cikkekre vágva megegyék.
Annyi felé osztották, hogy a család min-
den tagjának jusson egy-egy gerezd, így
biztosítva, hogy – akik között az alma fel-
osztatott – egymástól soha többé el ne
szakadjanak. 

AKarácsony a szeretet ünnepe, s a fé-
nyé, aminek legbensõbb, valódi üzenetét
szakrális tartalma adja meg. A Fény szü-

letését õsidõk óta megünnepelték a világ
népei – a mi vidékünkön – december de-
rekán, mikor legrövidebbek a nappalok,
és fagyosak az éjszakák. A sötétség a hi-
deget jelenti, az egységbõl kiszakadt em-
ber félelmét, a magárahagyatottságot, a
magányt. Ezt oszlatja el a Fény, mely be-
ragyogja a teret, értelmet ad és reményt,
hitet a magasabb rendûben, megerõsítve
a transzcendens létezést, s a tudatot, hogy
az úton valaki elkísér. Nem véletlen hát,
hogy erre a „pogány” ünnepre épült rá
egykor a keresztény Karácsony és a zsidó
Hanuka.

Rajtunk múlik csak, hogy beenged-
jük-e a Fényt, elfogadjuk-e a feloldozást;
meglátjuk-e a külsõségek mögött megbú-
vó lényeget, a másikban rejlõ csodát. A
szeretet fény. Különös dolog. Mert minél
többet adunk belõle, nálunk annál több
marad. Talán annyi, hogy juttathatunk be-

lõle nemcsak szeretteinknek, de a tõlünk
távolabb esõknek is. Hogy a segítségével
egy kicsit – talán csak néhány pillanatra –
eszünkbe jussanak azok az emberek, akik
itt, vagy a világ másik felén, ezekben a
napokban is a túlélésért küzdenek, s elha-
gyatottan, reménytelenül, „kívülrõl” né-
zik a „többiek” örömét.   

Az elkövetkezendõ napok megerõsí-
tik majd a szeretetet, a tiszteletet, s elmé-
lyítik az együvé tartozást. Elhozzák azt,
amire egész évben vágyakozunk: az egy-
más felé fordulást, az õszinte érdeklõdést,
a meghallgatást. De az igazi mégis az len-
ne, ha ebbõl a varázsból sikerülne meg-
õriznünk valamit, hogy – ha kicsit gyen-
gébben, pislákolva is – de mégis bera-
gyogja a fény a fárasztó, türelmetlen hét-
köznapokat is.  

MACZKAY ZSAKLIN

Az ünnep és a fény melegsége

A hosszú tengeri hajóutakon sok matróz szenvedett
a skorbuttól, amíg rá nem jöttek: zöldség és gyü-
mölcs fogyasztásával orvosolható a baj. Ma már
azt is tudjuk: a skorbut jellegzetes hiánybetegség:
a C-vitamin hiánya. Semmi mással nem gyógyít-
ható, mint C-vitaminnal.

A hiánybetegségnek olykor súlyosak a tünetei. Egészen addig hiába-
való minden kétségbeesett gyógyítási kísérlet, amíg az igazán hiány-
zó dologra fény nem derül. Az a hajszolt ajándék-vadászat, amelybe
hagyjuk magunkat belekergetni már november elejétõl, az emberi lé-
lek hiánybetegségének súlyos tünete. Hiányzik a békesség, az öröm,
a reménység. Fájóan hiányoznak, érthetõ az igyekezet: valahogy, va-
lamivel töltsük ki a lelkünkben fájó ûrt.

A megvehetõ tárgyakkal pótlás kísérlete szánalmasan szomorú ered-
ményre vezet: minden marad a régiben, és lelkünk egészsége még to-
vább romlik. Nem csoda, hiszen bármilyen értékes anyaggal, matéri-
ával nem lehet gyógyítani lelkünk nem látható, nem anyagi valósá-
gának hiánybetegségét. Bárcsak végre minél többen rájönnének a bé-
kesség, öröm, reménység hiány-pótlásának egyetlen, de valós lehetõ-
ségére! A megoldás kulcsa nem bennünk van, de hozzánk érkezik.

Advent azt jelenti: érkezés. Karácsony pedig: megtestesülés. Mindkét
kifejezés ugyanarra a Jézusra vonatkozik, akiben az élõ és valóságos
Isten emberré lett, megérkezett a történelem egy konkrét napján, egy
konkrét helyen. És ma, mint halálból föltámadt és élõ Úr érkezik
hozzád, hozzám szavában, igéjében. Õáltala, Õbenne és Õvele
gyógyulhat hiánybeteg lelkünk, életünk. Pál apostol írta a Római le-
vélben: “A reménység Istene pedig töltsön el titeket a hitben teljes
örömmel és békességgel, hogy bõvölködjetek a reménységben a
Szentlélek ereje által.” Róm 15,13

KOVÁCS LÁSZLÓ EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Advent és Karácsony 
- hiánybetegség nélkül!

Csizmát kaszaboló jég lett kinn a sáron,
Madarak fagynak meg a diófaágon.

Siess már december! Rázd meg a bundádat!
Öltöztesd ünnepi fehérbe a tájat!

Apró lábak alatt csikordul majd a hó,
Veres kis kezekben aranyból lesz dió.

Ahítattal mennek éji szentmisére,
Tágra nyílt szemükben gyertyaerdõ fénye…

Nézik a jászolban Mária kisfiát,
Arcukon viselik angyali mosolyát.

Haza gyalogolnak térdig érõ hóban,
s hiszik, tündér van az aranydióban.

ENESSEY EDINA

Fehér Karácsony

Bevezetõjében a püspök atya hi-
vatkozott II. János Pál pápa két apos-
toli levelére. Ír az új évezredrõl, s a
Szentatya úgy fogalmaz: „a család
militáns támadásnak van kitéve”. Az
Európáról szólóban olvasható: „a
család intézményét minden szinten

kikezdték”, úgy kulturálisan, mint
szociálisan és ideológiailag. Majd
egy rövid visszatekintést tartott
László atya.

– A család eszménye elõbb léte-
zett, mint az írásbeliség. Krisztus
elõtt 1750. táján Hammurapi törvé-
nyei már családvédelmi elemeket

tartalmaznak, s védi a magzatokat és
a kiszolgáltatott helyzetben lévõ fe-
leségeket.

A család-eszmény elõször a görög
filozófia nyomán szenved igen nagy
csorbát, az állam-eszmény hatalma-
sodik el. Mindent, magát a családot

is ennek rendelik alá. Bár az állam-
nak szolgálnia kellene családot, ott
fordítva történt. S ez a szemlélet saj-
nos korunkban is igen jellemzõ.
Megszületett egy új fogalom is, az
ún. „örökös vadászás”. Ennek lénye-
ge összefoglalva: Ne nemzz gyerme-
ket, hisz úgysem tudod, fiú lesz-e

Hívom... 

Novemberben az Olajfa Mûvészház vendége volt Dr. Bíró
László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csa-
ládreferense, aki „A család kihívásai a XXI. században” cím-
mel tartott elõadást. Köszönjük, hogy a mustármag reményét
táplálta szívünkbe, szeretettel szolgálva a megjelent kicsiny
nyájat is.

Az Olajfa Mûvészház a jövõben is szándékozik folytatni
megkezdett missziós tevékenységét, ez úton is hívva és szere-
tettel várva vendégeit. Teszi ezt annál inkább, mert a 2005-ös,
Eucharisztikus évet záró Püspöki Szinódus, mely Rómában
ülésezett, Magyarországot missziós területté nyilvánította!
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Bevezetés: Megjelent az Isten az em-
berek között. Különösebb érdeklõdést
nem keltett azok között sem, akik vár-
hatták volna.

Ma is így van,… Inkább apropó arra,
hogy a magunk elvárásainak megfelelõ-
en ünnepeljünk – de ezért nincs igazi ün-
nepük sem! Nem vagyunk bölcsek, bár
tanultak igen.

Pedig a Karácsony az által lesz ün-
nep, aki megszületett, az az Jézus által…

Ünneppé Isten tette a karácsonyi éj-
szakát a pásztoroknak,… a vándorutat
és a rátalálást a bölcseknek. Vezette õket.

Vezet minket Isten?
Miért voltak bölcsek ezek a tudósok,

vagy mágusok?
Mert nemcsak láttak egy nagy látást,

hanem ennek alapján cselekedni is
mertek.

“...láttuk az õ csillagát napkeleten és
azért jöttünk...”

Biztosan mások is látták este, de a
nappal józansága elnyomta az éjjeli lá-
tást, s így nem követték tettek. Milyen
sok alkalommal megdobog a szívünk,
de nem követik tettek, másra várunk,
hogy õ tegye meg. Csodákat vesztünk
így? Egészen bizonyosan! Mert böl-
csekké nem csak a meglátott, hanem a
követett világosság tesz bennünket.

Egyéni és közösségi életünk nagy tra-
gédiája nem az, hogy Isten nem mutat

csillagot, hanem hogy nem mertük vál-
lalni a fényben való utazás kockázatát!

Õk bölcsek voltak - vállalták és kö-
vették Isten jelét, csillagát.

Bölcsek azért is, mert közösséget ta-
láltak és abban is maradtak a vándor-
úton.

Mehettek volna külön is - az én vilá-
gom különb a tiednél, nem alacsonyo-
dom le hozzád stb. Csak nem ismerõsek
ezek a mondatok?! 

De versenyezhettek volna is - ki a
jobb csillagkövetõ! Õk nem tették! Õk
együtt utaztak, bár különbözõek voltak.
Összetartotta õket a csillag követése.

A mi életünk másik tragédiája: nem
tudunk közösségben élni és vándorolni a
csillag nyomán Jézusig, s majd általa ha-
zafelé! Nem tud szívünk felmelegedni,
törõdni és tûrni, nem tudunk együtt ne-
vetni és együtt sírni. Tömegben is egye-
dül vagyunk! 

Bölcsek voltak, mert a jelentéktelen
felszín alatt meglátták az értéket - hittek
Isten jelének.

Mit láttak? Szegényes szülõk, egy-
szerû pólya, jászol, nyomorúság. Nem
királyi helyszín! De a semmitmondó
külsõ nem keserítette el, sem meg nem
tévesztette õket - mert meglátták a lé-
nyeget. Csak Isten jele nyomán lehetett
így. A mi életünk vérszegénysége, lelki
sötétsége abban is van, hogy az élet csil-

logó hiúságvásárán csak a felszínt látjuk,
és soha sem a lényeget!

Hatalom, javak, agyat és gerincet szá-
rító élvezetek hajszolása… közben
ugyan ki figyel Isten jelére és halk sza-
vára? Bölcsek voltak Jézus látogatói,
mert tudták: a lét legmagasabb pontjára
vezetõ utak nem zajosak, kirívóak, ha-
nem egyszerûek, bensõségesek, lelkiek.

Bölcsek voltak, mert nem látni jöttek
csupán, hanem imádni.

...eljöttek, hogy imádják õt...
Tehát nem hiú kíváncsiság,… nem a

szenzáció, a látvány vonzotta õket. Mie-
lõtt reátaláltak volna, eldöntötték: -
imádni fogjuk, ha reátalálunk. Talán mi
azért nem találunk reá, mert ezt nem
döntöttük el a szívünkben?!

Az emberiség következõ tragédiája
tehát: nem döntötte el a szívében, hogy
Jézus elõtt fejet hajt, ezért emberek elõtt
kell fejet hajtania, gerincet roskasztania! 

Bölcsek voltak, mert nem jöttek üres
kézzel.

Arany - anyagi létünk mércéje. Ezért
tanulunk, gürcölünk, harcolunk, ha kell
éjt nappallá téve. 

Ha az aranyat nem tudjuk lerakni és
Jézusnak dedikálni, akkor úr marad fö-
löttünk a pénz, s mi rabjai.

Tömjén - legnemesebb rituális illat-
szer. Szimbolizálja mindazt,… amit az
ember belsõ énje teremtett - kultúrában,

tudományban,… filozófiában. Mindez a
sok kincs akkor válhat csak áldássá, ha
az Istenembernek szentelik oda… meg-
fürösztve a térdhajtás és hódolat meleg
alázatában, és Jézusnak adva.

Mirha - nagy értékû halotti balzsam.
Nem prófécia! Ebben letesszük a jászol-
hoz emberi létünk nagy problémáját, az
elmúlást és mindazt a fájdalmat, ami ez-
zel a ténnyel együtt jár. A szenvedés és
az elmúlás rettenete mindenkit megke-
ményít, de ha leteszem Jézus elé, meg-
változik az, hisz velünk az Isten, Jézus a
szabadító és életet adó, szótér életemben
és halálomban.

Végül bölcsek, mert merték vállalni
a változást.

Csillag - látás - kijelentés. Ez az em-
ber útja. Kijelentést kaptak és engedel-
meskedtek. Más úton kellett hazamenni-
ük. De más emberek is voltak már! Isten
beszélõ viszonyba került velük a kijelen-
tés nyomán. 

Azért adta elénk Isten a történetet,
hogy buzdítson a bölcsek útjának ilyen
végigjárására, hogy mi, mai gyermekei
is eljussunk “az Isten Fiában való hitnek
és az Õ megismerésének az egységére, a
Krisztus teljeségével ékeskedõ kornak
mértékére.”

SZOTYORI NAGY GÁBOR

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Egy úton a bölcsekkel

vagy lány, egészséges-e, vagy beteg - inkább vá-
lassz egy számodra megfelelõ gyermeket, és fo-
gadd örökbe!

Késõbb a szabadkõmûvesség és a marxizmus végez
tudatos családrombolást. A szabadkõmûvesek a család-
ban látják eszméik terjedésének fõ akadályozóját, hisz a
generációk egymásnak adják át a hagyományos értéke-
ket, sõt létükkel is ezen értékek közvetítõi. Amarxizmus-
ban a nevelésügyi kommiszár fõ feladata – megdöbben-
tõ praktikákkal – a család „megsemmisítése”. A néhány
helyen meg is valósult szülõk háza és nevelõk háza kö-
zött a gyermekek szabadon átjárhattak. Minden felnõtt
foglalkozott minden gyerekkel, s ott már nem volt meg a
bensõséges és kizárólagos gyermek-szülõ viszony. Így a
szülõ, apa, anya funkció és fogalom átváltozott felnõtt-
gyerek fogalommá.

Akét világháború lecsendesítette e törekvéseket, de a
60-as években, új köntösben nyugaton hasonlók bonta-
koztak ki ismét, pl. feminizmus, emancipáció. Itt már ta-
lálkozhatunk férfiakkal, akik nõvé szeretnének lenni, és
nõkkel, akik pedig féfivá. Megjelenik a férfimunkát vég-
zõ nõ eszménye.

Az efféle ferdítések következménye az a láncolat,
hogy fogadd el a másságomat; ha elfogadtad, engedd,
hogy legalizáljam; ha pedig legalizáltam, akkor miért ne
fogadhatnék örökbe gyermekeket!? – jutott el az atya
mai korunk visszásságához.

A mai embernél a személy-tudatot legyõzi az indi-
vidum-tudat, azt pedig a biológiai-tudat. Az individuális
házasságban a felek csupán egymás mellett élnek, nem
pedig egymásért, s nem a másik számára jelen lenni. – A
személyes lét azt jelenti, hogy minél inkább szeretek va-
lakit, annál inkább bennem él - fogalmazta meg püspök

úr mondandója lényegét, majd Simon Andrást idézte: ”
Bennem vagy és benned vagyok… Mint jobbik éne-
met fogadlak magamba boldogan, menedékem lettél
és otthonom, nem vagyok többé hontalan”.

Ma megfeledkezünk arról, hogy az ember az egyetlen
lény, aki gesztusaihoz önmagát tudja odaadni, nem csak
annyit, mint az ösztöneik által hajtott állatok… 

– Az ember méltósága abból fakad, hogy Isten kép-
mása, és Isten gyermeke – mondta a hallgatóság egyet-
értését kiváltva Bíró püspök úr, majd így folytatta: – Na-

gyon fontos, hogy az ember nyílt szívvel és jövõképpel
rendelkezzék. Alegnagyobb szabadsága pedig az, ha alá
tudja vetni magát az Egynek, s nem az hatalmasodik el
õrajta.

A család kiindulópontja és célja a házasság. Ezért a
házasságot, mint intézményt õrizni, mint szentséget pe-
dig kibontakoztatni kell. Ehhez elengedhetetlen a kom-
munikáció õrzése, mert a szeretet, ha nem nyilvánítjuk
ki, akkor nincs is! Nem elegendõ az egyszeri férj válasza
feleségének, hogy miért is nem mondja neki soha azt –
szeretlek: „Kimondtam az oltárnál, és az visszavonásig
érvényes.”

Nem rendelkezünk tiszta emberképpel, mely a bibliai
emberkép, ti. az ember Istenhez tartozó,

Istenre irányuló lény, s az egyetlen olyan teremtmény,
akit Isten önmagáért alkotott. Az élet szent, az élet Isten-
hez tartozik!

A házasság legboldogabb pillanata, amikor meg-
tapasztalom, a társam azért szeret, mert létezem. 

Igazából ma nem a házasság, hanem maga az ember
van krízisben, ám mégis lehetünk optimisták, mert a leg-
kisebb szeretet is épít, a legkisebb fény is megtöri a sötét-
séget, s minél több tiszta vizet öntünk a szennyes vízzel
telt vödörbe, az annál tisztább lesz…- zárta Bíró püspök
atya az elõadást.

S. M.

Istentõl áldott Karácsonyt az újság olvasóinak!
Akövetkezõ új esztendõre pedig mindazt kívánom,
amire mindnyájan nagyon vágyunk: békességet a

világban, szeretetet a családokban, sok magyar
gyermeket, a mindennapi kenyeret mindenkinek, 

a testvéri kézfogást magyar és magyar között 
- és legfõképpen, hogy mindenki megismerje 

és szeresse a mi 
Urunkat, Jézus Krisztust.

Ország Tibor katolikus plébános

a Családokat
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A képviselõ-testület december elsejei ülésének meg-
nyitásakor Sándor István polgármester bejelentette,
hogy az erdélyi árvízkárosult települések közül
Bótelekkel vették fel a kapcsolatot. Az erdélyi kis tele-
pülés polgármestere már eljuttatta a károsult családok
listáját Gödre. A testület korábban 800 ezer forint tá-
mogatást szavazott meg az árvízkatasztrófa áldozatai-
nak megsegítésére, azzal a kiegészítéssel, hogy az ösz-
szeg felét magyarországi, a másik részét pedig erdélyi
családoknak juttatja el az önkormányzat. Apolgármes-
ter kérte a képviselõket, a polgármesteri hivatal dolgo-
zóit, s sajtónyilvánosságán keresztül a város vállalko-
zóit, hogy lehetõségeikhez mérten anyagilag támogas-
sák a bóteleki családokat az újjáépítésben. A bajba ke-
rült családok megsegítésére gyûjtött pénzt a közeli na-
pokban személyesen adják át Bóteleken a gödiek.

Napirend elõtt Lenkei György frakcióvezetõ azt
hangoztatta felszólalásában, hogy az MSZP választá-
si ígéreteinél - s a korábbi kormányok támogatásánál
– jóval kevesebb állami forráshoz jutnak az önkor-
mányzatok, melynek hatásai markánsan megmutat-
koznak mûködtetésükben. Ennek jelei érzékelhetõk
Gödön is.   

Dr. Horváth Viktor Gergõ, a pártoktól független
frakció vezetõje kérdésében arra várt választ, hogy a
Városi Kábeltelevízió üzemeltetõje - a pályázati vál-
lalásának megfelelõen - miért nem adja át a mûsorok
archivált anyagát a József Attila Mûvelõdési Ház-
nak, hogy az érdeklõdõk kikölcsönözhessék a kazet-
tát. Sándor István válaszában elmondta, hogy õ is
számon kérte a televíziós társaság vezetõjétõl, aki a
„mulasztást” azzal magyarázta, a szerzõdésben
nincs idõponthoz kötve a feladat teljesítése, de õ en-
nek ellenére december végéig eleget tesz ezen elvá-
rásnak. 

Dr. Horváth Viktor Gergõ újabb felszólásában ki-
emelte, hogy a testületi üléseken csak politikai, gazda-
sági és személyi kérdések szerepelnek. A személyi
kérdések napirendi pontból viszont „csak” annyi ol-

vasható ki: személyi kérdések. Tudni szeretnék mi lesz
a személyi kérdés tartalma. Késõbb, frakcióvezetõjé-
hez csatlakozva Pongó István ugyanezt kérte, hozzáté-
ve, a gazdasági és a politikai elõterjesztések taxatíve ki
vannak fejtje. Hasonlóképpen elvárják a személyi kér-
déseknél is, mert ennek hiányában nem szavazzák
meg a napirendi pontokat. Sándor István igazat adva a
frakcióvezetõnek, kijelentette, a képviselõ-testületi
munkának az a lényege, hogy politikai, gazdasági és
személyi kérdésekben döntsön.

Tanácskozás - forró légkörben

Sándor István javasolta, hogy az elõterjesztésben
szereplõ QuoVadis Kft. és az önkormányzat között kö-
tendõ szerzõdés tervezetet vegyék le a napirendrõl, mi-
vel nem alkalmas megvitatásra. Salamon Tamás azt ki-
fogásolta, hogy a Városi Önkormányzat háromnegyed
éves gazdálkodását elemzõ anyag miért nincs kibont-
va. Nagy számok, nagy tételek, szeretné pontosan
megismerni, hogy az egyes kiadási összegek mibõl áll-
nak össze. Javasolta, vegyék le a napirendrõl az elõter-
jesztést, ám ezen indítványát késõbb visszavonta.
Pongó István újfent kifejtette, frakciójuk azt kéri, hogy
a személyi kérdéseknél az elõterjesztésben tételesen
sorolják fel, mit tartalmaz a megnevezés. Markó József
szerint a Quo Vadis a vállalt feladatát teljesíti, folyama-
tosan dolgozik. Javasolta, bár az elõterjesztés hiányos,
a testület mondja ki, hogy a cég tovább dolgozhat (A
város településszerkezeti tervével kapcsolatos mun-
kán. A szerk.). Ezt követõen Sándor István szavazást
kezdeményezett miközben Dr. Horváth Viktor Gergõ
azt kérte a polgármestertõl, hogy frakciójuk javaslatá-
ról szavazzanak. Emiatt éles szóváltás alakult ki köz-
tük, melyet Sándor István azzal zárt le, hogy szünetet
rendelt el. 

A tíz perces szünet jót tett a kedélyeknek, nyugod-
tabb hangulatban folytatódott a képviselõ-testület ülé-
se, bár négyen nem vettek részt a napirendi pontokhoz
tett kiegészítések és módosítások megszavazásában,
melyet így 12 igennel fogadtak el. A Quo Vadis Kft.-
vel kapcsolatos napirendi pontról úgy foglaltak állást,
hogy elõbb a Jogi, Ügyrendi- és Közrendi Bizottság
tárgyalja meg az elõterjesztést, s csak azután kerüljön
a testület elé. 

Pongó István javaslatát, hogy a személyi ügyeknél
sorolják fel mi lesz a téma: 4 igen, 7 nem, 5 tartózko-
dás mellet elutasította a testület. Ezután 13 igen, 3
nem, 2 tartózkodás mellett a képviselõ-testület megal-
kotta, s elfogadta a napirendi pontokat.

A képviselõk elsõ napirendi pontként a város 2005.
évi gazdálkodásának háromnegyed éves értékelésérõl
szóló elõterjesztést vitatták meg. Sándor István elöljá-
róban elmondta, számára elfogadhatatlan, hogy a kö-
zösen jóváhagyott költségvetés mögül néhány képvi-
selõ kihátrál, ha határozott intézkedésre van szükség.
Bejelentette, a napokban konzultált az intézményveze-
tõkkel, akikkel megállapodtak, hogy a bevételek ará-
nyában lehet a mûködtetést, a kiadásokat teljesíteni.
Véleménye szerint a 2005-ös esztendõben is teljesíte-
ni tudják kötelezettségeiket 

Bevételekhez igazított kiadások

A hozzászólók sorát Salamon Tamás nyitotta meg,
aki kifogásolta, hogy a felhalmozási és tõke jellegû be-
vételek jelentõs elmaradásban vannak a tervezethez
képest. A 76 millió forint tartalék a kiadási oldalon mit
jelent? – kérdezte, majd arra volt kíváncsi milyen
kommunikációs szolgáltatást vesz igénybe 15 millió-
ért az önkormányzat. Kérdéseinek sorát azzal zárta, té-
teles kimutatást kér. Rábai Zita arra keresett választ, az
önkormányzat likvid hitelállománya milyen költség-
gel terheli a várost.  Kovacsik Tamás, a 4-es körzet
képviselõjeként „szûkebb” pátriájára koncentrálva ne-

hezményezte, hogy nem készült el az autóbuszmegál-
lón kívül a 14,7 millióra tervezett Duna-parti sétány
sem. A Béke út aszfaltozása és a játszótér építése is a
remények ködébe veszett, pedig a költségvetésben
szerepel – sorolta a képviselõ. Ilyés Gizella, noha ag-
gasztónak nevezte a termõföld bérbeadásának 20 %-os
arányát, bizakodóbb hangon fejezte be hozzászólását,
mivel a beszámoló szeptember 30-ai állapotot rögzíti,
ma pedig, december elseje van. 

Mit mutatna
Beszámoló az önkormányzat há

2005. december 18-án vasárnap 
16 órától 

a Gödi Petõfi utcai Tornacsarnokban
2131 Göd, Petõfi u.

Mûsor: Huzellás diákok karácsonyi 
összeállítása

Ezt követi Fábián Éva zenés gyermekmûsora
kicsiknek és nagyoknak

A rendezvényre a belépés díjtalan!
A rendezvény szervezõi: 

Göd Város Önkormányzata és intézményei

MINDENKI KARÁCSONYAKARÁCSONYI KONCERT
az alsógödi Szent István templomban 2005. dec. 17-én 18 órakor

MÛSOR:

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI MÛVEK
MOZART: KORONÁZÁSI MISE

KÖZREMÛKÖDIK:
PÁSZTHY JÚLIA szoprán, BORSOS EDIT mezzo, MEDENCZI

ROMÁN tenor, MOLNÁR LEVENTE bariton,
Ifj. SZOTYORI NAGY GÁBOR orgona, REPTSIK ANNA szavalat,

PUSZTAI VIKTÓRIA fagott
GAUDE KÓRUS

vezényel:
UTASSY FERENC

- A belépés díjtalan! -

GÖDI ÖNKORMÁNYZAT
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Sándor István Salamon Tamásnak címezve csodál-
kozásának adott hangot, hogy most kifogásolja az elõ-
irányzatokat a költségvetésben. Tegye ezt a zárszám-
adáskor, most a háromnegyed  éves teljesítésrõl kell vi-
tatkozni. Ha valaki szakmailag nem érti az összefüg-
géseket, akkor a pénzügyi vezetõ segít az eligazodás-
ban – mondta a polgármester, aki tényszerûen beszélt
arról is, hogy a bevételek – sajnos – függetlenek tõlük.
De úgy látja, év végéig teljesülnek. Ismételten hangsú-
lyozta, a kiadási elõirányzatokat csak a bevételek telje-
sülésének arányában lehet teljesíteni. S ez nemcsak a
polgármester feladata. 

Az auditálást végzõ cég képviselõje Salamon Ta-
más kérdésére válaszolva szakmai áttekintést adott az
írásos elõterjesztésrõl. A hitelállományt plasztikusan
tükrözi – mondta – a nyitó és a záró sor között a 290
millió forintnövekedés. Ebbõl 200 millió rövid lejára-
tú mûködési, 90 millió forint pedig folyószámla hitel.
Szeptember végi állapot szerint 702 millió a város hi-
telállománya, melybõl 272 felhalmozási, 430 millió
mûködési hitel.

Lenkei György Salamon Tamás kérdéseinek magya-
rázataként a számok, a tények pontosításának igényérõl
beszélt. Példaként említette azt az elmaradt bevételt, me-
lyet a Pólus Kft.-nek eladott telek értékesítésébõl vár-
nak. Sándor István válaszában – finom pengeváltás után
– kijelentette, valóban sok a hitel, de nem egyedül õ dönt
a felvételrõl, hanem a képviselõ-testület.  A testület ha-
táskörébe tartozó döntéseknél egyetemes a felelõsség,
nem csak a polgármesteren kell számon kérni. 

Nagy Gabriella, a pénzügyi osztály vezetõje, a
könyvvizsgáló megállapításait kiegészítve tájékoztatta
a testület tagjait, hogy a kommunikációs kiadás szere-
pel a költségvetésben. Az 57 millió forint tartalék a ki-

adási oldalon az a tétel, melyet a kormány elvont –
mint minden más – önkormányzattól. 

Rábai Zita megjegyezte – korábbi szóváltásokra
utalva -, hogy ne várja tõlük a polgármester, hogy csak
„üljenek” a tanácskozáson. Szakmailag érdekli az elõ-
terjesztés, s kérdéseire a szünetben választ kapott a
könyvvizsgálótól.  Válaszként Sándor István: Három
év után én is elmondhatom sérelmeimet. Pongó István
azt fejtegette, hogy az idõszakos beszámolónál joggal
kér számon dolgokat. Még akkor is, ha részese volt a
tervezésnek. A kiadásoknál látható a megvalósulás fo-
lyamata, a bevételeknél optimisták vagyunk, csak nem
úgy teljesül, ahogy terveztük. Majd a 700 milliós hitel-
állományról kért információt. 

Kampány helyett érdemi munkát

Lenkei György szorgalmazta, hogy indulatmente-
sen, szakmai kérdésekrõl vitatkozzanak. Mint mondta,
elõfordulhat, hogy a képviselõ akkor sem érti az elõ-
terjesztést, ha elolvasta. Válaszoljanak a szakemberek,
s segítsék eligazodni a képviselõt a szakmai útvesztõk-
ben. A polgármester válaszában megerõsítette, az épí-
tõ jellegû hozzászólásokat szívesen veszi. Salamon Ta-
más a korábbi kintlévõségekre emlékeztetve, ismét
szóvá tette kérdés formájában: Mennyi jött be a
Samsung 100 milliójából és a Pólus 90 milliójából?
Ezen kintlévõségek behajtását nem elõször szorgal-
mazzuk – mondta, majd a helyzetre utalva, nyomaté-
kosította: a 76 millió tartalékot is a szocialista
országvezetés vette el. Mire Sándor István határozot-
tabb hangnemben: Az nem mentség, hogy „mi mond-
tuk”. Ami nem az önkormányzat vezetõinek hibája, ne
„sózzuk” a nyakukba.

Markó József igyekezett enyhíti a feszültséget: - A
vita nem a polgármester úr ellen irányul. Úgy gondo-
lom, hogy az objektív valóságot akarjuk megismerni.
A következtetések levonására alkalmas a beszámoló,
ha túlléptük jelentõsen a tervezetet, tudni kell, milyen
tételek miatt. Apolgármester úrnak tudnia kell, jót aka-
runk. Az információk segítenek, hogy elkerüljük a hi-
bákat, melyekbõl tanulnunk kell a következõ költség-
vetés tervezése elõtt. - Értékelem, mert Markó József
költi el a költségvetés felét (Településellátó Szervezet.
A szerk.) – közölte a polgármester. 

Dr. Horváth Viktor Gergõ: Én nem vagyok szakér-
tõ, de tételesen szeretném tudni, mire költik el az ön-
kormányzat vagyonát. Ez nem számon kérés – folytat-
ta –, érdeklõdés.  A képviselõ-testület felhatalmazása
nélkül nem köthet 16 millió forintnál nagyobb össze-

gû szerzõdést a polgármester. Ilyen szerzõdéskötésrõl
nem számolt be, tegye meg most! – javasolta. Ezek ér-
demi kérdések! – válaszolta Sándor István. Valóban
nem került a testület elé, jobban odafigyelünk, pótol-
juk. Majd elmagyarázta mikor, és miért van átmeneti-
leg szüksége az önkormányzatnak likvid hitelre, ami-
bõl – például, ha kevés a bevétel - fizetik a munkabért.
Azonban azt is hangsúlyozta, ha a Kincstártól megér-
kezik a pénz, akkor az önkormányzat számlavezetõ
pénzintézete azonnal leemeli a számláról az összeget.
Néhány napos, átmeneti hitelrõl van szó. 

Pinczehelyi Tamás alpolgármester felhívta a képvi-
selõ csoportok, a felszólalók figyelmét, hogy ne kam-
pányoljanak a képviselõ-testületi ülésen. Avárosért va-
gyunk itt, a város ügyeivel kell foglalkozni! – hangoz-
tatta. Igaza van a polgármester úrnak, a döntést közö-
sen hozzuk! Ha valaki elutasít valamit – fûzte tovább
a gondolatot -, akkor nem kell hosszú kommentárokat
mondani. Az érdemi munkára koncentráljunk! –
mondta befejezésül. Szegedi Sándor röviden foglalta
össze mondandóját: Tiszteljük meg a lakosságot és ön-
magunkat a hangnemmel és a stílussal. Majd így foly-
tatta: Korábban megjelent, hogy a leváltott polgármes-
ter mennyi hiteltartozást hagyott hátra. Örülök, hogy
most eljutottunk odáig, amit ki is mondtunk, a hitelfel-
vételért a testület a felelõs, nem pedig egy személy. 

Az elhangzott vélemények, hozzászólásokkal a
képviselõ-testület - 11 igen, 2 tartózkodás, 3 nem sza-
vazattal – elfogadta a Városi Önkormányzat 2005. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
készített jelentést.

Ezt követõen a városatyák megvitatták az önkor-
mányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját -, mely-
rõl következõ lapszámunkban számolunk be. A továb-
bi napirendi pontok között – számos egyéb elõterjesz-
tés mellet - módosították a helyi idegenforgalmi adót,
jóváhagyta a testület a bölcsõde építésére a közbeszer-
zési pályázat kiírását. 

VETÉSI IMRE

k a számok?
á romnegyed éves gazdálkodásáról

Meghívó
A FELSÕGÖDI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

EGYHÁZKÖZÖSSÉGE
szeretettel meghívja Önt és kedves családját:

2005. december 18-án, 16 órára
a felsõgödi római katolikus templomban tartandó hagyományos

KARÁCSONYI  HANGVERSENYÉRE !
Közremûködnek:

Felsõgödi Jézus szíve templom kamarakórusa,
Vezényel: Tóth – Cseri Mária,

Felsõgödi Jézus szíve templom ifjúsági ének- és zenekara,
Tanczik László vezetésével,
Felsõgödi Munkásdalkör,
Vezényel: Surán Sándor,

Mûsorvezetõ: Ország Tibor plébános

- Szenteste, azaz december 24-
én szombaton délután 16 órakor
istentisztelet Alsógödön
- Karácsony elsõ és második
napján úrvacsorás istentisztelet:
reggel 8 órakor Szõdligeten,
9.30 órakor Felsõgödön, 11.30
órakor Alsógödön
- Karácsony elsõ napján, azaz
vasárnap 18 órakor: Karácsonyi
orgonamuzsika, orgonál ifj.
Szotyori Nagy Gábor
- Óévi istentiszteleteink: dél-
után 16 órakor Szõdligeten, 17
órakor Alsógödön, 18 órakor
Felsõgödön

- Újesztendei istentiszteletek
úrvacsorával: 1-én, reggel 8
órakor Szõdligeten, 9.30 órakor
Felsõgödön, 11 órakor Alsó-
gödön
- Január 15-én, vasárnap 17
órakor az alsógödi templomban
az I Kor. 13. énekegyüttes éne-
kes evangélizációja

Áldott Karácsonyt 
kívánunk, szeretettel:
Szotyori Nagy Gábor

református lelkész és a
Református Közösség

Református ünnepi alkalmak
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Markó József, a helyi Fidesz szerve-
zet elnöke köszöntötte az egybegyûl-
teket. Néhány gondolat erejéig tájé-
koztatta az érdeklõdõket a gödi vi-
szonyokról. Hangsúlyozta, hogy
2006-ban csak azt ígérheti meg a Fi-
desz Gödön, amit be is tud tartani.
Mint mondta, a városban minden fej-
lesztés hitelbõl épül, városkoncepciót
nehéz felfedezni a jelenlegi vezetés
gondolatai között. Rövid bevezetõje
után dr. Simicskó István tartott elõ-
adást a magyar honvédelem jelenlegi
helyzetérõl.

- Ki sem merem mondani, hány
tankkal rendelkezik Magyarország
2005-ben, maradjunk annyiban,
hogy néhány tucattal, míg Romániá-
ban ezer feletti ugyanez a szám. A
legjobb tankjainkat pedig Iraknak
ajádékozták! – mondta Simicskó. –
Emellett az ország összesen két be-
vethetõ dandárra számíthat.

A fideszes képviselõ tippre bocsá-
totta, hogy a hallgatóság szerint mek-

kora jelenleg a tartalékos állomány
létszáma. Amikor a képviselõ úr
negyvenháromban állapította meg
ezt a számot, csendes moraj futott vé-

gig a termen. AFidesz kormány alatt
három kiképzõ táborral rendelkezett
az ország, mára mindegyiket bezár-
ták. Atapolcai kiképzõ táborra képvi-

selõ úr szerint több száz millió forin-
tot költöttek és utána nemes egysze-
rûséggel rátették a lakatot.. Hangsú-
lyozta, ha nyer a Fidesz, akkor ezen
feltétlenül változtatni akar.

- Több Honvédelmi Minisztériu-
munk van, mint dandárunk. Jelenleg
hat. Lassan, mivel már alig van kato-
na az országban, minden egyes hon-
védre jut egy alkalmazott – folytatta.
– A katonák nem kaptak illetmény-
emelést az elmúlt években, ha nyer a
Fidesz, ezen is feltétlenül változta-
tunk. Mégis, amit a legjobban hiá-
nyolok, hogy ma Magyarországnak
nincs honvédelmi koncepciója. Nem
látszik, mi, mire épül. A katonák bi-
zonytalanok, s ahelyett, hogy meg-
erõsítenék õket hivatásukban, jövõre
újabb háromezerrel csökkentik lét-
számukat. Reményeim szerint a kö-
vetkezõ ciklusban visszaállítjuk a
Honvédség megbecsültségét.

SALAMON TAMÁS

Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétõl
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
Tel.: 27/530-030, Fax: 27/345-279

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete 

2005. december 15-én, 17 órától 
a Dunapart Üdülõ Színháztermében (2132 Göd, Jósika u.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás témája:
- Rövid tájékoztatás az önkormányzat 2005. évi munkájáról

- Tájékoztató a lakossági hozzájárulással készülõ útépítésekrõl
- Bejelentések, javaslatok, észrevételek

Göd, 2005. december 8.
Sándor István

polgármester

ÉRTESÍTÉS TÜDÕSZÛRÉSRÕL
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az ÁNTSZ elrendelése

alapján a Váci Tüdõgondozó Intézet
szûrõvizsgálatot tart 

2006. január 3 - január 16. között
az Alsógöd területén élõk részére
a József Attila Mûvelõdési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)

2006.  január 18-19-én
a Göd - Újtelep területén élõk részére

a TopHáz Egészségügyi Gyermekotthonban
(2132 Göd, Munkácsy u. 1-3.)

2006. január 23 – február 3. között
a Felsõgöd területén élõk részére

az Ady Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13)
A szûrések  idõpontja: hétfõ, szerda: du. 12-18 óráig

kedd, csütörtök, péntek: de. 8-14 óráig
Felhívom figyelmüket, hogy a korábbi évektõl eltérõen külön

értesítõt nem küldünk ki!
Kérem, hogy  személyi igazolványát és TAJ kártyáját

a vizsgálatra vigye magával!
A tüdõszûrést a megjelölt idõpontokban bármelyik 

helyszínen elvégzik.
DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Dr. Simicskó István Gödre látogatott
Az Országgyûlés Honvédelmi Bizottságának alelnöke, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség parlamenti képviselõje tartott elõadást a BM Üdülõ
Színháztermében. Számos eddig nem hallott gondolatot fogalmazott meg a magyar honvédelemrõl.

Röviden egyeztettek azt est menetérõl dr. Simicskó István (balról), 
Imre Zsolt országgyûlési képviselõ és Markó József gödi Fidesz elnök

Ha minden gazdagnak lenne egy szegénye,
Drágaköve, kincse féltett szemefénye.
Óvná gondtól, bajtól, örömtelenségtõl:
mennyi áldás hullana a csillagos égbõl.

Mennyi könny száradna a ragyogó napon,
mennyi dal fakadna kesergõ ajkakon.
Mennyi szenvedésnek lenne egyszer vége,
betlehemi éjjel mennyi gyertya égne.

Mennyi lélek tudna újra imádkozni,
milyen szégyen lenne valakit átkozni.
Vértelen ajkakon mennyi rózsa nyílna,
örömkönnyet mennyi szegény gyermek sírna.

Milyen kevés szemet kerülne az álom,
mennyi tavasz zengne szerte a világon,
ha minden gazdagnak lenne egy szegénye…
féltett kincs lenne, boldogság reménye! 

ID. ZOMBORY LÁSZLÓNÉ

Ha minden gazdagnak…
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Folytatás az 1. oldalról.
Annak szüksége mutatkozott, hogy

legalább másfél évvel elõbb be tudjuk fe-
jezni a csatornázást, hogy még egy kicsit
ülepedjenek az utak, miközben elindít-
hatjuk a 20-25 kilométernyi út építésé-
nek megszervezést – természetesen azt is
a lakosság és az Önkormányzat támoga-
tásával! A szervezõmunkában minden
képviselõ részt is vett, ki-ki a saját körze-
tében elvégezte a rá esõ feladatokat. A
képviselõ-testület elsõ ütemnek tekinti a
mostanit, s döntött arról, mely utcák fog-
nak megépülni. Jelenleg a pénzintézet ki-
választására folyik közbeszerzési eljárás,
azt követõen pedig tervezésre-kivitele-
zésre írjuk ki a pályázatot.

A jövõ évben tehát egy ilyen nagy út-
építési programmal fejezzük be azoknak
a terveknek a megvalósítását, amit mi a
választáskor megígértünk. Akik ránk sza-
vaztak – s ez alatt a négy év alatt mi dol-
goztunk –, most számon kérhetik, hogy
hogyan sáfárkodtunk… Az útépítésben
elkészült „elõzetesként” az Erdész utca a
Rómaiak útjáig. Ez kicsit elõre hozott tel-
jesítés – nem protekcionális okai voltak –,
mert erre a területre régen engedélyezett
útépítési tervvel rendelkeztek a lakók, és
minden dokumentáció rendben volt.
Most már megtekinthetõ, hogyan is fog
kinézni mások elõtt is a szép, új út a prog-
ram megvalósulása során. 

Tehát, ha két mondatban akarnám el-
mondani:

Az év egyik kiemelkedõ eredménye a
teljes csatornázottság, amely azt jelenti,
hogy a három év alatt 44 km csatornát
építettünk meg közel 2 milliárd Ft ösz-
szegben – hozzá kell tenni természete-
sen, hogy lakossági támogatással. A má-
sik fontos eredmény, hogy nagyon nagy
építkezéssel elkészült a sportcsarnok –
így összegezte a legfontosabb „fegyver-
tényeket” Sándor István, és tovább be-
szélt a sportlétesítmény jelentõségérõl. -
Oka, hogy a kézilabdásoknak nem volt
hazai pályájuk, és az önkormányzat Du-
nakeszin bérelt számukra termet; a Né-
meth László általános iskola az általunk
megépített plusz két tanterem ellenére is
teremhiánnyal küzdött. Most a csarnok
kettéválasztásával két tanterem a felsõsö-
ké, a régi tornaterembe pedig az alsósok
járnak – kiváltva egy alagsori helyiséget,
és mentesült a díszterem a tornaórák alól,
csak a mûvészeti oktatás rendelkezésére
állva. S végre a kézilabdásoknak is „saját
otthonuk” van!

ABalázsovits János Sportcsarnok na-
gyon komoly és nagyon várt létesítmény.
A kézilabda mérkõzések telt házakkal
mennek, erõteljes a buzdítás, „óriási” a
hangulat – és ilyenkor öröm bemenni.
Szinte mindig foglalt a csarnok! Így jó,
mert szeretnénk, hogy a mûködtetési
költségét saját maga biztosítsa. Meglepõ
volt, hogy már az elsõ hónapban hozott
is 400 ezer Ft bevételt. Reméljük, hogy
nem kerül majd többletköltségbe a vá-
rosnak az üzemeltetés, és önfenntartó
lesz a létesítmény.

-  A befejezett csatornázás és elkezdett
útépítés, valamint az átadott sportcsar-
nok mellett van-e még függõben lévõ fel-
adatuk?

- Még egy fontos dolgot megvalósí-
tottunk – s látszik, hogy tényleg „három
a magyar igazság” –, teljesítettük, hogy
2005. az óvodák éve legyen. Az alsógö-
di Kastély óvodát szinte újjá varázsol-
tuk. Ez 30 millónyiba került, 12 millió
Ft-ot nyertünk támogatásként, a további
összeget az önkormányzat fedezte. 220
óvodás jár oda, és most már örvendetes
körülmények közé! Egy kislány tette a
legkedvesebb megjegyzést rá, elõször
meglátva a kívül-belül felújított óvodá-
ját: „Mindig ilyen óvodát szerettem vol-
na magamnak!” Ez a legnagyobb dicsé-
ret. Bár van, aki azt kérdezte: „Honnan
vette az önkormányzat erre a pénzt?
Nem is kellett volna annyit rákölteni!”
Szerintünk fontos lenne, hogy minden
óvoda ilyen színvonalú legyen. Még saj-
nos nem mind az, de folytatjuk az óvo-
dai programot, és 2006-ban egy másik
épületet hozunk hasonló állapotba. Ak-
kor az iskolák mellet az óvodák is meg-
felelnek majd a 21. századi követelmé-
nyeknek.

Támogatjuk a beindult Kolping isko-
lát. Vannak, akik próbálják akadályozni –
épp errõl beszélgettünk Ország Tibor
plébános úrral az imént –, viszont mi fi-
zikai és szellemi erõnkkel mellettük ál-
lunk. Rövid mûködésükkel máris bebi-
zonyították, hogy van érdeklõdés a vá-
rosban iránta. Én azon leszek, minél
elõbb megkapják az építési engedélyt,
hogy az új iskolát fel tudják építeni. Azt
szeretném, hogy az új iskolában Göd Vá-
ros Önkormányzata is részesedést sze-
rezzen, hogy a késõbbiek során bizonyos
területeken jogában álljon rendelkezni
egyes kérdésekben, s az iskola – azon kí-
vül hogy, az egyházi oktatást szolgálja –
komoly részt vállaljon a városi feladatok
ellátásában. Plébános úrral úgy gondol-
tuk, amennyi százalékban megegye-
zünk, annak arányában tulajdont szerez
az ÖK úgy, hogy azt a bizonyos részt ki
fogja fizetni az iskola építésére. 

- Maga a földterület marad Önkor-
mányzati tulajdonban?

- Az valóban önkormányzati tulajdon
marad, és az építményben is tulajdon-
részt szerzünk. Célunk, hogy – amint az
oktatás mindig is feltételezi – kulturális
bázissá váljon egész Göd számára a leen-
dõ iskola és parkja. A megállapodások
alapján azon a területen szabadidõ-cent-
rum funkciót is betölthet a létesítmény.
Lesznek a kertben sportpályák, melyeket
a mindenki használhatnak. Tehát csak
gazdagodik a vele város! Hogy ennek is
vannak ellenzõi? Nem tudok rájönni, mi-
ért ellensége valaki a Kolping iskolának,
még ha nincs is olyan gyermeke, aki oda
járna. Mert ha a szocialisták nem értené-
nek egyet vele, mondván, „ezt a katoli-
kus egyház szorgalmazza”… De mi
akarjuk. Egyébként semmi köze a kör-
nyezetvédelemhez az egész problemati-

kának, pedig van, aki arra hivatkozva el-
lenzi a terület ilyen célú felhasználását.
Sõt, a gyerekek kerülnek jó levegõjû
helyre – miért sajnálnánk tõlük az egész-
séges környezetet?. 

És miért sajnálnánk az egyháztól? Ha
szabad iskolaválasztásról beszélnünk
csak akkor lehet, ha van is mibõl válasz-
tani. A két önkormányzati iskola nem
igazi alternatíva: választhatja az egyiket
vagy a másikat a szülõ… Amíg vannak
vallásos érzelmû emberek, akik egyházi
iskolába akarják járatni a gyerekeiket,
addig igen is van jelentõsége, hogy meg-
teremtsük választási jogához a feltételt az
õ gyermekeik számára. A Kolping Szö-
vetség a felmenõ osztályokat figyelembe
véve, amikor nyolcadik osztálya lesz, ak-
kor olyan hiányt is pótol, mellyel meg-
oldható a továbbtanulás. És az sem
mindegy, hogy a városnak egyedül kell-
e megépítenie a harmadik iskolát, vagy
közben már a Kolping szövetség építi,
jelen van a város vérkeringésében… A
közös döntések biztosítéka pedig a város
tulajdonrésze. 

Egyébként egy évtizede folyik a vita
arról a területrõl, ami azóta gazosodik,
„tért hódít az õstermészet”, és mindenki-
nek más a véleménye arról, hogyan
hasznosítható. Márpedig jobb megoldás,
mint hogy az egész várost tudja szolgál-
ni, nem található – és a Kolping iskolával
teljesül ez a feltétel. Mindenképpen a vá-
rosé marad, nem tolhatja át senki mond-
juk Dunakeszihez – merthogy egyesek
féltik a tulajdonjogát. Hasonló vita folyt
fölöslegesen a golfpályával kapcsolato-
san is,  s most tessék megnézni, milyen
lett az addig gyakran tûzfészek terület!
Most nagyon szép része a településnek,
mert gondozzák, és még hírnevet is hoz
a városnak. Európa, sõt a világ sok részé-
rõl jönnek ide, és elviszik Göd hírét…
Vita folyt a Várdomb aljában lévõ lakó-
telep ügyében is. Én akkor még nem vol-
tam a helyi politikában járatos, de olvas-
tam a Gödi Körképben véleményeket,
hogy azt nem szabad oda építeni: mert
összerepedezik a fal, összedõlnek az
épületek. Most egy gyöngyszem a
KISZ-lakótelephez viszonyítva… Van,
aki abszolút konzervatív és retrográd po-
litikát folytatna egy városban. De nem õ
van egyedül, mások is élnek itt, és lehet,
hogy többségben. Akkor Õ legyen szí-
ves, próbáljon alkalmazkodni egy kicsit! 

- A Duna-parton „jártunk” Kolping-
ügyben. Belefér még ebbe az ÖK-i cik-
lusba, hogy a parton is történjék valami a
jövõ évben? 

- Mi tervezünk lépéseket, de nem el-
sõsorban az alsógödi partszakaszon, ha-
nem a Dunapart Üdülõ magasságában. A
Duna utcában elkészült a korszerû, eszté-
tikus közvilágítás, a sétáló utcának terve-
zett területen viacolor-burkolatú járdát
szeretnénk építtetni, és mindkét oldalon
az árkot is leburkoltatni – az úttest bitu-
menes marad –, hogy ott egy szép utca
alakulhasson ki. Egyelõre csak a 2-es út
és a parti üdülõ között. Sok helyen láttam

hasonlót, pl. Herenden is. Utána néztem,
s kiderült, hogy semmivel sem kerül töb-
be, mint a betonos járda - viszont jobban
néz ki! 

- Felvetõdhet a kérdés: Asétáló utca a
legfontosabb most Gödön, nincs sürge-
tõbb feladat nála? 

- Én a következõt tudom mondani.
Van, aki szerint nem kellett volna a
Sportcsarnok. Szíve joga ezt gondolni az
illetõ idõsebb hölgynek, aki valószínûleg
soha nem sportolt. Bár nem mondott
olyat, ami szerinte fontosabb lett volna.
A vélemények eltérõek, nem szabad ha-
ragudni érte... Vannak, akik lemondaná-
nak a Göd kártyáról, hogy abból épít-
sünk járdát. Ugyanakkor sok idõs embert
az tartja életben, hogy „szabadjeggyel”
kijárhat a strandig, s ott ingyen fürdõzhet.
Ha fizetnie kellene érte, nem járhatna ki
– nekik komoly adomány a kártya nyúj-
totta lehetõség.

Egy városi szintû, szép mûvelõdési
ház természetesen fontosabb lenne…
Csak az a 350 millió Ft hiányzik, ami
kellene hozzá, s most pályázati kiírásra
várunk. A sétáló utcához szükséges 6-8
milliót könnyebben össze tudjuk hozni.
A városközpont elõzetes tervei elkészül-
tek, lesz majd ott új posta, új vendéglõ, és
60 autónak parkoló stb. A József Attila
utcát és a Kossuth teret is bevonjuk a
központ területébe. Körforgalom és lám-
pa lassítja majd az autókat (bár biztosan
ennek is lesznek ellenzõi).

Ugyanakkor biztosítani kell a városi
szintû szolgáltatási rendszert. Közjegy-
zõnk már van. Szükséges egy bank –
most hárommal vagyunk tárgyalásban.
Egyetlen autószalon sincs a városban,
ami nem helyes.  Majdnem idecsaltam
egyet, de éppen áll a dolog. Ezek az in-
tézmények adják a városi jelleg fontos
részét. Bár kétség kívül úgy is meg le-
het élni, ahogy egyesek gondolják:
megvan a kis sátortetõs háza meg a
bogrács, aztán kiül a kertbe fõzõcskéz-
ni. Akkor viszont nem kellett volna vá-
rosi címért jelentkezni! Mi bele csöp-
pentünk a „városságba”, felmértük, mi
hiányzik ahhoz, hogy ténylegesen város
legyen Göd: mindenütt csatornának, út-
nak kell lenni, szervezett egészségügyi
ellátás szükséges, iskolák, óvodák, szol-
gáltatások. Legyen berendezve a tele-
pülés!

- Az ünnepekre tekintettel kíván-e élni
a sajtónyilvánosság adta lehetõséggel
polgármester úr?

- Az elõbbi, végsõ következtetésem
értelmében is szeretnék személyes szólni
a gödiekhez: 

Mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket, eredményekben gazdag,
boldog új évet, jó egészséget kívánok,
és hogy egy gyarapodó, városiasodó,
szép Duna-parti településen élhes-
sünk! – Sándor István polgármester, így
fejezte be a beszélgetést. 

Köszönöm az interjút!
KISS-KÁSA ÉVA

Csatorna, utak, sportcsarnok és óvoda
Befejezett és elkezdett fejleszetések 2005-ben
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1969. március 07-én születtem Szolno-
kon. Egy gyermekként nevelkedtem,
szüleimmel harmonikusan, átlagos körül-
mények között éltünk.

Általános iskolai tanulmányaimat már
Pécelen kezdtem, mivel a család 1971-
ben elhagyta a jászságot, és a jobb körül-
mények (munkalehetõség) miatt Buda-
pest agglomerációjába költözött. Általá-
nos iskolai tanulmányaim befejeztével,
mint szinte minden diáknak, nekem sem
volt kialakult képem arra vonatkozóan,
hogy mit szeretnék kezdeni az életem-
mel.

Jó kézügyességem és rajztudásom
volt az, ami építõipari technikumba vezé-
relt. Az iskola elvégzése után nem talál-
tam a helyem, ezért szakmát tanultam.
Ezen iskola elvégzése után következett a
BM határõrségnél másfél év sorkatonai
szolgálat. Innen már rövid út vezetett, bár
egy kis kitérõvel, a rendõrség kötelékébe.
Akatonás fegyelem, a rend és pedantéria
megérintett. Az összetartozás ereje, a baj-
társiasság olyan kezdõ lökést adott a szol-
gálatom alatt, hogy sok más fiatallal el-
lentétben megszerettem az egyenruhát.
Képes voltam meglátni benne a méltósá-

got, amit mára, a legnagyobb sajnálatom-
ra egyre kevésbé vesznek észre a fiatalok.

Rendõri pályafutásomat az ORFK –
akkor még Kormányõrség, ma már –
Köztársasági Õrezrednél kezdtem. Innen
jelentkeztem a Rendõrtiszti Fõiskolára,

amelyet nappali tagozaton 1993-1996-
ban végeztem. A fõiskola elvégzése után
még egy évet dolgoztam az õrezrednél,
de mivel munkámat 99 százalékban pro-
tokolláris feladatok tették ki, egyre job-

ban kacsingattam az igazi „zsaruélet” fe-
lé.

Aváltozásra 1997-ben került sor, ami-
kor átszereltem a Pest megyei Rendõr-fõ-
kapitányság állományába, és Pécel Város
Rendõrõrsének parancsnok-helyettese
lettem. 

Még ugyanebben az évben megnõsül-
tem. Az életem innen fordulatot vett, ki-
számíthatóbb, de egyben felelõsségtelje-
sebb is lett. Péceli Rendõrõrs után egy kis
kitérõt tettem a BRFK-ra, aztán visszake-
rültem Pest megyéhez. Így 2001 óta a
Dunakeszi Rendõrkapitányság Közrend-
védelmi Osztály Õr- és Járõrszolgálati
Alosztály vezetõjeként dolgozom.

Az életem kezdett elrendezõdni, de
hátra volt még egy nagy álom, amit sze-
rettem volna megvalósítani. Mindig is
vonzottak az elvont dolgok, szerettem
olyan kérdéseket akár órákon át boncol-
gatni, amelyekre egyértelmûen definiált
válaszok nem adhatóak (lét, idõ, élet, ha-
lál, létértelem igazság – létezik-e vagy
sem).

2000-ben megkezdtem tanulmányai-
mat a Debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Ka-

rának filozófia, esztétika szakán, és eltöl-
töttem ott öt gyönyörû évet. Mind pro-
fesszoraimtól, tanáraimtól és diáktársa-
imtól (akik mindnyájan több diplomával
rendelkezõ, nagy élettapasztalattal bíró
emberek voltak a társadalom minden ré-
tegébõl) annyi, az életben hasznosítható
tudást kaptam, hogy bátran állíthatom,
életem leghasznosabb és legszebb öt éve
az volt.

2005. november elsejével a Dunakeszi
Rendõrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Õr – és Járõrszolgálati Alosztá-
lyáról áthelyeztek Göd Város Rendõrõr-
sére, ahol a Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tány megbízott az õrs vezetésével.

A feladat adott, az új kihívásnak meg
kell felelni, a „hogyan továbbról” már
vannak elképzeléseim… Egyelõre azon-
ban a területtel és az itt élõ emberekkel
kell megismerkednem. Ha ez már meg-
lesz, jöhetnek a megvalósításra váró fel-
adatok.

Reményeim szerint munkám során
partnerre találok majd a helyi önkor-
mányzaban és egyéb civil társadalmi
szervezõdésekben egyaránt.

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.

Bemutatkozik az új õrsparancsnok

Tisztelt Gödi Polgárok!
Pár sorban szeretném értékelni Göd köz-
biztonsági és közlekedési helyzetét az el-
múlt hónapra vonatkozóan.

A lakásbetörések és a gépkocsi lopá-
sok száma nem növekedett a szeptembe-
rihez képest, de ez nem adhat okot arra,
hogy a babérjainkon pihenjünk, hiszen
ilyen jellegû vagyon elleni bûncselek-
ménybõl még egy is sok. Fõleg azon
„sértet” számára, aki a bûncselekmény
áldozatává vált. Ezért ezekkel a havonta
megjelenõ kis tájékoztatókkal egyben
bûnmegelõzési célokat is szeretnék szol-
gálni.

Nevesítve a dolgokat múlt hónapban
6 lakásbetöréses eset történt, 5 lopás, 3
gépkocsi lopás és 2 gépkocsi feltörés.

A bûncslekmények elkövetésébõl
adódóan – a lakásbetörésekre és a gép-
kocsi lopásokra koncentrálva – a cselek-
mények legalább fele elkerülhetõ lett
volna nagyobb körültekintéssel, odafi-
gyeléssel! Pl. ha bezárja kertes családi
háza kerítésének a kapuját, a bejárati aj-
tót és egyéb nyílászárókon keresztül
sem ad lehetõséget arra, hogy Ön váljék
bûncselekmény áldozatává. A gépko-
csinkkal, ha van rá lehetõségünk, álljunk
be garázsba, de kertes házak esetében
legalább a kerítésen belülre. Ha tartunk
kutyát, akkor azt éjszakára tanácsos az
udvaron szabadon engedni, — ha keríté-
sünk megfelelõ arra — hogy a házi ked-
vencet a saját udvarunkon belül tartsuk. 

Figyeljünk egymásra! A lakókörnye-
zetünkben élõket, a hozzájuk járókat ál-
talában ismerjük. Ha azonban idegene-
ket látunk az utcán akár gyalogosan, akár
autóval „mozogni”, ne legyünk restek
megfigyelni az illetõt/ket, esetleg az autó

rendszámát is feljegyezni! Ha a szoká-
sostól bármilyen eltérõ jelenséget tapasz-
talnak, kérem, értesítsék a Gödi Rendõr-
õrsöt. Ha az nem elérhetõ, akkor a Duna-
keszi Rendõrkapitányság ügyeletét, ott
24 órán keresztül van ügyeleti szolgálat
(Göd Rendõrõrs: 06-27/345-115, Duna-
keszi Rendõrkapitányság ügyelet: 06-
27/341-402), tehát folyamatosan lehet
telefonálni, és bejelentést tenni.

Csak úgy tudunk hathatós eredmé-
nyeket elérni, ha egymás munkáját ki-
egészítve, nagyobb körültekintéssel és fi-
gyelemmel járunk-kelünk mindennapi
életünk során. Sokkal jobban oda kell fi-
gyelnünk a kis részletekre is, hiszen
azoknak a késõbbiekben még nagy je-
lentõsége lehet. Pár sorral följebb szó
volt öt lopásról, ez az öt lopási cselek-
mény teljesen vegyes képet mutat: volt
benne autóból motorhûtõ lopás, kerék-
párlopás, övtáska lopás, õrzött telephely-
rõl autólopás. A fent leírt cselekmények
szinte teljes egészében megelõzhetõek
lettek volna, a már említet nagyobb kö-
rültekintéssel.

Amíg valakiben megfogalmazódnak
azon gondolatok, hogy mit papolok itt
össze-vissza nagyobb odafigyelésrõl
meg körültekintõbb, felelõsségteljesebb
mindennapi viselkedésrõl, le szeretném
szögezni, hogy nem a rendõrség munká-
ját szeretném áthárítani a lakosságra.
Csak segítséget szeretnék kérni, hogy
eredményesebben tudjuk megõrizni tele-
pülésünk biztonságát. Szükségünk van
információkra, hiszen abból dolgozunk,
és ha bûnmegelõzésre nagyobb gondot
fordítunk, javíthatunk a helyzeten, hiszen
lesznek olyan cselekmények, melyeket
eleve meg sem kísérelnek elkövetni.

Pár sorban írnom kell a közlekedés-
rõl is. Nehéz lenne közlekedési morál-
ról beszélni, mert úgy érzem, ez a foga-
lom a mi hazánkban nem takar semmit.
Kicsit szkeptikusan állok a kérdéshez,
ezt bevallom, de a napi tapasztalatok
szó szerint ezt mutatják. A közlekedési
tábláknak szinte semmilyen visszatartó
hatásuk nincs az állampolgárokra.
Hogy mire gondolok? Megállni tilos-
nál megállnak, várakozni tilosnál vára-
koznak, elõzni tilosnál elõznek, behaj-
tani tilosnál behajtanak, és sorolhatnám
még hosszasan tovább. Asebesség kor-
látozó táblákról már említést sem te-
szek, hiszen azt végkép nem veszik tu-
domásul az emberek. Ezek a tények
szomorú képet alakítanak ki bennem,
és egyértelmûen cselekvésre sarkalnak,
hogy a káoszban valami kis rendfélét
teremtsünk.

Tisztában vagyok a 2-es fõút nagyon
nagy átmenõ forgalmával, de mellékút-
jainkon sem problémamentes a KRESZ
szabályainak betartása: pl. Ady Endre út,
Honvéd sor stb. Biztos vagyok benne,
hogy egy kicsit nagyobb odafigyeléssel a
közlekedés terén is eredményeket érhe-
tünk el mi rendõrök és az állampolgárok
összefogva, együttmûködve.

Még utoljára, de nem utolsó sorban
egy gondolat: itt a tél! Ne feledjék el fel-
tenni a téli gumikat, mert adandó alka-
lommal jó szolgálatot tehetnek. Tartsuk
azt is szem elõtt, kérem, hogy az idõjárá-
si viszonyok megváltozásával a tempó-
ból, lendületbõl is vissza kell venni, hi-
szen a téli gumi sem mindenre megol-
dás.

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
gödi örsparancsnok

Rendõrségi tájékoztató

Tisztelt Gödi Lakosok!

A helyi önkormányzatoknak törvé-
nyi kötelezettsége a szociális szol-
gáltatástervezési koncepció elkészí-
tése, melynek elengedhetetlen része
a város szociális helyzetének felmé-
rése. A felmérés alapján elkészül
Göd város szociális térképe, vala-
mint egy tanulmány, amely azon túl,
hogy törvényi kötelezettség, a jövõ-
re nézve jelent elõnyöket különbözõ
európai uniós támogatások pályázá-
sánál, valamint a város fejlesztésé-
nél. 

Mindezek érdekében 2005. év
december hónapjában, valamint
2006 januárjában a CivilArt alapít-
vány kérdezõbiztosai járják a várost.
A felmérés kérdõívek kitöltésébõl
áll, amelyet a kérdezõbiztosok tölte-
nek ki a kérdésekre adott válaszok
alapján. Hangsúlyozom, hogy a vá-
laszadás teljesen önkéntes alapon
történik, teljes névtelenséggel. A
közölt adatok alapján a megkérde-
zett személyek nem lesznek beazo-
nosíthatók. A kérdezõbiztosok Göd
Város Önkormányzat pecsétjével el-
látott arcképes igazolvánnyal fogják
tevékenységüket végezni. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, fogadják biza-
lommal a kérdezõbiztosokat, és köz-
remûködésükkel járuljanak hozzá a
szociális felmérés lebonyolításához.

LENKEI GYÖRGY ELNÖK

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

Kérdezõbiztosok
várhatók
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Folytatás az 1. oldalról.
Kovács Géza 1933-ban még csehszlovák állampolgár-

ként látta meg a napvilágot a magyar ajkú Vilkén. Harminc-
nyolcban magyar állampolgár lett, 1945-ben ismét csehs-
zlovák… majd csak egy fehér lapja volt, ami azt bizonyítot-
ta magyar állampolgár lett Csehszlovákiában, akit családjá-
val együtt a magyarok ezreihez hasonlóan Magyarországra
telepítettek.

- Ott kellett hagyni a szülõi házat, földjeinket, szinte min-
denünket – hallom tõle húsz éve egyfolytában, amióta meg-
ismertem a kiváló zenészt. – Ezt a traumát nem lehet kihe-
verni! 

Ha már nem segítenek, legalább hadd mondjam el a vi-
lágnak! – szántja végig kezével hatalmas hófehér hajkoroná-
ját. – Vilkérõl hét családdal együtt indítottak el bennünket
Magyarországra. Tizennégy vagonnal hoztak, a búzazsáko-
kon aludtunk. Salgótarján felöl jöttünk Budapestre, onnan
visszahoztak Vácra. A vagonok átrendezése után Nógrádra
szállítottak, ahonnan már teherautóval vittek az új „otthon-
ként” kijelölt Berkenyére.  

- Ki jelölte ki Berkenyét?
- Fogalmam sincs. Valószínûleg egy telepítési bizottság. 
- A szülõföld elvesztésén kívül mi volt a legnagyobb fáj-

dalom?
- Ott maradt nagymamám, nem volt hajlandó eljönni, akit

nyolc évig nem látogathattunk. Azt mondta, történjen bármi
is, õ marad. Ha eljön, két házat kaptunk volna, s kétszer
annyi földet. Hiába adtak Berkenyén házat, az meg sem kö-
zelítette a vilkei otthonunkat. A szülõi ház akkora kõlapok-
ból épült, mint ez asztal – hajol a gödi házuk nappalijában ál-
ló hatalmas bútor fölé. – Aberkenyeit már régen elbontották.
Jelentõsek voltak a vagyoni különbségek. Otthagytunk 17
hold szántót, 8 hold rétet, 5 hold erdõt. Helyettük összesen
kaptunk tizenötöt…A magyar állam erre ad három alkot-
mánybírósági határozatot, van rá ’47-es parlamenti törvény.
De hiába. Bárki volt hatalmon, Kádár vagy Antall, egyik
sem segített. A parlamentben már fel sem vetik a kérdést –
mondja kesernyés hangon, majd feláll az asztaltól, a szek-
rényfiókban matat a kazetták között. – A felvidéki magya-
roktól „kölcsönvették” a hadisarc árát, s addig telepítettek
bennünket, míg a hadisarc ki nem lett egyenlítve. Ez nem
kárpótlás, ez kölcsön, amit a mai napig nem adtak vissza –
foglalja el helyét percek múltán az asztalnál. – Tudod, mi a
legérdekesebb? Nagymamámat még anyám sem látogathat-
ta meg, nem mehetett át hivatalosan, hát ment illegálisan.
Gondold el, két baráti ország, Csehszlovákia és Magyaror-
szág, és mégis, ’48 után csak 1956-ban mehettünk át. 

Kovács Géza színesen, s rendkívül nagy átéléssel beszél
a szülõi ház melegérõl. Acsaládról, melynek tagjai szinte ki-
vétel nélkül ügyes kezû iparosok voltak. Szerették munkáju-
kat és a zenét. – Felmenõim génjeikben hordozták tehetsé-
güket. A muzikalitást, a zeneiránti rajongásomat és szerete-
temet édesapámtól örököltem – enyhül meg a hangja, szinte
kinyílik, újra az életvidám zenészt hallom. - Már 15 éves ko-
rában saját kezûleg készített magának egy hegedût. Nagyon
szerette az asztalos mesterséget is. Ezermester volt. Gyalu-
padot, különbözõ kézi- és gépigyalut, faesztergapadot csi-
nált, dolgozott asztalosként, ácsként, autószerelõként. Meg-
javította a motorkerékpárt, a gõzgéppel hajtott cséplõgépet
is. Semmi nem fogott ki rajta. 

- Mit örököltél édesapád tehetségébõl?
- Leginkább a zene iránti rajongást. Nagyon jól játszott

hegedûn, de mesélte, hogy gyerekkorában gombos- és száj-
harmonikán is játszott. Szépen szólalta meg a furulyát is.
Ezeken a hangszereken én is játszottam, sõt még a tangóhar-
monikán is. 

- Mondhatni egyenes út vezetett a zenei pálya felé. Vagy
még sem? 

- Két tangóharmonikám volt, egy kisebb és egy nagyobb.
Mindig játszottam. Gyõrben voltam katona, amikor édes-
apám írja, hogy a TSZ-be pár éve bevitt lovakért és szerszá-
mokért kapott 5 ezer forintot, amin venne nekem egy tangó-
harmonikát. Képzelheted, hogy örültem, akkor egy ilyen
hangszer 3600 forintba került. Írtam haza, hogy Gyõrben lát-
tam az egyik üzletben. Édesapán felkerekedett, gondolta

majd Pesten megveszi. Igen ám, de nem kapott. Onnan pe-
dig, nem akart üres kézzel hazamenni. Felült a vonatra, s el-
jött Gyõrbe. Megvette az egyetlen 120-as tangóhar-
monikát…

- Úgy emlékszem, zeneszerzést is tanultál.
- Már a katonaság elõtt, 2 évig jártam Geszler Györgyhöz,

zeneszerzést tanulni. A hadsereg után visszamentem, befe-
jeztem a másik két évet is, így mind a négy évet elvégeztem.
Késõbb jártam fagottra Hara Lászlóhoz, elvégeztem a kon-
zervatóriumot. De utána úgy alakultak a dolgok, hogy a já-
rási tanácshoz kerültem dolgozni, mint költségvetési elõadó,
amit Sándor Pistának, a jelenlegi polgármesterünknek kö-
szönhetek, akivel az idõ tájt együtt futballoztam. 

- Imádod a zenét, ezek szerint a focit is, és mégis pénz-
ügyesként helyezkedtél el.

- Akinek családja van, annak több lábon kell állnia. Bár-
mennyire is szeretem a zenét, a „havi fix” biztonságot jelen-
tett. Zenélésbõl csak kevesen tudnak megélni. S sajnos ez
igaz minden korra. Szóval, Romhányban volt egy cigányze-
nekar, melynek Rigó Jancsi édesapja, Rigó Pali bácsi volt a
prímása, aki Bodegás Ernõnek volt az apósa. Ernõ Pestre járt
zeneiskolába, akivel a vonaton ismerkedtem meg. Jó szoká-
som szerint játszottam a fagotton, remekül szórakoztak az
utasok, s ez tetszett neki is. Megtudta, hogy tangóharmoni-
kán is játszom. Egyszer csak üzentek, hogy menjek velük
lagziba tangóharmonikázni. Már vagy a negyedik esküvõre
mentem, amikor a vonaton összefutottam csapattársammal,
Sándor Istvánnal és fõnökével. Kérdezi Pista, hogy: Te hová
mész? - Lagziba, muzsikálni – válaszoltam. Beszélgettünk
errõl-arról, egyszer csak megint kérdez: - Most hol dolgo-
zol? - Vácon, egy zeneiskolában tangóharmonikát tanítok,
amivel 600-800 forintot keresek havonta – mondom a cen-
terhalfunknak. Abeszélgetésnek az lett a vége, hogy Pista ja-
vaslatára hétfõn már Rétságon jelentkeztem munkára a járá-
si tanácsnál. Hét évet dolgoztam ott, aztán elköltöztünk Ba-
lassagyarmatra, de ott is költségvetési elõadóként folytattam. 

- Nem lettél hivatásos zenész.
- Nem lettem, annak ellenére, hogy bejártam az egész or-

szágot, mindenhol játszottam. Katonaként fúvószenekarban,
a leszerelés után esküvõkön, majd Balassagyarmaton egy
újabb fúvószenekarban. Gödre költözésünk után Dunake-
szin is muzsikáltam. De közben a Pénzügyõr zenekarban is
játszottam. Azt szoktam mondani: Zene mindhalálig! Köz-
ben Dunakeszin alakult egy vonószenekar, ahová beugrot-

tam nagybõgõzni. Majd hogy enyhítsük zenei éhségünket,
alakítottunk egy népi zenekart. Cimbalom, klarinét, kisbõgõ,
nagybõgõ… 

- Túl a hetedik ikszen, felvértezve megannyi élettapaszta-
lattal és bölcsességgel, hogy látod, a mai rohanó világunk-
ban is tudunk szórakozni? 

- Nagy a különbség. A régi öregek naturális zenén nõttek
fel. Nagyanyámék még dudára táncoltak, szüleim már ci-
gányzenekar játékára. Gyerekkoromban, emlékszem egy
prímás és egy brácsás játszott az egész malomudvarban. A
mai világban viszont diszkózene szól, lemezrõl harsog min-
den. 

- A népi zenénk háttérbe szorul?
- Igen, szinte teljesen. Pedig lenne rá igény. Az emberek

nagyon szeretik a cigányzenét, ezt az igényt igyekszik kielé-
gíteni a Petõfi rádió. Sokan nosztalgiáznak. Nemrég a gödi
vöröskereszteseknek muzsikáltam két társammal. A rendez-
vény végén két idõs hölgy percekig köszönte, hogy az élõ-
zene hangjával visszahoztuk fiatalságukat. Gépzenével ezt
nem lehet, bár tökéletes zenét ad. De éppen az a rossz, hogy
gépiesen tökéletes. Ezért fogadom nagy örömmel azt az or-
gona koncertet, melyet Szotyori Nagy Gábor lelkész úr ad
minden harmadik vasárnap a református templomban. 

- Honnan jött a gondolat, hogy megírd a város ünnepi da-
lát?

- Nem az én ötletem volt, hanem Szegedi Sanyié. Õ
mondta, hogy több városnak van önálló „Himnusza”. Gon-
dolta, milyen jó lenne, ha Gödnek is lenne. Hát így írtam
meg. Zenéjét, szövegét is. De írtam Balassagyarmatnak és
Vácnak is. Itt vannak a fiókomban.

- Miért ott?
- Nem kellenek.
- Nem elég nívósak, vagy egyszerûen ilyen közömbösség

uralja a világot?
- Ismersz, nem szoktam mellé beszélni, sõt még az érték-

ítéletemmel sincs baj… Ilyen a világ. Gyakran hivatkozom
Mikszáth Kálmánra. Õ azért vált el a feleségétõl, mert sze-
gények voltak. Kiadta két könyvét, a Tót atyafiakat és a Jó
palócok-at, és gazdag lett. Hát most milyen könyvet kellene
kiadnod, hogy gazdag legyél? A zeneszerzés ugyanilyen.
Koltay Gergely is csak úgy tudta bemutatni, a Kell még egy
szó címû gyönyörû betétdalát, hogy a bátyja megszponzorál-
ta. Nagyon szeretném, ha CD-n is megszólalhatna, teljes
hangszerelésben felcsendülhetne Göd Város ünnepi dala. Az
eredeti ötlet az volt, hogy rajta lenne a Himnusz, a Szózat, az
erdélyi himnusz és az önkormányzat által elfogadott ünnepi
dal.  

- Most hallottam elõször, de megfogott, mert a város sze-
retetérõl szól. Himnusz a gödi emberekhez?

- Igen. A Mária utcából valaki férjhez ment Ausztráliába,
most visszatelepültek. A hölgy is hallotta, s azt mondta,
mintha csak neki írtam volna: „Bárhol is járunk, feledni nem
tudunk”

- Ez a legfontosabb üzenete?
- Nem tudok mást mondani, mint ami a szövegében is

benne van, ragaszkodás a városhoz. 
- Önvallomás! – szólal meg Géza felesége, aki eddig ked-

ves csendességben hallgatta beszélgetésünket. – A szeretet-
rõl, az összefogásról szól. Életünk elsõ közös szerzeménye
volt ez zongora – mutat a hangszerre. – Hatvankettõben,
nagy szegénységben éltünk, mégis megvettük. Utána az
amerikai szaxofonra áldoztuk az összegyûjtött pénzünket. A
pénzt a legnagyobb anyagi csõdben sem sajnáltuk a hang-
szerre – meséli a pedagógus feleség. – Összefogás nélkül
nem lehet elõrejutni…

Az egyetértõ csendet Géza töri meg, akinek hõn áhított
vágya, hogy Göd Város ünnepi dala kazettán vagy CD-n el-
juthasson a település polgáraihoz. - A szimfonikus zenekart
„pótolná” a computer, a szöveget pedig örülnék, ha a Gödön
élõ két kiváló mûvész, Kállay Bori és Berkes János feléne-
kelné. Milyen szépen szólna az õ eladásukban: Itt élünk mi,
itt van az otthonunk/ Itt élünk mi, mind ide tartozunk/ Itt
élünk mi a vén Duna partján/ Göd a mi városunk, vigyázunk
rá…

VETÉSI IMRE

A zene jelenti a mentsvárat 
Gyermekként Felvidékrõl el kellett jönniük, felnõttként megírta Göd ünnepi dalát

Kovács Géza írta, komponálta
Göd város ünnepi dalát



A kezdés évében természetesen
a „Huzella” arculatára kellett
szabni a környezetet, a munkát, a
tanterveket. A kísérleti tanterem
komplett bútorzata, a megyében
akkor még kuriózumnak számító
számítástechnikai laboratórium
tíz új számítógép konfigurációja
és a szükséges átalakítások ak-
kor több millió forintba kerültek. 

A kezdetekben a jelentõs kiadá-
sok mellett akadtak bõven – igaz elõ-
re látható - nehézségek is. Ezek
azonban nem kedvetlenítették el az
iskola közösségét. 

Az elsõ három évben sok energiá-
val járó, bizonyos szempontból új
pedagógiai norma szerinti kísérlete-
zés folyt, melynek eredményekép-
pen végül kialakult a pedagógiai ér-
tékrend, biztossá váltak a célok, kö-
vetelmények és módszerek, melyek
szerint évrõl évre sikeresebben foly-
tatódott a munka.

Mivel az eredmények egyre job-
bak voltak, a jelentkezõk, a tanulók
létszáma folyamatosan nõtt. A ne-
gyedik évben aztán végre eljött a
szakosodás ideje is. A további mun-
kához az alapítvány speciális ma-
gyar-angol két tanítási nyelvû prog-
ramot vásárolt. Aprogram, a vele ka-
pott szakmai tanmenetek, tanköny-
vek a két tanítási nyelvû oktatás
eredményességét és szakmai – jogi
legitimitását biztosították.

Öt éve aztán végre elkezdõdött a

két tanítási nyelvû oktatás. Göd vá-
ros önkormányzata módosította az
iskola alapító okiratát, melyben a két
tanítási nyelvû oktatáshoz elõírta az
Életforrás Alapítvány támogatását.

A heti öt óra angolon kívül né-
hány más tantárgyat is angolul tanul-
hatnak a gyerekek már az elsõ évtõl.
Alsó tagozatban a rajz, technika és
ének tantárgyak, majd az éneket vált-
va a természetismeret oktatása folyik
kizárólag angol nyelven.

Közben az önkormányzat új isko-
laépületet hozott létre. Egyedül a te-
tõtér beépítése volt kétséges. Az ala-
pítvány ekkor megterveztette a tetõ-
teret, hogy elõrébb mozdítsa az el-
akadni látszó ügyet. Részt vett a
nyolc új tanteremmel bõvített épület
bútorzattal, felszerelési tárgyakkal
való ellátásában is. 

Nemcsak a szülõk, hanem a kisdi-
ákok és a tanári kar is nagy örömmel
tapasztalhatja, hogy az épület csino-
sítása folyamatos. Rengeteg látvá-
nyos és fõleg hasznos „apróság” te-
szi emberibbé, kedélyessé az iskolát.
Ezekbõl is kiveszi a részét az alapít-
vány.

A fõbejárat hõszigetelt üveggel
szerelt ajtaja, a diákok által közked-
velt büfé elõterének bútorzata, az ud-
vari homokozó kiépítése mind az
alapítvány pénzügyi gazdálkodását
dicséri.

Mivel a testnevelés oktatása is
szívügye az alapítványnak, nem
meglepõ, hogy az iskolaudvari
sportpálya építési költségéhez – két-
millió forint - szintén az „Életforrás-
ból” csörgedezik.

Az utóbbi években szinte minden
regionális értekezleten elõkerül az
oktatásügy kérdése. Szükséges– e
alapítványokon keresztül is kiegészí-

teni az oktatás forrásait? Megoszla-
nak a vélemények, de abban szülõk,
pedagógusok véleménye megegye-
zik, hogy a speciális tanítás nagyobb
anyagi befektetése tudásban bõven
kamatoztatja az anyagi ráfordítást.
Bizonyíték erre egy nemrégiben el-
készült helyi felmérés, miszerint az
alapítvány által támogatott, angolt
magas óraszámban tanuló csopor-
tokba járó gyerekek közül azok, akik
nekivágtak a Pitmann nyelvvizsgá-
nak, szinte kivétel nélkül kiválóan

szerepeltek, eredményes alapfokú
vizsgát tettek. Avizsgáztatók megle-
petésére azonban többen a középfo-
kú vizsga követelményit is teljesítet-
ték.

Az Életforrás külön összeget kü-
lönít el évente a kevésbé tehetõs, de
szorgalmas és tehetséges gyerekek
taníttatására. Tanévenként több diák
ösztöndíjasként veheti igénybe az
alapítvány szolgáltatásait a tantestü-
let tagjainak döntése alapján.

Az eddig elért eredmények, a ki-
váló színvonal megtartása nagyon
nehéz feladat. A tanárok számára
szakmai fejlõdést biztosító tovább-
képzés, pedagógia – módszertani
elõadások költségei egy részének
anyagi fedezete szintén alapítványi
gazdálkodásból kerül a munka aszta-
lára.

Az évközi rendezvények, a mûvé-
szeti csoportok házi és területi vetél-
kedõinek szervezése is megtalálható
az alapítvány vállalt feladatai között.
Az értékes díjazások anyagilag szin-
tén az Életforrást „apasztják”.

Tíz év kemény munkáját néhány
sorban leírni lehetetlen. Statisztikára
hivatkozni felesleges, hiszen a szá-
mok legfeljebb csak az eltelt évek
hasznosságát mutatják, a pedagógu-
si munka örömét nem tudják kifejez-

ni. A jövõt tervezni viszont kötelezõ,
mert az „Életforrás” egyre szélesebb
mederben csörgedez.

A jövõ elképzeléseirõl, az alapít-
vány terveirõl a következõ számban
olvashatnak a tisztelt olvasók. 

ZACHÁR ZSUZSA

10HÍREK - INFORMÁCIÓK

GÖD VÁROS 
POLGÁRAINAK 

ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

Kiadja: Keszi-Press BT. 
Felelõs kiadó: Vetési Imre 

Telefon: 27-502-391, 
Mobil: 30-342-8032, 

E-mail: keszipress@axelero.hu,
keszipress@invitel.hu

Fõszerkesztõ: Kiss-Kása Éva,
Mobil: 20-355-0083, 

E-mail: kasase@vnet.hu
Szerkesztõség levelezési címe:

2131 Göd, Pesti út 72. 
Postaláda: JAMH-ban. 

ISSN 0865-5820 
Hirdetésfelvétel: 

Brumár György, T.: 332-859
Megjelenik havonta 6000 példányban. Terjeszti
a Magyar Posta. Kéziratot nem õrzünk meg és
nem küldünk vissza. A szerkesztõség fenntartja
a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom
lényegi megváltoztatása nélkül –  szerkesztett
formában közölje. 
A Gödi Körkép – a sajtónyilvánosság
szellemében – azon írásokat is közli,
melyek tartalmával nem azonosul a
Szerkesztõség.

Impresszum

December ünnepi hónap. A karácsonyi
készülõdés, az év lezárása mindig
stresszhelyzetet teremt. A dugig tömött
áruházakban tolongó emberek, a vásár-
lás, sütés – fõzés, vendégvárás három-
szögében töltött idõ rávilágít arra is, hogy
tulajdonképpen egész évben így élünk,
csak mindig más élethelyzet okozza a fe-
szültséget. 

Ahétköznapok sodró lendületében az
embereknek nem jut elég idejük maguk-
ra. A mentális egészséget biztosító „nor-
mális” életre, az átgondolt, megszerve-
zett élethelyzetek megtervezésére, precíz
megvalósítására már soha nincs elég idõ.
A rohanás, túlhajszoltság eredménye az-
tán az állandó fáradtság, kimerültség, a

sikertelenség érzése. Pedig sorsunkat a
gondolkodásmódunk, a képzelõerõnk te-
remti és alakítja egy életen át. Az ember
a gondolatai által végül olyanná válik,
amilyen az elõre eltervezett, elképzelt
idea, melyet maga elé tûzött, mellyel
azonosult. 

Szerte a világon minden emberrel tör-
ténnek csodák. Velünk is történhetnek,
mihelyt használni kezdjük a tudatalattink
csodálatos erejét, valódi hatalmát. 

- Ha változik a gondolatod, változik
az életed is. Mindenkiben felvetõdik a
kérdés: mindezt hogyan tegyük? – Erre
keressük közösen a választ a hallgatók-
kal – mondja Dér Zsuzsánna parapszi-
chológus.

Az Életforrás Alapítvány szervezésé-
ben induló sorozat lényege, hogy a töké-
letesebb életmódra nevelõ elõadások a
hallgatók lelkét és gondolkodásmódját is
jobb irányba tereljék életminõségük ér-
dekében.

Acél, hogy Göd lakossága olyan tudo-
mányos információkhoz jusson, amelyek
a hétköznapokban is eredményesen hasz-
nálhatóak. Röviden így lehet összefoglal-
ni a sorozat beszélgetéseinek tartalmát.

Az elsõ elõadás december 8-án a gon-
dolat teremtõ erejérõl, az élet minõségé-
nek változásáról szólt a Huzella Tivadar
Általános Iskola ebédlõjében. Az elõadá-
sok ingyenesek.

ZACHÁR ZSUZSA

Gödi szabadegyetem indul 
Szervezõ az Életforrás Alapítvány 

Életforrás Alapítvány
Az Életforrás Alapítvány tíz évvel ezelõtt toppant be a Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola életébe. Mivel a kiemelt fontosságú tantárgyak tanításának szükséges-
sége már akkor az oktatásügy látókörébe került, az alapítvány jelenlétével így
évekkel megelõzte korát. Kiemelt nyelvoktatás, számítás - technika, életmódkul-
túra és speciális sport - oktatás szerepelt a kínálati listán.

Huzellás diákok mûsora egy városi ünnepségen



Az elmúlt õsz a Magyar Õstörténeti Mun-
kaközösség Egyesület – melynek székhe-
lye Göd – találkozóinak jegyében is telt.
Elõbb az Olajfa Mûvészházban hallhat-
tunk tagjaiktól tudományos igényû, érde-
kes elõadásokat, így dr. Csáji László Kop-
pány jogász, néprajzkutató-író a fehér hu-
nok földjén tett látogatásáról, az ottaniak
életmódjáról igazán lebilincselõen számo-
lót be, dr. Gyarmati Imre az ujgur és özbég
(üzbég) nyelvekrõl és kapcsolódásaikról
értekezett. Az egyesület Gödön élõ elnöke,
Dr. Erdélyi István régész-történész a
Nagyszentmiklósi Aranykincset mutatta be

a tárgyak származását, s az akkori európai
tárgyi kultúrában elfoglalt jelentõségét ki-
emelve.   

AJózsef Attila Mûvelõdési Házban ke-
rült sor a  II. Gödi Õstörténeti Tudományos
Konferenciára, melynek elõadói voltak dr.
Darkó Jenõ történész - Pest-megyei múze-
umigazgató helyettes, Horváth Gáborné dr.
kulturtörténész Esztergomból, dr. Czeglédi
Katalin nyelvész Surányból, Földvári Sán-

dor nyelvész Pécelrõl, és dr. Obrusánszky
Borbála keletkutató, aki Mongóliában szer-
zett doktorátust. Abevezetõ elõadást, mely
Kõrösi Csoma Sándor kutatóútját elevení-
tette fel a magyar õstörténet szempontjai
szerint, erdélyi elnök úr tartotta.

A konferencián szó volt a gödi római
kori ásatások újabb eredményeirõl, az ázsi-
ai hunok életmódjáról szóló kínai források
adatairól, a déli hunokról és fõvárosukról –

Tungwancheng-rõl. Sor került a magyar-
ban, és a vele kapcsolatba került nyelvek-
ben õshonos hangsorok eredetérõl, jelen-
téstartalmáról, és a különbözõ elnevezések-
ben fõnévként vagy melléknévként való
meghonosodásukról, mai napig való to-
vábbélésükrõl. 

Olyan sok érdekes, új ismeretre tehet-
tünk szert, hogy vétek lenne az olvasókat
kihagyni a megismerés örömébõl. Ezért
néhány lapszámon keresztül bemutatjuk
Önöknek a munkaközösség tagjait és mun-
káikat. 

Kké
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Jolész ma Szlovákiában, a Felvidéken ta-
lálható kis magyar település. Anyár köze-
pe felé kettõs ünnepségre készült a hat-
száz fõs falucska: egyfelõl a már hagyo-
mányosnak számító, második alkalom-
mal megrendezésre került Jólészi Nyár
névre hallgató falunapra, másrészrõl a fa-
lu neves szülöttje, Cházár András születé-
se 260. évfordulójának megemlékezésé-
re.

Cházár András emlékét õrzi és tiszte-
letben tartja a település minden lakosa. A
neves ügyvéd a XVIII. század kiemelke-
dõ képességû és felvilágosult közéleti fér-
fiúja volt, közismert emberbaráti cseleke-
deteirõl, jegyzõi tevékenységérõl és ön-
zetlenségérõl, így hamarosan a szegé-
nyek pártfogójaként lett ismert. Életmû-
vére azonban a legfényesebb koronát a
magyar siketoktatás megteremtésével he-
lyezte. 

A megálmodójának nevét viselõ váci
iskola ma is a hagyományokhoz híven éli
újítással és örömteli változásokkal teli
életét. Cházár András kezdeményezésé-
nek, kitartó és odaadó munkájának kö-
szönhetõen több mint 200 évvel ezelõtt a
váci siketek iskolájának megalakulásával
létrejött a magyar gyógypedagógia elsõ
intézménye is. Az iskola dolgozói, a tan-
testület, és a tanulók hálájának kifejezésé-

re a váci siketek iskolája egy szép hagyo-
mányt teremtett, melyet még most is hí-
ven õriz az iskola: a híres Cházár-estet,
mely 2004-ben ünnepelte életre hívásá-

nak századik évfordu-
lóját, s errõl méltó kö-
rülmények között a
Magyar Országház Vadásztermében em-
lékeztek meg az iskola dolgozói, Jólész
képviselõi Mikesy György akkori iskola-
igazgató szervezésében, és mint díszven-
dég, jelen volt Göncz Kinga esélyegyen-

lõségi miniszter asszony. A megemléke-
zés célja, hogy a nagy hazafinak emlékét
õrizze meg a mindenkori társadalom. 

A hagyományápolásban részt vettek
Jólész polgárai is, például az ünnepségek
keretében Barci Ferenc polgármester be-
jelentette, hogy Jólész képviselõtestületé-
nek döntése értelmében díszpolgári címet
hoznak létre. Afalu elsõ díszpolgára érde-
mei alapján Mikesy György, a Cházár
András Óvoda, Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola, Diákotthon, Gyermekott-
hon és Pedagógiai Szakszolgálat ma már
csak „volt” igazgatója lett, aki munkássá-

gával és rátermettségével öregbí-
tette Cházár András és az iskola
hírnevét.

Példaként említve: hosszú ide-
je nem látott építkezések folynak
a hajdan volt püspöki palotában.
Épül a gyermekek kényelmét
szolgáló tetõtéri kollégium, illetve
az eddig hiányzó tornacsarnok is,
mely biztosítja a tanulók számára
a megfelelõ sportolási lehetõsé-
geket. A jólészi polgármester és

az önkormányzat megállapította, hogy
Mikesy György igazgató úr az elmúlt hat
éves munkájával elérte, hogy az iskola fej-
lõdjön és bõvüljön, valamint odaadó tevé-
kenységének köszönhetõen Cházár And-

rás neve és emléke egyre nagyobb körben
ismert és elismert lett.

Göncz Kinga esélyegyenlõségi mi-
niszter 2004-es serlegbeszédébõl idézve:
“ ... Ebben a munkában, méltón nagy elõ-
deihez, együttmûködõ és szakmailag el-
ismert partnerünk az intézet jelenlegi
igazgatója, Mikesy György, aki életútjá-
val a legjobb példa arra, hogy a cházári
eszmék hogyan élhetnek napjainkban.
Úgy gondolom, hogy Jólészi Cházár
András büszke lenne a XXI. századi váci
siketek iskolájára, annak igazgatójára és
tantestületére. Munkájukkal megteremtik
annak a lehetõségét, hogy a siket, nagyot-
halló és halmozottan sérült gyermekek
esélyt kapjanak az önérvényesítésre, egy
teljes és önálló élet megteremtésére.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok emlé-
kezni az ország házában Jólészi Cházár
Andrásra, és emelem serlegem erre a
rendkívüli személyiségre, aki a hazai
esélyegyenlõségi mozgalom alapjának
megteremtõje volt!”

Így az elhangzottak szellemében
Jólész elismerése jeléül egyhangú szava-
zással Magyarország egyetlen siket -
most már leváltott - igazgatóját tüntette ki
a Jólész díszpolgára címmel.

SZABÓ JUDIT

Másodközlés: Megjelent a Váci Naplóban

Egy „távozó” díszpolgár
Mikesy György gödi lakos. Sokan ismerik közülünk, pedig felelõsségteljes munkája régen Váchoz köti. Mégis elvállalta lakóhelyén a képviselõséget, hogy jobbító szándéká-
val városának is szolgáljon. Iskolaigazgatósága mellett tagja volt a gödi képviselõ-testületnek. Már nem képviselõ és nem igazgató. Viszont díszpolgára a Jólész nevû – õt
arra nagyon is érdemesítõ – felvidéki településnek! Tisztelõi és tanítványai szüleikkel együtt remélik, hogy Mikesy tanár úr sorsa ismét „jobb lész” majd egyszer.  

A riporter kérdéseire Dr. Erdélyi István
elmondta, hogy Kõrösi Csoma Sándor
életútja és munkássága személyes okok-
ból is érdekli, miután apai õsei mindössze
három faluval laktak arrébb Csomáéktól
Háromszékben. Kõrösi Csoma személye
igen erõsen foglalkoztatja mint a magyar
õstörténet kutatóját is. Kiemelte: Kõrösi
Csoma nem tett le soha arról, hogy a tibeti
magyar õstörténeti vonatkozású forrá-
sokat felkutassa. Ettõl függetlenül õt a
tudomány a tibetológia megalapítójaként
tartja számon.

Kõrösi Csoma Bukáriába akart eljutni,
s ha ez sikerül, akkor ott törökös népekkel
találkozott volna, és valószínûleg
rádöbben, hogy nem ott volt a magyarok
õshazája. Ezen kívül el akart menni a
jugárokhoz is, akiknek leszármazottai
zömmel a mai észak-kína területén élnek.
Ajugárok népét a magyarokkal rokonítot-
ta. Ez a találkozás is érdekesnek

ígérkezett, mert közös kulturális kincseket
talált volna a nyelvi és zenei hatásokat
vizsgálva.

Mint ismeretes, a magyarság jelenlegi
hazájába egy ugor típusú nyelvvel

érkezett, de õstörök módra élt, és ilyen
kulturvonásokkal rendelkezett. Amikor
megindult az ázsiai hunok vándorlása
nyugat felé a Krisztus utáni elsõ századok-
ban – nem egy, hanem legalább két vagy
három hullámban – akkor valószínûleg
Ázsiából, délnyugat Szibériából ragadták
magukkal az õsmagyarokat. Tehát a mag-
yarok õshazáját mindenkép Ázsiában kell
keresni, mégpedig az Urálon túl. Kõrösi is
azt mondta, hogy Ázsiában kell kutat-
nunk, és ebben igaza volt.

Dél-Szibéria, Közép-Ázsia területén
olyan szoros kölcsönhatás volt ez északi
népek, tehát a legközelebbi nyelvrokon-
aink, a hantik, manysik, valamint a déleb-

bre lakó iráni és õstörök nyelven beszélõ
népek között, hogy ez a kapcsolat több-
szörös áttétel elmegy egészen Koreáig.
„Kagán” – ez az uralkodói név koreai ere-
detû, de átvették a nem nomád népek, és
használták az avarok is.

Alegújabb kutatások szerint egyre job-
ban körvonalazódnak az ázsiai hunok
emlékei. Õk játszottak döntõ szerepet a
népek keletrõl nyugatra történõ vándor-
lásában. Ez szinte állandó folyamat, mely
mindmáig tart, beletartoznak a mai
Pakisztán területérõl érkezett cigányok is.

Amikor megindultak nyugat felé
három hullámban a Sárga folyó (Észak
Kína) területe felöl az ázsiai hunok, akkor
magukkal hoztak más, nem hun eredetû
népeket is. A „hun” összefoglaló
törzsszövetségi államnév, egy korai
nomád államnak a neve. Ehhez külön-
bözõ népek tartoztak: török nyelvûek,
ugor és iráni nyelvûek egyaránt.

Magyar õstörténet I.
Rangos kutatók találkozói

Riport Erdélyi Istvánnal
A Magyar Õstörténeti Munkaközösség Egyesület II. Tudományos
Konferenciája után a Duna TV riportot készített Erdélyi Istvánnal, az egyesület
elnökével.
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AGöd Városi Könyvtár lelkes csapata is-
mét hatalmas élményt szerzett valameny-
nyi résztvevõnek. Pompás program volt
Závada-estjük! A Jadviga párnája film
délutáni  vetítésére is már vagy hatvanan
összegyûltünk, s még csak azután kezdõ-
dött a beszélgetés Závada Pál szocioló-
gus-íróval és Deák Krisztina filmrendezõ-
vel. Az 1997-ben megjelent regény a
Nagy Könyv versenyben a legjobb száz
közé került a magyarok szavazatai alap-
ján. Kitûnõ a 2000-ben elkészült filmes

interpretációja is. Író és rendezõ összeszo-
kott társakként sok helyen megfordultak
már a regényrõl, ihletõirõl, a film forgatá-
sáról, és az alkotások õket is egymáshoz
kötõ sorsáról mesélve. 

Itt Gödön különleges élményt jelentett
számukra, és a beszélgetõtárs, az immár
hozzánk haza járó Tarján Tamás iroda-
lomtörténész számára is a korhû tárgyak-
kal berendezett színpad: Jadviga nõi szo-
bája, a múlt század elejére jellemzõ polgá-
ri enteriõr érdekessége a pompeji-vörös
háttér, a stílusban harmonizáló bútorok,
perzsaszõnyegek, a romantikus, csipkés-
fodros ágynemû Jadviga párnájával. Afé-
sülködõasztal is felöltöztetve: a segítõ gö-
diek értékes családi emléktárgyai, míves
üvegcsék, tégelyek, parfümszórók. Az
ódon szekrényen régi könyvek, értékes
porcelánok és lámpák. Az öltözõ paraván-
jára – mintegy szimbólumként – odavetve
„a csipkés nõi bugyogó”.

A szimbólum, mint írói és filmes esz-
köz egyébként is jellemzõ mind a regény-
re, mind képi megformálására. Az író el-
mondása szerint kitalált történet mögött

megélt sorsok szereplõit keressük –
Jadviga anyját, Ostatny Györgyöt -
apovkát, mamovkát, a mindenest, az ügy-
védet, a fotográfust, a papot, a tanácshata-
lom helytartóját, akik magyarok, szlová-
kok, svábok, zsidók. Nem tévedhetünk
sokat, hiszen a cselekmény történelmi

környezetében, a múlt század elsõ évtize-
deiben a volt monarchia nemzetei keve-
redtek, az akkori gazdasági, politikai kö-
zeg, a háború a jelen számukra. Még a for-
gatási helyszín, Tótkomlós lakói is ráis-
merni véltek egy-egy családra, személyre!
Nagyon magukénak érezték a produkciót,
eszmei és tárgyi „kincseket” tettek hozzá
maguk is!

A magyar (tényleges apja talán mégis

szlovák volt?) polgárlány, Jadvida és a
„tót” Ondris élete kisgyerekkoruktól ösz-
szekötõdik, telve a bizonytalan múlt emlé-
kével és a jelen titkaival. Kettejük ellent-
mondásai nem is oldódnak meg, hiszen az
a történelem elferdítésével lenne csak le-
hetséges. Vagy - nem lehetett jellemzõ a

kedvezõ kimene-
tel. A végkifejlet
a halál…

A történet
megkapó, a film
lebil incselõ!
Hangulatunk
csak a film záró
képeinél szomo-
rú. Fogadáskor
és távozáskor

Straussz-keringõ szólt. Emlékül csipkés
kispárnát kaptak az elõadók és a segítõk a
könyvtárosoktól.

A földszinti nagyteremben kialakított
kávéházi miliõhöz tartozott a felszolgált
illatos tea, a kínált sós és édes sütemények.
Dekorációként a falon a film jellemzõ

képei… Ebben a lelkünkig hatoló külsõ
környezetben került sor a beszélgetésre,
anekdótázásra, a feltett kérdések megvála-
szolására. Aregény és a film, valamint al-
kotóik iránt évek óta nem hagy alább az

érdeklõdés. Kielégítésére törekedvén iga-
zán személyes – Závada élettörténetével
is foglalkozó, gyermekkorának helyszíné-
re „ellátogató” képet, az emberi értékeket
pezsdítõ forgatás nehézségeit és szépsége-
it is felölelõ – történetet kerekítettek ki a
vendégek.

A szerzõ újabb regényeit – Milota, A
fényképesz utókora – a közönség roman-
tikája már a történet egyenes folytatásá-
nak tekinti, s kíváncsiskodván pozitív vá-
laszt vár egy újabb film forgatására vonat-
kozó kérdésére. Deák Krisztina bizonyta-
lan, de összemosolyog Závadával.

Végül hosszú sorban álltak az olvasók
a dedikáló Závada Pál elõtt, aki igen sze-
mélyes hangú sorokat írt minden elé tar-
tott könyvbe.

KISS-KÁSA ÉVA

Závada Jadvigája Gödön járt
A könyvtár Irodalmi Kávéháza korhû környezetben

A könyvtári vetélkedõk és irodalmi estek is bizonyítják, hogy Gödön
színvonalas események történnek a kultúra területén. Még a fõvárosból
is kihozta egy pedagógus hat tanítványát.
Az estet az Nemzeti Kulturális Alap és a Nagy Könyv Programiroda tá-
mogatta.

Köszönõ képeslap érkezett a
könyvtárba:

Kedves Edina!
Õszinte és sokszoros köszönet
azért a páratlan miliõért, ame-
lyet kollégáival és a közön-
séggel együtt teremtett meg a
Závada-esten!
Öröm és erõforrás az ilyen
rendezvény!
Üdvözlettel, szeretettel:

TARJÁN TAMÁS

2005. november 26-ikán rendezte meg a ju-
biláló, Németh László Általános Iskola 10
éves Mûvészetoktatási Intézménye szokásos
õszi tanári hangversenyét.

A koncertet elsõsorban a növendékeknek
szervezték tanáraik azzal a céllal, hogy ízelí-
tõt adjanak ismert és kevésbé ismert magyar
és külföldi zeneszerzõk mûveibõl, valamint
azért, hogy a gyermekek helyben élvezhes-
sék egy klasszikus hangverseny hangulatát.
A mûsorban hallhattunk többek között régi
zenét, concerto-részletet, magyaros triót,
kortárs zenét és Bartók Béla két kórusmûvét.

A legnagyobb sikert Stefán Tivadar elõadá-
sában egy megdöbbentõ kortárs ütõhangsze-
res darab aratta: Zivkovics: „Ima a ritmusok
istenéhez” címmel.

A rendezvény évrõl évre népszerûbb, egy-
re több zenebarát hallgatja az elõadást az is-
kola dísztermében. A vendégek között kö-
szönthettük a Polgármesteri Hivatal tisztség-
viselõit, szülõket, barátokat, kollégákat.

VÍZLER ANNAMÁRIA

NIEDERMÜLLER JULIANNA

FOTO: N. L. ISK. (G. SZITHA MÁRTA)

10 éves a Felsõgödi Zeneiskola

Nyikes Róbert, Nyikesné Boross Anett
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Új tagokkal bõvült a Gödi
Kolping Család

November harmadikán tartotta tagfelvé-
teli közgyûlését a Gödi Kolping Család, a
Magyar Kolping Szövetség 2004-ben
megalakult helyi „családja”. Az esemé-
nyen az elnökségi tagok összegzései mel-

lett Karosi Ottó elnök (képünkön) beszá-
molt az elmúlt idõszak mûködésérõl, a
közösségi programokról, a saját szerve-
zésû sport-, zenei- és egyéb kulturális ese-
ményekrõl; örömmel nyugtázta, hogy az
évente négy alkalommal megjelenõ
Kolping Híradón keresztül mind több
családhoz eljutottak e kis közösség hírei.
Horváth Szilárd a Kolping iskolával kap-
csolatos fejleményeket és lehetõségeket
ismertette, mint mondta, az iskola egyre
népszerûsödik, az idei tanévet már húsz
elsõ osztályos kisgyermek kezdte meg. A
közgyûlés elfogadta az újonnan belépõk
jelentkezését, így a „Család” már huszon-
egy fõre bõvült a tavalyi megalakulás óta.
Az esztendõ utolsó megbeszélésére de-
cember elsején került sor.

Vendégünk volt Makovecz Imre

AGödi Kolping Család láthatta vendégül
dr. Faragó László meghívásának eleget té-

ve Makocecz Imre építészt (képünkön). A
„tanár úr” a magyarországi szerves, „or-
ganikus építészet apostola”, aki nem csu-
pán szakmai munkájával vívta ki az or-
szág és a nemzetközi közvélemény tiszte-
letét. Az est egy beszélgetés, a „Miért hi-
szek?” sorozat keretében zajlott, a beszél-
getõtárs a közszolgálati televízió egykori
munkatársa, Kovács Zsolt, egyben a kötet
szerzõje volt, aki így kommentálta riporte-
ri munkáját: „Tavaly, mikor még a Ma-
gyar Televíziónál dolgoztam, a szép emlé-
kû Heti Mozaik címû mûsorba készítet-
tem interjút Makovecz mesterrel. Nagy-
nagy örömmel jelentkeztem önként a fel-
adatra. Egy végtelenül tiszteletre méltó,

kedves, de markánsan határozott úriem-
ber látott vendégül, akivel az elsõ két perc
után már viccelõdtünk is. Két hónappal
késõbb – hol másutt, mint a gödi Duna-
parton – egyik kolléganõm, aki eddigre
már három “Miért hiszek?”- kötetet készí-
tett, tette fel a kérdést: volna-e kedvem
Makovecz Imrével bõvíteni a kiadó kíná-
latát. Mivel az embert nem minden nap

kérik fel hasonlóra, igent mondtam. Nem
bántam meg. Mint a beszélgetés irányító-
ja, igyekeztem a témát a szakmai, nevelte-
tésbéli közegbõl, illetve a nemzettudatból
fakadóan megközelíteni. Szerencsés az az
ember, akinél ez a három dolog összeér és
ilyen módon csúcsosodik ki, mint
Makovecz Imrénél.”

Erzsébet- és Katalin napi bál

Az idei Erzsébet- és Katalin bálra a
Kolping család szervezésében november
tizenkilencedikén került sor a gödi katoli-
kus közösségi teremben. Azenés estre el-
jöttek kicsik-nagyok, szülõk-nagyszülõk,
az iskola elsõseinek-másodikosainak csa-
ládjai – sõt még pár óvodás mellett egy
járóka is megtelt néhány „totyogóssal”.
Az elnöki köszöntõ utáni „tarisznyabál-
hoz” a zenét – a meselemeztõl Vivaldin
keresztül a tánczenéig – Adamovits
„Lalkó” szolgáltatta. Arendezvényen fel-
lépett a gödi Fuszulyka családi zenekar
(képünkön) – Beckerné Szalay Eszter ve-
zetésével – és a Csomádi Dalkör, akik
elsösorban autentikus magyar népzenét
játszottak és magyarországi csomádi
szlovákok dalait adták elõ. 

Már szervezõdik a gödi Kolping 
iskola „nulladik” évfolyama

November 29-én tartotta elsõ tájékoztató-
ját a gödi Kolping iskola vezetõsége a jö-
võ tanévben elsõ osztályt kezdõ gyerme-
kek, Kolping iskola után érdeklõdõ szülei

részére. Az idei tanévben tíz második osz-
tályos, húsz elsõ osztályos, a tervek szerint
a  2006-2007-os tanévben pedig tizenöt új
elsõs kisgyermek kezdi meg tanulását a
Nagykõrösi oktatási intézmény gödi tag-
iskolájában. A szülõknek – akik ez alka-
lommal tíz-tizenöt családot képviseltek –
a szervezeti, szakmai és financiális kérdé-
sekkel, valamint az iskola „filozófiájával”
kapcsolatban a Gödi Kolping Család ré-
szérõl Karosi Ottó elnök, Lázár László és
Horváth Szilárd valamint Ország Tibor
plébános atya, a tanórákat, foglalkozáso-
kat illetõen pedig a tanítók adtak tájékoz-
tatást. Az iskolára többek közt a család-
központúság, a magyar tradíciók elõtérbe
helyezése, a keresztény értékrendûség jel-
lemzõek; a tananyag kiegészül többek
közt a kézmûvességgel, néptánc- és drá-
maoktatással. Az érdeklõdõ családok ja-
nuártól havi két alkalommal találkozhat-
nak a leendõ tanítókkal az immár hagyo-
mányos kézmûves foglalkozásokon illet-
ve a táncházak alkalmával.

SZERKESZTETTE: VASVÁRI FERENC

KOLPING HÍREK

Sokan kérdezték tõlem, miért pont gödi
fonó a neve?!

1997-ben, amikor Gödre költöztem,
két fõ tervem volt. Az egyik, hogy létre-
hozzak egy néptánccsoportot, a másik,
hogy kialakítsak egy olyan helyet, ahol
táncolhatnak, énekelhetnek, beszélget-
hetnek kicsik, nagyok. Valahogy úgy
képzeltem, mint ahogy a régi fonóhá-
zakban volt, nótával, tréfával, éneklés-
sel, sok-sok tánccal. A mûvelõdési ház
segítséget nyújtott ötleteim megvalósítá-
sához, a tánccsoport három korcsoport-
tal mûködik, a fonó pedig azóta is nagy
népszerûségnek örvend. Nagy örömmel
tölt el, hogy értékválsággal küszködõ
társadalmunkban egyre több család talál
rá erre az emberözpontú, népi hagyomá-
nyokra épülõ rendezvényre.

Persze voltak kisebb zökkenõk, fõ-
ként anyagi okok miatt, de egyszer meg-
keresett egy család és magára vállalta a
költségek egy részét, és egy másik ked-
ves családdal karöltve a fonó szervezé-
sében és lebonyolításában is részt vállalt.
(nevüket saját kérésükre nem említem
meg.) 

A negyedévenként megrendezésre
kerülõ fonó jelentõsége számomra ab-
ban áll, hogy tanítványaink élõ zenére
szabadon alkalmazhatják azt a néptánc-
nyelvet, amit Vácon és Gödön

Karánsebessy Balázs kollégámmal
igyekszünk oktatni nap mint nap. Na-
gyon fontosnak tartom azt is, hogy itt a
családok együtt töltenek el néhány kelle-
mes órát, és nemcsak a táncból, hanem a
népi kultúra egyéb elemeibõl is ízelítõt
kapnak. Van, aki a csemetét hozza el a

táncházba, de az is elõfordul, hogy a
tánccsoportba járó gyerek lelkesedésén
felbuzdulva állnak be a szülõk a tanuló-
körbe, kíváncsian várva, milyen lehet az

a tevékenység, ami egy életre szóló él-
ményt jelent gyermeküknek.

November 19-én este az Ady Klub
zsúfolásig telt népzenét és néptáncot
kedvelõkkel. Érkeztek Gödrõl, Vácról,
Dunakeszirõl, Szõdligetrõl,
Szokolyáról, kint egyre hûvösebb lett,

bent viszont annál melegebb, vagy csak
úgy éreztük a tánc és a fokozódó hangu-
lat miatt. A táncokat ezúttal nem Balázs
tanította, (éppen erdélyi gyûjtõúton járt)

hanem a fiatal és ambiciózus Marci. A
talp alá valót a Mészáros zenekar húzta.
Aterem megtelt a gyümölcstea illatával,
amit hatalmas kondérban fõztek, hogy a
táncosok csillapíthassák szomjukat. Aki
megéhezett, ehetett zsíros kenyeret,
megkóstolhatta a finom házi sütemé-
nyeket. Báli Péterné, Inke galgamenti
dalokat tanított, majd éjfélig folytatódott
a mulatság.

Végezetül összegyûjtöttem néhány
véleményt a fonóról. Gyerekek és fel-
nõttek is nyilatkoznak:

„Számomra olyan zenét, táncot, kul-
túrát közvetít, amit én értéknek, fontos-
nak, szépnek tartok, s amit szeretném,
ha a gyerekeink is megismernének és
megtanulnának.”

„Jó volt, mert táncolás közben megis-
merkedtem emberekkel.”

„Azért jó, mert élõ zene van!”
„Egész végig ugyanazzal a lánnyal

táncolhattam!”
„Annak is jó, aki nem tud táncolni,

mert beállhat a körbe, akik pedig jól tud-
nak, táncolhatnak külön. Nem szégyen
évekig tanulónak lenni.”

„Aki akar, úgy kitáncolhatja magát,
hogy csurog róla a veríték. Jó a közös-
ség és nagy a hangulat!”

Aki nem hiszi, járjon utána!
CZINÓBER KLÁRA

Gödi fonó -1997 óta
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Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony! 
Kérjük Önt, mint a „Gödi Kör-
kép” fõszerkesztõjét, hogy ve-
gye – az egyébként nem nagy –
fáradságot és a jövõben ellen-
õrizze az olvasók pontos tájé-
koztatása érdekében a közölni
szánt cikkben leírtak valódisá-
gát, pontosságát mielõtt azokat a
nyomdába adja.

Kérjük ezt a 2005. novemberi
szám tizenhatodik oldalán, a
„Mayerffyak és Göd” címû cikk
vastagbetüs bevezetõjében elõ-
fordult pontatlansághoz hason-
lók elkerülése érdekében. Az
említett hiba elkerülhetõ lett vol-
na, ha a cikk nyomdába adása
elõtt fellapozza a „Gödi Alma-
nach” 1999. évi példányát, an-
nak a harmincnegyedik oldalát
és abból megtudhatta volna,
hogy ki volt az, aki a „Gödi Al-
manach” számára már feldol-
gozta a Mayeffyak történetét.

Tisztelettel üdvözli, a „Gödi
Körkép” három Béke úti olvasó-
ja. 

A közlendõnk a fontos. NEM
a nevünk!

Ps.: Egyébként gratulálunk az
ön által szerkesztett kedvenc la-
punkhoz.

-.-
Tisztelt Három Béke úti Ol-

vasónk!
Valamilyen különleges okból

Önöket nagyon mélyen érintette
az a bizonyos kopf (lead) béli

„elírás”. Gyanítom miért. Ter-
mészetesen senkitõl sem szándé-
kozom elvenni megérdemelt
munkája eredményét! Vegyük
úgy, hogy tágabb értelemben
gondoltam a dolgot, és az Alma-
nachba való beszerkesztést értet-
tem alatta… Azt hiszem, tovább-
ra sem fogom tudni megengedni
magamnak, hogy minden téma-
körhöz akár csak egy-egy kötetet
is átolvassak. Információink for-
rásaira kell nagyrészt támasz-

kodnunk, s az adatok a „kommu-
nikációs csatornában torzulhat-
nak”.

Nagyon örültem volna, ha

rögvest felhív valaki telefonon
Önök közül (esetleg átsétál hoz-
zám), s szépen helyére tesszük a
dolgokat, hiszen egyikünknek
sincs szégyellni valója.

„Szerencsére” a Mayerffy-
anyag nem fért be egészében az
elõzõ lapszámba, írnunk kell
még róla, s így lassan kitisztul a
kép: ki, mikor, milyen témakör
lejegyzéséhez mártotta tintába a
tollat. Valójában Gyüre János
volt, aki azt a Mayerffy család

történetének lejegyzéséhez (is)
megtette. Elismeréssel adózok
személyének, s elnézését kérem,
ha csorbult volna tekintélye!

Továbbra is tisztelettel mind-
hármuk iránt: 

a „Gödi Körkép” Béke úti la-
kos fõszerkesztõje

P. s.: Egyébként gratulálok az
Önök által is írt, illetve támoga-
tott kedvenc gödi helytörténeti
kiadványomhoz - pláne, hogy
már a 10. kötetnél tart! 
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Mayerffy Xavér Ferenc síremléke, melyben második felesége és több, 
késõbb élt családtag nyugszik
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Olvasói levél – válasszal
A novemberi lapszám Mayerffy-írásához

A Szociális Munka Napján
Salkaházi Sára versmondó verseny

A legszebb ajándék 
- a tudást átadni

Aki szeretné megismerni vagy
továbbadni lakóhelyünk terü-
letének évezredekkel vissza-
nyúló, és Göd település 750
éves történetét, tanulmányai-
hoz keres kiegészítõ szemel-
vényt, esetleg kedvtelésbõl is-
merkedik a valaha itt élt em-
berek, családok életmódjával,
múltjával, s a mához vezetõ
szálakat bogozgatja: keresse a
városi könyvtárban - a sokak
által önzetlen szorgalommal
összeállított sorozatot – 

a GÖDI ALMANACH 
1-10. kötetét!

Megjelent: 1994 – 2004.
Karácsonyi ajándékként is

megvásárolható 
a Göd Városi Könyvtárban
a Pesti út 72-ben (532-155),
vagy a Kálmán u. 13-ban

(345-101)

A Szociális Munka Napján került sor a szociális munkások
elõdjének tekinthetõ Salkaházi Sára tanítónõrõl elnevezett
versmondó versenyre. Szervezõje, rendezõje a gödi Alap-
ellátási Központ Családsegítõ Szolgálata, a helyszín pedig
a Dunapart Üdülõ volt. A gyermekeket a fóti Németh Kál-
mán, a gödi Németh László és Huzella Tivadar iskolák
versenyzõi képviselték. Ifjúsági kategóriában a Dunakeszi
Fejlesztõ Napközi Otthon képviseltette magát. Felnõtt ver-
senyzõk a gödi Idõsek Klubjából és a Napos Oldal nyugdí-
jas klubból érkeztek.
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Ahogyan Széchenyi István a „legna-
gyobb magyar”, úgy méltán nevezhet-
jük a „legnagyobb gödinek” mindmáig
Mayerffy Józsefet.

Éppen ötven éve, hogy szakdolgoza-
tom írásakor a MTA Keleti Könyvtárá-
ban kutatva elém villant egy katalógus-
lap Göd címszóval. Arról írt, hogy a
„Hazai Tudósítások” lelkendezve szá-
mol be az elsõ magyar feliratú harang
megöntésérõl. Felirata volt: „Göd tágas
pusztáján az elterjedt munkásoknak ös-
szehivatásokra. 1805.”

Az idén már kétszáz éve! Kimásol-
tam a cikket és eltettem. 1994 õszén volt
módomban elõször nyilvánosságra hoz-
ni, amikor az MDF (azaz Bagdi József)
szervezésében, közadakozásból megje-
lent a Gödi Almanach elsõ kötete. Akkor
még úgy hittem, hogy a harangot öntetõ
nemes Mayerffy József talán
Grassalkovich egyik alkalmazottja,
szakembere lehetett…

A sûrû bozóttal benõtt, elhagyott, ré-
gi pusztai temetõt a Lokálpatrióták és
családtagjaik az évben többnapi munká-
val tették rendbe. Egy nagy fa mellett, a
földre döntve egy süttõi márványból fa-
ragott obeliszket találtunk. Valaki, vagy
valakik – talán éppen azok, akik a kora-
beli ravatalozó kápolnát is, freskóival
együtt szétverték, és házak, ólak alapjai-
ba széthordták. Mint a római erõd köve-
it, a síremléket is darabolni kezdték a sû-
rû bozót védelmében. Abban a sírban
nemes Mayerffy József nyugszik.

Markó József, a Tesz igazgatója a sír-
követ helyreállíttatta, és a temetõt beke-
rítette – elejét véve a további pusztítá-
soknak. A Gödi Almanach alapító szer-
kesztõje, a szintén alsógödi születésû

Gyüre János a rá jellemzõ alapos mun-
kával az Almanach sorozat ötödik köte-
tében feltárta a Mayerffy család, benne
József és utódainak történetét. Minden-
kinek ajánlom elolvasásra!

Nem véletlenül mondta Wesselényi
Miklós Széchenyi Istvánnak Mayerffy
Józsefrõl: „Az õ kezében minden arany-
nyá válik, amihez hozzányúl. Egész nap
lót-fut, számol, szenvedéllyel gyûjti a
pénzt, egymás után vásárolja a házakat
és a pusztákat, …komoly és egyszerû
polgár, aki irtózik minden fényûzéstõl és
tékozlástól, aki nem azért szereti a pénzt,
hogy elköltse, hanem, hogy felhalmozza
és gyümölcsöztesse…, még sohasem
volt a német színházban…”

„Nincsen se éjjele, se nappala, a feje
mindig gondokban fõ, az élete nagyobb
részét hintón vagy szekéren tölti, és ide-
oda nyargal, egyik pusztából a másikra,
a sörgyárból a kocsigyárba, a szõlõkbõl
a komlóskertekbe, Budáról Pestre és
Bécsbe, vagy az ország valamelyik na-
gyobb vidéki városába, ahol országos
vásár van, vagy ahol sörgyárat, kocsmát,
malmot, vagy raktárt lehet felépíteni és
berendezni. Két fiát és lányát a saját
mesterségére akarja szoktatni, az egyik-
bõl söröst, a másikból gazdát, lányból
gazdasszonyt nevel, de azt a nevelést
olyan zord elvek szerint irányítja, mint-
ha nem is Mayerffy gyerekekrõl volna
szó. Az egyik valósággal béres a gödi
uralomban, a másik söröslegény a budai
céhben, a lány olyan munkát végez,
mint egy közönséges cseléd.”

Egy, az 1870-es évekbõl származó
kataszteri térképen még láthatók a gödi
kúria építõjének és néhai urának „arany-
bányái” a dûlõk elnevezéseiben. Két-
száz évvel ezelõtt a mai gödi vasútállo-
más környéke az országútig „Komló-
kert”. Ha átmegyünk az alagút alatt,
jobbra, az egész terület – fel a
Nemeskéri Kiss Miklós útig –
„Ojtványos”. De volt „Görbe akol”,
„Pujkaház”, még ma is áll a „Regály
csárda” épülete. A TSZ áldozata lett vi-
szont a Hajcsár úti és a Szõdi úti
kilóméteres eper-allé, melynek fái a se-
lyemgyártás alapanyagát szolgáltatták.
Egykoron!

Az elmúlt nyár végén egy kedves
Pilvax-Mayerffy leszármazott, Gábor
Mihályné fizika-matematika szakos ta-
nárnõ felkért, hogy a dinasztiaalapító
Mayerffy Ferenc halálának 200. évfor-
dulója alkalmával megrendezett családi

megemlékezésen méltassam a néhai ba-
jor serfõzõ érdemeit. 

Felkészüléskor arra gondoltam, hogy
aki adatokra, számokra kíváncsi, meg-
lelheti azokat Gyüre János dolgozatá-
ban. Az alapgondolatot végül is édes
kisunokám, a hétéves Julika adta, ami-
kor egy sétánk alkalmával megkérdezte:
A rossz embereket is a Jóisten teremti? 

Németül beszél a bajor is, az osztrák
is. 1805-ben, amikor egy bajor szárma-
zású ember megönteti az elsõ magyar
feliratú harangot Budán, a teljesen oszt-
rák gyarmat Pesten lefejeznek két jog-
hallgatót. Az egyik hazafias verset írt, a
másik – egy Hajnóczy fiú – saját pénzén
kinyomtatta. Ez volt a bûnük. 

Köztudott, hogy a Mayerffyak a sza-
badságharc alatt vérükkel és vagyonuk-
kal is áldoztak az országért, népért,
melynek tagjai lettek. Megkértem, hogy
a jelenlévõk közül emeljék fel a kezüket
azok, akik a Mayerffy nevet viselik.
Mint kiderült korábban, ma is hasznos
tagjai a hazának. Késõbb felemelték ke-
züket a Pilvax család leszármazottjai.
Sajnálatomra meg kellett állapítanom:

se a Landerer, se a Heckenast család
nem képviseltette magát. Akis ünnepség
végén odajött hozzám egy szép fiatal-
aszszony, és csak annyit mondott: „Én a
Maderschpach család leszármazottja va-
gyok”. 

Mint tudjuk, Maderschpach
Károlynét, aki az erdélyi Ruszkabányán
az elvesztett temesvári csata után a me-
nekülõ Bem és Kmetty tábornokoknak
menedéket nyújtott, Gröber osztrák szá-

zados 1849. augusztus 23-án ruháitól
megfosztva, nyivánosan megvesszõztet-
te. Férje a hír hallatára fõbe lõtte magát.
Vannak jó emberek és vannak rosszak.
Az utóbbiak is jónak teremtõdnek,
pedig… 

Széchenyi jelmondata volt: Legyünk
jó hazafiak, de inkább vállal, mint száj-
jal! Mondta is Wesselényinek, miután
megismerte a Mayerffyakat: „Ezek re-
mek emberek, ezek, meglátod, nem fog-

ják a megyegyûlésen a latin nyelv jogát
hirdetni, ezek nem rántanak kardot az
adómentesség, az õsiség és a kiváltsá-
gok mellett, ezek sokkal elõbb megma-
gyarosodnak, mint a Zichyek, Pállfyak,
vagy a bécsi udvar egyéb grófi lakájai”.

Az idén is vittünk feleségemmel Ha-
lottak Napján a síremlékhez mécsest.
Megdöbbenve láttam, újra veszélyben
van az obeliszk. Most a közvetlen mel-
lette terebélyesedõ madárcseresznyefa
eresztett alá egy vastag gyökeret. A dõ-
lés már több mint kritikus! Ismét felhív-
tam Markó Józsefet, találkát beszéltünk
meg az emlékmûnél. Magával hozta
szakembereit, s néhány perc alatt meg-
beszéltük a teendõket. Ma, december
harmadikán már a fagy elõl letakarva
köt az új betonalap. Talán lesz szakem-
ber, aki a széttört darabokat is összera-
gasztja majd.

Szép, hazafias búcsújáró hely lehet
még belõle kisiskolásaink számára is!
Megérdemli, aki – egyik kislányával
együtt – 1824 óta alatta nyugszik.

BÁTORFI JÓZSEF

Mayerffy József gödi polgár (1176-1824)

Mayerffy József

Mayerffy József síremléke segítségre vár

Mihály Gáborné a családfával
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Alsó tagozatos diákok kategóriájában:
I. helyezett: Mészáros Marcell 1.b. Fót,
Németh Kálmán  Ált. Isk., II. helyezett:
Dávid Bernadett 3.b. Göd, Németh László
Ált. Isk., III. helyezett: Bíró Evelin 4.d. Göd,
Németh László Ált. Isk., III. helyezett:
Kalmár Melitta 3.b. Fót, Garai János Ált. Isk.
Felsõ tagozatos diákok kategóriájában:
I. helyezett: Udvardi Dorottya 7. a. Fót,
Németh Kálmán Ált. Isk., II. helyezett: Tóth

Viktória 5. b. Fót, Garai János Ált. Isk., III.
helyezett: Takács Bernadett 5.a. Fót, Németh
Kálmán Ált. Isk.
Ifjúsági kategóriában:
I. helyezett: Ricsovics Zsófia, Dunakeszi,
Fejlesztõ Napköziotthon
Felnõtt kategóriában:
I. helyezett: Richter Józsefné, Göd, Idõsek
Klubja, II. helyezett: Medgyes Béláné, Göd,
Napos Oldal Nyugdíjas Klub III. helyezett:

Nagy Zoltánné, Göd, Napos Oldal Nyugdíjas
Kjub
A zsûri különdíját nyerte: Gábor Bence
2.b. Fót, Garai János Ált. Isk.
A közönségdíjat nyerte: Ricsovics Zsófia,
Dunakeszi, Fejl. Napköziotthon

GYURIS IRÉN

CSALÁDGONDOZÓ, 
GÖDI CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT

A Salkaházi Sára versmondó verseny helyezettjeinek névsora



16POLITIKA

MIÉP-Jobbik Harmadik Út néven új vá-
lasztási pártban egyesíti erejét a Magyar
Igazság és Élet Pártja és a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom, a nemzeti radi-
kalizmus eszméjének két hiteles és mar-
káns megjelenítõje a 2006. évi ország-
gyûlési választásokon – hangzott el a Ma-
gyar Fórum esték gödi rendezvényén. Az
összefogás célja, a magyar nemzeti-népi
érdekek és értékek következetes megjele-
nítése és érvényesítése a magyar törvény-
hozásban – hangsúlyozták a meghívott
elõadók a gödi MIÉP vendégeként. 

Varga Imre, a Magyar Fórum fõszer-
kesztõje elmondta, hogy lapjuk egyetlen
fillér állami támogatásban sem részesül,
saját erejükbõl tartják fenn. Számukra
nincsenek tabu témák, ezért a multik hir-
detési bojkottal sújtják õket, úgy tesznek,
mintha az újság olvasói nem használná-
nak fogyasztási cikket. Az emberek vilá-
gosan látják ezt kirekesztõ, nemzet elle-
nes politikát, mely ellen a MIÉPés a Job-
bik Harmadik Út választási támogatásá-

val kívánnak fellépni. Afõszerkesztõ úgy
véli, hogy a Harmadik Út nélkül nem le-
het kormányt alakítani 2006-ban. Ez a
politikai szövetség akadályozhatja meg a
nemzet pusztulását elõidézõ nagykoalíció
megalakulását.

Gyõrffy László író, pudlicista, a Havi
Magyar Fórum munkatársa az országot
tartó pillérek - gazdasági, jogi- és intéz-
ményi, szellemi élet – jelentõségérõl be-
szélt, melyeket kidöntöttek. Gazdasági-
lag és szellemileg szörnyen elbántak a
magyar nemzettel - fogalmazott. A rend-
szerváltáskor eltûnt a nemzeti vagyon 90
százaléka. A Németh és az Antall-kor-
mány mindent eladott, a vagyont átját-
szották a volt kommunistáknak – mond-
ta visszafogott szenvedéllyel az író. Majd
arról beszélt, hogy a gazdasági leépülést
követte a szellemi. Atörvényhozó pártok-
nak és a kereskedelmi televízióknak „kö-
szönhetõen” a magyar irodalmi és szelle-
mi érték, a magyar nemzet önbecsülését,

öntudatát megtartó és erõsítõ alkotások,
színházi elõadások lekerültek a képer-
nyõrõl. Helyettük az értéktelen, nívótlan
show-mûsoruk uralják a csatornákat. Az
„agytakarítás” következménye, hogy ma
mindössze a lakosság 7 százaléka olvas,
míg 1985-ben még ez az arány 30 száza-
lék volt. Napjainkban a 18-53 évesek 70
%-a kereskedelmi TV-t néz. A gazdasági
és a szellemi élet pusztítását „kettõs gyil-
kosságnak” nevezte Gyõrffy László, aki
feltette a kérdést: Ezek után hol van a
nemzeti érték? Szerinte a Fidesz sok
mindért elmarasztalható, de leginkább
azért, mert nem gátolta meg a szellemi ní-
vótlanságot, nem indított magyar értéke-
ket közvetítõ TV-ket, újságokat, nem tá-
mogatta az irodalmi lapok létrejöttét,
amikor kormányzati pozícióban volt. A
legnagyobb ellenzéki párt felelõsségét
személyes példáján keresztül is érzékel-
tette Gyõrffy László: - A Magyar Nem-
zetnél voltam sokáig külsõs munkatárs,
mígnem szép lassan megfagyott körülöt-

tem a levegõ, az írásaimat nem közölték.
Mondván nem jó az a nézet, melyet írása-
im tükröznek. Nem jó ez a kirekesztés,
mert egy idõ múlva nem lesz tájékozódá-
si pont. Ennek egyenes következménye
volt a december 5-ei népszavazás „ered-
ménye”. 

Oláh János, a Kincsem Rádió szer-
kesztõje külpolitikai mûsoraik témáinak
és hangvételének bemutatása közben ki-
emelten foglalkozott az amerikaiak iraki
jelenlétével. Elmarasztalóan beszélt az
arab országban alkalmazott katonai mód-
szerekrõl. Késõbb hosszasan és lesújtóan
beszélt a Fidesz vezetõk izraeli látogatá-
sáról, az izraeli ingatlan befektetõk buda-
pesti jelenlétérõl. A rádiós szerkesztõ bí-
zik abban, hogy a „Varsói gyors” tavasz-
szal elérkezik Magyarországra is. Remé-
li, a lengyelországi jobboldal példájához
hasonlóan - az EU-val szemben bátran
fellépõ – a nemzet érdekeit, a rendet, a
gyökeres változást sürgetõ és képviselõ

MIÉP-Jobbik Harmadik Út meghatározó
erõ lesz a parlamentben. 

Zahorán Sándor, az est házigazdája, a
MIÉP gödi elnöke zárszavában elmond-
ta, hogy a megbélyegzõk állításával el-
lentétben a MIÉP nem szélsõséges párt,
de azt valamennyien láthatjuk, minden
rendért kiállt ebben az országban. Politi-
kailag helytelenítette, hogy a Fidesz min-

den fenntartás nélkül megszavazta Ro-
mánia uniós csatlakozását, miközben a
párt vezetõi Erdélyben másképpen be-
szélnek. Zahorán Sándor rosszallását fe-
jezte ki amiatt, hogy a legnagyobb parla-
menten kívüli pártot az országos és helyi
média teljesen „elhallgatja”.

VETÉSI IMRE

A „Varsói gyors” érkezésében bíznak
Meghatározó parlamenti erõ lesz a MIÉP-Jobbik Harmadik Út – vallják a párt vezetõi

Miként azt személyesen Zahorán Sándornak is kifejtettem, azt e laphasábjain
is kinyilvánítom, hogy a Gödi Körkép által képviselt sajtópolitika ellentmond a
pártelnök úr azon kijelentésének – miszerint az országos és helyi média teljesen
„elhallgatja” a MIÉP-et. A Gödi Körkép szerkesztõi valamennyi helyi pártnak -
köztük a MIÉP-nek is -, civilközösségnek biztosította és a jövõben is biztosítja a
sajtónyilvánosságot. Az általuk szervezet rendezvényekrõl, politikai fórumokról a
tények hiteles tolmácsolásával tudósítanak. Kommentár nélkül. Ezt tettük a fen-
ti tudósítás közreadásával is. 

Bízvást reméljük, hogy a civilizált 21. században nem a hírhozót „törik kerék-
be”, hanem a politikai ellenfelek racionális érvekkel gyõzik meg egymást és a vá-
lasztópolgárokat saját igazságukról. E nemes és korrekt politikai versengéshez kí-
ván tükröt tartani a Gödi Körkép. 

VETÉSI IMRE FELELÕS KIADÓ

Közlemény
A Magyar Igazság és Élet Pártja helyi szervezete nevében, egy-

ben a Pest-megyei MIÉP Becsületbíróság elnökeként közlöm,
hogy Bognár László visszahelyezését a pártba egyhangú szava-
zással elutasítottuk. A MIÉP tagnyilvántartásából töröltük. Indok-
lásul Dr. Bognár László több mint egy éve tartó aknamunkáját
hozzuk fel, amivel a nyilvánosság elõtt, és más pártokkal való
összefogással szándékosan kárt okozott a pártunknak. 

A MIÉP Pest-megyei Becsületbíróság 2005. november 26-iki
ülésének hatátozatátának másolatát a Gödi Körkép szerkesztõsé-
gében átadtuk.                                                ZAHORÁN SÁNDOR

Képviselõ-jelölti fogadóóra

ALEXY NORBERT
országgyûlési képviselõ-jelölt

2006. január 6-án és 20-án pénteken 18 órától Vác, Hattyú u. 47/B.
III/1. alatti lakásán, 2006. január 16-án és 30-án hétfõn 18 órától
Gödön a Polgármesteri Hivatal udvarában lévõ Pártok Háza  tár-
gyalójában. Kíváncsi vagyok, mondják el örömeiket, bánataikat,
megoldandó közügyeiket!  Meghallgatást és megoldást nyernek.

www.szdsz.hu
Alábbi elérhetõségeimen történõ megkeresés esetén más idõpont-
ban is találkozhatunk: 2601 Vác, Pf:3 44, nalexy@hotmail.com,
(27) 302 403, (20) 468 0092.
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Rövid bejelentés tudatta az olvasókkal a Gödi
Körkép novemberi számában, hogy megalakult a
képviselõtestületben a Pártoktól Független Képvise-
lõk Frakciója, amelynek létrehozásában e sorok írója
is tevékenyen részt vett. Szeretném röviden megfo-
galmazni, hogy miért tartom az említett eseményt
rendkívül fontosnak.

Ha õszinték akarunk lenni, akkor az emberek
nagy többsége számára egyértelmû, hogy mostanára
az MSZMP árnyékából kibontakozott látszat-több-
pártrendszer megbukott. A hangsúly a „látszat” szón
van. A közelmúlt és a jelen szereplõi eljátszották kis-
ded játékaikat, és a választók, akik már túl sokáig hit-
tek nekik, érdemeikhez képest „jutalmazták vagy ju-
talmazni fogják” õket. Lengyelországban mindez már
földindulásszerûen megtörtént. Az emberek elemen-
táris vágya a jog és igazságosság iránt gyõzelemre se-
gítette a hasonló nevû szervezetet, akik az összes
„nagy” párt ellen gyõzhettek a választáson. (De Len-
gyelország északabbra van!)

Sokkal súlyosabb a pártok hiteltelenségének prob-
lémája, ha a helyi önkormányzati rendszer felépítését
vizsgáljuk. Igaz a mondás: A zavarosban lehet a leg-
jobban halászni! 

Gödön például van 10 választási körzet, ahol tíz
képviselõ közvetlenül kerül megválasztásra. Õk több-
kevesebb sikerrel elérhetõk a lakosság ügyes-bajos
dolgaival vagy véleményével kapcsolatos kérdések-
ben, illetve számon kérhetõk, ha ígéreteik és tetteik
között ellentmondás tapasztalható.

Bizonyos, nem igazán átlátható számítások alap-
ján (töredékszavazatok és miegyéb) a közvetlenül
megválasztott képviselõkhöz csatlakozik még nyolc
un. listás képviselõ. Õk viszont csak az aktuális gaz-
dájuknak tartoznak felelõsséggel, azaz parancsra nyo-
mogatják a gombokat, és befolyásolnak sokszor évti-
zedekre kiható döntéseket.

Az alapjaiban rossz rendszer méltó betetõzése a
polgármester, mert amíg a képviselõk választása ve-
gyes rendszerû, addig a polgármestert a polgárok köz-
vetlenül választják meg, így gyakorlatilag azt tehet,
amit akar, testületi jogkör csak áttételesen van felette,
és eltávolítása szinte lehetetlen. (Például a testület
megteheti, hogy úgy fejezze ki elégedetlenségét, hogy
nem szavazza meg a költségvetést, ennek azonban to-
vábbi kedvezõtlen hatásai vannak a városra.)

Ebben a zavaros egyveleg-rendszerben szinte
automatikusan következik, hogy a vezetés sikerét a
különbözõ módon „megszerzett” szavazatok meny-
nyisége határozza meg. Tételezzük fel, hogy a kü-
lönbözõ településrészeken közvetlenül megválasz-
tott képviselõk azt szeretnék elérni, hogy körzetük-
ben a fejlõdés meginduljon, vagy szerencsésebb
esetben folytatódjon. Ezért normális viszonyok kö-
zött megállapodnak egymással egy elfogadható
ütemtervben, amely az arányos fejlesztést valósítja
meg. Tapasztalataim szerint ezt az ütemtervet a ké-
sõbb sorra kerülõ körzetek lakossága is elfogadja, ha
képviselõjüket hitelesnek tartják. Ám vannak más
törekvések is. Így a „domináns vezetõk” (a pártvezé-
rek és bizalmasaik) elképzelései, amelyek bizonyos
szempontok alapján a helyi forrásokat koncentrál-
ják. Jó példának tûnik a sokszor meglebegtetett csil-
logó-villogó városközpont kiépítésének szándéka,
miközben számos körzetben még az alapvetõ inf-
rastrukturális ellátás is hiányos. Ilyen esetekben a
listás képviselõk magasan túlfizetett serege a pártka-
tonákkal együtt (közöttük négy tanácsnok extra-jut-
tatással) szolgai módon megszavazza a központi kí-
vánságlistát. Természetesen állításaim igazolása
megtalálható a testületi és bizottsági ülések jegyzõ-
könyveiben.

Ám városunkban még hab is jutott a tortára. Ez
pedig a helyi két hatalmasság, az MSZP és a FI-
DESZ közötti nagykoalíciós együttmûködés. Az ed-
digiek során minden fontosabb kérdésben az alábbiak

szerint alakult a döntési folyamat: gyõzött az MSZP-
s polgármester vezette többség (2004. december 9. óta
már kisebbség), miközben a FIDESZ vezette helyi el-
lenzék éppen soronkövetkezõ kegyeltje jól járt.

A város meg rosszul. Beszéljenek a számok!
2002. év októberében a jelenlegi vezetés kb. 250 mil-
lió forintos vagyonnal vette át a hatalmat. (Sajnos
nem a szolgálatot.) Ez év végére Göd város hitelállo-
mánya meghaladja a félmilliárd (500 millió) forintot,
és a következõ választások „gyõztesének” egymilliár-
dot túllépõ hitelállománnyal, és az abból fakadó mû-
ködtetési és egyéb problémákkal kell majd szembe-
néznie. (2006 elején aktuális a testület által már meg-
szavazott 504 milliós útépítésre szánt hitel felvétele.)
Az olvasóra bízom, hogy keresse meg Göd városában
ennek az irdatlan mennyiségû pénznek a megvalósult
fejlesztésekben megmutatkozó ellentételezését. Aköl-
csönök felvételénél a szokásos eljárás az volt, hogy az
„ellenzék” elõzetesen keményen kijelentette, nem
szavazza meg a következõ hitelt. Aztán a gazda rájuk
mordult, behúzták, amit be kell - és megszavazták. S
a város sikeresen gyarapodik tovább. Mármint a hitel-
állománya. (Újra hivatkoznék a megfelelõ jegyzõ-
könyvekre állításaim bizonyságául.)

Agépezetbe azonban homok került, és csikorog is
becsületesen. (Ugye, hogy lehet ezt a szót használni a
jelenlegi vezetéssel kapcsolatosan is?) A problémát a
függetlenek okozzák, akik nem a megélhetésüket kí-
vánják biztosítani a város pénzén, és fõként nem
érdemtelenül… Bármit is tesz a formális és informá-
lis hatalom, városunkban egyre többen tudják, hogy
kik akarnak mást, és támogatják terveiket, annak elle-
nére, hogy névtelen és „mocskos” röplapokat terjesz-
tenek magánéletükrõl, és a város érdekében kifejtett
politikai tevékenységükrõl. Mindezekkel kapcsolat-
ban folyik a bírósági eljárás, majd az dönt. 

Itt néhány szót kell ejtenem korábban történt dol-
gokról. Sajnos súlyos „érdemeim” vannak abban,
hogy Gödön eddig soha nem látott bõségben kerül-
tek be a város irányításába MSZP-s képviselõk. Ar-
ra gondoltam, hogy a szocialista többségû országos
vezetés támogatni fogja a szocialista többségû ön-
kormányzatot, ahogy ez jónéhány helyen más elõjel-
lel megtörtént az 1998-2002 közötti idõszakban. Be-
látom, tévedtem mind a központi, mind a helyi veze-
tést illetõen. Ezért tettem meg 2004. december 9-én
a magam „függetlenségi nyilatkozatát” (megjelent a
Gödi Körkép 2004. decemberi számában), amely-
nek azóta is élvezem áldásos hatásait. Egy közsze-
replõnek el kell viselnie a sokszor nagyon méltatlan
támadásokat is. Viselem, ahogy és ameddig tudom a
jövõbe vetett szilárd hittel. Egyet azonban feltétlenül
ki kell emelnem a támadások közül, mivel nemcsak
engem érint, és tökéletesen bemutatja a visszaélést a
hatalommal.

2004 augusztusában több mint féléves szervezõ-
munka után megrendezésre került az 1. Gödi Sakk-
fesztivál — remélhetõleg nem az utolsó! A sportérté-
ken túl – egész Európában akkor ez volt a második
legnagyobb verseny – a város neve ismertté vált tu-
risztikai célpontként is. Mély meggyõzõdésem, hogy
városunknak sokkal elõnyösebb lenne az idegenfor-
galom fejlesztése, mint a nagymértékû iparosítás,
vagy lakótelepek importálása. Göd önkormányzata
az esemény megvalósításához egymillió forinttal já-
rult hozzá, amelyet a Gödi SE Sakk Szakosztálya ka-
pott meg a Pénzügyi Bizottság 2004. decemberi (!)
határozata alapján. A résztvevõk száma elmaradt a
tervezettõl, ennek okait azóta elemeztük. A bevételi
oldal hiányának következménye azon túl, hogy a
pénzdíjakat a felére csökkentettük (ennél nagyobb
mértéket a város presztízse nem viselt volna el) az

lett, hogy saját zsebbõl kellett pótolnom több mint
300 ezer forintot. 

„A tanulópénzt meg kell fizetni!” Hiába sütkére-
zett a dicsfényben Göd város nemes polgármestere a
verseny megnyitóján a világ sok tájáról idesereglett
versenyzõk és média elõtt (a helyi kábeltévé akkor is
hiányzott), és hiába adott át sajátkezûleg Göd város
nem kevésbé nemes alpolgármestere 820 ezer forint
pénzdíjat a gyõztesnek és a helyezetteknek, a hiányt
nekem kellett pótolnom. A fent említett politikai nyi-
latkozatom bejelentése után a város elsõ embere azon-
nal belsõ ellenõri vizsgálatot rendelt el. (Az a huncut,
aki a két dolog között bárminõ összefüggést lát. Csak
a véletlenek játéka.) Mindenesetre a vizsgálat az em-
beri gyengeségekre alapozott erõfeszítések ellenére
rendkívül sovány eredménnyel zárult (még egy nyug-
tát kellett volna kérni a díjazottaktól, ami egyébként a
szakosztályvezetõ feladata volt), így kiderült, hogy az
egész nem más, mint a „kabátlopási eset” képében
megjelenõ kisstílû politikai bosszú. Csak összehason-
lításként: mennyire más nagyságrendeket jelentenek a
Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány
körüli anomáliák, amelyekre a Nemzeti Nyomozó
Hivatal most próbál fényt deríteni.

Ezzel a bejelentéssel a magam részérõl a témát le-
zártam. Bármilyen folytatás, ha az ellenérdekeltek
úgy kívánják, a bíróságon lehetséges. S hogy többé
ilyen vádak fel se merüljenek, ettõl az évtõl kezdõdõ-
en a Gödi SE Sakkszakosztályának két csapata van:
egy elsõ csapat (Gödi SE Sakk I.), amely kizárólago-
san használja az erre a sportágra fordítható közpénze-
ket, és egy második csapat (Gödi SE Sakk II.), ame-
lyet ifj. Fülöp József és jómagam támogatunk anyagi-
lag és szakmailag. A két csapat a bajnokság elsõ for-
dulójában találkozott rendkívül sportszerû légkörben
igazolva, hogy a sport és a politika összekeverése so-
hasem szerencsés dolog. Az idõ és a sport szeretete
majd megoldja a problémákat.

Visszatérve azonban a helyi politika zavaros vize-
ire, néhányan a képviselõk közül tapasztaltuk, hogy a
pártpolitika alkalmazása nagy bajokat okoz a város
jövõjét illetõen. Úgy gondoltuk, hogy a függetlenek
felelõssége – akik számára csak a város fejlõdése a
fontos, mert egyéni boldogulásunkat kivétel nélkül
megtaláltuk –, hogy megkeressék a lehetõséget az
összefogásra. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy külön-
bözõ szemléletmódú emberek (jómagam baloldali
szociáldemokrata beállítottságú vagyok, és a bérbõl
és fizetésbõl élõket szeretném képviselni szemben az
MSZP-vel, amely ma a szociál-liberális nagytõke búj-
tatott pártja) együtt tudnak mûködni a város érdekeit
szolgáló közös ügyekben. Maga a frakció is több mint
féléves, tervezett „tanulóidõ” után jött létre.

Bizonyára lesznek, akik véleményemmel részben
vagy egészében nem értenek egyet. Az is lehet, hogy
tévedek. Aki ismer, tudja, hogy gondolataim õszinték,
nem az egyéni érdekek irányítják. Le tudtam, és a jö-
võben is le tudok mondani pénzrõl és pozícióról egy-
aránt. Véleményem szerint a helyi politikai életben
sokkal inkább, mint az országosban, a szerepvállalás
bizalom kérdése. A függetlenek tagjaként, egyetértve
a csoport véleményével, nem azt szeretném, hogy „ez
vagy az” szerezze meg a hatalmat. Azt kívánom, hogy
bárki is az, jobb legyen, mint elõdje volt! Ezért kell
vállalnom az esetleges szembenállást, a kitaszítottsá-
got, az érdemtelen mellõzést és a megaláztatást. Ha
egy költõvel kezdtem, hadd fejezzem be Babits Mi-
hály örökérvényû szavaival:

„Vétkesek közt cinkos, aki néma.”

PONGÓ ISTVÁN
a 10. körzet független képviselõje

a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke

Érik az idõ „Én nem fogom be pörös számat,
A tudásnak teszek panaszt.”

József Attila
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1966-ban születtem Veszprém-
ben. Ott érettségiztem speciális
matematika tagozaton. Szege-

den, a JATE-en szereztem prog-
ramozó- (1991), programtervezõ
matematikusi (1993) és matema-
tika tanári diplomákat (1995).
Számos nemzetközileg elismert
technikai és kereskedõi minõsí-
tést szereztem meg 1999 óta
(Microsoft, Linux, Dell). A BGF
EU pénzügyek szakértõje szakán
a tanulmányaimat 2004-ben fe-
jeztem be. Négy éve dolgozom
rendszerintegrációs igazgatóként
egy 150 fõs informatikai társasá-
gánál.

Tanár feleségemmel 8 éve va-
gyunk házasok, két fiunk óvo-

dás. Családunk 1996-ban telepe-
dett le a Dunakanyarban. Azóta
sikerült gyökeret eresztenünk,
amihez nagyban hozzájárult,
hogy megszerettük a Dunaka-
nyar bal partját és környékét.

2002-ben léptem be az
SZDSZ-be. 2002-tõl 2005-ig
Vác Város Önkormányzat La-
kásügyi Bizottságának és
Fogyatékosügyi Bizottságának
tagjaként dolgoztam nehéz sorsú
embertársaim gondjainak elhárí-
tásáért. A 2004 õszén megalakult
Váci SZDSZ Szervezet elnöké-
nek választott. Szoros és állandó

kontaktust tartok fenn a Gödi
SZDSZ Szervezettel, kiemelt cé-
lom a hajdan volt szõdligeti cso-
port újjáélesztése.

Ismerem a gödi, szõdligeti,
váci lakosok problémáit és szí-
vesen vállalom fel azok megol-
dását kiterjedt szakmai és gazda-
sági kapcsolatrendszerem fel-
használásával Pest megye 2. szá-
mú választókerületének képvise-
lõjeként.

Jelszavaim „Tisztesség, õszin-
teség, nyitottság”. Ezek jegyé-
ben kívánok Önökért, Értetek
cselekedni! 

Elérhetõségeim:
2601 Vác, Pf:344, nalexy@hot-
mail.com, (27) 302 403, (20)
468 0092

Alexy Norbert
Az SZDSZ országgyûlési képviselõ-jelõltje 

Tisztelt Szülõk! Kedves Tanulók!
Tájékoztatómmal segítséget szeretnék nyújtani a

középiskolai felvételivel kapcsolatban, mely elsõ-
sorban a nyolcadik osztályosokhoz, szüleikhez szól,
de reményeim szerint hasznos információkat nyújt a
hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi jelentkezések-
rõl is.

Ez a tájékoztató nem helyettesíti a felvételi eljárás
dokumentumaihoz készült útmutatókat, mindössze
néhány mozzanat hangsúlyozásával lendületet kívá-
nok adni a középiskolai jelentkezési folyamat elin-
dulásához.

A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN KITÖLTENDÕ ÛRLAP-
OK:

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli vizs-
gára

http://www.om.hu/letolt/okev/doc/kifir2006/kifir_
2006_4_sz_melleklet.pdf

Jelentkezési lap a középfokú iskolába
Tanulói adatlap
Módosító tanulói adatlap 
AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS:
Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra jelentkezõ

tanulók számára írásbeli felvételi vizsgát is tart, azt
az elõzõ tanév gyakorlatához hasonlóan, a központi-
lag kiadott feladatlapok felhasználásával is megszer-
vezheti. A tanulók jelentkezési határideje erre a vizs-
gaformára 2005. december 9. Erre a célra külön Ta-
nulói jelentkezési lapot kaptak a tanulók osztályfõ-
nöküktõl. (Nem tévesztendõ össze a felvételi eljárás-
ban használatos jelentkezési lappal!) Ebbõl a lapból
tanulónként egyet kell kitölteni, és abba a középis-
kolába kell elküldeni, ahol a felvételit meg kívánja
írni. Az elért eredménye minden olyan középiskolá-
ban érvényes lesz, amely meghirdette ezt a felvételi
vizsgaformát.

A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát or-
szágosan egységesen, 2006. január 28-án 10 órától
tartják. (A pótló írásbeli felvételit február 2-án 14
órától szervezik.) A 6 és 8 évfolyamos gimnáziu-
mokban 2006. jan. 27-én 14 órától tartják.

A feladatlapok (anyanyelvbõl és matematikából)
nem lexikális tudást mérnek, hanem képességeket,
készségeket, amelyek az eredményes továbbtanulás-
hoz szükségesek. A vizsga 2×45 percet vesz igény-
be.

Az elõzõ tanévek felvételi feladatlapjai és megol-
dásai a www.okev.hu honlapon megtekinthetõk.

A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli felvételit
szervezõ középiskolák jegyzékét 2005. nov. 25-ig
megküldi az OKÉV az általános iskolának

(www.om.hu/main.php?folderID=261), ill. okt. 31-
ig a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójukban
nyilvánosságra hozták.

Az írásbeli vizsga eredményérõl a középiskola
vagy szakiskola 2006. február 10-ig közvetlenül tá-
jékoztatja a vizsgázókat, azaz az OKÉV által kiadott
Értékelõ lapot a tanulóknak átadja, melynek máso-
latát csatolni kell a jelentkezési laphoz. A tanulók en-
nek ismeretében nyújtják be jelentkezési lapjaikat,
adatlapjukat, melyet 2006. február 14-ig kell lead-
ni az iskolánkban, hogy 17-éig továbbíthassuk a je-
lentkezési lapokat a középiskolának vagy szakisko-
lának, az adatlap elsõ példányát pedig a Felvételi
Központnak. Jelentkezési lapokból annyit kell kitöl-
teni, ahány középiskolába jelentkezik a tanuló. En-
nek kitöltése során ügyelni kell az adott iskolán be-
lüli tagozatok sorrendjére.

Egy tanuló több középfokú iskolába is beadhatja
egyszerre a Jelentkezési lapját. (A túljelentkezések
miatt még a legjobb tanulók esetében sincs garancia
arra, hogy a legkeresettebb középiskolákba biztosan
felvételt nyernek.)

A jelentkezési lapokat a jelentkezõnek és mindkét
szülõnek, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyámnak
kell aláírnia. Elvált szülõknél, ha a különélõ szülõ
nem érhetõ el, akkor nyilatkozatot kell írni, hogy mi-
ért nem történt meg az aláíratás (pl.: ismeretlen he-
lyen tartózkodik).

Az általános felvételi eljárás február 20-tól már-
cius 10-éig tart.

Márc. 16-án és 17-én van lehetõség a tanulói
adatlapok szükség szerinti módosítására. Ekkor
csak a feltüntetett iskolák újabb tagozataival egészít-
hetõk ki, ill. az eredeti rangsor megváltoztatható. Új
tagozatot csak akkor lehet felvenni, ha a középfokú
iskola igazgatójával megtörtént az egyeztetés. Fon-
tos, hogy a módosító tanulói adatlapon is szerepelnie
kell minden olyan tagozatnak, amelyet az eredeti
adatlapon is feltüntettek.

A felvételi döntésrõl szóló értesítés 2006. ápr.
26-ig várható.

A felvételt nem nyert gyermekek számára rendkí-
vüli felvételi eljárás indul május 4-tõl 17-ig. Ebben
a szakaszban már a szülõk, az általános iskola és a
középiskola együttmûködése a fontos. Itt már nincs
számítógépes eljárási mód.

Remélem, rövid tájékoztatóm segít eligazodni min-
den diákot és szülõt a középfokú felvételi eljárás isme-
retlen ösvényein. Sok sikert kívánok mindenkinek!

NAGY LEVENTÉNÉ IGAZGATÓHELYETTES

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Középiskolai felvételi eljárás
A „BÁL A CSARNOKÉRT” címû rendezvé-
nyünkön 237 vendéget fogadtunk. október 21-
én a Huzella Tivadar Általános Iskola Torna-
csarnokában. A költségek levonása után bevé-
telünk 1 509 000 Ft volt. Terveink szerint a
sportszertár mellett a vizesblokk is megújul, és
kerékpártároló is készül a csarnokot használó
gyerekek számára. Köszönjük szépen a támo-
gató felajánlásokat, valamint a szervezésben,
lebonyolításban részt vállalók munkáját. 

HALMAI GÁBOR, 
LÉTESÍTMÉNYVEZETÕ

Fõ támogatóink betûrendben:
ÉLETFORRÁS ALAPÍTVÁNY, GÖD VÁ-
ROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-
TESTÜLETÉNEK FIDESZ ÉS MSZP
FRAKCIÓJA, GÖDI CIVIL FÓRUM, GÖDI
LIONS CLUB, SZERB ÖNKORMÁNYZAT
GÖD

Támogatóink betûrendben:
AERO-ELEKTROCENTER VIDEOTÉKA,
ATTILA SQUASH CLUB, BELGA SÖRHÁZ,
BOMBINI SZÉPSÉGSZALON, BUNDIK
CUKRÁSZDA, COMEDI SZÉPSÉGSZA-
LON, CSERNUS ÉLELMISZER, DON PAPA
PIZZÉRIA, DUNAPART VENDÉGLÕ, FAM-
ILY ABC, FÉNY STÚDIÓ SZOLÁRIUM,
FILIPINÉ DUDÁS ÁGNES, FLÖRT VIRÁG-
BOLT, GUMI PROFIL VÁC, GUSZTÁV
ZÖLDSÉGES, HARMINCZ ZOLTÁN,
HUZELLA BÜFÉ, IMPETUS & DESIGN
STÚDIÓ, ISCAR UPGRADE, KATA VIRÁG-
BOLT, KERTÉSZBOLT, KINGA KOZMETI-
KA DKESZI, KISSNÉ KATALIN TESTKOZ-
METIKUS, LÁSZLÓ PÉKSÉG, MATYÓ ÉS
TAKÁCS KFT., MIKSZÁTH U. ZÖLDSÉ-
GES, MITOSZ VENDÉGLÕ, NELLI BETÛ-
BOLT, NÉMETH L. ÁLT. ISK., NEMESKÉRI
U. PÉKSÉG, OKI PRINTING SOLUTION
BP., PETRE JÓZSEF VÁC - NÉVKÁRTYA
KÉSZÍTÉS, PINGVIN CUKRÁSZDA VÁC,
RÁBAI ZITA, RIAN 4YOU NYELVISKOLA,
SZÉCHENYI CSÁRDA, TEMPO AEROBIK
DUNAKESZI, TÖLGYFA NYELVSTÚDIÓ,
VARÁZS-GARÁZS, WHITE ROOM ÉTTE-
REM, ZÖLDFA VENDÉGLÕ, ZSU FEHÉR-
NEMÛ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Az érdeklõdõ olvasók már több-
ször találkozhattak a tájsebészet híre-
ivel a Körkép oldalain. 

A médián keresztül meghirdetett
akciók felkeltették a környezetvéde-
lemmel foglalkozó szervezetek és a
gödi lakosok érdeklõdését.

Ez év áprilisában megmozdult a
civil szféra, és nagytakarítás kereté-
ben számolt fel több illegális hulla-
déklerakót Göd bel- és  külterületein.
Ajó elõkészítõ munka, az alapos fel-
térképezés, a környezetükért felelõs-
séget érzõ gödiek sikeres szemétsze-
dési akciója meghozta gyümölcsét.
Több mint, 100 m3 szemetet számol-
tunk fel 9 helyszínen.

Alapos munkát végeztünk, bíz-
tunk a jó eredményben és az nem is
maradt el.

Önök már bizonyosan tudják,
hogy a tájsebészeti pályázaton orszá-
gos elsõ helyezést értünk el a megyei
elsõ helyezést is felülmúlva. Göd ne-
ve pozitívan szerepelt országszerte,
ha csak néhány percig is!

A nyeremény egy kiváló fényké-
pezõgépen kívül anyagi hozzájárulás
volt az illegális lerakók további fel-
számolásához. Ennek költségeit az
ÖKO-Pack Kht.. finanszírozza. Több
árajánlatot adó vállalkozó közül az
ÖKO- Pack igazgatója, Hartay Mi-
hály úr a gödi TESZ mellett döntött.
A munkát saját dolgozókkal és helyi
vállalkozók bevonásával végezték.

Ezúttal 390 m3 szemetes és sittes
lerakó felszámolására került sor. Az
április elõtti helyzethez képest külte-
rületeink immár kevésbé szennyezet-
tek, de elvétve akad még  tenniva-
lónk. Talán a legfontosabb a megelõ-
zés, és a szennyezõkkel szembeni ha-
tározottabb fellépés. A Közterület-
felügyelet munkatársaival többször

végig jártuk az eddig megtisztított te-
rületeket, újabb jelentõs lerakást nem
tapasztaltunk, de a folyamatos jelen-
létre szükség van. 

Kedves Gödiek! 
Kérjük Önöket, segítsenek meg-

õrizni közvetett és közvetlen környe-
zetünk tisztaságát. Az októberi Kör-
képben megjelent „környezetvédel-
mi kisokos” oldalak eligazítást adnak
abban, mely hulladékot hová lehet el-
helyezni. Ha mégis segítségre van
szükségük, a Településellátó Szerve-
zet munkatársai szívesen állnak ren-
delkezésükre a 27-531-175 telefon-
számon.

Bízunk abban, hogy a tettenérések
riasztó hatással lesznek a szemetelõk-
re. A büntetés pénzbírság és/vagy 3
év szabadságvesztés is lehet! Remél-
jük, hogy eredményes lesz a
Hulladékkommandó tevékenysége.

Ez a csapat rendszeresen figyeli a ve-
szélyeztetett területeket.  

Köszönetet kell mondanom a lel-
kes segítõtársaknak, az iskolák neve-
lõinek a környezettudatos tanításért, a

környezetvédelmi tanácsnok asz-
szonynak a támogatásért, és Kozsik
Lászlóné Júliának, a TESZ hulladék-
szállítási részleg csoportvezetõjének
és munkatársainak a gondos és segí-
tõkész munkáért.

Sikerünk záloga volt, hogy a civil
szervezetek, a helyi média és helyi
hivatalos szervek is csatlakoztak kez-
deményezésünkhöz. Mi „tájsebé-
szek” a helyi környezetvédelmi inter-
netes levelezõlistán tartottuk a kap-
csolatot, ide minden érdeklõdõt szí-
vesen várunk. 

Jövõre is lesz gödi nagytakarítás,
remélhetõleg kevesebb felszámolni-
valóval!

DOMBINÉ RITA

„TÁJSEBÉSZETI FÕSZERVEZÕ”

Tájsebészeti  beszámoló

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XVIII. Tv. 49. §-a szerint, aki – a hul-
ladék-gazdálkodásra vonatkozó elõíráso-
kat megsérti, illegálisan hulladékot he-
lyez el, a környezetet veszélyezteti, káro-
sítja – környezetszennyezést követ el,
ezért hulladékgazdálkodási bírsággal
sújtható. Abírság mértéke meghaladhat-
ja akár az 1.000.000,- Ft-ot is. A jogelle-
nes hulladék-elhelyezési bírságáról a
271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet
rendelkezik.

Illegális hulladéklerakásnak számít
minden olyan települési hulladék elhe-
lyezése közterületen vagy más ingatla-
nán, mely a hulladékkezelési közszolgál-
tatást mellõzve nem a kijelölt helyen, jog-
ellenesen, háztartásból származó szilárd
vagy folyékony hulladékból származik
(autógumi, építési törmelék, elektromos
elektronikai berendezések, vas- fém- fa-
mûanyag eszközök, növény- és állati
származékok).

Ezen felül az egyes szabálysértésekrõl
szóló többször módosított 218/1999.
(XII. 28.)  Kormányrendelet 7. §. /2/ be-
kezdés alapján köztisztasági szabálysér-

tést követ el, aki a települési szilárd, vagy
folyékony hulladékot közterületen lerak
vagy elhelyez.

Aszabálysértésen túl helyszíni bírság-
gal sújtható az, aki szándékos vagy gon-
datlan magatartásával környezetszennye-
zést okoz.

A hulladékgazdálkodási bírság nem
mentesíti a környezetszennyezõt a kárté-
rítési felelõsség alól, a korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítése alól.

A bírság meg nem fizetése esetén az
adóhatóság a bírság behajtását kezdemé-
nyezni fogja. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, úgy a környezetszennyezõt
közérdekû munkavégzéssel vagy elzá-
rással lehet sújtani bírósági úton.

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
2005. évi XCI. Tv.,  amely 2005. szep-
tember 1-jétõl hatályos, a közérdekû
munka megtagadása (pld. 1 napi közér-
dekû munka végzés megtagadása) 1 napi
szabadságvesztésnek felel meg. Súlyos
esetekben a szabadságvesztés éves nagy-
ságrendet is jelenthet. 

Dr. Szinay József jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
az illegális hulladéklerakás szankciójáról

Közeledik a decemberi ünnepek
idõszaka. Minden esztendõben
történnek tûzesetek az ünnepekhez
kapcsolódó hagyományok és szoká-
sok gyakorlásához igénybe vett
eszközök, illetve tárgyak
használatánál. A tûzesetek elkerülése
érdekében az alábbi tûzvédelmi
elõírásokról tájékoztatjuk a lakossá-
got.

Adventi koszorú:
– az adventi koszorút nem éghetõ

aljzatra kell helyezni a
környezetében lévõ éghetõ anyagok-
tól olyan távolságra, hogy azokra
gyújtási veszélyt ne jelentsen.

– a koszorút, ha a gyertyát meg-
gyújtja nem lehet felügyelet nélkül
hagyni mindaddig, amíg a gyertya ég
(legtöbb tûzeset a felügyelet nélkül
hagyott adventi koszorú tûzbõl
adódik).

Karácsonyfa:
– a karácsonyfán csak a

kereskedelemben forgalmazott (ere-
detét bizonyító elektromos gyertyát
szabad használni,

– nyílt lángú gyertya meg-
gyújtásakor, illetve csillagszóró meg-
gyújtásakor biztosítsunk oltásra alka-
lmas eszközt (pl. tûzoltó készülék,
szódás szifon, víz). Feszültség alatt
lévõ elektromos berendezés (elektro-
mos gyertya) tüze vízzel csak áram-
talanítás után oltható !!!

– az égõ gyertyát, illetve a csil-
lagszórót nem lehet felügyelet nélkül
hagyni,

– ahol a karácsonyfa hosszabb
ideig áll a karácsonyi ünnepek után, a
kiszáradt fenyõn nyílt lángú gyertya,
illetve csillagszóró használata foko-
zott tûzveszéllyel jár, így
használatukat nem javasoljuk.

Ezen elõírások betartása mellett az
ünnepeket nem rontja el egy estleges
tûz.

Mindenkinek kellemes és boldog
ünnepeket kíván a Váci Tûzoltóság
állománya.

SZAKSZIK ÁKOS

TÛ. ALES. 
TÛZOLTÓPARANCSNOK

Felhívás
Aváci hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságtól

Dombiné Rita segítségével a 610 kg
használt galvánelemet sikerült 

ingyenesen elszállítani. 
Köszönjük: TESZ

Ismét útra kelt Gödrõl a több száz
használt gumiabroncs
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Fogadóórák 
Göd, Polgármesteri Hivatalban

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

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái 
december 15. csütörtök 15-17 óráig 
Göd, Polgármesteri Hivatalban

Érdeklõdni vagy üzenetet hagyni a 06-70 284 8942 telefonszá-
mon lehet.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET következõ, rendkívüli
ülése december 15-én, csütörtökön lesz.

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

Anyakönyvi hírek

Gödön házasságot kötöttek:
Drabos Judit Papp Károly Mihály
Skirka Nóra Harkány Attila
Kakasi Kinga Jolán Soós János
Szabó Angéla Tóth László
Vidra Marianna Nagy Krisztián

Sok boldogságot kívánunk!

Gödön elhunyt:
Kapusi Tibor Ignác 38 éves
Horváth Lajosné sz.: Ürge Ilona 91 éves
Pap Lajos István 69 éves
Béres Tivadar 91 éves
Vági Józsefné sz.: Dudás Erzsébet 83 éves
Kaló Ernõné sz.: Papp Erzséber 84 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki – osztozva
gyászunkban – részt vett Táboriné Lepp-Gazdag Anikó 2005.
november 4-iki temetésén, valamint azoknak, akik levélben, távi-
ratban vagy telefonon fejezték ki együttérzésüket.

A gyászoló család
* * *

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Id.
Béres Tivadar templomi búcsúztatásán, úrnájánál elhelyezték az
emlékezés virágait, s mély fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

Gyászoló felesége, fia és családja
* * *

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk, Porkoláb András temetésén megjelentek, sírjára kos-
zorút és virágot helyeztek.

A gyászoló család
* * *

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen
férjem, Hegyi József László temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban részvéttel osz-
toztak.

A gyászoló család
* * *

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik részt vettek
Horváth Flórián Ferenc temetésén, ravatalára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezzünk
Elment a hagyományos értelemben vett „védõnõ” – Lenke néni –
Kolharics Gáborné Illés Lenke csendben, méltósággal, ahogyan az
életét élte. Évtizedeket dolgozott Gödön szolgálva az Anya-
Gyermekvédelmet – úgy is, mint intézményt, s az ügyet magát - majd
az orvosi ügyeleten számíthattak rá a betegek és orvosok.

Ismert közéleti személyiség volt, az is maradt mindvégig. Szüle-
tésnapot készült ünnepelni és újjászületett! „A legmagasabbra ért õ,
birtokolva minden kincset, melyért csak lélek ég. Köszöntsük! S mit
félig nyert életében, adja meg most az utókor egészen. Elõttünk száll,
mint üstökös ragyog ránk s fényében az örök fény tûz le hozzánk.”

EGY VOLT MUNKATÁRSNÕ ÉS TISZTELÕ

Búcsú Bajnóczy doktortól
November 2-ikán, elveszítettük dr. Bajnóczy Barna belgyógyász há-
ziorvost, aki 22 éven át gyakorolta Gödön praxisát, s gyógyította,
gondozta körzete lakóit. Sok betege volt, akik szerették a kiváló di-
agnoszta, megbízható orvost.

Jó munkatársként kollégái bizalmát is élvezte, így az önkormány-
zat felé õ látta el a gödi orvosi kar képviseletét. Mint kollegiális ve-
zetõ – az Orvosi Kamara által hivatalosan kezdeményezett funkció
betöltése során – a kamarával való kapcsolattartás, az ügyeleti beosz-
tások elkészítése, és az orvosi ügyelet felügyelete, szakmai kontroll-
ja is feladatai közé tartoztak. E faladatokat élete utolsó, „embert- és
orvostpróbáló” nehéz idõszakában is ellátta.

Hosszú, két éve közismert betegség után távozott közülünk a dok-
tor úr. Küzdelmét tudták, látták a betegei, becsülték érte.

Tiszteletbõl – annyi évi gyógyító munka és emberi értékei megbe-
csüléseként – Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete saját ha-
lottjának nyilvánítva gondoskodott Dr. Bajnóczy Barna temetésérõl.

Búcsúzunk tõle.
KISS-KÁSA ÉVA FÕSZERKESZTÕ

Tájékoztatás
a Közterület-felügyelet 

elérhetõségérõl

Személyesen: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonon
Barbola József Közterület-felügyelet vezetõ: 30/ 256-3723
Szeri Mihály közterület felügyelõ: 70/337-1069
Szeles Péter közterület-felügyelõ:  30/676-8187
Kérem forduljanak bizalommal munkatársainkhoz!

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ
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December 14., szerda 
13-16 óra - Ady Klub, 

Véradás
* * *

December 14., szerda
18.00 óra - Olajfa Mûvészház
Selley Zoltán elõadómûvész

József Attila emlékestje
Abelépõjegy ára: 1000,- Ft

* * *
December 15., csütörtök 

14.30-17.30 - JAMH
Véradás

* * * 
December 16., péntek 13-17 óra

Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában

Bütykölde: Só-liszt gyurma 
* * *

December 16., péntek – JAMH
Cukorbetegek klubja 15-17 óráig

* * * 
December 16., péntek  

17 óra – JAMH
Horizont Irodalmi Klub

* * * 
December 17., szombat 
15-17 óra – Ady Klub 
Cukorbetegek klubja

* * *
December 17., szombat 18.00 óra
Németh László iskola mûvészeti

tagozata
Tánckarácsonya

Balázsovits János Sportcsarnokban
* * * 

December 18., vasárnap 16 óra
Minkenki Karácsonya

alsógödi Tornacsarnokban

December 19., hétfõ 18.00 óra 
Németh László iskola mûvészeti

tagozata
Karácsonyi hangversenye

felsõgödi Katolikus Templom
* * * 

Tüdõszûrés:
január 2-16-áig a József Attila

Mûvelõdési Házban
január 20-tól február 5-ig 

az Ady Klubban
hétfõ, szerda: 12-18 óráig, 

kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig

Minden kedves 
látogatónknak 

Békés Karácsonyt és
Boldog Újévet 

kívánnak a József 
Attila Mûvelõdési 

Ház dolgozói!

Címek:
József Attila Mûvelõdési 

Ház - JAMH
2131 Göd, Pesti út 72., 
Tel.: 06 (27) 532-16o

GödVárosi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., 
Tel.: 06 (27) 532-155

2132 Göd, Kálmán u. 13., 
Tel.: 06 (27) 345-101
Olajfa Mûvészház
Göd, Pesti út 42/a, 

Tel.: 06 (27) 345 016

Közlemény
A Fiatal Sasok Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2004. évi szja 1%-ukat
egyesületünk részére ajánlották fel. A felajánlásokból befejeztük négy 16 négyzetméteres faház külsõ
és belsõ burkolását. Valamint a 38 négyzetméteres medence mûanyag bélelését, szigetelését, és a
meglévõ épületek csapadékvíz elvezetését.
A fenti összegbõl fedeztük a tábor karbantartásához szükséges kisgépek javítását és üzemanyag költ-
ségeit.

BOLYÓCZKI JÁNOS FSOE ELNÖK

Ezúttal értesítjük Göd lakosságát, hogy megalakult az Új Horizont Klub, amely feladatának tekinti be-
mutatni a Gödön élõ írókat, költõket és egyéb, a mûvészetek valamilyen ágával foglalkozó társakat.
Névsorukat antológia szerû kiadványban tervezzük a nagyközönség elé tárni.
Kérjük, hogy akik részt kívánnak venni ezen ismertetõ anyagunkban, szíveskedjenek jelentkezni Ko-
vács Endréné klubvezetõnél a 27/331-311-es telefonszámon. 
Aktív közremûködésüket elõre is köszönjük.

FELHÍVÁS
Gödön élõ alkotók kerestetnek

Néha jól esik…
Kedves Évike!
Interneten megnéztem lapjuk legutóbbi 3 számát, rendkívül érdekes, színes tartal-
mú, olvasmányos - nem tudom, tudják-e a gödiek értékelni azt a határtalan munkát
és szakértelmet, fõleg fanatizmust, mely révén ilyen magas szinten készült lapot ve-
hetnek a kezükbe. Én, mint csak “nyári” gödi, õszintén gratulálok Önnek, tavasszal
majd személyesen jelentkezem, addig is minden jót, kézcsók: 

KÖLCSEI TAMÁS DR.
* * *

Kedves Tamás!
Meglepetéssel – mely kellemes volt! – olvastam e kedves sorokat. Napi rohanó
munkánk közepette s eredményeként – van, hogy jogosan – inkább csak elmarasz-
taló kritikát kapunk. Amikor személyesen, s mint most írásban mégis kapunk né-
hány jó szót, akkor érezzük munkatársaimmal, hogy talán sejthetõ a „háttér”, s
megéri a sok éjszakázás is… Köszönettel: 

Kiss-Kása Éva és a Gödi Körkép csapata 

A József Attila
Mûvelõdési Házban

3 részes elõadás
sorozatot tart

Antal György Bálint
természetgyógyász.

Idõpontok: február 1.,
szerda 13-16 óráig
március 1., szerda 

13-16 óráig,
április 7., péntek 

13-19 óráig
Bérlet ára: 1.000,- Ft

ORTOMOLEKULÁRIS
MEDICINA

Természetgyógyász 
elõadássorozata

Antal György Bálint természetgyógyász, a Mozgáskorlátozottak Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egyesülete Gödi Szervezetének titká-
ra elõadássorozatot tartott az Idõsek Klubjában. Az elõadások témá-
ja: ORTOMOLEKULÁRIS MEDICINA, melynek lényege a helyes
mikro-tápanyagokkal kiegészített, vércsoportok szerinti táplálkozás,
mellyel meg lehet elõzni a betegségeket, illetve egyes betegségeket
mellékhatások nélkül gyógyítani lehet. Az elõadások iránt nagy volt
az érdeklõdés. Akit hallani szeretne a témáról, javasolom, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot Antal úrral, illetve jelentkezzék a József Attila
Mûvelõdési házban induló újabb sorozatra. 

BABIRÁK GYULÁNÉ GONDOZÓNÕ, 
ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT IDÕSEK KLUBJA

Gazdit
keresek!

Családi gondok miatt 1 éves,
keverék, vizsla magasságú

Brunó kutyánkat örökbe sze-
retnénk adni. Ha nem sikerül
új gazdát találni neki rövid
idõn belül, menhelyre kerül.
Fél éve próbálkozunk, de el-
jött az idõ… Bízom segítsé-
gükben: K. Gy-né Éva, 06
(30) 678-4093

Talált kutya 
Találtunk egy 5-6 év körüli vizsla szuka kutyát, barna nyakörvvel
a nyakán. Valószínûleg nemrég születtek kölykei. Várjuk gazdija
jelentkezését a 27/332-053-as telefonszámon, vagy személyesen
a 2131 Göd, Török I. u. 5. szám alatt! csanyizsanett@yahoo.com

Meghívó
Alsógödi Katolikus Közösségi Ház vendége lesz

december 20-án, kedden este 18.00 órakor
Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató és Ferenczi Éva 

népdalénekes - az adventi és karácsonyi népszokásokról tartanak
énekkel kísért elõadást -

A belépés díjtalan, adományokat 
a Kolping Iskola javára kérünk.
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8. forduló
Kinizsi TTK - Gödi SE 24 - 32 (14-

14)
Göd: Németh Katalin - Füsi Katalin

6, Baksa Roxána 8, Lázár Ildikó5,
Balázsovits Mónika 2, Birkás Anikó 6,
Szentes Éva 3, csere: Farkas Fruzsina,
Farkas Zsuzsa, Virágh Mariann 2, Ju-
hász Zsuzsanna.

A rossz elõzmények ellenére - beteg-
ség, hiányzás - biztos gyõzelem szüle-
tett. A rivális Postás a TFSE ellen pontot
vesztett és így Göd elõnye az elsõ helyen
két pontra nõtt.

9. forduló
Göd - Szentendre 26 - 25 (11-14)
Göd: Juhász Zsuzsa-Baksa Roxána

4, Balázsovits Mónika 3, Birkás Anikó
6, Lázár Ildikó 4, Szentes Éva 6, Orosz
Krisztina 3, csere: Békési Melinda, Far-
kas Zsuzsanna, Farkas Fruzsina, Né-
meth Szilvia.

A 10. percben 5-5 után a vendégek öt

gólt dobtak, de félidõ végéig feljöttek a
gödiek. Szünet után Farkas Fruzsina há-
rom nagyszerû védésének köszönhetõen
és az utolsó másodpercben Baksa Roxá-
na találatával nyert a hazai csapat.

10. forduló
Esztergom-Gödi SE 23-29 (10-13)
Juhász Zsuzsanna – Békési Melinda

3, Baksa Roxána 5, Balázsovits Mónika
4, Lázár Ildikó 5, Birkás Anikó 6,
Orosz Krisztina 4, Virágh Mariann 2,
Németh Szilvia, Farkas Fruzsina, Füsi
Katalin.

A 15 perc kellett az ellenfél feltérké-
pezéséhez, s ekkor 5-0 volt Esztergom
javára. A 28. percben Göd vette át a ve-

zetést. A második félidõben növelte elõ-
nyét. Mindhárom kapus jó teljesítményt
nyújtott. A gyõzelem csapatmunka volt.

11. forduló
Gödi SE-Láng 31-24 (14-12)
Juhász Zsuzsanna - Birkás Melinda

6, Szentes Éva 5, Baksa Roxána 9, Láz-
ár Ildikó 4, Orosz Krisztina 3,
Balázsovits Mónika 1, csere: Farkas
Zsuzsanna 1, Füsi Katalin 1, Békési
Melinda, Piszkor Rita 1, Virágh Mari-
ann, Németh Katalin.

A csapat végig okosan és elfogadha-
tóan játszott, fõleg Baksa tûnt ki lendü-
letes és gólra törõ játékával. A mérkõ-
zés elõtt már tudták, hogy a rivális Pos-

tás kikapott, s az újabb gyõzelemmel to-
vább növelte az elõnyét a bajnoki táblá-
zaton Göd.

Bagócsi Sándor edzõ: 
- Csapatunk eredményes õszi szezont

zárt, csak a rivális Postástól szenvedtünk
vereséget. A 11 mérkõzésbõl 10 gyõze-
lem, egy vereség és 297-249 a gólarány.
A siker titka, hogy szeretnek nyerni a lá-
nyok, és nagyon lelkes szurkoló táborunk
van. A csapatnak lövõ erõben kell javul-
nia, a két átlövõ poszton vannak hiányos-
ságaink. Szerkezetváltással kísérlete-
zünk, Baksát a szélrõl áthozzuk átlövõbe.
Bízom, hogy ott is megállja a helyét. Bí-
zom abban is, hogy szülés után Birkás
Anikó is utoléri magát. Öröm elmondani,
egységes volt a csapat, vert helyzetbõl is
talpra tudtunk állni. Az utánpótláskorú
csapataink három korosztályban verse-
nyeznek, én foglalkozom velük. Az ifi
csapatunk a középmezõnyben végzett.
Jó lenne a tavasz végén is az elsõ helyen
zárna a felnõtt csapat.

S. L.

Labdarúgás
A Pest megyei II. osztály Északi cso-
portjában szerepel a Gödi SE labdarú-
gó csapata.
11. forduló Gödi SE-Iklad 3-0 (3-0)
G: Nyilas E 2, Búza
12. forduló Gödi SE-
Pilisszentiván2-0 (2-0) G: Nyilas E 2
13. forduló Solymár-Gödi SE 1-2
(1-1) G: Horváth, Járdi
Acsapatból hiányzott Nyilas Elek, de
így is sikerült gyõzni. A2005 õszi baj-
nokság végeredménye: 1. Göd, 13
mérkõzés 11 gyõzelem, két döntetlen,
35 pont, 38-3 a gólarány. Göd négy
ponttal megelõzi a második helyen
végzett Pilisszentivánt. A góllövõ lis-
tán Nyilas Elek 15 góljával a második
helyen áll.
Sebõ András edzõ: Veretlenül zártuk
az õszi szezont és ez nagy öröm mind-
annyiunk számára. Három meghatá-
rozó játékos jött vissza: Nyilas Elek,
Járdi Tibor, Dankó Sándor.Asiker tit-
kát a frissítésben, a fiatal játékosok
csapatba kerülésének, a fiatalok és
idõsek egységében látom. Afiatal játé-
kosok közül: Varga Balázs, Mucs Pé-
ter, Kolombár Attila, Drozgyik Nor-
bert, Körmedi Rihárd nevét említhet-
ném. Két vezetõ Szilágyi Sándor el-

nök és Mudri József minden segítsé-
get megad, szeretnénk tavasszal az el-
várást teljesíteni, felkerülni a Pest me-
gyei bajnokság I. osztályba.

Váci Körzeti Öregfiúk bajnokságban
Göd Dunapart csapata az idei õszt is
nagyszerûen zárta, az elsõ helyen vég-
zett, hat ponttal megelõzve a Vác LTE
csapatát.

Göd Dunapart –Vácrátót 3-0 (1-0)
G: Dankó 2, Dr. Horváth
Vácduka - Göd Dunapart 5-12 (1-5)
G: Nyilas 6, Varga 2, Tuza, Kekecs,
Petró, Erõs
Mudri József csapatvezetõ: - Hatodik
éve sorozatban mindig az élen állunk,
ezt a csapat jó hozzáállásának, össze-
tartásának köszönhetjük. Csapatunk
pontveszteség nélkül, 11 mérkõzés-
bõl, 11 gyõzelemmel, 71 rúgott és 12
kapott góllal áll az élen. Az egységes
csapatból, ha mégis ki kell emelni va-
lakit, akkor Nyilas Elek, Emmer János
és Petró János 
nevét említeném. Ezt a jó sorozatot
szeretnénk tavasszal folytatni és újra
aranyéremmel zárni a bajnokságot.

Solymosi László

Aranyos õsz
Az idei õsz a gödi labdarúgásban és kézilabdában az elért eredmények alapján
az sport aranykönyvébe nagybetûkkel kerül be. A labdarúgók veretlenül, a lá-
nyok is csak egy vereséggel zárták az õszt. Érdekesség, hogy mindkét együttes
négy pont elõnnyel végzett az élen. Ez az õsz szép volt Gödön. Csak így tovább!
A lányok is megmutatták: Õk a legjobbak!

Veretlenül az élen!

VI. Iván Kovács László sakk emlékverseny

November 20-án tizenkét család képvise-
lõi választották vasárnapi programjukul a
börzsönyi kirándulást : 36-an örülhettünk
a napos idõnek, a jó kis gyaloglásnak, a
társalgásnak, a törökmezõi focizásnak, a
tûzrakásnak, az egész napi jó hangulat-
nak. Ilyenkor mindenki elhatározza, hogy
ezentúl gyakrabban fog eljárni az erdõk-

be, a természetbe, mert teljes kikapcsoló-
dást jelent számára a lakókörnyezetbõl
való kilépés, meg természetesen a kelle-
mes társaság. Remélem így is lesz, mi pe-
dig továbbra is számítunk azokra a csalá-
dokra, akik a mi általunk szervezett csalá-
di sportnapokon szeretnének feltöltõdni,
kikapcsolódni! Köszönjük Balogh Zol-

tánnak, hogy a gödi CBA képviseletében
csokival, ivólével látta el a részvevõket!

Szlatényi György, a Magyar Diák-
sport Szövetség fõtitkára is együtt volt
velünk a túrán, õ így összegezte élménye-
it: „Mondhatnám, felemelõ érzés volt a
családok, ismerõsök és ismeretlenek
együttes jó hangulata, amit a börzsönyi

kirándulás alkalmából érez-
tem vasárnap. Évtizedekkel
ezelõtt az emberek ezrei jár-
ták az erdõket, mezõket. Is-
meretségek, barátságok, sze-
relmek szövõdtek, sokkal
jobban mûködött a közösségi
élet, a társadalmi együvé tar-
tozás egészséges szemlélete.
A gyerekek, családok össze-
fogása, civil programok szer-
vezése lehet a jövõ építésének
egyik záloga!”

A rendezvénysorozat fõ támogatói:
Szt. Jakab Zarándok Egyesület; FÉTIS
IPAROS CENTRUM; Göd Önkor-
mányzatának Sport Bizottsága; Életfor-
rás Alapítvány; Váci Egyházmegye; Bu-
dapest Sportiroda

WAGNER LÁSZLÓ

FOTO: 

Õszi gyalogtúra
Belépés családostul

Október 28-30-ikán rendezte a Gödi SE Sakk
Szakosztálya a Huzella Tivadar Általános Isko-
la ebédlõjében a VI. Iván Kovács László Sakk
Emlékversenyt, melyen 18-an vettek részt. A
résztvevõ egyesületek: Gödi SE 7 fõ, Zentai
Vasutas 4 fõ, Váci Sakk Club SE 3 fõ, Fót 2 fõ,
Alagi DSK 1 fõ, Szob 1 fõ. A versenyt Zahorán
Sándor úr nyitotta meg, és õ adta át a díjakat is.
A 2x1 órás és 2x15 perc rájátszásos, 9 fordulós
„svájci” hazai minõsítõ verseny gyõztese Sallai
Péter, a Gödi SE játékosa lett 8 ponttal. A csa-
patversenyt is a Gödi SE nyerte. Minõsítési

osztályonként az 1-3. helyezettek érmet, a leg-
eredményesebbek sakk-könyv különdíjat kap-
tak. A gyõztes és a gyõztes csapat emlékserle-
get vehetett át. A versenyt a sakk szakosztály
vezetõje szervezte és vezette le kézi párosítás-
sal.

Szeptember 10-11-én rendezte a Pest megyei
Sakk Szövetség a megyei egyéni bajnokságot
Dunaharasztin, ahol a mesterjelöltek versenyé-
ben Fekete József 2. helyezést ért el. A III. osz-
tályúak versenyében Mázló Attila 2. helyezett
lett. Gratulálunk!

A Pest megyei I. osztályú Csapat Bajnokság
elsõ fordulóján, október 23-án a Duna Csárdá-
ban a Gödi SE I. – Gödi SE II. 3,5:6,5. A máso-
dik fordulóban, november 6-án Váci Sakk Club
SE – Gödi SE I. 5:5. A bajnokság állása a 2. for-
duló után: 1. Zsámbék I 17; 2-3. Gyömrõ,
Dunaharaszti 11; 4-6. Törökbálint, Gödi SE II.,
Vác 10, 5; 7-9. Szob, Erdõkertes,
Szigetszentmárton 9, 5; 10-11. Budakalász, Érd
9; 12. Gödi SE I. 8,5; 13. Dunakeszi 8; 14. Fót
6,5; 15. Zsámbék II. 0 ponttal.

Antal György Bálint
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A Göd SE kajakozói õsszel sem pi-
hennek. A versenyévad végeztével,
az alapozás megkezdésével a Hérak-
lész Bajnokprogram – országos, ál-
lami utánpótlás-menedzselési prog-
ram – válogatottjainak egy amolyan
õszi felmérõn kellett megmutatniuk
aktuális erõnlétüket. Ezúttal azonban
nem ülhettek kedvenc sporteszköz-
ükbe, a kajakba. A felmérésnek –
melyre Budapesten, november hu-
szadikán került sor – korosztályon-
ként és nemenként két „mûsorszá-
ma” volt, melyek összesítése alapján
lehetett a fiatal, utánpótláskorú: ifi,
serdülõ és kölyök sportolókat rang-
sorolni. A nemegyszer húsz fölötti

mezõnyökben a gödiek is remekül
helyt álltak; teljesítményük alapján
azonban kiemelkedik összetett do-
bogós helyével az ifik közt induló
Pélyi Dávid, aki mindkét számot
megnyerve állhatott a dobogó tetejé-
re, valamint a szintén ifi Cseh Ádám,
aki végül bronzérmes helyen vég-
zett. A serdülõk között Hamar Péter
második lett. S, hogy mi volt ez a két
erõpróba? A Cooper futás – az álló-
képesség hagyományos felmérése:
tizenkét perc alatt teljesített távolság
– és a háromszáz méter leúszása. A
hajók egyelõre téli álmukat alusz-
szák...

VASVÁRI FERENC

Utánpótlás kajak-kenu felmérõ: 
a gödiek ezúttal is dobogón

A GÖDI SE I. csapata a Pest me-
gyei I. osztályú sakk Csapatbajnok-
ság 3. fordulójában november 20-án
a DUNA CSÁRDÁBAN FÓT csa-
patát fogadtuk és megszereztük elsõ
gyõzelmünket 6,5 : 3,5 arányban.
Nyertek: Starosta János, Kónya Kár-
oly, Pataji György, Fülöp József,
Mázló Attila. Döntetlent ért el:
Malinik Attila, Antal György Bálint
és Dávid Béla. AGÖDI SE II. csapat
SZOBON 8,5 : 1,5 arányban nyert.
Abajnokság állása a 3. forduló után:
1. Zsámbék I. 24,5 , 2. Gyömrõ 19,5
, 3. GÖDI SE II.19, 4. Törökbálint
17,5 , 5 – 6. Dunaharaszti, Érd 17, 7.
GÖDI SE I. 15,8. Vác 14,5, 9. Erdõ-
kertes 12 ,10 – 12. Dunakeszi, Szob,
Szigetszentmárton 11, 13. Fót 10,
14. Budakalász 9, 15. Zsámbék II. 2
ponttal.

November 12-én, Gödöllõn a

Pest megyei Általános Iskolai egyé-
ni versenyen Érsek Laura a II. kor-
csoport leány versenyén 7 forduló-
ból 3,5 ponttal elsõ helyezést ért el.
Érsek Ákos az I. korcsoport fiúk ver-
senyén 2 ponttal 6. lett. November
19-én, Budakalászon a Tusi Kupa
versenyen Érsek Laura a II. korcso-
port leány versenyén 7-bõl 3 ponttal
a 3. helyen végzett. Érsek Ákos az I.
korcsoportban a fiúk versenyén 2
ponttal 3. lett. November 26-án, Gö-
döllõn, az Egyéni Diákolimpián Ér-
sek Laura korcsoportjában 7-bõl 4
ponttal a 4. helyen végzett Érsek
Ákos korcsoportjában 2,5 ponttal a
16. helyet szerezte meg
Az alábbi honlapon a Pest megyei
sakkélet legfrissebb információit 

lehet megtalálni:
www.sakkbill.freeweb.hu

GYÖRGY BÁLINT

SS  AA  KK  KK  -  HHIIRREEKK

A Dunakanyarban Dunakeszin, Gö-
dön, Vácon, Verõcén, Nagymaroson,
Szobon és Révalmáson van számottevõ
kajakos élet. A Gödi Kajak Szakosztály-
nak közel nyolcvan versenyzõje van.
Két kitûnõséggel, a 18 éves Kemencei
Viktorral és a 16 éves Kulifai Tamással
beszélgettem, akik októberben az ifjúsá-
gi világbajnokságon képviselték hazán-
kat Ausztráliában.

Kemencei Viktor a Huzella Tivadar
Iskolában járt általánosba, ahol minden
sportágat „megkóstolt”, s végül 1998-
ban a kajakozást választotta. A fiatal te-
hetség eddig tíz magyar baj-
noki aranyérmet nyert: - A
siker 1999-ben kezdõdött el,
amikor a gyermek kategóriá-
ban K4 2000 méteren Velen-
cén nyertünk. Az elmúlt
években eddig hatszor sík-
vízi, négyszer a maraton ka-
tegóriában nyertem magyar
bajnoki címet. A számomra
legértékesebbet 2004-ben, a
21 km-es maratonin, egyes-
ben nyertem. Nem volt kön-
nyû ötven induló között elsõnek lenni –
emlékszik vissza a „régi idõkre”.

- Melyik áll hozzád közelebb?
- A maratoni verseny!
- Mikor lettél a magyar válogatott

tagja?
- Emlékszem 2001 augusztusában ke-

rültem be a serdülõ válogatottba, és már
abban az évben felállítottam eddigi csú-
csomat, három magyar bajnokságot sze-
reztem: K2 10 kilométeren (Kósa Máté-
val), 500 és 1000 méteren. Érdekes,
hogy Kósával egy napon születtünk. Az
elmúlt évben bekerültem az ifjúsági vá-
logatottba.

- További terveid?
- Jövõre már a felnõttek között ver-

senyzem, és természetesen szeretnék el-
jutni a válogatottságig. Gondolatban –
persze fizikailag is - már készülök a
2007-es maratoni VB-re, melyet Gyõr-

ben rendeznek. Atöbbit még ki sem me-
rem mondani…

Kulifai Tamás 1999-ben kezdett el
kajakozni, ma már saját hajója van. Ma-
gyar bajnokságon eddig nyolcszor álha-
tott fel a dobogó legmagasabb fokára.

- Az én sikersorozatom is 1999-ben
kezdõdött, amikor K2-ben gyõztünk az 5
km-es maratonin. S milyen érdekes, szá-
momra is a 2001-es esztendõ hozta meg
az eddigi egyik legnagyobb sikert. K2-
ben a 10 km-es maratonin, síkvízen pe-
dig a 500 és 1000 méteren vívtuk ki a
gyõzelmet. Másodszor idén voltam ilyen
eredményes, K1-ben a 15 km-es marato-
nin, K2-ben 15 km-en és K1-ben 2000
méteren nyertem. Mindkét versenyszá-
mot egyformán szeretem. 

Tamás tervei között szerepel a jövõ évi
athéni síkvízi EB, majd a franciaországi
maraton Vb és az EORV (Európai Olim-
piai Reménységek versenye). – Vala-
mennyin szeretnék a helytállni! – vágja rá
elszántam kérdésemre. 2007-ben ismét
irány Ausztrália, ahol az ifjúsági VB-n
szeretne jó eredménnyel kirukkolni. Ott,
ahonnan nemrég érkeztek haza. Október
15-16-án a kenguruk földjén versenyez-
tek az ifjúsági VB-n. Akét gödi fiatalem-
ber a K2-ben, a 21 km-es távon indult, s
húsz rivális versenyzõ között a hatodik
helyen értek célba. – Amagyar ifi csapat-
ból mi szerepeltünk a legjobban – mond-
ják szinte egyszerre, pedig a verseny elõtt

kisebb betegségen is átestek, ami bizony
meglátszott az eredményen is. De szeren-
csére a fiúk nem bosszankodnak – nincs
is miért -, s már a jövõre koncentrálnak.
Az újabb versenyekre, s reméljük az
újabb világraszóló sikerekre. 

Sport és tanulás. Az életükben jól egé-
szítik ki egymást. Mindketten Vácon ta-
nulnak. Viktor jövõre érettségizik a Ki-
rály Endre Szakközépiskolában, magas
építész szeretne lenni. Tamás a
Boronkay György Gimnázium és Szak-
középiskola másodikos tanulója. Mind a
két fiú jól tanul, pedig heti kilenc-tizen-
egy edzésen vesznek részt, ám õk komo-
lyan veszik a tanulást és a versenyzést.
Ezért sem meglepõ az eddig elért siker-
sorozatuk. Edzõik Sinkó László és Mak-
rai Tamás.

További sok sikert kívánunk!
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Tizennyolcszoros magyar bajnokok:
Kemencei Viktor és Kulifai Tamás
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Egy kis csapat-történet...

A Gödi Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztálya 1995-ben alakult, ’96-óta
szerepel az ország legerõsebb megyei baj-
nokságában, a pest-megyeiben. 2000-ben
elsõként nyerték el a „Kóczán Mór Ván-
dordíjat”, melyet Göd város legjobb csapa-
ta és egyéni sportolója érdemli teljesítmé-
nye alapján. Miután megnyerték 2002-ben
a bajnokságot – ’99-ben és 2000-ben
„ezüstös” helyen végeztek –,  két szezont
az NB III-ban versenyeztek. Mivel a csa-

pat egyik része a nemzeti, a másik a me-
gyei legjobbak közt állt az asztal mellé, a
két gárda egyidejû szerepeltetése nagy
anyagi megterhelést jelentett. Szponzoruk
gyakorlatilag nem volt, ezért a nemzeti
bajnokságban való részvételüket vissza
kellett mondaniuk. Azóta egy nagyon ütõ-
képes, stabil gárdát sikerült összekovácsol-
niuk, rendkívül jó játékosállományuk van,
a megyében a legtöbb játékossal rendelke-
zõ csapat a gödi. 

Közel húsz ember látogatja rendszere-
sen az edzéseket, a Németh László Általá-
nos Iskola tornatermében a terem adottsá-
gaiból adódóan öt asztalon folynak a fog-
lalkozások. Gulyás Miklós – a csapat
edzõje – a felsõgödi oktatási intézmény
igazgató-helyettese, ping-pong szakkört
tart a nebulóknak, húsz-harmincan vá-
lasztják  e játékot délutáni elfoglaltságuk-
nak. Gulyás tanár úr – aki maga is megyei
szintû játékos volt egykor – huszonkét éve
tanít az iskolában biológiát, földrajzot, az
oktatás és nevelés mellett a sport a hobbi-
ja, õ szerettette meg a helybéli gyermekek-
kel a sportágat, még 1983-ban, azóta nõtte
ki magát a klub. Az esti edzésekre húsz fel-
nõtt jár, közülük tizenketten játszanak a

bajnokságban. A csapat legfiatalabbja tíz
éves, legidõsebbje nyolcvan esztendõs –
mellesleg a Gödi SE egykori, kilencvenes
évek végi elnöke, Tóth B. Zoltán. 

Mûködés…

A szakosztály – melynek irányítói  fel-
adatait Fojt Attila látja el – a Gödi SE-n be-
lül mûködik, a klub költségvetésébõl jut
forrás a legfontosabb mûködési feltételek-
re – részben az utazásra és a felszerelések-
re. Gulyás mester kiemelt néhány példát:
egy szezon közel száz kaucsuklabdát fo-
gyaszt el, egy labda ára két-háromszáz fo-
rint között mozog, ez húsz-harmincezer
forintot jelent évente. Egy ütõ kétoldali bo-
rítása minimum tízezer forint, a faütõ ön-
magában hat-nyolcezer, a versenyek,
edzések alkalmával versenyzõnként leg-
alább két garnitúra borítás fogy évente.
Egy asztal nyolcvanezer körül, a háló ára
tízezer körül mozog. Nem beszéltünk még
az utazásokról és a mezekrõl. Van kiadás
bõven, bizony a versenyzõknek is zsebbe
kell nyúlniuk.

Eddig a szakosztály szerencsés helyzet-
ben volt, mert az iskola igazgatója, Lukács

Istvánné nagyon kedvezményesen bocsá-
totta számukra a tornatermet, a jövõben
azonban félõ, hogy drágulás lesz a terem-
bérlet tekintetében. Atámogatók közül ki-
emelkedik a Rekord KFT, mely az utazás-
ban segít anyagilag, illetve Balázsovits Já-
nos személye, aki egy garnitúra mezt biz-
tosított a játékosok számára. Az ütõ meg-
vásárlását csak a bajnokságban szereplõk-
nek finanszírozza a klub.

A szakosztály egyik kiemelkedõ ese-
ménye, az immár hetedik esztendeje au-
gusztus huszadikán megrendezésre kerülõ
Göd - Rekord kupa Asztalitenisz-verseny
– az eseményrõl a Gödi Körkép hasábjain
már olvashattak. Aversenyen a közeli tele-

pülések lakói is részt vesznek. Ezévben a
Balázsovits Sportcsarnok avatásakor a
mozgássérült sportolóknak is rendeztek
egyéni- és csapatversenyt, több mint ötven
fõ részvételével.

Játékosok…

No és engedtessék meg felsorolni a já-
tékosokat,akik a sikeres szereplésben részt
vettek. Hat csapat ellen játszott Szigeti Bé-

la, aki 17 mérkõzést nyert (átlag: 2.8 négy-
bõl) és Újvári Tibor, aki 17 mérkõzést
nyert (átlag: 2.8); öt csapat ellen játszott
Nagy László, aki 14 mérkõzést nyert (át-
lag: 2.8); négy csapat ellen játszott id. Gu-
lyás Miklós, aki 14 mérkõzést nyert (átlag:
2.5); három csapat ellen lépett pályára Fé-
lix Tibor, aki 10 mérkõzést nyert (átlag:
3.3); két csapat ellen ifj.Gulyás Miklós, aki
6  mérkõzést nyert (átlag: 3), egyszer pedig
Fojt Attila és Hajdú Zoltán játszott, 3 illet-
ve 1 gyõzelemmel. Páros eredmények:
Szigeti-Újvári 2, Nagy-Újvári 2, Félix-Ifj.
Gulyás 1, Fojt-Szigeti 1, Félix-Szigeti 1,
ifj. Gulyás-Újvári 1, id. Gulyás-Szigeti 1,
id. Gulyás-Újvári 1.

Mesteri összegzés...

A bajnoki fordulókat Gulyás Miklós
eképpen értékelte:„hét fordulóból hat gyõ-
zelem! Az utóbbi évek legeredményesebb
sorozatán van túl a gödi csapat, hét fordu-
lóból hat gyõzelmet aratott, 12 pontot
gyûjtött, egy veresége van az elsõ helyezett
csapattól. Pillanatnyilag a tabella második
helyét foglaljuk el holtversenyben; Dabas,
Göd és Szentendre azonos pontszámmal
verseng a dobogós õszi helyezésekért.
Göd három olyan csapatot is legyõzött,
akiktõl az elõzõ szezonban kikapott, mér-
kõzésarányunk: 88:38. Eddigi eredménye-
ink: Göd – Aszód 10:8; Tóalmás – Göd
6:12; Dabas – Göd 11:7; Göd – Gödöllõ
14:4; TEVASzentendre – Göd 2:16; Göd
– Vámosmikola 12:6; Göd – Vecsés 17:1.
Még négy mérkõzés van hátra, bízunk a
további jó szereplésben, az elsõ három kö-
zött szeretnének végezni. Dobogón lesz a
csapat, ez volt a célkitûzés!”

SZÖVEG ÉS FOTO: VASVÁRI FERENC

Hét fordulóból hat gyõzelem! 
Dobogón lesz a csapat, ez volt a célkitûzés!

A tizenkét fordulós Pest Megyei asztalitenisz bajnokságban a hetedik
forduló – no és hat gyõzelem – után már a dobogón érezheti magát a
Gödi SE csapata, mely idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordu-
lóját. Egyik november végi edzés-látogatásom alkalmával id. Gulyás
Miklós, a szakosztály edzõje volt beszélgetõtársam. Kérdeztem megala-
kulásról, történetrõl, sikerekrõl, fiatalokról, a „nagy öregekrõl”, mûkö-
désrõl és természetesen magáról az asztaliteniszrõl. Azöld asztalról és a
kaucsuklabdáról...

- amatõr asztalitenisz verseny,
egyéb kulturális programok -

Idõpont: 2005.dec.17. szombat
Helye: Piarista Szakiskola, 
Gimnázium és Kollégium 

Göd, Jávorka u. 18.

Asztalitenisz
10.00: Férfi egyéni; 

11.00: Nõi, gyermek és ifjúsági lány
egyéni; 12.00: Gyermek és ifjúsági

fiú egyéni; 
14.00: Páros küzdelmek. 

Nevezési díj: felnõtt, ifjúsági: 200 Ft; 
gyermek: 100 Ft

13.00:  E B É D 
Ára: 350 Ft

Fõszakács: Wichmann Tamás, 
9x-es kenuvilágbajnok 

15.00: Eredményhirdetés, filmes
beszámoló a családi sportnapokról;

Tombola

Egyéb programok
11-15.00: Kézmûves foglalkozás –

karácsonyi ajándékkészítés, 
mézeskalács-sütés; 12-14.00: 

Népzenei koncert, gyermektáncház;
Közremûködik: Katrinca együttes;
14.30: Nyelvtanulási lehetõségek

külföldön. Európai Uniós támogatási
lehetõség ismertetése. 
Elõadó: Mokos Béla

Acsaládi nap fõvédnöke: Dr. Beer
Miklós váci  püspök

Fõ támogatók: 
Göd Sport Bizottsága; Életforrás

Alapítvány; FÉTIS IPAROS
CENTRUM; Szt. Jakab Zarándok
Egyesület; Budapest Sportiroda; 

Váci Egyházmegye
Következõ programunk 

2006. január 21.: Családi farsang –
jelmezverseny, farsangi ételek, zene,

tánc, tréfás versenyek

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Tóth B. Zoltán és Granát Roland, a
legídõsebb és a legfiatalabb csapattag

Gulyás Miklós
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„A nép, amely sötétségben jár,
nagy fényességet lát, és az em-
berek hirdetik az örömhírt”. Õsi
prófécia, jövendölés az, amelyet
az elsõ karácsonyt várva vetettek
papírra, és amelyet azóta is min-
den esztendõben újra és újra fel-
idéznek.

Így advent vége táján valóban
rövidek a nappalok. Késõn érke-
zõ reggelekben és korán leszálló
estékben van részünk. Minden-
napjaink is igen sûrûek; év végi
zárás, karácsonyi nagybevásár-
lás, takarítás, ajándékkészítés,
családi programok torlódnak
egymásra. Mégis a hozzánk kö-

zelítõ ünnep, karácsony ün-
nepe egyre nagyobb fé-
nyességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk megér-
kezését, csendességét –
még talán akkor is, - ha
nincs kivel megosztanunk
ezt a napot.

Karácsony ünnepe az
egész keresztény világ szá-
mára egyet jelent: Jézus
születését, s ez által az örök
megújulást. E megújulási
törvény érvényes Göd vá-
rosának közösségére is.

Ilyenkor számot vethetünk tette-
inkkel, hogy mit építettünk, ho-
gyan éltünk az elõzõ karácsony
óta? Hogy sokat fejlõdtünk utak-
ban, terekben, épületekben, ren-
dezvényekben, közösségi élmé-
nyekben, az biztos. Ezeket mind
tiszta szívvel tehetjük a város ka-
rácsonyfája alá.

A szeretet parancsa mennyire
érvényesült és mennyire figyel-
tünk egymásra, ezt mindenki
csak saját maga válaszolhatja
meg. Karácsony ünnepekor erre
válaszolni kell, kimondatlanul is,
mert a karácsony titka a szeretet. 

Csukás István: Karácsonyi
vers mindenkinek címû versében
oly szépen fogalmazza meg ezt
más szavakkal:

„Szívünk legyen most a jászol,
ott ringassuk a Gyermeket,
a téli nap hóban gázol,
el ne veszejtse a hideg.
Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel!”

Minden gödi polgárnak kívá-
nom, hogy a szeretet és a vele já-
ró békesség tegye széppé ünne-
püket. Kívánom, hogy az új esz-
tendõt tiszta szívvel és újult erõ-
vel kezdhessük.

A következõ év választási év,
s közeleg mindaz, ami ezzel jár.
Sok a nyitott kérdés, amire me-
net közben kapunk válaszokat.
Bízom benne, hogy a kampány
megfelelõ mederben folyik
majd, s remélem, hogy ebben
partnerekre találok. Mindezen
megpróbáltatások ellenére, azért
2006 is döntõen hétköznapokból
fog állni, s mindannyiunk szá-
mára fontos, hogy legyen értel-
me a hétköznapoknak. Ezek so-

rán kell boldogulnunk, hogy éle-
tünk sikeres legyen. Amikor
most nekivágunk az új esztendõ
új feladatainak, azt kívánom
mindannyiunknak, hogy boldo-
guljunk közösen. Boldoguljunk
közösen a hétköznapokban és az
ünnepeken egyaránt, amelyek-
ben 2006-ban is bõven legyen
részünk!

Boldog karácsonyt és újesz-
tendõt mindenkinek!

DR. BÓTH JÁNOS

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Képviselõi fogadóóra
Dr. Bóth János országgyûlési képviselõ, Vác város polgármestere
2005. december 21-én fogadóórát tart Gödön a Pesti út 81. szám
alatti Városháza területén lévõ pártok házában. Az érdeklõdõ polgá-
rokat 16 órától várja a szocialista országgyûlési képviselõ.                 

(x)

Tisztelt Gödi Polgárok!



26

Szõd Nevelek
dûlõben

összközmûves
építési telkek

eladók. 
Érdeklõdni a 

06-30-770-230-as 
telefonszámon

lehet.  

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

• Humánszolgáltatás: Jó modorú, dis-
zkrét 50-es diplomás ffi idõs v. rászoruló
betegnél vállal kötetlen beszélgetést,
felolvasást, bármilyen segítséget. ( 06-
30-600-4030, Kovács László
• Különálló kisház szoba-konyha-
zuhanyzó hosszútávra kiadó. 06-30-
640-9640.
• Felsõgödön 1 szobás lakás hosszútávra
kiadó. 06-70-238-0876.
• 38 csöves Ergoline szolárium 130.000,-
Ft; digitális fényképezõgép 15.000,- Ft;
220 l-es új hûtõláda 40.000,- Ft; minõségi
új ülõgarnitúra 160.000,- Ft-ért eladók. 
06-30-273-9370.
• Eladó kiskutyák! Chow-chow

törzskönyvezett kiskutyák eladók faj-
tagyõztes szülõktõl! 06-30-999-1242,
06-30-905-7887.
• Gödi kozmetikába fodrászt, pedikûröst,
manikûröst és mûkörmöst felveszek.
06-27-330-609, 06-30-682-9235
• Angol órák egyéni igények szerint
gyerek és felnõttek részére. 06-27-
334-614, 06-30-856-1839 
• Tanárnõ alsó-, és felsõtagozatosok kor-
repetálását, humán tárgyakból felkészítést
vállal. 06-27-331-242, 06-20-828-
0957
• Gyermekszeretõ, leinformálható hölgy
gyermekfelügyeletet vállal 3 éves kortól.

06-27-331-800

Apróhirdetések

Az üzlet egyik tulajdonosa
Ulbrechtné Káli Erika, aki 17 éves
látszerészeti tapasztalatával szinte
mindent tud a szemüvegkészítésrõl.
Nagyon kellemes a belsõ tér kialakí-
tása és a kirakat is sok érdeklõdõt

vonz az optikába, ahol sógora,
Ulbrecht András fogadja az üz-
letbe látogatókat. 

- Nagyon kellemesek az eddi-
gi tapasztalataink. Sokan meg-
fordulnak nálunk, és gyakran
elõfordul, hogy az elégedett vá-
sárlók az ismerõseiknek is to-
vább ajánlanak bennünket.
Rendszeresen, különféle akciók vár-
juk az érdeklõdõket. Jelenleg min-
den szemüvegkeretbõl 20% kedvez-
ményt, valamint egy szemüvegtokot
adunk ajándékba. Kaphatók nálunk
igényesebb és egyszerûbb, fiatalos –
akár extravagáns – vagy konzervatí-

vabb keretek is, gyermekek számára
is árusítunk speciális kereteket.
Mindezt elérhetõ, alacsony áron. 

A hozzánk látogatók ingyenes
szemvizsgálatot is igénybe vehetnek,
elõzetes idõpont-egyeztetés alapján,

amennyiben a késõbbiekben ná-
lunk készíttetnek szemüveget.

Minden típusú lencsét forgal-
mazunk: kiemelhetjük a bifoká-
lis, multifokális (progresszív)
lencséket, amelyek japán és né-
met technológiával készülnek.
Vállaljuk továbbá dioptriás nap-
szemüvegek elkészítését is, de

hamarosan sínapszemüvegek, diopt-
riás síszemüvegek is kaphatók lesz-
nek nálunk. A Szemcsi Optikában
bárki találhat igényének megfelelõt.
Mindenkit szeretettel várunk!

KONDA SZILVIA

Mindent a vásárlókért!
Szemcsi Optika a Penny Market szomszédságában

Számítógépes
nyomdai elõkészítés,
szkennelés, gépelés

(szakdolgozat, 
beszámoló - 

magnórol, cd-rõl)
reális áron, igényes 

kivitelezésben.
Tel.: 06-20-355-1303
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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, központi helyen, 2 emeletes tégla építésû épület 

magasföldszintjén 53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes, egyedi
- gázkonvektoros fûtésû, kábeltévés, telefonos öröklakás + pince

eladó. Garázshely megoldható. 

Tel.: 06-30-292-7150

KÉTÉVES FEKETE
FÜRSTEIN OLASZ
PIANINO 490 EZER 

FORINTÉRT ELADÓ. 
TEL.: 06-70-366-3048

KIADÓ LAKÁS!
Az Oázis Lakóparkban
új, 75 m2-es 3 szobás
összkomfortos lakás
hosszútávra kiadó
T.: 06-30-479-0471

Gépelést, szkennelést,
szövegszerkesztést,

prezentáció készítést 
vállalok.

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

deditke@freemail.hu
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

Cipõjavítás, zippzárcsere,
szõnyeg és ruhatisztítás,

búvárszivattyú tekercselés.
Göd, Kincsem Park.

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