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Mint ismert, Pest megye 2. szá-
mú választókerületében dr. Bóth
Jánost, Vác polgármesterét – a
jelenlegi ciklusban listás képvi-

selõt – választották meg a három
település egyéni országgyûlési
képviselõjének. Dr. Bóth János
az elsõ fordulóban, április 9-én,
Gödön ugyan alulmaradt Imre

Zsolttal szemben, de a választó-
kerületben elsõ helyen végzett.
A második fordulóban, április
23-án, már Gödön is nyert, a vá-
lasztókerületben pedig jelentõs
fölénnyel végzett az elsõ helyen.

Az elsõ fordulóban, Pest me-
gye 2. számú választókerület-
ének három településén – Gö-
dön, Szõdligeten és Vácon - a
választásra jogosultak 73,66 szá-
zaléka vett részt a voksoláson.
Így az elsõ forduló ugyan érvé-
nyes volt, de eredménytelen. Dr.
Bóth János, az MSZP ország-
gyûlési képviselõjelöltje, a sza-
vazatok 46,65 százalékával
nyerte meg az elsõ fordulót, a
második helyen végzett Imre
Zsolt (Fidesz-KDNP) 42,6 szá-
zalékot kapott, Alexy Norbert
(SZDSZ) 6,58 százalékot, dr.
Szendrényi János (MIÉP-
Jobbik) 4,18 százalékot kapott. 

Folytatás a 4. oldalon.

Göd is Bóth Jánost
választotta

A városban a második fordulóban 
megváltozott a sorrend

Az idei dunai áradás tizenegy na-
pig tette próbára a vízparton élõ-
ket. Gödön több ezren vettek

részt a védekezésben. Pél-
daértékû volt az összefogás,
szinte a város apraja-nagyja
a gátakon volt. Felnõttek,
gyerekek, sportolók, taná-
rok, önkormányzati képvi-
selõk, nemzetközi rendõri
alakulat tagjai, nyugdíjasok
és aktív dolgozók szorgos-
kodtak a parton. Védték ott-
honaikat, ismerõseik lakó-
helyét. Volt olyan idõszak,
amikor egyszerre 300-400
ember volt a gátakon. A gö-
diek elszántsága, szerve-

zettsége s összefogása legyõzte a
hatalmas vizet.

Folytatás a 3. oldalon.

FBI-ügynök a gödi gáton

Több ezren vettek
részt az árvíz elleni

védekezésben
Sándor István: Legyõztük a nagy folyót

Létay Lajos: 
Édesanyámnak
Ha csak egy virág volna, 
én azt is megkeresném. 
Ha csak egy csillag gyúlna, 
fényét idevezetném. 
Ha csak egy madár szólna, 
megtanulnék hangján. 
Ami csak szép s jó volna, 
édesanyámnak adnám.

Színek és...

Április 22-én, a Föld Napján
bárki elgondolkodhatott, melyik
megoldás is kedvesebb számára
(lsd. a fotókat), illetve milyen
emberi magatartást fogad el kör-
nyezetének „alakítása” tekinte-
tében.  Reméljük, hogy a két
véglet önmagáért beszél...
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Kûzdelem a dunai árral
Több ezren vettek részt az árvízi védekezésben

Foto: Dr. Horváth Viktor Gergely, Kása Éva,
KesziPress, Páhok Péter Antal, Vasvári Ferenc   



Folytatás az 1. oldalról.
A soha nem látott árvízzel fenyegetõ Duna

gyors cselekvésre ösztönözte a folyam partján
élõket. Bár egy ideig élt a remény, hogy a víz
szintje nem éri el a 2002-ben mértet, ám kide-
rült, nagyobb árra kell számítani. Gödön szóró-
lapokon, a helyi TV és az önkormányzat hon-
lapja igénybevételével tájékoztatták a lakossá-
got a kialakult helyzetrõl, melyet azok is érzé-
kelhettek, akik a 2. számú úton közlekednek. A
közúti forgalmat az Ady Endre utcán keresztül
a 2/Afelé terelték, mivel Szõdliget határánál le-
zárták az utat. Április elsején délután Gödön
már a kajak-kenu szakosztály épülete is ve-
szélyben forgott. Fiatal sportolók, diákok, fel-
nõttek összefogva építették homokzsákból a
védõgátat. 

Ettõl kezdve Sándor István polgármester irá-
nyításával, éjjel-nappal folyt a védekezés.
Négy helyszínen közel száz önkéntes dolgozott
a gáton, akiket újabb és újabb önkéntesek vál-
tottak fel. A Délibáb utca végénél – ahol a ke-
rékpárút Szõdliget irányába fordul – nemcsak a
gödi házakat, de a szomszédos települést is
védték a homokzsákokkal. A kutaknál húsz-
harminc ember dolgozott, a csapatpihenõnél is
helyt kell állniuk, mint ahogy az alsógödi part-
szakasznál is. A hatalmas víznek a gát magas-
sága ellenállt, a töltés bírta az erõs nyomást,
csak a szivárgásoktól tartottak. 

A mentésben folyamatosan részt vett dr.
Szinay József jegyzõ és Pinczehelyi Tamás al-
polgármester is, a zsákolók között voltak hiva-
tali dolgozók, önkormányzati képviselõk is.
Sándor István felkérésére a budapesti Nemzet-
közi Rendészeti Akadémiáról 50 fõs csapat ér-
kezett a gödiek segítségére, Miles Burden ki-
emelt különleges ügynök, FBI igazgató vezeté-
sével. A csapat tagja a gödi Porzsolt Ádám is.
Miles Burden úgy nyilatkozott, hogy a nemzet-
közi összefogás nagyszerû példája ez a közös
csapatmunka. Mint elmondta, negyedik éve él
Magyarországon, és a helyiek felkérésére
azonnal jött segíteni, hiszen félig magyarnak
érzi magát. A budapesti akadémiáról érkezett

egységben a románok, szerbek-montenegróiak
mellett, három amerikai ügynök is volt. A Bu-
dapesti Vízügyi Igazgatóság népes csapatában
szorgoskodott Harmath Richárd, akit a gödiek
többsége „zöldséges Ricsiként” ismer. Õ arról
beszélt, hogy a közösség értékének megvédése
hozta a partra, ahol sok ismerõse lakik, akik kö-
zül többen járnak hozzá vásárolni. 

Április 4-én, kedd este Pinczehelyi Tamás
már arról tájékoztatott, hogy a déli idõszakhoz
képest három centivel csökkent a vízszint. De a
védekezést folytatni kellett, dolgoztak a szi-
vattyúk, a Délibáb utca végénél az esti órákban

is több mint 200 ember védekezett a mintegy
másfél kilométeres partszakaszon. Példaértékû
volt az összefogás. 

A civil közösségek, társadalmi szervezetek,
a Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület, va-
lamint a Városvédõk Egyesülete vezetõi és tag-
jai saját honlapjukon és e-mail-eken keresztül
szervezték a dunai védekezést. Õk is ott voltak
a gátakon, rakták a zsákokat, védték a várost.

- A helyi vállalkozók közül Juhász Attila,
Huszár István, Gusztus Gábor, Juhos István,
Ocskay Pál is tisztességgel kivette részét a vé-
dekezésbõl, és elismerés illeti a Penta Kft.-t is.
Gödiek egy emberként sorakoztak fel a gáta-
kon, sokan voltak, akik az éjszakai védekezés
után másnap reggel szinte innen mentek mun-
kába, hogy ott is helyt álljanak – mondta Sán-
dor István. - Az önkormányzat nevében õszin-

te tisztelettel, s mély emberi meghatódottsággal
mondok köszönetet mindazoknak, akik idõt, s
fáradságot nem ismerve önzetlenül segítettek a
védekezésben. Nekik köszönhetjük, hogy sike-
rült megvédenünk a várost! 

Április 11-én véget ért a védekezés, megkez-
dõdött a fertõtlenítés, a károk felmérése.
Kruzslicz István, aki a polgármester megbízá-
sából segítette a munkálatok szervezését, el-
mondta, hogy a felnõttek mellett a Piarista
Szakiskola, az újpesti Bródy Imre Gimnázium
és a váci Mezõgazdasági Szakközépiskola di-
ákjai is töltötték a zsákokat. Elismeréssel szólt
a Duna Csárda tulajdonosáról, Sárközi Károly
úrról és munkatársairól, akik étellel, frissítõk-
kel látták el a védekezésen dolgozókat. 

- Az emberek dicséretre méltó elszántságá-
val legyõztük a nagy folyót, mely szerencsére
nem tudta áttörni a gátakat. De nem lehetünk
elbizakodottak, hiszen a part igen régen épült.
Már felkértem a szakhatóságot, hogy vizsgálja
meg a töltés állapotát, ha indokolt, erõsítse
meg, akár kormányzati segítséggel – jelentette
ki a tapasztalatokat levonva Sándor István pol-
gármester.

V. I.
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FBI-ügynök a gödi gáton

Több ezren vettek részt az árvíz elleni védekezésben
Sándor István: Legyõztük a nagy folyót a lakosság összefogásával

Az alsógödi csónakháznál Kóréh Ferenccel,
a Scarabeus együttes egyik tagjával találkoz-
tam. A társaival együtt ott töltötte az éjsza-
kát, de már egymaga is megbirkózik a fel-
adattal. Körülbelül 30 centivel a mostani
szint felett tetõzött a víz, s már érzékelhetõ-
en apad.

Öt napja vannak kint az emberek, önkénte-
sek, többen szabadságot vettek ki az elmúlt
napokra.  Akik az éjszaka itt voltak, azokat
pihenni küldte. Homokzsákos gáttal kerítet-
ték körbe a csónakház déli végétõl a Széche-
nyi Csárda északi végéig az épületegyüttest.
Az épületekbe is bejutott a víz – szerencsére
minimális –, búvárszivattyúkkal sikerül on-
nan kiemelni. 

Hima Imre bérli a Széchenyi Csárdát az
önkormányzattól. Kapott ugyan néhány
„jótanácsot” is – hogy vegyen szivattyút,

amit aztán másra is használhat –, de a csó-
nakházzal együtt védték az épületet, õ sem
nélkülözte a segítséget. A víz visszavonulá-
sakor, a homokzsákok elszállításakor maradt
csak magára. A hivatal, azaz a tulajdonos, és
az önkéntesek a csárdát is körbekerítették.

A két épület közötti területrõl, ahová na-
gyobb mennyiségben „befolyt a Duna”, két-
három szivattyúval emelték ki a vizet (egyik
bérszivattyú a vízmûvektõl, amit 20.000 fo-
rintért bérel az önkormányzat naponta).
Egyébként bármit kértek, azonnal hozták az
önkormányzatiak, a TESZ: benzint, homok-
zsákokat. Mint megtudtam, épp elõttem járt
ott Sándor István polgármester. A hivatal
mûszaki osztályáról Molnár Jenõ kísérte, aki
a munka koordinálásáért felelõs.

2002-ben volt hasonló eset, ha ilyen sûrûn
elõfordul jelentõs áradás, akkor valami vég-

leges megoldást szeretne találni a szakosz-
tály a sportbázis védelmére. Valamiféle mo-
bil gátat kellene építeni, amivel most Prágát
is védik – persze ez pénz kérdése: vasbeton
oszlopok közé lemezeket helyeznek be, hor-
nyokba becsúsztatják azokat. A nagy víztö-
meg úgy nekifeszül a lemezeknek, hogy a
kezdeti szivárgás után már nincs befolyás. 

A sportoló gyerekek, edzõik és a szülõk is
részt vettek a mentési munkában. A fiatalok
nagyon lelkesek voltak, töltötték a zsákokat:
ketten fogtak egyet, alig bírták, de tették a
dolgukat! Idegenek is jöttek, nemcsak idetar-
tozók – akik szeretik a Dunát, mint az együt-
tes tagjai, vagy mint Kóréh Feri, akinek „ha-
jója” is van a csónakházban. A kajak-kenu-
soknak, a sportolóknak szívesen segít - ma õ
tartja a nappali ügyeletet.

KKÉ

Csónakház és csárda víz alatt

Porzsolt Ádám, Sándor István és Miles Burden

Gyermekarcú 
ezüst Duna
Gyermekarcú ezüst Duna, 
hullámzó Strauss muzsika,
sokszor vádolnak, hibáztatnak 
–  szerencsétlenségek…
Én, mikor kilépsz medredbõl, 
lelkem mélyén félek,
de napfényes nyaraid megigéznek, 
bennem alkotva
képek, tájak elmúlt emlékeit 
ringatod Gödön.
Állnak még a parti emlékbástyák, 
mely ma is öröm (?)!

PÉTERSZEGI SÁNDOR
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Folytatás az 1. oldalról.
Gödön, a 16 szavazókörben

9763 érvényes szavazatot kaptak
az egyéni jelöltek. A két nagy ri-
vális, dr. Bóth János és Imre
Zsolt versenye szoros küzdelmet
hozott, miként az õket jelölõ két
parlamenti párt versengése is. A
szoros versenyt jól mutatja, hogy
az ellenzéki Imre Zsolt mindösz-

sze 287 vokssal kapott többet az
elsõ fordulóban Gödön, mint a
kormánypárti dr. Bóth János. A
Fidesz-KDNP jelöltje, Imre Zsolt
4445 szavazatot, a leadott vok-
sok 45,52 %-át kapta, míg az
MSZP politikusa, dr. Bóth János
4158 szavazatot, a választáson
megjelent gödi polgárok szava-
zatának 42,58 %-t nyerte el. Imre
Zsolt kilenc gödi szavazókörben,
dr. Bóth János hét körzetben gyõ-
zött. Érdekesség, hogy mindkét
egyéni jelölt több voksot kapott,
mint az õket támogató párt. Dr.
Bóth János váci polgármesterre
363 szavazattal érkezett több,
mint a szocialista pártra, Imre

Zsoltra viszont 283 vokssal, mint
a Fidesz-KDNP-re, amely 4162
szavazattal, a voksok 42,7 %-át
szerezte meg Gödön. Az MSZP-
re 3795 helyi polgár, a választá-
son megjelent gödiek 38,9 %-a
szavazott. Alexy Norbertre, az
SZDSZ jelöltjére Gödön 789
szavazat érkezett, az egyéni je-
löltekre leadott szavazatok 8,08

százalékát kapta, dr. Szendrényi
János, a MIÉP-Jobbik jelöltje
371 voksot, 3,8 százalékot ért el.
Az SZDSZ 900 szavazatot, 9,2
százalékot, a MIÉP-Jobbik 337
voksot, 3,4 százalékot kapott.

A Centrum Párt és a Magyar
Demokrata Fórum a 2-es számú
választókerületben nem indított
egyéni jelöltet. Az elõbbi pártra
109 fõ szavazott Gödön, az MDF
522 választópolgár támogatását
nyerte el. 

Az április 23-án megrendezett
második fordulóban, az elsõ for-
dulóban gyõztes dr. Bóth Jánosra
és a második helyen álló Imre
Zsoltra szavazhattak a választó-

polgárok, miután az SZDSZ je-
löltje visszalépett dr. Bóth János
javára, a MIÉP-Jobbik jelöltje,
dr. Szendrényi János pedig Imre
Zsolt támogatására szólított fel.
A szavazáson a részvétel kisebb
volt, mint az elsõ fordulóban, de
így is a választásra jogosultak 69
százaléka adta le voksát. A két je-
lölt közül dr. Bóth János a szava-
zatok 53,7 százalékát, Imre Zsolt
a szavazatok 46,3 százalékát sze-
rezte meg. Amíg az elsõ forduló-
ban a megszerzett voksok kü-
lönbsége nem érte el az ezerhá-
romszázat, a második fordulóban
a különbség csaknem kétezer-
kétszáz szavazat volt. A legna-

gyobb arányban, több mint tíz
százalékos különbséggel, Vácon
nyert a szocialisták jelöltje. 

Gödön magas, 71 százalékos
részvétel mellett, 4684 választó-
polgár szavazott dr. Bóth Jánosra
– szemben az elsõ fordulóval,
amikor csupán 4158 szavazatot
kapott -, aki ezzel a voksok 51
százalékát tudhatta magáénak.

Imre Zsoltra 4495 választó adta
szavazatát, ötvennel több, mint
az elsõ fordulóban, de ez csak a
voksok 49 százalékát jelentette.

A választást követõen dr. Bóth
János elmondta, sokat dolgoztak,
s a kampányuk üzenete pozitív
volt. Úgy vélte, hogy csak az a
párt nyerhet meg egy választást,
amelynek van képe a jövõrõl, s a
jövõre épít. Komolyan gondolja,
hogy programjának minden
pontjáért dolgozni fog, és kiáll
értük.

Imre Zsolt nyilatkozatában
gratulált a gyõztesnek, és min-
denkinek megköszönte eddigi
képviselõi munkáját támogató

segítségét. Mint mondta, hálás
azért, hogy a választók bizalmá-
ból nyolc éven keresztül képvi-
selhette a településeket és azok
lakóit az Országgyûlésben, és bí-
zik abban, hogy akikre számítha-
tott feladatai ellátásában, a jövõ-
ben is segítik majd további mun-
kája során. 

BORGÓ JÁNOS

Göd is Bóth Jánost választotta
A városban a második fordulóban megváltozott a sorrend

Biztosan tudják micsoda pocsék érzés vasár-
nap reggel ötkor felkelni. Vállalkoztam rá,
mert érdekelt, vajon ki az elsõ szavazó váro-
sunk egyik szavazásra kijelölt pontján. Ki lesz
az, aki hajnalban, rögtön a nyitáskor ott terem,
és elsõként leadja a voksát. 

Csípõs, hideg reggel volt, de nem adtam fel,
elindultam. Már a nyitás elõtt negyed órával
ott várakoztam, hogy meglássam vajon ki fog
elõször szavazni. Sokáig nem történt semmi.
Már több mint tíz perce nyitva volt a szavazó-
helyiség, én ott várakoztam, de nem jött sen-
ki. Arra gondoltam - miközben fázósan húz-
tam össze a kabátom - egy csapásra megold-
hatnám a problémát. Semmi mást nem kelle-
ne tennem, mint nekem bemenni oda. Mi len-
ne, ha én lennék az elsõ szavazó ebben a kör-

zetben, gondoltam miközben rémképként öt-
lött fel bennem: ma ide senki nem jön majd
szavazni, én pedig itt fagyok meg, a remek öt-
letemmel együtt. Egyre erõsebben motoszkált
a fejemben a gondolat: besétálok, rendes ál-
lampolgárhoz méltón leadom a szavazatomat,
hazamegyek, megírom, hogy én voltam, a vá-
lasztás elsõ fordulójában az elsõ szavazó. Épp
indulni akartam, amikor hangokat hallottam.
Egy vékony, nõi hangot, majd egy másik, ki-
csit idõsebbet, kicsit ércesebbet. Nem illik ki-
hallgatni, ki mit mond, de ilyenkor hajnalban,
amikor még alszik a város, nagy a csend.
Messzirõl hallottam - bár látni még nem lát-
tam õket - az elsõ szavazókat. A nõ - valószí-
nûleg az anya - halkan adott tanácsot a mellet-
te sétáló lánynak. Még egyszer elmondta, két

helyre kell ikszelni: „Dönts belátásod szerint
lányom”. A fiatalabbik láthatóan izgult, és
büszkén mondta az anyjának: „Örülök, hogy
végre én is szavazhatok, anya!” - majd be-
mentek a szavazókörbe. 

Sosem fogom megtudni melyikük szava-
zott elõször, de megérte várni. Egyszerre két
elsõ szavazót láttam. Az elsõ szavazót, aki
életében elõször szavazott, és az elsõ szava-
zót. Lehet persze, hogy az elsõ szavazó volt az
elsõ szavazó. Ki korán kel, szavazót lel - gon-
doltam hazafelé menet, és büszke voltam ma-
gamra, hogy nem engedtem a csábításnak,
nem vettem el az elsõ szavazótól az elsõ sza-
vazás lehetõségét. Pedig higgyék el, nagyon
csípõs vasárnap reggel volt.

BUCSÁNYI KRISZTIÁN

Hajnalban, életében elõször...

Alsógödi szavazókör a Nemeskéri kuria épületében

Felsõgödön a TESZ épületében is szavaztak
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- Hogyan ítéli meg a város pénzügyi hely-
zetét, távlati lehetõségeit az említett kritikák
tükrében?- kérdeztük Sándor István polgár-
mestertõl. 

- Nézze, én azt természetesnek tartom,
hogy aki ellenzékben van, az kritizál. Sõt azt
is, hogy „kemény” véleményt mond a város

aktuális gazdasági és politikai helyzetérõl.
Ez a demokrácia lényege. A konstruktív, hi-
teles ellenzéki politizálás jó hatással van a
politikai közéletre, a közmorálra, egyfajta al-
ternatívát kínál a választók számára, bennün-
ket pedig még jobb teljesítményre inspirál. A
kulturált stílusú, a tényekre épülõ vélemény
ütköztetés nemhogy jó, de kívánatos is a vá-
ros fejlõdése érdekében. A problémák gyöke-
rét én abban látom, hogy vannak, akik – bár
már harmadik-negyedik ciklust töltik ki kép-
viselõként -, ezekben a vitákban úgy foglal-
nak állást, mintha a közelmúlt nem is létez-
ne. Úgy tesznek, mintha nem emlékeznének
arra, hogy a 2001-es és a 2002-es költségve-
tés deficites volt. Sõt, amikor 2002. végén -,
mint a város új polgármestere – átvettem a
hivatalt, akkor 100 millió forint lejárt tarto-
zás és 500 millió 30 ezer forint önkormány-
zati hitel „volt a kasszában”. 

- Ennek tényét az önök politikai ellenfelei
még napjainkban is vitatják. 

- Meglehet, de a tények makacs dolgok. A
2002-es esztendõ végén elkészíttettem az
adósság egyenleget. A számok és a doku-
mentumok - az „örökség”, amit átvettem -
minden politikai felhanggal szemben kiállják
a hitelesség próbáját. Azon meg már lassan
még csodálkozni sem tudok, hogy egyesek-
nek – ha politikai érdekük úgy kívánja – mi-
lyen szelektív az emlékezõ tehetsége. 

- A vita leginkább a körül bontakozott ki,
hogy a város feléli vagyonát, nagyarányú hi-
telekkel kockáztatja hosszú távú jövõjét.   

- Értem én ezt az „aggódást”, de mégis azt
mondom, hogy a politikai bátorság az igen-
hez kell! Vállalni az alkotó küzdelmet, úgy
építkezni és szolgálni a város hosszú távú jö-

võjét, hogy nem szabad szem elöl téveszteni
a jelen biztonságát sem. Vezetõként mindig
is vallottam, hogy a hitel soha sem lehet va-
lamiféle „üldözendõ” rossz. 

A hitel a város fejlõdését segíti

Szükségünk van rá a település fejlõdése
érdekében! Sõt, nem egyszer áthidaló megol-
dásként vesszük igénybe, hiszen vannak idõ-
szakok, amikor még nem érkeznek be az adó
vagy egyéb bevételek. A város biztonságos
mûködtetése mellett ilyenkor is biztosíta-
nunk kell például a dolgozók fizetését. Ez
nem egyedi eset, az önkormányzatok többsé-
ge ezt a megoldást alkalmazza. Ha megérke-
zik a betervezett bevétel, akkor azonnal visz-
szafizetjük a hitelt. De ez mindig is így volt.
Megvallom én nem szeretek sem visszafelé,
sem utódaim felé mutogatni, kritikával illet-
ni munkájukat. Legfõbbképpen nemtelen
kritikával nem.

- A hitel mértéke ettõl még gúzsba kötheti
mozgásterüket…  

- Aki nem meri vállalni a döntés szakmai
és politikai felelõsséget annak másfajta köz-
életi szerepet kell vállalnia. Persze, én is jól
tudom, hogy mennyivel könnyebb dolgunk
lenne, ha a még hiányzó 60 kilométer út he-
lyett évente csak 8-10 kilométert kellene épí-
teni. De azt a természetes emberi igényt is el
kell fogadnunk, sõt támogatnunk kell, hogy a
lakosság rendezett környezetben élhessen,
aszfaltozott úton közlekedhessen. Nem jár-
hatnak évekig tengelyig érõ sárban. Világéle-
temben azt tapasztaltam, hogy azon települé-
sek fejlõdtek, melyek vezetõi a jól kimunkált
tervek megvalósításába bátran belemertek
vágni. Még, akkor is végig mentek a úton, ha
sokszor buldózerrel jöttek velük szemben. 

A lakosság támogatja az útépítést

Gödön is bátran és határozottan kell(ett)
cselekedni, mert sajnos legalább 15 évvel
voltunk elmaradva a környezõ települések-
hez képest. 2002-ben mi úgy láttuk, hogy
szakmai koncepcióra, a város mûködtetését
és fejlõdését garantáló tervekre, elképzelé-
sekre és azok megvalósítására szövetkezõ
bátor politikai kiállásra van szükség. A la-
kossággal együttmûködve ezen az úton vé-
gig megyünk! A város vezetõinek, a telepü-
lés önkormányzati képviselõinek munkájuk-
kal Göd fejlesztését és biztonságát kell szol-
gálniuk. Én az állandó obstrukcióval szem-
ben az építkezésre, a település gyarapodásá-
ra, a gödiek boldogulására voksolok.

- Mindenki ezért dolgozik, csak legfeljebb
másképpen akarja megközelíteni a célt.

- Bárcsak ezt érzékelném a testületi dönté-
sek utáni politikai nyilatkozatokban is…
Már számtalanszor elmondtam, de ezúttal is
megerõsítem, hogy a pénzintézetek csak fi-
zetõképes önkormányzatnak adnak hitelt.
Már pedig Göd ebbe a kategóriába tartozik.

A vitatott kérdésrõl több ezer emberrel kon-
zultáltunk, a lakosság az önkormányzati hitel
mértékének ismeretében mondott igent a vá-
ros legjelentõsebb útépítési programjára. Rá-
adásul az ingatlantulajdonosok 72 ezer forint
önrészt is vállaltak, hogy ne kelljen még éve-
kig sáros utcákban közlekedniük. A lakosság
és az önkormányzat közös akaratából közel
22-24 kilométer utcát aszfaltozunk le nyár
végéig.  

- Az idei költségvetés milyen fejlesztések
megvalósítására ad lehetõséget? Polgármes-
ter úr! Ön szerint stabil a költségvetés?

- Uram, ha nem bíznék a szakmai mun-
kánk hitelességében, a város alkotó erejében,
vállalkozás élénkítõ ipari parkunk megvaló-
sításában, akkor nem javasoltam volna a te-
lepülés legjelentõsebb útépítésének megva-
lósítását a lakosságnak. Nem tagadom, hogy
én a határozott és bátor végrehajtást elõsegí-
tõ alapos elõkészítés híve vagyok. 

Egy milliárd értékû beruházások

A költségvetés megalkotásánál a legfonto-
sabb szempontként a város, az intézmények,
az iskolák biztonságos mûködtetetését tartot-
tuk szem elõtt. A három legjelentõsebb fej-
lesztésre – út és bölcsõde építés, valamint a
termálfürdõ épületének cseréje a hozzákap-
csolódó úttal – közel egy milliárd forintot
fordítunk. A vízelvezetõvel készülõ utak épí-

tése mintegy 600-650 millióba kerül, a böl-
csõde építésére 240 millió forint vissza nem
térítendõ állami támogatást nyertünk a kor-
mánytól, melyhez biztosítjuk a 20 millió fo-
rint önrészt. A strand fogadó épületének cse-
réjére és a termálfürdõhöz vezetõ út megépí-
tésére 80 milliót költünk. A fejlesztésnek kö-
szönhetõen a gödi termálfürdõ megõrzi von-
zerejét a régió fürdõit látogató vendégek kö-
rében, növeli a város bevételeit. Összegzés-
képpen azt a szilárd alapokon álló szakmai
véleményemet tudom önnel megosztani,
hogy a lakosság érdekét szolgáló fejlesztése-
ket akár hitelbõl is, de meg kell oldanunk.
Cselekednünk kell, hiszen erre hatalmaztak
fel bennünket választóink. Cselekednünk
kell, de felelõsséggel. S mi ezt a cselekvõ fe-
lelõsséget vállaljuk!

VETÉSI IMRE

A cselekvõ ember felelõsségével
Sándor István: A lakosság támogatja az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit

A Gödi Körkép áprilisi lapszámában készített összeállításunkban a Városi Önkormányzat Képviselõ-testületében helyett foglaló frak-
ciók fejtették ki véleményüket az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl.  A Fidesz frakció szerint „Nincs stabil lábakon a költség-
vetés”, a Pártoktól Független Képviselõk Csoportja „Tragikus a költségvetés idén” minõsítéssel illette a dokumentumot. A szocialis-
ták a beruházások, a fejlesztések folytatására helyezték a fõ hangsúlyt. 



6HÍREK - PÁLYÁZATOK

Túl vagyunk az árvíz okozta félelmen,
feszültségen. Nem volt könnyû, és itt
most elsõdlegesen nem a rendõrök
munkájára gondolok, hanem az állam-
polgárok, a vízügyi szakemberek, a Gö-
di Közterület Felügyelet, a polgárõrség,
a Településellátó Szervezet (TESZ), az
iskolások és tanáraik áldozatos és példa-
mutató viselkedésére, akikkel a nehéz
napokban találkoztak rendõreink. Külön
szeretném kiemelni a Közterület Fel-
ügyelet fáradtságot nem kímélõ segítsé-
gét, amely sokat jelentett számunkra, hi-
szen együttes erõvel sokkal könnyebben

tudtuk megoldani az árvízzel kapcsola-
tos feladatainkat. Göd város népe a Pol-
gármesteri Hivatal hatásos és jó szerve-
zése következtében egy emberként
mozdult és vonult a gátakra. Rendõri
szemmel nézve is példás volt az embe-
rek viselkedése. Egyetlen negatívumot
tudok megemlíteni az árvízzel kapcso-
latban. Az nem a védekezésben
résztvevõkhöz fûzõdik, hanem az úgy-
nevezett katasztrófa-turistákhoz, akik
autóikkal jöttek bámészkodni, és az ösz-
sze-vissza leparkolt jármûveik miatt a
homokot szállító tehergépkocsik csak

üggyel-bajjal tudtak lejutni a gátakhoz.
Utoljára, de nem utolsó sorban ki kell
emelnem a gödi vállalkozók önzetlen és
példaadó segítségét a védekezéshez biz-
tosított különbözõ gépek és teherautók
rendelkezésre bocsátásáért.

Most pedig hadd szóljak pár szóban
azon márciusi eseményekrõl, amelyek
bûncselekmény formájában fordultak
elõ Göd területén. Összesen kilenc tör-
vénybe ütközõ cselekmény történt a
tárgyidõszakban: három betörés, két lo-
pás, egy könnyû testi sértés, két veszé-
lyes fenyegetés, valamint egy oki-

rathamisítás. Tudom, hogy bûncselek-
ménybõl még egy is nagyon soknak
számít, de rendõri fejjel gondolkodva
egy ekkora város esetében ezzel a szám-
mal – egy ilyen nehéz, az ellenõrzéseket
korlátozó idõszakban – „meg lehetünk
elégedve”. Persze ezt is csak gondolati
síkon lehet értelmezni, hiszen bármeny-
nyi sok a rosszból, s a rendõr soha nem
pihenhet, minden pillanatban készenlét-
ben kell lennie, hogy megakadályozza
az elkövetéseket.

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
ÕRSPARANCSNOK

Együtt a gátakon
Összefogásra ösztönzött a vészhelyzet

Kedves Gyerekek!
A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat idén is 

ALKOTÓPÁLYÁZAT-ot 
hirdet ovisoknak, kisiskolásoknak 

és felsõ tagozatosoknak.

Téma:

„Ajándékok, melyekre vágyom” 
Az alkotásokat tetszõleges technikával készítheted.

Beérkezési határidõ: 2006. 05. 11.
Címünk: Felsõgöd, Ady u. 6.

Tel.: 06-27-532-165 
Kiállítás és eredményhirdetés: 

2006. 05. 15-én 17.00 órakor, a Dunaparti Nyaralóházak
(volt BM üdülõ) színháztermében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Göd Város Önkormányzat 
Képviselõ-testületének Közmûvelõdési és 
Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a

2006. évi mûvelõdési és oktatási céltámogatásokra

Pályázhatnak: a város oktatási – közmûvelõdési intézményei, kul-
turális együttesei, mûvészeti csoportjai, civil szervezetek, egyéni al-
kotók. Céltámogatás elsõsorban rendezvényre, és nem mûködés-
re igényelhetõ.  Mûködéshez a bizottság csak kivételes esetben,
egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri 
- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más

szerv támogatását, az igényelt összeget.

Pályázati ûrlapok 
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán igényelhetõk.

A pályázat a Polgármesteri Hivatal címére –2131 Göd, Pesti út 81.

2006. május 15-ig nyújtható be.

A felosztásra kerülõ keret összege: 500.000 Ft

A pályázatok elbírálására a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság
ülésén kerül sor, melyrõl írásos értesítést küldünk.
A pályázat és a pályázati ûrlap Göd város honlapjáról is letölthe-
tõ – www.god.hu

Göd, 2006. április 12.
DR. LÁSZLÓ DOMOKOS SK.

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS
A Képviselõ-testület Sport Bizottsága pályázatot hirdet a

2006. évi sport céltámogatásokra.

2006. május 15-ig nyújtható be.
A pályázati keret összege: 300.000 Ft
A pályázatok elbírálására a Sport Bizottság ülésén kerül sor, melyrõl
írásos értesítést küldünk.
Göd , 2006. március 29. Mudri József

Sport Bizottság elnöke

Pályázhatnak: a város oktatási,
közmûvelõdési intézményei, sport-
szervezetei, civil szervezetek, egyéni
kezdeményezõk.
Céltámogatás elsõsorban rendez-
vényre és nem mûködésre igényel-
hetõ.  
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- a tevékenység leírását, amelyhez

a támogatást kéri 
- a megvalósítás költségbecslését,

megjelölve a saját forrást, más
szerv támogatását, az igényelt
összeget.

Pályázati ûrlapok a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán igényelhetõk,
iIletve www.god.hu honlapról le-
tölthetõ.

A pályázat a Polgármesteri Hivatal
címére –2131 Göd, Pesti út 81.

Fo
to

: 
K

es
zi

P
re

ss



7 KÖZÉLET - VÁROSPOLITIKA

Göd ugye mindig a figyelem közép-
pontjában volt itt közel Budapesthez, a
Dunához, hétvégi pihenésre, nyaralásra
különbözõ szervezetek, állami szervek,
nagyvállalatok, minisztériumok, kuta-
tóintézetek választottá- Letõleg a part
menti területeket! A városnak, a Gödi-
eknek nem nagyon volt, s még ma is
csak hiányosan van lehetõségük, hogy a
Duna-parthoz férjenek, ott szórakozni
tudjanak, hiszen nem lehet végigjárni.
Nekem, mint régi felsõgödinek, az
egyik álmom és elképzelésem, hogy
amit nem használnak vagy nem tudnak
megfelelõen mûködtetni az állami tulaj-
donban, azt ideadják Göd városának –
és majd a város eldönti a további hasz-
nosítást - mondta Sándor István.
- Ez bizonyosan kapcsolható a
Dunaparti Üdülõhöz, amit visszaadtak
- bérleményként?

- Igen. De vonatkozik ez a felfogás
mindenre, ami Gödön jelenleg állami
tulajdonú, és kezelésre kiadott ingatlan.
Ezeket egy csomagban visszaigényel-
tük. A Belügyminisztérium üdülõjét
tízévi bérleményként sikerült „megsze-
rezni”. A kezelõjogot átvettük, de to-
vábbra is fenntartjuk az igényünket,
hogy azt végleg meg kívánjuk kapni.
Kb. 10 ilyen ingatlan érdekes szá-
munkra. 

- Ebbe a körbe tartozik a Walch-villa
(az egykor MHSZ-székház)?

- Szintén beletartozik. Most rá került
a sor, és a kezelõi jogát, nem bántva a
tulajdoni jogot, az önkormányzatra ru-
házták. A miniszterelnök úr aláírta a
szerzõdést, sok más hasonló ügy van az
országban, nem egyedi eset. És rögtön

érdemes tisztázni: nem kívánjuk értéke-
síteni, nem kívánjuk a benne folyó tevé-
kenységet gátolni vagy megváltoztatni.
Nem akarjuk megszüntetni a piarista in-
tézményt. Sõt egyetértünk velük. Nem
bevételt – nem jó magas bérleti díjat –
akarunk belõle. Ezekrõl szó nincs. És
nem kívánunk semmiféle konfliktusba
keveredni az iskolával! Annak idején az
önkormányzat is támogatta a kezdemé-

nyezést, hogy itt létrehozhassa a Piaris-
ta rend az iskolát. Mi is támogatjuk,
mert oktatási intézményrõl van szó. 

Elindítottunk egy folyamatot, mert
elég furcsa helyzet, hogy a város min-
den hasonló intézményének tulajdonjo-

gát az állam gyakorolja. Szeretnénk
megkapni azokat. Még a Kormány-
üdülõ tulajdonjogát is megkértük…
Egyszerre mindent nem lehet elérni,
csak folyamatosan. Jó lenne a követke-
zõ lépésbe a piarista iskola mellett lévõ
egyetemi oktatási központ tulajdonjo-
gát magunkénak tudni. 

- Milyen esély van arra, hogy az elsõ
gödi középiskolaként tekinthessünk a

Piarista Szakiskola, Kollégium és Gim-
náziumra?

- Szakközépiskola szintû a mûködé-
sük, és már érettségizni is lehet náluk.
Guba igazgató úrral tárgyalva megtud-
tam, hogy nekik bõvítési szükségleteik
vannak. Nincs kizárva a kézenfekvõ
megoldás, hiszen az ELTE területe van
mellettük. Sokkal egyszerûbb lenne, ha
az önkormányzat gyakorolna minden-
hol tulajdonosi jogokat.  ELTE-vel van
egy együttmûködési szerzõdésünk is,
amit az egyetem rektora és jómagam ír-
tunk alá. Õk is komolyan veszik pl. azt,
hogy a várost is kell szolgálnia annak az
ingatlannak, nem csak az egyetemi ok-
tatást. Egyességünk alapján évi kétmil-
lió forinttal támogatjuk õket, és ezért azt
kérjük, hogy a lakosság megtekinthesse
a kertet. Ki is alakítottak egy látogatási
vagy tanösvényt. Én bíztatok minden-
kit, hogy nézze meg, szép, érdekes, sok
különlegesség van ott.

- Polgármester úr jól ismeri a piaris-
ta iskolában, a mûhelyekben folyó tevé-
kenységet?

- Hogyne, többször is jártam ott. Né-
ha nyílt napon is, vagy az igazgató atyá-
val egyeztetett idõpontban. Õ körbevitt
és megnézhettem a mesterek és tanítvá-
nyok munkáját. Nagyon értékes tevé-
kenység folyik ott, szó nincs arról, hogy
mi ebbe bele kívánnánk szólni! Az elve-
inkkel nem férne össze.                   KKÉ

Biztos alapokon a Piarista Iskola
Az államtól kapott földterülettel az intézmény mûködtatését segíti az önkormányzat

Az országos választások során Sán-
dor István, Göd polgármestere, aki
a Pest megyei jelöltek között az
MSZP-pártlista 11. helyén szere-
pelt, országgyûlési képviselõi man-
dátumot szerzett. A pártja listáján
levõk közül öt fõnek egyéni mandá-
tumot elnyerve kellett Parlamentbe
kerülnie, hogy azáltal Sándor István
a 6. helyre jöhessen fel, s így meg-
legyen a széke a Tisztelt Házban. A
szavazás második körére egyedül
Deákné Fogarasy Valéria (MSZP)
és Gémesi György (Fidesz-MDF)
gödöllõi jelöltek helyzete maradt õt
érintve függõben. Az MSZP jelölt-
jének kellett ahhoz gyõznie, hogy
azzal lekerülve a pártlistáról való-
ban Sándor Istváné legyen az esé-
lyes pozíció. Így tehát egyetlen me-
gyei körzet, egyetlen személy sorsa
befolyásolta az õ helyzetét is. És
Gödöllõn az MSZP jelöltje gyõzött
az eddigi képviselõ és polgármester
személyével szemben… 

A választási hangulatról, a felté-
telezett esélyekrõl és arról kérdez-
tem polgármesterünket, hogyan élte
át a kampányidõszakot és a kétfor-
dulós választásokat. 

- Nem ”féltem”, mert nem volt
kormányváltó a hangulat. Bíztató-

nak tûnt, hogy Gyurcsány Ferenc
mellett sok fiatal feltûnt mindenfe-
lé, ahol megfordult: a kíséretében és
a hallgatóság közt egyaránt. Pártom

soraiban nem voltak idegesek az
emberek, a vezetõk – részünkrõl
„nem volt ideges a kampány”!

Szerintem Orbán Viktor sokat hi-
bázott. Például akkor is, amikor be-
jelentette a Budapest Minisztérium
létrehozását. Akkor el is veszítette a

fõvárost… Hogy a „nemzet orvo-
sát” maga mellé emelte, sokaknak
nem volt szimpatikus. Pozitívum-
ként megjegyzem, hogy viszont

Kövér Lászlót sikerült távol tartania
a választási eseményektõl. Valószí-
nûnek tartom, többen úgy gondol-
ták, hogy Orbán négyévente csak
ígérget – mondta Sándor István,
majd így folytatta:

- Az MSZP gyõzelmével olyan

helyzet alakult ki, melyben sok
mindent meg kell lépnie az új Kor-
mánynak – még most, frissiben,
amikor elfogadják az emberek a ré-
gi-új többségi kormánypártnak.
Ezek elsõsorban egzisztenciális
döntéseket követelõ, és szervezeti
változtatásokat hozó lépések kelle-
nek, hogy legyenek, melyek aztán
kedvezõ gazdasági-anyagi követ-
kezményekkel járnak. Gondolok
arra többek közt, hogy az önkor-
mányzatok számára is megvan a
szükséges pénzügyi fedezet, csak
hozzáférhetõvé kell tenni azokat!

Saját képviselõi helyemmel kap-
csolatban elmondhatom, hogy elõ-
ször nem látszott esélyesnek a beke-
rülésem. Mivel Gödöllõ nagyban
MDF-orientáltságú város, inkább
volt eltételezhetõ az eddigi képvise-
lõ, Gémesi György ismételt gyõzel-
me. De mégis Fogarasy Valéria lé-
pett helyette a parlamenti szõnyeg-
re. 

Országgyûlési képviselõként úgy
kívánok regnálni, hogy az minden-
képpen aktív, erõs lobbi-tevékeny-
séget folytató képviselõi személyi-
séget jelentsen. 

KISS-KÁSA ÉVA

Nem volt kormányváltó hangulat
Sándor István országgyûlési képviselõ
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8MÛVELÕDÉS - KÖRNYEZET

Az elmúlt évtized régészeti ása-
tásainak köszönhetõen a hun ku-
tatás sok új tárggyal gyarapodott
Szibériában, Mongoliában és Kí-
nában. Ezek közül egyik legjelen-
tõsebb esemény az volt, miszerint
a kínaiak feltárásokat végeztek a
déli hunok viszonylag épen ma-
radt városmaradványánál,
Tongwanchengnél. A várost a déli
hunok alapították, amelynek né-
hány része elég jól megõrzõdött,
látható a város külsõ és belsõ fal-
erõdítménye, sõt néhány lakóház
is

A déli hunokról érdemes szólni,
mert sokan úgy tartják, hogy azok
beleolvadtak a kínai társadalom-
ba, holott a kutatások szerint a
VII. VIII. századig meg tudták
õrizni önállóságukat

A hun birodalom Kr. e. az I.
században kettévált. Az északi hu-
nok Mongolia területén éltek, in-
nen vándoroltak nyugatra, ill. Eu-
rópába. A déliek elfogadták kína
fennhatóságát és többnyire határ-
õr szolgálatot teljesítettek, vala-
mint az elit lovas alakulatokat ve-
zették. A kínaiak tartottak a hu-
noktól, ezt bizonyítja, igyekeztek
széttelepítésekkel egységüket
megbontani. Az északi és déli hu-
nok teljesen nem különültek el

egymástól. A III. században ter-
mészeti katasztrófa idején sokan
vándoroltak északról a déli hu-
nokhoz, de elõfordult fordított
eset is.

A déli hunok történetét a kínai
történészek négy részre osztják

fel: Kr. e .I- Kr. u II. századot a
Han-dinasztia korának tartják,
amikor is a hunok kínai fennható-
ság alatt éltek. A Kr.u. II. század
végétõl a III. század elejéig a hu-
nok megkezdték önnálósodá-

sukat, míg a IV. század- V. század
elsõ felében volt a déli hunok
fénykora

A déli hunok a III. század végé-
tõl erõsödtek meg, 304-ben önálló
hun dinasztiát alapítottak.

Tongwancheng a Da Xia di-
nasztia fõvárosa volt mely 413-
417 között épült. Bár a dinasztia
nem volt hosszú életû, de épített
örökségük még hosszú évszázad-
okig létezett.

A város neve csak kínaiul ma-
radt fenn, de a krónikák alapján
fehér falai után „Fehér városnak”
is nevezték. A Fehérvár elnevezés
nagyon fontos a korai belsõ-ázsiai
lovas nomád civilizáció történeté-
ben, több Fehérvár nevet isme-
rünk, mind a régi hun területeken,
mind kelet Európában, így Ma-
gyarországon is.

Tongwan város falait délrõl
erõsítették meg, ahol a kínaiakkal
voltak határosak. Magyar szem-
pontból fontos lehet a fal építésé-
rõl szóló legenda, melynek lénye-
ge a következõ: ha a falon lyukat
lehetett fúrni, akkor megölték an-
nak építõjét és testét beépítették a
falba. A kínai krónikában szereplõ
hun motívum, miszerint a gyenge
falat emberáldozattal erõsítették
meg, a magyar Kõmûves Kele-

menné balladában is megtalálha-
tó. Ez a motívum a Sárga folyótól
a Kárpát-medencéig ér el.

Tongwan még a VI. században
is a selyem út egyik központja
volt, jól védhetõ helyen épült, a
várost hatalmas méretû 16-30 m
széles külsõ falak védték. A fala-
kon belül máig épen maradt lakó-
épületek találhatók, melyek jól
mutatják hogyan éltek egykor a
városi hunok. A lakások berende-
zésébõl látható, hogy a szobában
központi helyet a tûzhely foglalta
el akár csak a lovas nomádok által
használt jurtában.

A déli hunok fõvárosa 994-ig
lakott volt, kérdés azonban to-
vábbra is, hogy a városban az õs-
lakos hunok vajon meddig éltek
folyamatosan. A X. század után a
lakók tömegesen elhagyták. a vá-
rost, valószínüleg természeti csa-
pás miatt. Elképzelhetõ, hogy ho-
mok vihar temette be. Itt megsza-
kad a déli hunok története, végleg
eltûnnek a kínai forrásokból.

Tongwancheng város valamint a
vele összefüggõ kínai források ta-
nulmányozása a hunok történetérõl
fontos adatokat közöl, melybõl né-
hány összefüggésbe hozható a ma-
gyarság õseinek számos szokásá-
val.                LEJEGYEZTE: M. GY.

Östörténet III.
Obrusánszky Borbála: Az ázsiai hunok déli fõvárosa, Tongwancheng

A fiatal keletkutató, 
Obrusánszky Borbála

A felsõgödi posta elõtt, az
Ady Endre utcában, s a közeli
Bozóky téren fákat ültettek
Ilyés Gizella környezetvédelmi
tanácsnok szervezésében abból

a pénzbõl, melyet pályázaton
nyert el erre a célra az önkor-
mányzat. A posta elõtti fákat
sajnálatos módon „idegen ke-
zek” még az ültetés éjszakáján
kiásták és ellopták – nem elég-
gé elítélhetõ módon. Szerencsé-

re másnap, a megmaradt pénz-
bõl sikerült pótolni. Õszintén
remélem, hogy a fotók elkészül-
te óta nincs ismét hült helyük a
facsemetéknek! Nemrégiben
(poénként) megkaptam egy
olyan levelet ábrázoló fotót,
melyben egyik településünk ve-
zetõje kéri a közterületekre ki-
ültetett növények dézsmálóit
valami hasonló szöveggel:

„Tisztelt Növényeket Kiásó Pol-
gárunk!
Kérem, hogy ne folytassa a par-
kokba, középületek elé kiültetett
növények eltulajdonítását. Ha
nincs rá pénze, hogy beültesse
kertjét, jelentkezzen nálam! Én
szívesen megveszem magának,
amire szüksége van kertjéhez.

Aláírás”

Ezt itt Gödön is megtehetjük.
Biztosan segítenek a képviselõk
is, és vagyunk néhányan, akik
szívesen összedobunk néhány
száz forintot, csak hagyják bé-
kében azt, ami ha kicsit is, de
javítja városunk összképét. (Te-
lefonszám az impresszumban.)

KÉP ÉS SZÖVEG: KÁSA ÉVA

Fásítás – fásítlanítással?
Szalma Edit és Szegedi Kata illusztráto-
rok tematikailag nagyon egységesnek
mutatkozó mûalkotásait csodálhatják
gyerekek és felnõttek egyaránt – még
május 12-ig – a dunakeszi Duna-parti la-
kótelepen, a Körösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában (Garas u. 26.). Ahelyszín
a mesekönyvek lapjaira készült, vagy az
egyébként is vidám képek számára ideá-
lis, és biztos a közönségsiker!

A grafikus és illusztrátor szakmában is
mindkét mûvész igen eredményes és el-
ismert. Szegedi Kata sorban nyeri a Szép
Magyar Könyv és hasonlóan rangos,
nemzetközi pályázatok illusztrátori kate-
góriájában az elsõ helyezéseket. Szalma
Edit többek közt a tipográfiai Kassák-dí-
jat, az IBBY-díjat és a Magyar Grafikus-
mûvész Szövetség díját nyerte el. Mind-

ketten bemutatkoztak Bolognában a 30
legjobb magyar grafikus mûveit is felvo-
nultató kiállításon. Nagyszerûek, saját stí-
lusuk karakteresen jellemzi õket. Egyi-

kük inkább modern, másikuk inkább ro-
mantikus kifejezésmódot használ. A pro-
fik könnyedségével képviselik lelki alka-
tukat, a két különbözõ látásmódot, ami
tulajdonképpen nem is kettõ, hanem egy:
öröm, és vidám idõtöltést jelent kiállítá-
suk, mely a mindannyiunkat elbûvölõ,
áhított és mesésen valós világot közvetíti
számunkra.
Szerezzenek egy kellemes délelõttöt,
esetleg délutánt gyermeküknek, unoká-
juknak vagy önmaguknak, és merüljenek
el a csodában…

KKÉ

Mesés képek 

Szalma Edit alkotása

Szegedi Kata alkotása
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9 TÖRTÉNELMÜNK

A „Nándorfehérvári viadal” 550.
évfordulójára, azaz a diadalra
emlékezõ ünnepi hangulatban
gyülekeztek városunk minden
korú és „rangú” lakói a Dunapart
Üdülõ színháztermében, a Gödi
Konzervatív Baráti Kör meghí-

vásának eleget téve – de még in-
kább az eddig nem ünnepelt ese-
mény hajdan volt hõseinek tisz-
telete által vezérelve. A gödiek
kedves vendégeket üdvözölhet-
tek az újpesti Bródy Imre Gim-
názium tanárai és diákjai szemé-

lyében (több közös kirándulásról
jó néhányan személyesen is is-
merjük õket). Ez alkalommal az
ünnepi mûsor és az emlékezõ
elõadások szerzõi-elõadóiként
voltak körünkben. Megnyitó be-
szédében a fõszervezõ, a gödi
Farkas Márton tanár úr hálát
adott a Mindenható Úrnak, hogy
„végre ezekrõl a nagy és történel-
mi sorsfordulókról beszélhetünk,
megemlékezhetünk, sõt meg is
ünnepelhetjük azokat. Mégis, ha
belelapozunk a történelmi köny-
veinkbe, azt észleljük, hogy még
mindig nem kapnak elegendõ
hangsúlyt, hiányosan leegyszerû-
sítetten szerepelnek nemzetünk
történelmében a megtörtént ese-
mények, amelyek évtizedekre
vagy évszázadokra meghatároz-
ták nemzetünk sorsát. A magyar

történelmi események szerves
egységben fejlõdtek együtt Euró-
pa és a szomszédos országok tör-
ténelmével, amelyben az esemé-
nyek befolyásolták egymást.
Ezen események történelmi té-
nyekké is váltak. A békés egymás
mellett élés, a kölcsönös tisztelet
elve nem jogosíthatja fel a politi-
kai rendszereket vagy azok ki-
szolgálóit, hogy „a barátság oltá-
rán elhallgassák, feláldozzák az
egyik vagy másik fél kárára a tör-
ténelmi igazságot”. Ideje lenne,
hogy a XXI. században végre kö-
zös asztalhoz üljenek a történé-
szek – és nem a politikusok! –,
hogy az igazságról, a valóságról
írjanak történelemkönyveket.

A házigazda két történelem-
szakos tanárkollégája az ünne-
pelt eseményhez kapcsolódóan
tartott igen komoly tartalmú,
színvonalas és érdekfeszítõ elõ-
adást: Kapisztrán János szerepe a
nándorfehérvári csatában címmel
Király Béla tanár úr, A nándorfe-
hérvári csata jelentõsége címmel

Hirmann László tanár úr emléke-
zett az 1456-ban történt esemé-
nyekre.

A mûsor szereplõi a Bródy
gimnazisták közül Szemessy Kin-

ga (vers), Komjáthy Jenõ (vers),
Hám Bertalan (vers), Üveges Ré-
ka (vers), a Demjén András tanár
úr vezette kamarakórus tagjai
(népdalok), Farkas Nagy Nóra
(modern tánc-balett), Király Or-
solya és Fodor Krisztián (klasz-
szikus tánc) voltak. Népi tánc-
csokrokat adtak elõ a gödi Né-
meth László iskolások Boldog

Mónika tanárnõ vezetésével.
Népdalcsokrot énekelt Szegedi
Sándor – majd segítségével kö-
zösen énekelt az egész közönség. 

KÉP ÉS SZÖVEG: 
KISS-KÁSA ÉVA
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10OKTATÁS - NEVELÉS 

Alig telt el egy év, alig ocsúd-
tunk fel, hogy kicsiny ütõseink
milyen sikeresek voltak 2005.

tavaszán a Váci Ütõhangszeres
Versenyen, és a folytatás, íme itt
van. Ez év tavaszán, április 7-9.
között rendezték meg Gyõrött az
V. Országos Maros Gábor Zene-
iskolai Szóló- és Duó Ütõhang-
szeres Versenyt. Iskolánk mind
szóló-, mind duó kategóriában
képviseltette magát.

A három napos versenyt ko-
moly felkészülés, sok energiát,
türelmet és gyakorlást igénylõ
idõszak elõzte meg. Számomra
már az iskolán belül rendezett
„mûhelykoncert” elárulta, a fiúk
Stefán Tivadar tanár úr vezetésé-
vel nagyon komoly anyaggal ké-
szültek mind a kisdob-, mind a
dallamhangszer kategóriában.

Az elsõ versenynapon Besze

Márton és Pivarnyik Péter a kis-
dob-verseny I. korcsoportjában
léphetett a szigorú szakmai zsûri

elé. A bírák a részrehajlás legki-
sebb lehetõsége nélkül elfüggö-
nyözve hallgatták a versenyzõ-

ket, s így hozták meg döntésü-
ket. Elsõk a gödi gyerekek!

A szombati nap további sike-
reket tartogatott számunkra. Dal-
lamhangszeren mutathatta be tu-
dását Muszkatal István (2.o.) és a
már kisdobban nyertes Besze
Márton és Pivarnyik Péter (1.o.).
A babérokat ismét a gödi ütõsök
aratták. A szakmai közönség áll-
va tapsolt a kis mûvészeknek. A
zsûri döntése alapján Besze

Márton és Pivarnyik Péter szóló
kategóriában az országos ver-
seny I. helyezettje. Muszkatal
István szóló kategóriában orszá-
gos III. helyezett lett. Tanáruk
Stefán Tivadar munkáját ver-
senybírák a váci verseny után
már másodszor Tanári Különdíj-
jal jutalmazta.

A három napos szakmai prog-
ramsorozat záró rendezvénye a
gálakoncert volt, melyre a ha-

gyományokhoz híven a zsûri je-
löli ki a fellépõket a legjobbak
közül. Mindhárom növendékünk
óriási sikert aratva lépett fel is-
mét, s felszabadultan, önfeledt
örömmel, hibátlan játékukkal ör-
vendeztették meg a szakma
nagyjait újra.

A magam és iskolánk nevében
köszönöm Stefán tanár úr áldo-
zatos felkészítõ munkáját, a gye-
rekeknek a kitartó, szorgalmas

gyakorlást, a szülõknek a sosem
lankadó, biztató hátteret! Na-
gyon büszkék vagyunk mindan-
nyiótokra!

Ettõl szebb születésnapi aján-
dékot el sem képzelhettünk vol-
na az iskola 10. jubileumi évé-
ben. További szép sikereket,
eredményes fellépéseket kívá-
nunk!
ONOZÓNÉ KOVÁCS GABRIELLA

Mûvészeti igazgatóhelyettes

Jubileumi sikerek a Németh László Iskolában

A Németh László iskola mûvészeti tanszakainak jubileumi ren-
dezvényei a lapzárta idején még tartanak. A tanári hangverseny, a
táncest, a néptánc és a kreatív gyermektánc szakok növendékeinek
bemutatója és a képzõ- és iparmûvészeti tanszakok kiállításának
megnyitója már lezajlott, azonban hátra van még néhány jeles
esemény, melyekrõl  összefoglalóan beszámolunk következõ lapszá-
munkban.                                                       KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

10 éves a mûvészetoktatás 
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11 SZABADIDÕ

Március 21-én hivatalosan is be-
köszöntött a tavasz, melyet a
Lenkey úti óvodás gyerekek

nemcsak a napsugár melegén,
hanem a szívükben is érezhették
a már hagyományos Évszak
Hangverseny és Ovigaléria-
megnyitó ünnepségsorozaton.

A Németh László Általános
Iskola és Mûvészetoktatási in-
tézmény zenetanárai és diákjai
évrõl-évre visszajáró vendégei
az óvodánknak. Mûsoruk tavasz-

váró és tavaszi dalokból, azok
hangszeres kíséretébõl állt. Igazi
meglepetés volt a gyermekeknek
az óvodai dolgozók énekkara ál-
tal nyújtott többszólamú, vidám
hangulatú tavaszi dalcsokor.

Délután az Ovigalériában
Véninger Margit keramikus mû-
vész gondosan és sok szeretettel
összeállított kiállítás-megnyitó-

ján vettek részt óvodásaink és
szüleik. A kiállított anyag a sze-
retetet és a közelgõ ünnepekre
való ráhangolódást közvetítette.
A keramikus mûvésznõ szemé-
lyes jelenlétével tisztelte meg az
érdeklõdõket.

Április 1-jén, szombaton si-
keres játszóházi foglalkozást tar-
tottunk az óvodában. Vidám, de-

rûs hangulatban készültek a kü-
lönbözõ tárgyak, ajándékok a
húsvéti ünnepekre.

Nagyon örülünk, hogy ezek-
hez a jeles napokhoz kapcsolódó
játszóházi foglalkozásokat egyre
több család látogatja, ahol együtt
tevékenykedik gyermek, szülõ,
óvodapedagógus.

TOLNAI KATALIN, 
1. sz. Óvoda 

vezetõhelyettes

Tavaszi zsongás

Már elmúlt a Farsang ideje, hangu-
lata azonban még sokunkban él.
Különösen, ha elõvesszük az önfe-
ledt szórakozásról, bolondozásról,
jelmezversenyekrõl, eszem-iszom-
ról és az esetleg hajnalig tartó tánc-
ról készült fotókat!

Az Új Horizont Irodalmi Klub
tagjai a felsorolt jellemzõ farsangi
szokásokról Dr. Erdélyi István ta-
nár úr elõadásában hallhatott ke-
véssé ismert és sosem gondolt ér-
dekességekkel kiegészítve. Szólt
rigmus, vers és ének a tréfás, télbú-
csúztató vidámságról, a tavaszvá-
rásról. Vendégeik voltak Semes-
Bogya Eszter (ének) és Vincze Jó-
zsef  (gitár) és Dézsi Yvett török-
táncos lányaival.

Mivel a Farsang az év elsõ báli

szezonja, a felsõgödiek Konzerva-
tív Baráti Köre hagyományteremtõ
jelleggel Batyus Bált rendezett,

ahová mindenki vitt valami finom-
ságot. A Németh Lászlós néptán-
cosok teremtette igazi táncos han-
gulatot számukra. 

Az alsógödi  Kertbarát klub is
jelmezes farsangi bálra invitálta
tagjait, ahol büfé, élõ zene, tánc és
tombola várt mindenkit. 

A Napos Oldal nyugdíjas klub
tagjai is megtartották saját farsangi
mulatságukat. Ötletes jelmezekben
(pl. miniszoknyába beöltözve!), jó
hangulatot teremtve beszélgettek,
különbözõ mûsorszámokkal szóra-
koztatták egymást. Egyikük egy fi-
atal versenytáncossal lépett par-
kettre, s tartott táncbemutatót! 

A Lions Club szervezésében egy
busznyi társaság a Velencei Karne-

válon járt. Acsepergõsen indult nap
délre erõt vett magán, s felhõtlenül
élvezhettük a lagúnákra épült város
szépségeit, gazdag örökségét és a
jelmezesekkel való találkozásokat.   

KKÉ

FOTO: LS, KÉ

Alsó, Felsõ és Velence
Farsang és karnevál a világ
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A József Attila Mûvelõdési Ház-
ban a lap megjelenésének idejé-
ben, május 17-
ig még megte-
kinthetõ az a jó-
tékonysági kiál-
lítás, melyre a
k ö r l e v é l b e n
megkeresett gö-
di alkotók, illet-
ve – elsõsorban
amatõr – mûvé-
szek hozták el
mûveiket. A ki-
állítás célja, az
eladott alkotá-
sok árából meg-
t á m o g a t v a ,
hogy hasonló
bemutatkozásra egyre többeknek
legyen alkalma. Így kiállítások

rendezésére, ugyanakkor azon
társak segítése lenne a feladat,
akiknek gondot jelent pl. egy
kép bekereteztetése.
A gondolat Határiné Koczka Ilo-
nától és Garro G. (Gerõ) And-

rástól ered, akik megkeresve
Sándor István polgármestert sze-
mélyében támogatójukra leltek.
Szintén értékelve a nemes célt
melléjük álltak azok a dunakeszi
társaik is, akik a meghívásra
örömmel jöttek a szomszédos
városba felajánlva az elhozott
kiállítási tárgy bevételét, vagy
annak egy részét. Ez szinte már

baráti gesztusként értékelhetõ,
hiszen a gödiek és a dunakesziek

között a több közös bemutatko-
zás során már barátság alakult
ki.
Garro G. András festõmûvész
megnyitóbeszédében kiemelte
azt, hogy mennyire fontos sza-
bad utat adni a kiben-kiben rejlõ
és kikívánkozó alkotóerõnek,
közölni kívánt gondolatnak vagy
érzésnek. Ebben saját maga is
nemes feladatának érzi, hogy
akik tanult mesterségbeli tudás-
sal bírnak, melléálljanak az út-

mutatásra vagy egyszerûen csak
bíztatásra szoruló azon társaik-
nak, akik meg merik próbálni az
önkifejezésnek ezt az útját, illet-
ve társuljanak azokkal, akik
hosszú évek óta, elismert amatõr
alkotóként vesznek részt kiállítá-
sokon. Kéri a jelen nem lévõ
mûvésztársait is, hogy a késõb-

biekben csatlakozzanak e célok
megvalósításához.
A megnyitóünnepség szintén a

barátság jegyében zajlott. Göd
polgármestere a választási elõ-

készületekhez kapcsolódó más
rendezvényrõl
igyekezett el-
jutni a megnyi-
tóra, s jelenlé-
tével megtisz-
telte az ese-
ményt. Sokan
már ismerõs-
ként üdvözöl-
hették a Duna-
keszirõl érke-
zett elõadókat.
Babják Anna-
mária színmû-
vésznõ alkalomhoz illõ verssel

köszöntötte a megjelenteket,
majd Vincze József – lemezszob-

rász – megzené-
sített verseit kö-
zösen énekelték
a szerzõvel. A
dallamot és a gi-
tárkíséretet is
maga a versíró
„szolgáltatta”. 
A kiállítók:
Antalné Király
Klára – gobelin,
Bajor Tamás –
ola j fes tmény,
C s i z m a d i á n é
Klára – selyem-
f e s t m é n y ,
Czadró Katalin

– tûzzománc, Garro G. András –
airbrush és oljfestmény, Gerand
(Gerõ Ambrus) -  airbrush, Han-
gya Anna – olajfestmény,
Kálmánné Herr Ilona – tûgobe-
lin (petit point), Koczka Ilona –
olajfestmény, Dr. Koó Éva – ve-
gyes technika, Magyar Miklós –
olajfestmény, Méhes Balázs –

tempera-filc, Nyiri Erzsébet
– pasztell, Oszetzky Szilvia
– selyemfestmény, Ricz Jó-
zsef – grefiti, Szepessy Fe-
renc olajfestmény, Szlapák
József – olajfestmény, Turu
Erzsébet – olajfestmény. 

KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

Jótékonyság újabb találkozásokért
Kiállításmegnyitó és alkotóbaráti találkozó



13 KÖZTÜNK ÉLNEK

Kultúra apostolai
Kiállításmegnyitó és alkotóbaráti találkozó

A József Attila Mûvelõdési
Ház igazi mûvelõdési mûhely
Gödön. Minden rendben is lenne
vele, ami a tartalmi munkát ille-
ti, csak az épületet nõtte ki az in-
tézmény. Droppán Györgyivel
(képünkön), az igazgatóasz-
szonnyal beszélgettem minder-
rõl.

- Kérlek, néhány szóval
mondd el, „milyen a kapcsola-
tod” Göddel, s mivel foglalkoz-
tál, mielõtt igazgató lettél. 

- Gödi vagyok, itt születtem,
ide jártam bölcsõdébe, óvodába,
iskolába. Ugyan még „sima”
volt az általános iskola, de ott
kézilabdáztam 10 éves koromtól
tizenegynéhány évet: benne vol-
tam abban a csapatban, ami NB
II B-s lett. Bagócsi Sándor tanár
úrral kezdtem, majd egy-két
edzõváltás után ismét vele dol-
goztunk. (A múlt évben õ újra
visszatért a kézis lányokhoz…)
Utána középiskolába Pestre jár-
tam, cipõipari technikus vagyok.

Utána óvónõnek készültem,
de „semmi hangom”, ezért nem
vettek fel a képzõbe. Így maradt
a másik megjelölt iskola. Nem
bántam meg, jó osztályom is
volt, meg itt most van mindenfé-
le kicsi, nagy... A különbözõ kor-
osztályok pótolják a vágyott
óvodásokat. Sõt, hamarosan lesz
saját leendõ óvodásom, akit júni-
usra várunk. 

- Hogyan kerültél a József At-
tila Mûvelõdési Házba?

- A cipõipari iskola után átkép-
zésre jártam. Tanultam németet
is, van szóbeli középfokú nyelv-
vizsgám. Véletlenül tudtam meg,
a szomszéd nénitõl, hogy ide
népmûvelõt keresnek. Eljöttem,
felvettek, azóta itt vagyok. Varga
Gyula volt akkor az igazgató, õ
tette lehetõvé – a ház fizette a
tandíjat – hogy elvégezhessem
munkám mellett a fõiskolát. 

- Amikor ide jöttél dolgozni,
milyen munkaköröd volt a veze-
tõi beosztás elnyeréséig? Ho-
gyan fejlõdött a pályád a mai
”csúcsrajárásig”? 

- 1994-tõl népmûvelõ voltam,
mindenes: szerveztünk, plaká-
toltunk stb. Két-három évre rá ír-
tak ki pályázatot a könyvtár és a
Mûvelõdési Ház vezetõi
helyeire.’97. augusztus 1-én vá-
lasztott meg igazgatónak elõször
az illetékes önkormányzati bi-
zottság, majd a testület. Jövõre
kell pályáznom, ez 5 évenként
ismétlõdik.

Az elsõ pályázatnál még nem
volt komoly elképzelésem, kicsit
több programmal folytatni sze-
rettem volna azt, amit addig tet-

tünk. Szerencsém is volt, és me-
net közben sokat tanultam. A
nyári alkotótábor két osztállyal
már mûködött, s mi Szabó
Imréné Zsuzsával megszervez-
tük a második-harmadik nyáron
is. Fejlõdött évrõl évre, mindig
egy csoporttal több.

- Hogyan áll össze egy rendez-
vény? Mindennek megvan a sa-
ját felelõse? Hogyan osztjátok
be magatokat a székpakolástól a
hangosításon át a kapcsolattar-
tó, szervezõ feladatokra a ven-
déglátó háziasszony protokollá-
ris szerepéig?

- Ez csapatmunka. Amikor
megválasztottak, két ügyes em-
ber, Zsuzsa és Kisné Csekõ Eri-
ka, állt mellettem. Most vagyunk
öten Mohai Ildikóval és
Czinóber Klárival. A csapatmun-
kában kiteljesedhet bárki. Min-
denkinek vannak erõsségei, amit
megpróbálunk felhasználni:
Zsuzsa például a pályázatokat ír-
ja, Erika a kézmûves dolgokban
van benne, Klári a néptáncos, Il-
di mindenhol besegít, ahol tud.
Nekem például nagyon nagy se-
gítség az adminisztrációban.
Mindig vannak ötletek, ki mit
szeretne. Sokszor mi találjuk ki,
mit szeretnénk, aztán együtt
megvalósítjuk. Ehhez az épület
„korlátai” és a pénz szab határo-
kat. Sajnos ez a hely nagyon ki-
csi, már óriási szükség lenne egy
nagyobb, jobban mûködtethetõ
mûvelõdési házra. A március 15-
ei ünnepély jól példázza, hogy
nem fértek be az emberek… Pe-
dig ez csak ünnepség volt. Elõ-
fordult, hogy belépõjegyes elõ-
adásra volt kicsi a színházterem.

Az  Ady-klub helyzete sem
egyszerû: ott is minden nap négy
órától este 9-ig, 10-ig folyamato-
san tanfolyamok, klubok mû-
ködnek. Sokkal szebb lenne be-
pucolva, rászorulna egy parketta

felújítás is… És a környezetén
változtatni, egy kicsit parkosíta-
ni. De ennek ellenére ott is na-
gyon jó rendezvények vannak,
sok gyerek jár, cukorbeteg klub
is van, „rokisok”… sok a látoga-
tó.

- A ti munkátokat mennyire is-
merik el azok, akik ide járnak a
házba, és mennyire értékelik az
önkormányzatnál? 

- Úgy érzem, hogy a látogatók
nagyon értékelik, és érzik, hogy
mi mindent megteszünk, hogy
biztosítsuk a megfelelõ hátteret a
mûködéshez. A múlt héten a bi-
zottság egyhangúlag elfogadta a
beszámolót, és azt mondták,
hogy meg vannak elégedve a
munkánkkal. Ám a képviselõk
egy része nem ismeri teljes egé-
szében, hogy mit csinálunk, és
hogy milyen problémákkal küz-
dünk. Az emberek nagy része
pedig nem tudja, hogy egy épü-
letben különállóan dolgozik két
intézmény. Külön vezetéssel,
külön költségvetéssel, külön
programokkal, külön problé-
mákkal. 

- Valamit mondj arról, légy
szíves, mint jelent nektek, hogy
az egész városnak kulturális éle-
tének döntõ részét szervezitek!

- Én azért teszem ezt, mert
szeretem. Nem maradtam volna,
ha nem érezném, hogy megéri.
Ha teszem, szeretném jól tenni.
És sikerült olyan csapatot létre-
hozni, akikkel jól és könnyen tu-
dunk dolgozni… Most még má-
jus közepéig dolgozom, amit tu-
dok, elõre lerendezek. A többiek
is tisztában vannak a feladatok-
kal, megbízom a munkájukban.
Zsuzsa lesz helyettem, neki van
szakirányú felsõfokú végzettsé-
ge (mûvelõdésszervezõ). Nyu-
godt vagyok, hogy minden úgy
fog menni, mint eddig, lesznek
ezután is új ötletek. 

- Jövõre kell újra pályáznod,
úgy tervezed, hogy addigra visz-
sza is jössz?

Igen, addigra vissza szeretnék
jönni. Majd a nagymamák bese-
gítenek, aztán néha behozom
magammal, egy év után pedig
bölcsõdébe fogom hordani. Ha
visszajöttem, mindenféleképpen
erõsíteni szeretném, ami most
van. És rá kell hajtani az új mû-
velõdési házra, mert vannak még
ötleteim.

- Mi múlik rajtad az új mûve-
lõdési ház megépítésébõl?

- Sajnos semmi más, mint a
lobbizás. Tudniuk kell a testület-
ben is, hogy milyen kicsi az épü-
let, még annyi mindennel tud-
nánk színesíteni… Itt a népi vo-

nal, a népmûvészeti alkotótábor,
a néptánc. A népzenei vonalat
nem tudjuk fejleszteni, mert
nincs rá hely. Ugyanakkor olyan
erõs a néptánc csoport, hogy bár-
milyen fesztivált ide hozhat-
nánk, de arra nincs lehetõség.
Esetleg felsõoktatást is elkezd-
hetnénk: a Munkaügyi Központ
által is támogatott elképzelés
bármi, ami a délelõtti órákban
lenne, és a technikai hátteret is
biztosítani kell.

- Elég színvonalas zenei kép-
zés van Gödön, zenei fesztiválo-
kat is ide lehetne hozni, mint
ahogy az akusztikusgitár feszti-
vált évrõl-évre. Õk úgy ahogy el-
férnek ezen a színpadon, és eb-
ben a teremben a nézõk. De na-
gyobb rendezvény már… 

- Erre mondják, hogy minél
nagyobb, annál nagyobb a lehe-
tõség.

- Lenne rá nézõközönség itt
Gödön?

- Szerintem igen. Egy kis mar-
keting munkával megoldható
lenne. Csak most még vigyázni
kell a túl nagy toborzással… Ta-
valy plakátoltunk, szórólapoz-
tunk a gitárfesztivál elõtt. Vácon
voltak csütörtökön, hozzánk
szombaton jöttek, és nem fértek
be az emberek. Azt mondták,
hogy kérnek kedvezményt, és le-
ültek a földre, a színpad elé. Úgy
gondolom, ennél „kézzelfogha-
tóbb” bizonyíték nem kell arra,
hogy igényelnék a gödiek a szín-
vonalas, mûfaját tekintve na-
gyobb színpadot igénylõ pro-
dukciókat. A közönség létszáma
pedig éppen a  mûfaj és a színvo-
nal függvénye lehet. 

Azért most is igyekszünk
megtenni minden tõlünk telhe-
tõt. A lehetõségbõl próbáljuk ki-
hozni a maximumot – és ebbe
beletartozik a szervezéstõl a kö-
zösség építéséig még a saját ke-
zû takarítás is. Nekünk ez a lét-
formánk, ebben élünk…

- Akkor legyen ez a záró gon-
dolat, hiszen ennél tömörebben
nem is lehet megfogalmazni
mindazt, amit a József Attila Mû-
velõdési Ház öt dolgozója – nõk,
feleségek, családanyák vala-
mennyien –, Droppán Györgyiék
csapata Gödön megvalósít. Kö-
szönjük nekik! 

Jó egészséget kívánunk a baba
megérkezéséig – aztán pedig sok
boldogságot, és várjuk vissza
Györgyit a terrakotta színû ház-
ba.  Vagy még inkább egy mi-
elõbbi új mûvelõdési házba. S ez
a kívánság már valamennyi gö-
dinek is szól!
KÉP ÉS SZÖVEG: KISS-KÁSA ÉVA
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2006. április 11-én rendhagyó,
interaktív kiállítás-megnyitóra
került sor, amelyet Zajácz Tamás
kérésére egy újságíró „vezetett
le”. Kiss-Kása Éva, a Gödi Kör-
kép fõszerkesztõje kérdéseket in-
tézett a mûvészhez, így tudtunk

meg számos érdekes dolgot róla
és képeirõl.

Kovács Dobák Géza, 12. osz-
tályos tanuló klarinétjátéka szí-
nesítette a programot.

Zajácz Tamás személyiségére
a játékosság igazán jellemzõ, és
ez mûvein is nyomon követhetõ.
A bõrmûvességgel fõiskolai ta-
nulmányai alatt ismerkedett meg.
„Régóta játszom az anyaggal.” –
mondta Zajácz Tamás. „Belesze-
rettem a bõrbe, amely finom és
erõteljesebb gondolatok kifejezé-
sére egyaránt alkalmas.”

Kísérletezõ kedvét mutatja a
bõr és más természetben felelhe-
tõ anyag párosítása. Az Elszállt a
galamb címû képén egy lengyel-
országi hegyikristály egy nagy
formátumú lengyel férfi arcrész-
letét rejti – tisztelettel adózik ve-
le II. János Pál pápának. Munká-

in domborítással, gyûréssel, szí-
nezéssel, vagy feszegetéssel, hú-
zogatással és kötözéssel ér el

plasztikus, látványos, esetleg
meghökkentõ hatást. Nevéhez
fûzõdik a forma kialakítását le-
hetõvé tevõ, majd száradás után

azt megtartó, szabadalmaztatott
ragasztó anyag, és egy érdekes
másik bõrmûvészeti technika: a
bõr pórusaiba fényérzékeny
anyag kerül, ezek után következ-
het az exponálás, a digitális elõ-
készítés, majd a felvitel a bõr
„szokásos” mûvészi megmunká-
lása után. Ezzel a technikával ké-
szült például az az alkotás, amely
egy, a mûvész számára kedves is-
merõs házaspárt ábrázol a nyara-
lásukon. A mûvész volt sportoló

és edzõ is. Testplasztikáin lát-
szik, hogy az emberi testet, mint
fizikumot nagyon jól ismeri.

Képei esztétikai élményt nyúj-
tanak, ugyanakkor számos alko-
tásra jellemzõ a gondolatiság, a
szimbolikus tartalom. A képek
tematikája igen változatos, nem
nélkülözi az aktualitást, a ma-
gyarországi társadalmi-politikai
helyzetre való reagálást sem. A
Vágott seb címet kapta az az al-
kotás, amely Magyarország meg-
sebzett, összevarrt „testét” ábrá-
zolja.

Találunk azonban természeti
képeket (például a Plázs vagy a
Nyári szél címû képek); szakrális
témájút (Megfeszítve), valamint

fotóportrét (Sissi, Ferenc-József)
is. Történelmi tárgyú a Szent Ist-
vánt ábrázoló bõrplasztika,
amely a Magyarok fája (Rabság
és Remény) címû kép mellé he-
lyezve még nagyobb jelentõséget
nyer. 

Zajácz Tamás neve sem itthon,
sem külföldön nem hangzik is-
meretlenül. Képeit közönség elé
tárta többek között Debrecenben,
Szegeden, Kaposvárott, Mün-
chenben, Párizsban, sõt Tokióban
vagy New Yorkban is.

A kiállítás-megnyitó emléke-
zetes mozzanata volt a jelképes
városépítés. Minden vendég egy-

egy sorszámmal ellátott mozaik-
darabot rögzített az elõre elkészí-
tett képkeretbe. A megnyitón je-
len lévõ Sándor István polgár-
mester bejelentette, hogy szeret-
né a városháza falát díszíteni az
egyébként megvásárolható, „né-
hány perc alatt felépült Göddel”.
A Göd-címert a képbe helyezõ
Joó Árpádné mondhatta olyan
szerencsésnek magát, hogy meg-
kaphatta ajándékként az egyik
Zajácz-alkotást. Mindenki része-
sedhetett azonban egy másik
kedves gesztusban: a mûvész
mindenkinek átadott ajándékul
egy kitûzõnek ajánlott, megseb-
zett Magyarországot ábrázoló
bõrbõl készült kisméretû alkotást
– Gyógyíts meg! felirattal.

Ezen kívül mindenki vendég
volt egy kis Tokaj-hegyaljai bo-
rocskára, hiszen a mûvész Tokaj
közelében, Tiszaújvárosban él.
„A bort csak egy ékezet választja
el a bõrtõl” – mondja játszva a
szavakkal. 

A megnyitó - ahogy remélhe-
tõleg a cikk végére kiderült -
minden érzékre hatva zajlott, így
szerezve komplex, emlékezetes
élményt.

CSERKUTI ÁGNES

FOTO: LÁ, KÉ

Zajácz Tamás bõrkép csodái
Kiállítás a Mógor Házban

Zajácz Tamás bõrmûves-iparmûvész a tulajdonos-házaspár meg-
hívására elhozta különleges, bõrbõl készült képeit a gödi Mógor
Ház galériájába. Mógorné Gyõrffy Anikó köszöntötte a
vendégeket.
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Köszönet a játékosoknak, a zsûri-
nek és a támogatóknak:

FAKUSZ BARKÁCSBOLT -
Benkóék, INCZEFFY PATIKA -
Dr. Inczeffyné Dr. Ivicsics Katalin,
MÍTOSZ VENDÉGLÕ -
Buránszkyék, GUSZTÁV ZÖLD-
SÉGES LAKBERENDEZÉS –
AJÁNDÉK  -  Balta Mónika, GIGI

KOZMETIKA – Filipné Dudás
Ágnes, DON PAPA PIZZÉRIA,
RÉTESBOLT - Benedek Márta
(Felsõgöd), AERO-ELECTRO
CENTER - Mûszaki Bolt, SZERB
ÖNKORMÁNYZAT -
Panduroviè Anica 

BOMBINI SZÉPSÉG STÚDIÓ
- Cseh Éva, CBA GALÓCA BT.

KATA VIRÁGBOLTJA
(Alsógöd), ST. HUBERTUS ÉT-
TEREM - Murvai Zoltán, FÉTIS
KFT. - Vízvári Judit, PENNY
MARKET KFT., SAMSUNG
(Göd), ILKA CSÁRDA - Csabai
Béla, KERTÉSZ CENTRUM
(Alsógöd), BETÛBOLT - Németh
Kornélia, TENISZPÁLYA –

Watzke Gábor, COOP ÉLELMI-
SZER (Felsõgöd), WOLAV GAZ-
DABOLT (Felsõgöd),
APHRODITE WELLNESS HO-
TEL, VÁROSI KÖNYVTÁR,
Göd, FAMILY ABC – Baráthné
Marika, TAKÁCS GYÖRGY hús-
boltja (Felsõgöd), RICSI ZÖLD-
SÉGES (Felsõgöd)

A nagy „választási hajsza” közepette ötletes
kikapcsolódást ígért – s be is váltotta azt – a
Göd Városi Könyvtár fenti címmel meghir-
detett tréfás vetélkedõje. A szervezõ könyvtá-
ros csapat Sáfrán Edina vezetésével, köztük a
vetélkedõk fõ ötletmestere és játékvezetõje,
Hegyi Valéria így verbuválta, buzdította rész-
vételre az érdeklõdõket: 

”Jöjjenek el minél többen, hogy megint ki-
derüljön, ki a legrátermettebb, legügyesebb,
legokosabb, legravaszabb!” És nem is voltak
híján a jelentkezõknek – no meg a különbözõ
korosztályoknak, amint a fényképek is bizo-
nyítják. A már hagyománnyá vált vidám,
tavaszi vetélkedõn 6-8 fõs csapatok indul-
hattak 14-tõl 99 éves korig. A versenyzõ csa-
patok voltak: 

Alvég (Berta-Nógrádi csapat), Aranyesõ
(Wagner László csapata), Gyöngyvirág
(Gréczi-Szaszák csapat), Napos Oldal (Nagy
Zoltánné csapata). Nemes versengésben a
Primavéra (Paulik család), csapat nyerte el a
fõdíjat.

A zsûri tagjai voltak: Németh Kornélia,
Józsa Ildikó, Hamarné Kismartoni Adrienn.

A zsûri is, és a jelen levõ szemlélõdõk is
legalább annyira élvezték a különbözõ fur-
fangos, tréfás vagy elmélyülést igénylõ (köl-
tõi véna volt szükséges), kreatív (plakát és hi-
degtál készítését kérõ), vagy akár ornitológi-
ai ismereteket is feltételezõ (madárhangok
felismerése) feladatok megoldása közben a

csapattagok aktivitását, ötletességét, alkotó
tehetségét és tréfálkozásaikat. Persze mindezt
nem úszhatták meg kampánybeszéd nélkül,
melyben be kellett mutatkozniuk, ismertetni

„politikai” hitvallásukat – és természetesen
ígérni, ígérni és ígérni, „ahogy a nagyok te-
szik”. Nagyon kitanultan oldották meg ezt is,

hiszen nap mint nap láthattak, hallhattak
jobbnál-jobb ötleteket a valós életbõl.

Szerencsére kellemesen telt a maratoni
hosszúságú, de hangulatos, a sok támogató
jóvoltából nagy nyeremény-felhozatallal in-
dult és sok nyeremény kiosztásával záródott
(lásd a csoportképet) 2006 tavaszi könyvtári
vetélkedõ, így mind a résztvevõk, mind a
szervezõk, mind a szponzorok – köszönet
mindannyiuknak! – ismét hozzájárultak ah-
hoz, hogy minden tavasszal így együtt élhes-
sük meg a (fent említett) valós élet szebbik
oldalát is!

KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

Szavazzon a tavaszra!
Április 7-én lezajlott „Szavazz a tavaszra!” c. mûveltségi vetélkedõnk.  5 csapat folytatott ádáz küzdelmet a szponzorok által föl-

ajánlott díjakért. Jó hangulatú, pergõ, vidám este volt.



Áprilisi lapszámunkban a jó szándék
és a segíteni akarás által vezérelve ar-
ról adtunk információt, hogy öt bea-
gle-kölyök gazdát keres – ingyen el-
vihetõ. Aközlés kérõje egy gödi állat-
barát, nem a tulajdonos volt, aki hete-
ken keresztül elérhetetlennek bizo-
nyult bizonyos családi örömök pró-
batételei miatt. Így aztán (valószínû-
leg véletlenül) a közzétételhez nem
kaptunk telefonszámot, s pótlólago-
san sem sikerült megkapnunk a bea-
gle-gazdák elérhetõségét. E kutyafaj-
ta népszerûsége azt is feltételezteti

velem, hogy már a megjelenés idõ-
pontjában sem igen volt örökbe fo-
gadható kutyus náluk.
Minden kedves érdeklõdõtõl elné-
zést kérünk, s ugyanakkor bízom
megértésükben, s remélem, el tudják
képzelni milyen lehet, amikor három
héten keresztül napi 8-10 telefonhí-
vás érkezik kiadóhoz, hirdetésszer-
vezõhöz, fõszerkesztõhöz egyaránt
kutya ügyben. Komolyan mondom,
még ma – 05. 02-én – is volt ilyen
megkeresés…

Kké
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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
következõ ülése május 4-én, csütürtökön 09.00 órakor kezdõdik.

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

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:

Hrapkova Mária 92 éves
Czugéber István 69 éves
Ruszti Béla 57 éves
Kis József 65 éves
Oszetzky László Andor 72 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Nemzetes Anikó Kemenczei Tibor
Ulicska Diána Porkoláb András
Hochstein Irén Diána Farkas Sándor Levente
Odor Orsolya Hargitai László
Cselényi Krisztina Edit Simon Béla
Major Éva Katalin Péter
Bertalan Beatrix Nagy Ádám Miklós
Németh Tímea Kreisz Péter Pál

Sok boldogságot kívánunk!

Közlemény
Hivatali órák a FIDESZ –MPSZ irodában

Hétköznap délután 14 és 18 óra között a FIDESZ-MPSZ gödi iro-
dájában (Városháza udvar - kisépület, Pesti út 81.) szeretettel vár-

juk a kérdéseikkel hozzánk forduló választópolgárokat.

Városi Önkormányzati Bölcsõde
(2132 Göd Rákóczi u. 142. Tel: 06 27 345100) 

szakképesítéssel rendelkezõ csecsemõ- és gyermekgondozónõt ke-
res felvételre. Jelentkezni a szakmai önéletrajz és a képesítést igazo-
ló dokumentumok fénymásolatának a bölcsõdevezetõ részére történõ
benyújtásával lehet. Gyakorlat elõnyt jelent.

Felhívás
Jelnyelvi tolmácsképzés indul 

2006 szeptemberében  
Ingyenes továbbképzési lehetõség közalkalmazottaknak!!!

Azon közalkalmazottaknak (tanároknak, gyógy- és pedagógiai asz-
szisztenseknek, gyermekfelügyelõknek, köztisztviselõknek, stb.), il-
letve az elsõ szakképesítésben részesülõknek, akiknek van érettségi-
je és szeretnének munkájukban (és azonkívül) alkalmazni a jelnyelvi
tolmácsismereteket, lehetõségük nyílik továbbképezni magukat:
részt vehetnek a szeptemberben induló ingyenes jelnyelvi tolmács-
képzésben. 

Jelentkezési határidõ: 2006. május 10.

Szeretettel hív és vár a Bázis Oktatóközpont!
1085. Budapest. VIII. ker. Kölcsey u. 2. (Gutenberg Mûvelõdési

Ház mellett)
Térkép megtalálható www.bazis-ok.hu a honlapon.

Elérhetõség: bazis@bazis-ok.hu; www.bazis-ok.hu;
gyorgy.mikesy@gmail.com

Fax: (1) 266 01 14, Tel: (1) 266 00 29, (1) 338 47 79

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.

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

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

Kedves Beagle-barátok!

FELHÍVÁS
Tisztelt Gödi Hivatásos 

Mûvészek és Amatõr Alkotók!
Göd Város Önkormányzata és a Lions Club tiszteletel felkéri Göd
város minden mûvészét, alkotóját (festõ, grafikus, fotós, szobrász,
fafaragó, kerámikus, gobelin, hímzõ, horgoló, szõtteskészítõ,
kézmûves, bõrmûves stb.), aki szeretne részt venni a 2006. június 17-
18-i Gödi Nyárnyitó Napok keretében megrendezésre kerülõ hagy-
ományteremtõ kiállításon – melynek helyszíne a felsõgödi Dunapart
Üdülõ (volt BM Üdülõ 2131 Göd, Jósika u. 14., Duna út vége) –
hogy jelentkezzék e csoportos bemutatkozásra.. Érdeklõdni a bõvebb
információ érdekében telefonon Határiné Koczka Ilona szervezõnél
lehet május 31-ig minden nap du. 17-18 óra között a 06-20-462-
7398-as számon.
A kiállítás idõtartamát két hétre tervezzük.

HATÁRINÉ KOCZKA ILONA SZERVEZÕ

GARRO G. ANDRÁS RENDEZÕ, FESTÕMÛVÉSZ
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok !
Tisztelt Földhasználók!
A növényvédelmi tevékenység-
rõl szóló 5/2001.(I.16.) FVM
rendelet 2.§ /1/ f.) pontja szerint
a földhasználó és a termelõ köte-
les védekezni a parlagfû ellen.
A növény irtását virágzása elõtt
kell végrehajtani.
A növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. Tv. 5.§ /3/ be-
kezdése szerint a földhasználó
köteles június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágzását
megakadályozni, és ezt követõ-
en ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
E kötelezettsége elmulasztása
esetén belterületen a jegyzõ, kül-
területen a Pest megyei Növény
és Talajvédelmi Szolgálat rende-
li el a közérdekû védekezést, és
húszezer forinttól kétmillió fo-
rintig terjedõ,  adók módjára be-

hajtható növényvédelmi bírságot
szabhat ki.
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosokat, Földhasználókat,
hogy a parlagfû elleni hatékony
védekezéshez járuljanak hozzá
azzal, hogy saját ingatlanukon a
parlagfû megjelenésével egyide-
jûleg hatósági kötelezés nélkül
megkezdik a parlagfû irtását.
Kérjük továbbá a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal környezetvédelmi elõadó-
jánál (06 27 530-054)  jelentsék
be azon belterületi területeket,
amelyek tapasztalatuk szerint az
elmúlt években parlagfûvel fer-
tõzöttek voltak, hogy még az al-
lergiás tünetek megjelenése elõtt
megkezdõdhessen a védekezés.
G ö d, 2006. április 25.

ILYÉS GIZELLA

Göd Város 
Önkormányzatának

környezetvédelmi tanácsnoka

Kötelezõ védekezés
Ellentámadás a parlagfûvel szemben

Környezetvédelmi
TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Göd Város Önkormányzata a Kör-

nyezetvédelmi Koordinátor Kht. vállalkozása által  
2006. május 27-én 9-13 óra között (szombaton)

ELEKTROMOS ELEKTRONIKAI H ULLADÉKOK
nyomtatóból származó festékkazetták, patronok -

és
GUMIABRONCSOK

hulladékbegyûjtését szervezi az alábbi helyszíneken:
1. Polgármesteri Hivatal udvarán, Göd, Pesti út 81.

2. Településellátó Szervezet udvarán, Göd, Kisfaludi utcai bejárat
A fenti idõpontban és helyeken a lakosság ezen hulladékokat

térítésmentesen leadhatja.
A szervezõk várják a lakosság aktív részvételét és kérik, 

hogy éljenek ezen lehetõséggel. 

Erdõk, Madarak
és Fák Napja 
egész napos 
rendezvény 

a Kiserdõben
Május 6-án, szombaton

9.30 Ünnepélyes megnyitó
Iskolák mûvészeti csoportjainak

bemutatója
Rajz pályázat eredmény 

hírdetés
Sport vetélkedõk (futó verseny,

ovis sorversenyek, bringás
ügyességi verseny, 

akadályverseny stb…)
Eredményhírdetések

16.00 Mûvelõdési ház 
csoportjainak bemutatója

16.30 Zenés, játékos 
gyermek mûsor 

A nap folyamán kézmûves
foglalkozások várják 

az érdeklõdõket. 
Kiállítás látható a rajzpályázatra

beérkezett alkotásokból. 

Május 10.  szerda 14h
Vöröskeresztesek

összejövetele Anyák Napján 
(meglepetés mûsor!)

Május 14.  vasárnap 19h
V. Nemzetközi Akusztikusgitár

Fesztivál
Fellépnek: 

NASSLER/SCHNEIDER DUÓ
(Németország)
VERONIQUE 

GILLET/FERNANDO 
FREITEZ

(Belgium-Venezuela)
SZABÓ SÁNDOR/

VERONIQUE GILLET
(Magyarország-Belgium)

Jegyek elõvételben kaphatók a
helyszínen!

Május 18. csütörtök 14h 
Ady Klub:

Nyugdíjas Klub összejövetele
Május 19. péntek 15-17h

Cukorbetegek klubja
Május 20. szombat 15-17h

Ady Klub: 
Cukorbetegek klubja

Május 20. szombat 10h
Baba börze

Május 26. péntek 17h
Nótakedvelõk klubja

Továbbra is várjuk nyári 
táborainkra a jelentkezõket!

A József Attila 
Mûvelõdési Ház 

táborozási
lehetõségei

IV. Népmûvészeti Alkotótábor:
2006. június 26-30.

Bõrõs, fafaragó, söndörgõ,
fazekas, lószõrékszer készítõ,
gyöngyfûzõ szakokra várjuk a

jelentkezõket.
Részvételi díj: 13.500.-Ft/fõ

XIII. Ifjúsági Képzõmûvészeti
Alkotótábor: 2006. július 3-14.
Induló osztályok: kerámia, rajz,
szobrász, kis-kézmûves, ötvös,

tûzzománc.
Részvételi díj: 22.500.-Ft/fõ

Általános tájékoztató 
a táborokról:

A foglalkozások helyszíne a
Mûvelõdési Ház.

A tábor bejárós formájú.
Naponta 9.00-15.30-ig
tartanak a foglalkozások 

szombat és vasárnap 
kivételével.

Az osztályokat csak megfelelõ
létszám esetén indítjuk.

A hallgató bármely 
szakra jelentkezhet, 

amennyiben megfelel 
az életkori megkötésnek.
A felvétel a befizetések 
sorrendjében történik.

A részvételi díj tartalmazza 
az anyagköltséget 

és az étkezést. 
Jelentkezés feltétele 

a kitöltött jelentkezési lap
szülõ/gondviselõ 

aláírásával.
A részvételi 

díj minimum felének 
befizetése.

Az utolsó részletet 
legkésõbb június 10-ig 

kell rendezni.

Jelentkezni lehet 
a helyszínen 

(József Attila Mûvelõdési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.) 

hétköznapokon 
8.00-19.00 óra között.

József Attila Mûvelõdési Ház
P R O G R A M O K

Ki mit gyûjt? - Gödön
Kérjük, ne rejtegessék régi, féltve õrzött gyûjteményüket!

Hozzák napvilágra, mutassák meg másoknak is!
Június 3-án Felsõgödön itt az alkalom!

A Kálmán utcai kerti partyn mindenféle gyûjteményt 
szívesen bemutatunk a nagyközönségnek.

Érdeklõdni a könyvtár telefonszámán lehet: 27-532-155

Ünnepi Könyvhét: június 1-5.
Könyvpárti kerti party lesz az Ady Fiókkönyvtár udvarán (Kálmán

u. 13.) június 3-án egész nap. Mindenkit odavárunk, aki szívügyének
érzi a kultúra, a könyv, az olvasás és a Göd Városi Könyvtár helyze-
tét. Reggeltõl estig tartó eszem-iszom, dínomdánom, új könyvek vá-
sára, kiállítások gödiek gyûjteményébõl, gyöngyfûzés, társasjátékok,
tombola, bûvészmutatvány, árverés, szóval minden, amitõl jól érez-
zük magunkat egy kerti partyn.

Könyvtári hírek
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A napokban fejezõdik be ha-
zánkban a madárvonulás, a hó-
nap elejére sorra érkeznek meg
tollas énekeseink. A hosszú és
kimerítõ út után a madarak most
nekilátnak a nem kevesebb
gonddal és kimerültséggel járó
költésnek.

Érdemes egy sétát tenni ezek-
ben a hetekben a Duna-parti ár-
téren, ugyanis ilyenkor az éne-
kesmadarak territóriumukat véd-
ve szinte folyamatos dallal aján-
dékoznak meg minket.  Az ének
elsõsorban a szomszédos hímek-
nek szól; a madarak ezzel pró-
bálják jelezni területük határát,
és így többnyire képesek távol
tartani a rivális hímeket. A fió-
kák sikeres felneveléséhez elen-
gedhetetlen a megfelelõ minõsé-
gû és nagyságú terület birtoklá-
sa. 

A legaktívabban a reggeli és
esti órákban „koncerteznek”
énekeseink. Ha egy kicsit is oda-

figyelünk, legalább tucatnyi ma-
darat hallhatunk egyszerre szól-
ni.

Egyik legszebben éneklõ ma-
darunk a rozsdás-barnás színeze-
tû fülemüle azon kevés énekes-
madarak közé tartozik, melyek
nem csak nappal, hanem éjjel is
aktívak. A költés idõszakában-,
májusban- akár az egész éjsza-
kákat is képesek végigcsattogni.
Ilyenkor hallhatjuk igazán a hi-

hetetlen változatos, csengõ, tü-
zes strófáit. Az ártéren viszony-
lag gyakori fészkelõnek számít,
énekét legkönnyebben a beveze-
tõ „hühühü” strófáról lehet meg-
ismerni. A fülemüle méltó ver-
senytársa a közismert fekete ri-
góval rokon énekes rigó, mely a
mellén sûrûn pettyezett.  A Du-
na-parti sétányon haladva köny-
nyen felfigyelhetünk a hangos és
különösen szép, ismételt strófái-
ra. Másik kiváló hangú éneke-
sünk a vörösbegy, amely a mel-
lén található nagy vörös foltról
kapta nevét. Éneke lágyan gyön-
gyözõ, a lemenõ Nap fényében
pedig különös hangulatot áraszt.
Az olajzöld színû kerti geze is
feltétlen említést érdemel,
ugyanis énekébe elõszeretettel
szövi bele más fajok dallamait,
amit aztán saját „ízlése” szerint,
keverve ad vissza. A gödi gáton
sétálva még számos énekessel
találkozhatunk: a csengõ hangú,

fekete sapkás barátkával, az
aranyszínû sárgarigóval, a terri-
tóriumát féltékenyen õrzõ erdei
pinttyel, a vadgerlével – miköz-
ben kellemes búgását halljuk –
füzikékkel, cinegékkel, és persze
a nevét ismételgetõ kakukkal.

Egyszóval május az a hóna-
punk, amikor igazán szép élmé-
nyeket kaphatunk az erdõtõl.
Ilyenkor teljesedik ki leginkább
az ezerhangú madárkórus, friss
zöld levelek kapaszkodnak az
ágakon, és szinte minden virág-
pompában díszlik. Aki csak egy
kicsit is fogékony a szépre, biz-
tos nem fogja bánni azt a néhány
órát, amit ilyenkor kint tölt a ter-
mészetben. Elég egyszerûen
csak leülni egy földön heverõ
tuskóra és gyönyörködni a leme-
nõ Napot búcsúztató tavaszi
füttykoncertben.

KÉP ÉS SZÖVEG: 
POTYÓ IMRE

Tavaszi füttykoncert I.

Duna-parti sétáink során látjuk a
madarakat, gyönyörködünk bennük
és hallgatjuk csodaszép dallamú éne-
küket. Közben sajnáljuk, hogy nem
tudjuk milyen madár szól, pedig na-
gyon is érdekelne, hogy melyik az,

ami ilyen gyönyörûen dalol. Ebben
szeretnék egy kicsit segíteni, hogy
hogyan „azonosítsunk” be egy ma-
darat.

A madarakat hangjuk alapján ne-
hezebb elkülöníteni, mint látás alap-
ján. Persze azért ebben is vannak ki-
vételek. Egy madár „meghatározá-
sát” a következõképpen ajánlom: Az
egyes fajok felismeréséhez látszólag
kevéssé feltûnõ, de jellemzõ részle-
tek ismerete nyújt értékes segítséget.
Ilyenkor a hasonló külsejû, egyéb
madárfajokkal való összehasonítás
és kizárásos módszer hozza meg a
végsõ eredményt. Persze az apró
külsõ eltérések gyakran nem látható-
ak elég tisztán.  Ilyen esetben a ma-
dárhang, élõhely, viselkedés, évszak
nyújthat segítséget. Egy madár meg-
határozásában fontos lépések:

1. Mekkora? Ezt általában tiszta
idõben lehet pontosabban meghatá-
rozni. Számít a madár színezete,
fényerõ, pl.: ha egy világos színû
madarat látunk, és a háttér sötét, ak-

kor könnyen félre vezetõdhetünk, hi-
szen ebben az esetben a figyelendõ
alanyt nagyobbnak látjuk. Ez fordít-
va is igaz: Ha a madár sötét színû, vi-
lágos háttérrel kisebbnek látjuk. 

2. Milyen az alakja (csõr,
szárny)? Csõröket tekintve többet is
megkülönböztethetünk, lehet karcsú
és kicsi, mint a poszátáké, vagy vas-
kos és rövid, mint a magevõké (ve-
réb). Lehet hegyes és tõr alakú, mint
a cséreké, vagy éles kampós, mint a
vércséé. 

Arepülés és életmód szerint válto-
zik az egyes fajok tollainak alakja.
Lehet mélyen villás (füsti fecske)
vagy enyhén villás (kenderike), rö-
vid szögletes (seregély), hosszú és
kerek végû (kakukk), vagy éppen ék
alakú, mint a hollóé. 

3. Hogyan viselkedik? Legtöbb
madár viselkedése jellegzetes. A fa-
törzsön kúszó madarat mozgása már
messzirõl elárulja. Csavarvonalban
kúszik felfelé a fakúsz. Rövid szök-
kenésekkel halad felfelé a harkály.
Lefelé és fölfelé egyaránt könnyen
mozog a csúszka. A földön sétálva
jár táplálék után a csóka. Averéb ug-
rál, míg a barázdabillegetõ futásában
rövid iramodások és hirtelen megtor-
panások váltakoznak. A vízben is
más és más a különbözõ fajok úszá-
sa. A vízityúk alig merül a vízben. A
búvárféléknek csak a hátvonala lát-
szik a vízszint fölött, ellenben a szár-
csa könnyedén bukik a mélybe. 

4. Hogyan repül? Néha csak
mozgó pontként látszik a madár az
égen, de a szárnycsapások üteme, és
repülése is jellemzi. Aharkályok erõ-
sen hullámos vonalú szökkenés sze-

rû röptükrõl biztosan felismerhetõk.
A nagytestû madarak pl. a fehér gó-
lya szárnycsapása lassú, kimért és
lomha, nyakukat szállás közben is
kinyújtva tartják, míg a gémek váll
közé húzott nyakkal repülnek, de
röptük hasonló a gólyákéhoz. A kar-
valy röptében gyors szárnycsapások,
hosszú siklások váltakoznak. A vér-
csék gyorsan szitálnak a levegõben
egyhelyben, míg az egerészölyv ki-

nyújtott szárnyakkal kering a magas-
ban. A vadrécék szárnycsapása
gyors, ellenben a nagytestû vadluda-
ké már lassúbb.

6. Hang és ének: Atapasztalt ma-
darász gyakran jobban bízik a hallás-
ban, mint a látásban. Sötétben, félho-
mályban a hang a legbiztosabb jel.
Növeli a nehézséget, hogy a hango-
kat ki-ki máshogy hallja. Általában a

madárfajoknak is megvan a jellegze-
tes hangja, éneke. 

7. Élõhely: Minden madár ra-
gaszkodik ahhoz a tájhoz, növény-
zethez, melyhez képességei alkal-
mazkodtak. Ezért sok faj aránylag
nagy területen megtalálható.

8. Évszakok: Ez a vonuló mada-
rak szempontjából nagyon fontos.
Vannak olyan madarak, amelyek tél-
re jönnek hozzánk (csíz, kerceréce),

illetve vannak olyanok is, melyek ta-
vasszal, és nyáron vándorolnak hoz-
zánk (gólya, sárgarigó, kakukk, sere-
gély). Természetesen vannak, me-
lyek egész évben itt élnek nálunk
(széncinege, 1. ábra).

Remélem ezzel a rövid ismertetõ-
vel közelebb sikerült vinnem Önt a
madárhatározáshoz.

BERTY MIHÁLY

A tavaszi füttykoncert II.
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MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a már hagyománnyá vált

GÖDI NYÁRNYITÓ NAPOK
rendezvényünkre!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színes, változatos
programokkal várjuk a gyermekeket, anyukákat, 

apukákat, fiatalokat és idõsebbeket, 
a kis- és nagycsaládosokat

június 17-én szombaton és 18-án vasárnap
a Feneketlen tónál és Göd-Újtelepen, a lovaspályán.

Jelszavunk:
„Csak a jókedvedet hozd magaddal!”

Mûsorvezetõ:
Dévényi Tibor

A részletes programról tájékoztatást kaphatnak a Gödi Körkép követke-
zõ számából,

a Gödi honlapról – www.god.hu –, illetve szórólapjainkból.
Közel száz gyermekfellépõ, testfestés, kutyasimogató, és még sok-sok

gyermekmûsor. Nagyon várjuk a nagycsaládosokat!

Minden kedves vendégünknek vidám, jó hangulatú szórakozást
kívánunk!

GÖDI LIONS CLUB

Ha bárki csatlakozni kíván hozzánk programmal, esetleg sportese-
ménnyel, várjuk szeretettel. Észrevételeiket, javaslataikat szeretettel vár-
juk az alábbi elérhetõségeken:
06 30 301-6755  Tóth Lászlóné Saci és 06 30 591-6178  Legény Sándor

Ismét felhivás kihivásra
Kihívás napja  2006

Az elõzõ évekhez hasonlóan Göd Város Önkormányzata ismét csat-
lakozik a Magyar Szabadidõsport Szövetség által megszervezésre
kerülõ

KIHÍVÁS NAPJA 2006 országos sportjátékhoz.
A kihívás napja 2006-ban május 24-én, 

szerdán 0 órától 21 óráig tart.

A gyõztes település az lesz, ahol a lakosság lélekszámához viszonyít-
va a legtöbben sportolnak legalább 15 percig. (Egy-egy ember e na-
pon többször rajtolhat, teljesítve a 15 percet.)
A tavalyi évhez hasonlóan 24-én reggel héttõl estig minden gödi
gyermek  ingyen látogathatja a melegvizû strandot. 
Reggeltõl egész nap az intézmények, Bölcsõde, Óvodák, Általános
Iskolák, Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, Piarista Iskola,
TOPhÁZ Speciális Otthon rendezik a gyermeknappal egybekötve a
sportnapjukat. Kérjük, ezen a napon ne gépkocsival közlekedjenek,
hanem kerékpáron, illetve gyalog, hiszen már e tevékenységgel is
hozzájárulnak a nap sikeréhez. Amennyiben tehetik, vegyenek részt
a játékokban.
Ezen a napon kerül megrendezésre a „Tavaszi Futások 2006 Városi
Futóverseny” második fordulója az Alsógödi Sportpályán 14 órától.

A helyszínek részletes programjairól 
külön plakátokról értesülhetnek.

Amennyiben a nap programjához újabb javaslatuk van, illetve szíve-
sen csatlakoznának a játékhoz, jelentkezzenek Hamarné Kismartoni
Adriennél a részletek megbeszélésére.
A sportjáték szervezõi bíznak benne, hogy a játékos, vidám sportnap
kedvet teremt a mozgás-gazdag életmódhoz, és újabb hívekkel gya-
rapítja a rendszeresen sportolók táborát.

AGödi SE I. sakkcsapata a Pest me-
gyei I. osztályú Csapatbajnokság 6.
fordulójában január 8-án Budaka-
lászra utazott, és 5,5:4,5 arányban
gyõzött. Nyertek: Fekete József,
Malinik Attila, Fülöp József, Mázló
Attila. Döntetlent ért el: Starosta Já-
nos, Pataji György és Dávid Róbert.
A 7. fordulóban január 15-én Török-
bálint csapatát fogadtuk a Duna
Csárdában és 6,5:3,5 arányban nyer-
tünk. Nyertek: Fekete József,
Malinik Attila, Antal György Bálint,
Dávid Béla, Pataji György, Fülöp Jó-
zsef. Döntetlent ért el: Kónya Károly. 
A 8. fordulóban január 29-én
Gyömrõre utaztunk és 6,5:3,5 arányú
vereséget szenvedtünk. Nyertek: Fe-
kete József, Dávid Béla, Mázló Atti-
la. Döntetlent ért el: Fülöp József. 

A9. fordulóban szabadok voltunk. 
Február 19-én a 10. fordulóban

Dunaharaszti MTK csapatát fogad-
tuk a St. Hubertus Étterem galériájá-
ban és 3,5:6,5 arányú vereséget szen-
vedtünk. Nyertek: Fekete József,
Malinik Attila, Mázló Attila. Döntet-
lent ért el: Fülöp József. 

Március 5-én a 11. fordulóban
Szobra utaztunk és 6:4 arányú gyõ-
zelmet arattunk. Nyertek: Starosta Já-
nos, Fekete József, Malinik Attila,
Erzse József, Pataji György. Döntet-
lent ért el: Kónya Károly és Dávid
Béla. 

Március 12-én a 12. fordulóban a
listavezetõ Zsámbék I. csapatát fo-
gadtuk a St. Hubertus Étterem galéri-
ájában, és 2,5:7,5 arányú vereséget
szenvedtünk. Nyert: Mázló Attila.

Döntetlent ért el: Starosta János, Fe-
kete József, Malinik Attila. 

Március 26-án a 13. fordulóban
Zsámbékra utaztunk és a Zsámbék
II. ellen 10:0 arányú gyõzelmet arat-
tunk. Nyertek: Starosta János, Fekete
József, Malinik Attila, Erzse József,
Antal György Bálint, Dávid Béla,
Pataji György, Fülöp József, Dávid
Róbert, Mázló Attila. 

Április 2-án a 14. fordulóban Érdi
VSE csapatát fogadtuk a St. Huber-
tus Étterem galériájában és 5,5:4,5
arányban gyõztünk. Nyertek: Fekete
József, Pataji György, Mázló Attila,
Érsek Laura. Döntetlent ért el:
Malinik Attila, Erzse József és Antal
György Bálint. 

Április 30-án a 15. fordulóban Er-
dõkertesre utaztunk és 6:4 arányú
gyõzelmet értünk el. Nyertek: Fekete
József, Kónya Károly, Dávid Róbert.
Döntetlent ért el: Starosta János, An-
tal György Bálint, Dávid Béla, Fülöp
József, Mázló Attila, Érsek Laura. A
Pest megyei I. osztályú Csapatbaj-
nokság 2005/2006. évi végeredmé-
nye: 1. Zsámbék I. 105,5; 2. Gödi SE
II.  97; 3. Dunaharaszti MTK. 90; 4.
Váci Sakk Club SE 90; 5. Gyömrõ
82,5; 6. Törökbálint 74; 7. Gödi SE I.
72; 8. Dunaharaszti 70,5; 9. Érdi
VSE 67; 10. Erdõkertes 60; 11.
Szigetszentmárton 58; 12. Szob 55;
13. Fót 53,5; 14. Budakalász 50; 15.
Zsámbék II. 25 ponttal. Gratulálunk
a Gödi SE II. csapatának a 2. helye-
zéséhez! 

Antal György Bálint

SAKK

I. Kincsem Kupa Sakk EmlØkverseny
Göd, 2006. június 3-5. (Pünkösd) 9 órától
Göd (Alsógöd), Petõfi Sándor utca 48. sz. 

Huzella Tivadar Általános Iskola
NevezØs: 2006. mÆjus 28-ig

Antal György Bálintnál 
2131 Göd, Fürdõ utca 9.

Telefon: 06-27-332-113,  mobil: 06-30-853-3178
e-mail: godisakk@vnet.hu

Tisztelt Sz�lık! Kedves Gyerekek!
Amennyiben szeretnének/szeretnétek részletesebben tájékozódni a tol-
laslabda edzések és a nyári tollaslabda táborozási lehetõségek felõl,
kérjük, keressék/keressétek Szûcs Zoltán edzõt az alábbi módokon:
személyesen péntekenként az edzésidõben 16:00-18:00; e-mail-ben:
szucs.zoltan@gyorsposta.hu; telefonon, fax-on: 06-1-380-69-87.
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Dr. Szabó Gábor, a Dunakeszin praktizáló, gödi
reumatológus fõorvos volt vendége a Napos Oldal
Nyugdíjas Klubnak. A múlt évben felkorbácsolódott
érzelmek hatására rengeteg kérdést „zúdította nyaká-
ba” a hallgatóság a fürdõjegyeket, a fûrdõhelyen szo-
kásos kezelések jogos igénybevételét illetõen. Elõ-
ször is ezekre a kérdésekre reagált az elõadó:

Az utóbbi idõben a fürdõjegy a rehabilitációs ke-
zelés részévé vált, ennek a kezelésnek viszont nem az
a módja, hogy valaki a reumatológiai szakrendelésen
bejelenti: megy Gyulára nyaralni, és szüksége lenne
szakorvosi beutalóra. Errõl a témáról csak a saját ne-
vemben szeretnék beszélni: én a beteg panaszai alap-
ján megpróbálom diagnosztizálni a betegségét. Bizo-
nyos életkor felett nagyon sok embernél találunk
mozgásszervi bajt. Ha a beteg nem zárkózik el a vizs-
gálattól, készítünk röntgent, és máris lesz rehabilitá-
ciót indokoló megbetegedése. Már csupán egy kis
szépséghibája van a dolognak: a rehabilitációs keze-
lést egy – intézeti körülmények között elvégezhetõ –
fizioterápiás gyógytorna-kezeléssel kellene kezdeni,
és csak a második lépcsõben következne a fürdõkú-
ra. Pillanatnyilag én ezt a lépést kihagyom, és amíg a
társadalombiztosítás különbözõ szankciókat nem fog
életbe léptetni, ezt vállalom. Gyakorlatilag azt kérem
mindenkitõl, hogy a háziorvosával a háziorvosi be-
utalón tüntettesse fel, hogy milyen mozgásszervi be-
tegsége van, mert akkor könnyebb dolga van a
reumatológusnak. Szükség van annak a jelzésére is,
hogy fennáll-e olyan betegség, kísérõ betegség, vagy
olyan gyógykezelés, amely kizárja a fürdõkúrás ke-
zelést.

A daganatos betegeknek nem szívesen ajánljuk a
fürdõkúrát, bár elméletileg öt éven túl gyógyultnak
nyilváníthatók. Ilyenkor, az onkológus véleményét is
kikérve, szóba jöhet a fürdõkúra.

Tehát a fürdõjegy technikai vagy szakmai kérdés?
A továbbiakban a témát egy-egy kérdés köré csopor-
tosítva fejtjük ki. 

1. A beteg elektromos kezelést kap. Van-e lehetõsé-
ge ezen kívül másfajta terápiára is?

Természetesen igen. A reumatológus partner a jo-
gos és reális, szakmailag elfogadható igények kielé-
gítésében. Tehát, ha valaki szeretne fürdõjegyet,
masszást, és ennek nincs orvosi akadálya, és szakma-
ilag indokolt, akkor támogatható. Amennyiben iszap-
kezelést szeretne – és az indokolt is –, továbbá nincs
kontraindikáció, minden további nélkül felírható. 

A fürdõink többségében fizioterápiás kezelésre is
van lehetõség. Amennyiben a beutalt a közelmúltban
nem kapott hasonló kezelést, akkor erre is van termé-
szetesen mód. Célunk, hogy az elváltozást minél több
oldalról próbáljuk komplett terápiával gyógyítani.

2. A csontritkulás népbetegséggé kezd válni. Lesz-
e kötelezõ szûrõvizsgálat?

Kapacitás hiányában egyelõre nem lesz kötelezõ
szûrés. Jelenleg a szakmai álláspont 65 évre teszi a
javasolt szûrõvizsgálatot. Nem utasítunk el senkit
sem, aki a változókor környékéhez érkezett. Viszont,
ha egy harmincéves egészséges fiatal szeretne csont-
sûrûség-vizsgálatot, akkor leülök vele és elbeszélge-
tek, hogy van-e valami indoka erre. Ezzel elérkez-
tünk a csontritkulásnak ahhoz a kategóriájához, ame-
lyet bizonyos betegségek idéznek elõ. Az elsõ kérdés,
hogy volt-e csonttörése. Azért történik a csontsûrû-
ség-vizsgálat, azért szükséges a csontritkulás kezelé-
se, hogy a törések számát csökkentsük. A leggyako-
ribb törésfajta a csigolyatörés, a csípõtörés, az ún.
nem gerinceredetû törések (alkar, boka) és bármelyik
perifériás csonté. Ha valakinek csontritkulása van,
akkor a törési kockázata látványosan megnövekszik,

egy ilyen törés után pedig a második, harmadik stb.
törés valószínûsége jóval nagyobb. A törés az életki-
látásokat csökkenti. Ha megnézzük, hogy egy csípõ-
táji törés milyen mértékben csökkenti az életkilátáso-
kat, magyarul: növeli a halálozás kockázatát, akkor
itt nagyon magas számról lehetne beszámolni. A csi-
golyaeredetû ún. részleges, összeroppanásos törések
szintén rendkívül gyakoriak. Tüsszent, köhög egyet a
beteg, és könnyen összeroppanhat a csigolyája. Ter-
mészetesen a kezelés sohasem késõ, de meg kell

elõzni a csontritkulás következtében kialakult, kiala-
kulható töréseket.

Az említett beszélgetést folytatva, megkérdezzük:
volt-e veseköve?. Mert a veseköves beteg a kálciu-
mot a szervezetében lebontja, és a veséjén keresztül
elveszíti. Ennek oka lehet többek között akár mellék-
pajzsmirigy túlmûködése is. A lényeg az, hogy a kál-
ciumszintet normális értéken kell tartani, ha keve-
sebb, akkor pótoljuk. Ha a középtartományban van,
vagy a fölött, akkor azt mondjuk: a kálciumpótlás
megfelelõ. Ha csontritkulásos betegnek nagyon ma-
gas a kálciumszintje, akkor keressük az elváltozások
okait (például ha a mellékpajzsmirigy túlmûködése
miatt alakul ki ez az állapot, akkor ezt kivizsgáljuk,
ha indokolt, megoperáljuk, és utána beáll a csont
anyagcseréje).

Tovább keressük annak okát, hogy a vesekõkép-
zõdést mi idézi elõ: esetleg felszívódási zavar, olyan
emésztõszervi betegség, amely miatt a táplálék átha-
lad a szervezeten, és ezért nem szívódik fel elegendõ
mennyiségû kálcium. Vagy: szed-e esetleg olyan
gyógyszert, amely csontritkulásra hajlamosít (elsõ-
sorban szteroid tartalmú készítményeket)? Ilyenkor
maga az alkalmazott gyógyszer is okozhat csontrit-
kulást. Továbbá rákérdezünk, hogy nincs-e gyulladá-
sos izületi betegsége, amely szintén hajlamosító té-
nyezõ. Mindezeket kizárva javasoljuk a megfelelõ
mennyiségû kálciumbevitelt: kb. 1200 mg-ot napon-
ta, ami hat deci tej, vagy ennek megfelelõ tejtermék
formájában a szervezetbe juttatható. A másik nagyon
fontos dolog a D-vitamin pótlása. A 60-70 év fölötti-
ek többségénél igazolható a D-vitaminhiány. Napja-
inkban egyre inkább D-hormonról kezdünk beszélni,
ami nemcsak a csontanyagcsere-paramétereket javít-

ja, hanem az izomfunkciót is. Tudjuk, hogy idõsebb
korban az elesésekben jelentõs szerepet játszik az
izomerõ elgyengülése és az agyi érelmeszesedés kö-
vetkeztében kialakult koordinációs zavar. Mindezek-
hez hozzájárulhat vérnyomás-ingadozás, magas vér-
nyomás, esetleg látászavar. 

A csontritkulás sokkal nagyobb gond, mint amit
egy, esetleg egy évre szóló terápiával meg tudunk ol-
dani. Hosszú évekre szóló terápiát kell beállítani, és
ennek a nyomon követése rendkívül fontos.

3. A beteg arról panaszkodik, hogy bár a fejét min-
dig fenn tartja, mégis púposodik. Mi ennek az oka, és
lehet-e ezen segíteni?

A kérdés nagyon jó, és meglehetõsen gyakori pa-
nasz. A gyógytorna a csontritkulás kezelésének egyik
terápiája, a kálciumpótlás a másik része, a D-vitamin
pótlása a harmadik. Mindezek mellé idõnként
fizioterápiás kezelés javasolható. A rendszeres
gyógytornának viszont megfelelõ hatékonyságúnak
kell lennie. A nem megfelelõ intenzitású gyógytorna
semmit sem ér. Ha túlerõltetjük, az ugyanolyan rossz,
mintha nem alkalmazzuk. A gyógytornához nagy lel-
kierõ kell: reggel egy húszperces, mégpedig mindig
ugyanabban a koreográfiában, este pedig egy köny-
nyített levezetõ torna.

A legfontosabb: 1200 mg kálciumbevitel, a na-
ponta végzett gyógytorna és a hátúszás.

A hetenként kétszer, de ha lehet, inkább három-
szor minimum félóra, de legalább egy óra úszás na-
gyon sokat segít a csont struktúrájának újjáépítésé-
ben. A csontritkulás lényege a csontépítés, a csontal-
kotó sejtek megbillent egyensúlyának a visszaállítá-
sa. Serdülõkorban a csontépítõ sejtek túlsúlyban van-
nak a csontbontó sejtekkel szemben. Utána kb. 50
éves korig ez a folyamat egyensúlyban van. A csont-
építés és a csontbontás állandóan zajlik a szervezet-
ben, csak az arányok változnak. 50 év után a csont-
építés lelassul, a bontás felerõsödik. Ezt kell nekünk
gyógyszeresen, fizioterápiával, gyógytornával,
úszással megpróbálni lefékezni.

4. Zöldhályogban szenvedõ betegnél nem javasol-
ják az említett kezeléseket.

Mindig figyelembe kell venni a kísérõbetegsége-
ket és az erre alkalmazott terápiákat. A zöldhályog
szemnyomás-fokozódás. Ilyen esetben a mozgásterá-
pia fokozhatja a szemnyomást, ezért a mozgás inten-
zitása a meghatározó.

5. Kémiai gyógyszer nélkül lehet-e a csontritkulást
gyógyítani?

Amikor kialakul a csontritkulás, már nem nélkü-
lözhetõk ezek a nagyhatású készítmények. Acsontrit-
kulás megelõzésére a kálciumdús étrend, a napi 400
nemzetközi egység D-vitamin bevitele ajánlott. A D-
vitamin zsírban oldódódó vitamin, amely könnyen
túladagolható. Tájékozódunk a kálcium-, foszfor-,
kreatinin-szintrõl, a vesemûködés állapotáról, meg-
határozzuk a vizeletben is a kálciumot, a foszfort, és
ezeknek az arányszámaiból tudunk következtetni ar-
ra, hogy a vese, illetõleg a szervezet a kálciumház-
tartással hogy tud bánni. Amíg nincs csontritkulás,
addig nagy jelentõsége van a gyógytornának és az
említett kálciumdús étrendnek, a megfelelõ mennyi-
ségû D-vitamin szervezetbe juttatásának. De ha már
kialakult a csontritkulás, akkor az úgynevezett nagy-
hatású kémiai szerek alkalmazása sajnos már elkerül-
hetetlen.

Bánhalmi Andrea

* * *
Az írás a Napos Oldal Nyugdíjas Klubban rende-

zett kerekasztal-beszélgetés szerkesztett változata.

Fürdõkúra – kérdõjelekkel
Beszélgetés a reumatológus fõorvossal 

Dr. Szabó Gábor reumatológus fõorvos

EGÉSZSÉGVÉDELEM



21

Ez volt az áprilisi klubnapunk témája
Alsó~ és Felsõgödön.

Alsógödön sajnos zökkenõt okozott
az, hogy az ortopéd szakorvos abban az
idõben zajló operáció miatt nem tudott
eljönni, emiatt az orvosi tájékoztatás el-
maradt, és ezzel egy lényeges láncszem
a jelenlevõ LBTgyógycipõ készítõ KFT
méretvételi lehetõségét csökkentette.

Felsõgödön viszont Dr. Budai-Bock
László sebész, ortopéd szakorvos
–jelenlétét a gyógycipõket forgalmazó
LBT KFT biztosította- rendkívül hatá-
sos elõadást tartott a cukorbetegség

gyakori szövõdménye, az alsó végtagok
összetett elváltozásairól. Ezzel kapcso-
latban többek között elmondta, hogy a
cukorbetegség idegrendszeri és kerin-
gési bajokkal járó panaszokat okoz.
Kezdeti tünetek között tapasztaljuk azt,
hogy a lábunk bõre kiszárad és fõleg sa-
roktájon berepedezik. Zsibbadást és
hangyamászást érzünk. Nagyon oda
kell figyelni, mert késõn megállapított
lábdeformáció, vagy fekély amputáció-
hoz vezethet.

Ezeken a klubnapokon az volt a cél,
hogy a cukorbetegeknek segítséget
nyújtsunk ahhoz, hogy utánjárás nélkül
Gödön lehessen felírni, és cipõméretet
venni azoktól, akik valamilyen formá-
ban jogosultak arra, hogy megelõzhetõ
legyen a lábideg károsodás, és minél
hamarabb lehessen védekezni.  A
gyógycipõ ellátásnak olyan elõnye is le-
het, hogy a bekövetkezõ súlyos eset
megelõzése az idõben felírt cipõvel, a
Társadalombiztosításnak kevesebbe ke-
rülhet.

Ehhez természetesen az elhangzot-
tak alapján, a cukorbeteg elõrelátására
is szükség volt. Sokan sajnos nem éltek
a lehetõséggel. Alábspecialista a jelent-
kezõvel együtt kiválasztotta a neki
megfelelõ, optimális gyógycipõt. Az
LBT KFT a legfejlettebb mûanyag-fel-

dolgozó módszerekkel készíti talpbeté-
teit, használatukkal a keringés javul és
lassul a lábidegek mûködésének káro-
sodása.

A rossz cipõk és a nem megfelelõ
lábboltozat emelõk jelentik a cukorbete-
gek lábproblémáinak fõ okát.

A gyógycipõket forgalmazó LBT
KFT ezüstszálas zoknikat is hozott, ami-
bõl többen vásároltunk. Ezek a zoknik
és harisnyák melegen tartják a lábakat,
rendkívül kényelmesek.

A lábméret felvételi idõt kihasználva

cukorbetegeink diabeteszes csokoládé-
kat, kekszeket vásárolhattak a
BOLERO KFT eladójától, valamint a
László Pékség diabetikus kenyere volt
kapható.

A fenti sorok közreadásával az a cé-
lunk, hogy széles körben tájékozódja-

nak a klubnapra nem járó cukorbetegek
és a gödi lakosság.

Következõ klubnapjainkon – május
19.-én és május 20.-án- a csontritkulás-
ról lesz szó.

PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ

Cukorbetesgégbõl adódó lábproblémák

Március utolsó napján a gödi
Huzella Tivadar Általános Iskola
munkarendet módosított, hogy fo-
gadhassa az immár hagyományosan
megrendezésre kerülõ területi vörös-
keresztes versenyre érkezõ tanulók

csapatait és kísérõ nevelõiket, vala-
mint a verseny vendég zsûri tagjait. A
házigazda Horváth Ferenc igazgató
köszöntõjével kezdetét vette a ver-
seny. 

Aversenyzõ tanulók kétféle témá-
ban mérték össze tudásukat, ügyessé-
güket: elsõsegély-nyújtási ismeretek-
bõl és csecsemõgondozásból. A lát-
ványosságoktól sem mentes verseny
szemléje volt az egész életre szóló,
felnõttként, szülõként egyaránt hasz-
nosítható ismereteknek és azok gya-

korlati alkalmazásának. A felkészült-
séget a gyakorlatban is bizonyítani
kellett. Mindkét versenyágban egy

elméleti és három gyakorlati feladat
megoldása volt a követelmény. 

Az elsõsegély-nyújtás versenyzõi-
nek életszerû helyzetekben, valósá-
gosnak mutatkozó sérülések ellátásá-
val kellett szakszerûen segíteni bajba
jutott embertársaikon. A baleseti
helyszínek „sérültjei” az iskolai szak-
kör önkéntesei voltak, akik nagy be-
leéléssel játszották el egyebek között
az eszméletlen, a gerincsérült, a vég-
tagtörött és a súlyosan vérzõ szenve-
dõk szerepét.

Atanulók körében nagy népszerû-
ségnek örvendõ csecsemõgondozás
is életszerû verseny volt. A játékbaba
csecsemõket igazi babakelengye tar-
tozékaival kellett öltöztetni, hõmér-
sékletüket ellenõrizni, elõírásszerûen
etetni, fürdetni, babaápoló szerekkel
kezelni. A „babák” a gondos ápolást
csendes türelemmel jutalmazták.

A teljesítmények szakszerû elbí-
rálását a tizennégy fõs mentõsök-
bõl, védõnõkbõl álló zsûri végezte.
Az elsõ helyezettek a megyei verse-
nyen vehetnek részt. Az elsõsegély-
nyújtási versenyt a dunakeszi Bár-
dos Lajos Általános Iskola, a cse-
csemõgondozási versenyt pedig a

gödi Németh László Általános Is-
kola csapata nyerte.

A népes versenyzõ tábor megven-
dégeléséhez a gödi Vöröskeresz-
tesek, a gödi László Pékség, a duna-
keszi és a váci Vöröskereszt szerve-
zet járult hozzá. Köszönjük támoga-
tásukat!

A verseny szakmai és technikai
elõkészítéséért, lebonyolításában va-
ló közremûködésért és a verseny
helyszínének ízléses kialakításáért

köszönet illeti Ács Sándor, Botosné
Hornok Éva, Csaba Zoltán, Csehi
Miklós, Jeszenszky Pál, Márta Kata-
lin, Dr. Nagyné Kõfalvy Enikõ,
Nikházy Magdolna, Pappné Széll
Éva, Vinczéné Serman Erika  peda-
gógus kollégáimat.

SZABÓ LAJOSNÉ TANÁR

A humanitás versenye

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Fo
to

: 
K

ké
Fo

to
: 

H
T 

Is
k.



22SPORT

- Sokan ismernek Gödön,
mégis arra kérlek beszélj sport-
pályafutásodról.

- Nõvérem a budapesti
Golberger pályán kézilabdázott,
sógorom NB I-es játékvezetõ
volt, így érthetõ, hogy megcsa-
pott a kézilabda „szele”. A Mar-
gitszigeten, az Úttörõ Stadion
SC-ben kezdtem 1966-ban, majd
III. kerületi TTVE következett.
1972-ben ifjúsági válogatott vol-
tam, csapatunk az akkori IBV-n
negyedik helyezést ért el. A ka-
tonaságnál a Szondy SE színei-
ben játszottam az NB I-es csa-
patban. Majd következett az
FTC, ahol 1976-ig játszottam
balátlövõként, de súlyos vállsé-
rülés miatt – noha még két évig
próbálkoztam - abba kellett
hagynom az aktív kézilabdázást.

-  Ekkor kezdõdött el az edzõi
pályafutásod?

- Igen. 26 évesen, 1979. janu-
ár 1-tõl az FTC ifjúsági fiú csa-
pat edzéseinek irányítását vet-
tem át. Többször nyertünk ma-
gyar bajnokságot. 1982-tõl Bp.
Építõk NB I-es nõi csapatát
edzettem, majd az FTC-hez ke-

rültem és ott három évig dolgoz-
tam. Rövid kitérõ után 1992-tõl
vagyok az NB I-es nõi csapat

edzõje. A csapat a bajnoki tabel-
la 12. helyén állt, amikor átvet-
tem a szakmai vezetést, ám egy
évre rá második, a Magyar Ku-
pában pedig aranyérmes lett.
Amióta én vagyok az edzõ, min-
dig dobogós helyen végeztünk.
Közben 1997-ben fél évig a Ma-
gyar nõi kézilabda válogatott
szövetségi kapitánya voltam,

majd 2005. februárjától ismét én
irányítom a nõi csapatot.

- A családod, az otthonod mel-
lett a sport is milyen szálakkal
fûz Gödhöz?

- Budapestrõl 1988-ban köl-
töztünk Gödre, abba a házba
ahová gyermekként nyaranta jár-
tam, ez a ház a nagyszüleimé
volt. A Gödi SE elnökségi tagja
vagyok tíz éve, feleségem 1992
– tõl 2005 végéig Gödi SE kézi-
labda csapatában szerepelt.

- Kedvenc idõtöltésed?
- Szívesen nézem meg a szín-

vonalas atlétikai versenyeket, ér-
dekel a labdarúgás és természe-
tesen minden gödi sportese-
mény, eredmény. Szeretek olvas-
ni, kertészkedni, ápolni szép ker-
tünket, és szívesen internetezem.

- A Kóczán Mór-díj átvétele-
kor mi jutott eszedbe?

- Meglepett és örültem, hogy
olyan díjat kaphattam, amit a

Göd sportjáért dolgozóknak ad-
nak. Emlékezetes nap sportpá-
lyafutásomban.

- Terveid?
- Jól érzem magam az FTC-

ben. Szeretnénk a csapattal soká-
ig az élvonalba maradni. A ma-
gyar válogatottal kijutni a 2008-
as pekingi olimpiára. Tudom so-
kat kell azért dolgoznom, hiszen
a csapat összeállítása nem köny-
nyû. Csak egy példát mondok,
bizonyos posztokon nincs nagy
választás, a másik véglet, hogy
egy posztra több jelölt is van…

Németh Andrásnak és család-
jának azt kívánjuk érezzék ma-
gukat Gödön nagyon jól és a
sportpályán érjenek el még na-
gyon sok szép sikert. A 12 éves
Lilla lányuk FTC-ben kézilabdá-
zik, talán egykoron õ is eljuthat a
legmagasabb szintig. Sok sikert!

Solymosi László

Interjú a Kóczán Mór-díjas 
Németh Andrással

A Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete március 15-e alkalmával Kóczán Mór (1885 – 1972 gerelyhajító) díjjal ismerte el a város
legeredményesebb sportolóit. A férfi kategóriában Németh András kézilabda edzõ, a Gödön élõ kitûnõ szakember részesült elisme-
résben. A kiváló sportemberrel otthonában beszélgettünk.

Kóczán Mór Vándordíj-Göd 
eddigi díjazottai:
Nõi, férfi és csapat kategóriában.

2000: Juhász Zsuzsanna kézilabdázó, 
Szaszák Dénes kajakozó, Asztalitenisz csapat

2001: Németh Andrásné kézilabdázó, Kollár Balázs 
és a Kosárlabda szakosztály ifjúsági csapata

2002: Nõi kategóriában nem volt díjazott, 
Kollár Balázs kosárlabda, Nõi kézilabda csapat

2003: Bagócsi Barbara, Ráth Tamás, 
Göd Dunakanyar kézilabdázó atléta öregfiúk csapata

2004: Havas Eszter, Szabó Zoltán, 
Kajak-válogatott hosszútávfutó csapata

2005: Balázsovits Mónika, Balogh István díjlovagló, 
1992-es korosztályú labdarugó csapat

2006: Kovács Fatima triatlonista, Németh András kézilabda
edzõ, Pélyi Dávid - Kulifai Tamás kajakpáros.

Göd labdarúgó csapata megle-
petésre a tavaszi rajtot vereség-
gel kezdte idegenben, majd
Nagymaroson is kikaptak. A két
fiaskó után ideiglenesen lecsú-
szott a tabella tetejérõl a gárda.
Az öregfiúk is „begyûjtöttek”
egy vereséget, de szerencsére ez
a tabellán elfoglalt biztos elsõ
helyet nem veszélyeztette.

14. forduló: Erdõkertes -
Göd 2 - 1 (2 - 0) 

Göd: Gál – Jakus (Simon),
Dankó, Járdi, Kiss , Horváth,
Kekecs, Csuka, Kolumbán, Nyi-
las, Együd. G: Kiss P. A tavaszi
nyitányon a listavezetõ elszen-
vedte elsõ vereségét.

15. forduló: Göd - Perbál 2 -
0 (1-0).

Göd: Jakus - Dankó, Járdi,
Kiss, Kekecs, Laczik (Horváth),
Csuka, Kolumbán, (Kispál),
Nyilas, Együd. G: Csuka, Nyi-
las. A táblázat alsó fokán helyet
foglaló vendégek ellen biztos
gyõzelem.

16. forduló: Nagymaros -
Göd 3 - 1 (1 - 1).

Göd: Jakus (Simon), - Dankó,
Járdi, Kiss, Kekecs, Kolumbán,
Csuka, Laczik (Petró), Nyilas,
Együd (Horváth), G. Kiss P.

A táblázat második felében ál-
ló hazaiak meglepetésre, de le-
gyõzték a listavezetõt,
Pilisszentiván legyõzte Erdõker-
test. és a tabellán átvette a veze-
tést.

Megkezdõdött a Váci körzeti
öregfiúk bajnokság tavaszi sze-
zonja. Az elsõ mérkõzésen Vác -
Göd Dunapart 2 - 9 (1 - 5). G:
Varga 3, Petró 2, Nyilas 2, Kiss
1, Kekecs 1.

Göd Dunapart - Szõdliget 1 -
3 (0 - 3) G: Varga. 

Göd csapata elvesztette veret-
lenségét, de továbbra is biztosan
vezeti a tabellát. 

Verõce - Göd Dunapart 1- 6 (0
- 4). G: Simon 2, Petró 1, Kriska
1, Nyilas 1, Varga 1. , Göd
Dunapart – Szõd 10 - 2 (8 - 1) G:
Petró 2, Horváth 2, Járdi 2, Sebõ
1, Eszes 1, Kekecs 1, Erõs 1

(SOLYMOSI)

Labdarúgás

Ez a tavasz „foltos”

Göd csatlakozott az Egészséges
Városok mozgalmához, mely-
nek keretében „A férfiak sportjá-
ért és egészségéért” napokat
szervez az önkormányzat, meg-
bízva ezzel többek között a
sportbizottságot is. Június 4-5-
én a felsõgödi Duna-part Üdülõ-
nél és a Duna Csárdánál, majd
június 10-11-én az alsógödi
sportpályánál, valamint a fürdõ-
ben és a középgödi golf pályánál
kerül sor terepfutó, lábtenisz,

strand-röplabda és kispályás fut-
ball programokra naponta 10.00
órától. Mind a négy napon egy
órával késõbb, 11.00 órakor kez-
dõdnek a „terhelésesnek” számí-
tó szûrõvizsgálatok, többek kö-
zött vérnyomás, vércukorszint
stb. ellenõrzéssel.
Részletes tájékoztatást szórólap-
okon és plakátokon olvashatnak
majd, illetve a Polgármesteri Hi-
vatalban lehet érdeklõdni.

KKÉ

Csak férfiaknak!
Kell a sport az egészségért
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A lányok a tavaszi mérkõzés ötödik for-
dulójában botlottak, de szerencsére az
elõny megnyugtatónak látszik, sõt április
23-án nagy ünnepléssel köszöntötték az
újabb bajnoki aranyérem megszerzését. 

Eredmények:
Pilisszentiván - Göd SE 21 - 19 (12 -

10)
Göd: Juhász Zsuzsanna - Balázsovits

Mónika 6, Orosz Krisztina 5, Lázár Ildi-
kó 5, Szentes Éva 2, Békési Melinda 1,
Virágh Mariann. Csere: Németh Katalin,
Birkás Anikó, Hirman Mária, Maczu Er-
zsébet, Nyilas Evelin.

Bagócsi Sándor edzõ: - Elszenvedtük
elsõ vereségünket. Birkás Anikó kisebb
sérülés miatt nem játszott, az õ góljai hiá-
nyoztak. Kiemelkedõen játszott Orosz
Krisztina. A játékvezetés kritikán aluli
volt. Jellemzõ, hogy egyetlen játékost
sem állítottak ki az egyik legkeményebb
csapatból, pedig lányainkról valósággal
„letépték” a mezt. Sajnos ezen a délutá-
non nem voltunk annyival jobbak, hogy
még a hazai játékvezetést is legyõzzük. 

Ifjúsági: Pilisszentiván - Göd SE 28 -
19 (14 - 8) Gd.: Schrick 6, Máriás 4,
Mogony 3, Nyilas 2, Simon P. 2, Süli 1,
Merényi 1

Göd - Solymár 31-16 (16 - 7 ) 
Göd: Juhász Zsuzsanna - Békési Me-

linda 5, Birkás Anikó 6, Orosz Krisztina
4, Piszkor Rita 4, Balázsovits Mónika 4,
Szentes Éva 4. Csere: Németh Katalin,

Lázár Ildikó 3, Virágh Mariann 1, Hajek
Boglárka, Maczu Erzsébet, Máriás Esz-
ter, Hirmann Mária. 

Amérkõzés elõtt egy perces néma fel-
állással adóztak Halmi Gábor, a

Scarabeus együttes közelmúltban elhunyt
tagja emléke elõtt. 

Az utolsó helyen álló Solymár csapata
nem állította nehéz feladat elé a csapatot.
Tetszetõsen, idõnként nagyszerûen ját-
szottak, és ilyen arányban is megérde-
melten nyertek. Acsapatban több ifjúsági
játékos is játéklehetõséget kapott.

Ifjúsági: Göd SE - Solymár 25 - 18 (14
- 8) Gd: Schrick 6, Máriás 5, Simák 3,
Merényi 3, Kogony 2, Nyilas 2, Maczu 1,

Hajek 1, Süli 1, Simon 1. Biztos gyõze-
lem. 

Malév - Göd 23 - 26 (10-15)
Göd: Juhász Zsuzsanna - Békési Me-

linda 4, Birkás Anikó 7, Orosz Krisztina

6, Szentes Éva 5, Balázsovits Mónika 2,
Virágh Mariann 2. Csere: Máriás Eszter,
Nyilas Evelin, Hajek Boglárka, Maczu
Erzsébet. Göd csapatából négy kulcsjáté-
kos hiányzott. Az elsõ félidõben meg-
szerzett elõnyt sikeresen õrizték lányaink,
akik biztosan gyõztek.

Ifjúsági: Malév - Göd SE 39 - 18 (18 -
10) Gd.: Simák 4, Maczu 4, Nyilas 3,
Schrick 2, Máriás 2, Mogony 1, Hajek 1,
Petró 1

Göd - Kinizsi TTK 28 - 23 (11 - 8)
Göd: Juhász Zsuzsanna - Békési Me-

linda 7, Birkás Anikó 7, Szentes Éva 6,
Orosz Krisztina 3, Balázsovits Mónika 3,
Hirmann Mariann 2, csere: Németh Ka-
talin, Virágh Mariann, Hajek Boglárka,
Maczu Erzsébet, Lázár Ildikó.

Izgalmas és fordulatos mérkõzésen az
agresszívan védekezõ vendégek ellen ne-
hezen, de megbirkóztak lányaink. Az elsõ
félidõben Juhász Zsuzsa többször is bra-
vúrosan védett. Szünet után a jobbszélen
Békési többször is igen eredményes volt.

Ifjúsági Göd SE - Kinizsi TTK 32 - 21
(Gd.: Schrick 7, Simák 5, Máriás 4, Nyi-
las 4, Hajek 4, Mogony 2, Merényi 2,
Maczu 2, Simon 1, Petró 1

A mérkõzés alatt is zúgott: „Bajnok-
csapat”. Agyõztes találkozó után egy em-
berként ünnepelte a lelkes publikum a
2005 – 2006. évi NB II-es bajnoki dia-
dalt. (Noha három forduló még hátra van,
a gödiek már megnyerték a bajnoksá-
got.). A bajnoki kupát Sándor István pol-
gármestere adta át a csapatnak, majd a
szurkolók virágcsokorral köszöntötték a
lányokat. Durrogtak a pezsgõsüvegek,
szólt a zene, ünnepelt a város kézilabda
rajongó közönsége. Kijárt az elismerés-
bõl Bagócsi Sándor edzõnek is, aki ismét
sikerre vitte a csapatot. Gratulálunk! Kí-
vánunk a magasabb osztályban is nagyon
sok sikert!

Solymosi László

A gödi kézislányok 
ismét elhódították a bajnoki címet

Az üres kéz és az Életforrás útjai
A gödi karatések sikereirõl

Életforrás Do – Életforrás Út: a
Huzella iskolában otthont talált, s az
Életforrás Alapítvány által támoga-
tott shotokan karate csapat viseli ezt a
nevet.   A „karate do” jelenti az üres
kéz útját, azt az utat, melyen fegyver-
telenül jár az önvédelmi harcmûvé-
szetet gyakorló ember. Fegyvertele-
nül, de nem kiszolgáltatottan, hiszen
teljes lényével – fizikumával, sõt
pszichikumával – tanulja, hogy képes
legyen biztosítani saját vagy mások
védelmét.  Karakó Sándor és Jurtin
László edzõk – mesterek – segítségé-
vel jó ideje igen szép eredményeket
érnek el a legifjabb és ifjú nemzedék
tagjai, valamint a már egyetemrõl,
fõiskoláról is visszajáró fiatal felnõt-
tek. Egyik edzõjük – aki a 3. dan
vizsgájára készül – beszámol ered-
ményeikrõl. Vele együtt találkozik
majd a Magyarországra beutazó
„nagymesterekkel”  a gödi Gál Ba-
lázs és Vágvölgyi Balázs is, hogy le-
tegyék 1. dan vizsgájukat. 

* * *
Oss!
A Hungarokábel Kupa országos kara-
te versenyt április 8-án rendezték 
Pestlõrincen, ahol kb. 150 fõ idult a

meghivásos rendezvényen. Ott 17 fõ-
vel vettünk részt, és rengeteg érmet
hoztunk haza. 
Eredmények: Kata Kumite
Vágvölgyi Balázs I. II.
Gál Balázs II. III.
Szimler András III. III.
Szabó Gergely III. -
Makka László II. II.
Szimler Áron I. -
Bauer Fatime I. II.
Kovács Gyula IV. -
Kovács D. Géza - II.
Hajdi Gergely II. -
Árkossy Bálint II. -
A III. Ippon Shobu Diakolimpia kere-
tében, április 23-án Gyöngyösön, a
kelet-magyarországi döntõn a tét az
volt, hogy ki jut be a májusi országos
döntõbe. Kb.120 fõ induló közt az
Életforrás Do-ból 5 fõvel képviseltet-
tük Gödöt. Az eredmények:

Eredmények: Kumite Kata
Szimler Áron I. IV.
Makka László III. III.
Szimler András III. II.
Stiegmann Martin I. -
Szabó Gergely sajnos nem jutott be a
május 7-i,  a Dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban megrendezésre

kerülõ idöntõbe, ahol a kelet-, illetve
nyugat-magyarországi legjobb 4 - 4
versenyzö vív majd meg egymással.  
2006. május 27-28-án Magyarország,
pontosabban Dunaújváros ad hely-
szint az ifjúsági J. K. A Karate Euró-
pa Bajnokságnak. Szimler Áront és
Makka Lászlót beválogatták a nem-
zeti keretbe, így indulnak a nemzet-
közi versenyen. Március óta részt
vesznek a válogatott keret edzésein.

* * *

Tovább információk a www.nagyc-
savar.hu honlapon, /karate találhatók!
Az edzések idõpontjai Gödön, a Pe-
tõfi Sándor utcai iskola tornatermé-
ben: 
6 -7 éves kortól – 12 évesig H és P
17h - 18h.
Haladóknak H 18-kor, Sz 17.30-kor,
P 18.15-kor kezdõdnek és 90 perce-
sek.

KARAKÓ SÁNDOR 2. DAN
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Edzésfelépítés
Az edzések elsõdleges feladata az egész-
séges, sportos életmód megszerettetése, a
sportszerû viselkedésre való nevelés és a
tollaslabda sport alapjainak játékos meg-
ismertetése a gyerekekkel. Ezt tükrözi az
edzések felépítése is, amelyben egyaránt
szerepel az általános fizikai képességek
(állóképesség, erõ, gyorsaság, izületi
mozgékonyság) fejlesztése, a mozgásko-

ordináció javítása és a sportág specifikus
mozgások (ütõfogás, lábmunka, ütés-
technika, …) gyakorlása.

Az edzést kezdõ bemelegítõ és gim-
nasztikai gyakorlatokból a gyerekek
megtanulhatják, hogy hogyan készítsék
elõ szervezetüket a sportterhelésre. Ajá-
tékos versenyek, vetélkedések a jó han-
gulat és a csapatszellem megteremtése
mellett fejlesztik az általános ügyessé-
get és a taktikai érzéket. A tollaslabda
tudás alapjait az ún. iskolagyakorlatok
teremtik meg. Ezek során rögzõdnek a
gyerekekben a helyes mozdulatsorok,
így késõbb versenyhelyzetben sem fog-
nak helytelen vagy sérülésveszélyes
mozgásformákat végezni. Ennek ered-
ménye már a kötetlen játék és az edzõ-
meccsek közben is megfigyelhetõ,
amely egyben a szabályok és a sport-
szerûség elsajátításának ideje is. A játék
után minden esetben nyújtás zárja az
edzést, ami rendkívül fontos az izmok
rugalmasságának megõrzése szempont-
jából, és egyben megnyugvást biztosít a
sportolás során „felpörgetett” szervezet-
nek.

Legújabb eredmények
A2005-2006-os versenyévad gödi vo-

natkozású, országos jelentõségû eredmé-
nyei (Sporértékét tekintve a Magyar Baj-
nokság és a Diákolimpia a legrango-
sabb):

-  Pelikán Kupa (Seregélyes, 2005.
október 15.) Szerecz Márton: arany érem

- EJOT Ezerjó Kupa (Mór, 2005. de-
cember 11.) Szerecz Márton: ezüst érem

- Nyílt Budapest Bajnokság (Buda-
pest, 2006. január 7.) Szerecz Márton:
bronz érem

- Pest Megyei Diákolimpia (Érd,
2006. február 11.) Szerecz Márton: arany
érem (“A” kategória), Mocsonoky Han-
ga: arany érem (“B” kategória), Ágoston
Bence: bronz érem (“B” kategória) Szeitz
Dalma: 5. helyezés (“B” kategória),
Mocsonoky Levente: 5-8. helyezés (“B”
kategória), Szeitz Ákos: 5-8. helyezés
(“B” kategória), Hertelendy Márk: 9-16.
helyezés (“B” kategória)

- MAFC Kupa (Budapest, 2006. már-
cius 4.) Szerecz Márton: bronz érem

- Pelikán Kupa (Seregélyes, 2006.
március 19.) Szerecz Márton: bronz érem

- Magyar Bajnokság (Bodajk, 2006.

április 1.) Szerecz Márton: bronz érem
- Diákolimpia Országos Döntõ (Pápa

2006. április 7-9.) Szerecz Márton: bronz
érem (“A” kategória), Ágoston Bence:
23. helyezés (“B” kategória), Mocsonoky
Hanga: sérülés miatt nem versenyezhetett

- Húsvéti Kupa (Gyöngyös, 2006. áp-
rilis 15.) Szerecz Márton: arany érem

További jó munkát kívánok!

Honlapok: Magyar Tollaslabda Szö-
vetség – www.badminton.hu ; European
Badminton Union – www.eurobad-
minton.org; International Badminton
Federation – www.internationalbad-
minton.org Szûcs Zoltán

tollaslabda edzõ

* * *
Szûcs Zoltán edzõi életrajza

1973-ban született Budapesten.  Atol-
laslabda sportággal a Budapesti Mûszaki
Egyetem hallgatójaként ismerkedett
meg. A házi bajnokságokon átélt élmé-
nyek hatására hamarosan az amatõr ver-

senyek rendszeres résztvevõje lett.  A to-
vábbfejlõdés lehetõségét keresve az a
szerencse érte, hogy Cserni János edzése-
in volt módja megtanulni a sportág leg-
fontosabb elemeit. 2003 óta a Diaboló SE
igazolt játékosaként rendszeresen részt
vesz az MTLSz ranglistaversenyein. Ed-
digi legjobb eredménye a III. osztályú
Zrínyi Kupán és az Elektro - Center Ku-
pán nyert bronz érem, illetve az országos
ranglistán elért 41. helyezés.

Edzõi pályáját szintén Cserni János ta-
nítványaként és bíztatására kezdte el. A
képesítés megszerzése óta a sportág szak-
tekintélyei által tartott edzõtáborokban és
továbbképzéseken fejleszti szakmai tudá-
sát. Külön megtiszteltetésként végzi az
utánpótlás válogatott keret mellett végzett
munkáját.

Bízik abban, hogy tevékenysége hoz-

zájárul ahhoz, hogy Göd városa bekerül-
hessen a magyar tollaslabda sport élvona-
lába. Látva a gödi gyerekek lelkesedését,
tehetségét és kitartását, nincs kétsége afe-
lõl, hogy ez akár már a közeljövõben is
bekövetkezhet. (Szerkesztõség)

* * *
Szerecz Ferenc tollas-pályafutása
„Feri bácsi” gyermekkorában  maga is

belekóstolt a tollaslabdázásba – tetszett
neki. Már apaként, egy balatoni nyaralás
során, fiának is „bemutathatta” ezt a játé-
kot, ami a kisgyerek számára hamarosan
komolyan vett sporttá vált. Ígéretesnek

tûnt, hogy az éppen iskolába készülõ
Marci nem unta meg ezt a mozgást, s 3-4
nap után nagyon jól ment neki. Sõt, ha-
marosan apját „korrigálta”, és az utcabeli
nagyobb tudású gyerekekkel meg akart
mérkõzni. Persze a poros utca nem volt
túl ideális ehhez: így aztán a lelkes apuka
tornatermet bérelt – és bérel - a gyerek-
seregnek…

Aligha akad olyan tollaslabdázó Gö-
dön, aki ne ismerné Szerecz Ferencet. Õ
az, aki egy iskolaudvarnyi gyerek között
is észreveszi a tehetséges sportolót. Õ az,
akikkel a gyerekek elõször jutnak el a
“bûvös” 100 visszaütött labdáig. És vele
mennek el életük elsõ versenyére is. Per-
sze “mellesleg” Feri bácsi az is, aki hálót
készít, labdát ad, ütõt javít és megtanítja
azt az ütést, ami “sosem sikerül”. Õ a gö-
di tollaslabda “jolly jokere”.

Badminton, avagy a tollaslabda III.

A Németh László Általános Iskolában Bagócsi Sán-
dor testnevelõ tanár úr örömmel számolt be a legújabb
sportsikerekrõl: 

- Az 91-92-ben született lányok bejutottak a kézilabda
diákolimpia országos döntõjében, ahol a harmadik he-
lyet szerezték meg. Az 93-94-es korosztályos csapat is
bekerült a Pest megyei döntõbe. Dabason három - másik
- terület gyõztesével mérik össze tudásukat. Ennél na-
gyobb sikert ért el a Gödi SE 92-es korosztályú csapata
az Adidas Gyermek Bajnokságban, ahol több mint 900

csapata közül került az országos döntõbe. Nyolc csapat
versenyez majd Siófokon a helyezésekért. Acsapat játé-
kosainak névsora: Dóra Evelin, Mészáros Fanni, Erdélyi
Dominika kapusok, a mezõnyjátékosok: Merényi Dóra,
Bakó Vanda, Hetey Adrienn, Simon Petra, Petró Bettina,
Kövecsecs Anita, Márta Dóra, Grúber Fanny, Grúber Zi-
ta, Cseh Judit, Posta Nikolett, Péterffy Sára, Hodován
Eszter, Kiss Fruzsina, Németh Lilla, Schmidtka Lucia,
Halupka Vivien, Halupka Ágnes, Kemencsik Martina,
Volentics Vivien, Papp Viktória.

Az 1991-92-es korosztályú labdarugó csapatunk a
Pest megyei döntõben, az elsõ mérkõzésen Abony ellen
döntetlen ért el. Sajnos a 11-es párbajban alul maradtunk.
Aharmadik helyért játszott mérkõzésen 5-2-re gyõztünk
Kiskunlacháza ellen. A bronzérmes csapat tagjai:
Czédula Péter, Tóth Zsolt, Cesznak Tamás, Horváth
Ágoston, Karacs István, Sápi Márton, Sápi Pál, Oláh Dá-
niel, Simon Bence, Szigeti Dávid, Novodomszky Márk. 

(SOLYMOSI)

Kézilabda, labdarúgás

A „némethlászlósok” országos sportsikerei
900 csapat közül az országos döntõben

Szerecz Ferenc hálót feszít

Szücs Zoltán technikai tanácsa

Az alapmozdulat gyakorlása sok figyelmet igényel
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Pinczehelyi Tamás
Elnök, 

MSZP Göd Városi Szervezete

TISZTELT GÖDI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Köszönjük, hogy szavazataikkal elõsegítették azt, hogy

Magyarországon nyugodt, kiegyensúlyozott fejlõdést, az egész
magyar nemzet boldogulását szolgáló kormány alakulhasson.
A választáson az az akarat jutott - nem kis mértékben -
érvényesülésre, mely szerint az ország meghatározó többsége
elutasította a nemzetet megosztó,  igaztalan, populista politikát.
Helyette a már sokszor bebizonyított összefogásban látták
hazánk boldogulását,  akik az  MSZP-re és az SZDSZ-re
szavaztak. A nyugodt, békés, biztonságos jövõnknek ez a koalí-
ció a hiteles megtestesítõje.

A választásokig számos kiadványban igyekeztünk Önökhöz eljuttatni az MSZP min-
denre kiterjedõ programjainak leírását. Igen sok fórumon biztosítottunk lehetõséget arra,
hogy a lehetõ legtöbben kinyilváníthassák véleményüket, mellyel nagy örömünkre sokan
éltek is. Komolyabb gondunk azokkal volt, akik építõ kritika és ésszerû javaslatok helyett
folyamatosan csak pocskondiáztak bennünket. Sajnos a rájuk jellemzõ módon síppal, dob-
bal vonultak szervezetten azokra a helyekre, ahol rendezvényeink voltak, hogy saját
kirekesztõ és káoszt teremtõ politikájukat hirdessék. Tessék mondani emlékszik-e valaki
arra, hogy  ellenzéki megmozduláson megtette-e ezt valaha is az MSZP. Nem! Mert mi
kizárólag arra koncentráltunk, hogy hogyan lehet még jobban megoldani az elõttünk álló
feladatokat.

Természetesen voltak olyan - személyek elleni – rágalmak, melyek mellett nem lehetett
elmenni szó nélkül. Bizony így volt ez Gödön is, és bár egyáltalán nem volt ínyünkre, de
kénytelenek voltunk válaszolni a hazug vádaskodásokra. Pedig alapelvünk volt, és a
jövõben is az lesz, hogy amennyire csak lehet, nem válaszolunk hazugságokra. Nem
vagyunk hajlandóak hazugságokra magyarázatot gyártani. Sokkal nagyobb örömet
találunk abban, ha alkotunk. Tetteinkkel, munkánkkal, a közösség javát szolgáló poli-
tikánkkal szeretnénk továbbra is kiérdemelni az Önök megtisztelõ megbecsülését. 

Felnõtt emberek értékelik az õszinteséget, felismerik a tenni akarást,
értékelni tudják az eredményeket, és fel tudják mérni a teljesítménybõl, hogy
mennyi realitása van a kitûzött céloknak. Nekik akarunk megfelelni. Ez
motivált bennünket akkor is, amikor mindvégig töretlen lelkesedéssel, fáradt-
ságot nem ismerve azon dolgoztunk, hogy az MSZP színeiben Dr. Bóth János
egyéni mandátummal rendelkezõ országgyûlési képviselõként képviselje
városunk és a választókerület érdekeit az országgyûlésben. Igen.
Megcsináltuk, s ez Önöknek köszönhetõ! 

Önöknek, akik nagyra értékelték az elvégzett
munkát, melynek köszönhetõen Gödnek két szocial-
ista országgyûlési képviselõje van. Az Önökkel közösen elvégzett munka eredményeként elõször
értük el, hogy Göd városának saját országgyûlési képviselõje is van Sándor István polgármester
személyében, aki az MSZP Pest megyei listáján nyerte el a mandátumot. 

A két szocialista politikus rátermettségét, felkészültségét az elmúlt négy esztendõben is bizonyí-
totta azokkal a fejlesztésekkel, beruházásokkal, melyeknek köszönhetõen Göd sikeresen dolgozta
le korábbi lemaradását. Meggyõzõdésem, azzal az örömteli ténnyel, hogy az MSZP-SZDSZ koalí-
ció kapott további négy évre felhatalmazást a kormányzásra, s két szocialista országgyûlési
képviselõ lobbizhat Göd-ért a Parlamentben, városunk még intenzívebb fejlõdését, gyarapodását,
a gödi polgárok sikerét szolgálja. Az õ sikeres munkájukhoz kérjük az Önök megtisztelõ támo-
gatását.

KÖSZÖNJÜK
GÖDIEK!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-30-213-9858

Dunakeszin, 
a Madách utcai 

lakóparkban 
33 négyzetméteres, 

új garzonlakás kiadó 
havi 50 ezer

forintért. 
Érdeklõdni 

a 06-30-900-6554-es
telefonon.

FOGYÓKÚRA
Fülakupunktúrá val,

hetente cserélhetõ 
tartós tûvel,

szaktanácsadással.
Inczeffy Rendelõ

Göd, Pesti út 86.
Péntek: 17-19-ig
Bejelentkezés:
06-30-670-1382

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
Egyéni vállalkozók könyvelé-

sét, adóbevallások 
elkészítését vállalom.

06-20-425-3700
06-27-334-149

Gödön, fõútvonalon 
üzlethelyiség, részben vagy

egészben kiadó. 
30 m2+ tetõtér kiépítve.

Tel.: 06-30-687-6546

Gyermekruha üzlethelyiség

üzemeltetése
árukészlettel 

és boltberendezésel együtt

ÁTADÓ!
Érdeklõdni: 06-20-423-6057
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• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztítás, búvár-
szivattyú tekercselés. Göd, Kincsem Park- Nyitva: 7-17-ig.
Tel.: 06-30-296-1771
• Mélyhûtõszekrény – 7 fiókos Thomson ×××× –  el-
adó. Tel.: 06-20-355-0083
• Üzletrész kiadó gödi kozmetikában fodrász, pedikû-
rös, manikûrös és/vagy mûkörmös részére. Tel.: 06-27-
330-609, 06-30-682-9235
• Gyermekszeretõ, leinformálható hölgy gyermekfel-
ügyeletet vállal 3 éves kortól. Tel.: 06-27- 331-800
• Kiadó szobát keresek Gödön fürdõszoba használat-
tal. Vonat, busz közelsége elõny. Ház körüli munkában
segíteni tudok. Tel.: 06-27-337-469; 06-20-355-0083
• Fakivágás! Döntés nélkül is gallyazás, gyökérkisze-
dés. Elszállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-4070
• Hitelkiváltás, áthidaló hitelek 4 nap alatt.
Otthonszépíto hitel 1,5 M Ft-ig. Értékbecsloi és közje-
gyzoi díj nélkül!!! Tel.: 30/941-3568
• PRIVÁT HITEL! Saját tehermentes autójára min-
dennél kedvezobb kamattal. Pl.: 1.000.000 84 hónapra
havi törlesztés 19.460 Ft. Tel.: 30/436-5406
• Göd központjában 47 m2-es 1,5 szobás amerikai
konyhás, légkondis lakóparki lakások eladók. Irányár:
12,8 M Ft. Tel.: 30/900-1078

• Ford Transit 2.5D 93-as, 6 személyes, platós, friss
muszakival eladó. Irányár: 1.100.000 Ft. Tel.: 30/210-
1709
• Vácrátót mellett nagy panorámás telken eladó felújí-
tandó téglaház. Víz, villany, ásott kút, jó közlekedés.
Irányár: 4,7 M Ft. Tel.: 30/900-1078
• Dunakeszin a tóvárosban hamarosan nyíló kozmeti-
kai szalonba kozmetikust, mûkörmöst keresek kedvez-
ményes feltételekkel. Alkalmazottat is. Tel.:06-30-255-
1229.
• Olcsón eladó: gombátlanított Bramac tetõléc, tizedes
mérleg (mázsa), 50 l-es fahordó, nõi és férfi kerékpár,
1,2 m-es gyermekágy, 200 cm-es új Billerbeck ágybe-
tét, valamint Hunnia süllyesztõs varrógép. Tel.: 06-27-
331-471GUMI-
• FELNI Jó állaputú használt nyugati TÉLI-NYÁRI
gumik, „C” gumik is. Göd, Pesti út 5. Tel.: 06-30-925-
2883, 06-27-332-555

Apróhirdetések

Várdomb
lakóparkban 
kéterkélyes 

körpanorámás 
lakás hosszú távra

kiadó.
T: 06-30-508-7896
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ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es
egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített, gépesí-

tett konyha, nappali, gardrob – bútorzattal.
Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

Dunára nézõ erkély. (Teremgarázs parkolási lehetõség.)
Tel. : 06-30-292-7150

Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

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  



29



30

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
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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

Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
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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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