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2006. április 9-én és április 23-
án kerül sor az országgyûlési
képviselõ választásokra. Pest
megye 2. számú választó
kerületében – Göd, Szõdliget,
Vác – 4 országgyûlési
képviselõjelöltre adhatják le
szavazatukat. A választási
törvény alapján - az orszá-
goshoz hasonlóan - Gödön is
reggel 6 órakor nyitnak a
szavazó helyiségek, ahol a
választópolgárok este 7 óráig

járulhatnak az urnákhoz. (A
jelöltek programismertetõje a
6-7. oldalon olvasható.)  

Választás 2006

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 158. évfordulóján gyûl-
tünk össze szép számmal itt a Mûve-
lõdési Házban. A márciusi ifjak és a
szabadságharc hõs katonáinak emlé-
két szoktuk ezen a napon felidézni,
melyeknek példája hitet, erõt adhat
számunkra mindennapjainkban is…

…Március 15. - a szinte párját rit-
kító nemzeti egység miatt – máig a
magyar társadalom pozitív élménye.
Nem a konfrontáció, hanem a béke,
nem az alattvalói lét, hanem a sza-
badság, nem a késhegyig menõ vi-
ták, hanem az egyetértés ünnepe. A
magyar politikai elit különbözõ
meggyõzõdésû és érdekû csoportjai
tudtak együttmûködni. Radikális ér-
telmiségiek és liberális nemesek,
konzervatív polgárok Pesten és Po-
zsonyban. Így kerülhetett – ha csak
rövid idõre is – egy táborba a dús-
gazdag arisztokrata Esterházy Pál
herceg és a paraszti származású Tán-
csics Mihály, vagy a korábban sze-
mélyeskedéstõl sem mentes vitát
folytató Széchenyi és Kossuth…

…Gödön e napon három helyen
szoktuk elhelyezni az emlékezés és
tisztelet koszorúit: Kossuth Lajos,
Petõfi Sándor szobránál és a Gödhöz
erõs szálakkal kapcsolódó Ne-
meskéri Kiss Miklós honvéd ezre-
des emléktáblájánál. Nemeskéri
Kiss Miklós Tolna megyébõl szár-
mazott, a kezdetektõl csatlakozott az
egyetemi ifjúság reformokat követe-
lõ csoportjához és annak tagjaként
tevékenyen részt vállalt a reformkor
eszméinek terjesztésében. A szabad-
ságharc során betöltött szerepe miatt
birtokait elkobozták, távollétében
halálra ítélték. Emigrációjából csak a
kiegyezést követõen tért vissza Ma-
gyarországra. Ekkor vette meg birto-
kát, a mai Göd területén, melyet ké-
sõbb fiára, Pálra bízott. A családnak
nagy szerepe volt abban, hogy tele-
pülésünk pusztából faluvá fejlõdjön.
Ezért emlékezünk meg minden már-
cius 15-én róla és családjáról.

(Részlet Halmai Gábor ünnepi
beszédébõl. 

Folytatás a 2. oldalon)

A Madarak és Fák Napjának

meghívóját 
és az arra 

kiírt 
gyermekrajz 
pályázatot 

a 9. oldalon
olvashatják

Önkormányzati
frakciók

véleménye 
a város idei 

költségvetésérõl
Összeállításunk 
a 4-5. oldalon

Március idusán
napfényes az ünnep

Halmi Gáborra, a Scarabeus együttes
tagjára emlékezünk a 18. oldalon

Jubileumi évforduló

Köszöntjük a Németh Lászó Általános Iskolát abból 
az alkalomból, hogy immár tizedik esztendeje

mûködik nagy sikerrel az intézmény falai között 
az alapfokú mûvészeti oktatás. A jeles évforduló 

rendezvényeit - melyekre mindenkit szeretettel várnak -
ismertetõ program a 10. oldalon található

Fo
to

: 
K

ké



2ÜNNEPEINK

(Folytatás az 1. oldalról)
Engedjék meg, hogy személyes

emlékeimet is felidézzem az ün-
neppel kapcsolatban. Történelem-
könyvekbõl és tapasztalatunkból
tudjuk, hogy a XX. században va-
lamennyi politikai kurzus megpró-
bálta kisajátítani, ha az nem sike-
rült, akkor fényét és hatását tompí-
tani az ünnepnek. Sikertelenül.
Meglátásom szerint kortársaink
között a családi, vallási ünnepek
után mai napig is a legkedvesebb
piros betûs nap a kalendáriumban
március 15. Számomra is. Elsõ
emlékeim egy óvodapedagógusa-
im által szervezett ünnepségrõl va-
lók 1969-bõl. Petõfi portréja elõtt
tisztelegtünk. Élveztem a masíro-
zást, a közös éneklést és nagyon
tetszett a kokárda is. Utolsó, ezzel
kapcsolatos élményem a tavalyi
ünnep volt, mikor e helyen, a váro-
si ünnepségen tanítványaimmal a
színpadra vezetõ folyosón izgul-
tunk. Mi adtuk elõ a városi ünnepi
mûsort. 

A többi március közül csak a je-
lentõsebbekre emlékszem ma is.
Az iskolai csapatgyûlések nem
hagytak mély nyomot bennem, a
Múzeumkerti ünnepélyek viszont
igen. Kiskamasz koromban, a 70-
es években elvillamosoztunk bará-
taimmal a Nemzeti Múzeumhoz,
ahol más ünnepekkel összekötve
ünnepelhettük március idusát. Mi,
diákok megtehettük, szüleinknek
viszont munkanap volt akkoriban

ez a nap. A nyolcvanas évek elején
a középiskolában csak kerek év-
fordulókon tartottunk megemléke-
zést. Az egyiket én szerveztem. Ta-
nárunk finoman figyelmeztetett,
hogy a Himnuszt nem kell énekel-
ni, és a kokárda méretére is vi-
gyázzunk. 1987-ben ötödikes ta-
nítványaimmal keserû tapasztala-
tokat szereztünk Aradon. Nem tud-
tunk eljutni a vértanúk emlékmû-
véhez és a nálunk lévõ útikönyve-
ket is elvették tõlünk, mert magyar
nyelvûek voltak. Felszabadult, kü-
lönleges hangulatú nap volt 1989.
március 15-e, az akkor újból piros
betûssé lett ünnepnap, amikor test-
véremmel végigjártuk az utcán
hömpölygõ százezres tömegben a
legfontosabb fõvárosi helyszíne-
ket. Egy rövid történelmi pillanat
erejéig a nemzeti egység lehetõsé-
ge újra felsejlett azon a napon.

Egy ünnepi megemlékezés és
egy ünnepi mûsor akkor tölti be
igazán szerepét, ha a formalitások
háttérbe szorulnak, és a résztvevõk
megtalálják a saját ünnepüket ben-
ne. Hiszen mindannyiunk szívé-
ben ott él saját március tizenötödi-
kénk, mely gyermek és ifjúkorunk
emlékeibõl, szüleink, nagyszüle-
ink, pedagógusaink szavaiból és
tapasztalatainkból lett sajátunk.

Kívánom valamennyiünknek,
hogy találjuk meg a mai ünnepen
saját március tizenötödikénket.
Köszönöm figyelmüket!

HALMAI GÁBOR

Március idusán napfényes az ünnep
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 158. évfordulóján elõször Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblájánál helyezték el koszorújukat az ün-
neplõk, ahol a Gaude Kórus idézte fel dalaival a lánglelkûek hangulatát.
Ezután Petõfi Sándor mellszobornál következett tiszteletadás. 10 órakor kezdõdött a megemlékezés Kossuth Lajos szobornál Droppán Györ-
gyinek és a Napos Oldal Nyugdíjas Klub Énekkarának közremûködésével.
Az ekkor már ünneplõ „tömeg” átsétálva a József Attila Mûvelõdési Házba a Városi Ünnepség részese lehetett. Hamarné Kismartoni Adri-
enn köszöntõje után Halmai Gábor – a Huzella iskola tanárának – ünnepi beszéde következett. Mint évente, ez alkalommal is Sándor István,
Göd város polgármestere és Jeszenszky Pál Kóczán-unoka – aki szintén huzellás tanár – átadta az évente egyszer, március 15-én kiosztásra
kerülõ Kóczán Mór-díjakat a város legeredményesebb sportolóinak. A díjakat képviselõ-testületi döntés alapján ítélik oda. Az év legkiemel-
kedõbb nõi sportolója – ennek értelmében – Kovács Fatima triatlonista, férfi sportolója Németh András kézilabdaedzõ, a magyar nõi kézilab-
da válogatott szövetségi kapitánya, míg a legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat Kulifai Tamás és Pély Dávid kajakpárosa lett. 

Szerencsések vagyunk, mi gödiek, hogy a mûsort felváltva rendezõ két iskolánkban olyan szellemi mûhelyek mûködnek, hogy a gyerekek-
kel évrõl-évre sikerül valami újat, felemelõt, megunhatatlant a közönség elé vinni úgy, hogy az „beragyogja” múltunk egyik legmagasztosabb
eseményének emléknapját. Idén a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusain és diákjain volt a
sor. A kis színészek korhû jelmezekben, nagy átéléssel idézték fel a forradalmi eseményeket. A nagyszerûen koreografált, zenés irodalmi ösz-
szeállításban szereplõ diákokat felkészítette: Lönhartné Sikes Bernadett, Kalóczkai Edit, Serfõzõ Szilvia, Greffné Kállai
Tünde, Nyikes Róbert, Tóth Tamás, Szirbek Szilvia és Boldog Mónika. 

KISS-KÁSA ÉVA

A Dunakanyar Régió címû újság 2006. március 22-ei lapszámában, Március idusán címmel közölt tudósításban sajnálatos szerkesztõi fél-
reértés miatt a városban mûködõ két általános iskola közös produkciójaként számoltunk be a színvonalas mûsorról, melyet azonban idén
a Németh László Általános iskola tanulói adtak nagy sikerrel. Sajnáljuk, hogy akaratunk ellenére „megfosztottuk” a joggal kiérdemelt tel-
jes, és egyedüli sikertõl a Németh László Általános Iskola diákjait és felkészítõ tanáraikat. Elnézést kérünk a pontatlan tudósításért. Az is-
kolaközösség valamennyi diákjának és tanárának további sikereket kívánunk!

VETÉSI IMRE FÕSZERKESZTÕ, 
DUNAKANYAR RÉGIÓ

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Ünneplõ közönség!
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3 TÖRTÉNELMÜNK

A Göd történetében kiemelkedõ
szerepet játszó Nemeskéri-Kiss
Miklós ezredesi rangban szolgált
Kossuth diplomatájaként. Az
emigráns fõtisztek között talán õ
volt az egyetlen, aki tehetsége,
szorgalma, szerencséje és külho-
ni (franciaországi) házassága ré-
vén meggazdagodott. Sok emig-
ráns tisztnek gyakorta nyújtott
hosszú vendéglátást kényelmes
kastélyában. Megtehette, hogy a
Kiegyezés utáni Magyarorszá-
gon két birtokot is vásároljon.

Az egyiket Gödön, a nagyobbi-
kat a most Szlovákiához tartozó
Véghlesen. Az új gödi birtokos
felvirágoztatta gazdaságát, me-
lyet fia és unokái is gyarapítot-
tak.  A két unoka közül Géza hí-
res Afrika-vadász lett, Sándor
pedig jogi végzettsége megszer-
zése után a gazdasági akadémiát
is elvégezve mintaszerûen vezet-
te gödi birtokukat. E sokoldalú
földbirtokos, tehát az unoka,
Sándor: õ is több évtizeden ke-
resztül élt diplomataként kül-
földön, de gödi kapcsolatait
visszatértéig megõrizte.  Jó tollú
íróként könyveket írt dús emlé-
keirõl. Ezekben Gödrõl is több-
ször szó esett. Érdemes közülük
néhányat feleleveníteni. 

N. K. Sándor beszámol arról,
amikor gyerekkorában az õszi
nagy hadgyakorlatot Göd kör-
nyékén tartották, s fõhadiszállás-
ként gödi házuk szolgált. Itt volt
Albrecht fõherceg, tábornagy
beszállásolva. De a nagyapa, az
egykori ’48-as ezredes (N. K.
M.) nem engedte meg, hogy a
gyûlölt császári zászlót a had-
gyakorlat alatt a házára tûzzék.

Erre a fõherceg ügyes, diploma-
tikus fogással a zászlót nem a
házra, hanem az udvaron felállí-
tott póznára tûzette fel – mind-
kettõjük megelégedésére. Sán-
dor arról is beszámolt, hogy fia-
tal korában milyen nagy vadá-
szatokat rendeztek gödi birtoku-
kon. Különösen emlékezetesek
voltak a rókavadászatok a Buda-
pesti Rókafalka Társaság részvé-
telével. Ilyenkor a Gödön meg-
forduló fiatal vadászok között a
jövõ nagy országos tekintélyeit

lehetett tisztelni. Egyik alkalom-
mal egy nevezetes osztrák gróf
érkezett vendégként a kúriára. A
másnapi vadászatra szorgosan
készülõdött, de félõ volt, hogy
aluszékony természete miatt

nem ébred fel hajnalban. A
Nemeskéri fiúk puskaport szór-
tak alul az ajtó nyílásához, majd
kora reggel begyújtották azt. A
nagy robbanás és füst kiugrasz-
totta az ágyból az illusztris ven-

déget, s így nem késett el a neve-
zetes vadászatról. 

Sándor aztán Gödrõl gimnázi-
umba került a pesti piaristákhoz.
A reggel 7-kor induló vonattal
utazhattak volna be kényelme-
sen, de akkor a kötelezõ diákmi-
sérõl lekéstek volna. Ezért aztán
a félhatos vonattal kényszerültek
bemenni Pestre, ami hajnali 4
órai felkelést jelentett az úrfinak.
A hajnalonta együtt utazó diákok
között volt „Tivi” is (Huzella Ti-
vadar), akibõl európai hírû or-
vos-professzor lett. Õ hozta létre
a gödi Biológiai Intézet elõdjét. 

Az érettségi után Nemeskéri-
Kiss Sándor egyik barátjával fo-
gadást kötött, hogy lóháton 3
nap alatt Gödrõl eljut a Tátrába.
321 km-t, napi 107 km-t tett meg
Omega nevû kiváló kancáján.
Sem a lovasnak, sem a lónak
meg sem kottyant a „kis” kiruc-

canás.
A lovak iránti szeretetének ki-

alakulásában nagy szerepe volt a
Kincsem-telepnek, melyet nagy-
apja, illetve apja adott bérbe. Itt
tartották egykor a Blaskovich

Ernõ tulajdonában lévõ világhírû
lovat, Kincsemet, mely Gödöt
egy csapásra ismertté tette. Kin-
csem idomárjának, az angol
Robert Hespnek a fia volt a nép-
szerû „Teddy bácsi” (Edward
Hesp).  Sándor sokat õgyelgett

körülötte. Már kora reggel a
Zászlós nevû mén nyergébe pat-
tant, hogy az angol mestertõl ta-
nuljon. Teddy bácsi gödi idomí-
tótelepén akkoriban 3 angol zso-
ké is dolgozott (közülük kettõ ló-
versenyzés közben lelte halálát)! 

Persze a versenyek nem csak
Gödön, hanem a közeli Alagon
is zajlottak. Ott olyan nevezetes-
ségek is megjelentek, mint Tisza
Kálmán, Bethlen István, Teleki
Pál késõbbi miniszterelnökök. A
gödi telep híres lovaival ékesített
alagi versenyekrõl és magáról
Gödrõl azután elmaradt a
Nemeskéri ivadék - több mint
három évtizedig (õ is) diploma-
taként szolgált külföldön. 

A bizonyára Gödrõl kisugárzó
ló-szeretete és vadászszenvedé-
lye végigkísérte sikeres életén, s
mentalitásában, életszemlélet-
ében érzõdött a gödi indíttatás
szellemisége, a gödi gyökerek
mélysége. Gazdag élményekkel
teli évek után visszakerült Göd-
re, ahol a háború utáni ínséges
idõk, megaláztatások sem kese-
rítették meg utolsó éveit. 

Amikor a ’48-as szabadság-
hõs, Nemeskéri-Kiss Miklós em-
léke elõtt tisztelgünk, érdemes a
tehetséges unoka – a Gödrõl ko-
rán, hosszú idõre elkerült, de az-
tán ide visszatért, az itteni gaz-
daságot mintaszerûen irányító,
egyben Horthy vadászmestere-
ként híressé vált gödi lakos -
Nemeskéri Kiss Sándor emlékét
is felidézni. 

DR. KÖLCSEI TAMÁS

A Nemeskéri-kúria lakói nyomában
Emlékezés a Kossuth-diplomatára és  unokájára

Göd történetében meghatározó esemény Kossuth Lajos egykori diplomatájának, a szabadságharc bukása után távollétében halálra
ítélt Nemeskéri-Kiss Miklósnak gödi birtokvétele a Kiegyezés után. Egykori kúriája szépen felújított állapotban - gondozott parkkal
a háttérben - városunk történelmi nevezetessége. Falán emléktábla hirdeti egykori dicsõ lakója, a ’48-as szabadsághõs emlékét.



4VÁROSPOLITIKA

Bár elõzõ lapszámban a szer-
kesztõ úr a címben tényként közöl-
te, hogy a költségvetés egyensúly-
ban van, ez messze nem fedi a va-
lóságot. A költségvetés bevételi és
kiadási fõösszegének papíron fo-
rintra egyeznie kell, ez kötelezõ
formai követelmény, azonban ezt
az egyezõséget jelenleg csak a mû-
ködési hitel felvétele tudja biztosí-
tani. 

Tehát Gödön nincs minden rend-
ben a pénzügyek terén. Mondhat-
nánk úgy is, nagyon rosszul men-
nek dolgaink. Nem is a hiány okoz-
za a legnagyobb problémát, hiszen
a kormány a nekünk járó támoga-
tásból tavaly 57 milliót visszatartott
és ezt az összeget a végén nem
utalta át. Ha ez a pénzösszeg meg-
érkezett volna az önkormányzat
számlájára, akkor is fenntartanánk
elõzõ állításunkat. Aprobléma gyö-
kerét abban látjuk, hogy a jelenlegi
szocialista városvezetésnek nincs
határozott elképzelése a hiány ke-
zelésére. Sodródik az események-
kel, napról napra él. Avalós helyze-
tet elhallgatva, a helyi médián ke-
resztül rózsaszínre festi a város ké-
pét a külvilág elõtt.

A tavalyi évben is 95 milliós hi-
ánnyal indultunk. Ez is gond, de az
igazi baj az, hogy ez az év végére
560 millióra duzzadt. Úgy, hogy
maga a folyamat nem volt közis-
mert, sem a képviselõk sem a köz-
vélemény nem volt kellõen tájé-
koztatva.

Ma már kényszerhelyzetben va-
gyunk. Ki kell fizetnünk a tavalyi
túllépést. Ezt csak hitelbõl tehetjük,
eladósítva ezzel a jövõ nemzedé-
ket.

Ez az év is hasonló hiánnyal in-
dul. A legnagyobb szigorral kell el-
lenõriznünk a költségvetés végre-
hajtását, hogy ne keletkezhessen
újból a tavalyihoz hasonló túllépés.

A költségvetés maga szakmailag
elfogadható munka, tartalmazza a
város intézményeinek és feladatai-
nak összességét, a forrásokat is
igyekszik reálisan megtervezni. A
könyvvizsgálói szakvélemény fel-
hívja a figyelmet a pénzügyi hely-
zet kritikus voltára, a jelenlegi fo-
lyamatok tarthatatlanságára.

A jelenlegi feszített pénzügyi
helyzet azonban jelentõsen csök-
kenti a város intézményeinek lehe-
tõségeit, a feladatok ellátásának
színvonalát. Az ezekre fordítandó
pénz 5% -át kellett leadniuk a ter-
vezés során. Ez az intézkedés, ha
már elkerülhetetlen, utolsó kell le-
gyen a sorban. Gyermekeinken
nem illene spórolni. Inkább az el-
múlt négy évben létrehozott, nem

feltétlenül fontos állásokat kellene
megszüntetni, akkor sokat megta-
karíthatna a város. Talán az õrzé-
sekre sem lenne szükség minden-
hol.

Ezek morálisan fontos, azonban
mégis apró tételek a hárommilliár-
dos költségvetéshez viszonyítva.
Komoly gondot a beruházások,
ezek közül is kiemelten az útépítés
jelenti. Nem csak a felveendõ több,
mint fél milliárdos hitel miatt, ha-
nem mivel ezzel a hitel összege át-
lépi a törvényesen felvehetõ mérté-
ket.  Aváros könyvvizsgálója jelez-
te ezt, de a jogi vélemény különb-
séget nem tisztázták, a kérdés még
ma is függõben van. Polgármester
úr szerint a hitel kiváló dolog, fáj-
jon miatta a bank feje. Igaz is lehet-
ne ez, ha a bank fizetné vissza, de
sajnos nekünk kell, kamatosan.
2007-ben, 2008-ban a hitel vissza-
fizetés mértéke meghaladja a 120
millió forintot. Ez irdatlan összeg.
Berekeszti a további fejlõdés lehe-
tõségét, a kamatokat is hitelbõl fi-
zetjük majd.

Felmerül a kérdés, ha ekkora a
baj, miért szavazta meg a Fidesz
frakció a város költségvetését.
Mert a költségvetés a tervszerû
mûködés eszköze. E nélkül ellen-
õrizhetetlen lenne a gazdálkodás. A
benyújtott módosító javaslatok
többsége elfogadásra került. Az el-
sõ körben el is utasítottuk a szocia-
listák tervezetét, ezt Salamon Ta-
más frakciótársunk kezdeményez-
te. A polgármester több korábbi jo-
gosítványát visszavontuk. Megsza-
vaztuk a függetlenek kezdeménye-
zéseit is. Sajnáljuk, hogy ennek el-
lenére elutasították a költségvetést.

A tervezet benyújtóinak felelõs-
sége, hogy a bevételi oldal reális le-
gyen. A tavalyi évben a hiány rész-
ben a bevételek elmaradása, rész-
ben a Polgármesteri Hivatal túlköl-
tekezése következtében jött létre.
Nem történtek olyan intézkedések,
amelyek a vállalkozásokat Gödre
csalogatnák és bevételi forrásokat
teremtenének.

Összességében elmondható,
hogy nincs egyensúlyban a költ-
ségvetés, hogy a város vezetésének
nincs elképzelése a hiány kezelésé-
re. Egy dologhoz értenek, hogyan
vegyenek fel minél több hitelt, és
hogyan sodorják súlyos pénzügyi
válságba a várost. Soha ekkora
banki hitelt nem vett fel Göd saját
mûködtetésére, mint az elmúlt két
évben. Az út rossz, változásra van
szükség a szemléletben és a város
vezetésében is.

FIDESZ FRAKCIÓ

Nincs stabil lábakon 
a költségvetés

A 2006. évi költségvetés az utolsó
ebben a ciklusban, és nagyon re-
méljük, hogy egyben a jelenlegi
városvezetés utolsó költségvetése
is. Ugyanis a õk felelõtlen gazda
módjára csak költekeztek a négy
év során, és teljes mértékben elha-
nyagolták a város felhalmozási
feladatait. Ennek köszönhetõ,
hogy a 2002-ben még 280 milliós
többlettel rendelkezõ város mára
több mint 1500 millió forint hitel-
lel rendelkezik.

A jelenlegi városvezetés elérte
azt, amit több szõdi polgár elõre
megjósolt a gödieknek: hitelspi-
rálba vezette a várost. Ezt Sándor
István egy óvatlan pillanatban ma-
ga is elismerte. Mint tudjuk, a hi-

telspirál azt jelenti, hogy a saját
bevételek már az eddig felvett hi-
telek kamataira sem elegendõek,
ezért a hitelállományt nem tudjuk
csökkenteni. Másrészt már a meg-
levõ hitelek kamatainak fizetésére
is hitelt kell felvenni. A hitelállo-
mány így csak egyre nõ az újabb
hitelfelvételekkel. Ez olyan gaz-
dasági zsákutca, ami elkerülhetet-
lenül csõdhöz vezet, ha nem
adunk sürgõsen új irányt a gazda-
sági folyamatoknak.

A költségvetést nemcsak a kép-
viselõk véleményezték, de egy
független könyvvizsgáló cég is.
Az auditor véleménye egyértelmû
volt: a város biztos bevételei alap-
ján maximum (!) 214 millió forint
összegben vállalhatott volna köte-
lezettségeket (hitelfelvételek, va-
lamint kezességvállalások). Ezt a
törvényi korlátot több mint há-
romszorosan megszegi a 2006. évi
költségvetés, mivel csak a felhal-
mozási hitelfelvételeket számolva
is több mint 656 millió forintot
tartalmaz.

Többek között ennek köszönhe-
tõ, hogy a március 6-án megtartott

vitában 10:8 arányban elutasította
a képviselõ-testület a költségve-
tést. (A 8 szocialista képviselõ
szavazott csak igennel.)

Hogy juthattunk ide? Ennek két
oka van. Egyrészt a korábbi költ-
ségvetések is lényegesen kozmeti-
kázott költségvetések voltak, tehát
a biztos kiadási oldallal szemben
meg nem valósuló bevételi forrá-
sokat állítottak be. Emiatt nem fo-
gadta el a korábbi évek költségve-
téseit sem a Pártoktól Független
Frakció. Mert láttuk, hogy ehhez a
jelenlegi állapothoz vezetnek.

Másrészt a városvezetés az 560
milliós útépítési programot a vá-
lasztás évére tartogatta. A testület
korábban abban a tudatban sza-

vazta meg az útépítési hitelfelvé-
telt, hogy a rövidlejáratú (1-3 hó-
napos) ún. likvidhiteleket a város
mindig vissza is fizeti. A városve-
zetés azonban nem így tett, hanem
azokat csak elodázta azzal, hogy
folyamatosan átfordította azokat
hosszú távú hitelekre. Így a mosta-
ni vezetés által felvett “rövid távú”
hiteleket 10-20 éven keresztül
fogjuk törleszteni... A hosszútávú
hitelek persze egyre rontották a hi-
telmutatónkat, és amikor az útépí-
tési nagyberuházás a megvalósu-
lás küszöbére ért, a hozzá szüksé-
ges hitel már nem fért be a jogsza-
bály által meghatározott korlátba.

A városvezetés kötelessége lett
volna olyan költségvetést letenni
az asztalra, amely annyira lecsök-
kenti az egyéb hiteleinket, hogy ne
ütközzön jogszabályba a lakos-
ságnak beígért nagyberuházások-
hoz- így például az útépítésekhez -
szükséges hitel felvétele. Tehát
határozottan vissza kell utasíta-
nunk azt a demagóg vádat, hogy
frakciónk úgymond “nem támo-
gatta az útépítéseket, mert elutasí-
totta a költségvetést”.

Tragikus 
költségvetés az idei!
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Ugyanis a három nappal ké-
sõbbre meghirdetett ülésre lénye-
gében ugyanazt a költségvetést
terjesztette be a városvezetés. A
változás mértékét ahhoz lehet ha-
sonlítani, mintha valaki ezer fo-
rint helyett „csak” 998 forint 50
fillér fizetési kötelezettséget vál-
lal be.

Frakciónk 27 pontból álló véle-
mény- és javaslatgyûjteményt
nyújtott be, amit nem áll módunk-
ban ehelyütt teljes részletességgel
ismertetni. A teljesség igénye nél-
kül: Elértük többek között, hogy a
polgármester ne vehessen fel a
testület tudta nélkül újabb száz-
milliós hiteleket. Elértük, hogy a
körzeti pénzek duplájára emel-
kedtek, és így több jut a körzetek
fejlesztésére. Ennek fedezeteként
azonban egybõl javasoltuk, hogy
szüntessük meg a szerzõdést a
Dunakanyar Régió újsággal, ahol
a polgármester lényegében fizetett
politikai kampányt folytat az adó-
fizetõk pénzén. 

Számos költségcsökkentõ ja-
vaslatunkat azonban nem fogad-
ták el. Így a szerintünk haszonta-
lan tanácsnoki pozíciók megszün-
tetésére tett javaslatunkat is eluta-
sította mindkét párt.

Sajnos a költségvetés akkor
sem került volna egyensúlyba, ha
javaslataink mind elfogadásra
kerülnek. (Ekkor azonban leg-
alább látszódott volna a szándék,
hogy a városvezetés változtatni
kíván a csõdközeli állapothoz ve-
zetõ magatartásán.) Ezért is tart-
juk megdöbbentõnek, hogy egyik
párt képviselõinek sem volt
egyetlen egy határozati javaslata
sem a költségek csökkentésre.
Hozzászólásaik lényegében ki-
merültek a mi javaslataink kriti-
zálásában és a költségek további
növelésében.

Hangsúlyozni kívánjuk: nem
felel meg a valóságnak az, hogy
“költségvetés nélkül nem kapnak
fizetést a dolgozók, nem mûködik
a város”. Ezt azok hangoztatják,
akik nincsenek tisztában a költ-
ségvetésrõl szóló törvényekkel.
Ugyanis, ha egy testület nem fo-
gadja el a költségvetést, akkor a
megelõzõ év költségvetési számai
alapján az intézmények mûködte-
téséhez szükséges pénzek akkor is
átutalásra kerülnek. A városveze-
tés által benyújtott tervezet újbóli
elutasításával, további tárgyalás-
sal tehát lehetõség nyílhatott vol-
na egy olyan költségvetés kidol-
gozására, amely nem sodorja a vá-
rost lehetetlen helyzetbe. Ennek
tudatában a Pártoktól Független
Képviselõk Csoportja nem fogad-
ta el a 2006. évi költségvetés-ter-
vezetet.

DR. HORVÁTH VIKTOR,
RÁBAI ZITA

PONGÓ ISTVÁN

A városunk iránt felelõsséget érzõ
többség elfogadta a költségvetést.

Sándor István polgármester, a 2.
számú választókerület listás ország-
gyûlési képviselõjelöltje elmondta,
hogy az elfogadott 2006. évi költség-
vetés biztosítja a város mûködtetését,
bár szükség van a takarékosságra.
Ennek nem mond ellent, hogy mint-
egy egymilliárd forintot kívánnak
költeni beruházásra, fejlesztésre, ezt
azonban pályázaton nyert pénzekbõl
és hitelbõl finanszírozzák. Három je-
lentõs beruházásról van szó, amely
minõségi változást hoz a város és la-
kói életében. A legfontosabb a lakos-
ság támogatásával megvalósuló út-
építési program, amely a csapadék-
víz-elvezetést is megoldja. Az építés-
hez szükséges mintegy 600 millió fo-
rintot az OTP Bank Rt. biztosítja. A
közbeszerzési eljárás befejezõdése
után, a nyertes cég azonnal hozzá-
kezd az útberuházáshoz, amelynek
eredményeképpen 22-25 kilométer
út aszfaltozása készül el.  Elkezdõdik
az új bölcsõde 260 millió forintba ke-
rülõ beruházása is, amelyhez 239
millió forintos pályázati támogatást
nyert az önkormányzat. A harmadik
nagy jelentõségû beruházás a termál-
strand régi fogadóépületének lebon-

tása, és az új fogadóépület létrehozá-
sa, amellyel együtt új szilárd burkola-
tú bevezetõ út is készül a strandhoz.
Mint Sándor István elmondta, a
mintegy egymilliárd forintot kitevõ
nagy beruházások mellett, folytatód-
nak a kisebb felújítások is, az
óvodafelújítás, és a népszerûvé vált
buszvárókból újabbak építése, ezek-
nek forrásait pályázati pénzekbõl sze-
retné elõteremteni az önkormányzat.

Egyesek helyi szinten is de-
pressziós hangulatot akartak teremte-
ni a költségvetés tárgyalásakor, meg-
próbálták azt sugallni, hogy a város
pénzügyi helyzete meginog a hitelál-

lomány miatt. Pinczehelyi Tamás al-
polgármester, az MSZP Gödi Szer-
vezetének elnöke elmondta, hogy a
hangulatkeltõk saját magukkal kerül-

tek ellentmondásba, amikor költség-
kímélõ javaslatok helyett, további ki-
adásokkal (25 millió Ft.-al) igyekez-
tek megterhelni a költségvetést. A
szocialista frakció nem támogatta
például azt a javaslatot, hogy emeljék
kétszeresére a területi képviselõi ke-
retet, mert a költségvetés erre nem ad
lehetõséget. A jobboldal megszavaz-
ta. De keményen fellépett azon jobb-

oldali kezdeményezések ellen is,
akik azt szorgalmazták, hogy halasz-
szuk el az útépítést vagy a bölcsõde
megépítését. Ezeket a tervüket nem
sikerült véghezvinni. 

Sajnos, mondta az alpolgármester,
volt olyan frakció, amely hosszasan
vitatta a költségvetés egyes elemeit.
A folytonos költségvetéssel kapcso-
latos ál aggodalmaskodásuk ellenére,
25 milló forintos plusz kiadást ke-
resztül erõszakolva, Szegedi Sándor,
Pongó István, Rábai Zita és Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ végül nem-mel
szavazott a költségvetésre. Az a véle-
ményem, hogy egyrészt mérhetetlen

felelõtlenség az ilyen hozzáállás,
másrészt a továbbiakban nekik nincs
erkölcsi joguk arra, hogy körzetük-
ben utat építsenek a városi költségve-

tés terhére. Természetesen a fent ne-
vezettek felelõtlensége miatt, nem ér-
heti hátrány a város egyetlen lakóját
sem, így a szocialista frakció minden
tagja azon lesz, hogy a tervezett utak
megépítése augusztus végéig befeje-
zõdjön.

Gyarapodó, fejlõdõ város! – állt
2002-ben programunkban, mely-
bõl a város Lakosságának érdeké-
ben továbbra sem engedünk. Abe-
ruházásokkal, a fejlesztésekkel
szolgáljuk a gödiek!

AZ ÖNKORMÁNYZAT

MSZP FRAKCIÓJA
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Azt szeretném, hogy évek múltán is úgy em-
lékezzen Gödön-Szõd-ligeten-Vácott: Volt
egyszer, hol nem volt egy lelkes 2 gyerme-
kes fiatalember, akinek volt ugyan az infor-
matikai területen egy rendszerintegrációs
igazgatói állása, emellett tudott a választási
kampányra is energiákat mozgósítani.
ALEXY NORBERT, az SZDSZ ország-
gyûlési képviselõjelöltje tiszta-õszinte han-
got, számon kérhetõ üzeneteket, új, közvet-
len SZOLGÁLÓ és SZERETHETÕ politi-
kusi személyiséget kínált 2006-ban. Azaz
csodát? Á egy csudát! Kedves ADÓFIZE-
TÕ OLVASÓ: Bízom benne, hogy elhiszi,
amit én ITT és MOST igen: Több SZDSZ -
több TISZTESSÉG, több SZDSZ - több
FELELÕSSÉG, amit VELEM kap Ma-
gyarország, és természetesen szûkebb pátri-
ánk MINDEN LAKÓJAa parlamentbe ke-
rülésem esetén! Joggal mondhatják: ígér itt
majd’ mindenki fût-fát, és amit ALEXY
NORBERT akar, az a politikusokkal össze-
függõ tapasztalatuktól eltér, így legfeljebb
csak csoda árán valósulhatna meg, varázsla-
tok segítségével! Természetesen remélem,
hogy trükkök nélkül számomra „elegendõ”
lesz a kitartó munka és az elvhû politizálás,
a minden emberre odafigyelés, az ALÁZAT
az összes képviselt választópolgárral szem-
ben.

Kijelentem, hogy erkölcsi kötelessé-
gemnek tekintem a közösség érdekében
kifejtett tevékenységemet, amelyet csak
addig végzek, amíg õszintén így érzek.

Hiszem, hogy egyre több támogatóm
lesz az új össztársadalmi KIEGYEZÉSHEZ
vezetõ utamon!

Álljon itt a ’80-as évek végérõl az Euró-
pa Kiadó zenekartól származó, az egyetemi
éveimtõl kedves idézet:

„Szavazz Rám. Beváltom minden re-
ményed. Nincs hangod? Használd az
enyémet!”

Szabadjon megejtenem még két gondo-
latsort:

„Elmefuttatás 1.”: Mostanában sokunk-
ban felmerül a kérdés, akár konzervatív libe-
rálisról, akár a szocialistákhoz közel álló sze-
mélyrõl, akár az SZDSZ - a magyar liberális
párt szimpatizánsáról van szó:

MIT TEGYEK, MIKÉNT SZAVAZ-
ZAK, HOGY ÚJRA A JELENLEGI
KOALÍCIÓS KORMÁNY VEZESSE
AZ ORSZÁGOT?

Ha elkötelezett liberális vagy egyszerûen
sikerült meggyõznöm személyem hitelessé-
gérõl és programom helyességérõl egyértel-
mûen kérem, hogy

GÖDÖN, SZÕDLIGETEN, VÁ-
COTT ALEXY NORBERT-re és az
SZDSZ listájára szavazzon április 9-én!

Ha még bizonytalan és valójában a jelen-
legi kormányt segítené, akkor azt jelzem
ÖNNEK, hogy a rendelkezésére álló két
szavazattal a két jelenlegi kormánypártot
miképpen támogassa: listán az SZDSZ-t,
egyéniben a koalíciós partner jelöltjére sza-
vazzon. Ezzel a napjainkra erõsödõ, elsõsor-
ban a liberálisok elleni jobboldali támadáso-
kat védheti ki. 

Az SZDSZ korábbi vezetõ politikusa,
Hack Péter álláspontja a témával összefüg-
gõen a következõ:

„Korábbi véleményem és kritikám fenn-
tartásával most mégis azt mondom, hogy ha
egy pártot ennyire ki akarnak szorítani, ak-
kor én az õ listájukra szavazok, és erre buz-
dítok mindenkit. Az SZDSZ bejutása meg-
akadályozza a kétpártrendszer bebetonozó-
dását. Amennyiben a szabad demokraták el-
érik az öt százalékos küszöböt, nagyságren-
dekkel megnõ az esély arra, hogy folytatód-
jon az a kormányzás, ami tettekkel bizonyí-
totta, hogy elutasítja a kirekesztést és a meg-
bélyegzést.” 

Az SZDSZ korábbi elnöke, Kis János,
aki bár 2002-ben kilépett egykori pártjából
és azóta többször bírálta az SZDSZ-t, a kö-
vetkezõt nyilatkozta a 168 órának: „Most
nem az a kérdés, hogy hová jutott az
SZDSZ, hanem az, hogy bent legyen-e a
parlamentben”. Kis egyértelmûvé teszi véle-
ményét, mely szerint „rosszul kalkuláltak”
2002-ben azok a liberális szavazók, akik a
kormányváltás érdekében az MSZP-re sza-
vaztak listán.

„Elmefuttatás 2.”:
Több SZDSZ – jobb használt autó
Az amerikaiak azt kérdezik az elnökvá-

lasztási kampányban: vennél-e tõle használt
autót?

Igazuk van. A választás arról szól, hogy
kire bízzuk a jövõnket, a gyerekeink sorsát.

ÉN IS FELTESZEM ÖNNEK A
KÉRDÉST: Kitõl venne használt autót?

Vennénk-e használt autót attól, aki titok-
ban székházat utaltatott ki magának, hogy
azt azután eladja, és ebbõl jusson pénz a csa-
ládi kõbányára.

Vennénk-e használt autót attól, aki a
megfigyelési ügyben hamisan vádolta meg
a politikai ellenfeleit.

Vennénk-e használt autót attól, aki mi-
niszterelnökként szõlõtelepítési támogatást
szerzett a saját felesége vállalkozásának?

Vennénk-e használt autót attól, akinek
emberei idegen számítógépbe törnek be, és
megszerzik az ellenfél választási dokumen-
tumait?

Vennénk-e használt autót attól, akinek
emberei megzsarolják a rivális képviselõje-
löltet?

Kire is bízzuk a jövõnket, a gyereke-
ink sorsát?

Ne mégis inkább ALEXY NOR-
BERT-re és az SZDSZ-re?

- A helyi önkormányzat si-
keres pályázatainak és a sike-
res lobbizásnak köszönhetõen
megújulhat a Nemeskéri utca
és a Lenkey utcai óvoda – je-
lentette be dr. Bóth János or-
szággyûlési képviselõ és az
MSZP képviselõjelöltje Gö-
dön tartott sajtótájékoztató-
ján. Mint elmondta, a
Nemeskéri utca felújításához
közel 16 millió forintos álla-
mi támogatást kap az önkor-

mányzat, a Lenkey utcai óvo-
da megújításához szintén 16
millió forinttal járul hozzá a
kormányzat.

Mint ismert, nemrég újítot-
ták fel 30 millió forintos költ-
séggel a Béke úti Kastély
óvodát. Az átfogó rekonstruk-
ció – amelynek keretében fel-
újították az elektromos háló-
zatot, korszerûsítették a vilá-
gítást, kicserélték a nyílászá-
rókat, új járólapokat raktak le
stb. – a Pest Megyei Önkor-
mányzat 12 millió forint
összegû támogatásával való-
sulhatott meg. Az alsógödi
óvoda átadása után Sándor
István polgármester ígéretet
tett az óvoda felújítások foly-
tatására.

A tájékoztatón részt vevõ
Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester elmondta, a Lenkei ut-
cai óvoda felújításához szük-
séges önrészt – ugyanúgy,
mint a kastély óvoda esetében
- az önkormányzat állja. A
korábban iskolának helyet
adó épületben jelentõs átala-
kítást kell elvégezni, de a vá-
rosvezetés azt is fontos fel-
adatának tekinti, hogy az
óvodával együtt, az oda veze-

tõ út is megújuljon. Pincze-
helyi Tamás szerint a Lenkei
utca felújítását már két éve
tervezik, és az idén végre is
hajtják.

Az újabban elnyert támoga-
tással kapcsolatban dr. Bóth
János fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy az elmúlt négy
évben az állami támogatások-
kal megvalósult gödi önkor-
mányzati fejlesztések és fel-
újítások értéke már megha-
ladja az 1,7 milliárd forintot.
Az elõzõ ciklusban – a Fi-
desz-kormány négy évében –
ez az összeg nem érte el a 900
milliót, vagyis feleannyi álla-
milag támogatott fejlesztésre
és felújításra került sor, mint
ebben az idõszakban.

Bóth János: 
Újabb tízmilliók

Gödnek
Állami támogatás a Lenkey óvoda 
és a Nemeskéri utca felújításához

Kedves választópolgár!

Dr. Bóth János, a 2. számú választókerület szocialista képviselõ jelöltje Pinczehelyi
Tamás alpolgármester társaságában sajtótájékoztató keretében 

jelentette be a Lenkey utcában, 
hogy Göd újabb, több tízmilliós állami támogatást nyert fejlesztési célokra
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Mit szeretnék?
Mûködésében demokratikus várost!
Ajelenlegi szocialista városvezetés négy éven ke-

resztül lábbal tiporta a rendszerváltás óta kivívott de-
mokratikus jogokat.

Ezért: Helyre kell állítani a demokrácia intéz-
ményrendszerén ebben a ciklusban esett csorbát.

Gazdasági téren eredményes várost!
Az IBM cég 2002-ben történt telephely áthelye-

zése következtében – az elõzõ jobboldali többségû
testület jóvoltából – igen kedvezõvé vált a város gaz-
dasági helyzete. Ezt a jelenlegi szocialista városveze-
tés elõszeretettel tünteti fel saját érdemének. Az igaz-
ság azonban az, hogy õk csak haszonélvezõi mind-
azoknak az elkezdett fejlesztéseknek, amelyek még
az elõzõ testület munkájának ill. az Orbán kormány
döntéseinek az eredményeképpen valósulhattak
meg.

Mit szeretnék a jövõben? 
Magas szinten képzett, kvalifikált munkaerõt

igénylõ ipari fejlesztés irányában nyitott, de nem a
léptéktelen, környezetzavaró, kezelhetetlen mértékû
fejlesztéseknek helyet adó várost. További munkahe-
lyek teremtésével, valamint a helyi közmunkaprogra-
mok szervezésével a tartósan munkanélküliek szá-
mának csökkentését. Aszolgáltatások területén a ke-
reskedelem és a vendéglátás területén a helyi vál-
lalkozások, valamint a hozzájuk kötõdõ kiegészí-
tõ tevékenységek kibontakozását segítõ intézkedé-
seket, a kínai árúdömping városi terjedésének megál-
lítását.

A városi tulajdonban lévõ létesítmények kö-
zösségi célból, a jelenleginél magasabb színvonalon
történõ kihasználását, bõvítését / pl.: városi stadion-
nak, lovarda épületének, ill. a városi tulajdonba került
laktanya arra alkalmas részének sport-oktatási-
kultúrális célú hasznosítását, gördeszka-pálya és vá-
rosi mûjégpálya építését./

Kulturált idegenforgalmi központot, a „ba-
rokk kultúra dunaparti városa” szerepkör erõsí-
tését! 

Városunk régi vágya, hogy a Dunakanyar ki-
emelt turisztikai központja legyen. Annak ellenére,
hogy városunknak valóban vannak gyönyörû és érté-
kes látványosságai, mindezek eddig nem voltak ele-
gendõek arra, hogy az idegenforgalom irányát a jobb
partról a bal partra irányítsuk. Ezért tûztük ki az elõ-
zõ ciklusban Dunakanyar Chartában egy Duna-híd
felépítésének tervét. Örülök, hogy a javaslatainkat vá-
rosunk jelenlegi vezetése is megértette, és elkészíttet-
te a váci Duna-híd terveit. Azt azonban õszintén saj-
nálom, hogy a kormányuk a megvalósítást még kö-
zéptávon sem nem támogatta.

Mit szeretnék:
Aváros történelmi múltjához kötõdõ kulturá-

lis közintézményrendszer fenntartását és fejleszté-
sét. Aváros történelmi örökségét õrzõ és bemutató új
múzeum épületet. Városi Galériát az idõszakos ki-
állításoknak, továbbá a Hincz és a Gádor hagyaték ál-
landó kiállításához. Amûemlékek, mûemlék együt-
tesek hatékonyabb idegenforgalmi célú felhasználá-
sát. Országos hírnevet és rangot kiharcolt rendez-
vényeink tervezése során pl.: Váci Világi Vigalom
törekednünk kell az eredeti célkitûzések figyelembe-
vételével, a város barokk jellegének kihangsúlyozá-
sára és a minõségi kultúra közvetítésére.

Környezeti tekintetben otthonos kisvárost!
A város lakóterületeibe ékelõdõ gazdasági tevé-

kenységek zavaró hatásainak visszaszorítását,
ilyen jellegû új létesítmények engedélyezésének
megtiltását.

A meglévõ játszótereink megtartását és Eu-s
szabványok szerinti fejlesztését. Aveszélyes hulla-
dékégetés káros következményeinek maximális
kiszûrése érdekében a város több pontján levegõ-
minõség ellenõrzõ mérõállomás kiépítését. 

Családbarát, gondoskodó várost!
Ahelyi szociálpolitikában a segítségnyújtás em-

beri vonásait erõsítõ családpolitikát, az értékterem-
tõ és –hordozó, biztonságban élõ család védelmét,
erõsítését. 

Váci Babakötvény bevezetését, 500 ezer Forintot
minden váci illetõségû újszülöttnek. Vác kártya beve-
zetését, amely ingyenes utazási és bizonyos városi

kezelésben lévõ közintézményi körben látogatási
kedvezményt biztosítana a kismamák és a nyugdíjas
városi polgárok számára.

Egészségügyben: Városi kórház fenntartását,
fejlesztését, a rekonstrukció IV. ütemének befeje-
zéséhez szükséges állami támogatás megszerzésé-
vel. Agyanús körülmények között megkötött pri-
vatizációs szerzõdések felülvizsgálatát. 

SZÖVETSÉG  G Ö D É R T!
Gazdasági szempontból stabil, kiszámítható-

an mûködõ várost
Az utóbbi évek beruházásai, a város által felvett

hitelek hosszú idõre elõre meghatározzák az önkor-
mányzat mozgásterét, elsõsorban a költségvetés te-
rén. Ezért a következõ idõszakban sokkal nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a pályázati források, az Eu-
által nyújtotta lehetõségek kiaknázására:

-  Thermálstrand fejlesztéséhez pályázati lehe-
tõségek biztosítása.

-  Duna parti sétány kiépítéséhez pályázati lehe-
tõség biztosítása.

Ki kell aknázni a település geopolitikai adottsága-
iban rejlõ gazdasági lehetõségeket, így pl.: a ther-
málvíz ásványvízkénti értékesítése, és palackozása.

Az új golfpálya és a megnyílt szálloda vendégei
számára igényes kulturális programkínálat.

Közintézményi hálózat bõvítését
A fõvárosból településünkre irányuló kiköltözés

hatására, jelentõs mértékben megnõtt a lakossági
igényt kiszolgáló közintézményi hálózatunk bõvíté-
sének igénye. Elsõsorban nevelési és oktatási intéz-
mények terén ( bölcsöde, óvoda, ált.iskolai férõhely),
de megfontolandó lenne egy önálló városi középis-
kola létrehozása. Idegenforgalmi és kulturális szem-
pontból is kiemelkedõ eredmény lenne a BM üdülõ
városi tulajdonba kerülése, amelyért mindent meg
kell tenni.

Közszolgáltatások terén lakosságbarát önkor-
mányzatot

Folytatni kell a megkezdett járdaprogram befeje-
zését, a meglévõk teljes akadálymentesítését.

Fontos lenne az elkövetkezõ idõszakban a 2-es út
Göd feletti szakaszának 2/A-hoz való  becsatlakozta-
tásának szorgalmazása.

SZÖVETSÉG  S Z Õ D LIG E T É R T! 
Felzárkózó települést.
Legfontosabb feladat az elmaradottabb település-

részek felzárkóztatása.
Szükséges szilárd útburkolat és a hiányzó csator-

na és csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése, meg-
lévõk karbantartása.

Az iskola udvarának játszóterét az Eu-s szabvá-
nyoknak megfelelõen kialakítani.

Kedves Választópolgárok!
Minden választott tisztséget betöltõ közéleti sze-

replõ számára az a legfontosabb feladat, hogy azok
érdekeit képviselje leginkább, akik bizalmából meg-
választották.

Számomra mindig az volt a legfontosabb, hogy a
választókerület polgárainak az érdekeit képviseljem,
sokszor a helyi településvezetéssel szemben, ehhez
akár a parlament.

Nyilvánosságát is felhasználva. Ezt kívánom ten-
ni a jövõben is, és ehhez kérem az Önök megtisztelõ
támogatását és további bizalmát.

IMRE ZSOLT, 
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT

FIDESZ-KDNP

Jelmondat: Együtt az Igazsággal
a Nemzetért

Közös jelöltünk Dr. Szendrényi
János, a budapesti Uzsoki utcai
Kórház nyugalmazott kórházi fõ-
igazgató fõorvosa, sebészorvos,
körzeti szakorvos és egészségügyi
szervezõ képzettséggel rendelke-
zik. Katonaorvos volt, de 1956-
ban megtagadta azt a bizonyos
„kormányhoz hûséget fogadó nyi-
latkozat” aláírását. Sebész, majd
körzeti orvos, 1975-tõl más-más
beosztásban egészségügyi szerve-

zési feladatokat látott el. Kerületi
fõorvos, majd kórházi fõigazgató
fõorvos volt nyugdíjazásáig. A
Máltai Szeretetszolgálat alapító
tagja. A MIÉP-nek 2003-tól tagja,
önkormányzati eü. bizottság kül-
sõs tagja.

Gödön tartott elõadásáról külön
cikkben olvashatnak.

* * *
Dr. Bükkfalvy Beatrix MIÉP el-

nökhelyettes, Pest megyei elnök:
A médiumok összehangolt elhall-
gatása és a köztudatból való kire-
kesztési törekvése ellenére mára a
magyar társadalom döntõ többsé-
ge értesült arról, hogy a Magyar
Igazság és Élet Pártja szövetséget
kötött a Jobbik Magyarországért
Mozgalommal és a Kisgazdákkal.
Együtt indulunk a 2006-os válasz-
tásokon. De nem csak együtt küz-
dünk a Parlamentbe jutásért, ha-
nem legjobb reményeink szerint
ott is leszünk – többek között az
Önök támogatásával.

Tegyük fel most a kérdést: Mi-
ért nélkülözhetetlen a MIÉP-
Jobbik-Kisgazdák, a Harmadik Út,
a nemzeti radikalizmus képvisele-
te a Magyar Parlamentben? Azért,
mert a megmaradásunkat, és fõ-
ként a magyarként megmaradá-

sunkat ma már csak radikális lépé-
sekkel lehet biztosítani!… Úgy
gondolom, ma Magyarországon
nincsen tisztább erõ, mint a Har-
madik Út.

* * *
Balczó Zoltán, a Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom alelnö-
ke: Miért kell egy kis pártra sza-
vazni? Mi az, amit nem kapunk
meg egy nagyobb párt támogatása
esetén? Elmondjuk, mit ígérünk,
de nem ígérgetünk. A két nagypárt
közt folyó tragikomikus licitben
nem kívánunk részt venni.

Itt vagyunk 16 évvel a váltás
után egy szétszakadt társadalom-
ban, ahol az „átlag” semmit nem
mond… A lakosság 60%-a az át-
lagjövedelem 60%-a alatti jövede-
lemmel rendelkezik – és még so-
rolhatnám. A rendszer nem mûkö-
dik a társadalom többségének ja-
vára. A többpárti demokrácia nem
két pártot jelent – melyek nem pár-
tokat képviselnek igazán, hanem a
hatalomban való váltást, ahogyan
az Egyesült Államokban… A két-
párt-rendszerek nem az igazi de-
mokrácia letéteményesei!

A Harmadik Út összefogásnak
Parlamentbe juttatásával – bizo-
nyos szinten – lehet történelmet ír-
ni, vagy valamit elkezdeni!

Kérjük támogatóinkat, 
hogy a kopogtatócédulák 

átadása után szavazatukkal 
is erõsítsenek bennünket. 

Az elsõ fordulóban 
szavazzanak a

MIÉP-JOBBIK 
a Harmadik Út

nevû pártszövetségre!

ZAHORÁN SÁNDOR ELNÖK

MIÉP GÖDI SZERVEZETE

Tisztelt Választópolgárok! 
Két hét sincs már hátra az április 9-i országgyûlési választásokig, és mint mindig az ilyen idõszak-
ra jellemzõ választási lázban ég ország és város egyaránt. Ha Önök is úgy akarják, akkorMagyar-
ország életében 2006 áprilisát követõen olyan idõszak kezdõdhet, amelyben a polgárok elképzelé-
seinek és a családok terveinek valóra váltása, az építés, a gyarapodás, a biztonság és a szolidaritás
a közös sikerek legfontosabb mércéje lesz. Ezen célok megvalósításáért helyi Szövetséget ajánlok
a választókerület valamennyi polgárának.
SZÖVETSÉG  V Á C É R T!

Harmadik Út
A MIÉP-Jobbik a Kisgazdákkal 

és a Polgári Körökkel
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Dr. Szendrényi János, a Harmadik Út képviselõjelöltje
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- Mielõtt a kérdésre válaszolnék -, ha meg-
engedi - röviden szeretnék emlékeztetni a rég-
múltra. Ma már talán kevesen tudják, hogy a
kilencvenes évek elején a korábbi Iparoskör
utódjaként alakult meg a Gödi Vállalkozók
Egyesülete. A helyi vállalkozókat tömörítõ
egyesület létrehozásában és - az elmúlt 15-16
évben – mûködtetésében elévülhetetlen érde-
meket szerzett a januári közgyûlésen leköszö-
nõ elnökünk, Fülöp József úr, akinek együtt-
mûködésére a jövõben is számítunk. Az új ve-
zetõségben Mógor Lászlót és Kántor Lászlót
alelnöknek, engem pedig elnöknek választott
a közgyûlés, amely 3 tagú felügyelõ bizottság
összetételérõl is döntött. Kiemelt célként az
egyesület mûködõképességének élénkítését, a
vállalkozók hatékony érdekképviseletét tûz-
tük zászlónkra. Céljaink ma is változatlanok:
képviselni a vállalkozók érdekeit, hozzájárul-
ni a település fejlõdéséhez. S amit alapszabá-
lyunk nagyon jól definiál, s mindezt - bár na-
gyon nehéz -, pártpolitika mentesen tegyük. 

Fejlõdést szolgáló egység

- A fejlõdésrõl jut eszembe, hogy minap a
Gödi Körkép 1991-es számait lapozgatva –
többek között - arról olvastam, hogy a Gödi
Vállalkozók Egyesülete állásfoglalásban kérte
a lakosság távolmaradását, a Göd kettéválá-
sát eldöntõ népszavazástól. A közleménybõl
egyértelmûen kicseng, az egyesület felismerte,
hogy a lakosság és a helyi vállalkozók érdeke-
it, a település fejlõdését a közigazgatásilag
egységes Göd szolgálja. Írták 15 éve. 

- Pontosan így van. A vállalkozók már ak-
kor felismerték, hogy a fejlõdést -, ahogy ma
mondjuk -, az „elõre menekülés” jelenti. A
vállalkozók – sok egyéb mellett - attól vállal-
kozók, hogy másként gondolkodnak az élet-
rõl, másban látják a boldogulás irányát. A cé-
lok megvalósításáért sokszor bizony saját eg-
zisztenciájukat is kockáztatják, hiszen egy-
egy döntés egyaránt magában hordozza a si-
ker és a csõd esélyét is. Napjainkban Gödön
több mint 1700 olyan személy lakik, akik vál-
lalkozásukat a városban, Budapesten vagy
Vácon mûködtetik. Az õ gondolkodásuk,
mentalításuk érzõdik a település életében.
Õket szeretnénk bevonni az egyesület munká-
jába, szakmai tudásukat igénybe venni a város
fejlõdése érdekében. 

- Nagyon izgalmas a kérdés, hiszen önrõl
köztudott, hogy ismert vállalkozóból lett elõbb
alpolgármester, majd az elõzõ ciklusban a vá-
ros polgármestere. A 2002-es választásuk
után azonban ismét a vállalkozók embert-
próbáló világában igyekszik helytállni. Ön
már a „barikád” mindkét oldalán küzdött, az
éles helyzetekben edzõdött ember hogyan tud-
ja kamatoztatni tapasztalatait egyesületi el-
nökként? 

- Vallom, hogy soha sem az a mérvadó,

hogy milyen funkciót tölt be az ember, hanem
az, hogy azt szakmai és emberi tisztességgel
tegye a többség javára. Korábban polgármes-
terként, ma a vállalkozók egyesületének elnö-
keként azért dolgozom, hogy e közösség és a

város gyarapodását, fejlõdését elõsegítsem.
Az egyik legfontosabb feladatnak a vállalko-
zókat sújtó terhek felülvizsgálatát tekintjük. E
cél elérése érdekében együttmûködünk a Vál-
lalkozók Pártjával. Egyetértünk és szorgal-
mazzuk a mikro- és középvállalkozások tá-
mogatását, a hazai befektetések ösztönzését, a
hazai piacvédelem kidolgozását, adókedvez-
mény biztosítását induló vállalkozásoknak, já-
rulékcsökkentést, a kiszámítható gazdasági
környezet kialakítását, új munkahelyek létre-
hozását és az adóbevételek nagyobb részének
a megtermelés helyén való felhasználását. Ha
sikerül élénkíteni e szféra tevékenységét és
eredményességét, akkor a vállalkozók is aktí-
vabb és hatékonyabb szerepet tudnak vállalni
a közösségi célok megoldásában. Nos, ami a
felém irányuló kérdés személyes jellegét ille-
ti, azt tudom önnek válaszolni, hogy a „bari-
kád” mindkét oldalán rengeteget tanultam, ér-
tékes ismeretekkel, információkkal és emberi
kapcsolatokkal lettem gazdagabb, melyeket a
közösség javára kívánok hasznosítani.  

Új irány - vállalkozások telepítése

- Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt eb-
ben a folyamatban, hiszen ön joggal lobbizik
a vállalkozók terheinek csökkentéséért, míg az
önkormányzat, a mindenkori polgármester az
egész település mûködtetéséért, fejlõdéséért

vállal politikai felelõsséget. Ön szerint mi a
megoldás? 

- Nem könnyû feladat! Egy régi mondást
idéznék: „Aki saját népét adókkal, terhekkel,
elvonásokkal sújtja, az ellen elõbb vagy utóbb
föllázad a nép”. Világos, hogy a politikus ezt
a módszert nem választhatja az õt bizalmába
fogadó lakossággal szemben. Akkor mégis mi
a kiút? Szerintem az önkormányzat, akkor
cselekszik bölcsen, ha a megnövekedett fel-
adatok megoldása érdekében a helyi és külsõ
vállalkozókkal összefogva olyan gazdasági
helyzetet teremt, mely révén növelni tudja be-
vételeit. Ma is sajnálom, hogy nem sikerült a
Samsung hasonló vállalkozásokat telepíteni
Gödre. Pedig korábban elsõként nálunk je-
lentkezett a Pharmavit, késõbb az a vízi vi-
dámpark, amely ma Mogyoród kasszáját gya-
rapítja. De nem sorolom a példákat, hiszen
láthatjuk, hogy környezetünkben – Dunake-
szin, Fóton, Veresegyházon és Vácon – egy-
más után nõnek ki a földbõl az impozánsabb-
nál impozánsabb vállalkozások, melyek adó-
forintjai jótékonyan segítik a települések fej-
lõdését. Gödnek is ebbe az irányba kell for-
dulnia. A 2/A szõdi oldalára olyan vállalkozá-
sokat kell „csábítani”, melyek nem terhelik a
város környezetét – könnyûipar, raktár, lo-
gisztikai -, nem zavarják a lakosság életét. 

Vállalkozók munkáját segítõ 
programok és elõadások 

- Milyen célok megvalósulása esetén tekin-
tené magát sikeres elnöknek?

- Igazából, akkor érezném magam sikeres
elnöknek, ha a helyi vállalkozók lehetõségei
bõvülnének, ha majdan aktív szerephez jutná-
nak az ipari parkban letelepülõ nagy vállalko-
zások munkájában. Ha vállalkozásoknak
olyan gazdasági súlya lesz a város életében,
hogy politikai döntéseknél nem lehet megke-
rülni egyesületünket. S erre jó esélyt látok!
Ezt szolgálja a Csokonai utcában mûködõ
egyesületi irodánk is, ahová reggel 8-tól dél-
után 4 óráig bárki bejövet az adózással vagy
jogi kérdéssel kapcsolatos ügyes-bajos dolga-
it intézni. Az együttmûködést és az aktuális
gazdasági, pénzügyi, jogi ismeretek megisme-
rését segíti a Vállalkozók Klubja, melynek
rendezvényeit minden hónap utolsó csütör-
tökjén 18 órakor tartjuk az alsógödi Olajfa
Mûvészházban. Ezekben a hetekben egy 10-
15 millió forintos pénzügyi alap létrehozásán
dolgozunk, amelybõl 300-700 ezer forintos
azonnali hitelt nyújtunk tagjainknak átmeneti
pénzügyi gondjaik enyhítésére. Néhány óra
alatt igyekszünk segíteni vállalkozó társain-
kon, akiknek nem kell majd hetekig kilincsel-
ni valamelyik banknál. Bízom benne, hogy e
példaértékû elképzelést sikerül 2-3 hónap alatt
útjára indítani… 

VETÉSI IMRE

Új elnökséget választottak a vállalkozók

Nagy tervek – jelentõs célok
15 milliós pénzügyi alapból segítik az átmeneti gondokkal küzdõ vállalkozókat

A Gödi Vállalkozók Egyesülete a közelmúltban rendezett közgyûlése, a város elõzõ polgármestere - a napjainkban is aktív közéleti
szerepet magára vállaló Szegedi Sándor - személyében új elnököt választott. Az egyesület életében lezárult egy jelentõs korszak, me-
lyet Fülöp József elnök úr másfél évtizedes munkássága fémjelez. A választás új mérföldkõ is lehet a helyi vállalkozókat és iparoso-
kat tömörítõ egyesület életében. Milyen célok és elképzelések megvalósítását fogalmazta meg a közgyûlés? - kérdeztük Szegedi Sán-
dortól. 

Szegedi Sándor, 
a Gödi Vállalkozók Egyesülete elnöke
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Az 1800-as évek végétõl szemláto-
mást pusztult erdõ, mezõ. Az európai
államok 1902. március 19-én egyez-
ményt kötöttek a mezõgazdaságban
hasznos madarak védelme érdeké-
ben. Már ebben az évben Chernel Ist-
ván ornitológus szervezett madarak
és fák napját. 

Hivatalos bevezetésére Apponyi
Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter körrendeletet adott ki, amely
szerint e napon eper- vagy más gyü-
mölcsfákat kellett ültetni, illetve ön-
tözni, és megemlékezni a hasznos
madarakról. 

Az állatvédõ egyesület és a Ma-
gyar Ornitológiai Központ -

Hermann Ottó irányításával - jelentõ-
sen támogatta ezt a nemes mozgal-
mat.

Századunk elsõ felében minden
májusban sor is került erre a prog-
ramra. A második világháború után
sokat vesztett népszerûségébõl, de a
kilencvenes években ismét egyre
többen ünneplik meg.

1996 óta kormányrendelet alapján
a Madarak és Fák Napját május 10-
én ünnepli az ország.

Mindazokat szeretettel várjuk,
akik e napot a természetben sze-
retnék eltölteni - ehhez nyújtunk
segítséget és várjuk ötleteiket.

Az erdõ fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
Melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl,
És gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
és vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelybõl csónakod építed.
Én vagyok házad ajtaja
Bölcsõd fája ...
... Koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!

ERDÕK, MADARAK ÉS
FÁK NAPJA

2006. május 6-án szombaton 9.30 órától

a Kiserdõ területén, a sportpályánál

9.30 órakor Köszöntõ
Mûsorban közremûködnek: ADunakeszi Kötélugróklub

Agödi általános iskolák csoportjainak mûsora 
- AVárosi Könyvtár rajzpályázatának eredményhirdetése

Kb. 10.30 órától
- Futóverseny minden korosztálynak

- Játékos sorverseny ovisoknak 10 fõs csapatok jelentkezését várjuk
- ügyességi kerékpáros verseny

12.30 órától
Ebéd – zsíros kenyér, tea

13.30 órától
- Akadályverseny általános iskolások részére, ügyességi, játékos 

feladatokkal, a Madarak és Fák napja szellemében 6-8 fõs csapatok 
jelentkezését várjuk - kézmûves foglalkozások - Bütykölde

kb. 16 órától:AJózsef Attila Mûvelõdési Ház csoportjainak mûsora
kb. 16.30 órától: Vidám zenés gyermekmûsor – kicsiknek és nagyoknak

Egész nap:
Akönyvtár által kiírt rajzpályázatra beküldött alkotásokból kiállítás

Méhészek bemutatója - Erdei sátormozi – gödi madárvilágról és raga-
dozó madarakról bemutatók vetítése

/Rossz idõ esetén a programok a József Attila Mûvelõdési Házban ke-
rülnek megrendezésre/

Mindenkit szeretettel várunk!

VÁROSI MAJÁLIS
2006. május elsején, hétfõn

Az Alsógödi Sportpályán, 
a kiserdõben 

Tervezett programok:
Egész nap 

Kirakodóvásár, ugrálóvár, trambulin, 
büfésátor

Délelõtt 10 órától
Kispályás focibajnokság

18-22 óráig: 
ERDÕBÁL – zenét biztosít a 

Scarabeus együttes

A programokra a belépés díjtalan!
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10 éves a mûvészetoktatás
a Németh László Általános Iskolában 

A JUBILEUMI HÉT PROGRAMJA
A rendezvények nyilvánosak, szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt: ha elõadóink, alkotóink között nincs is
családtagja, barátja vagy ismerõse, akkor is bátran jöjjön el hoz-
zánk, gyõzõdjön meg a magas színvonalú oktatásról, a gyerekek
és a pedagógusok lelkesédésérõl – ajándékozza meg magát egy-
egy kellemesen eltöltött délutánnal!

Április 20. csütörtök 17.30 óra
Tanári hangverseny

Április 24. hétfõ 16.30 óra
A képzõ- és iparmûvészeti tanszakok kiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja: Vass István.
A megnyitón sor kerül a „Mûvészet a mûvészetben” címû

képzõmûvészeti pályázat eredményhirdetésére. 
Közremûködnek: az általános- és zeneiskola növendékei

Április 25. kedd 17.30 óra
Táncest

A néptánc és a kreatív gyermektánc szakok 
növendékeinek bemutatója

Április 26. szerda: „Mozart nap”
W. A. Mozart születési évének 250. évfordulója tiszteletére

rendezett programok
Délelõtt: „Mozart-verseny” az iskola tornatermében

Délután: Video-film-vetítés, Operafilm: Mozart: Varázsfuvola

Április 27. csütörtök 
Délelõtt: Ifjúsági hangverseny: a Váci Bartók Béla Zeneiskola

Ütõsegyüttese mûsora
Nem nyilvános hangverseny, az általános- 

és a mûvészeti iskolában tanuló gyerekek számára rendezzük.
Délután 14.00 óra: Kamarazenei verseny

Május 02. kedd 17.30 óra
A Jubileumi hét záró-hangversenye
Mûsorban: a kamarazenei verseny díjazottjai, a

zeneiskolába járó növendékek és családjuk produkciói, 
Bartók- és Mozart mûvek az évfordulók tiszteletére

A Kastély Óvodába kísértem el
Alexy Norbertet, ahová öt doboz
játékot átadni érkezett Vácról.
Kérdésemre elmondta, miért és
hogyan folytatja egy ideje már ezt
a nemes gesztust. 

- Mindig is fontosnak tartot-
tam, hogy a gyermekek egészen
kicsi kortól kezdve megfelelõ
eszközökkel ellátva tudjanak
fejlõdni. Ezért is foglalkoztam
ilyen jellegû adományozással,
amiben most a gödi Kastély
Óvoda is részesül. Fejlesztõ já-
tékokat, vagy iskoláknak – mint
január 4-ikén – számítógépeket
adtam át olyan helyekre, ahol
kisebb vagy nagyobb rászoruló
gyermekek vannak. Két éve
folytatom ezt a tevékenységet,
ez most a második alkalom ez
évben, és további hasonló akci-
ók várhatók. Én a közvetítõ sze-
repet vállaltam, kapcsolati lehe-
tõségeimet felhasználva lobbiz-
tam az ügy érdekében, hogy a
Gulliver Játék Nagykereskedel-

mi Kft. bizonyos értékben (ez
most kb. 160-180 ezer forintnyi)
adományként alapítványi fel-
ajánlást tegyen, amelybõl most a
váci Nyár utcai és a gödi Béke

utcai óvoda jutott új eszközök-
höz. Magánszemélyként
kezdtem, úgy is folytatom
ezt, függetlenül az üzleti
életben betöltött szerepemtõl

és függetlenül képviselõi
munkámtól. Annyiban kap-
csolódik mégis hozzájuk,
hogy kapcsolatrendszeremet
mozgatom a megfelelõ infor-
mációk birtokában. Nagyon
fontos szempont, hogy családapa-
ként is teszem mindezt. Két óvo-
dás korú fiam van, az 5 éves Mi-
lán és a 7 éves Marcell.  Látom,
hogy az óvodában minden egyes
forintra vagy tárgyi hozzájárulás-
ra szükség lehet – szûri le tapasz-
talatait Alexy Norbert.

Itt az oviban is találkoztunk
egy Marcellel – Kuti Marcival –,
aki nagyon gyorsan és leleménye-
sen kitalálta, mit is kell tennie az
új, magához ragadott szerze-
ménnyel, az állatos kirakóval. Ica
óvónéni és Eta dadus néni körül
nyüzsögnek a csöppségek, ki-ki
megtalálja a maga kedvencét a
dobozokban. Bari Viki egy babát
szorongatva kapaszkodik fel Nor-
bert bácsi karjaiba.

KÉ

Játékok adományként

Immáron harmadik alkalommal
adott helyet 2006. február 24-én
a Huzella Tivadar Általános Is-
kola a megyei matematika ver-
senynek. Az idén 15. alkalom-
mal megrendezett fordulón a
megye 69 iskolája, közel 5400
tanulója vett részt több helyszí-
nen. A Zrínyi Ilonáról elnevezett
megmérettetésen Dunakeszi, Fót

és Göd iskoláinak legjobb kis
matematikusai tölthettek ki tesz-
tes feladatsort 3-8. évfolyamon. 
Komoly elõkészületeket igé-
nyelt a Huzella iskolában ver-
senyzõ 432 tanuló - ebbõl 90
huzellás - 16 tanteremben való
versenyeztetése. Az egész tan-
testület elõre elkészített forgató-
könyv alapján fogadta a tanuló-
kat, szüleiket és a kísérõ pedagó-
gusokat. Érkezéskor az iskola
bejáratánál a rendezõ pedagógu-
soktól és az ügyeletes diákoktól
megtudhatták, az elõre elkészí-

tett beosztás szerint melyik tan-
teremben fognak versenyezni. 
A gyerekeket kísérõ tanárokat 14
órától, a 60-90 perces logikai
fejtörõ ideje alatt vendégül lát-
tuk az iskola könyvtárában. A
nebulók sem maradtak ellátás
nélkül, padjukon sajtos crois-
sant, csoki, üdítõ és könyvjelzõ
várta õket, ami mellé emléklapot
kaptak.

A zökkenõmentes lebonyolí-
tásra a ráckevei központ fel-
ügyelõ tanárnõje is ügyelt. Kí-
váncsiak voltunk vendégeink
elégedettségére, ezt a minõség-
biztosítási csoport által kidolgo-
zott kérdõívvel mértük.

A verseny izgalmai után még
nagyobb izgalommal vártuk a
március elei eredményhirdetést.
Három tanulónk jutott tovább az
országos fordulóba. Õk Rácke-
vén március 10-én ünnepélyes
keretek között vehették át az el-
sõ forduló továbbjutóinak járó
jutalmakat: Somogyi Péter 3. c
osztályos tanuló 898 induló kö-
zül 8. helyezést ért el, felkészítõ-
je Zachár Zsuzsanna, Ács Enikõ
a 4. a-ból 965 versenyzõbõl 18.
lett, tanítója Pusztai Adél,
Bérczes Virág 5. c-s 941-bõl 25.
helyen végzett, tanára Nagy
Leventéné. Szép eredményt ért
el Puskás Anna 7. a-s diákunk,
aki 768 gyerek közül 31. Gratu-
lálunk! 

Reméljük jövõre is öregbíthet-
jük iskolánk hírnevét eme pati-
nás verseny megrendezésével.

ÁCS SÁNDOR

MATEMATIKA

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETÕ

Mindenki számol
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Tisztelt Gödi Polgárok!
A cím csak a figyelemfelkeltést szolgálja, sen-
ki ne vegye komolyan, de mégis kapcsolódik
az elmúlt idõszak gödi történéseihez:

A múlt hónapból három fontos esetet-ese-
ményt kell megemlítenem, amely mindenkép-
pen a lap hasábjaira kívánkozik. Az elõzõ havi
számban bõvebben szóltunk a Göd víkendterü-
leteit rettegésben tartó hétvégi ház-betörések-
rõl. Örömmel közölhetem, hogy egy fiatal és
szemfüles járõrpár „egy szép hajnalon” tet-
tenért és elfogott munka közben egy hétvégi
ház-feltörõt. A nyomozó kollégák eredménye-
sen végzett elszámoltató munkája során még
nyolc betörést ismert el az illetõ. Érdekes mó-
don azóta nem jeleztek felénk betörést a ví-
kendterületekrõl!

A felsõgödi Duna utcában létesült gyermek-
védelmi intézménnyel kapcsolatosan igen sok-
rétû és intenzív feladataink adódtak az év elejé-
tõl folyamatosan. Ezzel a csak „krízisként” em-
legetett eseménysorral kapcsolatosan a mi mun-
kánkról is olvashatnak a lap egy másik írásában,
a fõszerkesztõ asszony összefoglalásában.

Az utakon való folyamatos jelenlétünkkel
próbáltuk Önöket megnyugtatni a valamennyi-
ünk kedélyét felkavaró madárinfluenzát illetõ-
en. A Pest Megyei ÖK Védelmi Bizottságának
állategészségügyi okokat szem elõtt tartó dön-
tése szerint az elrendelt 21 napos védõzárlat
feladatait hajtottuk végre a Dunakeszi Rendõr-
kapitányság illetékességi területén, így Gödön
is. Szúrópróbaszerû ellenõrzés érdekében állí-
tottunk meg hús szállítására is alkalmas hûtõ-

kocsikat, kamionokat, kisteherautókat, és élõ
állat szállítására alkalmas tehergépkocsikat. A
szigorúan vett zárlati idõszak után még ma is
folyik az utóellenõrzés. Ezúton tolmácsolom
Kovács László alezredes úr, rendõrkapitány
üzenetét, s a magam nevében is nyilatkozom,
amikor megköszönöm valamennyiüknek segí-
tõkész türelmüket. Köszönjük, hogy kedvezõ-
en reagáltak intézkedéseinkkor, jól fogadták
„akadályoztatásukat” is – példás állampolgári
fegyelemrõl tettek tanúbizonyságot! Jól esett
kollégáinknak az a gondoskodás, hogy a hideg,
még télies estéken többen forró teával kínálták
meg azokat, akik akkor az utakon szolgálatukat
teljesítették.

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
ÕRSPARANCSNOK

Kamionnyi náthás hattyú krízise a víkendházban?

Az iskola környékét reggelente rendõrök
õrizték… A felsõs diákok figyelmét fel-
hívták, hogy ne nagyon járkáljanak egye-
dül arra – az alsósokét csak azért nem, ne-
hogy megijedjenek. A botrány akkor tört
ki igazán, amikor egy ötödikes diákot úgy
elvertek, hogy a gyerek kórházba került.
De a rendõrség egyébként is rendszeres
vendég lett Felsõgödön, pl. azért kellett ki-
menniük, mert a fiatalok szétverték az in-
tézmény berendezését – olvasható az
egyik helyi internetes levelezõlistán.

Megerõsítést nyert mindez egy tele-
fonbeszélgetés által, melynek során a bán-
talmazott kisfiú édesapja, A. L. úr mesélte
el számomra – elég érzékletesen – gyer-
meke esetét: Fiát a vasúti aluljáróban vet-
ték közre, hogy „megszerezzék” mobilte-
lefonját, miközben bántották, földre kerü-
lése után rugdosták is õt. Egy rúgás ko-
moly sérülést okozott (mi lett volna, ha
nem jönnek éppen arra járókelõk?)!

Fokozott rendõri jelenlét
- Úgy tudom, egészen felborította a

szolgálati beosztás struktúráját az újon-
nan jelentkezett probléma – fordultam
Tóth Zoltán rendõr õrnagy, õrsparancs-
nokhoz tudakozódni.

- December végétõl március elejéig,
mintegy két hónapon át valóban gyakran
jártak a gödi rendõrõrs munkatársai a Du-
na utcában nyílt gyermekvédelmi intéz-
ményben és annak környékén. Kivált-
képp a felsõgödi iskola környezetében.
Az idõszak statisztikájában 6 fõvel szem-
beni elõállítás, 1 rongálás, 2 verekedés és
1 rablás szerepel. Az utóbbiban, a bántal-
mazott kisfiú ügyében büntetõeljárás fo-
lyik. 

Kovács László alezredes, rendõr-
kapitány véleménye szerint ezek
Gödre egyébként nem jellemzõ törté-
nések. Eltûnéses eset évente alig fod-
rul elõ, s most két hónap alatt 14
ilyen ügyben kellett intézkedniük. Ez
nagyságrendben tízszeres növekedést
is jelent. Február elején már a legtöbb
bejelentést abból a környezetbõl kap-
ta a rendõrõrs. Nagy gondot okozott a
szinte napi jelleggel szükségesnek
mutatkozó rendõri jelenlét megoldá-
sa – a „Duna utca” lekötötte erõik
nagy részét.

Ahivatalok szemszögébõl
- Hogyan is kerülhetett sor egy ilyen

helyzet kialakulására?- kérdeztem Göd
fõjegyzõjét, dr. Szinay Józsefet.

- A Pest-megyei önkormányzat – ma-
gánszemélytõl megvásárolván a Duna ut-
cai ingatlant –nagy meglepetésünkre át-
meneti gyermekotthont hozott ott létre. Az
építési szakhatóságunktól megkérték az
épületre a használati mód-változási enge-
délyt, ezt meg is kapták, egyéb engedé-
lyeztetési kötelezettségük Gödön nem
volt. A mûködtetésrõl a Pest megyei Ön-
kormányzat Szociális és Gyámhivatala
saját hatáskörében dönthet. 

A beköltözésük után néhány nappal
egyre több olyan információ érkezett a gö-
di hivatalhoz, melyben az ott lakó gyere-
kek magatartását kifogásolták. Gyámhi-
vatalunk és szociális irodánk képviselõi az
alpolgármester úr, Pinczehelyi Tamás kí-
séretében ott jártak, s a következõ megál-
lapításokat tették: egy férfi felügyelõ és
egy biztonsági õr felügyelete alatt tartóz-
kodnak az intézményben gyerekek (nekik
iskolába is járniuk kellene) és fiatal felnõt-
tek. Az egyébként nem zárt jellegû intéz-

ménybõl az ott lakók bármikor kijöhettek,
s a közvetlen környezetben – az állomás,
az iskola környékén – okoztak gondot fel-
nõtt járókelõknek, gyerekeknek, pedagó-
gusoknak, a rendõröknek, a hivatalnak
egyaránt, mígnem bekövetkezett a kisko-
rú elleni rablásos eset.

Véleményem szerint – foglalja össze a
jegyzõ – kertvárosi jellegû környezetben
nincs helye egy ilyen intézménynek. Pol-
gármester úr az illetékes megyei szakszol-
gálattól, a Szociális és Gyámhivataltól kö-
vetelte a gyerekek azonnali elszállítását,
amire végül sor is került.

Az izoláció nem helyes megoldás
- Pillanatnyilag az érzékelhetõ, hogy az

épületen felújítási munkálatok folynak.
Vajon mi lesz a további sorsa az intéz-
ménynek? – ezzel a kérdéssel Dr. Szántó
Tibor megyei fõjegyzõhöz fordultam felvi-
lágosításért. 

- Ezt az ellátási formát – amikor nem a
gyermekvárosokra jellemzõ, a fiatalokat
izoláló elhelyezést választjuk – minden-
képpen el szeretnénk fogadtatni a helyi
polgárokkal. Ha mintegy saját telepet ala-

kítva laknak a családokból kikerült gyere-
kek, a társadalomba való késõbbi integrá-
ciójuk nem sikeres. Nem szokják meg az
önálló életvitelt – ezt a múltban szerzett,
sok évi tapasztalat bizonyítja.

Sajnos, akik mûködtették, illetve ellen-
õrizték a gödi intézményegységet, nem
jártak el helyesen. Az ott kialakult helyzet
nem szokványos, még a legproblémásabb
gyermekeket befogadó otthonainkban
sem fordul ilyen elõ. Az ügyet alaposan
kivizsgáljuk, a személyzetet lecseréljük.
Le kell vonnunk a tanulságokat, s – az
épületben okozott károk elhárítása után –
újraindítjuk az egység mûködését. Ehhez
minden szükséges engedéllyel már erede-
tileg is rendelkeztünk.

Nagyon sajnáljuk a történteket, külö-
nösen a támadást elszenvedett, bántalma-
zott kisfiú esetét. Nem szeretnénk, hogy a
helyi érdekek sérüljenek, de a gyerekek-
nek lakhatást, megfelelõ életkörülménye-
ket kell biztosítanunk… a jövõben is sze-
retnénk mûködtetni az intézményt. Nem
azt mérlegeljük, hogy Gödön legyen-e,
nem dönthetünk érzelmi alapokon. A
gyermekvédelmi jogszabályok nem írják
elõ, hogy a helyi képviselõ-testület hozzá-
járulását kell kérni egy ilyen funkciót be-
töltõ intézmény alapításakor. Feladatunk,
hogy megfelelõ megoldást, személyzetet
találjunk, s a családokból kikerült, ideigle-
nesen ott elhelyezett gyerekeknek, fiata-
loknak mûködõ települési környezetben,
õket abba integrálva biztosítsunk kiutat
amúgy nem egyszerû helyzetükbõl. 

* * *
Mit tehet hozzá mindehhez az újság-

író? Csak reménykedik, hogy a közbizton-
ságot tekintve eddig aránylag kedvezõ
helyzetben levõ lakóhelyének kellõ empá-
tiával rendelkezõ lakosai, a sok szociális
ismerettel és gyakorlattal rendelkezõ helyi
szakember, a kitûnõen – s eddig nyuga-
lomban és nagyon eredményesen – mûkö-
dõ iskolák pedagógusai, no meg a min-
dennapjait élõ, lüktetõ város polgárai, a
sok életvidám, kreatív, tevékeny gyerek és
ifjú  toleránsak és segítõkészek lesznek…
Kívánom, hogy a helyzet mindannyiunk
megelégedésére, újabb fizikai és lelki sé-
rülések nélkül oldódjék meg. 

KISS-KÁSA ÉVA

Botrányos helyzet alakult ki Felsõgödön

Mi újság a Duna utcában?
Megyei hatáskörû gyermekvédelmi intézmény mûködik

Akirabolt kisfiú és édesanyja a jegyzõkönvvel
Foto: Baranyai Cser István
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A Magyar Nemzeti Front nyilváno-
san meghirdette a Székely Nagygyûlé-
sen való részvételi lehetõséget március
15-én. A hír hallatán sok magyar em-
ber, akibõl nem sikerült kiirtani a hata-
lomnak a nemzeti érzelem szikráját
sem, most lángra kapott és felkereke-
dett Erdélyországba. Magyar ember-
nek Erdélybe menni mindig gyönyörû-

ség, mert hazamegyünk, a mieinkhez,
mely földet még Attila hun vezér egyik
fia Csaba királyfi vezetésével hon-
foglalták el a székelyek. Megjárták a
Hadak Útját, de megérte. Oda haza-
menni fájdalom is, de aki nem volt még
magyar az nem tudja mi a fájdalom,
mert eszünkbe jut az a gyalázatos béke-
diktátum, amit az elsõ világháború
gyõztesei 1920-ban kényszerítettek
ránk Párizsban, a Trianon palotában.
Hazánkat megcsonkították, az elszakí-
tott részeket más-más országhoz csa-
tolták. Így lett Erdély Románia része, a
székelyekbõl hazátlan, õsi földjükön.
Idegen uralom alá kerültek, megtûrt
személyek saját országukban. Román
állampolgárok, mert a magyart az
anyaország a világ szégyenére megta-
gadta testvéreinktõl. A székely ember
nem adja fel egykönnyen. Fordítani
akar sorsán. Ha nem kapott állampol-
gárságot, mely csak egy gesztus lett
volna tõlünk, akkor összefogással terü-
leti autonómiát kér a román államtól,
melyet 86 évvel ezelõtt megígértek ne-
ki. Önkormányozni akarja népe életét,
gazdaságát, kultúráját, oktatását, stb.
Ennek megvalósításához elsõ lépés
volt a Székely Nagygyûlés összehívása
március 15-én. 

Busszal mentünk az elõtte lévõ na-
pon. Csípõs hideg hajnal volt az indulá-
si idõ, az út 13 órás, a társaság sokrétû.
Volt közöttünk matematikus, nyugdíjas
ENSZ tisztviselõnõ, alpolgármester, fi-
zikus, tanár és politikus, programozó és
jómagam, aki vendéglátós és könyvelõ.
Két nõ kivételével mindannyian férfiak,
középkorúak és fiatalok egyaránt. Volt

néhány kopasz is, akiknek tiszta tekinte-
te nemes szívrõl árulkodott.Askála szé-
les volt, de egyeztünk abban, hogy
mindannyian magyarok voltunk a szó
igazi értelmében is. A politikai hovatar-
tozás palettája is színes volt, de egy ki-
vételével mindenki jobbra húzott. 

A székely vendéglátás felejthetetlen
számomra. Apanzió személyzete olyan

kedves volt hozzánk, hogy szinte szé-
gyelltem magam, mert mindig eszem-
be jutott december ötödike. Testvér a
testvérét tagadta meg. Hogyan fordul-
hatott ez elõ? Kérdeztem magamtól.
Mikor tudjuk lemosni a gyalázatot? A
vacsora és a szállás kitûnõ volt.

Másnap pálinkás jóreggelttel kö-
szöntöttek bennünket. A finom szilva-
pálinka zamatát bõséges reggeli követ-
te. A délelõtt a székelyudvarhelyi nép-
rajzi múzeumban folytatódott, amit
egybekötöttünk a város felfedezésével.
Az ég szürke volt, a napocska fázósan
elbújt és egy felhõbõl készült égi duny-
hával betakaródzott. Elkelt a télikabát.
Jólesett a szemnek a piros háztetõk fö-
lött, az ég felé kacskaringódzó ezüstös
füstöt nézni. Idehaza egyre ritkább az
ilyen látvány. Kár, pedig az otthon me-
legét közvetíti az ember felé. Délután
kettõkor kezdõdött a Székely Nagy-
gyûlés.

A tömeg nõttön nõtt. Csak magyar
szót hallottam. Jövõ, menõ emberek
sokasága népesítette be az utcákat. A
szívek fölött diszlett a magyar kokárda.
Volt, aki tavasziasan csak bocskaiban
vagy attilában sétált trikolorral a mel-
lén. Fûtötte a hazaszeretet.

Szívmelengetõ érzés volt látni a ren-
geteg embert ezen a hagyományos ün-
nepen Székelyudvarhely fõterén. Sze-
mélyesen átélni az egység akaratát:
Autónómiát Székelyföldnek - Szabad-
ságot a székelyeknek! - zúgta egyszer-
re húszezer torok, melyre ugyanennyi
szív együtt dobbant. Nem számított,
hogy férfi vagy nõ, idõs néni, vagy ka-
ron ülõ kisgyermek, fiatal lány vagy

kopaszra nyírt ifjú. Lengtek a magyar
zászlók, piros-fehér-zöld hullámzott a
fejek fölött, tarkítva a székelyek sajátos
színével: kék alapon aranyló nappal és
ezüst félholddal. Itt-ott árpádsávos lo-
bogók, mely szín szintén a magyar tör-
ténelem része, hisz a címerünkben is
benne van. A lelkek egybeolvadtak,
volt, aki sírt, volt, aki mosolygott és a
szemek izzottak, mint a parázs, az ar-
cok kipirultak. Boldogok voltunk, mert
egyet akartunk, csak egyet:
Autónomiát Székelyföldnek.

Szász Jenõ polgármester nyitotta
meg a gyûlést. Tõkés László református
püspök, az unitárius egyház képviselõ-
je, más felekezetek tiszteletes urai és
Magyarországról Raffai Ernõ történész
szólt a tömeghez. Dr. Csapó I. József, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke fölol-
vasta a székelyek követeléseit. Éreztük,
hogy mindannyiónk reménye megva-
lósulni látszik, habár még hosszú és
harcokkal teli út áll a székelyek elõtt.

Nem fogják könnyen adni, de a nagy-
dolgoknak ára van, sokszor igen nagy
ára. Ez még csak az alapkõ lerakása
volt, de azt hiszem, még ezt is erõsíteni
kell, hogy a felépítmény biztos és ki-
kezdhetetlen lábakon állhasson. Min-
dig nehéz volt a magyarnak és most
sincs ez másképp. Sokszor gondoltuk
úgy, hogyha eljön az idõ, majd a széke-
lyek tudni fogják, mit kell csinálni. Hát
most eljött az idõ, utat mutatnak. Auto-
nómiáról álmodnak. Az álmok néha
valóra válnak, ha azokat tettek köve-
tik. Erdély és Magyarország egy test és
egy lélek. Az egész Kárpát-medence a
magyar egységet képviseli. Ezt kell tu-
datosítani minden magyar emberben!
Felemelõ érzés volt nyilvánosan halla-
ni azokat a mondatokat, követeléseket,
amiket már oly sokszor kimondtunk
magunk között székely testvéreinkkel
azonosulva. Amiért már oly sokszor ir-
redentának, fasisztának, szélsõséges
elemnek stb. neveztek bennünket.
Most egyenesen a szemükbe vágtuk

akaratunkat, most még csak szépen
kérve, de vajon megértették-e a román
hatalom képviselõi? Vagy most is csak
játszadoznak a székellyel? Számolnak-
e azzal, hogy 86 évig tartó megalázó tü-
relem véget ért? Emlékeznek-e még ar-
ra, hogy milyen a magyar, ha a végsõ-
kig elszánt és cselekvésre érett? Tud-
ják-e, hogy a gúnyhatárok fennállása
nem örök? Ezekre a kérdésekre a kö-
zeljövõben kapunk választ.

A Nemzetgyûlés után a polgármes-
teri hivatal Szent István Dísztermében
vehettük át Szász Jenõ polgármester
úrtól személyesen a nagygyûlésen való
részvételrõl a névre szóló igazolványt,
a székely címerrel ékesített kitûzõt és
bronzból készült aranyozott érmet,
melyet Fritz Mihály tervezett és Szabó
Géza ötvösmester készített, valamint
egy emléklapot, mely bizonyítja, hogy
Székelyudvarhely város tiszteletbeli
székely címet adományozott megneve-
zett tulajdonosának. Én is tiszteletbeli

székely lettem. Nagyon büszke vagyok
rá. Örök emlék marad számomra a
részvétellel együtt. Mindig emlékezni
fogok erre a csodálatos napra, amit
majd unokámnak is elmesélhetek. 

A tárgyi emlékek átvétele után jófé-
le borral koccintottunk Székelyföld au-
tonómiájára. Kürtõs kalácsot tördel-
tünk és élményeinktõl túlfûtve ismer-
kedtünk házigazdáinkkal. Közismert
fehérnépet is fölfedeztünk a sokaság-
ban dr. Maczó Ágnes személyében, aki
szívesen vette a Magyar Nemzeti Front
tagjainak üdvözletét ezen a nemes na-
pon és különleges helyen. Így ért véget
ez az ünnep, 2006. március 15.-én,
aminek nem mindennapos volta beke-
rül a magyar nép történelmébe.

Autonómiát Székelyföldnek, Isten
áldását minden magyarnak! Úgy le-
gyen!

FARKAS ÉVA

MNF GÖDI SZERVEZET

ELNÖKE

Autonómiát Székelyföldnek!
Székely Nagygyûlés: 2006. március 15.
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Gödre látogatott Bencsik András, a
Demokrata közéleti hetilap fõszer-
kesztõje, Pörzse Sándor, a HÍR TV
mûsorvezetõje és még néhány fiatal
Demokratás újságíró. A BM üdülõ
zsúfolásig megtelt.

Bencsik András jókedvvel beszélt,
nem látszott rajta az a sok tortúra,
amellyel a jelenlegi kormányzat
meghurcolta. Köztudott, hogy a De-
mokrata egyik írása miatt elsõ fokon
letöltendõ börtönbüntetésre ítélték,
majd a Legfelsõbb Bíróság felmen-
tette minden vád alól.

- Nem a börtön lett volna a leg-
rosszabb, hanem az a tény, hogy egy
közéleti hetilap fõszerkesztõje bünte-
tett elõéletû ember nem lehet – emlé-
kezett a történtekre Bencsik András. -
Mint ahogy az is lehetetlen, hogy
Magyarország miniszterelnök-jelölt-
je, Gyurcsány Ferenc gyanúsítottként

szerepeljen a Szalay utcai állami in-
gatlan ügyében. Miniszterelnök csak
feddhetetlen elõélettel lehet bárki.
Igazából vissza kellene lépnie, de a
szocialisták egész kampányukat rá
építették. A következõ napokban ki
fog derülni, hogy minden magyar
ember egyenlõ mércével áll-e a bíró-
ság elõtt. Ha Gyurcsány bejut a Par-
lamentbe, akkor a mentelmi joga
azonnal megvédi. Elõre menekül.

Pörzse Sándor nyíltan elmondta,
kire fog szavazni: – Az utolsó két vá-
lasztáson a MIÉP-re szavaztam, de
most sajnos nem tehetem, mert el-
veszne a szavazatom. Orbán Viktorra
és a Fideszre adom voksomat, mert
most a tét óriási. Hiszem, hogy az Or-
bán Viktor vezette Szövetség egy
szép és sikeres Magyarországot épít a
következõ években.

SALAMON TAMÁS

Bencsik András: Gyanúsított ember
nem lehet miniszterelnök-jelölt

Bencsik András, a Demokrata foszerkeszõje 
a Fideszt és Orbá Viktor jelölését ajánlotta a hallgatóságnak

„A Svéd Sarkkutatási Titkárság
(Swedish Polar Research Secretari-
at) Beringia 2005 fedõnevû sarkku-
tató expedícióján a világon egyedül-
álló Odin jégtörõ egyre nehezebben
töri a jeget elõre. E hajó arról neve-
zetes, hogy õ volt az elsõ olyan nem
atomenergia meghajtású jégtörõ,
mellyel sikerült elérni a földrajzi

Északi Sarkot 1991. szeptember 7-
én. Mindenki izgatottan figyeli a je-
get. A jégtörõ furcsa hangokat hallat;
“Odin hangja” suttogják a matrózok
csöndben. A tét nem csekély: bera-
gadnak a jég fogságába a kutatók,
vagy sem? A fedélzeten egy magyar,
közelebbrõl egy gödi kutató is oszto-
zik a többiek sorsában…”

A fenti kalandos útról tartott
élménydús beszámolót Dr. Horváth
Gábor, az ELTE docense, a Városvé-
dõk Egyesülete meghívására február

18-án, a József Attila Mûvelõdési
Házban.  

Az a csoport, melynek Dr. Hor-
váth Gábor is tagja volt, a madarak
térbeli tájékozódását vizsgálta. Aszó-
ban forgó légköroptikai jelenségek
polarizációs jellemzõinek mérése
azért fontos, mert egyrészt e méré-
sekkel válik elõször lehetõvé a ko-

rábbi elméleti jóslatok és számítógé-
pes modellezések kísérleti ellenõrzé-
se. Másrészrõl pedig az említett opti-
kai tünemények némelyike fontos
szerepet játszik, illetve játszott bizo-
nyos állatok térbeli tájékozódásában,
illetve a vikingek feltételezett
polarimetrikus navigációjában.

Bõvebben ld. az egyesületünk
honlapján: http://varosvedok.hu

RÁBAI ZITA

VÁROSVÉDÕK EGYESÜLETE

Az elõadó és kollégája, dr. Horváth Viktor (balra) mögött a kivetítõn az Odin jégtörõ

Egy gödi 
az Északi sarkon

Társaimmal, mint a Városvédõk Egyesü-
letének tagjai a pártoktól és az önkor-
mányzattól függetlenül, önkéntes társa-
dalmi munkában felújítottuk az alsógödi
MÁV peronját. A betonrészeket leme-
szeltük, a peron melletti területet kitakarí-
tottuk, a fákat megmetszettük, új szeme-
teseket helyeztünk ki. Munkánkat másik
öt szervezet is segítette. A vonatmegálló-
ban levõ, szinte teljesen tönkretett padok
helyére olyan új padokat helyeztünk ki,
amelyek támlájába egy-egy idézetet fa-
ragtunk.

Igyekeztünk olyan idézeteket keresni,
amelyek kapcsolódnak Gödhöz. Vagy
azért, mert olyan szerzõtõl származnak,
akikrõl utcát, intézményt neveztünk el
Gödön, vagy azért, mert témájában Göd-
höz, vagy utazáshoz, vonathoz, megpihe-
néshez - tehát padokhoz kapcsolódnak.
Az idézeteket különbözõ forrásból gyûj-
töttük, majd a MÁV vezetõségével
együtt zsûriztük. Az így elfogadott idéze-
tekbõl alakult ki az a kis „irodalmi tárlat”,
amelyet az alsógödi peron látogatói már
láthatnak, olvashatnak. 

Amunkát folytatni szeretnénk a fel-
sõgödi, majd a gödi állomáson is. Eh-
hez újabb, padokon megjeleníthetõ al-
kotásokra van szükség, és erre írjuk ki
a jelen pályázatot. 

Három kategóriában várunk pályamû-

veket: vers, próza és rajz. Témája sza-
badon választott. 

Akét szöveges kategóriában a szöveg
hossza 100, max. 140 betû lehet szóköz-
zel együtt, maximálisan két sorban.

A rajzok legyenek vonalas fekete-fe-
hér kompozíciók, amelyek elférnek egy
220 cm hosszú, 17 cm magas felületen. A
választott téma lehet szép vers, bölcselet,
vidám tréfa. Minden beküldött pályamû-
nek eredetinek kell lennie!

A három kategóriában négy korosz-
tályból várunk pályamûveket: 10 év alatt,
10-18 év között, amatõr 18 év feletti és
mûvész 18 év feletti. 

Mivel a padra kerülõ idézetek, rajzok
csak a MÁV vezetõségével való zsûrizés
után kerülhetnek megvalósításra, az egyes
kategóriákban csak akkor hirdetünk gyõz-
test, ha azt a színvonal lehetõvé teszi.

Apályamûvek beküldése írásban: Vá-
rosvédõk Egyesülete “Pályázat”, 2132
Göd, Pf.: 13. 

Interneten: palyazat@varosvedok.hu
címre. A pályázatok beérkezési határide-
je: 2006. május 15.

Anyertesek jutalma az lesz, hogy az
általuk írt idézetek - a szerzõ nevének
megjelölésével - kikerülhetnek a pa-
dokra.

H.V. G.
Városvédõk Egyesülete

Pályázati felhívás
Padokon is megörökített gondolatok



A határon túlról Magyarországra át-
települt, és a háborút követõen kitelepí-
tet magyar családok találkozóját tartot-
ták március 10-én a József Attila mûve-
lõdési Házban.

Lengyel Erzsébet, a kör szervezõje
bevezetõjében beszélt arról, hogy a fel-
vidékiek az elõzõ évekhez hasonlóan
2005-ben is Komáromban tartottak or-
szágos találkozót, ahol több százan je-
lentek meg, köztük gödi polgárok is.

A gödi kört a jövõben szélesíteni
szándékoznak. A felvidékieken kívül
meghívják az Erdélybõl, Kárpátaljáról
és Délvidékrõl származó magyar csalá-
dokat is a kéthavonta megrendezésre
kerülõ összejövetelekre. Asoron követ-
kezõ találkozót 2006. május 19-én ren-
dezik, ugyancsak a gödi Mûvelõdési
Házban.

A találkozók egyik állandó prog-
ramja egy-egy család áttelepülésének
és életének ismertetése. A szervezõk
ezért kérik azok jelentkezését, akik a
következõ találkozókon elmondják
családjuk történetét. 

A március 10-i találkozón a kilenc
gyermekes Váraljai-család mesélte el
életük emlékezetes eseményeit. A be-
számolót a két szülõ, István és Teréz
felváltva tartotta. A család két tagja –
Nóra és Eszter – zongorán és fagotton
elõadott zenével színesítette az elõ-
adást. Váraljai István köszöntötte az
egybegyûlteket, és megjegyezte, hogy
a jelenlévõk között sok ismerõs arcot
lát. Sokan ismernek bennünket, nem
csoda, hiszen jelenleg családunk har-
madik generációja él Felsõgödön.

Ezután a házaspár mindkét tagja
visszaemlékezett felmenõikre, nagy-
szülõkre, szülõkre. Az élõ család törté-
nete nem nélkülözheti a gyökerek is-
meretét, a hagyományok tiszteletét. Ál-
talában ma erre nem sok figyelmet for-
dítunk. István szülei 1951-ben Bácská-

ból, pontosabban Madarasról
érkeztek ide. A nagyszülõk
iparos és földmûvelõ közép-
polgárok voltak, akik a 40-es
évek végén kulák listára ke-
rültek. Gyerekeiknek azt
ajánlották, „menjetek minél
messzebbre, mert nincstelen-
né válunk, és teremtsetek ma-
gatoknak egzisztenciát”. Így
került a család és velük a másfél éves
István Felsõgödre. Az édesapa igen
gyorsan barátokra talált a futballcsapat-
ban, ahol akkor Balázsovits János, Sza-
bó Géza, Juhász, Öri Lajos és Simkó
Géza játszott. Ezekre a nevekre az idõ-
sebb korosztály jól emlékezik.

Messzirõl jöttek és azt hitték, hogy
most egy teljesen idegen környezetbe
kerülnek. De nem így volt, mert a pia-
con, a templomban, a tejboltban mind
ismerõsként köszöntötték õket, hiszen
a gödiek közül sokan Madarasra jártak
a „csere” világában élelmiszerért.

István gödi iskolás évei
gyorsan teltek. Ezután az új-
pesti matematika- fizika-sza-
kos gimnázium, majd érettsé-
gi után a Kandó Kálmán Vil-
lamos Ipari Fõiskola követ-
kezett. Valamennyi tanáráról
nagy szeretettel emlékezett
meg. Mint mondta, igen ki-
váló pedagógusok voltak kö-
zöttük. Példaként említette
egyik újpesti tanárát, aki az

1956-os forradalom után nem kapha-
tott pedagógusállást, s elment a hajdani
iskola környékére villamos kalauznak,
hogy a gyerekekkel találkozhasson. A
villamoson földrajz órákat tartott...

A házaspár életében a zene szeretete
és mûvelése kitüntetett szerepet kapott.

Mindketten tanultak hegedülni. István
többek között az Orvostudományi
Egyetem zenekarában volt másodhege-
dûs. Amikor megismerkedett feleségé-
vel, a zene volt az egyik kapcsolatte-
remtõ alkalom. Gyermekeik zenei ér-
deklõdésüket és tehetségüket mindket-
tõjüktõl örökölték. A legkisebb kivéte-
lével a Kodály Zoltán Magyar Kórus
iskolába jártak, jóllehet nem mindegyik
választotta hivatásának a zenét. Abban
viszont megegyeznek, hogy valameny-
nyi tovább tanult – ki fõiskolát, ki egye-
temet végzett, illetve végez. Van közöt-
tük, aki a zene mellett az egészség-
ügyet, a mûszaki pályát, kertészetet vá-
lasztotta.

A kilencedik, a legkisebb gyerek,
bár nem teljesen egészséges, a család
öröme, összetartó, aranyos tagja. Az
édesanya 28 év után visszament dol-
gozni, gyógypedagógusi hivatását szí-
vesen gyakorolja, annál is inkább, mert
kisfia odajár tanulni, ahol õ dolgozik.
Teréz szerint a nagycsalád arra nevel
minket, hogy a ránk bízott feladatokat
lelkiismeretesen elvégezzük, és a leg-
nagyobb érték a jó emberi kapcsolat.

A Váraljai-család élete mai szóhasz-
nálattal sikertörténet. Az áttelepülés
után egzisztenciát teremtettek és sike-
resen beilleszkedtek a gödi közösség-
be. A harmadik generáció – a kilenc
gyerek – remélhetõleg csak a történe-
lemkönyvekbõl, az elõdök elbeszélésé-
bõl ismerheti meg azt, hogy milyen,
amikor egy család politikai okokból el-
hagyni kényszerül addigi otthonát.

MOLNÁR GYÖRGY
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Helyesbítés

A legutóbbi Nótakedvelõk Klubja összejövetelen Schmith József vá-
ci lakos gitározott, aki elõször zenélt Gödön. A februári lapszámunk-
ban megjelent kép aláírásában – téves tájékoztatás miatt – a soltvad-
kerti lakos Frei László neve szerepelt, aki többször járt nálunk ven-
dég elõadóként – vöröskeresztes, nyugdíjas, nótakedvelõ rendezvé-
nyeken –, és tamburinon játszik. A névcseréért elnézést kérünk az
érintettektõl. 

SZERKESZTÕSÉG

Frei László Soltvadkertrõl, Schmith József Vácról

Gödi Felvidékiek 
Baráti Körének találkozója

A környékbeli óvodások 
a József Attila 

Mûvelõdési Házban
önfeledten mélyülnek el 

Bartha Tóni
Bábszínházának

elõadásán, 
melynek címe: 
Rózsa Sándor

a betyárok Jancsija 

HATÁRON INNEN ÉS TÚL
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- A helyi kábeltévé – Europe Inside Hungary Rt. – adásaiból készült
DVD-ket ingyenesen kölcsönözhetik olvasóink a központi
könyvtárból. (Pesti út 72.)
- Bócsán a TOPhÁZ-ba várjuk olvasóinkat minden hónap második
szerdáján10-12 óráig, legközelebb: április 12-én. 
- Következõ Bütyköldénk április 28-án lesz: anyák napi
ajándékkészítés 
- Gyermekrajz pályázatunkat lásd külön kiírásban!
- Elérhetõségünk: 06-27/532-155, 06-27/532-156
godikonyvtar@mail.dkvk.hu, godi-vkonyvtar@freemail.hu

Könyvtári  hírek

Göd Város Önkormányzatának
hivatalos honlapja elnyerte a vá-
ros kategória negyedik helyezé-
sét a Települési Önkormányzat-
ok Országos Szövetségének e-go
díjazásában, melyet a legjobb
önkormányzati weboldalak mû-
ködtetõi kaptak!

Az e-go díj alapja a TÖOSZ és
TÁRKI Rt. közös kutatásának
eredménye, amelynek során va-
lamennyi magyar önkormányza-
ti honlapot kiértékeltek. Függet-
len külsõ szakértõ cég közremû-
ködésével megvizsgálták az ön-
kormányzatok honlapjait az
Interneten, és egyfajta minõsítés
készült a szakértõik által megha-
tározott - nemzetközi összeha-

sonlításoknak is megfelelõ -
szempontrendszer alapján. 

Összesen 15 díjat osztottak ki
az önkormányzatok között, tele-
pülés - kategóriánként ötöt-ötöt
(község, város, nagyváros), és
egy különdíjat az abszolút gyõz-
tesnek, aki a (100 legjobb minõ-
sítést elért honlapot tartalmazó)
TOP100-as listát vezeti. 

A 2006. február 23-ai konfe-
rencián adták át másod ízben az
e-go díjat. A közel 1300 telepü-
lést tartalmazó adatbázis kiérté-
kelését különbözõ európai fel-
mérésekhez igazított pontozással
hajtották végre: 40% a lakossági
szolgáltatásokra, 40% a telepü-
lés információkra, míg 20% a

technikai jellegû kérdésekre vo-
natkozott.

A 2005. évi honlap minõsítés
alapján elismerésben részesülõ
önkormányzatok:
Fõdíj: Miskolc
Nagyváros kategória

1. Székesfehérvár
2. Budapest Fõváros
3. Pécs                          
4. Zalaegerszeg
5. Szombathely

Városi kategória
1. Százhalombatta
2. Szentendre
3. Gyula
4.  Göd
5. Hajdúszoboszló

E-go díj a www.god.hu-nak

Juhász Anita, a www.god.hu fõszerkesztõje

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt,

kedves családját és barátait
jótékonysági kiállításunk 

megnyitójára
2006. április 21-ikén, pénteken 17.00 órára
a József Attila Mûvelõdési Ház Galériájába

- Göd, pesti út 72. –
A kiállítás május 17-éig tart nyitva.

A belépés díjtalan!

A szervezõk nevében
Határiné Koczka Ilona

A POSTA GYARAPODÓ
BETÉT és a POSTA MEG-
ÚJULÓ BETÉT a Posta banki
szolgáltatások két legújabb ter-
méke, amit azoknak ajánlunk,
akik pénzüket szeretik bizton-
ságban tudni, és kedvelik a ru-
galmas betételhelyezési felté-
teleket – tájékoztatott Makrai
Károlyné, a Magyar Posta Rt.
alsógödi vezetõje.

- Betéteinkbe egyszerûen,
költségek nélkül helyezheti el
pénzét, NEM KELL FOLYÓ-
SZÁMLÁT NYITNIA, hogy
pénze kedvezõen kamatozzon.
Ha Ön hosszabb idõre, fix ka-
mattal kívánja lekötni pénzét,
válassza a POSTA GYARA-
PODÓ BETÉTET és:

- fix, a futamidõn belüli idõ-
sávonként emelkedõ kamato-
zással,

- már 100.000,- Ft elhelye-
zésével,

- 6 vagy 12 hónapos futam-
idõvel, biztonsággal gyarapít-
hatja félretett pénzét.

Betétje futamidõtõl függõen
akár egy éven keresztül válto-
zatlan kamatok mellett kama-
tozhat. Betétfelmondás esetén
is jár kamat Önnek a lekötés-
ben eltelt idõtartamtól függõ-
en. A tényleges kamat mértékét
a Hirdetmény tartalmazza.

A Posta Gyarapodó Betét a
lekötés napjától az Ön által vá-
lasztott futamidõ végéig kama-
tozik a lekötés napján aktuális

Hirdetmény szerinti kamattal.
Ha Önnek a kényelem az el-

sõdleges, válassza a POSTA
MEGÚJULÓ BETÉTET és:

- fix, összeghatártól függõ
sávos kamatozással fektetheti
be pénzét,

- már 100.000,- Ft elhelye-
zésével, 1, 3, vagy 6 hónapos
futamidõ közül választhat,

- a lejáratkor nem igényel
utánajárást, mert a futamidõ
végén betétje automatikusan
megújul,

- a fordulónapkor megújult
betétje a kamattal növelve ke-
rül automatikusan lekötésre,

- rugalmasan hozzáférhet
pénzéhez, hiszen futamidõn-
ként egy alkalommal részösz-
szeget vehet fel.

Bármely futamidõt is vá-
lasztja, a Posta Megújuló Be-
tétben elhelyezett összeg ka-
mata annál magasabb, minél
magasabb összeget köt le.

A Posta Megújuló Betét
mindig a lekötéskor (forduló-
napkor) aktuális Hirdetmény-
ben, az adott összeghatárhoz és
futamidõhöz meghatározott
kamat szerint kamatozik to-
vább.

Részösszeg felvétele esetén
a bennmaradó összeg az aktuá-
lis Hirdetményben a lekötés-
kor megadott-a bennmaradó
összeghez tartozó- kamattal
kamatozik.

(x)

Két új termékkel bõvült a kínálat 

Lekötések 
lekötöttségek

nélkül

A Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség mint elsõ-
fokú hatóság 2006. február 8-ikán
kelt határozatában a Steinhor
Kft.-nek –  a Göd város közigaz-
gatási területén levõ telephelyére
vonatkozóan – a települési kom-
munális szennyvíz ártalmatlanítá-
sa iránti kérelmét elutasította.

Tekintettel arra, hogy a cégnek
nincs engedélye, kérjük a lakos-
ságot, hogy „ szippantós kocsi-
ürítés” észlelése esetén értesítse
a polgármesteri hivatalt, illetve
a Közterület-felügyeletet.

ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi tanácsnok
Közterület-felügyelet

Felhívás
Szennyvíz elszállításáról, tartálykocsi ürítésérõl

HÍREK - INFORMÁCIÓK
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No, ne tévesszen meg senkit a cím!
Nem a magyar humanista író-peda-
gógus, Kossuth- és József Attila-dí-
jas Ottlik Géza regénye követke-
zik. Az „Iskola a határon” jelen írá-
somban két jelentéstartalommal
bír. Határon, mert földrajzilag Göd
déli határában, a Duna-parton elhe-
lyezkedõ Szakácskert – mely, bíz-
zunk benne, hamarosan boldog
gyerkõcökkel fog benépesülni –

néhány esztendõn belül, a horgász-
tó feletti sík területen, otthont adhat
egy korszerû alternatív iskolának.
Határon, akár láthatáron, mert a
már második éve mûködõ és –
hadd legyek optimista – hosszú tör-
ténetének elején tartó gödi Kolping
Iskola lelkes csapata és látványos
kezdeti sikerei méltán adnak opti-
mizmusra okot. Boldog gyerkõcö-
ket írtam, mert a gyermek- és csa-
ládközpontú intézményben kis lét-
számú tanulócsoportokban foglal-
kozhatnak a tanítók a nebulókkal.
Boldog gyerkõcök, mert a gyerek-
szülõ kapcsolat az iskola kapujában
nem szûnik meg, hanem a szülõk
részeseivé válnak gyermekeik is-
kolai mindennapjainak, a közös
hétvégi programoknak: táncház-
nak, kézmûves-foglalkozásnak,
sportprogramnak, vagy akár szüret-
nek, egy jó bográcsozásnak. A csa-
ládok a tízórai elkészítésében, a
reggeli „gyerekõrzésben”, az épít-
kezés, a területrendezés egy-egy fá-
zisában mûködnek közre a szerve-
zéstõl a szakmunkán keresztül a
közös ebéd elkészítéséig – mind-
eközben kicsik-nagyok közt baráti-
családi kapcsolatok szövõdnek

A közösség által Búzaszemnek
elnevezett intézmény 2004 tava-
szán kezdett szervezõdni. Két gödi
család, Nagyné Bernolák Dóráék
és Horváth Szilárdék Ország Tibor
atyával arra gondoltak, hogy olyan
alternatív iskolát kellene létrehozni,
mely keresztény szellemiséggel át-

járt (valamennyi felekezetet befo-
gadó), családias (azaz a teljes csa-
lád része az iskola életének, a csalá-
dok és az iskola értékei, normái
megegyeznek), és ápolja a magyar
hagyományokat. Alakuláskor sokat
segített az önkormányzat, a jegyzõ,
formálisan pillanatok alatt létrejött
az oktatási intézmény. Természete-
sen fontos volt, hogy az infrastruk-
turális és adminisztrációs feltételek
mellett a törvényi szabályozásnak
is megfeleljen. A Magyar Kolping
Szövetség (Szemkeõ Judit és Ballai
Ottó támogatásával) szárnyai alá
vette, felvállalta a „csapatot”. A
Nagykõrösi Kolping Katolikus Ál-
talános Iskola gödi tagintézménye
lett a gödi, s azóta is így mûködik.
Intézményi szinten mind erkölcsi,
mind szellemi téren nagyon sokat
ad a szövetség és az anyaintéz-
mény. Menet közbeni segítségéért
Szotyori Nagy Gábor református
lelkésznek is sokat köszönhetnek.
Az iskola fokozatosan halad az
önállóság felé.

Már két osztály mûködik, a má-
sodikosok tízen, az elsõsök húszan
vannak, s nagy az érdeklõdés a le-
endõ elsõsök körében is. Minden
osztálynak van egy délelõtti és egy
délutáni tanítója, ezt a „szokást” a
jövõben is meg szeretnék õrizni. A
tanítókat már háromnegyed évvel a
tanévkezdés elõtt kiválasztják, így
hosszú ismerkedési folyamaton
mennek át – mondja Lázár László,
a tagintézmény vezetõje. A felvé-
telnél a szakma mellett kiemelt

szempont a megélt szeretetkapcso-
lat, az iskola értékrendjéhez való il-
leszkedni tudás.

Az iskola vezetõinek elképzelé-
se és célja, hogy nem szeretnék túl-
terhelni a gyerekeket, az elvárások
fokozatosan, az életkori sajátossá-
gokkal változnak. Hagynak idõt az
írás-olvasás és a matematikai alap-
készségek elsajátítására, de olyan

iskolát építenek, melyben a zene, a
dráma, a néptánc és a kézmûvesség
emelt szinten kap szerepet. Az éne-
ket, a szolfézst, a hangszeres zenét
például a nemzetközi hírû Szilvay-
módszer szerint tanítják. Úgy gon-
dolják, a gyermek kiteljesedése ak-
kor egész, ha e sok területen egy-
szerre fejlõdik: az oviból kikerülve
még mindenki nyitott az alkotásra.
Õsztõl szeretnének mûvészeti isko-
lát is indítani, hiszen minden „bú-
zaszemes” gyermek egyben zene-
és képzõmûvészeti oktatásban is
részesül. Az idegennyelv- és szá-
mítástechnikai ismeretek oktatása

negyedik osztályban kezdõdik.
Az évezredes hagyományok

szerinti keresztény szellemiség
még kialakulóban van – meséli Ti-
bor atya. Akeresztény tanításnak és
erkölcsnek az iskola mindennapjai-
ban „láthatóvá”, érzékelhetõvé kell
válnia; nagyon fontos, hogy a gyer-
mekek családjai is ezen értékrend
alapján éljenek. A gödi plébános
példájával élve: „Ha az iskolában
nincs megengedve a csúnya be-
széd, akkor otthon se legyen. Ha az
otthoni szoba rendberakása a gye-
rek feladata, akkor az iskolában is
neki kell ezt megtennie.” Ne ala-
kulhasson ki a kettõs mérce az ott-
honi és az iskolai nevelés és érték-
rend között; ez a szellemiség a csa-
ládi, az iskolai és az egyházi közös-
ség együttmunkálkodása során vál-
hat élõvé. 

A leendõ iskolaépülettel kapcso-
latban gondokról számolt be Hor-
váth Szilárd, az egyik alapító. Ere-
detileg úgy vélték, hogy 2005-re
építési engedéllyel rendelkeznek, s
a három osztályt 2006 õszén már a
Szakácskertbe tudják költöztetni.
Most egy osztály a katolikus közös-
ségi házban, egy a református kö-
zösségi házban tanul, s mivel e két

helyen nincs hely több osztálynak,
átmeneti megoldást kell találniuk.
Segítséget ebben a Huzella Tivadar
Általános Iskola igazgatója, Hor-
váth Ferenc nyújt a Walch-épület
két termének és egy tanári szobának
rendelkezésre bocsátásával. Jövõre
három osztályban közel 50 gyer-
mek jár majd a Búzaszembe, ez
már települési szinten is érezhetõ
létszám. Közös érdek, hogy minél
gyorsabban fejlõdést tudjanak elér-
ni, s felvehessék a gödi családok
gyermekeinek egy részét.

Az önkormányzat pénzügyi se-
gítséget már nyújtott, a polgármes-

ter úr és a testület nagyobb részé-
nek támogatásával a Szakácskert
bérleti szerzõdését, valamint az
együttmûködési megállapodást is
„tetõ alá hozták”. 2004 októberé-
ben írták alá az önkormányzattal a
dokumentumot, azóta várják a
szerkezeti terven szükséges változ-
tatását. Most az önkormányzat egy
cégnek kiadta a munkát, néhány
hónapon belül eredmény várható,
utána kezdhetõ el a konkrét terve-
zés. Tanulmánytervük már van, de
az építési engedélyhez ennél rész-
letesebb tervek kellenek. Az anyagi
források tekintetében számítanak a
helyi és a környékbeli hívek ado-
mányaira, pályázatokra és az ön-
kormányzat segítségére is. Az isko-
la felépülésére több évet szánnak,
így a pénzre sem egyszerre van
szükségük. Ha pedig a szerkezeti
terv és az építési engedély a szerve-
zõk kezében lesz, a dokumentumo-
kat és terveket a Gödi Kolping Csa-
lád elnöke, Karosi Ottó a Magyar
Kolping Szövetség elnöksége elé
terjesztheti; kedvezõ elbírálásuk
esetén onnan is anyagi támogatásra
számíthatnak és épülhet az „iskola
a határon”…

VASVÁRI FERENC

„Iskola a  lát - határon”
Egyszer lesz, hol nem volt, egy Kolping iskola…

Horváth Szilárd

Lázár László

Kézmûves foglalkozáson

OKTATÁS - NEVELÉS
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- Hogy érzed magad most Zsuzsika,
visszagondolva az elmúlt egy évre?

- Nagyon örülök, hogy végre sike-
rült kiírni magamból életem folyását
születésemtõl mostanáig. Megköny-
nyebbültem, mert nagyon nyomta a

lelkemet valami, és azzal, hogy ez a
kis életrajz elkészült, rájöttem, hogy
anélkül írtam ki magamból örömö-
met és bánatomat, hogy  magamat
kiadtam volna.

- Miért határoztad el magad erre

a nagy, és – valljuk be - fájdalmas
feladatra?

- Vejem nõvére, Anna is régóta
noszogatott már, hogy ne csak me-
séljek a fiatalkori emlékeimrõl, ha-
nem jegyezzem is le ezeket az érde-

kes történeteket. Aztán a
múlt év tavaszán, mikor a
Magyar  Örökség-díj
kapcsán felkeresett Sü-
megi György mûvészet-
történész úr, aki örömmel
újságolta, hogy Imre bá-
csi posztumusz kitüntetett
lett, szintén e munkára
biztatott. Ekkor éreztem
úgy, hogy eljött az írás
ideje. Bár a kezdetekben
féltem, tekintve, hogy

nincs bennem elég írói
hajlam, de az emlékek felidézése fe-
ledtette ezt velem.

- Milyen élete lehetett egy félárva
kislánynak egy híres festõmûvész
nagybácsi mellett?  

- Mozgalmas, élményekkel teli

gyermekkorom volt. Sok mûvész
járt hozzánk: Aba Novák Vilmos,
Tamási Áron, Móricz Zsigmond,
Szervátiusz Jenõ a fiával, Tiborral,
Kányádi Sándor, Sütõ András…
Mind Imre bácsi barátai voltak. 

- Melyik képe volt a kedvenced?
- Annak az a címe: Noé bárkája

felé. Kányádi Sándornak van egy
azonos címû verse. Nem véletlenül.

- Miért érzed szükségét annak,
hogy Imre bácsit itt Gödön is jobban
megismerjék?

- Ahetvenes évek végén, az akko-
ri Tanácsházán volt egy nagyobb ki-
állítása, az idõsebbek még emlékez-
hetnek talán rá. A mostani alkalom
annak jegyében zajlik, hogy idén
lesz 30 éve, hogy meghalt Imre bá-
csi. Akkor, 1976-ban Csíkzsögödön,
a temetés után Sütõ András a nekem
dedikált könyvbe a következõket ír-
ta: „Zsuzsikának szeretettel Imre bá-
csi árva asztalán az árvaság ellen.”

- Mikor és hol gondoltál megem-
lékezni a Mesterrõl?

- Az Olajfa Galéria tulajdonosnõ-
je, Anikó volt kedves rendelkezésünk-
re bocsátani kiállítótermét. Így 2006.
május 4-én, 19 órakor Sümegi
György mûvészettörténész mutatja
be Nagy Imre munkásságát,
Reptsik Anna szaval és a Gaude
Kórus énekel.

Szeretettel várok minden kedves,
székelység iránt érdeklõdõt!

TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

Február 18 – án, szombaton 19 órai kez-
dettel a Dunaparti Üdülõházak színházter-
mében került megrendezésre a Gödi Lions
Club által szervezett farsangi bál.

Az elõzetes várakozásoknak megfelelõ-
en idén is teltházas rendezvénnyel büszkél-
kedhetünk. A vendégek érkezésekor már
sejteni lehetett, hogy  vidám, felszabadult
hangulatú este elé nézünk, hiszen rendre ér-
keztek a színpompás ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezbe öltözött farsangolók.

Mint az már évek óta kedves hagyo-
mány, idén is megköszöntük mindazok tá-
mogatását, akik rendszeresen  segítik a
klubunk munkáját.

Ez alkalommal két támogatónk kapott el-
ismerést.

- Gyenes Károly, akinek köszönhetõen
egyre többen ismerték meg a Gödi Lions
Club, és ezen keresztül a Lions mozgalom
tevékenységét.

- Hetényi Tamás, aki az évek óta megren-
dezésre kerülõ Gödi Nyárnyitó Napok ren-
dezvénysorozatának elõkészítése során
nyújtott segítséget.

Akitüntetések átadását követõ mûsorban

az Impetus & Design  Sport és Táncmûvé-
szeti alapítvány, a Rock & Roll tánccsoport,
Posta Irén parodista, és egy látványos has-
tánc duó szórakoztatta a közönséget.

A mûsort követõ bõséges vacsoráról
Ambrus Tibor és csapata gondoskodott.

A vidám hangulathoz a rendezvényeink
során már megismert Gesarol együttes szol-
gáltatta a zenét.

Nagy sikert aratott a jelmezverseny,
amelynek keretén belül fellépett a „ Gödi
Pa-Dö-Dö” együttes is.

Támogatóink felajánlásainak köszönhe-
tõen a tombolahúzás során értékes nyeremé-
nyek találtak gazdára. Fõdíjként Macskássy
Izolda és Határiné Koczka Ilona egy-egy
festménye, valamint egy a velencei karne-
válra szóló utazás.

A hajnalig tartõ vidámhangulatú bál be-
vételét az idén már másodszor megrende-
zésre kerülõ zöld hályogszûrésre fogjuk for-
dítani.

Ezúton is köszönetünket  fejezzük ki
mindazoknak, akik támogatásukkal segítik a
Gödi Lions Club karitatív munkáját.

SZERVEZÕK

A Zsögödi Nagy Imre emlék-est elé
Egy fél évszázada Gödön élõ erdélyi asszony úgy döntött, hogy 80. születésnapján elkezdi írni visszaemlékezéseit. Élettörténetét át-, meg átszövi a
nagybácsi és nevelõapa, a csíkzsögödi Nagy Imre festõmûvész alakja. Egy év elteltével az írás – kéziratos formában – elkészült, Mikor Csíkba’meg-
születtem címmel, mintegy 80 oldalon, sok fényképpel. A Kurucz Istvánnéval készített interjúra egy márciusi rendezvény kapcsán került sor.

Iskolánk mûvészeti tagozatán évek óta
hagyomány, hogy februárban vidám far-
sangi hangversennyel búcsúztatjuk a te-
let. Nem volt ez másképp idén sem; feb-
ruár 20-án csordultig telt dísztermünk a
zenét szeretõ kicsikkel és nagyokkal.
Ilyenkor gyerekek és tanáraik egyaránt

kaphatók a mókára, bolondozásra. Az el-
múlt években a vidámság mellett far-
sanghoz illõen - a jelmezek is helyt kap-
tak. Az idei hangversenyen is “porond-
ra” lépett bohóc, hercegnõ, és részeges
tengerész. Dísztermünket erre az estére a
képzõ- és iparmûvészeti tagozat tanárai
és tanulói varázsolták még hangulato-
sabbá az alkalomhoz illõ dekorációval.
Ebben a tanévben igyekszünk minden
zenei rendezvényünkhöz egy kis kiállí-
tást is bemutatni, hiszen a háttérben seré-
nyen tevékenykedõ grafikusok, szobrá-
szok, festõ, tûzzománcos, textiles és kéz-

mûves növendékek csak úgy ontják ma-
gukból a szebbnél szebb alkotásokat. 

Az idei farsangi koncert különleges-
sége, hogy nagyon sok kamara-produk-
ció volt. Hallhattuk és láthattuk a hege-
dûzenekart, az õsz óta szépen fejlõdõ gi-
tárzenekart, de játszottak négykezest

testvérpárok, kamaráztak barátok, osz-
tálytársak, bemutatkoztak a kis zeneóvo-
dások és a szolfézscsoportok is bebizo-
nyították, nekik móka még a szolmizálás
is. Ajó hangulat csak tovább nõtt, amikor
megjelentek ütõhangszereseink, és sza-
kácsnak öltözve bebizonyították, hogy
õk akár lábosokon, fazekakon is fantasz-
tikusan dobolnak. A koncert végén nem
maradhatott el a közös búcsú, ahol gye-
rekek és tanáraik együtt muzsikáltak.
Köszönjük a közönség lelkesítõ jókedv-
ét, a harsogó tapsokat! 

ONOZÓNÉ KOVÁCS GABRIELLA

Lions farsang 2006 Farsangi koncert 
a Németh László Iskolában 

Nagy Imre: 
Szalmakalapos önarckép– olaj, 1943

Festmény és modellje, Zsuzsika

KÖZTÜNK ÉLNEK
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Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ: minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
soros ülése április 27-én, csütürtökön 09.00 órakor kezdõdik.

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

Anyakönyvi hírek

Gödön elhunyt:
Ülkei Ferencné sz. Hanyi Judit 65 éves
Kalász Márta Beáta sz. Bajor Márta Beáta 50 éves
Szobonya László 89 éves
Verseghy Jánosné sz. Juhász Julianna Erzsébet 76 éves
Bánhalmi Gyuláné sz.Molnár Irén 80 éves
Baksa István Csaba 61 éves
Halmi Gábor László 52 éves
Sárközy László 41 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket.

Gödön házasságot kötöttek:
Pintér Petra Sándor István Mihály
Herke Judit Piros Gergely
Deák Andrea Krisztina Sárecz László

Sok boldogságot kívánunk!

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik ifjú Sárközi
László temetésén részvétüket nyilvánították, jelenlétükkel, virá-
gaikkal kifejezték együttérzésüket és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

A Nagy Karmester váratlanul
suhintott egyet pálcájával. A kon-
cert azonnal félbeszakadt, a rit-
mus megszûnt, a Hang elhallga-
tott. Hirtelen nagy csend lett,
amelyben most mindenki elgon-
dolkodhat egy kicsit. Vajon miért
születünk erre a világra, ki mond-
ja meg, mi a dolgunk, kinek joga
elbírálni: hogyan teljesítettünk?
Azt gondoljuk, ezekre a kérdé-
sekre most a miénk a válasz.

Harmincvalahány évvel ezelõtt
néhány fiatalt összehozott a sors
azzal a céllal, hogy lendítsenek
fel egy szétesõben lévõ zenekart.
Amikor felcsendültek az elsõ kö-
zös dallamok, még egyikük sem
gondolta, milyen hosszú utazás
veszi kezdetét. Útközben volt
fenn és lenn, hallgatójuk volt
köztársasági elnök és munkanél-
küli, játszottak nagyon sûrûn és
nagyon ritkán, kísérte õket halál-
eset, szerencse és balszerencse,
de végig együtt maradtak. Ez a
zenekar most újra gyászol.

Gábor volt az, akit a legtöbbet
lehetett hallani. Õ volt az Ének-
hangunk. Dalaira jártak rock and
rollt, szerelmes összeborulóst,
vagy éppen rúgták a port. Hogy
Gábor milyen volt koncert köz-
ben, azt minden valaha nálunk
megfordult vendég láthatta, és
úgy gondoljuk, velünk együtt
mindenki szerette is, úgy, ahogy
volt. Hangszeres és énektudása
nem tette Õt elbizakodottá. Min-
denkivel kedves, közvetlen volt,
a zenélést, mint igazi szolgálatot
teljesítette, és Õ maga is örömét
lelte benne, velünk együtt. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy úgy
éreztük: a város sajátjának tekint
minket. Olyan mértékben tarto-
zunk Gödhöz, mint mondjuk a
Duna-part, a Homoksziget, ahol
annyi szép közös esténk volt a
város lakóival. Se szeri, se száma
a közös élményeknek, melyek-
ben részünk volt. Lehettek azok
kellemesek vagy éppen kínosak,
utólag mindegyik szép emlékké

vált. Azt mindenki láthatta, hogy
ez a társaság nem üzleti alapon
mûködik. Hosszú, közös életün-
ket átszõtte a barátság, egymás
kölcsönös tisztelete, elfogadása,
fenntartások nélkül. Gáborral
könnyû volt. Végtelenül békés,
jóindulatú természete lehetetlen-
né tette a vele néha elõforduló vi-
ták veszekedésbe fordulását, egy-
szerûen nem lehetett rá haragud-
ni. 

Most mégis harag és keserûség
önti el szívünket: miért pont Õt
kellett a gyilkos rohamnak elra-
gadnia, miért nem kaphatott több
idõt, miért nem élvezheti tovább
családja szeretetét, miért nem
énekelhet többé közönségének?

Ha erre nem is, a bevezetõben
feltett kérdésekre választ tudunk
adni: Gábor azért született erre a
világra, hogy minél több ember-
nek minél több kellemes percet
szerezzen. Ezt társaival együtt
már nagyon régen elhatározta.
Azt gondoljuk, a megvalósítás az
Õ részérõl hibátlanul sikerült, ne-
künk, maradéknak pedig bárho-
gyan is alakuljon sorsunk, ebben
a szellemben, emlékét megõrizve
kell tovább élni életünket.

Mindannyiunk Gábora! Kísér-
jen Téged égi utadon zenésztársa-
id, barátaid tisztelete és szeretete!
Nem búcsúzunk, csak elköszö-
nünk a majdani fenti találkozás
reményében.

SCARABEUS

Gyászbeszéd helyett
Halmi Gáborra emlékezünk

Közlemény
Hivatali órák 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.

A Településellátó Szervezet felvételre keres heti
két alkalomra, keddi és szerdai napon reggeli 

4 órás idõtartamra 
laborasszisztenst vérvételi feladatra 

Feladata: vérvétel 
a Göd-felsõi Egészségházban szerdai napokon.

Jelentkezni lehet a szakmai végzettség 
igazolásával a Duna u. 5-ben a munkaügyi

elõadónál. 
Telefon: 06-27- 531-155 Szabóné

Meghívó
A GÖDI FELVIDÉKIEK KÖRE szeretettel meghívja a klub tag-
jait, valamint  az Erdélybõl, Kárpátaljáról és Délvidékrõl Gödre

települt társait találkozójára
2006. május 19-én, szerdán 17.30 órára a József Attila

Mûvelõdési Ház elõadótermébe (2131 Göd, Pesti u. 72.)
Vendégünk: SZOMMER JÓZSEF gödi szobrászmûvész

További program: tea melletti beszélgetés
Mindenkit szeretettel várunk!

A FELVIDÉKIEK KÖRE NEVÉBEN: LENGYEL ERZSÉBET

HÍREK - INFORMÁCIÓK
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A savas akkumulátorokat
gyûjtõ konténert a veszélyes hul-

ladékot elhelyezni akarók  a
TESZ Duna utca 5. szám alatti
telephelyén, a Kisfaludi utcai be-
járatnál találják.  A konténert
rendelkezésre bocsátó Privári
Mürschberger László, Markó Jó-
zsef TESZ-igazgató és Ilyés Gi-
zella környezetvédelmi tanács-
nok kérése, hogy a továbbiakban
arra a helyre vigyék a kidobni
szándékozott akkumulátorokat.

Használt akkumulátorok
begyûjtése a TESZ-nél

József Attila
Mûvelõdési Ház 
április-májusi 

programok
Április 12. szerda, 13-16h

Napos Oldal nyugdíjas klub

Április 17. hétfõ 
(Ady Klub), 17h

Húsvéti locsolóbál 
a Gödi Fonóban

Április 20. csütörtök 
(Ady Klub), 14-16.45h

Napos Oldal nyugdíjas klub

Április 21. péntek, 15-17h
Cukorbetegek klubja

Április 21. péntek, 17h
Kiállítás megnyitó: 

Jótékonysági 
festmény-grafika kiállítás

Április 21. péntek, 17.30h
Új Horizont Klub

Április 22. szombat 
(Ady Klub), 13-15h
Cukorbetegek klubja

Április 26. szerda, 13-16h
Vöröskeresztes összejövetel

Április 28. péntek, 17h
Nótakedvelõk klubja

Május 3. szerda, 13-16h
Mozgáskorlátozottak klubja

Május 6. szombat, 10h
Madarak és Fák Napja 

a kiserdõben

Május 14. vasárnap, 19h
V. Nemzetközi 

Akusztikusgitár Fesztivál 

Május 10. szerda, 13 h
Vöröskeresztesek Anyák-napi

összejövetele

Május 18. csütörtök 
(Ady Klub), 14-16.45

Napos Oldal nyugdíjas klub

Május 20. szombat, 9-13h
BABA-MAMA börze

Május 24. szerda, 0-24h
Kihívás Napja

Május 26. péntek, 17 h
Nótakedvelõk klubja

Május 31. szerda, 13-16h
Napos Oldal nyugdíjas klub

Olajfa
Mûvészház
programjai

2006. április
11. kedd 18:00 - 
kiállításmegnyitó

Zajácz Tamás 
bõrmûves iparmûvész
Megnyitja: Kiss-Kása
Éva, a Gödi Körkép

fõszerkesztõje
* * *

19. szerda 18:00 -
elõadóest

fr. Sipos Tamás Mihály
O.C.D. szerzetes:

Bevezetlek titeket
Kálmel földjére

c. vetítéssel egybekötött
elõadása

A belépés ingyenes!

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a tisztelt érdeklõdõket, 

hogy a szokásos havi elõadás a
Turul Madár Klub

felújítása miatt elmarad.

Várható legközelebbi elõadás
idõpontja a Gödi Körkép májusi lap-

számában leszmeghirdetve.
Megértésüket köszönöm

FARKAS ÉVA
MNF GÖDI SZERVEZETÉNEK ELNÖKE

A Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség mint elsõfo-
kú hatóság 2006. február
8-ikán kelt határozatában
a Steinhor Kft.-nek –  a
Göd város közigazgatási
területén levõ telephelyére
vonatkozóan – a települési
kommunális szennyvíz ár-
talmatlanítása iránti kérel-
mét elutasította.

Tekintettel arra, hogy a
cégnek nincs engedélye,
kérjük a lakosságot,
hogy „ szippantós kocsi-
ürítés” észlelése esetén
értesítse a polgármesteri
hivatalt, illetve a Közte-
rület-felügyeletet.

ILYÉS GIZELLA

környezetvédelmi 
tanácsnok

Közterület-felügyelet

Felhívás
Szennyvíz elszállításáról, 

tartálykocsi ürítésérõl

HÍREK - INFORMÁCIÓK
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Kóczán Mór-díjazottak

Mint arról ünnepi tudósításunk-
ban is beszámolunk, a Városi
Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete március 15-e alkalmából
Kóczán Mór -díjjal ismeri el a
város legeredményesebb sporto-
lóit, sportvezetõit. Az idei díja-
zottak: az év legkiemelkedõbb
nõi sportolója Kovács Fatima
triatlonista, férfi sportolója Né-
meth András kézilabdaedzõ, a
magyar nõi kézilabda válogatott
szövetségi kapitánya, míg a leg-
jobb sportteljesítményt nyújtó

csapat Kulifai Tamás és Pély Dá-
vid kajakpárosa lett. Az ünnep-
ségen személyesen csak Németh
András tudott megjelenni, aki-
nek Sándor István polgármester
és Jeszenszky Pál, Kóczán-
unoka adta át a díjat. A másik há-
rom kiváló sportember egy ké-
sõbbi idõpontban veszi át az el-
ismerést a képviselõ-tesület ülé-
sén. A Kóczán-díjasokat követ-
kezõ lapszámunkban mutatjuk
be.

V. I.
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Ezzel a címmel tartott elõadást febru-
árban az alsó és a felsõgödi cukorbe-
tegeknek Dr. ORAVECZNÉ Dr.
KISS ÉVA, a gödöllõi Tormay Kár-
oly Egészségügyi Központ dia-
betológus szakorvosa.

Ezt az elõadást, a hallgatóság élet-
kori sajátossága miatt, úgy jellemez-
hetnénk, hogy egy kellemes, nyu-
godt séta hangulatát idézte. A klub-
napokon az orvos hosszabb idõt tud
tölteni a betegekkel, és egyszerre sok
emberrel tudja megosztani ismerete-
it, rávezeti, megtanítja, hogy hogyan
kezeljék önmagukat. Aki minél töb-
bet tud a betegségérõl és betartja a ta-
nultakat, megtartja a szabályokat, az
egyénre szabott életmód-változtatás-
sal befolyásolhatja a kockázati ténye-
zõket. Emellett természetesen szük-
séges a szakember általi rendszeres
ellenõrzés is.

A doktornõ azt is ajánlja, hogy
szerezzen be minden cukorbeteg vér-
cukor mérõ készüléket és végezzen
bizonyos ételek elfogyasztása elõtt és
után méréseket. Tapasztalni fogja a
vércukor érték változásával, látja
majd, mibõl mennyit ehet meg. Eh-
hez irányadó Dr. Fövényi József dia-
betológus fõorvos nemrég közrea-
dott füzete, amely táblázatosan tartal-
mazza a szükséges tudnivalókat. 

A 2-es típusú diabetes népbeteg-
séggé válása elsõsorban életmódunk-
ból fakad. Keveset mozgunk, autót
használunk, liften járunk, mozgólép-
csõt használunk, órákat töltünk a TV
elõtt, fotelbõl irányítunk sok min-
dent. Mindez nem csupán az idõsek-
re vonatkozik, hanem sajnos a fiata-
lok zömére is.

Életmódunk másik kedvezõtlen
megváltozása a táplálkozás. Táplál-
kozásunkban a rostszegény, kalória-
dús, konyhatechnikailag magasan
feldolgozott élelmiszerek terjedtek
el. A mozgásszegény életmód és az
energiadús táplálkozás elhízáshoz
vezet. Ha megértjük és elfogadjuk,
hogy ez a betegség a helytelen élet-
módunkból fakad, akkor nyilvánva-
lóvá válik, hogy a kezelést az egész-
séges életmód helyreállításával kell
kezdeni. Fokozni kel a fizikai aktivi-
tást. Legalább heti három alkalom-
mal sétálni, kerékpározni, úszni kell,
rendszeresen!

Akezelés másik fontos eszköze a

diéta. Kerülni kell a vércukrot gyor-
san emelõ élelmiszerek fogyasztását.
Ilyen pl. a burgonyapüré, tört krump-
li, minden cukros étel, méz. A pék-
áruk közül a fehér kenyér, zsemle,
stb.. Ajánlott a magasabb rosttartal-
mú ételek fogyasztása. Legkevésbé a
lencse, bab, színes fõzelékek, gyü-
mölcscukor emelik a vércukor szint-
jét. Az orvos által meghatározott
szénhidrát bevitelt napi 5-6 étkezésre
célszerû elosztani.

Kezdetben feltétlen szükséges a
felhasznált élelmi anyagok mérése és
azok szénhidrát és kalória tartalmá-
nak kiszámítása. Akésõbbiekben, ha
a gyakorlat már kialakult, csak idõ-
szakosan kell ellenõrizni magunkat.

Vannak olyan alacsony szénhid-
ráttartalmú élelmiszerek, melyek
szokásos adagban beszámítás nélkül
is fogyaszthatók. Ilyenek pl. (a teljes-
ség igénye nélkül) a paradicsom,
paprika, retek, vöröshagyma, csala-
mádé, gomba, fejeskáposzta, karfiol,
tök, sóska, stb.

Az élvezeti szerek közül kávé (3
adag/nap), tea (3-4 csésze) fogyaszt-
ható, folyadéknak vizet, vagy ala-
csony sótartalmú ásványvizet fo-
gyasszunk. Alkalmanként egy pohár
sör, vagy egy deciliter száraz vörös-
bor fogyasztása megengedhetõ.

Az alapelveket megismerve kide-
rül, hogy a cukorbetegeknek szóló
diéta tulajdonképp nem más, mint
egészséges táplálkozás.

Aklubnapon minden jelenlevõ ka-
pott a WÖRWAG FARMAképvise-
lõjétõl, Székács Andreától egy „Cu-
korbeteg lettem.., az élet megy to-
vább” címû oktatási füzetet, valamint
„Mit egyél, hogy jól legyél! Étkezési
útmutató nem csak cukorbetegek-
nek” mintaétrendet, recepteket, táblá-
zatokat tartalmazó könyvet, az
uzsonnának – mint kisétkezésnek –
megfelelõ szénhidrát tartalmú kek-
szet és ásványvizet.

* * *
Kérem Önöket, hogy aki teheti, tá-
mogassa adója 1 százalékával a cu-
korbetegeket.
Kedvezményezett: Cukorbetegek
Budapesti Egyesülete
Adószám: 19025379-1-42

PINKE SÁNDOR

Étkezési tanácsok
diabeteszeseknek

Kedves Állatbarát Olvasók!
Örömmel közölhetem Önökkel, hogy

megalakult a gödi székhelyû PET Állat-
és Környezetvédelmi Egyesület. 

Hogy mivel is foglalkozik egy ilyen
szervezet?

Két fõ tevékenységünk van: 1: elkó-
borolt, talált kutyák ideiglenes elhelyezé-
se és számukra gazda keresése; 2: orszá-
gos szinten fajtamentés - rottweilerek
mentése. No és persze a Kisállat Törvény
betartatása, amennyire lehetséges. Min-
dennapos életünkhöz, kultúránkhoz tar-
tozik környezetünk tisztaságának, har-
móniájának védelme. Jelenleg 12 tagja
van az egyesületnek, és a Közterület-fel-
ügyelet munkatársai segítenek bennün-
ket.

Szeretnénk a közeljövõben egy olyan
gyepmesteri telepet és egyben állatmen-
helyet létrehozni, építeni, ami az Európai
Uniós szabályoknak megfelel, és boldog,
kellemes átmeneti otthont biztosít a kó-
bor, sérült, és otthonra váró kisállatok szá-
mára.  

Szabadidejében ön is szeret úgy sétál-
ni, kirándulni, vagy csupán úgy járni-kel-
ni, hogy ne kelljen félnie - mert igenis fé-
lünk! - a kóbor kutyáktól? Esetleg az út
szélén szenvedõ, elütött állatok láttán
nem tudják, mit kellene tenni, kit kell ér-
tesíteni? Nos kedves Olvasók, minket
hívhat! Pont e célból jött létre a PET-ÁK.
Az elmúlt egy hónapban hat állatot sike-

rült a PET-ÁK-nak megmentenie, ideig-
lenesen elhelyeznie, kik szeretõ otthonra
és kedves gazdára várnak.

Örülünk is, meg nem is. Elszomorí-
tó, hogy olyan sok a megunt, kidobott,
bántalmazott vagy éppen elszökött kutya.
Öröm, hiszen két kedves állatbarát rend-
õrtiszt egy vasárnap délutáni járõrözés
közben talált egy elütött fekete kutyahöl-
gyet a 2/Afõúton. Azon nyomban értesí-
tették Szegediné Szõke Krisztát (PET-
ÁK). Elindult a riadólánc, egy telefonhí-
vás a két állatorvosnak, hogy sürgõs eset
érkezik perceken belül.... És láss csodát!
A hosszú mûtét sikeres volt. Most már
jár-kel, futkározik a kutyus, igaz kicsit
még sántítva. Még nevet is kapott.
PETra. A történet akkor lesz számunkra
is és számára is igazi sikertörténet -
“Happy End” -, ha szeretettel befogad-
ná(k) õt valaki(k).
Kedves Olvasók! 
Aki szeretne hozzánk csatlakozni, vagy
csak állatbarát, illetve kutyatulajdonos –
esetleg az szeretne lenni – hívjon minket!
Ha tudna segíteni (egy csomag kutyaele-
dellel, vagy ideiglenesen befogadnának
egy kutyát, esetleg anyagi támogatással),
kérjük, keresse fal az egyesületet.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
két rendõrtisztnek és a két állatorvosnak a
gyors segítségért, hogy PETra gazdit ke-
reshet.

KÖSZÖNETTEL: PET-ÁK

PET-ÁKolnak az állatvédõk

5 Beagle kutya
kölyök ingyen 

elvihetõ!
Cím és telefonszám
a szerkesztõségben
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Folytatja jó szereplését a Göd
SE nõi kézilabda csapata az NB II
Északi csoportjában. A nagy rivá-
lis Postás felett aratott gyõzelem
tovább növeli a csapat önbizalmát,
és biztosan vezet a bajnokságban
Pilisvörösvár elõtt. 

Környe - Göd 23 - 30 (13 - 13) 
Göd: Juhász Zsuzsanna - Bé-

kési Melinda 1, Birkás Anikó 12,
Hirman Mária 3, Lázár Ildikó 4,
Szentes Éva 6, Virágh Mariann 2,
csere: Németh Katalin, Máriás
Eszter 2, Piszkor Rita, Macsu Er-
zsébet, Hajek Boglárka. 

Bagócsi Sándor edzõ: - Az elsõ
félidõben meglepett bennünket el-
lenfelünk, fej-fej mellett haladt a
két csapat. A szünet után az elsõ
tíz percet 7 - 0-ra nyertük, és ezzel
eldõlt a mérkõzés.

Ifjúsági csapatunk 25 - 19-re

nyert. Góllövõk: Hejek 7, Schrick
5, Máriás 5, Simák 3, Simon 1,
Macsu 1, Merényi 1, Mogony 1.

Dorog - Göd SE 24 - 30 (15 -
14), 

Göd: Németh Katalin, Hirmann
Mária 1, Lázár Ildikó 8,
Balázsovits Mónika 6, Orosz
Krisztina 2, Birkás Anikó 12, Bé-
kési Melinda, csere: Juhász Zsu-
zsanna, Virágh Mariann 1, Máriás
Eszter. 

Bagócsi Sándor edzõ: - Az el-
sõ félidõben nem volt szeren-
csénk, öt kapufát és hat ziccert
hagytunk ki. A második félidõ
megint parádésan kezdõdött az
elsõ tíz percben 8 - 2-re elhúz-
tunk. Gyors, formás támadáso-
kat vezettünk, minden büntetõt
belõttünk és Birkás Anikó ismét
remekelt. 

Az ifjúsági csapat 22 - 19-re
nyert. Góllövõk: Máriás 5, Hejek
5, Macsu 4 , Simák 4, Nyilas 1,
Schrick 1, Simon 1, Merényi 1.
Pelczéder Sára remekül védett.

Göd SE - Postás Matáv 25 -
23 (11 -12) 

Göd: Juhász Zsuzsanna - Szen-
tes Éva 1, Balázs Mónika 13, Láz-
ár Ildikó 1, Birkás Anikó 7, Orosz
Krisztina 2, Hirmann Mária 1,
csere: Németh Katalin, Békési
Melinda, Virágh Mariann, Piszkor
Éva, Hajek Boglárka, Macsu Er-
zsébet.

A gödi Cit-Car Tánc SE lány-
csoport tagjai szurkolói táncot lej-
tettek a mérkõzés alatt, a szünetek-
ben akrobatikus rock and roll szá-
mokat mutattak be Pelczéder Zsu-
zsanna vezetésével. 

A nagy rangadó elõtt az volt tét,

hogy Göd csapata vissza tud-e
vágni az õszi egyetlen vereségért.
Sikerült. Noha a mérkõzés nem jól
indult, a 20. percben már 12 - 6 az
ellenfél javára. A vendégcsapat já-
tékosai jól védekeztek és sikeres
akciókat hajtottak végre. Szeren-
csére a gödi lányok sem hagyták
magukat, remek hajrát nyitottak és
sikerült a félidõ végéig megközelí-
teni az ellenfelet. Szünet után fej -
fej mellett haladtak, majd a 20.
perc táján négy gólra növelték elõ-
nyüket a gödiek. A hajrá bõvelke-
dett izgalmakban, de lányaink
okos taktikával megnyerték a mér-
kõzést. Érdekesség, hogy a hazai
csapat tizenhat 7 méterest dobha-
tott, melybõl Balázsovits Mónika
tizenkettõt értékesített.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Nõi kézilabda

Gyõzelmet gyõzelem követi

Az új nemzedék feltûnése
Talán a véletlenek szerencsés egybe-
esésének, esetleg a földrajzi közel-
ségnek, vagy mindkettõnek köszön-
hetõ, hogy egy sportszeretõ gödi apu-
ka, Szerecz Ferenc 2004 szeptembe-
rében éppen Káposztásmegyerre vit-
te el tollaslabdázni akkor 7 éves gyer-
mekét. Akisfiú így az észak-pesti Di-
aboló SE.-ben az egyik helyi edzõ –

a korábbi „gödi gepárd” – Szûcs Zol-
tán edzésein kezdett el ismerkedni a
sportággal. Õt hamarosan számos
gödi gyerek követte, akik közül töb-
ben rendszeres résztvevõivé váltak a
Diaboló Kupának, amely a legna-
gyobb magyar amatõr tollaslabda
versenysorozat. A rendszeres edzés
és a versenyeken szerzett rutin a já-
téktudás mellett a gyerekek ambíció-
it is növelte. A legbátrabbak 2005 ja-

nuárjában még a Pest Megyei Diák-
olimpián is elindultak, ahol ketten:
Mocsonoky Hanga és Szerecz Már-
ton dobogós helyezést értek el és ez-
zel kijutottak a Diákolimpia Orszá-
gos Döntõjére.

Tollaslabda világversenyek:
All England Cup (1903 óta)
Thomas Cup (1948 óta)
Uber Cup (1956 óta)
Világbajnokság (1977 óta)
Olimpia (1992 óta)

Az elsõ tollaslabda edzések Gödön
2004 végére a gödi fiatalok már

aktív résztvevõi voltak a budapesti
tollaslabda életnek. A versenyeken
nyert érmek híre és az edzések köz-
ben átélt élmények szájról-szájra ter-
jedtek a gyerekek között. Egy-két hó-
nap elteltével már egész kis csapat
vonatozott Pestre minden héten. Ezt
a lelkesedést látva Szerecz Ferenc
idõt, energiát és pénzt nem kímélve
megteremtette a lehetõséget, hogy a
gyerekek Gödön is hódolhassanak új
szenvedélyüknek.

ANémeth László Általános Iskola
kis tornatermében felállított egyetlen
pályán minden adandó alkalommal
10-15 gyerek ütötte a labdát. Ezzel
párhuzamosan Szûcs Zoltán szakmai
irányításával elkezdõdött a tematikus
tollaslabda képzés is. A szûkös hely
ellenére a gyerekek fokozatosan elsa-
játították az ütõfogás, a lábmunka és
az ütéstechnika alapjait. A nagyob-
bak lassan bekapcsolódtak az edzé-
sek szervezésébe is, így sikerült elér-
ni, hogy a gimnasztika, a labdaiskola
vagy éppen a nyújtás gyakorlatait

minden tollaslabdás szinte „kívülrõl
fújja” . Az újonnan érkezõk gyakran
már társaiktól tanulják meg a megfe-
lelõ mozdulatokat.

Avilág nagy tollaslabda versenyei
hatalmas média eseménynek számí-

tanak. Atöbb 100 millió (fõként ázsi-
ai) TV nézõt vonzó rendezvények a
szponzorok számára is kecsegtetõ le-
hetõséget kínálnak. Jól példázza ezt a
Samsung Korean Open, melynek
összes pénzdíjazása 800 000 dollár. 

Új sportcsarnok – új távlatok
2005 szeptembere új lehetõségeket
nyitott Göd sportéletében. Az iskola
mellett épült új Balázsovits János
Sportcsarnok látványa minden gödi
sportbarátot büszkeséggel és lelkese-
déssel tölt el. Így vannak ezzel a tol-
laslabdázók is, akik a kis tornaterem-
ben töltött heti 2 óra mellett, immár

heti 1 órában a sportcsarnokban is
gyakorolhatnak. A tágas, világos és
fõként magas terem már lehetõvé te-
szi a versenyszintû tollaslabdázás el-
sajátítását is.
Szerecz Ferenc áldozatos munkájá-

nak köszönhetõen 6 db szabályos
méretû ideiglenes pálya áll a gyere-
kek rendelkezésére, amelyet – szin-
tén saját költségén – kitûnõ minõségû
hálókkal is felszerelt. A jó hír termé-
szetesen „futótûzként” terjedt a vá-
rosban, így az érdeklõdés is sokszo-
rosára nõtt. Péntekenként a 20-25
„állandó” gyerek mellett rendszere-
sen érkeznek új érdeklõdõk is, így
nem ritka a 30 sõt 40 fõs edzés-lét-
szám sem. Gyakran kapnak kedvet a
csemetéiket kísérõ szülõk is, akik
szintén ütõt, labdát ragadva tanulgat-
ják a sportág alapjait.

SZÛCS ZOLTÁN

Badminton, avagy a tollaslabda
II. rész

Szerecz Márton
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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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1 % kérés
Tisztelt Vállalkozók, Önadózók!

A Teljes Életért Alapítvány a gödi
TOPhÁZ Speciális Otthonban élõ
220 fõ halmozottan sérült ember re-
habilitációját támogatja. Kérjük adó-
ja 1 %-ával támogassa munkánkat.
Adószámunk: 19180454-1-13

Köszönjük a segítségét!
A Teljes Életért 

Alapítvány Kuratóriuma  
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ELADÓ LAKÁS!
Dunakeszin, központi helyen, 2 emeletes tégla építésû társasház 

magas földszintjén 53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes, 
egyedi - gázkonvektoros fûtésû, kábeltévés, 

telefonos öröklakás + pince eladó. Garázshely elõkészítés alatt. 

Tel.: 06-30-292-7150

Mindenfajta 
mosógép
javítása 

garanciával!

Szabó György

06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
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• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztítás, bú-
várszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem Park- Nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Mélyhûtõszekrény – 7 fiókos Thomson ×××× –
eladó. Tel.: 06-20-355-0083
• Üzletrész kiadó gödi kozmetikában fodrász, pedi-
kûrös, manikûrös és/vagy mûkörmös részére. Tel.:
06-27-330-609, 06-30-682-9235
• Gyermekszeretõ, leinformálható hölgy gyermek-
felügyeletet vállal 3 éves kortól. Tel.: 06-27- 331-800
• Kiadó szobát keresek Gödön fürdõszoba haszná-
lattal. Vonat, busz közelsége elõny. Ház körüli mun-
kában segíteni tudok. Tel.: 06-27-337-469; 06-20-
355-0083
• Fakivágás! Döntés nélkül is gallyazás, gyökérki-
szedés. Elszállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-4070
• Mérlegképes könyvelõ könyvelést vállal. Ádám
Erika, 06-20-425-3700
Jobb mint a lakáslízing! Magas finanszírozású lakás
és jelzáloghitelek akár az ingatlan 100 %-áig. Tel.:
3/941-3568

• Hitelek bármely bankkal (jelzáloghitelek, autóhi-
telek) legkedvezõbb konstrukciókkal! Gyorshitel 4
nap alatt, szabad felhasználású-, lakáscélú hitelek
(vásárlásra, építésre). Tel.: 30/941-3568
• Minden egy helyen! Zöldkártya, eredetiségvizsgá-
lat, átírás ügyintézése, kötelezõ biztosítások. Tel.:
30/210-1709
• Göd központjában 47 m2-es 1,5 szobás, amerikai
konyhás, légkondis lakóparki lakás eladó. Irányár:
12,8 M Ft. Tel.: 30/900-1078
• Ford Transit 2.5D 93-as, 6 személyes, platós, friss
mûszakival eladó. Irányár: 1.100.000 Ft. Tel.:
30/210-1709
• Olcsón eladó: gombátlanított Bramac tetõléc, tize-
des mérleg (mázsa), 50 l-es fahordó, nõi és férfi ke-
rékpár, 1,2 m-es gyermekágy, 200 cm-es új
Billerbeck ágybetét, valamint Hunnia süllyesztõs
varrógép. Tel.: 06-27-331-471
• Göd-felsõn a Fõ út Duna-parti oldalán 576 m2-es
telken 180 m2.es új családi ház eladó. Irányár: 39
mFt. Tel.: 06-30-931-5007

Apróhirdetések

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

KIADÓ LAKÁST
KERESEK GÖDÖN
Tel.: 06-20-808-1982

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-30-213-9858
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

Sóder, homok, 
termõföld, 

murva... stb. szállítás.
Gépi földmunka 

rendelés!
T.: 06-20-969-4306

FUVAROZÁS
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SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116
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