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Választás 2006

Mint közismert Sólyom László
köztársasági elnök az ország-
gyûlési képviselõ-választás el-

sõ fordulóját 2006. április 9-re,
a második fordulót 2006. ápri-
lis 23-ra tûzte ki. Az országos
Választási Iroda által kiadott
közleménybõl néhány hasznos
és fontos információ közreadá-
sával szeretnénk hozzájárulni
olvasóink tájékoztatásához, az
országgyûlési képviselõ válasz-
tás eredményességéhez. 

Összeállításunk a 3. oldalon.

1823. január 24. Ez a dátum áll Kölcsey Ferencnek A magyar nép zi-
vataros századaiból címû verse alatt, amely a magyar nép Himnuszá-
vá vált. Ezen a januári napon, a Magyar Kultúra Napján minden év-
ben emlékezünk... A Gödi Konzervatív Baráti Kör rendezésében a
Dunapart Üdülõ terme telt meg ünneplõkkel. Fóti Szilvia üdvözölte a
nagy számú közönséget, s mondott köszönetet a szereplõ versmondók-
nak, zenészeknek, táncosoknak s a támogatóknak. Minden jelenlévõt
meghívott az ünnepi beszéd és a mûsor utáni szeretetvendégségre. 

Összeállításunk a 11. oldalon.

Magyar Kultúra Napja

Ez is a télhez tartozik...

Jutalom a rendõröknek Áttetszõ szépségÕk a téli vízben is vidáman úszkálnak

Egy héten át az egészségrõl - a Huzellában Farsangi „átváltozások” - Belépés Családostul

A Magyar Kultúra Napján

Áprilisban 
indulhat 

az útépítés
Írásunk a 3. oldalon.

Három 
polgármester
a kistérségi

együttmûködésrõl
Írásunk a 12-13. oldalon.
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Ezt a címet adta Pregitzer Fru-
zsina, Jászai Mari-díjas színmû-
vész a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 25-én, az
Olajfa Mûvészházban tartott
elõadói estjének.  

A József Attila versbõl köl-
csönvett kérdést talán soha nem
érezhettük ennyire idõszerûnek,
mint napjainkban. Magunk is
nap mint nap keressük a védõ,
féltõ, szeretõ, biztos hajlékot
adó hazát, Magyarországot.
Olykor mindhiába…

Az 1990 óta Nyíregyházán
élõ mûvésznõ közel két órás
estjén többek között Karinthy
Frigyes, Dsida Jenõ, Reményik

Sándor, Ady Endre, Radnóti
Miklós gyönyörû gondolatait
tolmácsolta. Népdalokkal is
gazdagított mûsorával másfél
évtizede járja az országot és a
határon túli területeket is.
„Szolgálni szeretne minden
egyes nóta, vers, mese”. Úgy ér-
zem Gödön is jó szolgálatot tett
– még ha csak kicsinyke közön-
ségnek is.

„Angyal szállt át a színen” –
szokták mondani színházi em-
berek egy-egy nagysikerû elõ-
adás alkalmával. Január 25-én
alighanem átszállt az angyal az
Olajfa Mûvészház galériáján.

R. K.

Uram, nem látta Magyarországot?

Madách Imre síremlékéhez is ellátogat-
tak a kirándulók Sztregovára, a szülõi
ház - kastély - parkjába.

A Felvidékre tett kirándulás résztvevõ-
inek csoportképét közkívánatra közöl-
jük: a januári lapszámban olvashatták
a beszámolót a Farkas Márton és
Himann László tanárurak, valamint
Sumina Vilmosné Erzsike által szerve-
zett útról és gazdag programról. 

A Nótakedvelõk klubjának látogatói „elkezdték a 2006-os
évadot” a Dunapart Üdülõben. Egyre többen mutatnak érdek-
lõdést az ilyen kötetlen, közösségi szórakozást biztosító prog-
ramok iránt, s még a téli nagy hidegben is hajlandók tenni –
kimozdulni a jó meleg otthonból – az összetartozás átélésének
érdekében. A klubalapító Szegedi Sándor távollétében is meg-
tartották soros összejövetelüket, ahol Czagány Mária (a ké-
pen) és Czipó István nótaénekesek adtak mûsort Kovács Géza
(szintetizátor - a képen) és a soltvadkerti Frey László (gitár -
a képen) zenei kíséretével.

Civil kezdeményezések
nemzeti értékeink ápolására
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A Választási Iroda levelével együtt
kézhez kap(ta)ja a választói névjegy-
zékbe történõ felvételérõl szóló Érte-
sítõt, valamint a képviselõjelölt aján-
lásához szükséges ajánlószelvényt.

Amennyiben Ön csak a második
fordulóban jogosult szavazni, az
ajánlás jogával még nem élhet, így
ajánlószelvényt nem kapott. Ha az
Értesítõn feltüntetett adatai tévesek,
kérjük, forduljon a polgármesteri hi-
vatalhoz!

Mire való az ajánlószelvény?

Ahhoz, hogy valaki egyéni vá-
lasztókerületi jelölt lehessen, leg-
alább 750 választópolgár érvényes
ajánlását kell összegyûjtenie. Jelöltet
ajánlani nem kötelezõ, de ha Ön élni
kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy
teheti meg, ha a kitöltött, és saját ke-
zûleg aláírt ajánlószelvényt átadja a
támogatni kívánt jelöltnek, vagy
megbízottjának.

Az ajánlószelvények gyûjtése
2006. március 17-ig történhet. Az
ajánlás nem vonható vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több je-
löltet is ajánlott, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen.

Mit kell tudni 
a szavazás helyérõl?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az
Értesítõn feltüntetett szavazókörben
szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadá-
lyozva van (például egészségi álla-
pota folytán), úgy a szavazást meg-
elõzõen a jegyzõtõl kérhet mozgóur-
nát. Ebben az esetben a szavazat-
számláló bizottság két tagja fogja
Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát legvégsõ esetben a sza-
vazás napján kérhet a szavazatszám-
láló bizottságtól.

Hogyan szavazhat,
ha a szavazás napján
a lakóhelyétõl eltérõ 

településen tartózkodik?

Ha Magyarországon, de lakóhe-
lyétõl eltérõ településen tartózkodik,
a jegyzõtõl kapott igazolással sza-
vazhat. Igazolás személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésõbb
2006. április 7-ig kérhetõ. Ha aján-
lott levélben kéri az igazolást, a kére-
lemnek 2006. április 4-ig meg kell
érkeznie a jegyzõhöz. Fontos tudni-
való, hogy akár az elsõ, akár a máso-
dik fordulóra kér igazolást, azt a fen-
ti idõpontig kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell
adnia: nevét, személyi azonosítóját

(ismertebb nevén személyi szám),
lakcímét, annak a településnek a ne-
vét, ahol a szavazás napján tartózko-
dik, az igazolást az elsõ, a második
vagy mindkét fordulóra kéri-e. Az
igazolás birtokában Ön az igazolá-
son megjelölt település bármely sza-
vazókörében szavazhat.

Ha a szavazás napján külföldön
tartózkodik, hazánk nagykövetsé-
gén vagy fõkonzulátusán adhatja le
szavazatát. Ennek érdekében a lakcí-
me szerinti jegyzõnél kell kérnie a
külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételét személyesen, meghatal-
mazott vagy ajánlott levélben kérhe-
ti, amelynek legkésõbb 2006. már-
cius 17-én 16.00 óráig kell megér-
keznie a jegyzõhöz. 

Hol szavazhat, 
ha lakóhelyet változtat
a két választási forduló

között?

Az elsõ és második választási for-
duló között lakóhelyet változtató vá-
lasztópolgár a második fordulóban
nem az új, hanem a korábbi lakóhe-
lyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcíme bejelentésekor az ügyin-
tézõtõl szavazásra szolgáló lakcím-
igazolást kap. Ezen igazolás birtoká-
ban keresheti fel az Értesítõben meg-
jelölt szavazóhelyiséget.

Mit vigyen magával 
a szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a
személyazonosságát megfelelõen
igazolja az alábbi igazolványok va-
lamelyikével

a) lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvány (azaz
a régi típusú személyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú), útlevél, 2001.
január 1-jét követõen kiállított kár-
tyaformátumú vezetõi engedély,
ezek azonban csak érvényes lakcím-
igazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik a szavazás napján, akkor
az “Igazolás a lakóhelytõl eltérõ he-
lyen történõ szavazáshoz” megneve-
zésû nyomtatványt kell magával vin-
nie a szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet
változtatott, vigye magával a “Sza-
vazásra szolgáló lakcímigazolás a
második fordulóban” elnevezésû
nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az Értesítõt a
szavazatszámláló bizottság munká-
jának megkönnyítése érdekében a
szavazásra vigye magával.

Szavazni csak személyesen, reg-
gel hat órától este hét óráig lehet.

Választás 2006
Mint közismert Sólyom László köztársasági elnök az országgyûlési képviselõ-választás
elsõ fordulóját 2006. április 9-re, a második fordulót 2006. április 23-ra tûzte ki. Az or-
szágos Választási Iroda által kiadott közleménybõl néhány hasznos és fontos információ
közreadásával szeretnénk hozzájárulni az olvasók tájékoztatásához, az országgyûlési
képviselõ választás eredményességéhez. 

A Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete
lapunk megjelenésével egy idõben tárgyalja a
városban épülõ 22-25 kilométer aszfaltozott
út tervezõi és kivitelezõi munkájára kiírandó
közbeszerzési pályázatot. 

Mint közismert a Városi Önkormányzat
még tavaly döntött arról, hogy a lakossággal
együttmûködve a település legjelentõsebb út-
építési programját valósítja meg 2006-ban.
Széles körû lakossági és szakmai elõkészítés
után a programban résztvevõ utcák ingatlan
tulajdonosai 72 ezer forint önrészt vállaltak,
melyet három éven keresztül törleszthetnek a
hitelnyújtó pénzintézetnek. A képviselõ-tes-
tület döntése alapján a lakossági hozzájárulá-
son kívül 504 millió forint hitelt vesz fel az
útépítésre az önkormányzat. E mellett a vá-
rosatyák 27 millió forint hitel felvételt sza-
vaztak meg a csapadékvíz elvezetés munká-
latira.

A képviselõ-testület januári zárt ülésén vá-

lasztotta ki a hitelt nyújtó bankot a pályázatra
jelentkezõ három bank közül. A gyõztes az
önkormányzat számlavezetõ pénzintézete, az
OTP Bank Rt. lett  – tájékoztatta lapunkat
Sándor István polgármester, aki elmondta a
képviselõ-testület egyhangú döntéssel tette le
voksát az OTP Bank Rt. mellett.  – Az önkor-
mányzat által felkért pénzügyi szakemberek
elemezték a benyújtott pályázatokat – tette
hozzá. - A hitel kamatkondíciója, rendelkezés-
re bocsátása, lebonyolítása, idõtartama, és né-
hány egyéb tényezõ figyelembe vételével a
legjobb ajánlatot az OTP adta. E feltételek is-
meretében 650 millió forint hitelkeretben álla-
podtunk meg. 

- Ez a hitelcsomag három tételt tartalmaz;
504 milliót az útépítésre, 27 milliót a vízelve-
zetõ rendszer kiépítésére, s az ugyancsak ta-
valy megszavazott 50 millió forintot, amely a
termálfürdõ régi faépülete helyett épülõ új fo-
gadóépület beruházási költségeit finanszíroz-

za – folytatja Pinczehelyi Tamás alpolgármes-
ter. A mûszaki beruházás elõkészítését irányí-
tó szakember lényeges szempontként kiemeli:
- Nagyon fontos, hogy a 650 millió forintos
hitelcsomagból – a három beruházásra tavaly
megszavazott 581 millió forintnál – nagyobb
összeget csak a képviselõ-testület újabb dön-
tése után vehet fel a város, amennyiben több
hitelre lenne szüksége. Hiszen elõfordulhat jó
néhány ésszerû megoldás, mely idõközben új
döntés elé állít bennünket.

A két politikustól megtudtuk, hogy a képvi-
selõ-testület február 16-án rendkívüli ülésen
tárgyalja – többek között – a 22-25 kilométe-
res útépítés tervezõi és kivitelezõi munkájára
kiírandó közbeszerzési pályázatot. A bankfe-
dezet birtokában kiírt kivitelezõi pályázat
nyertesét remélhetõleg március végéig kivá-
lasztja a pályázók közül a képviselõ-testület, s
várhatóan április elején kezdõdhet az útépítés.

(Vetési)

Áprilisban indulhat az útépítés
Már csak a tervezési és kivitelezõi közbeszerzési pályázat van hátra
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Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétõl
2131 Göd, Pesti Út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
( 27/530-030, Fax: 27/345-279

M E G H Í V Ó
Tisztelt gödi Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Göd Város 
Önkormányzat Képviselõ-testülete rendkívüli ülését

2006. február 16-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:
1./ Ingatlan átminõsítése, értékesítése

Elõterjesztõ: Pinczehelyi Tamás alpolgármester
2./ Temetõtábla egy részének elõvásárlási jogáról történõ

lemondás megtárgyalása
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

3./ 4374/2/A/8-9 hrsz.-ú ingatlanok elõvásárlási jogáról való
lemondás 
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

4./ Közbeszerzési pályázati kiírás
- Lakossági hozzájárulással épülõ utak (tervezõi és
kivitelezõi pályázat)
- Strandfürdõ öltözõ kivitelezõi pályázat  
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

5./ Pályázat benyújtása és pályázati önrész biztosítása
- Kossuth utca útépítés
- Nemeskéri út (Újtelepi elágazástól Alagút utcáig)
felújítás
- Lenkey utcai óvoda  felújítás 
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

6./ Jávorka utcai gyógyszertár feletti tetõtéri lakás
értékesítése
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

7./ Bölcsõde építéséhez ingatlan megszerzése
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

8./ Labdarúgó pálya kezelõi jogának megszüntetése
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

9./ Bizottsági külsõs tagok megválasztása
Elõterjesztõ: Sándor István polgármester

10./ Tájékoztató a képviselõi vagyon-nyilatkozatok leadásáról
Elõterjesztõ: Salamon Tamás ÜJKB elnök

11./ Képviselõi és polgármesteri illetményalapból eredõ kor-
rekciók
Elõterjesztõ: Dr. Szinay József jegyzõ

Göd, 2006. február                                            SÁNDOR ISTVÁN

POLGÁRMESTER

Értesítés a kötelezõ 
kéményseprõ-ipari 

feladatok ellátásának 
idõpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 27/1996. (X.30.) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipa-
ri közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - Göd város köz-
igazgatási határain belül - 2006. február 01-tõl 2006. május
31-ig arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóink látják el,
valamint díjat szednek.
Tisztelettel: 

Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.
Váci kirendeltségének vezetõje

A február eleji önkormányzati
szakbizottsági ülések sorában a
Városfejlesztési Bizottság mel-
lett a Sport Bizottság (SB), a
Közbeszerzési Bizottság (KbB)
és a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság (KOB) is ülésezett.

A KbB az Iván Kovács Lász-
ló szoborra kiírt pályázatra beér-
kezõ egyetlen jelenkezõ tervét
értékelte. Kubisch Károly buda-

pesti mûvész bemutatta a szo-
bor-makettet, s indokolta a meg-
oldást. Több hozzászólásban
kérték – Csáki József, Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ –, hogy az
egyébként szimpatikus, jó kiál-
lású, a költõ Iván Kovács Lász-
lót ábrázoló szobortervhez ké-
pest változtatást szeretnének
olyan tekintetben, hogy egy di-
namikusabb alak jobban fejezze
ki a forradalmiságot, és a fiatal
hõs öntudatos magabiztosságát.
Azzal a feltétellel viszik tovább
a tervjavaslatot a testület elé, ha

a helyszínbejárás után a terepbe
helyezés terve már a kért változ-
tatásokat figyelembe véve ké-
szül el. Kubisch Károly a segítõ
szándékú véleményeket konst-
ruktívan fogadta, s megígérte a
szükséges változtatásokat. 

A POFOSZ jelen lévõ elnök-
helyettese örömét fejezte ki,

hogy a város szoborállítással
tiszteleg a gödi mártír emléke
elõtt, s a szervezetük támogatá-
sáról biztosította a bizottságot és
a jelenlevõket kérve, hogy a szo-
bor felállításának költségeire irá-
nyuló pályázatot idõben nyújt-
sák be, mert várhatóan sok je-
lentkezõ lesz majd a jubileumi
megünneplésére, és az emlékek
állítására szánt pénzösszegre.

A KOB ülésen a városi peda-
gógiai intézmények vezetõi is
részt vettek. Az 1. sz. Óvoda ve-
zetõje, Feszler Gézáné az 1910-
ben épült régi iskola és óvoda-
épületek állagának javítását kér-
te a bizottságtól, s azt, hogy a
Képviselõ-testület elõtt támo-
gassák õket a fûtés korszerûsíté-

sében, s a ledõlés-veszélyes ké-
mény problémájának megoldá-
sában.

Horváth Ferenc, a Huzella is-
kola igazgatója hasonló gondo-
kat ecsetelve kérte, hogy a fûtési
rendszerük felújítására egyszer
már megszavazott összeg vissza-
vett maradványrészét juttassa
nekik vissza az ÖK. 

Csáki József, Fodor Zsófia,
Mudri József bizottsági tagok,
valamint Kruzslicz István ta-
nácsnok a testület elõtti támoga-
tásukról biztosították a kérelme-
zõket – hiszen a gyerekeknek
van szükségük a biztonságos, és
jól mûködõ iskolára, óvodára.

Aktuális 

Kubisch Károly szobrászmûvész
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A Képviselõ-testület Városfejlesztési Bizott-
sága február 6-ai ülésén Markó József elnök-
letével megtárgyalta a vagyongazdálkodási
rendelet módosítását, véleményezte a vízfo-
lyások használatba adásáról szóló szerzõdést,
tájékoztatót hallgatott meg a hulladékgazdál-
kodás megoldásának kistérségi lehetõségei-
rõl, belterületbe vonási kérelmekben foglalt
állást.

Dr. Szinay József jegyzõ elõterjesztése alap-
ján a VfB egyhangú szavazással javasolja a
Képviselõ-testületnek, hogy az önkormányza-
ti vagyon hasznosításának, használatának és
forgalmának rendjérõl szóló 18/1999. (VI.
22.) sz. Ök. Rendeletet módosítsa. 

Hosszas szakmai vita után ugyancsak egy-
hangú szavazással fogadta el a bizottság a víz-
folyások használatba adásáról szóló szerzõ-
dés-tervezetet azzal a kikötéssel, hogy az ön-
kormányzat határozatlan idejû szerzõdést kös-
sön a víztársulattal. 

Dr. Mogyorósi József a hulladékgazdálko-
dás kistérségi megoldásainak lehetõségeirõl
tájékoztatta a VfB tagjait. A szakember a Du-

nakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társu-
lás képviseletében elmondta, hogy jelenleg az
alapokhoz keresik a megoldási javaslatokat.
A hozzászólásokból egyértelmûvé vált, hogy
két alternatíva „ütközik” egymással. Többen
amellett foglaltak állást, hogy a városi hulla-
dék elhelyezés kérdését csak kistérségi égetõ
építésével lehet gazdaságosan megoldani. A
másik nézet továbbra is a lerakóban látja a
megoldást, hozzátéve, ha a jelenlegi lerakó
megtelik, akkor távolabb kell szállítani a hul-
ladékot, amely azonban jóval nagyobb költ-
séget róna a városra. Abban „mindkét” állás-
pont képviselõi egyetértettek, hogy már a
döntés elõkészítõ szakaszában helyi népsza-
vazást kell kiírni. A Városfejlesztési Bizott-
ság egyhangú határozatban mondta ki, felké-
ri Göd Város Önkormányzatát arra, hogy ja-
vasolja a kistérségi társulásnak, készíttessen a
hulladékgazdálkodásra vonatkozóan tanul-
mánytervet és szakértõi véleményt, amit a bi-
zottság elé terjesszen be megtárgyalásra.

Pál Katalin városi fõépítész ismertette azon
helyrajzi számú területeket, melyek belterü-

letbe vonását javasolja konkrét elképzelések
birtokában. A fõépítész elmondta, hogy a szer-
kezeti terv lehetõvé teszi a belterületbe vo-
nást, melynek költségeit a tulajdonosok fede-
zik. Kérésként fogalmazódott meg, hogy töm-
bönként vonják belterületbe a területet. E na-
pirend tárgyalása során is élénk szakmai vita
bontakozott ki, mely azzal a bizottsági határo-
zattal zárult, hogy Göd Város Önkormányzat
Városfejlesztési Bizottsága a gödi 037/1-6, a
037/9-42, a 037/70-74 és a 037/75-78 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonását javasolja, az-
zal a feltétellel, hogy a HÉSZ és a szabályozá-
si terv az egész temetõtáblára vonatkozóan
egyben készüljön el és kerüljön megtárgyalás-
ra a bizottság elé. A gödi 050/1-10 hrsz-ú in-
gatlanok belterületbe vonását a VfB – 6 igen,
2 tartózkodás - javasolja, azzal a feltétellel,
hogy a teljes 50-es területre vonatkozó HÉSZ
és szabályozási terv egységes szerkezetben
készüljön el és kerüljön a bizottság elé meg-
tárgyalásra.

V. I.

Konstruktív szakmai vita
Tanácskozott a városfejlesztési bizottság

 bizottsági  ülésekrõl

Droppán Györgyi mûvelõdési
ház igazgató tapasztalata, hogy
az intézményvezetõk által miden
évben leadott kérések nem jut-

nak el a képviselõ-testület elé.
Hamarné Kismartoni Adrienn
fõtanácsos kérte a bizottság tag-

jait, hogy a TESZ-tõl folyamato-
san érkezõ pótigényeket vigyék
a testületi ülés elé.

A Kastély Óvoda vezetõje,
Karaszek Ernõné szeretné, ha
szakemberek mérnék fel az épü-
letek állagát, s e kérésükben a bi-
zottság tagjai támogatnák õket.

Dr. László Domokos Vass Ist-
ván ’56-os tematikájú képeinek
kiállításához a festõmûvész tá-
mogatás-kérelmét ismertette.

* * *
Az SB elnöke, Mudri József

a Tavaszi Futások esedékes
fordulójának, valamint a Kihí-
vás Napjának tervezeteit ter-
jesztette be. Wagner László, a
Piarista Szakmunkásképzõ
testnevelõje, a Belépés Csalá-

dostul rendezvénysorozat fõ
szervezõje beszámolt sikeres
rendezvényeikrõl. Megköszön-

te a Sport Bizottság támogatá-
sát, s elmondta, hogy már or-
szágos érdeklõdés is van az
egyedülálló, valóban a csalá-
dok minden korosztályát meg-
szólító rendezvények iránt.
Ezért kérte, hogy támogassák a

piarista iskola udvarán levõ
sportpálya felújítását, amit
egyébként is használnak hétvé-
geken nem csak a gyerekek,
hanem a város lakói is.

Halmi Gábor, a Huzella iskola
testnevelõje, s a Petõfi utcai tor-
nacsarnok üzemeltetõje a hétvé-
gén esténként a város fiataljai
számára nyitottá tett intézmény
mûködésének sikerességérõl
adott számot – ma már 70-80 fi-
atal jár oda. Ahelyett, hogy csel-
lengenének „éjszakai sportolás-
sal” töltik az idõt. Ehhez kért tá-
mogatást a bizottságtól.

A bizottságállást foglalt a
Kóczán Mór Díjra beterjesztett
legjobb nõi és  férfi sportoló, va-
lamint csapat tekintetében arról,
kiket javasol továbbvinni dön-
tésre a Képviselõ-testület elé.

KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

Váczai Enikõ mindkét futamát megnyerte (Írás a 26. oldalon)

A POFOSZ alelnöke
Csáki József

Intézményvezetõk a KOB ülésén
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Kedves Gödi Polgárok!

2006-ot írunk, sok mindent vá-
runk az új esztendõtõl - elsõsor-
ban bûncselekményektõl és sza-
bálysértésektõl mentes évet. De
biztos vagyok benne, hogy a
bûncselekmények a területün-
kön nem fognak megszûnni,
vagy számuk sem csökken lát-
ványosan, ha csak nem teszünk
érte valamit együttes erõvel mi,
rendõrök és önök, állampolgár-
ok. Az elmúlt két hónapban is
komoly gondot okozott az õrs
dolgozóinak néhány jelenség:

- A gépkocsifeltörések nagyon
megkeserítik életünket, hiszen
ezen bûncselekmények kéthar-
madrészben megelõzhetõek len-
nének! Egy év adatait alapul vé-
ve felállítottunk egy statisztikai
térképet, melyen nagyon jól
megfigyelhetõk a jármûvek fel-
törésének gócpontjai. Ez nagy-
részt a településünkön található
négy óvoda, és kisebb mérték-
ben a három vasútállomás kör-
nyezete. Tehát a gyermekeiket
az intézményekbe, illetve haza
szállító szülõk nem elég körül-
tekintõek! Feltehetõen olyan ér-
tékeket hagynak autójukban,
melyek arra ösztönzik az elkö-
vetõket, hogy megvalósítsák a
jogellenes cselekményt. Kedvez
nekik, hogy óvodáink nem nagy
forgalmú fõút mellett, hanem
mellékutakon találhatók, és a
gépkocsifeltöréshez a novembe-
ri, decemberi és a januári korai
sötétedés, késõi napfelkelte
kedvezõ állapot. A másik olyan
gócpont, amely igazi „táptalajt”
adhat a bûnelkövetõknek – a há-
rom vasútállomás –, hiszen ren-
getegen ingáznak Gödrõl Buda-
pestre vagy Vácra dolgozni, s
többségük vonattal utazik mun-
kahelyére. A vasútállomásra
vagy gépkocsival, vagy kerék-
párral érkeznek, azt otthagyják,
és mikor délután megjönnek a
munkából, akkor a saját jármû-
vükkel szeretnének hazamenni.
Itt most a szeretnének szón van
a hangsúly! Az utóbbi fél évben
ugyanis kedvenc terepe lett az
állomások környéke a gépkoc-
sifeltörõknek és -tolvajoknak,
valamint a kerékpártolvajoknak
egyaránt. Hiszen õk is tudják,
hogy az ott már egy-két órája
várakozó jármûhöz valószínû-
leg csak délután érkezik vissza
a gazdája, tehát nyugodtan dol-
gozhatnak rajta. És ezt minél
feltûnõbben teszik, annál kevés-
bé szúr szemet a felületesen

szemlélõdõ járókelõknek. Mi a
megoldás? - kérdezhetnénk. Tö-
kéletes megoldás nincs, nem is
szeretnék senkit ámítani, hiába
beszélnék Önöknek pl. csodari-
asztóról… Tudnunk kell, hogy a
bûnözõk mindig egy lépéssel
elõttünk járnak. 

Mégsem ilyen borús a hely-
zet, mi is tehetünk valamit an-
nak érdekében, hogy megõriz-
zük értékeinket!!! Egyre jobban
nõ azon rejtett trükkök száma,

amelyek a gépkocsitolvajok éle-
tét hivatottak megnehezíteni.
Gondolok a tényleges riasztó
berendezésen kívül egy kis rej-
tett kapcsolóra, vagy a gépkocsi
valamelyik kapcsolójának ilyen
célra történõ használatára. Gép-
jármû-elektronikai mûszerészek
egész iparágat építettek ki erre,
nem beszélve a maguk örömére
barkácsoló emberekrõl: vagyis
amikor beülök az autómba,
mondjuk kétszer dudálok, há-
romszor felkapcsolom a reflek-
tort, kétszer bekapcsolom az ab-
laktörlõt, és csak így tudok éle-
tet  lehelni az autóba. Ez csak
egy példa volt, de a lehetõségek
tárháza végtelen. Errõl többet
(megbízható) szakemberrel cél-
szerû beszélni, és a beszerelési
költségek sem kifizethetetlenek.
Még hatásosabb megoldást az
õrzött parkolók jelentenének, és
azt hiszem e felé fog elmozdul-
ni Göd fejlõdése. Rendõri rész-
rõl mi annyit mindenképpen
megteszünk, hogy a járõr – ha
csak teheti – sûrûn, és a lehetõ
legkiszámíthatatlanabb idõben
fog az állomások környékén
megjelenni.

A kerékpárok helyzete speci-
ális, itt a megoldást az hozhatja,
ha megkérjük az állomás kör-
nyékén lakókat, hogy hadd rak-
juk be az udvarra kerékpárunkat
arra a bizonyos idõre, míg távol
vagyunk. Hiszen akármilyen
szuper lezáró felszerelésünk
van, egy erõvágóval az másod-
percek alatt „semlegesíthetõ”. 

- Fontos, hogy szóljak a Né-
meth László Általános Iskolá-
ban, annak tornacsarnokában

és udvarában kialakult áldatlan
helyzetrõl.

A probléma régebbi, de rend-
szeressé 2005 november-de-
cemberében vált. Egy három-
fõs, fiatal fiúkból álló társaság
rendszeresen visszajárt oda, és
szó szerint zsarolta az iskolába
járókat. „Ha holnapra ennyi és
ennyi pénzt nem hozol nekünk,
ez és ez lesz”. Feljelentés nem
keletkezett az ügyekben sem az
iskola részérõl, sem pedig a
megzsarolt gyerekek szüleitõl,
ennek ellenére tudomásunkra
jutott az ifjú és buzgó háromfõs
társaság ténykedése. Ezek után
mi is elég sûrûn megfordultunk
az iskolában és annak környé-
kén. A probléma megszûnt, de
én azt hiszem, ez felületi keze-
lés, átmeneti megoldás volt.
Feljelentés vagy hivatalos beje-
lentés hiányában mi nem tu-
dunk mit kezdeni az ilyen és
ezekhez hasonló cselekmé-
nyekkel, hiszen a tényleges fe-
lelõsségre vonás és a megérde-
melt szankció elmarad. Ez szá-
munkra így csak félmunka. Mi-
lyen jó lenne, ha lenne hivatalos
megkeresés – feljelentés –,

hogy teljes egészében el tudjuk
végezni a munkánkat! 

Még mindenképpen említést
érdemel, hogy ha a tornacsar-
nokban edzés van, akkor az öl-
tözõkben lévõ ruhákra és érték-
tárgyakra vigyázzon valaki,
amennyiben az öltözõk nem
zárhatók. A szülõket pedig tisz-
telettel megkérem, hogy ne en-
gedjék el gyermekeiket az isko-
lába nagy pénzösszegekkel. Az
ékszerek, valamint a mobiltele-
fonok is sok kérdést vetnek fel.
Ékszer egyértelmûen nem való
iskolába, annak idején mi még
mobiltelefon nélkül is felnõt-
tünk, de tudom, már más világot
élünk, és korral haladni kell.
Legalább annyival könnyítsék
meg helyzetüket, hogy beszélje-
nek csemetéink lelkére: nagyon
vigyázzanak értéktárgyaikra! És
ha lehet, ne a legdrágább mobil-
telefonokat vásárolják meg szá-
mukra.

- A Gödön üzlettel vagy egyéb
kereskedelmi egységgel rendel-
kezõkhöz is szólok. Kérjük, soha
ne hagyják egy-két vevõvel,
vendéggel egyedül a boltot. Az
utóbbi két hónapban több olyan
bûncselekmény is elõfordult,
ahol az „alkalmi lopás” mód-
szerével tulajdonítottak el üzle-
tekbõl pénzt vagy egyéb, õrizet-
lenül hagyott értéktárgyakat.
„Alkalom szüli a tolvajt” –
mondja a közmondás. Éppen
ezért ne teremtsük meg a kísér-
tés lehetõségét az ilyen bûncse-
lekményeket elkövetni hajla-
mos embereknek.

Viszont látásra! Vigyázzanak
magukra, szeretteikre, valamint
értékeikre egyaránt!

Hivatalból mi is ezen va-
gyunk.

Tisztelettel a Gödi Rendõrörs
állománya nevében:

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY. ÖPK.

Az örsparancsnok tollából…

Sándor István polgármester megjutalmazta a közbiztonság
megszilárdításában élenjáró rendõröket
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A Dunakeszi Rendõrkapitányságról
Seltenreich Mária fõhadnagy a 8. év-
folyam tanulóinak tartott bûnmegelõ-
zési foglalkozást január 9-12-én.
Második alkalommal hívtuk meg a
rendõrnõt. Adiákok nagy része betöl-
tötte a 14. életévét, ettõl kezdve már
büntethetõk, a tetteikért maguk felel-
nek. Megtudhatták, hogyan zajlik egy
büntetõeljárás, hogyan történik a vád-
emelés, mi mindentõl foszthatja meg
magát egy „priuszos” ember (munka-
hely, emberi kapcsolatok, stb.).

Az érdekes program osztályonként
két órán keresztül tartott, ahol a gyere-
kek nemcsak elõadást hallhattak, ha-
nem kérdéseikre választ is kaphattak,
s maguk is elmesélhették a hétköz-
napok produkálta történeteket. So-
kakban megfogalmazódott, hogy

nem érdemes elkövetni még apró
csínytevéseket, falfirkálásokat, kisebb
lopásokat sem.

A felvilágosítás második részében
a drogok fajtáiról, a drogozás követ-
kezményeirõl esett szó. 

A tanulóknak tetszettek a bemuta-
tott szemléltetõ eszközök, illetve a
„pirulák”, amelyek ez esetben nem
tartalmaztak hatóanyagot.

„Segített nekünk (olyan tanácsokat
adott) a rendõrnõ, amelyekkel ellen
tudunk állni a kábítószereknek” –
mondta az egyik nyolcadikos: „Tudd,
hogy mire vagy képes, és hol a határ!”
– javasolta a fõhadnagy mindenki
számára.

Köszönjük az érdekes, hasznos, jó
útra vezetõ órákat.

MEDVE SÁNDORNÉ

Hogyan felelünk tetteinkért?
Bûnmegelõzési foglalkozás a Németh László Általános Iskolában

A bajbajutott, a nehéz helyzet-
ben lévõk számára sokszor a túl-
élést, az életet jelenti a közösség
segítsége, támogatása. Különö-
sen igaz a téli napokban, amikor
a higany mérõszála nem ritkán
mínusz 15-17 fok alá süllyed.
Az elesett, magára maradt em-
berek a társadalomtól, a környe-
zetüktõl remélnek segítségét.
Egy emberi szót, egy tál meleg-
ételt, tûzifát a dermedten álló
kályhába…

Felsõgöd egyik legidõsebb
polgárához kísérem el Lenkei
Györgyöt, az Önkormányzat
Népjóléti-és Lakásügyi Bizott-
ságának elnökét. A kilencven fö-
lött járó idõs asszony örül a régi
ismerõs érkezésének. – Jólesik a
látogatás! Számomra a létezést
jelenti a gondoskodás, és azaz
anyagi segítség, melyet az ön-
kormányzattól kapok. Egyedül
maradtam, nemrég örökre itt ha-
gyott a férjem – mondja köny-
nyes szemmel a járókereten tá-
maszkodó Marika néni. – Min-
denki dolgozik a családból, csak
az esti órákban nyithatják rám
az ajtót. Hiába is akarnak, nem
tudnak velem lenni napközben.
Ezért örülök, ha Lenkei úr vagy
valamelyik kollégája beköszön.
Hoznak egy kis csomagot, kará-
csonyi ajándékot. Az önkor-
mányzatnak köszönhetõen ked-
vezményesen kapom a meleg
ebédet. Kihozzák házhoz! –
mondja hálás õszinteséggel Ma-
rika néni, aki a vele töltött egy

órában újra körbe utazik életük
óriáskerekén, miközben nekünk
mesél…

A mellékutcából gyalogosan
baktatunk a Felsõgödöt átszelõ
Ady Endre utcáig. Arcunkat
csipdesi a fagyos januári szél.
Meg-megállunk, mert a népjólé-
ti bizottság elnöke szenvedélye-
sen magyarázz: - Ön is láthatta,
hogy milyen mély emberi érzé-
seket vált ki egy idõsemberbõl a
jó szó, a törõdés. De nemcsak
Marika nénit érinti meg, bárki-
hez is megyünk, mindenki örül a
gondoskodásnak, a figyelmes-
ségnek. S ez a szép a mi mun-
kánkban! – mondja halkan Len-
kei György. Tovább indulunk, jó
százméternyi néma gyaloglás
után megfogja a karomat. Ismét
megállunk: - Nyolc éve vagyok
a Népjóléti Bizottság elnöke.
Sok mindent megtapasztaltam,
de azt hiszen, talán az a legfon-
tosabb, hogy a gödiek többsége
számára nemcsak a csatorna
vagy az útépítés számít az em-
beri normák és értékek sorában,
hanem a rászorulók megsegítése
is. Ha tudnak, õk is segítenek a
bajbajutottakon környezetük-
ben. De segít a Bod-Reflex Kft.
is a magányos embereknek át-
adott hívó készülékkel. Kiváló
hatékonysággal mûködik a gyer-
mekjóléti és a családsegítõ szol-
gálatunk is. Külön „csapat” tö-
rõdik az idõsekkel, a napközi
otthonban élõkkel. Bevásárol-
nak az idõs, mozgásukban kor-

látozott embereknek, a házi ápo-
lók megfürdetik õket. A város
gondoskodik azokról a gödiek-
rõl is, akik elveszítették ottho-
nukat, családjukat, hajléktalan-
ná váltak. Õk az önkormányzat
által mûködtetett hajléktalan-
szállón vészelhetik át a telet.
Felkarolásukra, különösen ezek-

ben a zord, téli napokban fordí-
tanak nagy figyelmet szakembe-
reink. 

Aztán elindulunk a kocsihoz,
mert bennünket is átjárt a met-
szõ hideg szél. Göd-újtelep,
vagy ahogy még ma is sokan ne-
vezik, Bócsa felé vesszük az
irányt. A jeges úton óvatosan ve-
zet az elnök, akinek gondolatait
továbbra is munkája köti le. Mi-
közben az úttest szélén hazafelé
igyekvõ gyalogosokat elõzgeti,
arról beszél, hogy a bizottság az
elmúlt esztendõben 80 millió fo-

rint körüli összeggel rendelke-
zett az egyéb önkormányzati jut-
tatásokon kívül. 

- Hetente üléseztünk, a sürgõs
esetekben azonnal döntöttünk. A
hivatalban kiváló munkatársak
segítik a bizottság munkáját,
akik sokszor még aznap, de leg-
késõbb másnap mindig megírják
a határozatot. Mi mindannyian
nagyon komolyan gondoljuk:
”Kétszer ad, aki gyorsan ad!”
Egyetlen igénylõ kérését sem
utasítottuk el; pénzben vagy
egyéb juttatásban, de segítet-
tünk. A kispénzû gödiek méltá-
nyos összegért kapnak naponta
meleg ebédet az önkormányzat
jóvoltából. A szegényebbek alig
negyven forintért ebédelhetnek,
de vannak, akik ingyen jutnak
meleg ételhez naponta, mert
olyan sanyarú a sorsuk. 

Ilyen nehéz sors jutott annak a
hetven körüli házaspárnak is,
akik mint mondják, szívesen kí-
nálnának bennünket egy csésze
teával, de nincs. – Uram, szé-
gyenteljes fájdalmat érzek, de
nem tehetek semmit – mondja
érdes újait összekulcsolva a fér-
fi. - Öreg napjainkra nyomorog-
nunk kell! Ha nem lennének
ilyen jó szándékú emberek az
önkormányzatban, akkor fel-
kopna az állunk – fordul emelt
fejjel Lenkei György felé, aki
megígéri, hogy még délután ho-
zat egy kocsi tûzifát a halová-
nyan pislákoló kályhába…  

VETÉSI IMRE

A létezést jelentõ gondoskodás
A rászorulókat több mint százmillió forinttal segíti a város

Lenkei György
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2006. február 3-án a program ke-
retében önkénteseket fogadó
szervezetek számára tartott infor-
mációs napot gödi irodájában a
Fiatalok a Vidékért Egyesület
(FVE), amely a Közép-Magyar-
országi régióban végzi a program
koordinálását. 

Az információs nap keretében
a Közép-Magyarország régió
ÖTLET programjának sajátossá-
gait a FVE elnöke, Mokos Béla
ismertette. Az OFA-t Dr. Albert
Judi,t az „Ötlet” programvezetõje
képviselte. Magát az országos
programot Cseri Györgyi, az Ön-
kéntes Központ Alapítvány mun-
katársa mutatta be. Nagy Mónika
a Félúton Alapítványtól a szenve-
délybetegség által érintett fiatalok
programban való részvételi lehe-
tõségeirõl beszélt. A regionális
program képzési rendszerét Ba-
ranyai Liza tárta elénk, aki a Ki-
kötõ Ifjúsági és Kulturális Egye-
sületben tevékenykedik. Vámos-
Hegyi Hajna a FVE-tõl a jelent-
kezési ûrlapok kitöltéséhez nyúj-
tott útmutatót.

- Milyen céllal jött létre az
„ÖTLET”?

- Fel szeretné készíteni a fiata-
lokat a jövõbeli munkavállalásra,
ezen kívül meg szeretné teremte-
ni a hazai hosszú távú önkéntes
szolgálat kereteit, feltételeit, ter-
jeszteni az önkéntesség eszmeisé-
gét, fejleszteni kultúráját.

- Kik vehetnek részt önkéntes-
ként a programban?

- Olyan 18 és 26 év közötti, re-
gisztrált munkanélküli fiatalok,
akiknek eddig még nem sikerült
elhelyezkedniük, viszont moti-
váltak és vállalják, hogy 10 hóna-
pon keresztül, napi 6 órában ifjú-
sági területen tevékenykedõ szer-
vezetnél önkéntesként tevékeny-
kednek. A program gondoskodik
arról, hogy különbözõ képzések
(nyelvi, szakmai képzések) kere-
tében felvértezzék az önkéntese-
ket olyan tudással, tapasztalattal,
kapcsolatokkal, amelyek segítsé-
gével el tudnak helyezkedni. 

- Milyen feltételeknek kell ele-
get tennie egy fogadószervezet-
nek?

- A Közép-Magyarország régi-

óban olyan nonprofit szervezetek
és intézményeik, egyházak és in-
tézményeik, megyei és helyi ön-
kormányzatok és intézményeik,
egyéb költségvetési intézmények
jelentkezhetnek, amelyek több
éves tapasztalattal rendelkeznek
az ifjúsági munkában, rendszere-

sek hazai vagy nemzetközi ifjúsá-
gi programjaik, s amelyek leg-
alább egy fõállású alkalmazottat
foglalkoztatnak. Az írásos jelent-
kezés, a szóbeli és csoportos
meghallgatás során kiválasztott
fiatalok kijelölhetik, hogy mely
alkalmasnak talált szervezetnél
végeznének szívesen önkéntes
munkát. A fogadó helynek egy
mentort kell biztosítania a fiatal
számára, aki mind szakmailag,
mind emberileg fontos feladatot

lát el. A mentor tiszteletdíjban ré-
szesül.

A FVE irodájában biztosítja az
önkéntesek és fogadó szervezetek
találkozását, párbeszédét.

A Félúton Alapítvány olyan
18-26 év közötti fiatalokat vár
a programba, akik maguk is

felépülõben lévõ szenvedélybe-
tegek (alkohol, drog, gyógy-
szer), vagy veszélyeztetett kör-
nyezetbõl érkezõ fiatalok, akik
befejezték valamely kezelõ in-
tézmény rehabilitációs program-
ját, tartós józansággal rendelkez-
nek, és keresik a munka világába
való belépést vagy a visszatérés
lehetõségét. Az alapítvány olyan
non profit fogadószervezetek
jelentkezését is várja, akik szíve-
sen foglalkoztatnának 10 hóna-

pon keresztül önkéntest, az ön-
kéntes fejlõdési lehetõségeinek
biztosítása mellett.

A fogadószervezeteknek min-
dent mérlegre téve, felelõsen kell
dönteniük, amikor arról döntenek,
hogy 10 hónapon keresztül önkén-
test foglalkoztatnak. Néhány szer-
vezet sajnos nem tud még csak pá-
lyázni sem, mert nem felel meg an-
nak a kritériumnak, miszerint saját
irodával kell rendelkezni, vagy
legalább egy fõ teljes munkaidõ-
ben foglalkoztatott munkatársa
kell, hogy legyen a szerezetnek.

Legközelebbi információs
napok Gödön a lehetséges fo-
gadó szervezeteknek: március
3-ikán 10 óra, március 10-ikén
15 óra.

További információk 
a programról:

a www.otletprogram.hu
honlapon olvasható, vagy 

érdeklõdni lehet a következõ el-
érhetõségeken: 

Fiatalok a Vidékért Egyesület
(Pest megye, Budapest)

Levelezési cím: 
2131 Göd, Béke út 20. 

Iroda: 2131 Göd, Béke út 24. 
Tel: (70) 947-50-17 

E-mail: otlet@fve.hu
Honlap:www.fve.hu 
Félúton Alapítvány

Zöld szám: 06-80-26-26-26
CSERKUTI ÁGNES

Önkéntesbõl jövedelemszerzõ munkavállaló
Információs nap az ÖTLET 2005. programról fogadószervezetek részére 

Munkatapasztalat szerzése és alapvetõ szakmai ismeretek elsajátítása önkéntesként a jövõbeli sikeres munkapiaci elhelyezkedés ér-
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lalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kuratóriuma által kialakított, régiókra osztott, országos ÖTLET 2005. program lényegét.  
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lásköltségét, így (szolid) térítés ellenében lenne szüksége szálláslehetõségre az ifjú hölgynek augusztus
közepéig. Aki megoldást tud ajánlani, kérjük, jelentkezzék a szerkesztõségnél: 06-20-355-0083.
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START-kártya kiváltására az jogosult, aki:
a) a huszonötödik életévét, felsõfokú végzettségû személy esetén a harmin-

cadik életévét még nem töltötte be,
b) tanulmányait befejezte vagy megszakította,
c) elsõ ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

Atanulmányait megszakító vagy befejezõ fiatal a foglalkoztatási jogviszony
létesítését megelõzõen, vagy legkésõbb a jogviszony létesítésének a napján
kell, hogy kiváltsa a START-kártyát. Ha a jogviszony kezdetének napja szom-
bat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, az igénylés benyújtásának végsõ
határideje a jogviszony kezdetének napját követõ elsõ munkanap.

Nem kaphat START kártyát, aki már elhelyezkedett.
Lényeges  az idõbeni sorrend: elõbb kell kiváltani  a START- kártyát és csak

utána megkötni a munkaszerzõdést.
A foglalkoztatási jogviszony kezdetének az adóhatóság a munkába lépés

napját tekinti.

Tanulmányait levelezõ tagozaton folytató fiatal 
Start-kártyára jogosultsága:

Apályakezdõ fiatal döntésén múlik, hogy a kártyát mikor váltja ki.
START-kártya kiváltására csak egy alkalommal van lehetõség. Nincs

akadálya annak, hogy a fiatal a középfokú tanulmányok befejezését követõen
kiváltsa a START-kártyát, s ezt követõen a kártya érvényességi idején belül fel-
sõfokú tanulmányait is megkezdje. A felsõfokú tanulmányok befejezését
követõen így azonban már nem lesz jogosult új START-kártyára. 

Afoglalkoztatás elsõ évének meghatározása:

A pályakezdõ foglalkoztatásánál elõfordulhat, hogy a foglalkoztatás nem
folyamatos, abban kisebb-nagyobb megszakítás van. Ilyenkor a foglalkoztatás
elsõ, illetve második éveként a START-kártya érvényességének elsõ, illetve
második évét kell figyelembe venni.  

Budapest, 2006 Január                 ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL

PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

Sajtóközlemény

A START-kártya
igénylésérõl

Radics Péter 32 éves fiatalem-
ber, Gyõrben él. 3 évvel ezelõtt,
tehát 29 évesen furcsa ötlete tá-
madt. Úgy döntött, hogy zarán-
dokútra indul.

- Kedves Péter! Elárulnád,
hogy mi volt az az ok, ami Téged
ilyen típusú útra indított?

- Igen. Teltek- múltak a na-
pok, hetek és hónapok.
Hétközben munka, a hétvégén
többnyire egysikú szórakozás.
Úgy éreztem, az élet ennél jóval
több. Hiányoztak az igazi ünne-
pek, amelyek valóban képesek
az emberi lelket felemelni.

- Valamiféle hiányérzettel
szembesültél?

- Igen, egy olyan hiánnyal,
amit nem is igen lehet megne-
vezni, de hogy megtudjuk mi ez
a bennünk lévõ üresség, ahhoz
ki kell szakadni a megszokott
környezetbõl. Olyan ez, mint
annak az embernek a helyzete,
aki a tengernél született, és nem
tud arról, hogy a tengernek van
illata.  Hogy ezt megtapasztalja,
ahhoz el kell mennie.

- Jó példának tartod, ha azt
mondom, egy faluban járva lá-

tom egyesével a házakat, de
ugyanazt a falut a domb tetejé-
rõl már egészében szemlélhe-
tem?

-Valóban így van. Új és nem
ismert módokon rátekinteni az

életemre, ehhez el kell távolodni
magamtól, ennek eszköze pe-

dig a fizikai környezet megvál-
toztatása.

- Mégis, mi volt, ami ilyen ra-
dikális változtatásra késztetett?

-Meg akartam tudni, hogy ki
vagyok valójában, miért élek
ezen a világon, mire születtem

és hol vannak a korlátaim.
- Egyfajta transzcendens va-

lóság keresése volt a részedrõl?
- Kerestem valamit, ami több,

mint amivel eddig találkoztam,
ami értelmet ad az életnek.

- Mit értesz a korlátaid határa-
inak keresésén?

- A képességeimet szerettem
volna feltérképezni. Ez nagyon
fontos tényezõ a helyes önisme-
ret és az önértékelés szempont-
jából.

- Ezért nem mindenki indul el
egy 850 km-es útra.

-Természetesen nem csak

ennyi volt. Ha nem érezzük be-
lülrõl a biztonságot, akkor kí-
vülrõl várjuk a megerõsítést, ám
egy idõ után rájövünk, hogy hiá-
ba kapjuk meg, a belsõ stabili-
tást ezek nem növelik. Merõben
új módszer, vagy lehetõség kell.
Pont abban az idõben több hely-
rõl hallottam errõl a testet-lelket
próbára tevõ zarándokútról, és
úgy éreztem, ez olyan kihívás,
melyre válaszolnom kell. Így
hát vettem egy buszjegyet
Bacelonáig, és nekivágtam.

- Köszönöm õszinte szavaidat
és a beszélgetést, kíváncsian
várjuk a folytatást!

- Köszönöm. Én is és szere-
tettel várom az érdeklõdõket az
Olajfa Mûvészházba, ahol a 

tervek szerint az út során ké-
szült diaképeket is bemutatha-
tom az érdeklõdõknek.

* * *
Hogy miképp zajlott a 850

km-es gyalogos zarándoklat, ar-
ról meghallgathatják személye-
sen Pétert 2006. február 22-én,
szerdán este 6 órakor az Olajfa
Mûvészházban.

S. M. 

El Camino
850 kilométer zarándokúton

Idõpont: 2006. február 18.
szombat

Helye: Huzella T. Ált. Isk.
sportcsarnoka, Alsógöd, Pe-
tõfi S. utca 49.

Program
14.30-tól: Gyülekezõ
15.00: Zenés bemelegítés,

6 perc futás
15.15: Ügyességi verseny:

tollaslabdázás; kosárlabdá-
zás; célba dobás és rúgás;
golfozás

16.15: Váltóverseny
17.30: Közös játékok- fo-

gó, kidobós, kosarazás, bün-
tetõrúgás és dobás

18.00: Eredményhirdetés,
ajándéktárgy sorsolás

Csapat-összeállítás: 4 fõs
csapat: anyuka, apuka, két
gyerek – egy csapat legföl-
jebb 2 család tagjaiból áll-
hat!

Kategóriák: I. Gyerekek
életkorának átlaga 10 év
alatt, II. Gyerekek életkorá-
nak átlaga 14 év alatt

Nevezés: Telefonon (27-
331-825) vagy e-mailen

(wagner@g-piar.hu ) február
14-ig!

Nevzési díj: 1500 Ft/ csa-
pat  - a versenyzõ csapatok
ajándékcsomagot vehetnek
át a verseny elõtt!

Kérjük, mindenki hozzon
magával sportfölszerelést!

Egész délután üzemelte-
tünk büfét!

Ismert sportolók részvéte-
le emeli majd sportnapunk
színvonalát!

Fõ támogatóink:
Szt. Jakab Zarándok Egye-

sület; Göd Önkormányzatá-
nak Sportbizottsága; Fétis
Iparos Centrum; Életforrás
Alapítvány; Váci Egyházme-
gye; Magyar Kolping Szö-
vetség; CBA, gödi élelmi-
szerbolt; Budapest Sportiro-
da; Katolikus Iskolák Diák-
sport Szövetsége; Barkács-
bolt; Dalnoki Autósbolt;
Guszti zöldségbolt; Lakbe-
rendezés bolt, Pesti út 72.;
Olajfa Mûvészház; Vega
Impex.

Belépés Családostúl
családi váltó- és ügyességi verseny

Szeretettel várunk minden sportbarát, 

mozgást és közösséget kedvelõ családot!
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A magyarországi médiaviszo-
nyokról hallgatósággal beszél-
getve szó volt a média rendszer-
váltás óta vállalt, illetve képvi-
selt szerepérõl, politikához kötö-
désérõl. Beszélt arról, hogyan
látja a mai, a ’96-os Média Tör-
vény által strukturálisan meg-
változott médiapiacot – a kiala-
kult nonprofit-, a terebélyesedõ
elektronikus- és kereskedelmi,
valamint a differenciálódó
nyomtatott sajtót, a központiak
és megyeiek mellett a rengeteg

helyi médiumot: – Az emberek
„médiafogyasztási szokásai”
megváltoztak. A politika saját
üzeneteinek eljuttatásához
„használja” a sajtó valamennyi
formáját. „Iszonyatos” összege-
ket költenek reklámra, politikai
marketingre. Az a párt kerül
jobb pozícióba, amelyik felis-
meri: az emberek, közvetlen, he-
lyi megszólítása szükséges, és
nagy rendezvényekkel közössé-
gi élményt kell nyújtani szá-
mukra. 

A média befolyása nagyon
nagy az emberekre, de nem el-
sõdleges, inkább csak megerõsí-
ti vagy cáfolja azt, amit a saját
környezettõl függõen ki-ki kép-
visel. Ezt a politika is felismeri,
s próbálja a saját klienseit meg-
szerezni általa. Ugyanakkor a
médiumok is befolyásolják a po-
litikai döntéseket, magát a poli-
tikát: Minél többet megszerezni
belõle, minél többet szerepelni –
ez a cél! Ennek ellenére a média
már nem tud igazán mozgósíta-
ni, meggyõzni – jelenleg nincs
benne ilyen tartalék. Ennek oka,
hogy a politikai felek egymás el-
leni uszításra használják eszköz-
ként. A döntéshozók sem füg-
getlenek, pártérdekeket képvi-
selnek mûsorpolitikában, gaz-
dálkodásban. A koalíció nem ér-
ti például, mennyire fontos a rá-
dió szerepe: egy jelentõs réteget
– a kistelepülések lakosait –
másként nem érnek el, csak az
éteren keresztül: 500 ezer forin-

tért tönkreteszik a kinevezett ve-
zetõk a Magyar Rádiót annak el-
lenére, hogy a média-Tv. szerint
a saját vagyonukkal felelnek ér-
te. Még az is megtörténhetett,
hogy a kuratórium elnökétõl
megtagadták a gazdálkodási
adatok kiadását! – A tiszteletdíj
jól jön, de mindent nem ér meg:
én nem tûrtem volna. Az
ügyészséghez kellett volna for-
dulni! – foglalt állást az ügyben
Vásárhelyi Mária.

– Úgy látszik, még a közszol-
gálati médiumok esetében sincs
esély arra, hogy ez a helyzet ha-
marosan megváltozzék, és tény-
szerûen jelenjenek meg az infor-
mációk. A politikusoknak is az
lenne az érdeke, hogy az állam-
polgárok tájékozottak legyenek,
ne félretájékozottak és befolyá-
soltak. A közszolgálati média hi-
vatása lenne, hogy minõségi pa-
raméterek alapján mûködjék,
ehhez képest sajnos alárendelõ-

dik a politikának – mondta az
egyetemi tanár elõadó, majd
több résztémát érintve beszélge-
tett hallgatóságával. 

– A szabadsággal is tudni kell
élni, meg kell tanulni a sajtósza-
badságot és a sajtó-függetlensé-
get. A szocializmus bizonyos ér-
telemben levette a vállunkról
ennek a terhét – döntöttek he-
lyettünk. Nehéz kinõnünk belõ-
le, és mindenki szeretne a maga
számára is valami jót… Sajnos,
nem tudunk úgy gondolkodni,
hogy egy másik, a következõ ge-
nerációért dolgozunk! Úgy ke-
rültünk a szükségszerû változá-
sok sodrába, hogy nem tudtuk

igazán, milyen a kapitalista tár-
sadalom – igazságtalan, s nem is
lesz jobb. Az északi jóléti társa-
dalmak is megdõltek, nem volt
hosszútávon járható az az út
sem. S nálunk a jobb lét akadá-
lya, hogy hihetetlenül nincs
arányban a végzett munka érté-
kével a jövedelem.

A médiaszakemberek után-
pótlását befolyásolja a felsõok-
tatás dömping jellegû képzési
szisztémája. Régebben 10-11
százaléknyi fiatal jutott be az
egyetemre. Ma ez az arány 40%
szinte ugyanazon infrastruktúra
mellett! - tudtuk meg a közis-
mert elõadótól. 3-4-5 évet nyer a
fiatal felnõtt korosztály a mun-
kába állásig, s még így is a friss
diplomások 25 % -a munkanél-
küli. A végzettek 10 %-a tud
csupán a média munkapiacán
megkapaszkodni. De jól képzett
emberekre szükség van. Értük

jött ide eddig is a tõke. Az elin-
dult folyamat azonban kedve-
zõtlen: pl. a szociológusok, akik
a nagybetûs életrõl tájékoztat-
hatnák a közvéleményt, szinte
nem jártak vidéken egyetemi
éveik alatt. A régi gyakorlat sze-

rint a diákévekben „mintavételre
jártak”, saját kérdõíveiket pró-
bálhatták ki. Most nem ismerik
meg idõben a munkájuk alanya-
it. Nem õk tehetnek róla. 20 szo-
ciológust lehetett eredményesen
képezni, 150 fõt egyszerre…?
Ez nem jelenti azt, hogy nincs
igényes fiatal diplomás. A multi-
nacionális cégeknél kiderül,
hogy õk is képesek keményen

dolgozni, van soraikban munka-
fegyelem, felveszik a verseny a
magánszféra munkakultúrájá-
ban, ahol a tulajdonos mondja
meg, ki kell neki… 

Vásárhelyi Mária nem tartja
magát radikális embernek, „be-
csomagolás nélkül” mondja meg
véleményét mindenrõl, mint
most is. – Annyira hazug világ-
ban élünk! Ha leleplezõdik is
valaki, mindenki túllép rajta, ez-
zel legitimizálva a történteket. A
Tízparancsolatnak szinte egyet-
len pontja nincs, amit ne lehetne
már elfogadottan megtenni. El-
torzult a világ – a médiában is. A
machiavellizmus jellemzõje,
hogy „mindegy, mit mondunk,
teszünk, az a lényeg, mit érünk
el vele”. Akár hazudni is szaba-
don, következmények nélkül le-
het. Eljött a demokrácia! Csak
már gyomorgörcsöt kapunk tõle.
Egyre többen fordulnak el a po-
litikától, nem igazodnak el rajta
az emberek. Egyre kevesebben
mennek el szavazni – összegez-
te Vásárhelyi Mária.

Mi pedig levonhattuk a követ-
keztetést: ez a média felelõssége is!

KÉP ÉS SZÖVEG: 
KISS-KÁSA ÉVA

Média és politika
Vásárhelyi Mária elõadása 

Vásárhelyi Mária szociológus, az MTA Kommunikációelméleti
Munkacsoportjának fõmunkatársa a Gödi Kulturális és Közéleti
Klub vendége volt január végén a József Attila Mûvelõdési Ház
nagytermében. Mödlinger Éva, klubvezetõ háziasszony köszön-
tötte a vendéget, a hallgatóságot, közöttük Alexy Norbertet.

Ovi-bál helyesbítés
A felsõgödi 1. sz. Óvoda Mikulás-napi jótékonysági báljáról megjelent kis

tudósítás mellett nem a leírt rendezvényen készült két fotó állt a januári lap-
szám 8. oldalán – jelezte Feszler Gézáné óvodavezetõ. Sajnálatos módon
helytelenül párosítottuk a különbözõ helyszínû, de hasonló elnevezésû doku-
mentumokat. Megfelelõ kép nem áll rendelkezésünkre, hogy azt legalább
utólag bemutassuk. Az érintettektõl elnézést kérünk.

Szerkesztõség

Mödlinger Éva klubvezetõ

Vásárhelyi Mária szociológus
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Január 22-én a Magyar Kultú-
ra Napját tartjuk, ünnepelünk,
emlékezünk… Csaknem két
évszázaddal ezelõtt e napon
fejezte be Kölcsey Ferenc
nemzeti identitásunk alapvetõ
jelképét, a magyar nép Him-

nuszát – azt a költeményt,
mely közel azonos jelentéssel
bír minden magyar ember szá-
mára; éljen akár itt, az anyaor-
szágban vagy a határok túlsó
oldalán. Kölcsey Ferenc Isten-
hez fohászkodó, nemzetünk
fennmaradásáért és bõségéért
könyörgõ versében egy egész
nép imáját fogalmazta meg..

Éppen így, imaként hallhat-
tuk most Bajnógel József tol-
mácsolásában, amikor Göd vá-
rosa január 23-án, a felsõgödi
Duna Üdülõ Színháztermében
tartotta ünnepi mûsorát. A ren-
dezvényen egy fedél alá kerül-
tek a különbözõ mûvészeti
ágak és társmûvészetek: az
irodalom, a zene és a tánc. Az
ünnepélyes megnyitó után Pé-

ter Pál elõadómûvész Illyés
Gyula Bartók címû költemé-
nyét szavalta el. A választott
vers aktualitását a zenészóriás
születésének 125. éves jubile-
uma támasztotta alá, de a dön-
tést igazolták a két korszak

között húzódó eszmei-gondo-
lati párhuzamok is. Illyés
Gyulát és Bartók Bélát a ro-

mantikától és reformkortól
több emberöltõ választotta el,
mûveikben mégis ugyanazok-
ért az emberi és nemzeti érté-
kekért emelték fel hangjukat,
mint hajdan Kölcsey. 

A versek után Berta László
történelemtanár történeti-iro-
dalmi elõadását hallgathatták
meg a résztvevõk. Berta Lász-
ló a reformkor nagy kérdései-
re kereste a választ, azokra a
politikai és emberi problé-
mákra, melyeket az adott kor
magában hordozott. Elõadásá-
ban különös érzékenységgel
elemezte a Himnusz költõjé-
nek lelkialkatát, önmagával, s
sorssal való vívódásait, nem-
zetért érzett aggodalmát és sí-
rig tartó felelõsségtudatát.
Megvilágította a Himnusz
születésének történelmi, szel-
lemi hátterét, s megkereste a
vers magyar illetve világiro-

dalomban betöltött helyét.
Felidézte Erkel Ferenc memo-
árjait, melyekben a zenész
maga írta le a Himnusz meg-

zenésítésének élményét és kö-
rülményeit. 

A megemlékezést végül a
váci Pikéthy Tibor Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola népze-
ne szakos diákjainak és taná-
ruknak mûsora egészítette ki.
Csodálatos elõadásukban
részt vett két hivatásos nép-
táncmûvész-táncpedagógus,
Éliás Eszter és Ónódi Béla is.
Összeállításukkal életre kel-
tették nemzeti kultúránk õsi
hagyományait: a zene és a
mozgás népi-paraszti kultúrá-
ban gyökerezõ, tradicionális
szálait, s összefonták azokat.
Repertoárjuk átfogta a mezõ-
ségi, a kalotaszegi, a palóc és
galgamenti, valamint a szé-
kelyföldi és a szatmári népze-
néket és táncokat, felvillantva

az adott tájegységek sajátos
hangulatát, jellemzõ zamatát.

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: KÁSA ÉVA

A Magyar Kultúra Napján
Megemlékezés, tisztelgés és átélés – nemzeti meghatottsággal
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A kistérség feladata, hogy egy
nagyobb terület tennivalóit – az ön-
kormányzatok maximális együtt-
mûködésével - az önkormányzati-
ság tiszteletben tartásával egy ki-
sebb apparátus végezze el, véleke-
dik Sándor István, a Dunakeszi-
Göd-Fót Többcélú Kistérségi Tár-
sulás jelenlegi elnöke. Göd polgár-
mestere úgy véli, eredményesebb
az a társulás, amely az önkormány-

zatok önálló kezdeményezésére jön
létre, és nem hatalmi szóval rende-
lik el. A Dunakeszi-Göd-Fót Több-
célú Kistérségi Társulás a jól mûkö-
dõ társulások között van.

A Dunakeszit, Gödöt és Fótot
összefogó kistérségi társulás tevé-
kenységérõl, megítélésérõl és to-
vábbi lehetõségeirõl a részt vevõ
három település polgármesterével,
Sándor Istvánnal, Kecskeméthy Gé-
zával és Szent-Iványi Gézával be-
szélgettünk.

Elsõ lépés 
a jövõbe vezetõ úton

- Elõször talán azt kellene tisztáz-
nunk, jónak tartja-e a jelenleg ki-
alakult struktúrát? – kérdeztük
Sándor Istvánt, Göd polgármester-
ét.

- A jelenlegi struktúra, ami az
önkormányzatok településfejleszté-
si-ellátási munkáját szervezi, el-
avult. Azt tudjuk, ha egy bizonyos
idõ után bármilyen területen a
struktúra gátja lehet a fejlõdésnek.
Jelenleg itt tartunk. Különösen nem
tartható akkor, ha figyelemmel kí-
sérjük az Európai Unióban és az eu-
rópai országokban az önkormány-
zati rendszert, az önkormányzat
gazdaságellátó feladatrendszerét.
Magyarországon, a követelmé-
nyeknek megfelelõen, létre kell
hozni a hét régiót, de ez úgy oldha-
tó meg, ha valamilyen egységek

már mûködnek: ezek a kistérségek.
Eredményesebb, ha kistérségek az
önkormányzatok önálló kezdemé-
nyezésére jönnek létre, és nem ha-
talmi szóval. Ahogy én tájékozód-
tam, sok helyen, megközelítõleg
sem tartanak ott, ahol mi. A
Dunakeszi-Göd-Fót Többcélú Kis-
térségi Társulás a jól mûködõ társu-
lások között van.

- Ha a struktúra kialakul, mi a,
fontossága a kistérségnek? 

- A kistérség feladata, hogy egy
nagyobb terület tennivalóit, az ön-
kormányzatok maximális együtt-
mûködésével és az önkormányzati-
ság tiszteletben tartásával egy ki-
sebb apparátus végezze el. Az uniós
támogatások sem külön Gödnek,
Fótnak, Dunakeszinek szólnak, ha-
nem egy nagyobb területnek. Példá-
ul, az állategészségügyi feladatokat
Gödnek vagy Dunakeszinek külön-
külön kellene megoldania, drága is
lenne, három telep helyett egy is
elég. Az orvosi ügyeletet is kistérsé-
gi szinten kell megoldani, és miért
ne lehetne bizonyos szociálpolitikai
kérdéseket is így kezelni? Termé-
szetesen, a választások idõszaka
nem nagyon kedvez a kistérségi fej-
lõdésnek. Azonban mindenki tudja,
hogy ez elkerülhetetlen, sõt, mi azt
gondoljuk, hogy nagyon sok gazda-
sági feladatot is elvégezhet a kistér-
ségi társulás, és az önkormányzat-
nak csak a saját települése fejleszté-
sével kell foglalkoznia. Marignane-
ban, francia testvérvárosunkban,
nem is értik ezeket a kérdéseket. 

- Azt lehet mondani, hogy a kis-
térség ebben a konstrukcióban az
állam meghosszabbított kezeként
kell mûködjön, az önkormányzatok
pedig végezzék saját feladatukat? 

- Külön kell választani az ön-
kormányzat városfejlesztõ mun-
káját az intézményfenntartástól.
Lehet, ma még eretnekségnek szá-
mít, de például, az önkormányzat
nem tudja az iskola szakmai mun-
káját ellenõrizni, a minisztérium
hivatott arra, hogy az oktatást irá-
nyítsa, fejlessze. Vagy amikor
meghatározzák az oktatás terén
szükséges fejlesztéseket, vagy van
pénze rá az önkormányzatnak,
vagy nincs. Hol tartunk most? Ma-
radtak a megyék, de mindenféle
hatalom nélkül, igazából kétlép-
csõssé vált a berendezkedés: mi-
nisztériumok és önkormányzatok.
Bár ezen még tovább vitatkoznék,
hisz nincs is komoly képvisele-
tünk a kormányban. Úgy gondo-
lom, ez a struktúra, az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkat
követõen már nem mûködtethetõ.

- A kistérségre visszatérve: mi-

lyen az együttmûködési készség?
- Nyugodtan le lehet szögezni,

hogy a három polgármester együtt-
mûködése kiváló. Ezt nem udvari-
asságból mondom, hiszen itt olyan
szervezeti és mûködési szabályzat
van, amely teljes egyetértést igé-
nyel. Mindhárman tudjuk, hogy
igazából akkor van értelme, jelentõ-
sége a kistérségi együttmûködés-
nek, ha az önkormányzatok válláról
terheket vesz le. Most is folyik a

szociális területre vonatkozó egyez-
tetés. Ez egyrészt az adminisztráci-
ót csökkentené, másrészt anyagi
terhet venne le az önkormányzatok
válláról. Az elõdeim is nagyon
konstruktívan dolgoztak, mert ami-
kor én beléptem, akkor már aláírt
szervezeti-mûködési szabályzat
volt, az apparátust már én igyekez-
tem összehozni, olyan emberekbõl,
akik értik, amit csinálnak. Úgy gon-
dolom, hogy ezen a területen a jövõ
felé vezetõ út elsõ lépéseit mi meg-
tettük, ezek hasznosak is mind a há-
rom városnak. 

- Mibõl finanszírozza tevékenysé-
gét, munkáját a kistérségi társulás? 

- Van egy olyan feladat, amely-
lyel mind a három település polgár-
mestere birkózik. Megbeszéljük, mi
lenne a legjobb megoldás, és akkor
mindenki a saját önkormányzatával
ezt a kérdést rendezi, utána megke-
ressük a fedezetét. Amûködési költ-
ségekre van a tagdíj, munkatársaink
pedig megnézik, hogy az adott fel-
adatra van-e pályázat. Ha van, ak-
kor meg kell keresni az önrészt. Ki-
számítjuk a lakosságarányosan,
hogy melyik településre mennyi jut,
s ha testületek jóváhagyják, akkor
benyújtjuk a pályázatot... 

Minél jobban 
kihasználni a lehetõségeket

- Milyennek látszik az együttmû-
ködés Dunakeszi szempontjából? –
kérdeztük a város polgármesterét,
Kecskeméthy Gézát. 

- Állami kezdeményezésre, gya-
korlatilag már az elõzõ önkormány-
zati ciklusban létrejöttek a kistérsé-
gek, majd utána a statisztikai kistér-
ségek, amelyekben már pontosan

behatárolták, hogy mely települé-
sek melyik kistérséghez tartoznak,
mely településnek hol van az admi-
nisztratív központja. Így alakult ki a
mi esetünkben Dunakeszi-Göd-Fót
települési kistérség, amely a leg-
utolsó törvényi szabályozás szerint
többcélú kistérséggé alakult át, Du-
nakeszi központtal. Ennek megfele-
lõen kötöttük meg az együttmûkö-
dési megállapodásokat. Dolgozik
együtt a három polgármester, a tör-
vény arra inspirált, hogy évente vál-
tozó elnök legyen, amit egyáltalán
nem tartok helyesnek. Helyesebb
lenne a folytonosság. Kistérségi el-
nöknek Sándor István polgármester
urat választottuk, mivel õ a legta-
pasztaltabb. A kistérségen keresztül
jelentõs összegû pótforráshoz jutot-
tunk, amelyre igen nagy szükség
van, hiszen az intézményeink alulfi-
nanszírozottak. Gyakorlatilag két
területen, az oktatásban és az egész-
ségügyben voltak többletfinanszí-
rozások. 2006-ra némileg változott
a finanszírozási szisztéma, de úgy
érzem, hogy ezt a változást is tudjuk
követni.

- Vagyis, rá is kényszerülnek az
önkormányzatok az együttmûködés-
re?  

Együtt keresik a közösen 
A polgármesterek szerint sikeres  

Sándor István 
Göd polgármestere, 

a kistérségi társulás elnöke

Kecskeméthy Géza, Dunakeszi polgármestere térképen mutatja 
a jövõben megvalósítandó beruházások helyszíneit



13 KITEKINTÕ - KISTÉRSÉG

- Az állam bizonyos eszközökkel,
lassan, de folyamatosan arra kény-
szeríti az önkormányzatokat, és ezt
nem rossz értelemben kell érteni,
hogy minél jobban használják ki a
forrásaikat, lehetõségeiket. Ebben az
esetben úgy adódik, hogy nem min-
den településnek kell gimnáziumot
üzemeltetni… De talán sokkal jobb
példa, hogy nem minden település-
nek kell külön ügyeleti szolgálatot
biztosítani, nem mindnek kell a ké-
sõbbiekben szociális területen külön
kis intézményeket létrehozni, hiszen
tudjuk azt, hogy a kis intézmények
fajlagos mûködési költsége jóval na-
gyobb, mint a nagyobb lélekszámú
intézményeké. A mi határozott véle-
ményünk szerint jelen pillanatban az
állam ebbe az irányba akarja vinni a
fejlesztést. Ennek az elképzelésnek
mintegy elébe menve kerestük már
meg a váci kórházat, a továbbiakban
természetesen az önkormányzattal is
szeretnénk tárgyalni, hogy az egész-
ségügyi területen is egyfajta raciona-
lizálást próbáljunk kezdeményezni. 

- Ez már túlnõ a kis térségi össze-
fogáson…

- Az egészségügy területén már
látható, hogy az egészségbiztosítási
pénztár pótfinanszírozást nem fog
adni, vagyis a meglévõ lehetõsége-
ket kell kihasználni, ebben az eset-
ben pedig Dunakeszi kistérségének
és Vác kistérségének is együtt kell
mûködni. De ezen túlmenõen szeret-
nénk elérni azt is, hogy a szobi kis-
térség is részt vegyen immár ebben a
Duna bal parti együttmûködésben.
Én úgy gondolom, ismerve a polgár-
mester hozzáállását, hogy szinte nyi-
tott kapukat fogunk döngetni ebben
a kérdésben. Tehát, ha egész Szobig
sikerülne egy laza szervezõdést lét-
rehozni, úgy gondolom, hogy az ön-
kormányzatok a lehetõ legjelentõ-
sebb lépést tették meg. Mintegy

meghaladva a kormányzati szándé-
kot, tulajdonképpen elõnyöket tu-
dunk ebbõl az elõrehaladásból nyer-
ni, és természetesen további és to-
vábbi célokat tudnánk együttesen
megvalósítani, integrálni. De a két-
százezer lakosú három kistérségnek
a lobbiereje is jóval nagyobb, mint a
harmincötezres Dunakeszié, vagy a
hasonló nagyságrendû Vácé önma-
gában.

- Mi a legégetõbb kérdés, mi az,
ami az embereket foglalkoztatja, ami
nemcsak Dunakeszin probléma, de
Fóton, Gödön is vagy a távolabbi
Vácon és Szobon is megoldásra vár? 

- Ha az ember legkönnyebben
akarná ezt a kérdést megválaszolni,
azt mondaná, hogy a településnek a
szépítése, a szolgáltatások jobbítása.
Azonban ma az emberek legna-
gyobb problémája, hogy egy fiatalt
azért nem alkalmaznak, mert fiatal,
egy ötven éves azért nem talál mun-
kát, mert idõs, egy szülési szabadság-
ról visszatérõ harminc évest pedig
azért, mert tartanak attól, hogy a

gyermeke miatt sokat lesz távol a
munkahelyétõl. És ez szerintem egy
jellegzetesen magyar betegség. Ezért
az önkormányzatoknak azzal kell
foglalkozniuk, hogy ezeknek az em-
bereknek munkát, munkahelyet te-
remtsenek. Az önkormányzatoknak a
továbbiakban az a célja, hogy olyan
vállalkozásokat hozzanak a területre,
és ebben akár segítséget nyújtson
egymásnak Göd és Fót, vagy akár
Vác is, hogy ne csak segédmunkást
igénylõ munkahelyek jöjjenek létre.
Ezért a kistérségi együttmûködésnek
a városszépítésen, szolgáltatások job-
bításán túlmenõen nagy feladata az,
hogy az embereknek munkát bizto-
sítson. És nem szabad kifelejteni a
nyugdíjas korosztályt sem. Sokszor
beszélünk arról, hogy az uniós átlag-
hoz képest a magyar elektromosság,

a gáz olcsóbb, de a nyugdíjak sem
ütik meg az uniós átlagot. Az önkor-
mányzatoknak erejük és lehetõségük
szerint oda kell figyelniük, ne történ-
hessék meg, hogy az elesett, egyedül-
álló nyugdíjas kihulljon a szociális
hálóból. Többféle megoldáson, el-
képzelésen gondolkodunk, hiszen a
pénzeszközök korlátozottan állnak
rendelkezésre, de ez is egy olyan te-
rület, amire az önkormányzatoknak,
a kistérségeknek fokozottan kell
ügyelniük. 

- A kistérségnek egy más jellegû
gonddal is szembe kell néznie, a kom-
munális hulladék elhelyezésével…

- Gyakorlatilag sok olyan kérdés
merült fel újabb és újabb formában,
amit a kistérségeknek, ennek az
északi régiónak mindenféleképpen
meg kell oldania. Teljesítenie kell a
megváltozott környezetvédelmi elõ-
írásokat. A régióban úgynevezett
stratégiai zajtérkép készül, amivel
meghatározható az egyik legártal-
masabb környezeti szennyezés. Faj-
súlyos kérdés a hulladék-elhelyezés,
hulladékkezelés. Sokat beszélünk a
szelektív hulladékgyûjtésrõl, nem-
csak a lehetõségek megteremtésérõl,
hanem arról, hogy amit az Európai
Unió elõír, az olyan jelentõs beruhá-
zásokkal jár, amelynek csak uniós tá-
mogatással van realitása. És csak ak-
kor, ha nagyobb térségek tudnak
összefogni, és együttesen megvaló-
sítani a hosszabb távú hulladékkeze-
lést, hulladék-elhelyezést. Úgy gon-
dolom, hogy erre kistérségi szinten
lehetõség van.

- Bár a hulladékkezelés a kistér-
ség egyik nagy problémájának tûnik,
a kívülálló még nem látja jelét e té-
ren az összefogásnak – fordultunk a
harmadik település, Fót polgármes-
teréhez, Szent-Iványi Gézához.

Nem sértjük 
egymás érdekeit

- Valóban úgy látszik, hogy három
település, három külön út, hiszen
csak Fót tagja az Észak-Pest megyei
hulladékgazdálkodási társulásnak,
sõt, a mi területünkön jelölték ki az
egyik átrakóállomást. Ettõl azonban
még mindig fennáll a lehetõség, hogy
a három település együtt oldja meg a
keletkezõ háztartási hulladék kezelé-
sét. Ha a kistérség összefog, akkor a
hatvan-hetvenezres lakosság számá-
ra már lehetséges olyan megoldás,
amelyhez támogatást is kapunk.
Mindenesetre, elsõ lépésként, Fóton
újra beindult a szelektív gyûjtés. De
szeretném, hangsúlyozni, hogy sike-
resnek ítélem az együttmûködést, an-
nak ellenére, hogy nem minden lehe-
tõséget használtunk még ki.

- Miben látja a társulás sikeressé-
gét?

- Megalakult a többcélú társulás,
és tavaly már le is tudtuk hívni a tá-
mogatásokat. Mindhárom település
tudott ebbõl a kistérségi feladatokra
fordítani. Természetesen, ezt elõ kel-
lett készíteni. Elõször is megállapod-
tunk abban, hogy melyek azok az in-
tézmények, amelyek Fóton, Gödön,
Dunakeszin kistérségi feladatokat
végezhetnek, majd a három telepü-
lés intézményvezetõi közösen kidol-
gozták ennek rendszerét. Ebben ben-
ne vannak a szociális és nevelési in-
tézmények, a családsegítõ, a nevelé-
si tanácsadó…

- Milyen eddig még ki nem hasz-
nált lehetõségeket lát a társulásban?

- Felvetette a hulladékgazdálko-
dást, de keressük azokat a további
feladatokat, amelyeket kistérségi ke-
retek között meg tudunk oldani.
Ilyen a gyepmesteri szolgálat, és
ilyen lehetne a polgári védelmi fel-
adatok megoldása. Mondhatnám a
közlekedési gondokat is. Ha megta-
láljuk a kapcsolódási pontokat, ak-
kor e téren is hatékonyabban tudunk
lépni közösen. Az a véleményem,
hogy tudatosan meg kell keresnünk
az összes hasonló, együtt megoldha-
tó feladatot, és persze, a lehetõsége-
ket is.

- Nem túl szép az a kép, amelyet
ön és polgármester társai festettek az
együttmûködésrõl?

- Én valóban sikeresnek ítélem az
eddigi együttmûködést. Sikeres azért
is, mert a három település érdekei
nem mindig egyeznek, de beláttuk,
ha egyik vagy másik városban ho-
zunk létre valamilyen közös intéz-
ményt, nem feltétlenül sértjük a má-
sik kettõ érdekeit. És én azt sem tar-
tom lehetetlennek, hogy a középis-
kolák mûködtetésében is létrejöjjön
a kistérségi koordináció.

BORGÓ JÁNOS-VETÉSI IMRE

* * *
Másodközlés: megjelent a

Dunakanyar Régió 
2006/3. lapszámában

 megoldható feladatokat
 Dunakeszi, Göd és Fót társulása

A kistérségi társulás elnöke a 2006. évi tervekrõl tart elõadást

Szent-Iványi Géza
Fót polgármestere
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Röviden összefoglalom az elõz-
ményeket: Az Alsógödtõl másfél
km-re fekvõ Bócsa, azaz Göd-
Újtelep 1942-es létesítésekor a
szántóföld egyes pontjairól nagy
mennyiségû téglát fordítottak ki
az ekék. A 60-as évek végén, a
kb. 60 cm mélyrõl elõkerült ró-
mai katonai építési törmelék

azonosítását Soproni Sándor kí-
sérelte meg. Õ egy különösen
nagy méretû 300x300 méter
rombusz alakú katonai erõdöt
feltételezett itt Göd mellett,
„barbár” területen. Úgy hitte,
hogy ez egy elkészült római
erõd, mely II. Konstantin császár
uralkodása alatt a IV. században
épült fel. 

Azonban a 2000-ben megkez-
dett régészeti kutatások és annak
elõzményei egy egészen megle-
põen más jellegû katonai objek-
tumot hoztak itt felszínre. Az

elõkerült, 50-es években készí-
tett légi felvételek szerint — me-
lyeket korábban titkosan kezel-
tek — egy ovális formájú erõdöt
mutattak, amelynek tornyait fel

lehetett ismerni. A 2000-ben
kezdõdött feltárások ma is foly-
nak és még 2-3 évig tarthatnak. 

Az elõkerült objektum három
szempontból bizonyult különö-
sen fontosnak. Egyrészt az erõd-
nek topográfiai elhelyezkedése
és mérete miatt. Az erõd 3 km-re
a Dunától helyezkedik el egy
nem árvízveszélyes területen,
így biztos, hogy nem ez indokol-
ta, hogy mélyen a barbár terüle-
ten épüljön. Most már tudjuk azt
is, hogy közel 400x300 m-es
nagyságánál fogva a legna-
gyobb, barbár területen épült
erõd lett volna.

A másik fontos eredménye a
kutatásnak, hogy egy olyan erõd
került felszínre, amely nem ké-
szült el, néhány heti munka után
megállt az építkezés a kitûzés
stádiumában. A kitûzés eszközei
30 cm átmérõjû cölöpök voltak,
melyeket nagy távolságról is lát-
ni lehetett, ezek voltak a rögzí-
tett mérési pontok. 30 cm széles,
kb. egy római lábnak megfelelõ
árkokban köveket és téglákat he-
lyeztek el, melyek a felszínen is
láthatók voltak.

A harmadik fontos tényezõje
az ásatásoknak, hogy sikerült

azonosítani az erõdöt azzal a
nagy bonyodalmat okozó építke-
zéssel, melyet egy késõbbi római
történetíró – Ammianus
Marcellinus jegyzett fel: Az

uralkodó császár a IV. század
második felében a kvádok (bar-
bárok) területén, a Dunakanyar-
ban egy koholt jogcímre épülõ
földkisajátítással erõd építését
rendelte el. A barbárok tiltakozá-
sa ellenére az építkezést a csá-
szár, saját erejében bízva, tûzön-
vízen keresztül meg akarta való-
sítani, így a kvádok és a szarma-
ták együttes támadását váltotta
ki maga ellen. Ezt egy kegyetlen
büntetõ hadjárattal torolta meg.
A háborúskodás közvetetten a
császár halálát okozta. Ezután a

kvádok területén tervezett nagy-
szabású vállalkozás kudarcba
fulladt, és a szóban forgó erõd
sohasem készült el. 

A gödi erõd építése Kr. u. 373-
ban kezdõdhetett, és Kr.u. 374-
ben az említett háborús konflik-
tus szakította félbe.

A kutatások utóbbi 2-3 évi
eredményei a diasoron láthatók.
A legújabb kutatásoknak sikerült
kimutatni azt a pillanatot, ami-
kor a rómaiak kétszer is abba-
hagyták az építkezést. Bebizo-
nyosodott az is, hogy nemcsak
az erõd nem készült el, de még
az alaprajzi kitûzést sem tudták
befejezni. Bizonyítást nyert, ho-
gyan kezdték el, és hogyan ma-
radt abba a feltárt torony építése. 

A 2004-es ásatások meglepõ
eredménye volt, hogy felszínre
került egy olyan erõdfalakat ki-
jelölõ kõsor, ahol a romaiak mé-

rési anomáliát követtek el, és ezt
megpróbálták korrigálni. Tehát a
kõsorokat nem tûzték ki újra, ha-
nem toldozva-foltozva igyekez-
tek azt kijavítani. Nagyon ritka,
amikor egy ilyen jellegû problé-

mát sikerül az idõ múlásával fel-
tárni. 2004. végén megtalál-
ták azt a pontot, ahol az építke-
zés végleg megakadt. Hogy en-
nek mi volt a pontos oka, jelen-
leg még nem tisztázott.

Az elmúlt három évben sike-
rült gazdagítani az erõdre vonat-
kozó ismereteket. Ezek alátá-
masztják az azonosítással kap-
csolatos feltételezéseket – a
megkezdett, leállított, majd újra
megkezdett munkafolyamatot.
Bizonyítékokat sikerült nyerni
arra, hogy ha a rómaiak elronta-
nak egy munkafolyamatot, akkor
azt hogyan korrigálják. Ezek
mellett nagyon sok régészeti je-
lenség azonosítására kerülhetett
sor.

(MRÁV ZSOLT

ELÕADÁSÁNAK

SZERKESZTETT VÁLTOZATA)
FOTO: KKÉ

A Magyar Õstörténeti Munkaközösség Egyesület – melynek
székhelye Göd – találkozóján elhangzott elõadásokat bemutatva
most a Gödön folytatott római kori ásatások újabb ered-
ményeirõl szóló tanulmányt ismertetjük.  Az elõadó tudományos
kutató, régész Mráv Zsolt a Magyar Nemzeti Múzeum munkatár-
sa, óraadó tanár a budapesti és a szegedi egyetemeken. Témája
ugyan nem szoros értelemben véve tartozik nemzetünk
õstörténetéhez, de helyi vonatkozása révén nem maradhatott ki a
konferenciáról. 

Magyar õstörténet II.
A gödi ásatások újabb eredményei

Mráv Zsolt
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Tisztelt Vendégek!
Kedves Mûvészetbarátok, Kedves
Kollégák!

Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy ezen a szép helyen, igé-
nyes közönség elõtt nyithatom
meg Báli Péter barátom kiállítá-
sát, akinek festményei, grafikai
lapjai azon túl, hogy megkapó
mûvészeti élményt nyújtanak,
mindig komoly intellektuális
mondanivalót is hordoznak, s
gondolkodásra késztetik a szem-
lélõt.

Elképzeltem, mire is gondolha-
tott Péter, amikor megalkotta, ösz-
szeállította, rendszerezte e kiállí-
tás anyagát, majd a „Tánc, szín,
tézis” címet fogalmazta meg szá-
mára. Valószínûleg megfordult a
fejében, hogy a tánc, a zene, a szí-
nek mûvészete, általában a mûvé-
szet, valamint az analízisek, szin-
tézisek végtelen sora – vagyis a
tudomány, amelynek nincs köz-
vetlen célja, csak iránya – bizony
szorosan összekapcsolódnak.
Édes testvérek. Velünk vannak

már a kezdetektõl, velünk együtt
fejlõdnek Cro Magnon szakó-
ciától, Altamira barlangfestmé-
nyeitõl az elektronikáig, a számí-
tógépes grafikáig. Mindig csak
elõre.

Panta rhei, minden mozog. Ez-
zel a felismeréssel indította el Hé-
rakleitosz több, mint harmadfél-
ezer éve a dialektikus gondolko-
dást, s megsejtette a fejlõdés vég-
telenségét. Ebben a végtelenség-
ben foglal el egy piciny helyet Bá-
li Péter tanár úr is munkáival. A
tánc, amelynek jelenlétét bizo-
nyítják már az ókori Egyiptom
fennmaradt képzõmûvészeti em-
lékei, amelynek lendületét a görög
vázafestõk is megörökítették, má-
ig a magyar kultúra része is. Tán-
coltak Mátyás király reneszánsz
udvarában, csakúgy, mint a Balas-
si Bálint által megénekelt végvári
vitézek. A töröksíp, a tárogató
hangjára a kuruc idõkben is sar-
kantyút pen-
getve táncra
perdültünk,
u g y a n ú g y,
mint Petõfi
t i s z a p a r t i
kocsmájában
a kurjongató
legények, s
miként egy-
egy Este a
Székelyeknél
is, Kodály

emlékeiben, ame-
lyekbõl remekmûve
született.

Ha rátekintünk
Péter megkapó, kis
pasztelljeire, vi-
szontláthatjuk a tán-
cot, táncainkat. Min-
den érzelmünket fel-
fedezhetjük a harmo-
nikus színekben,
lágy vagy lendületes
vonalakban, amelye-

ket mi, emberek tánccal is ki aka-
runk fejezni, másokkal is meg

akarunk értetni. Azenérõl Tolsztoj
úgy ír, hogy az a legnagyobb kerí-
tõ, s az értelem szûkölni kezd,

amikor zenét hall. Nem megértet-
ni, hanem szétáradni, feldúlni, le-
fegyverezni. Feltárni a titkosat és
fájdalmasat. Márai is azt mondja,
hogy zene nélkül sokkal szegé-
nyebb lenne az élet. De a zene
igazsága ennél sokkal árnyaltabb,
sokszor megszólítja az értelmet is.
Gondoljunk csak Bartókra, aki
felriasztja a szunnyadó, ellustult
értelmet, riadóztat… Megjeleníti
a kínt, szembeszáll a gonoszság-
gal.

Mindez, ami a zene, megjelenik
Báli Péter mûveiben. A Muzica
mundanikában Muszorgszkijt a
témagazdagság is jellemzi. Az
„Egy kiállítás képei”-nek zenéje a
színekbõl született, s ha odafigye-
lünk, halljuk, hogy ez a zene szó-
lal meg Péter e képének színeiben

is. Az „Ódon várkastély” komor,
mélykék basszusai stabil, múlha-
tatlan kõfalak. Virtuóz futamok
mint büszke tornyok, törnek az ég
felé. Hiszen maga a festészet is
szinte zene. Báli Péter tudja ezt. A
franciák úgy tartották, hogy igazi
fantáziája annak van csak-
, aki látni tudja a valóságot. Az
igazi képzelõerõ a valóságból épí-
ti fel az újat, a meglepõt, a csodá-
latost. Ezt is Márai említi valahol,
s tekinthetjük szavait bizonyított
tézisnek.

Péter ilyen mûvész. Így építi al-
kotásait, miközben gondolatai

bizton bejárják ezt az utat, ame-
lyen a réges-rég múltból napjaink
valóságáig most magam is meg-
próbáltam õt tétován követni.

Ilyenformán társalogjanak e kis
remekmûvekkel, ha megállnak
elõttük. Izgalmas élményben lesz
részük. Gratulálok Péternek, s a
kiállítást ezennel megnyitom.

VASS ISTVÁN
(A szerzõ festõmûvész – Szerk.)

Tánc – szín – tézis 
Báli Péter kiállításmegnyitóján

Vass István

Magyarosi Erzsébet és Ifj. Báli Péter Mozart dalt énekeltek

Báli Péterné, Inke és a Gaude Kórus három tagja meglepés mûsora

Báli Péter köszönetet mond Mógorné Györffy Anikónak, 
az Olajfa Galéria tulajdonosának
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Az Olajfa Mûvészház elsõ kiállí-
tói 2006 januárjában Jóna
Gudvardardóttir izlandi kerá-
miamûvész és férje, Probstner
János grafikusmûvész voltak
Csend-Silent címmel.

A megnyitón Utassy Ferenc,
Izland tiszteletbeli konzulja – aki
közeli barátságban áll a mûvész-
házaspárral – méltatta a kiállított
alkotásokat. Rávilágított, mi a
legalapvetõbb különbség Izland
és Magyarország, az izlandi és a
magyar nép, férfi és nõ, illetve a
kerámia és a grafika között; egy-
ben az is elhangzott, hogy Izland
a természeti végletek országa.

Az est meglepetéseként a
Gaude Kórus, melynek egyben
karvezetõje Utassy Ferenc, kizá-
rólag izlandi nyelven énekelt -
ezzel kedveskedve a mûvésznõ-
nek, aki huszonkét esztendeje él
távol hazájától, s aki megható-
dottan fogadta a konzul úr szava-
it, valamint a kórusmûveket.

Mélyen megérintette a mûvész-
házaspárt a kedves fogadtatás.

A kiállításhoz kapcsolódóan, a
Vikingek földjén-Izland magyar

szemmel címmel, diavetítéssel
egybekötött élménybeszámolót
tartott Merkl Gábor és Endrész
György, Utassy Ferenc beveze-
tõjével. A konzul úr által 2000-
ben szervezett ill. vezetett kéthe-
tes gyalogtúráról készült fotó-
anyag került bemutatásra egy
szombat délután.

A kiállítás megnyitóján már
hallhattunk azokról az ellenté-
tekrõl, amelyek Izlandot oly
igen jellemzik, s egy gazdag,
csodálatos képanyagon keresz-
tül láthattuk is, hogy Izland a
tûz és jég hazája: zuhatagok,
gyors folyású folyók, gleccse-
rek, tûzhányók, gejzírek földje.

A családias hangulatban zajló
estén újabb élményekkel gazda-
godhattak az Olajfa Mûvészház
vendégei.

TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

M. GYÕRFFY ANIKÓ

UTASSY FERENC

Csend
A természet és az ember alkotásaiban

Tudják, az a jó egy családi farsangban, hogy
az ember újra gyerek lehet néhány órára. A
jelmezébe bújva ugyanúgy játszhat,
mókázhat, mint a saját gyereke, akit amúgy
csak „irigyel” gondtalan, felhõtlen létéért –
amit persze saját maga akar, néha erején felül
biztosítani neki(k).

Elhiszem, sokan el sem tudják képzelni,
hogy komoly, felnõtt emberek milyen
kiválóan tudják érezni magukat egy
középiskola feldíszített étkezõjében. Elõször
valószínûleg minden szülõ, legyen 1, 2, 3, 4
vagy akár 10 gyermeke, azt kérdezi magától:
Biztosan kell ez nekem?! Aztán a gyerekek
alig bírják hazarángatni az önfeledten
bohóckodó, táncoló, játszó, beszélgetõ anyát
és apát. No, de kinek is lenne kedve haza-
sietni, mikor igazán nívós zsûri elõtt pózol-
hat a többi felkészült, fergetegesen mókásan
felismerhetetlenné vált családdal és baráti
társaságokkal, hallgathat egy kis vérpezsdítõ

muzsikát, vagy akár meg is tanulhatja a rit-
musokat. Tapsolva, ugrálva, énekelve, tán-
colva azokat játszhat hagyományos népi
játékokat, gödi bort kóstolhat, helyszínen
sütött farsangi fánkot ízlelhet.

A Wagner család szervezésében, a Belépés
Családostul programok alkalmával – túl a
kulturális töltekezésen, az átmozgató sporton
– az ember mindig gazdagszik valamivel.
Többek között egy-egy új, vagy éppen
mélyülõ ismeretséggel, megerõsítést kaphat
az elképzeléseihez, értékrendjéhez, és persze
albumszámra gyûjtheti az élményeket. 

Pont a farsang reggelén beszélgettem régi
– budai – szomszédasszonyommal, aki arra
panaszkodott, hogy mennyire egyedül érzi
magát. Nincs lehetõsége olyan programokon
részt venni, mely az egész családja számára
érdekes, felnõttnek, tininek és totyogósnak
egyaránt. Mi pedig immár két és fél éve
élvezzük azt, hogy Gödön ilyen kellemes

Farsang a Piaristáknál – beléptünk  
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 családostul 

A piarista szervezõcsapat ismét
remekelt! Ezúttal farsangi Belé-
pés volt Családostul és jelmezes-
tül - lehetõleg… A szakképzõ ét-
kezõjében gyülekezett kicsi és
nagy, gyûlt a sok finomság a ha-
zaiból. A konyhatündérek mégis
megsütötték a soros – és szalagos
– farsangi fánkot!

Míg a jelmezek és sminkek a
helyükre kerültek, összeállt a
„nagy ítész csapat”. A zsûri elnö-
ke, Tordai Hajnal színházi kosz-
tümtervezõ képviselte a szakmai
hozzáértést. Párdányi Miklós, a
budapesti Szent Imre Gimnázium
igazgatója szeptember óta gödi-
ként – egyébként Bócsán gondo-
zott lovaival kaszkadõrködve –
látott ezt-azt a „produkció” vilá-
gában. Inkognitóban jelen volt
Wagner Tamás díszlet- és jelmez-

tervezõ is, de tiltakozott a zsûri-
tagság ellen. Így állt a dologhoz a
„hazajáró” régi barát, Száraz
Gyuri, az alagi lósport-szakíró is.
Ezért e sorok írójának kellett – ha
nem is színházi vagy lovis – szak-
értelmet rögtönöznie a zsûriben.

Lafkó Tibor és barátai húzták
ki a pácból a szervezõ Wagner
Lacit – aki elõzõ délután kapott
lemondó telefonhívást egy másik
együttestõl. A sors gondoskodott
kiváló talpalávalóról, s még egy
játékmester is érkezett a zené-
szekkel! 

A Csikos lányok a 101 kiskutya
történetébe léptek be, s volt sze-
rencsénk találkozni Szörnyella de
Frásszal. A két Hegedûs gyerek
cilinder, illetve ördögszarv mögé
bújt. A Nagy család nõtagjai kele-
ti mutatványosoknak öltöztek,

csak a kígyó nem akart elõteke-
regni a kosárból. A Rajki-Antal
családok a Flinstones kõkorszaki
idilljében csülökzabálás mellett
kõtévét néztek, s a mûsor a 3-3
lány western jelenete volt: tánc
country zenére, s a „Kacsatánc”!
A Sápi család keresztbe-kasba
cserélt szerepet: kisfiúból üzlet-
ember, nagylányból anya és fele-
ség, anyából „menõ” tinilány, s a
családfõbõl (?) – bébi lett. Simkó
anyuka a két „Simi”-csemetével
katicacsaládként röpködtek (vol-
na) a teremben…

Vasváriék egytõl-egyig megbo-
hócodtak! Wagnerék (Pötyi, Miss
Debil és a kis Kócos) Balázs „kis-
asszony” vezényletével aerobic
show-t mutattak be. A Szt. Jakab
Zarándok Egyesület tagjai,
Wehnerék Budapestrõl érkeztek.

A szülõk és a tíz gyerek Hófehér-
ke és a hét törpe történetének sze-
replõit jelenítették meg tumul-
tuózusan… A Pászthy-Karosi pá-
ros mint Mangalica bácsi (Júlia)
és néni (Ottó) fakadtak dalra.
Most mindketten!

Volt ott minden: Étel, ital,
zene-bona, jó hangulat, tánc, vo-
natozás, ügyességi versenyek,
sok nyeremény és tombola.

Köszönet a támogatóknak!
Szt. Jakab Zarándok Egyesület;
Budapest Sportiroda; Barkács-
bolt; Dalnoki autósbolt; Guszti
zöldségbolt; Lakberendezési bolt,
Pesti út 72.; Olajfa Mûvészház;
Vega Impex; Göd Önkormányzat
Sportbizottsága; Életforrás Ala-
pítvány; Fétis Iparos Centrum.

KÁSA ÉVA

Díj nem maradt gazdátlan
Farsangi Belépés Családostul

társasági élet folyik. Olyan, ahol értéknek
számítanak az otthon készített sütemények,
finomságok, a készülõdés egy-egy
eseményre nem merül ki pusztán egy
bevásárlásban. Hódítanak a kreatív ötletek,
melyek nem kímélnek idõt és energiát
ahhoz, hogy végül mindenki jól érezze
magát. (És nem unatkozó, magányos,
idõmilliomos emberekrõl van ám szó!)

A mi családunk – tekintve, hogy négy
gyermekünk átlagéletkora alig üti a hármat –
csak bohóckodott ezen a farsangon, de
bevallom, én úgy élveztem, hogy néha alig
tudtam visszafogni magam, s még az sem
dühített fel, hogy gördülékeny „artista” pro-
dukciónk megalkotását úgyis mindenki test-
nevelõ férjemnek könyvelte el…

Szenzációs volt! Nos, és február 18-ikán?
Belépünk „Családostul”!

VASVÁRINÉ PÁLFAI KINGA
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- Hogyan értékeli Ön, igazgató
úr – aki késõbb került az iskolá-
ba, mint annak kezdetei – az
egészségvédõ hetet? 

- Valamikor, elsõ ilyesféle het-
ünket – vagy 10 éve – nagyon jól
kitalálták, alaposan kidolgozták
a kollegák. Az oktatási kor-
mányzat igen támogatta azt –
voltak segítõ emberek, akik
járták az iskolákat és tanácsokat
adtak. Eljöttek ide hozzánk is
elmondani, „hogyan is kell azt
csinálni”… De a látottakon-hal-
lottakon elhûlve vették tudomá-
sul, amit a pedagógusok itt elter-

veztek és megvalósítottak.
Mondták: „Ha nem haragszanak,
mint segítõ emberek elvinnénk
más iskolákba is az ötleteket,
hogy a tapasztalatot tovább
adjuk.” Így szól a fáma, amit én
csak az elbeszélésekbõl tudok –
meséli Horváth Ferenc igazgató
úr, nem kis büszkeséggel ötlet-
dús munkatársai iránt, majd így
folytatva: 

- Igazán komolyan vették.
Szabó Lajosné Ági néni a lelke, a
motorja ennek, profi benne!

Összeszedi hozzá alapítványok-
tól, magán személyektõl a pénzt,
az iskolának soha nem kerül egy
fillérjébe sem, noha a gyerekek
egész héten gyümölcsöt, müzli
szeletet, rozskenyeret stb. kap-

nak az egészséges táplálkozást
bemutatva. Sok minden jó
történik ezeken a heteken!
Fontos kezdeményezés volt, és
ami lényeges, hogy nem halt el,
mint általában a központi
kezdeményezésû programok.
Sõt igen magas színvonalú,
komoly programmá vált.

- Ági nénitõl, tudom, hogy ta-
nulóik hozzá szoktak a kényes té-
mákról beszélgetõs órákhoz is,
és mernek kérdezni. Ugyanakkor
egyre tájékozottabbak. Tükrözõ-
dik ez a gyerekek fizikai állapo-
tában vagy bármiben?

- Mint minden a világon, ez is
késõbb érik be. Egy gyereknél
olyan sokféle és nagy a kísértés:
ha „chips” vagy alma a
választék, gyakran a csipszet
választja, hiába van nálunk
egészségmegõrzõ hét. De maga
a szemlélet azért benne marad, s
majd felnõttként – biztos vagyok
benne – eszébe jutnak az itt
tapasztaltak, hallottak is…
Egyszer csak ráéreznek, megér-
tik és tovább tudják vinni azt a
gondolatot, talán életvitelként is,

amit Ági nénitõl meg a kollégák-
tól, vagy a vendég elõadóktól itt
megtanulnak – vélekedik tele
bizalommal a Huzella Tivadar
Általános Iskola igazgatója.

Kké

Dr. Juhász Márta
fogorvossal folytatott 

beszélgetésbõl kiderült,…

hogy elsõ alkalommal tartott
elõadást a fogápolásról, ami ki-
hívást jelentett számára. Az elõ-
adás jól sikerült, és pozitív ta-
pasztalatokkal távozott az isko-
lából.

A tanulóknak nem volt telje-
sen ismeretlen a doktornõ, hi-
szen õ végzi az általános iskola
diákjainak fogászati szûrését.
Szó esett többek között arról,
hogy milyen eszközöket ismer-
nek a fogkefén kívül, valamint
hogy milyen lépései vannak a
helyes fogápolásnak.

Itt is – csakúgy, mint az élet
más területén – rendkívül fontos
szerepe van a szülõi viselkedés-
nek. Amikor elviszik gyermekü-
ket a fogorvoshoz, fontos, hogy
õk maguk ne féljenek, hiszen ez
kisugárzik. Az elsõ fogászati él-
mények meghatározók, így érde-
mes akkor is elmenni, amikor
még semmilyen probléma nem
merült fel, hogy a gyermek elõ-
ször csak ismerkedjen a környe-
zettel, s ha elõbb-utóbb fogorvo-
si kezelésre lesz szüksége, bát-
ran álljon elébe.

Kántor Lászlóné védõnõ
tapasztalatai az iskolában 

tartott elõadásról

A serdülõkor testi változásai-
ról hallhattak érdekes elõadást a
hatodikos lányok. Kezdetben za-
varban voltak, pedig ellentétben
a fogászati elõadással – a téma
természete végett –  pedagógu-
sok nem voltak jelen. Kántor
Lászlóné, aki 32 éve dolgozik

védõnõként, képek segítségével
is bemutatta mindazt, amit tudni
érdemes.

Idõvel a tinilányok feszültsége
oldódott, s a 45 perces elõadás
végén többen fordultak kérdése-
ikkel a védõnõhöz. Hogy meny-
nyi ismerettel gazdagodott a fia-
tal hallgatóság, azt az a védõnõ
által összeállított TOTÓ eredmé-
nyes megfejtései példázzák a
legjobban: 37-bõl 16 hibátlan. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy
a szülõk nagy része szemérmes
ahhoz, hogy beszélgessen gyer-
mekével a serdülõkori változá-
sokról. A legtöbben nagyobb
testvérüktõl vagy barátnõjüktõl
hallottak idáig ezekrõl a dolgok-
ról. A lányok a témához kapcso-
lódó, gazdag ismeretanyagot és
termékmintát tartalmazó csoma-
gokkal térhettek haza az iskolá-
ból. 

Filipné Dudás Ágnes,
kozmetikus mesterrel 

beszélgettünk…

A lányok között volt olyan,
aki vendége Dudás Ágnesnek, de
még õ is biztosan megtudott új
dolgokat az elõadás során. 

Érdeklõdõ szem-és fülpárok
figyeltek rá. A végén többen kí-
váncsiak voltak arra, hogy mi-
lyen bõrtípusuk van, és hogy mi-
képpen kell azt ápolni. Kozmeti-
kai termékmintát, és az elmon-
dottak rövid, írásos összefoglalá-
sát kapták kézhez a lányok. Az

elõadás végén is többen tettek fel
kérdéseket.

A szülõknek e területen is fon-
tos szerepük van. Abban az eset-
ben, ha gyermekük bõre problé-
más, jobb, ha elkísérik egy koz-

Az egészségmegõrzõ  
várható  



metikushoz, aki megfelelõ keze-
lést alkalmaz. A bõr jellegének
megfelelõ készítményt ajánl, s
ha látja, hogy csak bõrgyógyász
tud segíteni, akkor erre felhívja a
figyelmet. 

CSERKUTI ÁGNES

Egy hét az egészségért

Immár 10. alkalommal ren-
dezte meg a Huzella iskola az
egészségmegõrzõ hetet. Ennek
keretében az alábbi versenyeket
rendeztük meg:

Rajzverseny
Szokás szerint Oláhné Vízvári

Zsuzsanna tanárnõ ismertette a
pályázati részvétel feltételeit. A
kiírás szerint az alkotásoknak
tükrözniük kellett az egészséges
életmód, a sportolás, a korszerû
táplálkozás fontosságát, és a ká-
ros szenvedélyek veszélyessé-
gét.  Mint minden évben, most is
nagy volt az érdeklõdés, sok a
résztvevõ, így a zsûri dolga is
nehéz volt, de végül az alábbi
eredmények születtek: 

1 – 2. osztály   
1. helyezett  
Kocsis Johanna 1. a.
3 – 4. osztály   
1. helyezett  
Farkas Csilla 3. a.
5 – 8. osztály   
1.helyezett  Bartus Bence 5. c.

Versírás

Szintén hagyományos „ver-
senyszám”. Célja az egészséges
életmód, a korszerû táplálkozás
népszerûsítése. Sok érdekes al-
kotás született, néhány közülük
reklámszövegként is megállná a

helyét. Romsics Ignácné, a zsûri
elnökének bejelentette:

1. helyezett  
Székely Zsuzsanna 4. c.

Az egészségmegõrzõ hét 10
év után is kedvelt gyerekek és
felnõttek körében egyaránt – és
mindig tud újat is nyújtani! Ezt
bizonyítja a két újdonság: a hi-
degtálkészítõ verseny és a Tájak,
korok ételei címû feladatlap.

Hidegtálkészítõ verseny 
Pappné Széll Éva és Botosné

Hornok Éva tanárnõk gondos
elõkészítõ munkája tette igazán
érdekessé és sikeressé ezt a ver-
senyt. A versenyzõknek /4 fõs

csapatoknak/ még a téli szünet
elõtt nevezési lapot kellett készí-
teniük. Ez tartalmazta a nevezõ
csapat nevét és az elkészítendõ
étel receptjét, aminek természe-
tesen meg kellett felelnie a kor-
szerû táplálkozás követelménye-
inek. A nevezõlapok ötletesek,

ízlésesek és igen érdekesek vol-
tak. Ezek értékelése is beleszá-
mított a végeredménybe! A ne-

vezõlapok alapján a felnõttek is
érdeklõdve várták a versenyt,
hogy „élõben” is lássák a sok fi-
nomságot.

A verseny napján a gyerekek
lelkesen készítették el a „ver-
senyfeladatot”. A szépen megte-
rített asztalokon az ízlésesen tá-
lalt saláták látványa igazán íny-
csiklandó volt! A zsûri tagjai
közt a „szakma” is képviseltette
magát egy-egy fõvel – a White
Room,  illetve a Zöldfa vendég-
lõkbõl.

Tájak, korok 
ételei – feladatlap

A Szekeres Józsefné által
összeállított, 30 kérdésbõl álló
tippelõs feladatsor sok fejtö-
rést okozott a gyerekeknek és a
nekik segítõ felnõtteknek egy-
aránt. Szerepelt benne a gaszt-
ronómia történetével foglalko-
zó, a zöldségek tulajdonságait
firtató, és híres emberek ked-
venc ételeit tudakoló kérdés is.
Szívesen foglalkoztak az érde-
kes kérdésekkel a gyerekek, és
így megtudhatták többek kö-
zött, hogy Robespierre a kávé-
jához narancsot evett, a
samidu erõs illatú hagyma,  és

Írországban van burgonyamú-
zeum. 

1. helyezett: 
Bérczes Virág 5. c.
A két új feladat jövõre is - stí-

lusosan szólva – terítékre kerül.
Remélhetõleg hasonlóan sikeres
lesz, és igen aktív részvétellel
jellemezhetõ majd valamennyi

elkövetkezõ, immár hagyomány-
ként számontartott egészség-
megõrzõ hetünk! 

SZEKERES JÓZSEFNÉ

TANÁR
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Az egészségmegõrzõ 
hét támogatói:

ÖK Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottság, Göd; Élet-
forrás Alapítvány, Bp.; Nyelv-
és Tehetség Iskolai Alapítvány,
Göd; Magyar Vöröskereszt
Dunakeszi Szervezete; László
pékség, Göd; Gusztáv zöldség-
bolt, Göd; CBA élelmiszerbolt
/Galóca Bt./, Göd; Naszálytej
Rt., Vác; Procter & Gamble,
Bp.; White Room vendéglõ,
Göd; Zöldfa vendéglõ, Göd;
Huzella iskola-büfé; H T
Iskolai Diákönkormányzat.

Köszönjük:
Szervezõk

 hét kezdetei és annak   
 végkifejlete
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ADunapart Üdülõ színháztermé-
ben találkozott a gödiekkel a 2.
számú választókerület szocialista
képviselõjelöltje, dr. Bóth János.
Az MSZP Gödi Szervezete által
rendezett fórumon Pinczehelyi
Tamás alpolgármester, a helyi
szervezet elnöke köszöntötte a
résztvevõket, majd Sándor Ist-
ván polgármester üdvözölte a
vendéget. Bevezetõben elmond-
ta, hogy akár két szocialista kép-
viselõje is lehet a választókerü-
letnek, ha listás képviselõként õ
is bekerül a parlamentbe, és így
ketten képviselhetnék ezt a térsé-
get.

Sándor István ezt követõen a
Göd elõtt álló idei feladatokról
beszélt. Mint mondta, készül a
költségvetés, a város mûködteté-
séhez szükséges feltételeket biz-
tosítani tudják. Három területen
készülnek olyan fontos beruhá-
zásra, amely érezhetõ változást
hoz a város életében. Az elsõ az
úthálózat felújítása a lakosság
közremûködésével. A képviselõk
tisztességesen elvégezték mun-
kájukat, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után – rendkívüli tes-
tületi ülésen – sor került a beru-
házást finanszírozó pénzintézet
kiválasztására. A mintegy 650
millió forintos útberuházáshoz a
hitelt az OTP biztosítja. A kivite-
lezésre kiírt közbeszerzési eljárás
lezárultával pedig megkezdõdhet
22-25 kilométer hosszúságban
az utak korszerûsítése.  A mun-
katerület biztosítását, majd a ki-
vitelezõ közbeszerzési eljárásban

történõ kiválasztását követõen
elkezdõdik az új bölcsõde építé-
se is, amelyhez 239 millió forin-
tos pályázati támogatást nyert az
önkormányzat. A gyermekintéz-
mény már a jövõ évben elkezd-
heti mûködését. A harmadik

nagy jelentõségû beruházás a
meleg vizû strand régi fogadó-
épületének lebontása és az új fo-
gadóépület létrehozása, amellyel
együtt új bevezetõ út is készül a
strandhoz. A nagy beruházások
mellett folytatódik az
óvodafelújítás, és a népszerûvé
vált buszvárókból újabbakat épí-
tenek. 

Sándor István két évtizede tar-
tó ismeretségükre hivatkozva
mondta: támogatja dr. Bóth Já-
nos képviselõvé választását tud-

ván, jól látja majd el feladatát. A
jelenleg listás képviselõként te-
vékenykedõ képviselõ, Vác pol-
gármestere elõször a szocialista-
szabaddemokrata kormányzás
négy évének mérlegét vonta
meg, felelevenítve a Medgyessy-

kormány sokak által már elfele-
dett 100 napos programját,
amely a nyugdíjasok, a családok
érdekében születtek, és amelyek
eredményeként a közszférában
dolgozók korábban soha nem lá-
tott béremelésben részesültek. A
Gyurcsány-kormány 100 lépése
pedig minden fontos területen
elõrelépést jelentett. Vitathatatla-
nul jelentõsen nõtt a reálbér, reál-
jövedelem, és ennek folytatására
hosszú távú programja van az
MSZP-nek. Apolitikus szerint az

elmúlt ciklusban, az eredményes
lobbizás következtében, a vá-
lasztókerületnek az önkormány-
zati területre 5,2 milliárd forint
jutott, és további egymilliárd fo-
rint támogatást kapott a vállalko-
zói szféra. A fejlesztést szolgáló
pénz annyi volt, mintha minden
háztartás 290 ezer forintot kapott
volna. Mint mondta, szükség van
a második Gyurcsány-kor-
mányra, hogy befejezhesse, amit
elkezdett. Aszocialista párt prog-
ramja, az új magyar szociálde-
mokrácia a Gyurcsány-könyv el-
méleti alapvetése, a 100 lépés
programja alapján készült. Ez ki-
egészül a munka- és szociális
biztonságra vonatkozó törvény-
javaslatban foglaltakkal is.

Dr. Bóth János egyéni képvi-
selõi programja szlogenjéül a
„Hidakat építünk” mondatot vá-
lasztotta: belátható idõn belül
megépíteni a térség számára fon-
tos hidat a Dunán, és hidakat épí-
teni az emberek, embercsoportok
között. Folytatni kívánja lobbi-
tevékenységét is, hogy a válasz-
tókerületet érintõ fejlesztések kö-
zül minél több kerüljön be a II.
Nemzeti Fejlesztési Tervbe. 

Amennyit ennyi idõ alatt telje-
síteni lehetett, azt meg is tettük,
összegezte az elhangzottakat és a
négyéves ciklus tapasztalatait
Pinczehelyi Tamás, az MSZP
Gödi Szervezetének elnöke.
Nincs miért szégyenkeznünk,
emelt fõvel járhatunk, büszkén
vállalva baloldaliságunkat.

BORGÓ JÁNOS

Dr. Bóth János fóruma a Dunapart Üdülõben
Sándor István: két szocialista képviselõje is lehet a választókerületnek

Fórum elõtti egyeztetés Sándor István és Dr. Bóth János között

Göd Város MSZP Szervezete, a megnövekedett taglétszámának köszön-
hetõen, négy alapszervezetben fejti ki tevékenységét. Avárosi szervezet, már
sok éven keresztül és most is, töretlen egységgel azon munkálkodik, hogy
Göd városa behozza az évtizedes lemaradásait. Lelkiismeretes és szakszerû
munkánknak már számos, kézzelfogható eredménye van városunkban,
melyek elõnyeit hétköznapi életük során Önök is megtapasztalhattak. Most
azonban azon fáradozunk, hogy elõremutató, a település lakóközösségét
szolgáló munkánkat folytatni tudjuk, és ehhez az Önök segítségét szeretnénk
kérni.

Tisztelt Támogatóink! 
A napokban a postaládákba kerültek az országgyûlési választásokat
elõkészítõ, jelölõ cédulák, (KOPOGTATÓ CÉDULÁK).

A cédulák gyûjtését Gödön, az MSZP Városi Szervezet aktivistái, és azok
segítõi végzik.

Tisztelettel kérjük, ha támogatni szeretné az MSZP választási sikerét, juttas-
sa el ÖN is hozzánk a saját, és környezete jelölõ céduláit, az alábbi gyûjtõhe-
lyek valamelyikére.

1.Választókörzet   Mudri József   2131 Göd, Rába u. 1.
2.Választókörzet   Hegedûs Ágnes 2131 Göd, Szamos u. 12.
3.Választókörzet   Vidák Árpád 2131 Göd, Jávorka S. u. 3.
4.Választókörzet   Tóth Lászlóné 2131 Göd, Kossuth u. 41.
5.Választókörzet   Horváth Ildikó 2131 Göd, Dózsa Gy. út 33/a.
6.Választókörzet   Pinczehelyi Tamás 2132 Göd, Rózsa u. 2/a.
7.Választókörzet   Sándor István 2132 Göd, Erzsébet u. 26.
8.Választókörzet   SógorAndrásné 2132 Göd, Deák F. u. 77.
9.Választókörzet   Kruzslicz István 2131 Göd, Szamos u. 15.
10.Választókörzet Szilágyi  Sándor 2132 Göd, Õsz u. 6.

Amennyiben személyesen kíván találkozni velünk:  
Göd Város MSZP szervezetének Irodájában, (Polgármesteri Hivatal
udvarán, a Pártokházában) minden munkanapon 14 órától 18 óráig vár-
juk tisztelt támogatóinkat.

TISZTELETTEL: 
GÖD VÁROS MSZP SZERVEZETE

www.god-mszp.hu e-mail: pinczehelyi@vnet.hu

Kedves Választópolgárok!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Bayer Zsolt üdvözölte a megjelen-
teket, külön a váci televíziót,
amely most már, mint mondta,
konkurencia nélkül sugározhat. A
hallgatóság morajából kiderült,
hogy a közönség soraiban sokan
tisztában vannak az áldatlan váci
állapotokkal.

Aztán Bayer szokásos
lendületével belekezdett. Rövid
történetekkel illusztrálta, hogy a
jelenlegi szocialista kormányzat-

nak semmire sem volt pénze,
pedig a kádári 16 év alatt sem vet-
tek fel akkora kölcsönt, mint a
jelenlegi szocialista-liberális kabi-
net: összesen mintegy 23 millió
dollárt.

Ironikusan megjegyezte: A
„szocik” kistelepüléseken bezárták

a postát, s vajon miért? Mert nincs
pénz. Utána bezárták az iskolákat

is, vajon miért? – kérdezte a hall-
gatókat, akik skandálva mondták
fel a leckét: Mert nincs pénz. Ezek
után megszüntették a vasút
szárnyvonalait, valamint a Volán
járatokat is ezekre a településekre,
vajon miért? A választ már min-
denki tudta: mert nincs pénz.

Autópályát építettek az Alföldön
háromszor annyiért, mint
Horvátországban, ahol köztudot-
tan óriási alagutakat kellett a hegy
gyomrába fúrni. Vajon miért? Mert

a külföldi cégek extraprofitját
támogatták. Így ment ez egészen a
hetedik pontig. Az ebben foglal-
takat már dr. Simicskó István, a
Fidesz parlamenti képviselõje is
említette alig egy hónappal ezelõtt

Gödön. A hadsereg laktanyáiban a
magyar katonák álmát õrzõ-védõ
cégek óvják. A magyar haderõt, a
magyar fegyveres alakulatokat!
Vajon miért? Ezt a kérdést az
elõadó nyitva hagyta…

Zárszavában összefogásra
szólította fel a jelenlévõket. Kis
jobboldali pártokra is le lehet
ugyan adni a voksokat, csak nem
érdemes. Nincs esélyük az 5
százalékos parlamenti küszöb
elérésére. Tehát  a „szociknak” jó.
Akiknek esetleg nem szimpatikus
a Fidesz, akkor azok racionalitás-

ból szavazzanak a jelenlegi leg-
nagyobb ellenzéki pártra. Ez az
egység egyetlen esély a
gyõzelemre.

SALAMON TAMÁS

Még sincs semmire pénz?
Bayer Zsolt: 23 millárd dollár hitelt vettek fel a „szocik”

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ vendégeként Bayer Zsolt
látogatott Gödre. A vendég csak nagy nehezen ért el a pódiumig,
mert a teremben egy gombostût sem lehetett leejteni, annyian
várták. A szervezõk még a színpadot is kinyitották, hogy ott is
helyet foglalhassanak az érdeklõdök.

Soha nem látott, nagy közönség fogadta Bayer Zsoltot a BM üdülõben

Markó József, a gödi Fidesz elnöke köszönti a vendégeket, Bayer Zsoltot 
és Imre Zsolt Fideszes országgyûlési képviselõt

Iskolánk Pedagógiai Programjában ki-
emelt szerepet tulajdonít a testnevelés-
nek. Valamennyi elsõsnek lehetõsége
van emelt szintû „torna-programot” vá-
lasztani, mely úszásoktatást is tartalmaz.

Terveink szerint felmenõ rendszerben ez
majd órarendbe foglalt úszásoktatássá
fejlõdik, melynek helyszíne Dunakeszin
lesz, a KSK uszodájában. (Szezonális
úszásoktatásra a helyi strandra járunk.) A
két tanítási nyelvû osztályokban az elsõ
két évfolyamon a váci uszodában szerve-
zett heti két úszás, harmadik és negyedik
évfolyamon pedig heti egy úszás és egy
sportóra segítségével valósul meg a min-
dennapos testnevelés. Délutáni sportköri
foglalkozásainkon minden felsõ-
tagozatosnak van lehetõsége választani a
bõséges kínálatból, melyet részben saját,
részben a Gödi Sportegyesülettel közös
szervezésben mûködtetünk.

2005 januárjában a 70-es évek végén

épült régi tornaterem felújítására ke-
rült sor. A bordásfalak kivételével min-
den megújult a teremben. Újak a portál-
üvegek, a világítótestek, a radiátorok és a
sportszerek. Legnagyobb költséggel a
teljesen elöregedett parketta cseréje járt.
Az összes kiadás megközelítette az 5
millió forintot.

Hosszas egyeztetések után április vé-
gén került sor egy megállapodás aláírá-
sára, melynek értelmében a Petõfi utcai
Tornacsarnok életének irányítását isko-
lánk veszi át. Arészben önállóan gazdál-
kodó, és a városrész életében is jelentõs
szerepet játszó intézményt 1999-ben ad-
ták át Városi Sportcsarnokként. Lelátó
építése is szerepelt a tervek között, ez
azonban már nem valósult meg akkor. A
csarnok saját költségvetésébõl és a meg-
növekedett bérleti díjakból származó be-
vételekbõl hozzáláttunk a leromlott mû-
szaki, esztétikai állapotú épület felújítá-
sához. Megszüntettük a beázásokat, fel-
újítottuk a vizesblokkot, kívül-belül fes-
tettünk. Megjavítottuk vagy kicseréltük
az összes nyílászáró szerkezetet, új ko-
sárlabda-palánkot vásároltunk. A csar-
nok udvarán nyáron streetball pályát
alakítottunk ki. (Az épület a gödi kosara-
sok “fészke” is, ez is indokolja a kosár-
labdások érdekeit szolgáló fejlesztéseket.
Ahuzellás kosarasok rendre megnyerik a
területi és megyei diákolimpiai verse-

nyeket, így tavaly is kijutottak az orszá-
gos versenyekre IV. korcsoportos fiaink.)
Iskolánk 2005-ös jótékonysági bálját
“Bál a csarnokért” címmel októberben a
Testnevelés- munkaközösség szervezte,
melynek nettó másfél millió forintos be-
vételébõl sportszertárat hoztunk létre,
és egy kerékpártárolót vásároltunk a
csarnokot használó fiatalok számára. A
fennmaradó pénzbõl a közeljövõben 600
négyzetméter új szõnyeget veszünk,
mely a parketta védelmére szolgál ren-
dezvényeken. Hamarosan megoldódik a
csarnok hangosításának problémája is. A
beruházások összértéke várhatóan meg-
haladja a 2,5 millió forintot. Legnagyobb
feladatunk a parketta felújítása-cseréje
lesz a következõ idõszakban.

Megváltozik majd a korábban “zöld”
udvarként emlegetett terület képe is. A
régi emésztõgödör fûvel benõtt dombja
helyén egy sportpálya építésébe kezd-

tünk. A pálya zöld színû mûanyag bevo-
natot kap, kézilabdakapuval, vonalazás-
sal. A pályát labdafogó háló veszi majd
körül, védve az épület ablakait és a
szomszédok kertjét. A2005-ös esztendõ-
ben 7 millió forintot költöttünk az építés-
re, melynek több mint felét vállalkozók
és alapítványok támogatásával tudtuk
elõteremteni. Az udvar természetesen
visszanyeri zöld jellegét, a pálya körül
parkosítási munkákat is végzünk. A ki-
adások végösszege eléri majd a 20 millió
forintot. 

Több mint két évtizede hallhatunk a
nehéz iskolatáskáról, a tananyag csök-
kentésének szükségességérõl, a gyere-
kek túlterheltségének problémájáról. Mi-
vel ebben eddig nem sikerült elõrelépni,
valószínûleg a legjobb megoldás a nebu-
lók mindennapos testmozgásának felté-
telein javítani. Akörnyezõ települések is-
koláinak kínálatával szemben most már
nem csupán a képzési formák széles vá-
lasztékával, hanem a sportolás feltételeit
tekintve is felvehetjük a versenyt. A fel-
sorolt fejlesztések megváltoztatják az ut-
ca képét is. Elképzeléseink szerint ezek a
létesítmények egy kialakuló sportcent-
rum bázisát képezik, mely nem csupán a
diákok, hanem a település(rész) lakóinak
rekreációját is szolgálják a jövõben.

HALMAI GÁBOR

A Huzellában 2005 a sportcélú fejlesztések éve volt 
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A szervezet neve: 1. sz. Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány,
Göd
Kedvezményezett: Lenkey utcai
1. sz. Óvoda
Adószáma: 18689503-1-13
-.-
A szervezet neve: Alsógödi
Szent István Alapítvány
Kedvezményezett: Búzaszem
Kolping Általános Iskola
Adószáma: 18662670-1-13
-.-
A szervezet neve: A+V, a Gödi
Ifjúságért Közhasznú Alapít-
vány
Kedvezményezett: Huzella Ti-
vadar Általános Iskola
Adószáma: 18664122-1-13
-.-
A szervezet neve: Dunai
Vízisport Alapítvány
Kedvezményezett: Gödi kajako-
sok és a Göd Kupa rendezvény
Adószáma: 18684388-1-13
-.-
A szervezet neve: Gödi Kosár-
labda Játékért Alapítvány
Kedvezményezett: Kosárlabda
Szakosztály
Adószáma: 18693410-2-13
-.-
A szervezet neve: Gödi Lions
Klub
Kedvezményezett: Lions Hun-
gary Gödi Klubja
Adószáma: 18661538-1-13
-.-
A szervezet neve: Gödi Városi
Könyvtár
Székhelye: 2121 Göd, Pesti út
72.
Adószáma: 16798801-1-13

A szervezet neve: Gödi Város-
fejlesztõ és Szépítõ Egyesület
Kedvezményezett: Nevezett
közhasznú, környezetvédelmi
egyesület
Adószáma: 18687453-1-13
-.-
A szervezet neve: „Kastélyban
a hétszínvilág” Óvodai Alapít-
vány
Kedvezményezett: Az óvoda in-
tézménye és az oda járó gyere-
kek
Adószáma: 18692859-1-13
-.-
A szervezet neve: Magyar Tu-
domány a Világban Alapít-
vány
Székhelye: 2131 Göd, Kazinczi
F. u. 75. 
Adószáma: 19661012-2-13
-.-
A szervezet neve: Németh Lász-
ló Általános Iskola és Mûvé-
szetoktatási Intézmény
Székhelye: 2132 Göd, Ifjúság
köz 1-3.
Adószáma: 18675809-1-13
-.-
A szervezet neve: Nyelv és Te-
hetség Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: Huzella Ti-
vadar Általános Iskola
Adószáma: 19179849-1-13
-.-
A szervezet neve: Piarista
Szakképzésért Alapítvány,
Göd
Kedvezményezett: Piarista
Szakmunkásképzõ Iskola
Adószáma: 19185105-1-13

Maradjon Gödön
az adó 1%-a!

Ismét itt az adóbevallás idõszaka, s rendelkezhetnek adójuk egy
százalékáról a következõ intézmények javára, melyek vezetõi tiszte-
lettel fordulnak Önökhöz segítségért.

1 %

A felsõgödi óvoda 
alapítványának felhívása

Az 1. sz. Óvoda - Gyermekekért Alapítvány köszönetét fejezi
ki  mindazoknak,  akik eddig is támogattak adójuk 1%-ával.

Kérjük további szíves felajánlásukat az alábbi adószámunkon:
18689503-1-13

Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma és
az óvodavezetés

1%

A Dunai Vízisport Alapítvány 
felhívása

Alapítványunk a GÖD KUPA verseny egyik fõ szervezõje, a
gödi kajakosokat eszközbeszerzéssel, edzõtáboroztatással is

segítjük. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával Ön is segítsen
nekünk!

Dunai Vízisport Alapítvány
Adószámunk: 18684388–1–13

1 %

A Kolping iskola 
alapítványának felhívása

Kedves Barátaink!
A téli fagyokkal, a szánkózással, korcsolyázással és a farsang
önfeledt vidámságával együtt újra elérkezett az adóbevallás
örömteli idõszaka.  Az örömöt még fokozhatja, ha az ember nem-
csak hõn szeretett adóhivatalának, de kedvenc civil szervezetének
is juttathat munkája gyümölcsébõl. Ezen a ponton szeretnénk fel-
hívni figyelmeteket a gödi Kolping iskolára és a mögötte álló
alapítványra. Az Alsógödi Szent István Alapítvány (adószám:
18662670-1-13) jogosult az egy százalékok fogadására.  A
Kolping iskolában nyomtatványt is tudunk adni az érdek-
lõdõknek.Adományaitokat köszönettel fogadjuk, s az iskola
mûködtetésére fordítjuk.

Üdvözlettel: a gödi Kolping iskola szervezõi

Tisztelt Szülõk, Támogatóink!
Az Önök jóvoltából az elmúlt évben az 1 % adó utalásából
737.000,- Ft érkezett alapítványunk számlájára. Megtisztelõ

adományukat ezúton is köszönjük. Ha tehetik, továbbra is segít-
sék felajánlásukkal óvodás gyermekeinket.

A „Kastélyban a hétszínvilág” Óvodai Alapítvány
adószáma: 18692859-11-3

Támogatásukban bízva, tisztelettel: 
az alapítvány Kuratóriuma

Adója 1 százaléka 
helyben maradhat!

Személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelkezhet úgy,
hogy ne vesszen el a nagy állami kalapban, hanem lakóhelyünk fej-
lesztését, szépítését szolgálhassa. Ehhez mindössze annyit kell ten-
nie, hogy adóbevallása mellékleteként az útmutatónak megfelelõen
kitölti a nyilatkozatot és csatolja a bevallásához. 
Ha ön egyéni vállalkozó, ezt február 15-ig kell megtennie. Ha adó-
bevallását a munkahelye intézi, akkor február 20.-ig kell nyilatkoz-
nia a munkáltatója felé. Ha önadózó, akkor bevallásával együtt má-
jus 22.-ig adhatja postára az 1%-os nyilatkozatot.
Ha úgy döntött, hogy 1 százaléknyi adójával a Városvédõk Egye-
sülete közhasznú tevékenységét kívánja támogatni, akkor a nyilat-
kozatra a következõ adószámot írja: 

18442331-1-13
RÁBAI ZITA, DR. HORVÁTH VIKTOR

VÁROSVÉDÕK EGYESÜLETE KÖZHASZNÚ GÖDI CIVIL SZERVEZET

WWW.VAROSVEDOK.HU

Gödi városfejlesztõk és szépítõk 1 %-os kérése
Ezúton köszönjük a tavalyi 1%-os felajánlásokat! A Gödi Városfej-
lesztõ és Szépítõ Egyesület ezt, a Kossuth Lajos utca Duna-parti
végén létesített pihenõpark építésében használta fel. Kérjük mind-
azokat, akiknek fontos a Duna-part rendezettsége, most is támogas-
sák munkánkat SZJA-juk 1%-val. Adószámunk: 18687453-1-13 

KÖSZÖNETTEL A VÁROSSZÉPÍTÕK
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Önkéntes gödiek segítségével
2oo5. december közepén sike-
rült kirakni a gödi szigetre egy
15 darabból álló odútelepet, me-
lyet hamarosan, még tíz odúval
fogunk bõvíteni! A mesterséges
fészekodúk segítségével próbá-

lunk fészkelõhelyet biztosítani
azon odúlakó madarak számára,
amelyeknek emberi tevékenység

megszüntette a költési lehetõsé-
gét. Az odú alapanyagát az
MME (Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület)
adta, köszönet érte! Az odúk
rendszeres ellenõrzésével továb-
bi ismereteket szerzünk az odú-
lakó madarak fészkelési szoká-
saikról. A megszerzett ismeretek
birtokában újabb védelmi lehe-
tõségeket próbálunk kidolgozni.
2oo6-ban a Nemeskéri parkerdõ
területén is kialakítunk egy ha-
sonló célú odútelepet, ahova már
az elõ darabokat ki is raktuk! 
Köszönetet szeretnék kifejezni
azoknak, akik segítették az odú-
telep létrejöttét: Berty László,
Debreceni Péter, Nagy Csaba!
Kérdését, észrevételét várom a
wipmail@vipmail.hu címen,
vagy a 0620/348-1927-es szá-
mon!
Szeretném, hogy ezek az odúk
még sokáig épségben nyújthas-
sanak otthont a madaraknak! 

BERTY MIHÁLY

Gödi odútelep Gazdit keresnek!
Szeretõ gazdit keresünk Csokinak, a képen
látható két éves erdélyi kopó keverék kan
kutyusnak. 
Gazdája azután mondott le róla, hogy egy 6
hetes alapi kiképzésen vett részt. Csoki te-
hát szófogadó, okos, értelmes kutya, amel-
lett, hogy barátságos és emberszeretõ is. 

Egészséges, oltásai teljesen rendben vannak. Érd.: Patyus Fe-
renc 06-70-458-0358 

Szeretõ gazdit keresünk Elemérnek, a ké-
pen látható négy év körüli, vékony alkatú,
rottweiler kannak.
Elemért Kispesten találták, nagyon kedves,
barátságos, ragaszkodó  kutyus. Családi
kutyának ajánljuk kertes házba. Pórázhoz
szokott, szociálizált kutya. Jelenleg

Pomázon él ideiglenes befogadónál.
Érd.: 06-30-435-6281 

Szeretõ gazdit keresünk Petrának, a képen
látható 5 hónapos keverék szuka kutyusnak,
akire elütve találtunk rá a 2/A autóút gödi
szakaszán. Comb- és csípõcsont törése miatt
egy mûtéten már átesett, kb. két hét múlva
az ivartalanításával egyidejûleg sérvmûtétje
is lesz. Oltásait a héten kezdi el megkapni.

Hálás, barátságos, játékos, emberszeretõ és szobatiszta. Való-
színûleg középtermetû lesz, gyerek és már meglévõ kutya
mellé is szívbõl ajánljuk. Érd.: 06-70-458-0358 

A jeges, havas utcán szaporán
kapkodja lábait két kutya. Véko-
nyak, csapzottak. Az élelmet és
melegkuckót keresõ négylábúak
riadtan futnak tovább a hangosan
dudáló autó elõl. Menekülnek.
De hová, hol találnak otthonra,
védelemre?…

- A kemény hideg az emberek-
hez hasonlóan - a nem megfelelõ
körülmények között tartott - ked-
venc kutyáink számára is végze-
tes lehet – kommentálja a látotta-
kat Kruzslicz István, a Magyar
Ebtenyésztõk Országos Egyesü-
lete Gödi Szervezetének elnöke.
A Városházán tanácsnokként te-
vékenykedõ önkormányzati kép-
viselõ kéri a „gazdikat”, hogy a
kemény téli hidegben a kutyákat
lehetõség szerint zárt helyen tart-
sák, ahol nem veszélyezteti õket
a kihûlés. – Sajnos ebben a téli
idõszakban több kószáló kutyá-
val találkozhatunk a város utcái-
ban, a külterületeken – erõsíti
meg tapasztalatainkat a szakem-
ber. 

- A didergõ, éhes kutyát látva
az emberek többsége legszíve-
sebben azonnal élelem után nyúl,
hogy segítsen a könyörgõ tekin-
tettel közelítõ „számûzöttön”. A
MEOSZ gödi elnökeként örülök,
ha védelmet nyújtanak, befogad-
ják a fagyoskodó kutyákat, meg-
mentik õket az éh és fagyhaláltól.
De legjobban azt szeretnénk, ha
az „egykori kedvencet” egyetlen
gazdi sem tenné ki az utcára. A
segítõ, jószándékú embereket
azonban óvatosságra is inteném,
mert sajnos elõfordulhat baleset
is. A szabadon kószáló kutyák

nem várt támadását nemcsak a
gyerekek, de néha még a felnõt-
tek sem tudják elhárítani. Ezért –
különösen a gyerekeket – kérem,
hogy ne barátkozzanak a szaba-
don futkározó kutyával, mert
nem lehet kiszámítani reakcióját,
viselkedését. Azt javaslom, hogy
értesítsék a szakembereket, akik
majd befogják, és elhelyezik a
kóborló kutyákat. 

Egy korábbi baleset jegyzõ-
könyvét lapozgatva a Városi Ön-
kormányzat rendeletére hívja fel
a figyelmet, amely megtiltja,
hogy közterületen szájkosár és
póráz nélkül kószáljanak a ku-
tyák.  - Sajnos a rendelet ellenére
is sokszor okoztak „nehéz pilla-
natokat” az utcán közlekedõknek
a szabadon engedett házõrzõ ku-
tyák – méltatlankodik az elnök,
aki kéri az ebtartókat, hogy tart-
sák be a rendeletet. Kruzslicz Ist-
ván elmondta; a kutyák gazdái-
val együttmûködve szeretné elér-
ni, hogy széles körben teret nyer-
jen a kulturált kutyatartás Gödön
is. 

(VETÉSI)
+++

A kutya 10 kérése: 
Minden elválásunk – még ha

rövid idõre is hagysz magamra –
fájdalmas nekem. Kérlek, vedd
ezt fontolóra mielõtt magadhoz
veszel.

Ne szidj és ne büntess szigorú-

an. Neked van munkád, szórako-
zásod, vannak Barátiaid és célja-
id -, de nekem csak Te vagy…

Kérlek, adj elegendõ idõt arra,
hogy megértsem mit vársz tõlem.

Mielõtt megütnél, gondolj ar-
ra, hogy könnyedén összerop-
panthatnám a kezedet -, mégsem
tennék ilyet soha.

Kérlek, néha beszélj hozzám.
Ha szavadat nem is mindig ér-
tem, a hangodat és a hangsúlyai-
dat jól ismerem. 

Gondolj arra, hogy valamikor
szabadon éltem. Engedd, hogy
idõnként erdõn-mezõn mozog-
hassak, futkározhassak – ez jót
tesz neked is.

Kérlek, ne sajnáld tõlem a jó
falatokat. Legjobban akkor ízle-
nek, ha Tõled kapom – s igyek-
szem megszolgálni érte. 

Te vagy az én gazdám – és
nem mások. Ezért kérlek, ne
kényszeríts arra, hogy idegenek-
nek is szót fogadjak vagy bohóc-
kodjak nekik és ne alázz meg
elõttük. 

Ne feledd, hogy idõvel nekem
is kialakulnak az egyéni tulaj-
donságaim, szokásaim és érzel-
meim. Fogadd el, hogy számom-
ra ezek ugyanolyan fontosak,
mint Neked a sajátjaid.

Kérlek, gondoskodj rólam, ha
beteg vagy öreg leszek -, hisz Te
is öreg leszel egyszer…
Befejezésül még egy kérés: Sze-
retnék én is törvénytisztelõ lenni.
Kedves gazdi segíts, hogy az le-
gyek!

Róluk ki gondoskodik?
Jobb a bajt megelõzni…

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Felhívom a figyelmüket, hogy
az Állategészségügyrõl szóló
2005. évi CLXXVI. tv. 44. § (2)
bekezdése értelmében a „nyil-
vántartás pontosítása érdekében
az ebeket szükség szerint, de
legalább 3 évenként össze kell
írni.

Gödön 2006. február-március
hónapban kerül sor az ebek ösz-
szeírására és nyilvántartásba vé-
telére.

Kérem, hogy 2006. március
31-ig a Polgármesteri Hivatal
pecsétjével ellátott arcképes iga-

zolvánnyal rendelkezõ kérdezõ
biztosok számára a szükséges
adatokat megadni szíveskedje-
nek.

Az adatszolgáltatás minden-
ki számára kötelezõ, ellenkezõ
esetben állategészségügyi bírság
kiszabását kezdeményezem.

Összeíráshoz szükséges ada-
tok: tulajdonos neve, címe - eb
fajtája, kora, ivara, színe, oltás
idõpontja.

Göd, 2006. február 13. 

Dr. Szinay József  
jegyzõ

Felhívás ebösszeírásra



24INFORMÁCIÓK - PROGRAMOK

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
Március 2., csütörtök 13-15 óra, Vác, Városháza

Március 9., csütörtök 15-17 óra, Szõdliget, Polgármesteri Hivatal
Március 16., csütörtök 15-17 óra, Göd, Polgármesteri Hivatal

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

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET következõ, tervezett ülése 
soros ülése február 23., csütürtökön 09.00 órakor kezdõdik.

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

Anyakönyvi hírek
Gödön elhúnyt:

Jancsika Józsefné sz. Hudec Anna 91 éves
Patály Zoltán 11 éves
Szabó Nándorné sz. Újhelyi Mária 84 éves
Kakuk Bertalanné sz. Lengyel Borbála 98 éves
Felhõsi József 57 éves
Péter-Szabó Jánosné sz. Mészáros Erzsébet 74 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Januárban Gödön házasságkötés nem volt.

Közlemény
H i v a t a l i  ó r á k  

a FIDESZ-MPSZ irodában
Hétköznap délután 14 és 18 óra között a FIDESZ-MPSZ gödi

irodájában (Városháza udvar - kisépület, Pesti út 81.) szeretettel
várjuk a kérdéseikkel hozzánk forduló választópolgárokat.

Szép számmal jöttünk össze január-
ban a József Attila Mûvelõdési Házban
- itt, Alsógödön a harminc fõ egyelõre
annak számít! A farsang közeledtével a
táplálkozás volt a téma, szívesen fogad-
tuk Koltai Tünde élelmiszeripari mér-
nök, a Lisztérzé-kenyek Érdekképvise-
letének Országos Egyesülete elnökének
ajánlatát, hogy „Mit együnk?” címmel
elõadást tartson. 

Az I. típusú cukorbetegség társult
betegsége lehet a lisztérzékenység.
Mindkettõ diétájában sok az átfedés,
mert a cukorbetegeknél is a sok zöld-
ségféle fogyasztása ajánlott.

Az elõadó felhívta a figyelmünket
arra, hogy az elmúlt évben több rende-
let megváltozott az élelmiszerek minõ-
sítésével kapcsolatban. Ezek többnyire
szigorítások, amik az összetevõkre vo-
natkoznak, a forgalmazott élelmiszerek
csomagolásán fel kell(ene) tüntetni
mindegyiket. Egészségünk védelmé-
ben célszerû alaposan átolvasni a „cím-
kéket”, fõleg az új készítményekné, és
csak kellõ mérlegelés után megvásárol-
ni azokat. Szó volt az un. E-számokról,
azok jelentésérõl. Mindenképpen kerül-
ni kell azokat az élelmiszereket, ame-
lyeknél az összetevõkrõl nem áll kellõ
információ rendelkezésre!

A cukorbetegek és a lisztérzékenyek
állapota megváltoztatja a betegek és

családjaik életét. Az elfogyasztható
élelmiszerek köre leszûkül. Az elkészí-
tésük körülményei és az alapanyagok is
fontossá válnak. A közétkeztetésben a
szolgáltatók nincsenek felkészülve a
megváltozott igények kielégítésére. He-
lyileg, az iskolákban lenne fontos erre
gondot fordítani, mert ha kis számban
is, de vannak cukorbeteg és/vagy
lisztérzékeny gyerekek. Velük most, fi-
atal korban nagyon fontos lenne komo-
lyan törõdni, mert késõbb még jobban
megterhelhetik a társadalombiz-
tosítást.Biztosítani kellene ezeknek a
gyerekeknek a megfelelõ életminõséget
és esélyegyenlõséget. Az elhangzott ja-
vaslatok szerint az étteremben elhelye-
zett mikrohullámú melegítõ is már
nagy segítség lenne.

Az elõadás után Koltai Tündével
folytatott kötetlen beszélgetés jelezte,
hogy hiánypótló ismeretterjesztés hall-
gatói voltunk.

Sajnos, a felsõgödi klubnapunk el-
maradt a szintén nagyon fontos tüdõ-
szûrõ vizsgálatok miatt. Dicséretes,
hogy pár felsõgödi klubtagunk elfáradt
a pénteki összejövetelre.

Februárban a jelzett napokon lesz
klubnap!

A viszontlátásig üdvözlettel a klu-
bok vezetõje:

PINKE SÁNDOR

Pár szóban
A gödi cukorbetegek 2006. évi elsõ összejövetele

Magyar Nemzeti Front
Gödi Szervezete

Felsõgöd, Margit u. 7.
Tel./fax:  06-27-330-404
Mobil:  06-70-537-33-85

E-mail: klubturul@invitel.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves barátait

2006. március 04-én szombat du. 4 órára

Prof. Dr. Makkay János:
TÖRTÉNELMI EMLÉKKÉPEINK

Indul a magyar Attila földjére!
címû elõadására a következõ helyszínen:

Turul Madár Klub
Felsõgöd, Margit u. 7

Érdeklõdni lehet fenti címen és telefonszámon
Farkas Évánál
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Február 8. 14-15,30-ig
Nyugdíjas klub farsangi összejövetele

* * *
Február 11. 15-21-ig

Kertbarátok farsangi bálja

* * *
Február 17. 15-17-ig
Cukorbetegek klubja

* * *
Február 17. 17,30 óra

Új Horizont klubfoglalkozás

* * *
Február 18. 17óra

Horváth Gábor elõadása

* * *
Február 18. (Ady) 15-17-ig

Cukorbetegek klubja

* * *
Február 24. 17 óra

Magyarnóta kedvelõk összejövetele

* * *
Március 1. 13-16-ig

Antal György Bálint elõadása

* * *
Március 4. 9-13-ig
Baba-mama börze

* * *
Március 7. (Ady) 13-16-ig

Véradás

* * *
Március 8. 14-15,30-ig

Nyugdíjas klub

* * *
Március 9. 14-17-ig

Véradás

* * *
Március 10. 17 óra

Felvidékiek találkozója

* * *
Március 17. 15-17-ig
Cukorbetegek klubja

* * *
Március 17. 17 óra

Új Horizont klubfoglalkozás

* * *
Március 18. (Ady) 15-17-ig

Cukorbetegek klubja

* * *
Március 24. 17 óra

Waldorf Óvoda kiállítás-megnyitója

* * *
Március 25. 11 óra

Csellengõk Alapítvány kiállítása

* * *
Március 31. 17 óra

Magyarnóta kedvelõk összejövetele

A József Attila
Mûvelõdési Ház

februári 
és márciusi programjai

Meghívó
A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez
2006. február 24-én 17.00 órai kezdettel 

- a Huzella Tivadar Általános Iskola Sportcsarnokában,
Alsógöd, Petõfi Sándor u. 49. -, melyre szeretettel meghívjuk.

A mûsorban fellépnek: 
* Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes

* Nem Adom Fel Együttes * Szupernagyik * Delhusa Gjon * Élõzene

Az est fõvédnöke: Sándor István, Göd város polgármestere

Védnökök: Göncz Árpádné, a Kézenfogva Alapítvány tiszteletbeli elnöke, 
és Dr. Beer Miklós váci megyés püspök

A belépõjegy ára 3500.- Ft, mely magába foglalja a vendéglátást is.
A finom falatokról a Gundel Károly Vendéglátó Szakiskola tanulói gondoskodnak.
A bevétel összegét volt állami gondozott és fogyatékos ellátottjaink javára fordítjuk.

Jegyek, tombola jegyek kaphatók a helyszínen, valamint a
József Attila Mûvelõdési Házban Göd Pesti u. 72. szám alatt.

Érdeklõdni a 06-70-948-5495 számon lehet Kohári Krisztinánál, 
a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Támogató Szolgálat vezetõjénél.

Tisztelt Gödiek! 
A Gödi Almanach 2005. évi számát külön-
bözõ technikai akadályok miatt kiadásra elõ-
készíteni nem tudtuk. A szerkesztés most be-
fejezés elõtt áll, és 2006. elsõ félévében,
megfelelõ aktualitásokkal bõvítve nyomdai

kivitelre átadjuk.
Amennyiben valaki még újabb cikket

vagy információt szeretne az Almanachban
megjelentetni, akkor kérjük, hogy legkésõbb
február 25-éig a szerkesztõbizottságnak el-
juttatni szíveskedjék.

A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG NEVÉBEN

LÁNG JÓZSEF, TEL.: 27-333-367

Kedves Gödi Lakosok!
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2005-ös
évben a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálathoz beérkezett adományokat. A teljes-
ség igénye nélkül köszönetet mondunk: Má-
riás Mihálynénak (Felsõgöd, Ady E. út -
zöldségbolt), Juhász Attilának (Piramis Épí-
tõház Kft.), Füsti-Molnár Sándornak (Két-
Kéz Közhasznú Egyesület), és minden gödi
lakosnak, akik gondolnak a rászorulókra.

A 2006-os év folyamán is szeretettel foga-
dunk és közvetítünk minden felajánlást.

Köszönettel: 
A GYERMEKJÓLÉTI

ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT

MUNKATÁRSAI

Köszönet 
a gyermekek

jólétéért

Az Olajfa
Mûvészház 

programjai
Február végéig megtekinthetõ: 

Báli Péter grafikus, tanár kiállítása 
Tánc - Szín - Tézis címmel 

-
Február 14., kedd 18:00 óra 

Balczó András elõadása: 
Sport, politika, hit címmel

Az elmúlt 27 évben több mint kétezer
helyre hívták közönségtalálkozóra, 
a legkisebb magyarországi falutól

Los Angelesig.  
E három fontos fogalomról beszél…

A belépõjegy ára: 500,- Ft
-

Február 22., szerda 18:00
Radics Péter elõadóestje: 

El Camino és a személyiség fejlõdése
- Hogyan oldoz fel egy zarándok út? 

Cikk a honlapon! 
A belépõjegy ára: 500,- Ft

Március 1., szerda 18:00 
Biállításmegnyitó

Petrás Mária erdélyi kerámiamûvész
alkotásaiból nyílik kiállítás
Csángó Madonna címmel

A kiállítás március hónap végéig
tekinthetõ meg.

Cím: 2131 Göd, Pesti út 42/a
Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-13.

Tel.: 06 27 531 370
e-levél: olajfa@vnet.hu

www.olajfamuveszhaz.hu
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Bõ 13 hónapja nem éltem meg
azt az idilli érzést, hogy csend-
ben, békésen és nyugodtan leül-
hessek egy csésze tea mellé. En-
nek életem csodálatos fordulója
az eredõje: dupla gyermekáldás-
nak örvendhetünk. Mióta megér-
keztek, életünk fenekestül fel-
fordult, s azóta tudom igazán,
mit is jelent, hogy „összecsap-
nak a fejem fölött a hullámok”.
Hat hónap után azon kaptam ma-
gam, hogy szédülök, bizonyára
amiatt, hogy egész nap nem et-
tem semmit, viszont duplán
szoptattam. Akkor aztán elérke-
zettnek láttam az idõt, hogy el-
veim ellenére – gyermekeim ér-
dekében – hallgassak a jó szóra,
és segítséget kérjek. A kérés a mi
családunkban kimondatlanul is
szégyen, meg aztán arra gondol-
tam, mindenki más is képes volt
megoldani valahogy. Természe-
tesen nem mindegy, hogyan… 

Azonban nem láttam más ki-
utat, így néhány heti hezitálás
után felemeltem a kagylót. Aki
hasonló helyzetben van, ne vár-
jon ennyit! Hívja az Otthon Se-
gítünk Szolgálat önkénteseit,
akik kérés és igény szerint ér-
keznek otthonába. Ez más jelle-
gû segítség, mint a baráti-
rokoni-ismerõsi. Ez a segítség
önzetlen, embertársi tiszteletbõl
fakadó, alkalmazkodó és rugal-
mas. Felbecsülhetetlen értékû és
a leghasznosabb, amit kaphatok!
És kapok!!! Ezúton is köszönet
érte segítõmnek!

Az Otthon Segítünk Szolgálat

gödi tagjai és a felsõgödi védõ-
nõk szervezésében az elmúlt év
októberétõl kéthetente 2 órában
mûködik a Mama klub, amely a
közös gondok, teendõk, megol-
dási utak kötetlen megbeszélésé-
re, lazításra, a napi ritmusból ki-
szakítva kisebb barkácsolásra is
esélyt ad, miközben a tipegõk
együtt és egymás mellett játsza-
nak a gazdagon terített játékszõ-
nyegeken, az Önkéntesek fel-
ügyelete mellett. Szakmai érté-
két erõsíti Pásztor Szidónia vé-
dõnõ állandó jelenléte, aki türel-
mesen és mosolyogva állja kér-
déseink záporát. Alkalmanként a
klubnak más szakember vendége
is van, az általunk választott kér-
déskörök kapcsán. Mi a gyere-
keimmel alig várjuk, hogy feb-
ruártól ismét látogathassuk a
Mama klub foglalkozásait!

EGY OTTHON MEGSEGÍTETT

KISMAMA LEVELÉBÕL

* * *
Az Otthon Segítünk Szolgálat
munkáját Ön is igénybe veheti,
ha kisgyermekei mellett átmene-
ti segítségre van szüksége.
A Mama Klub programjaira feb-
ruár 10-tõl június 16-ig kéthe-
tente pénteken 10 óra és dél kö-
zött várunk minden érdeklõdõ
szülõt és kisgyermeket az Ady
klubban, a Kálmán utca 13-ban.
Ha érdeklõdne a munkánkról
vagy a klub programjairól, ké-
rem, keressen telefonon:
Sódor Erika, az Otthon Segí-
tünk Szolgálat gödi szervezõje,
06/30-446-4273.

Kétszer segít, 
aki jókor és jól segít

Február elején fölbontottuk az Ady
Fiókkönyvtár adománygömbjét, melyben
35.600 Ft-ot találtunk. A legújabb
könyveket fogjuk belõle megvásárolni.
- Tavaszi vetélkedõ -  Mára hagyománnyá vált,
s az idén sem marad el! Április 7-én, pénteken
du. tartjuk a tavasz, a természet és a vidámság
jegyében. 6-8 fõs csapatok jelentkezését várjuk,
14-99 éves korig.

- A legközelebbi Bütyköldék:
- február 24. – indián fonat készítés
- március 31. – tojásfestés
Szülõket, nagyszülõket is szeretettel várunk a

gyerekekkel együtt!

- A Madarak és Fák Napjára gyermek-
rajz-pályázatot hirdetünk az alábbi témák-
ban:

- Pillangók
- Ragadozó madarak
Az alkotásokat április 29-éig kérjük leadni,

bármelyik könyvtárunkba be lehet hozni.

Könyvtári hírek

A szûkössé vált központi könyvtárban három 
új polcsorra helyezi fel a könyveket 

Nagyné Lacza Ágnes szakkönyvtáros
és Sáfrán Edina könyvtárvezetõ

Az új polcsorok is megtelnek könyvekkel

Kedves Olvasóink, Támogatóink!
1 %-os felajánlásaikat 

a 16798801-1-13 adószámra, 
a Göd Városi Könyvtár nevére

várjuk, 
köszönettel.

Elérhetõségünk: 06-27/532-155
godikonyvtar@mail.dkvk.hu
godi-vkonyvtar@freemail.hu

Kérjük Önöket, adójuk egy százalékával
támogassák a Dunai Vízisport Alapít-
ványt, hogy a Göd Kupát ez évben is sike-
resen megrendezhessük. A GÖD KUPA
2005 kajak-kenu verseny eredményeit
most részletesen közöljük, hogy láthassák,
a gödiek közül ki hányadik helyen végzett.
Idén augusztus végén ismét találkozunk a
XIII. GÖD KUPA alkalmából!

GÖD SE KAJAK SZAKOSZTÁLY

K-1 III.kcs fiú: 8. Csákány Tamás
MK-1 II.kcs leány: 1. Váczai Enikõ, 3.
Farkas Lilla, 5. Csaba Dóra, 8.
Jakubovits Renáta, 10. Rab Denise
K-1 III.kcs leány: 3. Barta Dóra, 4. Nagy
Júlia
MK-1 I.kcs fiú: 1. Havas Balázs, 8. Oláh
Gergely, 9. Mocsai Gergely
K-1 IV.kcs leány: 1. Mizser Diána
MK-1 I.kcs leány: 1. Farkas Lilla, 3.
Jakubovits Renáta, 5. Ács Enikõ, 6. Tö-
rök Vanessza
K-1 VI.kcs fiú: 1. Kulifai Tamás, 2.
Slezsák István, 3. Pélyi Dávid, 6. Hamar
Péter, 7. Nagy Gergely, 8. Szabó András,
9. Georgopoulosz Theodorosz, 10. Nagy
Péter
MK-1 III.kcs leány: 1. Váczai Enikõ, 3.
Csaba Dóra, 7. Barta Dóra
MK-1 törpe fiú: 2. Freisták Péter, 3. Csa-
ba Dénes, 6. Kiss Marci
MK-1 törpe leány: 1. Farkas Csilla, 2.
Slezsák Zsuzsanna
K-1 IV.kcs fiú: 6. Oláh Levente, 8. Bán
Kristóf
MK-1 II.kcs fiú: 5. Havas Balázs, 9. Nagy
Richárd
K-1 V.kcs leány: 1. Havas Eszter, 2.
Mizser Diána, 4. Obermayer Dorina
MK-1 III.kcs fiú: 2. Apró Richárd, 6.
Csákány Tamás, 8. Nagy Richárd
K-1 VII.kcs nõi: 1. Havas Eszter, 2. Nagy
Rita, 3. Obermayer Dorina, 7. Sófalvi
Sarolta, 8. Névery Dorottya
MK-1 0.kcs leány: 1. Farkas Csilla, 2.
Ihllye Katalin, 3. Slezsák Zsuzsanna, 4.
Török Vanessza, 5. Ács Enikõ
K-1 VII.kcs férfi: 1. Kemencei Viktor, 2.

Kulifai Tamás, 3. Pélyi Dávid, 4. Szabó
András, 7. Cseh Ádám, 8. Kurdi Miklós,
10. Bánhidi Tamás
MK-1 0.kcs fiú: 4. Oláh Gergely, 10. Ju-
hász Tamás 
K-1 V.kcs fiú: 1. Slezsák István, 3. Ha-
mar Péter, 4. Georgopoulosz Theodorosz,
5. Várnai Szabolcs, 10. Fajka Dávid
A csapat pontszerzõ tagjai voltak még:
Slezsák János, Fajka József, Freisták
Ádám, Puskás Imre, Simon Péter, Kovács
Gyula, Granát Roland, Székely Bence,
Várnai Szabolcs, Grósz Vilmos ,Gréczi Ist-
ván, Pásztor Benedek, Nagy Loránd, Bata
Bence, Oláh Tamás, Elmer Máté, Szalay
Dániel, Obermayer Péter, Szellák Dávid,
Farkas Ádám, Csonka Balázs, Barta Dá-
niel, Michalik Dávid, Dalnoki Bence, Vass
Péter, Rab Kristóf.  
Öregfiúk Senior: 1. Szabó-Sipos, 2.
Nagy-Nagy, 3. Hamar J.-Németh
Vegyespáros: 1. Tarczi-Pélyi, 2. Nagy-
Kulifai, 3. Sófalvi-Orvos G.
Családi: 1. Nagy család, 2. Acker család,
3. Havas család
Öregfiúk Masters: 1. Tóth-Pataki, 2.
Reményi-Szabó, 3. Pomper-Acker
Öreglányok Junior: 1. Sófalvi-Papdi-
Kutner-Tarczi, 2. Császár-Orvos-
Szabó-Stiglincz, 3. Csaba-Farkas-
Barta-Váczai
Öreglányok: 1. Oláh-Havas-Havas-
Panni, 2. Nagyné-Pataki-Botos-Csillag,
3. Haticza-Érdi Krausz-Matyusné-
Kriszta
Öregfiúk Gold: 1. Pomper-Korfein, 2.
Hujsza-Pamolet, 3. Barazutti-Czapkó
Happy Junior: 1. Pélyi-Kulifai-Hamar-
Kemencei, 2. Slezsák-Szabó-Nagy-
Kurdi, 3. Nagy-Georgopoulosz-
Bánhidi-Németh
Happy: 1. Tóth-Pataki-Szabó-Reményi,
2. Apponyi-Kertész-Nagy-Berzeviczi, 3.
Czapkó-Barazutti-László-Németh

A csapatverseny végeredménye: 1. GÖD
SE (404 pont), 2. Váci Hajó SE (212
pont), 3. Nagymaros SE (117 pont)

Foto: az 5. oldalon.

A Kajak Szakosztályról
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Göd nõi kézilabda csapata az NB
II északi csoportjában szerepel.
Az õszi idényt négy pont elõny-
nyel zárták, 11 mérkõzésbõl 10
gyõzelem, egy vereség, 297-249
a gólarányuk. A góllövésben leg-
inkább Balázsovits Mónika (59),
Baksa Roxána (55), Kovácsné
Birkás Anita (46) jeleskedett. A
három hölgy összesen 160 gólt
lõtt a 297-bõl. 

A 28 éves Birkás Anita a má-
sodik fordulótól kezdve vala-
mennyi mérkõzésen eredményes
volt, sõt az utolsó négy forduló-
ban mindig hat gólt lõtt. A kivá-
ló játékos 2005 januárja óta im-
már boldog édesanyaként játszik
a csapatban. 

- A sportpályafutásod hogyan
kezdõdött?

- A Németh László iskolában
tanultam, ahol ma is edzünk. A
kézilabdázás alapjait még tíz
éves koromban Tamás Miklós
testnevelõ tanár úr irányításával
sajátítottam el. Az általános után

a pesterzsébeti Nagy László
Sportgimnáziumban folytattam.
Innen kerültem 1991-ben FTC-
hez és ott az NB I/B-ben szerep-
lõ ifi csapat tagja voltam. A ki-
rándulásom éve volt 1996, ami-
kor Székesfehérváron játszot-
tam, azt követte az FTC, majd az
NB I/B-s Vác. Sajnos 1998-ban
megmûtötték a térdem, ezért ab-
ban az évben nem sikerült az NB
I-ben szerepelni. A következõ
esztendõben, sérülésembõl fel-
épülve újra az NB I-ben játszot-
tam váci színekben. 

- 2000 nyarán viszont vissza-
tértél a kiinduló állomásra, Göd-
re. Azóta is hûséges vagy a csa-
pathoz.

- Igen, jól érzem itt magam.
Az ezredfordulón feljutott a csa-

pata az NB I/B-be. Jelenleg az
NB II északi csoportjában ját-
szunk.

- Hogyan emlékszel vissza a
2005. évi õszi bajnoki idényre?

- Jó érzéssel, mivel négy pont-
tal vezetjük a bajnokságot. Egy
fájó, hogy a negyedik forduló-
ban a Postástól kikaptunk, de ta-
lán idõben jött a figyelmeztetés
és utána sorra nyertük a mérkõ-
zéseket. Legizgalmasabb volt ta-
lán a Szentendre elleni, amikor
góljaimmal mindig beértük az
ellenfelet, de végül is nyertünk.
A Malév, Szentendre, Esztergom
és Láng ellen minden mérkõzé-
sen hat gólt sikerült lõni, mint
balátlövõ játékosnak.

- Úgy tudom a 14 játékos kö-
zött 5 édesanya van. Te hogyan

tudod összeegyeztetni a sportot a
gyermekneveléssel?

- A kislányom, Kovács Jázmin
2005 januárjában született a csa-
lád nagy örömére. Nagy segítsé-
gemre van férjem, aki szívesen
veszi, hogy visszatértem a kézi-
labdához, õ is a gödi szurkolótá-
bor lelkes tagja. A szurkolócsa-
pat az együttest vidékre is elkísé-
ri. Meg is kapták az Év szurkoló-
ja címet. Szüleim és anyósomék
segítenek, és így a napi két
edzést is el tudom végezni.

- Az idei kívánságod?
- A csapat nyerje meg a baj-

nokságot. A siker érdekében
mindent megteszünk, amit ama-
tõrként megtehetünk! Nagyon
szeretném, ha bajnokként is
együtt maradna a csapat. 

A listavezetõ már megkezdte a
felkészülését a tavaszi szezonra
Bagócsi Sándor edzõ vezetésé-
vel. Március 4-én rajtol a baj-
nokság.

(SOLYMOSI)

Kézilabda

Anikó 19 éve kézilabdázik
Az együttes leghõbb vágy, hogy újra az NB I/B-ben szerepeljen

A 37 éves Nyilas Elek 14-szeres magyar vá-
logatott labdarúgó pályafutása alatt 350 baj-
noki mérkõzést játszott. Kétszázat a honi NB
I-ben, százötvenet pedig külföldön. A nép-
szerû sportember újra visszatért Gödre. A vi-
lág futball szentélyéiben edzõdött örökifjú
játékos vezérletével a csapat a Pest megyei
II. osztály északi csoportjában négy pont
elõnnyel zárta a 2005. évi õszi idényt. 

- Világjárt labdarúgóként mi sem termé-
szetesebb, hogy a gödi csapatban (is) tekin-
télyed van, felnéznek rád, hiszen az egyesület
mindkét csapatában – megyei II. osztály és
az öregfiúk – a házi góllövõlista élén állsz.
Mesélj egy kicsit az elmúlt évekrõl. 

Emlékszem, mintha ma lenne, amikor
1978-ban a Dunakeszi Kinizsiben elkezdtem
a labdarúgó pályafutásomat. Gödön elõször
1987-98-ben játszottam, akkor a csapat Pest
megyei I. osztályban szerepelt. Nos, ami a
hazatérést illeti, 2003-tól már játszottam az
öregfiúk csapatában, 2005 óta pedig, amikor

befejeztem élvonalbeli pályafutásomat, a gö-
di elsõ csapatban is játszom.

Elek a Pest megyei II. osztály északi cso-
portjában a 32 éves Lestár Tamás ( pilis-
szentiváni) mögött a második helyen áll a
góllövõlistán 15 góllal.

- Melyik a legemlékezetesebb gólod?
Mindegyik az! - mosolyodik el. - A har-

madik fordulóban Nagymaros ellen mester-
hármast értem el, a kilencedik fordulóban
Tahitótfalú ellen is háromszor zörgettem
meg a hálót. 

A nagymarosi mérkõzés után edzõje, Sebõ
András így nyilatkozott: „Nyilas Elek veze-
tésével magabiztosan nyertünk”. 

- Az ötödik fordulóban a Dunakeszi Kini-
zsi ellen játszottunk, s amikor a 11-est berúg-
tam eszembe jutottak a Dunakeszin eltöltött

idõk. Mindig szívesen jövök vissza. A 12.
fordulóban Pilisszentiván elleni rangadón
két gólt lõttem és ezzel nyertünk. Összegez-
ve kétszer voltam három- és háromszor két-
gólos az õszi bajnoki idényben. 

- Mi lenne az idei három kívánságod?
- A 14 éves Elek fiamról azt mondják

ügyes labdarúgó, most igazol át az Újpestbe.
Remélem sok örömöm lesz a játékában, em-
lékszem 1987 elõtt én is ott játszottam…
Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, és fel-
jutni a Pest megye I. osztályba. A harmadik
pedig nem is kívánság, hanem elhatározás:
beiratkoztam edzõi tanfolyamra, célom a B
licensz megszerzése. Edzõként a gyerekek-
kel szeretnék foglalkozni. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Labdarúgás

28 éve példakép a zöld gyepen

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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• Gépésztechnikus számítógépes és AUTOCAD
– tervezõi, valamint mûvezetõi gyakorlattal állást
változtatna. Érdeklõdni a szerkesztõségnél! Tele-
fon: 06-20-355-0083
• Üzlethelyiség (48 nm) Göd-felsõn – frekventált
helyen – kedvezõ áron eladó: 06-30-682-9235 
• Takarítást vállal megbízható, felsõgödi nõ. Te-
lefon: 06-70- 536-4881
• Gyermekszeretõ, leinformálható hölgy gyer-
mekfelügyeletet vállal 3 éves kortól. ( 06-27-
331-800 
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisz-
títás, búvárszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem
Park- Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Ablak tisztítás, takarítás megrendelhetõ: 06-70-
265-0022
• Fodrász, pedikûrös házhoz megy Göd terüle-
tén. T.: 06-70-265-0022
• Áthidaló jelzáloghitelek 4 nap alatt. Gyors
ügyintézés, személyre szabott konstrukciók. Tel.:
30/941-3568
• Személyautót és haszongépjármuvet vásárol-

nék 1993-as évjárattól. Érd.: H-P: 8:00 - 17:00.
Tel.: 30/210-1709 
• Veresegyház Ligetekben összközmuves építé-
si teleke bevezeto áron eladók. Jó közlekedés,
minden a közelben. Érd.: 30/900-1078
• Veresegyház frekventált részén 4 lakásos tár-
sasházban 50 m2-es lakás + pincerész sürgosen
eladó. 2 szoba tetotérben beépítheto. Irányár: 9,9
M Ft. Tel.: 30/900-1078
• Vácrátót határán domboldalon 2374 m2-es 2
szobás felújítandó vadászház eladó. Jó közleke-
dés, kedvezo ár! Irányár: 5,8 M Ft. Tel.: 30/900-
1078; 30/951-3193
• Autószerelõt, villamossági szerelõt gödi telep-
helyre, hosszútávra, állandó munkára felveszünk.
Tel.: 06-27-332-555, 06-30-925-2883.
• Nemzetközi jogosítvánnyal gépkocsivezetõt 24 t
kamionra felveszünk. Bérezés: 240.000,- Ft-tól,
bejelentkezés: Takács Attila 06-30-944-8886.
• Kereskedelemben jártas munkatársat keresünk
szõdligeti munkahelyre. Telefon munkaidõben:
27-532-895.

Apróhirdetések

Pest Megyei Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Intézményei

(1148 Budapest, Fogarasi út 22.)
keres Dunaparti 

Befogadó Gyermekotthon 
2132 Göd, Duna u. 25.

GYERMEKFELÜGYELÕKET
elõny: középfokú gyermek- 
és ifjúsági felügyelõ (OKJ)

vagy: gyógypedagógiai asszisztens
(OKJ) 

szakképzettség
Bérezés: Kjt szerint

Jelentkezés: Kempf József 
06-20-771-3380

Gödön 
a Várdomb 

lakóparkban 
50 m2-es 1,5 szobás

földszinti lakás
K I A D Ó

havi 60.000 Ft-ért. 
Telefon:

06-30-900-6554

Szõdliget központjában trafógyártásra kialakított
üzemház eladó (más tevékenységre is kialakítható):

kb. 1500 m2-es területen 306 m2 alapterületû kétszintes
épület (tetõtér beépíthetõ) + iroda, raktárépületek.

Ár: 130 millió + ÁFA. 
* * * 

Vác belvárosában, a Székesegyház közelében kétszintes,
229 m2 alapterületû irodaház (12 helyiség) együtt vagy

megosztva is eladó.
Ár: 55 millió + ÁFA

Érdeklõdni lehet: 06-30-9223466 
vagy munkaidõben a 06-27- 311-097 telefonon.



30

Várdomb
lakóparkban 
kéterkélyes 

körpanorámás 
lakás hosszú távra

kiadó.
T: 06-30-508-7896

Dunakeszin, 
a Madách utcai 

lakóparkban 
33 négyzetméteres, 

új garzonlakás kiadó 
havi 50 ezer

forintért. 
Érdeklõdni 

a 06-30-900-6554-es
telefonon.
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ELADÓ LAKÁS
DUNAKESZIN

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

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

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

Dunára nézõ erkély. 
(Teremgarázs parkolási lehetõség.)

Tel. : 06-30-292-7150

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
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SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771

Gépelést, szkennelést,
szövegszerkesztést,

prezentáció készítést 
vállalok.

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

deditke@freemail.hu
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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

ELADÓ LAKÁS!
Dunakeszin, központi helyen, 2 emeletes
tégla építésû épület magasföldszintjén 

53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes,
egyedi - gázkonvektoros fûtésû, ábeltévés, 

telefonos öröklakás + pince eladó. 
Garázshely megoldható. 

Tel.: 06-30-292-7150

BONTOTT TÉGLÁT
VESZEK 

(KIS MENNYISÉGBEN IS)!
T.: 06-20-941-3977

H E K I  2 0 0 1  B T.
Vállalja épületek 

bontását törmelék 
elszállítását. 

Tavaszi munkákat:
szõlõmetszés, gyallyazás,

kerti munkák.
Nyesedéket, venyigét

komposztálunk 
(felaprózzuk).

Vállakozásomhoz 
társat keresek!

Tel.: 06-20-365-3029
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