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A Switelsky 
építhet utat

Húsz kilométer, szegéllyel és vízelvezetéssel
Nyertest hirdetett a képviselõ-
testület az útépítésre kiírt közbe-
szerzési pályázatánban, június
22-i rendkívüli testületi ülésén.
Az útépítést a Switelsky Útépítõ
Kft. részlege végezheti, mivel a

kft. adta a legkedvezõbb és leg-
olcsóbb ajánlatot. Az ülésen a 18
képviselõbõl 17 volt jelen, 14
igennel szavazott, 2 nemmel és 1
személy tartózkodott.

Folytatás a 3. oldalon.

Ezüstmise
Ország Tibor plébános 25 éve sszolgál

Ország Tibort 1981-ben – az óta
már Atyjához távozott – Dr.
Bánk József érsek-püspök szen-
telte pappá Vácott – immár 25
éve telt el. Kilenc év káplánko-
dást követett az elsõ önálló be-

osztása Nógrád községben, majd
tizenegy esztendeje Gödre vezet-
te útja. Azóta él és munkálkodik
városunkban az Úr Jézus és hívei
örömére, szeretetük közepette.

Folytatás a 2. oldalon.

Felhívás!
G ö d i  c s a t o r n a é p í t é s  V.  ü t e m e

-  k o m m u n á l i s  a d ó k o m p e n z á c i ó

Tisztelt gödi Ingatlantulajdonosok!
A gödi csatornaépítés V. ütemével kapcsolatos 2006. évi kommu-
nális adókompenzáció igények leadásának várható határideje
(képviselõ-testületi döntéstõl függõen): július 31.
Az igénylõlapok beszerezhetõk Göd Város Polgármesteri Hiva-
talának Ügyfélszolgálatán.

Sándor István Dr. Szinay József 
polgármester jegyzõ

Felhívás!
Beiskolázási támogatások

TISZTELT GÖDI LAKOSOK!
Göd Város Önkormányzatá-
nak Népjóléti és Lakásügyi
Bizottsága 2006. évben is be-
iskolázási támogatással se-
gíti az arra rászorultakat. A
kérelmek leadási határideje:
július 31. 
Az igénylõlapok beszerezhe-
tõek Göd Város Polgármeste-
ri Hivatalában.

LENKEI GYÖRGY

BIZOTTSÁGI ELNÖK

Megváltozott 
az Okmányiroda

ügyfélfogadási
rendje

Ezúton értesítem a Tisztelt
Lakosságot, hogy az
Okmányiroda (2131 Göd,
Pesti út 60/a.) ügyfélfogadási
rendje 2006. július 1-jétõl
módosult.

A részletes információkat 
a 17. oldalon  olvashatják.

Bizonyosan a Jó Isten egyetértésével, segítõ útmutatása mellett,
harminc évvel ezelõtt kezdte az öt éven át tartó szemináriumi ta-
nulmányait Egerben…

Ledõltek az országokat elválasztó határok 

Három nap Marignane-ban
Az emberi kapcsolatok építenek hidat a nemzetek között 
A Dél-Franciaországi Provan-ce va-

rázslatos hangulata, az itt élõ emberek
kedvessége, vidámsága, a táj, a termé-
szet lenyûgözõ szépsége marasztalóan
csábítja az idegent. A gyümölcsfákkal,
levendula és szõlõültetvényekkel borí-

tott lankákról áradó, bódítóan kellemes
illat áthatja az ember lelkét. A gondta-
lanság és életörömmel teli vidámság ke-
ríti hatalmába a vándort. Provance meg-
babonázza, és rabul ejti az embert…  

Folytatás a 4. oldalon.

- A Gödi Lions Klub elnökét, Tóth
Lászlóné Sacit kérdeztem: Ho-
gyan foglalnád össze az idei két
nap jellemzõit?

- Tovább vittük azt a szokást,
hogy más esemény, más helyszí-
nen a nyárnyitóhoz kapcsolódva
kerül megrendezésre. Így Göd-
Újtelepen Díjugrató lovasversenyt

tartottak, a felsõgödi Duna-parton
pedig megnyitották azt a kiállítást,
melynek alkotói valamennyien
városunk lakói, amatõrjei, mûvé-

szei. Ugyanakkor igen nagy súlyt
fektettünk arra, hogy itt a tóparton
sok gyerek felléphessen, egy idõ-
pontban bemutatkozzék.

Folytatás a 10. oldalon.

VI. Gödi Nyárnyitó Napok
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Folytatás az 1. oldalról.
25. éves jubileumi miséjén,

június 24-én délelõtt 10 órától a
felsõgödi templomban, az espe-
resi kerület papságának részvé-
tele mellett Dr. Stella Leontin
fõesperes, prépost mondott
szentbeszédet. A 19 órakor kez-
dõdött alsógödi szertartás ünnepi
szentbeszédét Szádóczky Károly
apát úr, a Váci Székesegyház
plébánosa tartotta.

Mindkét templomban az egy-
házközségek tagjai tették ünne-
pélyessé és még emlékezeteseb-

bé a napot kedves mûsorukkal. A
felsõgödiek méltatták Tibor
atyát a templom kifestéséért, kö-
vezéséért, s természetesen a Má-
ria-kápolna építéséért, és mind-
ezek szervezésében kivitelezés-
ében vállalt részét.  A Felsõgödi
Római Katolikus Egyházközség

képviselõtestületének elnöke,
Tancsik László, valamint a fiata-
lok és a gyerekek, a rózsafüzéres
Ther Jánosné Marika köszöntöt-
ték Tibor atyát. Szente Mónika
festõmûvész egy, az atyának
kedves emléket jelentõ festmény
saját kezûleg készített másolatát
ajándékozta a plébános úrnak. A

Felsõgödi Ifjúsági Énekkar és a
Gregorián Kórus tagjai voltak a
zenés közremûködõk és szerep-
lõk.

Az alsógödiek felidézték a le-
égett, régi templom pótlására gi-

gászi erõfeszítésekkel készülõ
hívek öntudatos kitartását, mely-
nek részese, erõforrása volt az

atya, s közösen sikerült megte-
remteniük azt a jelentõs felada-

tokat ellátó, hatalmas épület-
együttest, mely a templomot, a
harangtornyot, az urnafalat és a
közösségi házat foglalja magába.

Bednarik László világi elnök, a
hittanos és a Kolping iskolás

gyerekek köszöntötték az ünne-
peltet. Az Alsógödi Ifjúsági
Énekkar a mise menetében és az

ünnepség keretében egyaránt
szerepet vállalt.

Mindkét helyszínen õrzik a fa-
lak Ország Tipor plébános két
kezének munkáját is, hiszen akár
építkezés, akár felújítás, kerítés-
állítás került sorra, az atya a lel-
ki segítségnyújtás mellett bizony
megfogta a szerszámnyeleket is.

A bensõséges és magasztos
ünnepi szentmisék idején, mint
rendesen minden mise alkalmá-
val, de most különösen szépen
virágba öltöztetve várta a két
templom az érkezõket.
Felsõgödön Gondos Jánosné Jut-

ka gondos kezeinek, Alsógödön
Hahner Istvánné Magdika
ügyességének köszönhetõ idõ-
rõl-idõre a virágompában díszel-
gõ oltár. Köszönet nekik érte!    

Hálás köszönetét fejezi ki to-
vábbá Ország Tibor atya mind-
azoknak, akik segítettek ezüst-
miséje megszervezésében, köz-
remûködtek lebonyolításában,
akik köszöntötték õt, és ajándé-
kot adtak át számára, illetve se-
gédkeztek a vendéglátásban.

KISS-KÁSA ÉVA

Ezüstmise
Ország Tibor plébános 25 éve szolgál
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Folytatás az 1. oldalról.
Pinczehelyi Tamás alpolgár-

mester elmondta, a testületi ülé-
sen, érthetetlen módon olyan te-
rületi képviselõ is volt, aki
ugyanúgy, mint az útépítéssel
kapcsolatos többi döntésnél,
nemmel szavazott. Holott a szá-
mok tükrében jól látható, hogy a
legkedvezõbb és a legolcsóbb
ajánlata a Switelsky Kft.-nek
volt. Az alpolgármester szerint, a
további menetrend, hogy az ered-
ményhirdetést követõen nyolc
nap elteltével megköthetõ a szer-
zõdés, majd megindulnak az út-
építési munkák. Hangsúlyozta,
hogy szerették volna korábban

kezdeni, de nem volt lehetõség
rá, mivel több közbeszerzési eljá-
rást kellett lebonyolítani az útépí-
tés kapcsán. Ezek nem lehettek
átfedésben, csak egymás után. 

A tervezett útépítéssel kapcso-
latban tudni kell, hogy – mint
Pinczehelyi Tamás mondta - a
képviselõk közül többen az útfel-
mérés során túllépték az elõre
számolt keretet, de csak az a
négyzetméter vagy mennyiség
tartható, amelyet az önkormány-

zat tavaly tervezett. Az semmi-
képpen sem fér bele, hogy egyes
körzetek túlméretezett igényei-
nek megfelelõen készüljenek el
utak. A munkák várhatóan július
közepén fognak megkezdõdni, és
szeptember 15-e a befejezési ha-
táridõ. Ez idõ alatt mintegy húsz
kilométer út fog megépülni, a
pontos folyómétert azért nem le-
het behatárolni, mert különbözõ
szélességben épülnek az utak, rá-
adásul kétféle technológiai meg-

oldással. Van, ahol kõalátéttel
dolgoznak és van, ahol talajstabi-
lizációs rendszerrel épül az út. 

Az alpolgármester közölte,
hogy amibõl nem enged az ön-
kormányzat, az az, hogy minden-
képpen kétoldali szegéllyel és
vízelvezetéssel épüljenek az
utak. Minden ingatlanhoz egy
behajtó készül, ahol áteresztõk-
kel oldják meg a vízelvezetést.
Az elõzetes felmérések szerint
azok az utcák kerültek sorra,
amelyekben megfelelõ százalék-
ban volt jelentkezés. A hozzájá-
rulásról külön értesítik a lakossá-
got. 

A SZERK.

A Switelsky építhet utat
Húsz kilométer, szegéllyel és vízelvezetéssel

Göd-Újtelep, azaz Bócsa területi
képviselõje, Lenkei György hív-
ta fel figyelmemet a Bócsa-
Bócsa találkozóra:

- Önálló településsé válásunk
100 éves évfordulójára készü-
lünk, és egy régi bócsai – aki
még ismeri a történetet – felve-
tette az ötletet: jöjjünk el ide, a
gödi „másik Bócsára”, és hívjuk
meg azokat a volt honfitárs bóc-
saiakat, akik élnek még – ha fel
tudjuk lelni õket. Két napos ün-
nepséget szeretnénk rendezni. A

fõbb nap augusztus 20-a, amikor
hosszú évek óta falunapot tar-
tunk. Azt kicsit kibõvítjük, ba-
rátságosabbá, jelentõsebbé tesz-
szük a korábbi évekhez viszo-
nyítva. Jártunk az Önök polgár-
mesterénél, Sándor Istvánnál,
akinek megszereztük egyetér-
tését, s õt is meghívtuk az ün-
nepségre – tájékoztat a távoli
Bócsa képviselõje.

- Polgármester Úr! Elindul-
tak, hogy körbejárják az áttele-
pült õs-bócsaiakat?

- Igen, körbejárunk. Szeren-
csére felismerhetõk még a klasz-
szikus építésü, eredeti házak,

ezek nálunk is a valamikori falu
alapját képezték. Bemutatja ne-
künk Lenkei úr azokat, akik még

élnek a mi bócsai honfitársaink
közül – mondja Eifert Ferenc.

- Négyen érkeztek, kik a kísé-
rõi?

- Képviselõtársam, Kiskopárdi
Lajos, Vincze Imréné Erzsike és
fia Vincze Zoltán. Erzsike járt
ide sokat, mert keresztanyja itt él
– mondja felderítõ körútra érke-
zett polgármester úr.  

-Mi volt az oka, hogy sokak-

nak el kellett hagyniuk szülõföld-
jüket? – kérdeztem Vinczéné Er-
zsikét.

- Volt ott háború, ilyen-olyan
problémák, és az embereknek itt
ajánlották fel a lehetõséget…
Árvíz, majd repülõtérépítés mi-
att kötelezõ elköltözést róttak ki
a falu egyik felének lakosságára.
Így kerültek ide a bócsaiak – na-
gyon szép, nagyon gazdag hely-
re, szép városba.

Többen tudtak róla, hogy itt is
van egy település, amit Bócsának

neveznek, mégpedig azért, mert az
emberek nagy része a mi
Bócsánkról érkezett ide 1942-ben.

A polgármester is örült neki,
hogy kitudódott a dolog! Õ hál’
Istennek fiatalabb, mint mi, errõl
nem hallott. Bócsának azon a fe-
lén laktak gyermekkorában, ahol
az õ szülei sem értesültek a múlt-
beli esetrõl. Viszont én és a ro-
konságom ott éltünk a hátraha-
gyottak mellett, nem egyszer
hallottuk mesélni az idõsebbe-
ket. Veronka néni az én édes-
apám unokatestvére, õ a kereszt-
anyám. A párom és sok rokonom
gyerekkorunkban nagyon szeret-
tünk ide eljönni. Szerettem az it-

teni embereket, valahogy olyan
„bócsai ízû” volt az egész! 

Aztán jött az ötlet, hát akkor
nézzük meg, kik vannak még
meg. Megkerestük a polgármes-
ter urat, és vele együtt szeretettel
várjuk az itteni embereket a 100
éves évfordulóra.

KKÉ

Bócsa keresi Bócsát
Függetlenség, 100 év, és ’42-es költözés az idegenbe

Bócsa
A település megközelíthetõ közúton: az 54-es úton

Soltvadkerttõl keletre. 

Bócsa a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. A legenda szerint
a település elsõ, úgynevezett pusztatemplomának a romjai

egészen a XVIII. század végéig megmaradtak. Ezeket a köveket
a soltvadkerti református templomba építették be. 

Bócsáról indult az 1918-ban született Zákány Antal költõ, aki
Szabadkán halt meg 1987-ben. A község híres szülötte a

Bugacon elhunyt, kimagasló tehetségû fogathajtó, Abonyi Imre.

A Bács-Kiskun megyei Bócsa címere

Bócsa kulturális értékei közé tartozik 
a többszörös aranyminõsítésû 

citerazenekar. 
Az együttes nem csak a községben 

népszerû, gyakran szerepel 
az ország különbözõ vidékein 

és külföldön is 
sokszor bemutatkoztak már.

Bócsa és Bócsa egymásra talált. Középpen Eifert Ferenc polgármester
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Folytatás az 1. oldalról.
Provance szépsége Cézanne-t is

megihlette. A múlt század elsõ éveiben
elhunyt franciafestõ zseni több száz
képében örökítette meg a táj varázsla-
tos hangulatát, természeti különleges-
ségeit. Egyik legismertebb alkotása a
Sainte-Victoire-hegyrõl (1896) készült
festménye. 

A Szent Viktor-hegy és Provance
lankáinak látványa és klímája a 21.
század vándorait éppúgy csodálattal
tölti el, mint a természet szépségeit
kedvelõ és értékelõ gödi küldöttség
tagjait… 

Egy évtizedes 
testvérvárosi kapcsolat 

Göd közel egy évtizede ápol testvér-
városi együttmûködést a Dél-Francia-
országi Marignane-nal. A Földközi ten-
geri kikötõjérõl – no és a magyar fut-
ball egyik legsúlyosabb katasztrófájá-
ról – ismert Marsielle-tõl alig félórányi
útra elterülõ francia kisvárosban 37 ez-
ren élnek. A krónikás pályatársak ko-
rábbi helyszíni riportjaiból, tudósításai-
ból a gödi polgárok betekintést nyer-
hettek e izgalmasan érdekes és sokszí-
nû város és a körülötte elterülõ vidék
életérõl, munkájáról, az itt élõ rokon-
szenves emberek hétköznapjairól. 

A Gödi Körkép júniusi lapszámá-
ban hírt adtunk az önkormányzati de-
legáció májusi látogatásáról. Talán ol-
vasták a tudósítást arról a kedves fo-
gadtatásról, melyben részük volt a
franciák nemzeti ünnepére, a Gyõze-
lem napja tiszteletére rendezett meg-
emlékezésre Marignane-ba látogató
gödieknek. Felemelõ érzés volt átélni
az ünnep megkapóan õszinte pillanata-
it, a hõsök, az elõdök bátor cselekede-
tei emléke elõtt tisztelgõ Marignane-i
polgárok és önkormányzati vezetõk

ma is visszhangzó szavait. Emlékezett
és ünnepelt Marignane. A gödiekkel
együtt! 

A megemlékezést és az ünneplést
követõ két napon a szakmai konzultá-
ciók, az idegenforgalom, a falusi turiz-
mus került az érdeklõdés fókuszába. A
vendéglátók olyan vállalkozásokat,
idegenforgalmi nevezetességeket mu-
tattak be, melyek jól sáfárkodnak a he-
lyi adottságokkal, tudatosan építik fel
kínálatukat és szolgáltatásaikat a hatal-
mas francia a piacon.

A gödiek úgy érezhették magukat,
mint egykoron õseink a hatalmas ma-
gyar pusztákon barangolva, amikor a

70 ezer hektáron elterülõ Camargue
természetvédelmi park mocsaras, lá-
pos vidékét átszelõ úton autóztak.
Camargue a Rhóne deltavidékénél,
Arles-tól délre található, amely Euró-
pában egyedülálló természetvédelmi
parkkal büszkélkedhet. A végtelennek
tûnõ legelõt nád és mocsártengerek
tarkítják, pelikánok és vadlovak serege
békésen táplálkozik a tûzõ napon.
Camargue különlegességét – a táj
szépsége mellett – az adja, hogy Euró-

pában csak itt élnek nomád környezet-
ben szürke vadlovak. Ameddig a szem
ellát, mindenhol vadlovak és bikák le-
gelnek, melyeket a farmerek az aré-
nákban zajló viadalokra tenyésztenek. 

A bikatenyésztésbõl élõ családok
jól felépített stratégia szerint igyekez-
nek minél többet „kihozni” az idegen-
forgalmi látványosságnak beillõ vállal-
kozásból. A naponta érkezõ turistacso-

portokkal megismertetik a több évszá-
zadig visszanyúló bikatenyésztés tör-
ténelmét és kultúráját. A látogatókat
egy nyitott platóskocsin beviszik a sza-
badon futkározó szilajbikák közé, me-
lyek félméteres közelsége lepergeti a
turista emlékezetében a spanyol bika-
viadalok izgalmait… A Camargue-ban
tenyésztett bikákat – a spanyol bikavi-
adalok véres valóságától eltérõen nem
ölik meg. Sõt, a szilaj állatok éveken
keresztül gazdagítják a farmereket,
akik bérbe adják õket a férfiak bátorsá-
gát és ügyességét próbára tevõ viada-
lokat szervezõ arénák tulajdonosainak.
A francia arénákban is izgalmas küz-

delmet vív egymással a bikák és az at-
létikus mozgású és gyorságú férfiak
serege, akik közül az aratja le a nézõk
elismerését - és teheti zsebre a busás
jutalmat -, aki elsõként tépi le a bika

szarva közé elhelyezett kokárdát.  
A farmerek éttermének gasztronó-

miai kínálatában éppúgy megtalálható
a bika húsából készült sült, mint ahogy
a jellegzetes zamatú szalámi is.  

A küldöttség tagjai három különbö-
zõ farmot tekintettek meg, melyek
egyben azonosak voltak; mindannyian
a legigényesebb színvonalon tenyész-
tik az állatokat, hogy a legmagasabb
áron tudják értékesíteni õket. 

- Meggyõzõdhettünk arról, hogy
csak az igényesen elõállított termék, a
magas színvonalú kiszolgálás lehet
versenyképes az európai piacon – érté-
kelte a látottakat Sándor István polgár-
mester, a küldöttség vezetõje. - Termé-
keik értékesítésénél „házhoz hozzák az
érdeklõdõket”. A kulinális (gasztronó-
miai) élvezeteken kívül igazi vendég-
csalogató szakmai hitelességgel, és
szeretettel mutatják be kínálatukat. A

látogatás során bepillantást nyerhet-
tünk egy régi uniós állam hétköznapi
életébe, megismerhettük, hogyan él-
nek a helyi adottságokkal. Provance
tartományban magunk is láthattuk,
hogy a csapadékban szegény vidéken,

800 méterrel a tengerszint felett mi-
lyen csodálatos levendula ültetvények
vannak, melyek biztos megélhetést je-
lentenek a farmereknek. A rátermett-
ség, a helyi adottsághoz való alkal-
mazkodás kiváló jövedelemforrást biz-
tosít a szorgos és tehetséges emberek
számára. Mint a múzeumban a kiváló
tárlatvezetõnk mondta: „A siker titka
az állandó tanulás, a szorgalom és az
új, korszerû eszközök alkalmazása.”
Mind a három farmon azt tapasztaltuk,
hogy csak az tud versenyben maradni
a látogatókért, a vendégekért vívott
küzdelemben, aki igényesen, jól fel-
épített szolgáltatást nyújt. Az unióban
tevékenykedõ vállalkozások számára
ez a siker egyik legjelentõsebb fokmé-
rõje   

- Hogyan értékeli az együttmûkö-
dést? - kérdeztem Sándor István pol-
gármestertõl az 1600 kilométeres úton
hazafelé. 

- Jövõre, 2007. április 23-án lesz tíz
éve, hogy Daniel Simonpieri úr és Göd
akkori polgármestere, Dr. Bognár
László úr kézjegyével ellátta a két tele-
pülés testvérvárosi együttmûködését
kimondó dokumentumot. Értékesnek
tartom az eltelt kilenc esztendõ együtt-
mûködését, a két város önkormányza-
tai, sportolói, mûvészei, és nem utolsó-
sorban a lakosság között kialakult bará-
ti kapcsolatokat. Azzal az örömteli tör-
ténelmi ténnyel, hogy hazánk 2004.
május elsején tagja lett az Európai Uni-
ónak, valóban megszûntek a határok. S
nemcsak elõttünk nyíltak jóval na-
gyobb lehetõségek más népek kultúrá-
jának, történelmének, gazdaságának és
idegenforgalmi nevezetességeinek
megismerésére. Örömmel tapasztalhat-
juk, hogy a megismerés, az érdeklõdés
igénye kétirányú.  Ma már nem csak
sport vagy kulturális kapcsolatok inten-
zitása jellemzi a két város együttmûkö-
dését. Az újra, a jól mûködõ dolgok
iránt fogékony ember sokat profitál egy
ilyen látogatásból. Természetesen ön-
kormányzati vezetõként elsõsorban ar-
ra koncentrálok, hogy a jól mûködõ

francia struktúra elõnyeit hasznosíthas-
suk Gödön. De nyitott szemmel figye-
lem az unióban már évek óta eredmé-
nyesen tevékenykedõ vállalkozások,
idegenforgalmi centrumok munkáját is,
melyek tapasztalatait igyekszünk ott-

Ledõltek az országokat elválasztó határok 

Három nap
Az emberi kapcsolatok   
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hon kamatoztatni.  Ismét megfogott a
francia demokrácia kifinomultsága, a
társadalmi öntudat, világhírû festésze-
tük és költészetük. Különösen tetszett,
hogy nem csak Párizs a szellemi és kul-
turális élet központja. A nagyobb vidé-
ki városok hasonló szerepet töltenek be
a régiók, a városok és falvak életében.

Marignane-ban ismét megtapasztal-
hattuk, hogy a gyermeklétszámnak
megfelelõen épít óvodai és iskolai in-
tézményeket az önkormányzat. Az ál-
lam pedig biztosítja a mûködtetéshez
szükséges forrásokat. Ez a megoldás
nagy könnyebbséget jelente számunk-
ra is, hiszen évente 250 millió forintot
költünk saját forrásainkból az oktatási
intézmények fenntartására, mûködte-
tésére. 

Ebbõl a pénzügyi csapdahelyzetbõl
az egyetlen kiutat a jövedelemtermelõ
vállalkozások telepítésében látja Sán-
dor István. – Munka- és jövedelemte-
remtõ vállalkozások letelepedését tá-
mogatjuk, melyek nem zavarják a la-
kosság hétköznapjait, nem okoznak
környezeti szennyezõdéseket. Ezt lát-
tuk Franciaország szerte, mindenhol
prosperáló gyárak, üzemek, melyek je-
lentõs adóbevételt jelentenek a helyi
önkormányzatoknak. Gödön is csak
akkor lesz igazi felemelkedés, ha a te-
lepülés és a helyi vállalkozók számára
is hasznot hozó beruházásokat, fejlesz-
téseket telepítünk a városba. 

Az állam finanszírozza 
az intézmények mûködését 

Az önkormányzati tapasztalatokról
szólva kiemelte: - Pozitívumként álla-
píthattuk meg, hogy kisebb a hivatali
apparátus létszáma, kevesebb a bürok-
rácia, az engedélyeket rövidebb idõ
alatt adják ki. Jól érzékelhetõ az állam-
igazgatási és a szakigazgatási felada-
tok külön választásának elõnye, mely-
nek bevezetését nálunk is ésszerûnek
és sürgetõnek tartok. 

Göd polgármestere követendõ pél-
daként beszélt a 37 fõs Marignane-i
önkormányzati rendõrség munkájának
hatékonyságáról, mely garantálja a 36
ezres, több nemzetiségû város közbiz-
tonságát. – A kinti tapasztalatok még
inkább megerõsítettek abban, hogy
Magyarországon is eredményesebb és
hatékonyabb lenne a rendõrség bûn-
megelõzõ, felderítõ munkája, ha ön-
kormányzati rendõrségként mûködné-
nek – mondta, majd arról beszélt a
gyönyörûen megmûvelt francia földe-
ket látva: - Itt minden talpalatnyi föl-
det, még az autópálya fölötti területet
is megmûvelik. Nálunk pedig 10 em-
ber pereskedése évekre veti vissza a
nagy beruházások elindítását. Az állam
határozottabb fellépésére van szükség
a közösség, a társadalom érdekében.
Egy nemzet sikeres felemelkedését, a
hétköznapok szorgos munkája alapoz-
hatja meg – hallottuk a polgármester-
tõl, akinek mondandójával egybe esett
a fõépítész tapasztalata is. 

Pál Katalin városi fõépítész Göd
fejlesztési terveit, a közelmúltban
megvalósult beruházások látványter-
veit mutatta be Marignane-ban, melye-

ket nagy érdeklõdéssel tanulmányozott
Georges Pons alpolgármester úr és a
társaságában lévõ francia szakembe-
rek. A fõépítész asszony átfogó képet
adott Göd fejlesztésérõl, a Béke utcai
Kastély Óvoda felújításáról, a Huzella
Tivadar iskola bõvítésérõl, a város új
büszkeségérõl, a Balázsovits János
Sportcsarnok építésérõl. Rajzok és áb-
rák segítségével vázolta fel a gödi te-
metõtáblában megvalósuló fejlesztési
koncepciót, a település szerkezeti ter-
vét. A területen megvalósuló fejlesztés
– a Nemeskéri útra felfûzve a Római-
ak útja és az Erdész utcán keresztül -
kapcsolódik a régi 2-es úthoz. A telke-
ken zöld szigeteket alakítanak ki, s
megfelelõ területet biztosítanak a vá-
rosrész ellátását szolgáló intézmények
kiépítésére is. 

Hasonló a Marignane-i és gödi
településfejlesztési koncepció

A fejlesztési területet elõnye -, mely
egyaránt jól megközelíthetõ a 2/A és a
régi 2-es út felöl -, hogy zöldbe ágyaz-
za a golfpálya, a fürdõ melletti terület
és Göd természeti kincse, a Kiserdõ. A
szakmai konzultáción megerõsítést
nyert, hogy a gödihez hasonló telepü-
lésfejlesztési koncepciók készülnek

Marignane-ban is, ahol szintén a kert-
városi jelleg dominál. Igények mutat-
koznak a 4-6 lakásos társasházakra,
sorházakra, melyek a több lakásos tár-
sasházakkal együtt jól elégítik ki a he-
lyi igényeket.

Dr. Szinay József jegyzõ arról be-
szélt – az évek óta ismétlõdõ szakmai
konzultáció eredményei mellett -, hogy

a Marignane-ban megismert választási
mechanizmust már két helyhatósági
választáson alkalmazta eredményesen.
Dr. Szinay József elmondta -, akit né-
hány éve az Év jegyzõjének választot-
tak Magyarországon -, hogy az általa

alkalmazott módszer egyedülálló ha-
zánkban. – E módszer lényege, hogy az
önkormányzati képviselõ és a polgár-
mester jelöltekre leadott szavazatok
feldolgozását-értékelését folyamatosan
figyelemmel kísérhetik az érdeklõdõk.
A képviselõ-jelöltek eredményeinek
folyamatos feldolgozását a kifüggesz-
tett kartonpapíron követhetik nyomon a

Választási Iroda központi termében az
érdeklõdõk, míg a polgármester jelöl-
tek eredményeirõl, a számítógépes mo-
nitorról - kivetítõn keresztül – tájéko-
zódhatnak az érdeklõdõk. 

A városi Gyámhivatal vezetõje,
Iglói Ferenc szerint sok a hasonlóság a
francia és a gödi hivatal tevékenysége
között. - Marignane Gödhöz hasonló-
an agglomerációs település. A francia
kisváros Marseille, míg Göd a fõváros
közelségében helyezkedik el, amely
mindkét esetben magán viseli az agg-
lomerációt jellemzõ elõnyöket és hát-
rányokat. Franciaországban, a gyer-
mekvédelemben a prevenció, a meg-
elõzés jóval nagyobb hangsúlyt kap,
mint Magyarországon. A gyermekvé-
delemben az állami szervek mellett a
különbözõ egyházi és karitatív szerve-
zetek jóval nagyobb aktivitással vesz-
nek részt – mondta a szakember.

A küldöttség pedagógus tagjai is
kedvezõ szakmai tapasztalatokkal gaz-
dagodtak a látogatás során, melyeket a
hétköznapi munkában hasznosíthatnak. 

A delegáció tagjainak tapasztalatait
hallgatva Sándor István hozzátette: -
Sokszor teszik fel Gödön ezt a kérdést:
Miért van szükség ezekre a látogatá-
sokra? Nagyon fontosnak tartom, hogy
a delegáció tagjai - képviselõk, bizott-
sági tagok a különbözõ szakterületrõl
érkezõk, tanítók, óvónõk - a kinti be-
nyomásaikat, tapasztalataikat a hét-
köznapi munkájuk, konzultációk során
átadják kollégáiknak, családtagjaik-
nak, barátaiknak. Ugyanis meggyõzõ-
désem, hogy a nemzeteket elválasztó
határok lebontása után a közvetlen em-
beri kapcsolatok építenek igazi hidakat
az országok, a nemzetek között. E kap-
csolatrendszer segít abban, hogy meg-
ismerjük egymás értékeit, kultúráját,
történelmét, mûvészetét, gazdaságát,
melynek elõnyeit gyermekeik, unoká-
ink fogják élvezni, akikrõl már Fran-
ciaországban is mind többen tudják,
hogy Európa megbecsült, több mint
ezer éves Magyarország polgárai.  

KÉP ÉS SZÖVEG:
VETÉSI IMRE

Marignane-ban
  építenek hidat a nemzetek között 

Kovács László a nyolcvanas
évek közepén került a gödi OVIT-
hoz, mint fiatal mérnök, telepveze-
tõ helyettesnek. 

Az akkor induló Gödi Körkép
alapító szerkesztõje volt Menyhárt
Lászlóval. Az írástudók felelõssé-
gével szerkesztették a helyi nyilvá-
nosság fórumát – mondja. - Mindig
függetlennek éreztem magamat, s
ami még ennél is fontosabb, a poli-
tika szereplõi is így vélekedtek ró-
lam. Azon szerencsések egyike
voltam, akit mindkét fél elfogadott.
Ennek is köszönhetõ, hogy én ve-
zettem a helyi kerek asztal beszél-
getéseket, vitákat.

A francia nyelvet anyanyelvi
szinten beszéli. - 15 évig dolgoz-
tam egy iparvállalatnál. A cég kép-
viseletében gyakran jártam Fran-

ciaországba, ahol tolmácsként mû-
ködtem közre. Rengeteget utaztam,
ha egy technikus vagy miniszter lá-
togatott a franciaországi gyártó
üzemekbe, akkor mindig engem
vittek a 70-es évek végétõl a rend-
szerváltásig. 

Kovács László négy diplomával
rendelkezik, a negyediket éppen
Lyonban szerezte. 2000-tõl egy
francia-magyar vegyes vállalat
igazgatója, 15 éve tagja a Francia-
Magyar Kereskedelmi Kamarának.

Magyar vállalatot alapított Ma-
rosvásárhelyen, Kijevben, Harkov-
ban és Bukarestben.

Öröm számomra a munka, min-
dig értéket szeretek létrehozni! –
fogalmazza meg ars poeticáját. 

Kovács László tolmácsként és
emberként egyaránt önzetlenül
szolgálja Gödöt, melynek szép pél-
dája volt, hogy a küldöttség fran-
ciaországi tartózkodása idejére
szabadságot vett ki. Önzetlenül,
díjmentesen kalauzolta a küldöttsé-
get, melynek tagjai számára lebi-
lincselõen érdekes és értékes „tör-
ténelem órákat, turisztikai és mû-
vészettörténeti elõadásat, gazdasá-
gi elemzést” tartott. Nagyszerû
embert, kiváló lokálpatriótát is-
merhettünk meg Kovács László
személyében, aki csak a repülõje-
gyet fogadta el a várostól. 

Az embernek felelõssége van a
településért, ahol lakik - kommen-
tálta elegáns szerénységgel a Ko-
vács László.

Köszönjük, László!

Az értékek önzetlen tolmácsa
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Rendhagyó, ám annál nagyobb si-
kert hozó Könyvpárti Kerti Partyt
rendezett a 77. Ünnepi Könyvhét
és a 5. Gyermekkönyvnapok fel-
vezetéseként június 3-án a gödi
Városi Könyvtár. A Kálmán utcai
Ady Endre Fiókkönyvtár kertjé-
ben gyülekezõ szép számú könyv-
barát köszöntésére még az utóbbi
hetekben felhõk mögé rejtõzködõ
napfény is elõbújt…

A könyv és az olvasás ünneplé-
sére összesereglett gödiek elsõ-
ként a 16 éves Homoki Gábor he-
gedûjátékát élvezhették. Az ifjú te-
hetség fellépését követõen Sáfrán
Edina könyvtárvezetõ köszöntötte
a kerti asztaloknál helyett foglaló
családokat, baráti társaságokat, a
könyv, az olvasás szerelmeseit.
Külön szeretettel köszöntötte a
rendezvény fõvédnökét, a város-
ban élõ neves televíziós személyi-
séget, a Kossuth-díjas Vitray Ta-
mást, aki az elsõ hívó szóra önzet-
lenül vállalta a felkérést, a könyv,
az olvasás népszerûsítését. 

Sáfrán Edina - öt kollégája tár-
saságában – rövid áttekintést adott
a könyvtár tevékenyégérõl, a ki-
kölcsönözhetõ dokumentumokról,
az intézmény felszereltségérõl. A
színes „tárlatvezetésnek” köszön-
hetõen megtudhattuk, hogy 51
ezer könyv közül válogathatnak az

olvasók, internetezhetnek a
könyvtár „kuckójában”. Tavaly
19.780 fõ látogatott el a könyvtár-
ba, a bejegyzett olvasók létszáma
pedig 2035 volt. A mögöttünk ha-
gyott évben egy millió forintot
nyertek pályázaton, de még így is
kevés pénz jut egy lakos kiszolgá-
lására. Az országos helyzetet is-
mertetve a könyvtárvezetõ asz-
szony elmondta, hogy a városi

könyvtárak átlagosan 210 forintot
fordíthattak évente egy lakosra. A
községi könyvtárak esetében ez az
összeg 170 forint, míg Gödön 88
forint, mely igen szerénynek ne-

vezhetõ. Ezért minden alkalmat
megragadnak a könyvállomány
bõvítésére. A támogatási formák
között példaként említette a
könyv-örökbefogadást, az ado-
mánygömb „hízlalását”, és az
olyan nemes kezdeményezést,
mint a könyv-árverés. Tavaly 938
darabbal, 1,3 millió forint érték-
ben gyarapodott a könyvállomány. 

Vitray Tamás kedves hangvéte-
lû köszöntõjét azzal kezdte, hogy
védnöknek nem jelentkezik az
ember, ám ilyen megtisztelõ és ne-
mes ügyet szolgáló felkérést, mint
amilyen a gödi könyvtár közössé-
gétõl érkezett, jó szívvel fogad el.
Bár õszintén szólva -, mint mond-

ta – csodálkozik egy kicsit, mert õ
az „ellenségtõl”, a televíziótól jött.
Majd arról beszélt, mindinkább
az az érzése, hogy a televízió nem
barátja a könyvnek. Egy darabig
volt, de napjaink televíziójában
nem népszerûsítik a könyvet, nem
buzdítanak olvasásra. - Hat uno-
kám van! A szívfájdalmam, hogy
a televízió idõnként még azt is el-
veszi tõlük, ami nekem osztályré-
szül jutott, hogy magam alkossam
a magam fantáziájával a mesehõ-
seimet – fogalmazott Vitray Ta-
más, aki „elárulta”, ahogy múlnak
az évek, úgy lesz egyre inkább ol-
vasáspárti.

A rendezvény fõvédnöke – aki
számtalan sikeres könyv szerzõje
nagyon jó kezdeményezésnek ne-
vezte a könyvpárti kerti partyt. –
Ez az egyetlen párt, melybe én be-
lépek. Nem voltam eddig másnak
a tagja, nem is leszek, de a könyv-
pártba belépek. Mindenkit erre
buzdítok, a gyerekeket is, a felnõt-
teket is – mondta. - Gyönyörû do-
log az olvasás, melybõl nem csak
tanulni lehet, de a világunk is gaz-
dagszik általa. S ez a szép az olva-
sásban – zárta köszöntõjét Vitray
Tamás.

A megnyitót követõen,
Czinóber Klára tanítványainak, a
Röcögõ néptánc együttes tagjai-
nak látványos bemutatójával foly-
tatódott a szombati  rendezvény. A
fergeteges táncok után a Huzella
Tivadar Általános Iskola 3. osztá-
lyos tanulói arattak méltán nagy
sikert a színpadon, akik Halmai

Gábor és Hanzó Emese instrukci-
ója alapján Lázár Ervin: Dömdö-
Dömdö-Dömdödöm címû mese-
játékát adták elõ. 

Ezt követõen került sor a nagy

érdeklõdéssel várt könyv-árverés-
re, melyet Vitray Tamás vezetett,
aki - mielõtt kalapács alá került
volna az elsõ könyv - elmondta, a
nemes versengéshez, a könyvpárti
kerti party sikeréhez egy magyar
nyelvû Beatles antológia felaján-
lásával szeretne hozzájárulni. A
Beatles együttes elsõ ízben kiadott
története - saját szavaikkal és ké-

peikkel – izgalmas licitversenyben
talált gazdára sok más könyvvel
együtt…

Az egész napos rendezvényre
kilátogatókat a helyi gyûjtõk kiál-
lításai, vetélkedõk, játékok és még
sok program várt: felléptek Dézsi
Yvett és Harkai Anett tanítványai,
a DRUMS ütõsegyüttes, meghall-
gathatták Reptsik Anna szavala-

tát, Szilvásy Viktória hegedû és
Rudolf András brácsajátékát…

Egy nagyszerû közösség értéke-
sen szép nappal ajándékozta meg
a könyv barátait…

Nemcsak könyvbarátoknak…

Remek ötlet - nagy 
A Kossuth-díjas Vitray  



A helyi televízió és újság szer-
kesztõinek is igazán különleges él-
ményben volt részük, akikkel a
magyar újságírás, a honi televízió-
zás doyenje, Vitray Tamás osztotta
meg legendás pályája néhány iz-
galmas momentumát. Az immár
több mint tíz éve családjával Gö-
dön élõ Vitray Tamástól megtud-

hatta a szûk körû szakmai stáb,
hogy ötven részes emlékezõ ri-
portmûsorral készül a Magyar Te-
levízió 50. évfordulójára, melynek
létrejöttét 1957. május 1-jével szá-
molják. „A feladat nem egyszerû,
nehéz meglelni az embereket, akik
közül sajnos nagyon sokan elmen-
tek már végleg, de azért is nehéz,
mert a Magyar Televízió technikai
felkészültsége sajnos anyagiak hi-
ányában már rég nem az, ami egy-
kor volt”. Az archívum gazdagsá-
ga is sikeres és tartalmas múltról

tanúskodik, hiszen csak a sportról
szóló riportok, tudósítások cím-
jegyzéke 296 gépelt oldalon fér el.
„Nagyon nehéz ebbõl választani.
A minap például az egyik sport-
csatornán Mészöly Kálmán és egy
újságíró kollégám az 1966-os
„magyar-brazilról” beszélgettek.
Eszembe jutottak a körülmények,

mindaz, ami akkor történt. Példá-
ul az, hogy ezt a mérkõzést én köz-
vetítettem élõben. Máig rettenetes
fájdalmat jelent, hogy nincs meg
az eredeti anyag az MTV-ben,
mert akkoriban a „láger” orszá-
gai nem tudtak rögzíteni, mivel
embargós cikk volt a videó. Kizá-
rólag a kelet-németeknek volt egy
nagy titokban szerzett rögzítõ gé-
pük. Õk fölvették a meccset, még
abban az évben elkértük tõlük, be
akartuk mutatni karácsonyi aján-
dékként. A felvétel néma volt, nem

volt hozzá még zaj sem, csak a ké-
pek. Mit lehetne csinálni? – tana-
kodtunk. Alátenni a rádióközvetí-
tést – volt az egyik javaslat. Vér-
zett a szívem, hogy az nem az én
közvetítésem, de az enyém nem
volt meg. Kipróbáltuk a rádióköz-
vetítést, de kiderült, hogy nem
kvadrál, nincs szinkronban a hang
sebessége a képpel. Úgyhogy
mind a mai napig az én utólagos
kommentárommal van meg a Ma-
gyar Televíziónak. Nincs zaj alat-
ta, mindig elmondom elõre, hogy
most nézzék, mert most jön Farkas
Jancsi káprázatos gólja… az a bi-
zonyos szituáció… Ez nekem örök
emlék marad, miközben nagyon
szomorú, hogy nem úgy maradt
meg ahogy én élõben közvetítet-
tem. Mondom én magamban,
hogy biztos az volt a legjobb, de
nem tudom igazolni, mert nincs
meg”...

A tanár úr fellebbentette az tit-
kok fátylát a Szepesi-Vitray rivali-
zálásról terjengõ legendáról is. „Õ
átélte a magyar sport legnagyobb
sikereit, ellentétben velem. Akkor

kezdtem ezt a mesterséget, amikor
folyton verték a futballcsapatun-
kat.   Õ abban a szerencsés hely-

zetben volt, hogy a londoni és a
helsinki olimpia sikereirõl, svájci
labdarúgó világbajnokságról, az
Iharos-féle generáció világcsúcsa-
iról közvetíthetett. Egyszer csak
megjelent egy teljesen más mûfaj,
a televízió, amely teljesen más stí-
lust igényelt a kommentártól. Az

emberek a rádióhoz, avagy ahhoz
voltak hozzászokva, amit a rádió
kommentátortól kaptak. Eltelt leg-
alább 6-8 év is, amikor az emberek
nosztalgiából a Szepesi Gyuri köz-
vetítéseire vágytak. Ezeket a jött-
menteket például, mint ami ma-
gam is voltam, nem hallgatták
ugyanolyan szívesen. Nekem sze-
rencsém volt, mert a mûkorcsolyá-
zás révén -, amit a rádió nem tud
közvetíteni - támadt olyan hitelem
a 60-as évek elején, amire azt
mondták, hogy ezt a kis mukit is
meg lehet hallgatni. Egyébként ri-
valizálás nem volt, mert köztünk ti-
zenegy év a korkülönbség, és õ
már egy befutott nagy ember volt,
amikor én elkezdtem a pályát. Az-
tán miután már valamelyest el-
múltak a kezdeti évek, én már
annyi minden egyebet is csináltam
a sport mellett”…

KÉP ÉS SZÖVEG: 
VETÉSI IMRE

7 MÛVELÕDÉS - KULTÚRA 

szerû fogadtatás
Tamás fõvédnökségével

A könyvtárosok köszönete mind-
azoknak, akik a június 3-i Könyv-
párti Kerti Party sikeréhez hozzájá-
rultak:
- Vitray Tamásnak a fõvédnökségért,
- a föllépõknek:
Homoki Gábor (hegedû), Dézsi
Yvett és Harkai Anett (tánc),
Szilvásy Viktória (hegedû), Rudolf
András (brácsa), Reptsik Anna
(vers), Röcögõ táncosai (5-6. oszt.),
Dömdödöm elõadás a Huzella 3.
osztályosaival, ADézsi Yvett és Har-
kai Anett vezette gyermektáncosok,
Drums ütõsegyüttes.
- a felkészítõ tanároknak:
Czinóber Klára, Halmai Gábor,
Hanzó Emese, Dézsi Yvett, Harkai
Anett, Stefán Tivadar.

- a kiállítóknak:
Detréné Köõ Mária (népi tárgyak),
Bartoss László (régi tárgyak és há-
borús gyûjtemény), Leopold
Oszkárné (gyûszû), Solymos Róbert
és felesége (mini könyv, gyufa, italos
üvegek), Szûcsné Szalontai Anikó

(szalvéta), Havas Nelli (századfor-
dulós fehérnemû),Erdélyi Kristóf
(üvegek), Kronavetter Ferenc (kak-
tuszok), Nagy Zoltánné (gyertyák),
Nyikos Rebeka Marcella és Nagy
Ágnes (macik).
- a süteménykészítõknek:

Dr. Nagy Kriszta, Deák Józsefné,
Hajtó Ilona, Szõkéné Cseri Melinda,
Pélyi Bertalanné, Bátorfi Józsefné
- segítõinknek:
Kovács Dóri, Szabó Árpád (ker-
tész), Wagner házaspár, Szabó
Lajosné, Horváth Ferenc iskolaigaz-
gató, Göde László konyhavezetõ,
Tenyák Józsefné, Nagy Gábor,
Bóbis Ferenc (asztalos), Varsányi
Miklós technikus, Galóca Bt., Csa-
ládsegítõ Szolgálat, Logopédiai
Szakszolgálat, Viktor Speciális Ott-
hon (Szõdliget), Dr. Kátai Péter,
Babirák Gyuláné, Napos Oldal
Nyugdíjasklub, polgárõrség, rendõr-
ség (éjszakai õrködés), TESZ szállí-
tói, valamint férjeink és gyerekeink.

A KÖNYVTÁROSOK

Könyvtári hírek

NYÁRI ZÁRÁS:
Központi- és gyermekkönyvtár: 2006. júl. 10-31. (Internetezni

sem lehet majd!) Ady fiókkönyvtár: 2006. aug. 1-31.

Kedves Olvasóink!   
Az esõs napokon  kellemes olvasgatást kívánunk!
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Lenkei György kérésére a
helyszínen magunk is meggyõ-
zõdhetünk arról, hogy az Alag-
út utca végénél „szivárog a
szag” a csatornából. A lakók
közül többen vesznek körül
bennünket. Egymás szavába
vágva sorolják sérelmeiket.
Két hölgy nem csak vélemé-
nyét, de nevét is vállalva be-
szél a sok kellemetlenséget
okozó szagról. – Már több éve,
amióta a csomádiak rákötöttek
a hálózatra, azóta érezzük –
bosszankodik Nagy Ferencné.

- Mindig ilyen erõs szagok
terjengenek itt? – kérdezem a
nyugdíjas korú asszonyt. –
Nappal is, de leginkább estefe-
lé érezzük. Megfigyeltük, hogy
szombaton és vasárnap, fõleg
az éjszakai órákban nagyon
erõs, már szinte elviselhetet-
len. Most is érezni. Maga nem
érzi? – kérdez vissza. Mielõtt
válaszolnék Sándor Józsefné
arról beszél, hogy az egész
környék méltatlankodik a ki-
alakult helyzet miatt. – Nem
csak nekünk kellemetlen, de az
erre sétálók és az autósok is ér-
zik. Még a fürdõszobába is
„feljön” a szag – mutat a sar-
kon túl lévõ házuk felé. – Már
sokszor kértük a polgármester
urat és Lenkei urat, hogy intéz-
kedjenek a megoldás érdeké-
ben. Én úgy látom, hogy meg-
próbálták, de az eddigi mûsza-
ki megoldások nem hoztak sok
eredményt. Hiába minden, to-
vábbra is bûz vesz körül ben-

nünket – dohog az idõs hölgy. 
- Ez elfogadhatatlan – veszi

át a szót Lenkei György. –
Több évre visszanyúló problé-
ma. Minden fórumot megra-
gadtam a megoldás érdekében,
hiszen nem hagyhatjuk, hogy
az embereket ilyen kellemetlen
környezeti hatások érjék. Ez
tarthatatlan állapot! 

- Mi okozza a problémát? –
kérdezem a képviselõtõl.

-  Az elõzõ önkormányzati
ciklusban csak úgy tudtuk az
Alagút utca környékén lévõ,
úgynevezett „folyó” utcákban
kiépíteni a szennyvízcsatornát,
hogy a szomszédos Csomáddal
közösen pályáztunk az állami

támogatás elnyeréséért. Ez
igen kedvezõ konstrukció volt,
az összefogás révén több támo-
gatást nyerhettünk a kivitele-
zéshez. A kiépített hálózat
szállítja a Csomádról érkezõ
szennyvizet is, melyet a gödi
rendszer továbbít a dunakeszi
tisztítóba. Ez akkor jó megol-
dásnak látszott, csak késõbb
derült ki, hogy – tervezési vagy
kivitelezési hiba miatt – az
Alagút utca végénél kibírhatat-
lan szag terjeng a rendszerbõl.
A gondot az okozza, hogy a
Csomádról érkezõ fekália na-
pokig pang a zárt rendszerben,
amelybõl a gravitációs nyomás
hatására a felbomló gázok az
Alagút utca végénél párolog-
nak el. 

Majd arról beszél a körzet
képviselõje, hogy évek óta
„követeli” a megoldást. Szá-
mos mûszaki megoldással kí-
sérleteztek, de eddig kevés
eredménnyel… Egy korábbi
interpellációja hatására ney-
lonnal fedték le a csatornafede-
leket. A szag mértékét és a gra-
vitációt mûszerrel mérték a
szakemberek. – Sajnos a
csomádiak nem keverik be azt
az adalékanyagot, melynek ha-
tására enyhülne vagy meg-
szûnne – avat be a folyamat

részleteibe, majd megmutatta a
DMRV RT. 2005. decemberi
válaszlevelét is, melyet az õ
megkeresésére írt a társulat Dr.
Szinay József jegyzõnek. - Eb-
ben a levélben már körvonala-
zódik a megoldás, hiszen a tár-

sulat mûszaki igazgatója az
Alagút utcai szennyvízátemelõ
megvalósításával kapcsolatban
azt írja: „A kivitelezés elõké-
szítése, megrendelések, szer-
zõdések folyamatban vannak,
az idõjárás függvényében a
munkálatok 2006. március hó-
ban megkezdõdhetnek, és má-
jus hó végére az üzembe helye-
zés elvégezhetõ.” 

Lenkei György a képviselõ-
testület május 25-ei ülésén új-
fent kérte az önkormányzat se-
gítségét, mivel a munkálatok
még nem kezdõdtek meg, a
szennyvízcsatornából továbbra
is terjeng a kellemetlen szag. 

Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester megkeresésünkre el-
mondta, hogy Csomádon nem
használják kellõ intenzitással a
csatornát. Kevés ingatlan csat-
lakozott a hálózathoz, melynek
az lett a következménye, hogy
pang a szennyvíz a csatorná-
ban. A bomlási folyamat kü-
lönbözõ gázokat szabadít fel,
melynek egyik „melléktermé-
ke” a Gödön érezhetõ szag. –
Már az elmúlt évben is sokat
foglalkoztam a kialakult hely-
zet megoldásával. Különbözõ
légtisztító és átöblítõ megoldá-
sokat vezettek be, de ezek egy
része nem vezetett eredmény-

re, másik része pedig túl költ-
séges volt. 

- Mi volt a költséges megol-
dás?

- Meghatározott idõszakon-
ként vizet „nyomtak” a veze-
tékbe a megfelelõ öblítés érde-
kében. Nemrégiben azonban
újabb panaszok érkeztek,
melyre az volt a válasz, hogy a
vezetékszakasz közepe táján
egy szagtalanító berendezést
építettek be, melyhez a DMRV
és a gödi önkormányzat is ko-
moly segítséget adott. A rend-
szer mégsem mûködik, a szag
megkeseríti az itt élõk hétköz-
napjait. 

- Mindenki azt várja, hogy
cselekedjenek. Mi lehet a meg-
oldás? 

- A két alternatíva kínálko-
zik. Az egyik megoldás az,
hogy mi magunk építünk egy
zártvezeték szakaszt, mely el-
kerüli a várost. Ez egy többfá-
zisú munka, melynek egy-egy
üteme elkészült, de még nem
vagyunk készen vele, hiszen ez
váratlan helyzet elé állította a
várost. Plusz költségekbe ke-
rül. A másik – radikális – meg-
oldás, hogy egyszerûen lezár-
juk a csõ végét. Az ok meg-
szüntetése érdekében megke-
restük a DMRV-t, amely arról
értesítette az önkormányzatot,
hogy kivizsgálta az ügyet; a
szagtalanító rendszer jól mû-
ködik, ha az adalékanyagot az
elõírt idõben és mértékben he-
lyezik el a rendszerben. S ez
valóban így van, mert volt idõ-
szak, amikor jó ideig nem lehe-
tett érezni az szagot. Az elõz-
mények ismeretében a képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy
levélben szólítja fel azonnali
intézkedésre Csomád Önkor-
mányzatát. Tovább nem tûrhet-

jük, hiszen harmadik éve kín-
lódunk a szomszéd település-
bõl érkezõ szennyvízzel… 

KÉP ÉS SZÖVEG:
VETÉSI IMRE

Elfogyott a türelem
Orrfacsaró levegõ az Alagút végénél

Lenkei György az 1-es számú körzet önkormányzati képvise-
lõje már minden fórumot megjárt az Alagút utcai lakók érde-
kében, akik évek óta kénytelenek elviselni a csatornából ter-
jengõ orrfacsaró szagot.  Felszólalt a képviselõ-testület ülé-
sén, a kérte az önkormányzat segítségét, amely levélben szólí-
totta fel Csomádot, hogy a településrõl kiinduló hálózatba ke-
verje be azt az adalékanyagot, amely közömbösíti a fekália
szagot a csatornában. A képviselõ és az önkormányzat együtt
sürgeti a kényelmetlen állapot megszüntetését…

Mûszer méri a levegõben terjengõ szagot

Innen terjeng a ...
- mutatja Lenkei György

Az önkormányzat határozott
intézkedésre szólította fel Csomádot

- modja Pinczehelyi Tamás
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Wigner Jenõ fizikus szobra fel-
állításának szándéka régen
megfogalmazódott. Az alapok
a ’98-as Gögi Almanachhoz
nyúlnak vissza, amikor is
Bátorfi József felkérésére Dr.
Horváth Károly gödi orvos dol-
gozta fel Wigner munkásságát,
életét és gödi vonatkozásait. 

A doktorúr – aki már nem ér-
hette meg a sikert – kezdemé-
nyezést felkarolva a Városvédõ
Egyesület 2004-ben posztu-
musz díszpolgári cím adomá-
nyozását javasolta Wigner Jenõ
emlékére, majd elhatározta,
hogy a fizikusról szobrot állít.
Farkas Pál szekszárdi szob-
rászmûvész készítette el a
mellszobrot, mely a Piarista
Szakmunkásképzõ Intézet, aza
a  volt Wigner-villa udvarán
került felállításra –  ünnepélyes
felavatásra. A szobor talapzatát

az iskola kõfaragó-szakos di-
ákjai készítették. Többen hoz-
zájárultak a kivitelezés megva-
lósításához. A Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány
(Bp.) anyagilag támogatta az
egyesületet a szoborállításban.

A még  Pongó István által ve-
zetett Közmûvelõdési és Okta-
tási Bizottság és a körzet kép-
viselõje, Kovacsik Tamás 50-
50 e Ft-tal, valamint magánsze-
mélyek –  Katona Sándor, Sza-
bó Zsuzsanna, Mikesy Gábor,

László Csaba és neje – kisebb
összegû adománnyal segítet-
tek.

A szobor leleplezésére a Pia-

rista Juniális teremtett igazán
méltó, ünnepélyes és hangula-
tos körülményeket. A különféle
kulturális programok közt
nyûzsgõ érdeklõdõk közül szép
számban választották az iskola
ebédlõjében zajló, Wigner em-

lékét, munkásságát felidézõ kis
tudományos találkozót. Ven-
dégként Dr. Radnai Gyula EL-
TE fizikus – tankönyvszerzõ

Dr. Füstöss László (Dér – Rad-
nai – Soós feladatgyûjtemény)
arról beszélt, „Hogyan lesz va-
lakibõl zseni”. BME fizikus –
tudománytörténész elõadása
Wigner Jenõ gödi jelenlétét

elevenítette fel. Neki
Wignerrõl egy CD-összeállítá-
sa is elkészült, mely az egyesü-
let tervei szerint a Göd Városi
Könyvtárban is megtekinthetõ
és megvásárolható lesz. A vetí-
tettképes elõadások  során egy
korabeli felvételrõl a tudós
hangját is hallhattuk. 

A szoboravató után a szerve-
zõk-kivitelezõk és néhány ven-
dég átvonult az alsógödi állo-
más peronjára, és az elõkészí-
tett állványzatra ünnepélyesen
felcsavarozták a Wigner Jenõ
szavait idézõ padtámlát:

„Bármilyen irányba is fej-
lõdjenek jövõbeli fogalma-
ink, a külsõ világ tanulmá-
nyozása ahhoz a következte-
téshez vezet, hogy a tudat
tartalma a végsõ valóság.“
Wigner Jenõ fizikus 1902-
1995.

KISS-KÁSA ÉVA

Gödi találkozások Wigner Jenõvel
A fizikus emléke immár megnyugtatóan köztünk van

Az alsógödi állomás peronján és a Jávorka Sándor utcában –
volt villája, most piarista iskola – udvarán részesei lehetünk a
nemzetközileg ismert fizikus szellemiségének: „A tudományt kell
szeretnünk és nem a hatalmat” – vélte az 1902. november 17-én
Budapesten születet, 1995. január 3-án Princetonban meghalt
magyar származású fizikus. A Wigner-villa, melyben a sok
nyelvre lefordított „Csoportelméleti módszer a kvantum-
mechanikában” címû tudományos mûvét írta, minden bizonnyal
szívesen hordozná falán a fenti jelmondatot! Büszke lenne egyko-
ri gazdájára, akit munkásságáért 1963-ban Nobel díjjal jutal-
maztak.

Foto: Archiv, Rábai Zita és Kké



Folytatás az 1. oldalról.
- Kiket hívtatok a megnagyob-

bított szabadtéri színpadotokra a
gyerekcsoportok közül?

Az akrobatikus rock and roll
számokkal Pelczéder Zsuzsa és
tanítványai országos versenye-
ken is fellépnek, díjakat nyernek
– fantasztikusak voltak, az óvo-
dásoktól a nyolcadikos korosztá-
lyig valamennyien!  Zenés me-
sejátékot adtak elõ a Huzellás di-
ákok. Már bemutatkoztak elõ-
adásukkal a városban, de szíve-
sen jöttek a mi színpadunkra is
vezetõikkel, Halmai Gáborral és
Hanzó Emesével. A Drums
Ütõsegyüttes Stefán Tivadar ve-

zetésével másodszor érkezett a
Feneketlen-tó partjára.  Van köz-
tük három nagyon gyerek, akik
most is színvonalas mûsort ad-
tak: Besze Márton, Pivarnyik
Péter és Muszkatal István. Két-
évente rendeznek országos ütõs
versenyt Gyõrben, ahonnan idén
minden jelentõs díjat elhoztak…

Gyermek néptáncosok érkez-
tek a Német László iskolából
Serfõzõ Szilvia táncosai voltak a
picik vagy negyvenen. Kreatív
táncokat mutattak be – Boldog
Mónika tanítványai, a nagyob-
bak. A Perdülõ Táncegyüttes
tagjai Gödön és Vácon is ismer-
tek, nagyszerû produkcióikkal
egyre több helyen fellépnek, a
Marignane-i közönség is tapsol-
hatott nekik!

Az elsõ
gyermek-
szépség-
ve r seny t
i g a z á n
í g é r e t e s
l é t s zám-
mal, 56
indulóval
tar to t tuk
meg. Sok bájos kislány közt az
ovis korcsoport gyõztese egy
kisfiú lett! A szereplõ gyerekek a
szépségverseny indulóival
együtt annyian voltak, mint még
soha -  több, mint 200 gyerek lé-
pett fel a színpadra a két nap
alatt.

- A gyerekmûsorok mellett
több ismerõs és új csapat, együt-
tes, mûvész is volt. Hogyan tud-
játok finanszírozni a nem ki gá-
zsit kérõ fellépõket?

- Támogatóinknak köszönhet-
jük, hogy létrejött ez a nagyon
változatos mûsor-egyveleg. Jö-
võre – ha ismét itt leszünk – még
körültekintõbben állítjuk majd
össze a meghívott szereplõk lis-
táját.

Köszönjük az Önkormányzat-
nak és a  Polgármesteri Hivatal-
nak az anyagi és eszmei támoga-
tást. Idén, örömünkre a Samsung
SDI is jelen volt rendezvényün-
kön, s igen jelentõs anyagi terhet
vett le a vállunkról azzal, hogy a
Benkó Dixieland Band tisztelet-

díját állták. Dolgozóiknak
ugyanakkor szétosztottak 600 db
étkezési jegyet – mely komoly
támogatást jelentett nekik is, ne-

künk is. A Duna Csárda standjá-
nál fogyaszthattak a jegyekkel.
A Samsung 500 db ajándék luft-
ballonjától kéklett a kis tisztás
szombaton. Az európai igazgató
maga osztogatta mosolyogva a
gyerekeknek! 

Köszönetet mondok Hamarné
Kismartoni Adriennek, aki nagy
részt vállalt a szervezési mun-
kákból, a technikai lebonyolítás-
ból. Köszönet a Duna Csárda tu-
lajdonosának, Sárközi Károly-
nak a támogatásért – a hozzáállá-
sért. Olcsón, ízleteset ehettek-
ihattak a vendégek.

Tisztelettel köszönjük László
pék évrõl-évre megújuló támogat
– a kenyeret és a pogácsát, amit a
Lions kínál a vendégeinek.

További köszönetemet feje-
zem ki az Otthon Lakáscentrum-
nak, az Aphrodité Hotelnek,

A Dunakanyar Régiónak, az
Inside Tv-nek, a Royal Médiá-
nak és a Gödi Körképnek. 

A megvalósult hat kétnapos
rendezvény soraiban ez volt a
legsikeresebb! Különösen az tet-
szett, hogy családok jötte, letele-
pedtek egy plédre és jól érezték
magukat, Nem csak a mûsorra
érkezetek, hanem egész napra,
ez szimpatikus volt, jó érzéssel
töltött el, és mindenképpen új-
donságszámba ment. Azt igazol-
ta a két nap eseménysorozata és
az érdeklõdés mértéke, hogy jö-
võre is szükség lesz hasonlóra…
Szeretnénk sportseményekkel,
versenyekkel, önképzõ csapatok
részvételével még színesebbé
tenni a két napot.

- Ha jól tudom, 2005-ben „
Lion of the year”, vagyis az év
Lionja lettél. De mióta vagy tag-
ja a szervezetnek és miért?

- 2000 óta vagyok Lions-tag, a
harmadik 3. évét kezdtem ta-
vasszal elnökként. Tavaly való-
ban megkaptam az általad emlí-

tett címet. Az idén pedig az or-
szág 56 kitüntetett klubja közt
voltunk mi is. Örülök, hogy
ezekben a sikerekben valahol az
én részem, munkám is benne
van. Különösen megtisztelõ,
hogy társaim továbbra is rám
bízták az elnökséget. Elsõsorban
nagyszerû baráti társaságot je-
lent számomra a klub, társakat
olyan közös tulajdonsággal,
hogy szociálisan mindnyájan na-
gyon érzékenyek vagyunk, és
szeretünk segíteni az embereken. 

- Mi a következõ feladatotok?
- A lezajlott nyárnyitó és egy

késõbbi kerékpártúra szervezése
között 50 fõs gyermeksereget

kell fogadnunk és kalauzolnunk.
Hagyományosan ránk hárul a
Magyarországra érkezõ csere-
gyerektábor lakóinak egy napját
megszervezni. Most is a Duna-
kanyarba visszük õket – persze
mindig mások jönnek –, mint az
esõ ellenére sikeres múlt évi ki-
rándulás során.
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- Milyen elõzmények után lettél
tagja, majd titkára a Gödi Lions
Klubnak? 

-Mindig azt vallottam, hogy
egy embernek, ha módja van segí-
tenie másikon – az elesetteken –
akkor tegye meg, segítsen.  Hi-
szem, vallom, hogy egy embert
megítélni nem az alapján kell,
„mit tesz”, hanem hogy „miért”.
Sok karitatív szervezet számomra
átláthatatlan, illetve kötõdik az
aktuális politikai kurzushoz, és /
vagy szoros kapcsolatban áll gaz-
dasági érdekekkel. Amikor támo-
gatókat keres, akkor „cserébe illik
valamit adnia”. Ugyanakkor el-
lenszenves, ha a napi reklámújsá-

gok közt találok segítségkérõ
csekket. Sötét kútba dobott pénz-
nek tartom az azon feladott össze-
get – nem tudhatom, valóban oda
kerül-e, ahova szántam.

Kb. 8 éve hallottan a Lions
nemzetközi szervezetrõl, mely
1917-ben jött létre. Sok-sok is-
mérve mellett azt is magáénak
vallhatja: publikusan kezeli támo-
gatóit, nem általában kér anyagi
segítséget, hanem mindig konkrét
cél érdekében. Mi gödiek „cseré-
be” bálokat, egyéb rendezvénye-
ket szervezünk, a lakosság széles
körét  is meghívjuk támogatóin-

kon kívül. A bevételeket valami-
lyen karitatív célra fordítjuk, pl.
zöldhályog- vagy orthopaed-
szûrésre,  nagycsaládosok támo-
gatása, egyedül élõ nyugdíjasok,
idõsek támogatására stb.

E szimpatikus körülmények
miatt hat éve kértem a felvétele-
met. Akkor már létezett a Gödi
Lions Klub, mely idén 13 éves.
Belépésemkor Kántor László volt
az elnök, a titkár pedig Hencz
Éva. Most Tóth Lászlóné Saci el-
nöksége mellett én látom el a tit-
kári teendõket.

- Biztosan szívesen vennék az
olvasók, ha a nyárnyitó kezdetei-
rõl mesélnél, hiszen sokan csak a
mai nyitott rendezvényfolyamot
ismerik.

- Már a második Gödi  Nyár-
nyitó Napokon aktív szervezõje
voltam a rendezvény lebonyolítá-
sának, s ez által szinte valamennyi
részletére, az egész hagyományte-
remtõ rendezvény lebonyolítására
emlékszem – valamennyien büsz-
kék vagyunk a fejlõdésére:

Hat évvel ezelõtt egy maroknyi
csapat úgy gondolta, hogy a leen-
dõ támogatók megnyerése érde-
kében, s nem utolsó sorban a
Lions-mozgalom megismertetése
érdekében egy-két napos „majá-
list”  kellene szervezni, hogy ha
sikeres és beválik, abból hagyo-
mányt teremtsünk. Ebbõl bonta-
kozott ki a ma már közismert és
sokak által várt juniális, a Gödi
Nyárnyitó Napok. Ennyi év eltel-
tével – szerénytelenség nélkül ál-
líthatjuk – hogy bátor cselekedet
volt belefogni, majd nem kis do-
log tovább vinni. Hála támogató-
inknak, sikerült elérnünk azt a cé-
lunkat, hogy hagyomány váljék
belõle. 

Szervezetünk, mind minden
Lions-klubtársunk, nonprofit
szervezet: az elsõ 3 évben, az ak-
kor már 2-3 millió Ft-os költség-
vetésû júniusi rendezvényt a Fe-

neketlen-
tónál tá-
m o g a t ó -
jegyes be-
lépõvel lá-
togathatta
a közön-
ség, amely
– sajnos –
nem oko-

zott osztatlan sikert. Sok kritika
ért abban az idõszakban minket,
hogy közterületet zárunk le, és az
ottani programokat a közönség
csak e jegy megvásárlása ellené-

ben látogathatja. Az a megoldás
egyetlen célt szolgált: hogy ki
tudjuk fizetni a fellépõk tisztelet-

díját, hiszen a támogatók adomá-
nyaiból annak mintegy tizede állt
csak rendelkezésünkre. 

- Hogyan és miként érkezett a
segítség, illetve következett be a
minõségi változás? Hogyan látjá-
tok Ti, Lions-osok az eredményét?

- Három éve a mostani Önkor-
mányzat – Sándor István polgár-
mester úr vezetésével – látva a
rendezvények sikereit és a lakos-
ság igényét, felvállalta a nyárnyi-
tó jelentõs részének finanszírozá-
sát. Természetesen a szervezéssel
járó technikai költségek, a meg-
számlálhatatlanul sok telefonhí-
vás és a leutazott kilométerek
költségeit továbbra is az a 11
klubtag állta, akik immáron hato-
dik alkalommal rendezték meg a

Gödi Nyárnyitó Napokat. 
Külön segítség, és egyben a

színvonalat és közönség összetar-
tó erejét is bizonyítja a helyi elekt-
ronikus és írott médiától kapott tá-
mogatás mind a beharangozás és
reklámtevékenység során, mind a
rendezvénysorozat rögzítésével,
és az azt követõ publicitás megte-
remtésével – a még szélesebb kör-
ben való ismertté tételünk terén. 

A média által elkészített fény-
képek és mozgókép-anyagok
megtekintése után – amikor az ér-
tékelésre sor kerül – kiderül, hogy

évrõl-évre jelentõs mértékben nõ
a két napon megjelenõ vendége-
ink száma.  Sõt, az idei programo-
kat már a környezõ településeken
élõk, ill. távolabbi városokból ér-
kezõk is látogatták.

Egy-egy ilyen rendezvényre
visszatekintéskor nem szabad
megfeledkeznünk azokról, akik-
nek az önzetlen támogatása nélkül
nem tudnánk ilyen színvonalas
szórakoztató programokat szer-
vezni. Ezek közé tartozik elsõsor-
ban a Gödi Önkormányzat, a Te-
lepülésellátó Szervezet, a Gödi
Rendõrség és Polgárõrség csapa-
tai, a helyi médiumok – idén az
Inside Tv, a Royal Média, a Duna-
kanyar Régió és a Gödi Körkép –,
és a sok-sok egyéni támogató,
akiknek ezúton is õszinte tisztelet-
tel fejezzük ki köszönetünket. Azt
gondolom azonban, hogy a legna-
gyobb köszönet azokat illeti, akik
jelenlétükkel megtisztelik rendez-
vényeinket, ezzel is támogatva a
Gödi Lions Klub jószolgálati te-
vékenységét, és egyben ösztönzik
a klubot, hogy a megteremtett ha-
gyományokhoz hûen folytassa
eddigi tevékenységét.  

- Mindenkor hasznos jószolgá-
lati tevékenységet, s a mindannyi-
unk számára kellemes és színvo-
nalas szórakozást jelentõ prog-
ramszervezést kívánok a Gödi
Lions Klub tagjai, vezetõi számá-
ra! 

KISS-KÁSA ÉVA

FOTO: LEGÉNY SÁNDOR ÉS KKÉ
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Várják õket a kertbe, ahol haj-
dan Wigner Jenõ sétálgatott, s a
villába - a mai egyik iskolaépü-
letbe -, ahol a háború elõtt a ké-
sõbbi Nobel-díjas atomfizikus

lakott. Az õ szellemét és emlékét
hivatott felidézni mellszobra is,
amely vasárnapi felavatása óta a
bejáratnál várja a látogatókat,
akik évrõl évre egyre gyakrab-
ban és egyre többen érkeznek,
nemcsak a juniálisra, hanem az
iskola különbözõ idõpontokban
megrendezett nyílt napjaira is. A
tudatos nevelési folyamat részét
képezik azok a kulturális, sport-
és szabadidõ-rendezvények, me-
lyekbe a nevelõk megpróbálják
bevonni a szülõket és a környé-
ken lakó családokat is. 

A kétszázötven tanuló nagy
része az ország különbözõ tele-
püléseirõl, rendezetlen családi
körülmények közül kerül a szak-
iskola padjaiba. Korosztályuk-
nak megfelelõen, olykor-olykor
rakoncátlanabbak, „neveletle-
nebbek“ hasonló korú diáktársa-
iknál. A piaristák hagyományai-
nak megfelelõen Kalazanci
Szent József példáját követve -
aki maga köré gyûjtötte Róma

utcagyerekeit - az iskolában fok-
ról fokra példamutatással, sze-
mélyiségre figyelõ jó szóval,

emberséges magatartással, türe-
lemmel tanítják õket nemcsak a

szakmára, hanem a kulturált vi-
selkedésformák elsajátítására is.
A diákok részt vesznek a telepü-
lés tisztasági mozgalmaiban, s
ha kell, a gátra is kiállnak, hogy
segítsék az árvíz elleni védeke-
zést. „Kiengesztelõ üzenete“ van
a családi rendezvényeknek, s a
juniálisnak is. „Ismerjetek meg
bennünket, lássátok, mit teszünk
fiataljainkért, s talán az elfoga-
dás gesztusa is könnyebb lesz.“

A szakmai oktatásban a kéz-
mûves hagyományokat szeret-
nék továbbvinni. Ha tehetsége
van például egy kõfaragó vagy
egy lakatos tanulónak, akkor a
szakma gyakorlása során az

egyéniségét is próbálja megmu-
tatni munkáiban. A minél maga-
sabb mûveltségi szint elérésének

érdekében esti gimnáziumot is
indítottak, ahol elõfordul, hogy

szülõ és gyermek együtt ül az is-
kolapadban. A különbözõ nyílt
napi rendezvényeken is együtt
vesznek részt, hogy erõsítsék a
közösséget és az együvé tartozás

érzését. A kézmûvesség, a zene
és a sport jegyében tartották az
idei juniálist is. A reggeli szent-
mise után mód nyílt fafaragásra,
agyagozásra, kõfaragásra, labda-
játékokra. Népzenei, klasszikus,
könnyûzenei és jazzprogramok
követték egymást, a gyerekeket
bábelõadások szórakoztatták.
Kiállítás, ügyességi vetélkedõk,
kirakodóvásár, egészségfejlesz-
tõ, drogprevenciós stand várta az
érdeklõdõket.

Nem hiányoztak a gasztronó-
miai élvezetek sem: halászlé,
babgulyás, pörkölt, vegetáriánus
ételek. A tombolával értékes
nyereményekhez lehetett jutni.

A bevételekbõl az elõzõ évek-
ben a többszörösen sérült gyer-
mekek bácsai otthonának és a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány-
nak juttattak. Az idén az iskola
ebédlõjét szeretnék felújítani,
ahová nemcsak étkezni járnak a
tanulók, de ott tartják a hétvégi
és az iskolai rendezvényeket is.

Az egész napos tartalmas
programba belefáradt, estefelé
hazatérõ vendégeket a zene és
tánc hangjai kísérték a Duna-
parti fák között.

CSER ISTVÁN

MÁSODKÖZLÉS, MEGJELENT

AZ ÚJ EMBER JÚNIUS 18-I

SZÁMÁBAN

FOTO: PI. KKÉ

Piarista juniális Gödön
Igényes, színvonalas programmal várták a rendezõk június 11-én
a negyedik piarista juniálisra érkezõ környékbeli családokat a
gödi Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium kertjébe.



Évzáró a Németh László 
iskolában

A tanulók létszáma a 2005-2006-
os tanévben 783 fõ volt. Tanulócso-
portok száma: 32; tanulmányi átlag:
4,1;  magatartási átlag: 4,2; Kitûnõ ta-
nulók száma: 91 fõ; alsó tagozaton:
59 fõ; felsõ tagozaton: 32 fõ. Osztályt
ismételni köteles alsó tagozaton: 3 ta-
nuló; felsõ tagozaton: 3 tanuló; javí-
tóvizsgát köteles tenni 16 tanuló; osz-
tályozó vizsgát köteles tenni 6 tanuló.

A nyolcadik évfolyamon 95 diák
fejezte be tanulmányait. 45 fõ gimnázi-
umban, 35 fõ szakközépiskolában, 15
fõ szakiskolában folytatja a munkát. 

Színvonalas rendezvényeink vol-
tak ebben a tanévben is. Tíz éves a
mûvészetoktatás iskolánkban, ennek
jegyében évkönyv kiadására is sor
került. 

A szülõk erkölcsi és anyagi támo-
gatásáért hálásak vagyunk. Afelaján-

lott pénzösszegbõl az ének terem fes-
tését és PVC burkolatának cseréjét

fogjuk megoldani. A pályázatokon
elnyert pénzösszeg (kb. 2 millió Ft) is
hozzájárult életminõségünk javításá-
hoz.

Nyári ügyeletet tartunk: július 3. és
17. valamint augusztus 7. Augusztus

25-tõl minden nap 8-12-ig nyitva áll
majd az iskola. A javítóvizsga au-
gusztus 28-án lesz.

Tanévnyitó, elsõ tanítási nap:
szeptember 1-én 8 órakor. A könyv-
osztás idõpontjáról az iskola hirdetõ-
tábláján értesítjük a szülõket augusz-
tus 3. hetében.

Köszönöm munkatársaim türel-
mét, lelkiismeretes, eredményes
munkájukat. Diákok, szülõk, peda-
gógusok, valamennyien megérde-
meljük a pihenést. Jó nyaralást kívá-
nok mindenkinek! 

LUKÁCS ISTVÁNNÉ IGAZGATÓ

FOTO: KKÉ

13 OKTATÁS - NEVELÉS

Tanévzárás a Huzellában

Az elmúlt tanévben a tanulói lét-
szám 622 fõ volt (12 fõvel nõtt).
Az alsó tagozat 13 osztályába
344 fõ, a felsõ tagozat 12 osztá-
lyába 278 fõ járt. Az alsós két-
tannyelvû osztályokban iskola-
otthonos oktatás folyik 211 fõ-
vel. 

A magatartás átlaga 0,06-dal
nõtt, idén 4,42, a felsõ tagozaton
idén is „jobbak” a gyerekek
0,11-dal. (Alsóban az 1. évfo-
lyam, felsõben a 6. évfolyam

„gyõzött”). A szorgalom átlag is
javult 0,15-dal. (Alsóban a 3. év-

folyam, felsõben a 8. évfolyam
bizonyult a legjobbnak).

Az iskola tanulmányi átlaga
4,23. (Jobb, mint a tavalyi 4,15).
Az alsó tagozat csak 0,23-mal
elõzte meg a felsõt. (Tavaly
majdnem 0,5-del maradtak le). A
szorgalommal egyezõen itt is a
3. és 8. évfolyamé a legjobb

eredmény.
A szöveges értékelés 2. évé-

ben járunk, így két évfolyam ka-
pott kiváló, jól megfelelt, megfe-

lelt, felzárkóztatásra szorul mi-
nõsítést. A kiválóan megfeleltek
(34) és a jól megfeleltek (71)
összesen 105 fõ a 165 fõbõl.
Felzárkóztatós 13 tanuló. Az el-
sõ évfolyamon 2 ismétlõ van,
szülõi kérésre 1. osztályosok
lesznek ismét. Az alsó tagozaton
1 bukás van javítóvizsgára, a fel-
sõben 12 (ez egyezik a tavalyi-
val), és 2 felsõs bukik osztályis-
métlésre. (Ez a tavalyi 6-tól ja-
vulást mutat).

Felvételi eredmények: 4 osztá-
lyos gimnáziumba felvettek 6 ta-
nulót (tavaly 3); 6 osztályos gim-
náziumba felvettek 10 tanulót (ta-
valy 8); 8 osztályos gimnáziumba
felvettek 25 tanulót /43%/ (tavaly
40%); szakközépiskolába felvet-
tek 18 tanulót /30%/ (tavaly
48%); szakiskolában felvettek 15
tanulót /26%/ (tavaly 12 %).

GELLÉNNÉ

VECSERKA ENIKÕ IGH.
FOTO: HUZELLA ISK.

Ballagás és tanévzáró
Statisztika az eredmények jegyében

A két általános iskola a 2005-2006-os tanév értékelését számada-
tokkal is elvégezte, s a  rövid statisztikai összefoglalót ren-
delkezésünkre bocsátotta, melyet most a Gödi Körkép olvasói-
nak nyilvánossága elé bocsátunk.
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1950-ben ballagtak el a
Felsõgödi Általános Iskolából. A
45. évfordulótól évente találkoz-

nak, minden év június elsõ
szombatján, ez volt a 11. alka-
lom azóta. Pedagógusaikat is
mindig hívták, jöjjenek közéjük.
Aki még itt lehet: Sartórisz
Kálmánné Ilcsi néni a betûvetés-
re, a számok világával való is-
merkedésre okította õket,
Radnóty Margit tanárnõ a német
nyelv rejtelmeiben igyekezett
kalauzolni tanítványait. E tanév-
re az osztálylétszám 22 fõre
csökkent: egy társuktól október-
ben, a másiktól májusban kellett
végsõ szomorú búcsút venniük. 
Felsõgödön, Lelkes Gyula Du-
na-parti házában szoktak össze-
jönni. Oda kapott meghívót az
újságíró is, akinek jelenléte a
szervezõk egyik „meglepetése”

volt a többiek számára. Kölcsö-
nösen örültünk is egymásnak, s
elmondhatom, hogy egy meg-
nyerõen közvetlen, fiatalos, élet-
kedvvel és tréfával teli, igazi

emberi értékeket hordozó csapa-
tot ismerhettem meg általuk –
már ha csak azt a tényt vesszük

is, hogy hetedik évtizede össze-
tartanak, szeretik egymást, fon-
tosak egymás számára, és életük
kisebb nagyobb bajai, nehézsé-
gei ellenére is megtalálják a
módját, hogy ezt fenn is tartsák!
Álljon itt a nevük: Bányász
Ferencné Rácz Juci, Farkas
Dezsõné Rátoczki Éva, Gyimesi
Györgyné  Kazány Emi, Kátay
Aladárné Váradi Évi, Lelkes
Gyula, Veszelik János gödiek;
Csábi Lászlóné Haáz Mária, Ba-
bi Döbörhegyen, Egyed Imréné
Bajna Eta Tápiószentmártonban,
Mikó Ferencné Heller Jutka
Szécsényben lakik; Simkó Gyu-
la és Traupert Gyula Vácon él;
Málnási János, Mogyoródi Sán-
dor, Palásthy Mária, Pásztólyi

Miklós, Szabó Ervinné Nagy Er-
zsike és Szabó Istvánné Tiringer
Anikó Budapestrõl érkeztek a
Jósika utcába – 17 diák és 2 ta-
nár. Idén öten nem tudtak eljön-

ni, egy megbetegedett társnõjü-
ket a férje képviselte a találko-
zón. Hanák Pál és Orbán György
Gödrõl, Gróf Gyuláné Kökény
Irén Vácról, Keresztes László
Tatabányáról nem kelt útra
egészségügyi gondjai miatt.
Gruber György az USA beli Te-
xas államból hivatalos elfoglalt-
sága miatt nem jöhetett, de ren-
desen évrõl-évre haza tér õ is,
hogy láthassa a többieket.
Mai világunkban ez a szemlélet
és összetartó magatartás nem
igazán jellemzõ, egyre kevesebb
hasonló jelenség tapasztalható.
Pedig valószínûleg az igény má-
sokban is meg lenne rá… Kell
hozzá mindenképpen néhány le-
hetetlent nem ismerõ, jó szerve-
zõ! Bányász Juci és Kazány
Emike idén ünnepeltek, így ki-
maradtak az elõkészületekbõl.
Farkas Éva vállalta a fõszervezõ
feladatkörét, s számíthatott Mo-
gyoródi Sándorra, Lelkes Gyulá-
ra, Simkó Gyulára. Veszelik Já-
nos és feleségére, Editke sza-
kácskodtak. Eddig minden év-
ben nagy segítség volt a fõzésnél
Keresztes Laci felesége, illetve
Hanák Pál és felesége kezdték

valaha a fõzést, õk készítették az
elsõ finomságokat. Kátay Évá-
nál, Palásthy Máriánál is ven-
déglátásban részesültek pár éve,
végül Lelkes Gyuszi nyaralója
maradt a végleges vendégfoga-
dó.
Az idei és múlt évi összejövetel
kedves alkalom volt arra is, hogy
az idõközben 70. életévûket be-
töltött osztálytársakat köszönt-
sék a többiek. A fiatalabbakra
most került sor, s már mindany-
nyian átlépték a bûvös és szeren-
csés 7. évtizedet. Bányász Jucit,
Haáz Marikát, Heller Jutkát,

Kazány Emit, Traupert Jancsit
(Gróf Irén és Gruber Gyuri tá-
vol) személyre szóló köszöntõ
sorokkal és lepték meg a szerzõ

Farkas Éva , és a narrátor Mo-
gyoródi Sanyi. A lányok megko-
ronáztattak, és Miss Göd,
Szécsény, Magyarország, Svájc
címet adományoztak számukra.
Málnási János egy-egy Koszto-
lányi Dezsõ és Szakály Éva ver-
set olvasott fel ajándékképpen.
Jó hangulatban, énekszóval, terí-

tett asztal körül telt a napfényes,
június eleji, szombati találkozó! 

* * *

Sajnálatos módon júniusban a
címlapon megjelent Pedagógus-
napi köszöntõben helytelenül je-
löltük meg az iskolát, a fényké-
pen szereplõ tanító- és tanárnõ
munkahelyét. Helyes tehát a
Felsõgödi Általános Iskola lett
volna a fenti cikkben szereplõ
két pedagógus fotója mellett.

KÉP ÉS SZÖVEG:
KISS-KÁSA ÉVA

1950 óta is fontosak egymásnak
Nyolcadikos ballagás és még ötvenhat év
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Családi Juniális a Szakács-kertben

A Gödi Búzaszem Általános Iskola
eddig legnépesebb rendezvényére
került sor június 3-án a Szakácskert-

ben. Az iskolai pünkösdi juniálison
részt vettek a jelenlegi és a jövõ tan-
év családjai is; megközelítõleg szá-
zan: kicsik-nagyok, szülõk-tanítók. A
kerti alkalomhoz illõ bogrács-fõztöt
Nagy Leventének, míg a talpalávalót
a háromfõs Mészáros zenekarnak
köszönhették a kilátogatók. Reggel
ugyan még az esõfelhõk kissé elszo-
morították a szombati programjukat
a Szakács-kertbe tervezõ vendégse-
reget, de aki tíz óra körül bátran kilá-
togatott a Göd déli határában fekvõ
területre, már napsütésben kaszáló,

sátrat állító, tüzet gyújtó, ebédet elõ-
készítõ családokra találhatott – elvég-
re magunknak „csináltuk” a juniálist.
Az eseményre eljött számos barát és
támogató, így Karosi Ottó, a Gödi
Kolping Család elnöke is, akit épp a
közelmúltban választottak a Magyar
Kolping Szövetség Északi Körzeté-
nek vezetõségébe. A délutánig tartó

programban a néptánc és a gyermek-
játékok mellett a gyerkõcök kipróbál-
hatták a métát, a családok férfitagjai
egymás ellen focizhattak, az anyukák
eközben jókat beszélgethettek. 

* * *
Készülnek a Walch-épületben az
osztálytermek 

2006 szeptemberében immár har-
madszor indul elsõs osztály a „Búza-
szemben”. Az õsszel kezdõdõ tanév-
ben az Önkormányzat és a Huzella
Tivadar Általános Iskola nagylelkû
segítsége révén a Walch-épületben
folytatja tanulmányait a Kolping-
iskolások egy része. A tanévnyitó
után a másodikosok és a harmadiko-
sok költözhetnek majd ide, az elsõ-
sök a katolikus közösségi teremben –
ami kezdettõl fogva egyik „otthoná-
ul” szolgál az intézménynek – kezdik
iskolás éveiket.

A szülõk és az iskolát segítõk hét-
rõl-hétre járnak újítani-szépíteni, csi-
szolni-festeni, újjávarázsolni a méltó-
ságteljes épületet. Egy apuka szak-
mai vezetésével túl vagyunk az elekt-
romos hálózat felújításán, s hála, kö-
szönet a piarista szakiskolásoknak,
mestereiknek és vezetõiknek, a falak
is fehéren ragyognak már! A mázo-
lás, a padló megújítása, a berendezés,
az udvar csinosítása még soron kö-
vetkezõ feladatok, így válhatnak a
termek szeptemberre beköltözhetõvé
a nebulók és tanítóik számára. 

* * *
Gergely-járással hívogattak az el-
sõsök

A „Búzaszemes” elsõéves kisdiákok
régi népszokást elevenítettek föl júni-
us elején, az utolsó tanítási héten,
amikor házról-házra járva hívogatták
iskolába az õsszel kezdõ nebulókat.
A szereplõk közösen énekeltek,

maszkjuk jellemzõ darabjai közt
megtalálható volt a csúcsos papírsü-
veg, a fakard – és jelen esetben az is-
kola zászlója. A Gergely-járás legis-
mertebb éneke a „Szent Gergely dok-
tornak, híres tanítónknak az õ nap-
ján... régi szokás szerint, menjünk Is-
ten szerint iskolába...” kezdetû ének.
A húszfõs „Búzaszemes” csapat és

tanítóik két nap alatt négy csoportban
járták körbe a tizenöt – láttam, kissé
megszeppent, de boldog – leendõ
„Búzaszemest”. 

* * *
Szép héttel búcsúztak a családok
az idei tanévtõl

A „Búzaszem” színes és változatos
utolsó tanítási héttel zárta a tanévet. A
hétfõtõl péntekig  tartó programok
között szerepelt évátbeszélõ-értékelõ
játék, a Gergely-járást jelmezvarrás-
sal elõkészítõ kézmûves-foglalkozás
és Gergely-járás, könyvtárlátogatás, a
kedvenc társasjátékok kölcsönös
megismertetése. Következett az
„Égig érõ fû” címû magyar film
megtekintése, majd szemétszedés a

kiserdõn, illetve egy akadályverseny,
mely a Négyszögletû kerek erdõben
zajlott, s amelynek állomásain a gye-
rekek Mikkamakka vezetésével a Ló
Szerafin, Maminti, Szörnyeteg La-
jos, Bruckner Szigfrid és Aromo által
adott feladatokat kellett, hogy meg-
oldják. Az iskolai évet hivatalosan a
szombaton délután tartott tanévzáró-
val fejeztük be. Az ünnep (melyen a
gyermekek új, gyönyörû ünneplõ ru-
háikban vettek részt) öttõl hálaadó
misével kezdõdött. Ezt a nagy meleg
miatt ivás, majd tízperces udvari
program követte: a gyerekek és szü-
leik körbe rakott székeken hallgatták

a kör közepébe álló, szép ajándékkal
kedveskedõ polgármestert és az
anyaiskola igazgatóját. A hivatalos
szavak után a gyerekek tanítóikkal
saját termeikbe mentek, ahol minden
nebuló megkapta bizonyítványát, a
személyesen róla szóló, családjának
írott részletes tanítói levelet, s kis
meglepetését, majd az osztályok el-
búcsúztak termeiktõl. A tanévzáró
szeretetvendégséggel, sok beszélge-
téssel és játékkal fejezõdött be. Nyolc
óra körül a jelenlévõk közösen bezár-
ták az iskola fakapuját, s elköszöntek
az iskolától – de csak egy nyárra, hisz
szeptemberben, immár negyvenhat
gyermek révén újra hangos lesz a
„Búzaszem”.
LÁZÁR LÁSZLÓ – VASVÁRI FERENC

FOTO: KOLPING ISK.

„Búzaszemes”
Kolping hírek

Egy kellemes júniusi szomba-
ton, a késõdélutáni órákban
kezdödõtt a Huzella csarnokban
Dézsi Yvett Tánciskolájának Év-
záró Táncbemutatója! A Rendez-
vényen közel 100 fellépõ mutatta
be táncos tudását, köztük Dézsi
Yvett, Harkai Anett és Baranyai
Mihály táncmûvészek meglepe-
tés-tánccal lepték meg a közön-
séget! A rendezvényen a Táncis-
kola széles repertoárja megmu-
tatkozott. A klasszikus mûfajtól a
hip-hop-ig sokféle látványos

táncot láthattunk! A táncproduk-
ciók nagy sikert arattak. 

A Felsögödi Jazzbalett csoport
is bemutatkozott Harkai Anett
vezetésével.

A Rendezvény végén a kis tán-
cosok oklevelet és egy szál virá-
got kaptak, megköszönve egész
éves kitartó szorgalmukat és
munkájukat!

A tánciskola köszönetet mond
a gödi Önkormányzat támogatá-
sáért, Halmai Gábornak a csar-
nok rendelkezésre bocsátásáért, a

Mûvelõdési Ház dolgozóinak a
sok segítségért, és Harkai

Anettnak az egész éves, odaadó
munkájáért.

Idén már 6. alkalommal
Évzáró a Dézsi Yvett Tánciskolában
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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
soron következõ tanácskozásának idõpontjáról

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

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
Bertyné Homoki-Nagy Mária Julianna 63 éves
Bóka Károly 74 éves
Golej Gabriella 77 éves
Kisváci Lajosné sz. Török Ilona 8 7 éves
Rudas Ferenc Péter 61 éves
Wégmann János 65 éves
Pataki Andrásné sz. Mihalovics Zsuzsanna 62 éves
Bognár Mihály 72 éves
Borsy Jánosné sz. Káli Angyél 84 éves
Kovács István Gábor 78 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Eszes Bernadett Kiss Levente
Nagy Réka Angelika Simigh Dávid
Kovács Ilona Csáki Gábor
Danis Renáta Huszti Benjámin
Gátfalvi Nóra dr. Nagy Zoltán Attila
Gombai Renáta Laskói László
Trombitás Andrea Dorka László Lajos
Gudics Tímea Muszkatal Tamás
Gyura Veronika Éva Szinovszki Gergely
Bölcsföldi Ágnes Szénási Sándor Zsigmond
Szilágyi Krisztina Frey István
Böcsödi Szilvia Miltényi Ákos
Zsidi Klára Zsuzsanna Farkas Attila László
Ferenczy Nóra dr. Bikfalvi István
Strenitzer Eszter Csomós Gábor
Valnicsek Edit Horváth Tamás Attila
Porta Eszter Sándor László István
Kajári Eszter Szkalák Zoltán
Zahorán Magdaléna Teleki Zoltán
Liszek Barbara Marton Zsolt
Sok boldogságot kívánunk!

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Göd, Pesti út 81.
E-mail:varoshaza@god.hu

A Településellátó Szervezet vé-
dõnõi állásra pályázatot hirdet.
Feltétel: szakirányú végzettség.

Az állás várhatóan szeptem-
bertõl tölthetõ be. Bérezés: köz-
alkalmazotti bértábla szerint.

Jelentkezni lehet: a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány és szak-
mai önéletrajz benyújtásával.

2132. Göd Duna u.5. szám
alatt. Érdeklõdni ugyanitt az
531-155, 531-156 telefonon.

Pályázat védõnõi állásra

Napközben fõleg az idõsek ne
menjenek ki az utcára, nagyon
sok folyadékot, szénsavmentes
ásványvizet igyon mindenki! A

fedetlen fej a nagy napsütésben
veszélyes lehet, célszerû sapkát,
kalapot tenni. Aki kénytelen a
kertben dolgozni, tegye inkább
kora reggel, vagy az esti órák-

ban! Bõrüket mindig védjék, in-
kább egy ujjas pólóban vagy
blúzban menjenek ki, védõkré-
met feltétlenül szükséges hasz-
nálni. Kapni ilyet a gyógyszer-
tárban, illetve a véletlenült le-
égett bõrre való gyógykenõcsöt
is.
A kisgyerekekre még körültekin-
tõbben vigyázzanak, mert õk is
nagyon hamar kiszáradnak, mint
az idõsek, tehát kell számukra a
sok folyadék. Fontos, hogy min-
den szénsavmentes legyen, ne
legyen jéghideg, mert úgy felsõ
légúti gyulladást, középfülgyul-
ladást okozhat! A huzat is meg-
betegít. A klímaberendezés csak
alacsony fokozatra kapcsolva se-
gítség: ne legyen nagy a különb-
ség a külsõ és belsõ hõmérséklet
közt. Inkább 20 fok fölött legyen
benn a hõmérséklet, mint az
alatti, mert pl. 17-18 fok és a
külsõ hõség közt már túl nagy a
különbség.

DR. LAPP-GAZDAG ANIKÓ

HÁZIORVOS

FOTO: KKÉ

A kánikulai napok
egészségvédelme

Köszönetnyilvánítás
Szeretett gyermekünk, Baráth Péter – aki büszkén viselte az
„ÓRÁS” becenevet – baleset következtében, hosszú szenvedés után
elhunyt. Ezúton köszönjük mindenkinek, akik utolsó útján
elkísérték, hamvait virággal borították, részvétükkel gyászunkat
enyhítették.

Édesanyja, testvére és a Vaczula család

Göd Város Önkormányzat 
Ügyrendi, Jogi- és

Közbiztonsági Bizottsága
pályázatot hirdet

mindazon intézmény, társadalmi szervezet, 
egyesület, civil szervezet részére, amely akár közösségi 

programok, elõadások szervezésével, 
tájékoztató kiadványok készítésével 

vagy más egyéb módon hozzá kíván járulni 
a település közrendjének fenntartásához, 
közbiztonsági helyzetének javításához.  

A pályázati anyaghoz csatolni kell: 
- a pályázó maximum 2 oldalban megfogalmazott szakmai

elképzelését, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi tervet, az
igényelt támogatást, társadalmi szervezet esetén a képviseleti

jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat. 

A pályázat benyújtásához szükséges ûrlapot 
a Polgármesteri Hivatal szervezési fõelõadójánál 

Szaszovszky Olgánál vehetik át, vagy letölthetõ az internetrõl. 

A pályázati úton a pályázók között felosztásra kerülõ támogatás
összege összesen: 500.000.- Ft, amelynek fedezete a bizottság

saját felhasználású költségvetési kerete.

A pályázatok benyújtási határideje: a Gödi Körképben való
megjelenéstõl számított 30 nap. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, 

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
2131 Göd, Pesti út 81. „Pályázat” jeligével ellátva.
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Az évente szokásos juniálisukon
találkoztak az Idõsek Napközi
Otthonának bejárói és a helyi –
Napos Oldal -, valamint a ven-
dég – Verõcei – Nyugdíjas Klu-
bok tagjai a Vasvári Pál utcai Te-
rületi Gondozási Központ szép,
gondozott udvarán, a fák és nap-
ernyõk árnyékában. Mikó
Istvánné Éva és Szegvári Andrea
mint házigazdák, és Bethlen Sá-
ra verõcei klubvezetõ köszöntöt-
ték a találkozó mintegy 50 fõnyi
résztvevõjét – szép számmal
összejöttek a nagy meleg ellené-
re is. Inkább a verõceiek marad-
tak otthon, bár velük is több új

klubtag érkezett. A két klub ren-
dezvényén kellemes zene szólt, s
voltak, akik lejtettek is egy-egy
táncot. A pár percig tartó nyári
esõ csillapította hõségben jól
esett az ízletes csirkepaprikás
után a hûs fagylalt, majd a bará-
ti beszélgetés egy csésze kávé
mellett. A vendégek közt ott vol-
tak az otthon feltételeit biztosító
TESZ munkatársai, valamint ve-
zetõjük, Markó József, s már
csak hivatalból is megjelent
Lenkei György, az ÖK népjóléti
bizottságának elnöke.

KKÉ

Göd-Verõce juniálisa 
az idõseknek 

Ismered Európát? Vettél már
részt nemzetközi mobilitási prog-
ramon? Ha nem, most itt a lehe-
tõség!

Az „Európa négy fal között”
egy olyan programsorozat, amely
minden hónapban 1-1 európai or-
szágot mutat be olyan fiatalok
szemszögébõl, akik hoszszabb
idõt töltöttek az adott országban.
Minden hónapban egy délutánt
szentelünk az országra: megis-
merkedhettek az ország egy-egy
jellegzetes gasztronómiai csodá-
jával, megnézhetitek a fotókiállí-
tásunkat, meghallgathatjátok a
kint élt fiatalok élménybeszámo-
lóit, melyeket fényképeikkel kí-
sérnek és megnézhettek egy re-
mekbeszabott filmet, amely jel-

lemzõ az adott ország mentalitá-
sára. Július 6-án du. 4 órakor
Finnországgal ismerkedhetnek
meg a kedves érdeklõdõk. Au-
gusztusban Németországot, szep-
temberben Franciaországot tárjuk
elétek.

A programsorozat célja, hogy a
helyi, és a régióból érkezõ fiata-
lok megismerkedhessenek olyan
nemzetközi mobilitási progra-
mokkal (Ifjúság 2000-2006 Prog-
ram), melyek segítségével új kul-
túrákkal ismerkedhetnek meg, új
lehetõségeket kapnak, és új kö-
zösségekbe tartozhatnak.    

Az Európai Közösség által
megvalósult projekt az Európa 4
fal között Gödön, a Hetedhét If-
júsági Irodában kerül megrende-
zésre a Béke út 24. szám alatti
Mógor Házban. Mindenkit szere-
tettel várunk!

A program ingyenes, mind-
össze elõzetes regisztráció szük-
séges hozzá e-mail küldésével a
vamos-hegyi.hajna@fve.hu-ra
vagy telefonálj a 06-70-947-
5017-es számra. 

Élj Magyarországon, és tartozz
Európához!

További információ: 
www.fve.hu; www.mobilitas.hu

Európa négy fal között

Két képeslap az alsógödi Szent Ist-
ván templomban 2006. június 3-án
megtartott koncertrõl. Az egyik ze-
nei üdvözlet a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola Kicsinyek Kórusától
való, a másik az összkartól: a né-
met férfikar, az MGV Lahngrußtól,

a Felsõgödi Munkásdalkörtõl és a
Gaude Kórustól származik. Az au-
gusztusi Gödi Körképben képes
beszámolót láthatnak a német-ma-
gyar kóruskapcsolat örömteli ese-
ményeirõl.

- TBÁ -

A gödi pedagógusok köszöntése

A technika ördöge... 
Ezúton kérünk elnézést  a múlt havi számban megjelent Itt nincs több és… címû írás-
ban elõforduló néhány nyomdatechnikai hibáért, s ha az ékezet nélküli karakterek mi-
att az olvasás élménye csorbát szenvedett.

SZERKESZTÕSÉG

Július 1-tõl a továbbiakban
csütörtökön is ügyfélfogadási
nap lesz. 

Ezen a napon 8:00-11:30-ig
Kizárólag csak az XR rendsz-
eren keresztül bejelentkezetteket
fogadják. Délután 13:00-15:30
között pedig csak arcképes iga-
zolványt (személyi igazolvány,
útlevél, jogosítvány és pakolási
igazolvány) igénylõket szolgál-
nak ki. 
Hétfõ 8:00-11:30 és 13:00-17:30 
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00-11:30 és 13:00-
15:30 
Csütörtök 8:00-11:30 és 13:00-
15:30
Péntek 8:00-11:30
Az ügyintézés továbbra is
elõzetes idõpontkérés alapján
történik, mely az alábbi telefon-
számokon lehetséges: 

Telefonszám: 
27-332-177, 27-332-186

SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Megváltozik 
az Okmányiroda 

ügyfélfogadási 
rendje



18HÍREK - INFORMÁCIÓK

A Városvédõk Egyesülete szervezte, va-
lamint pályázati pénzbõl finanszírozta az
Ilka patak felett átfutó kis fahidat. Késõbb
a városvédõk továbbfejlesztették, lefestet-
ték, hiszen új áruház magnyitása óta egy-
re népszerûbb a híd, sokan kelnek át rajta.
Óvni kell, s ezért volt szükség a szemét-
tartóra, a mellé felállított padra  is: hogy a
csomagjaiktól megfáradt emberek leül-
hessenek. Sokan voltak, akik szabadide-
jükbõl, hobbiból építették a hidat, tették
rendbe a környezetet. Rábai Zita – képvi-

selõ a 6-os körzetben – magánerõbõl állta
a költségek egy részét, s az idézetre is õ
bukkant. (Hasonló padok kerülnek hama-
rosan az egyesület jóvoltából a Felsõgödi
vasútállomáshoz is.) 

Az alsógödi MÁV-peronokon felállí-
tott padok érdekében  2 civilszervezet -
Göd és Térsége Kisgazda Polgári Egyesü-
let (Kenessey Zoltán elnök) és a Városvé-
dõk Egyesülete (Rábai Zita
elnök)szerzõdést kötött a MÁV-igaz-
gatóságggal. Köztük és a MÁV Rt. Pálya-
vasúti Kp., Bp között a szerzõdés 3 naptá-

ri évre szól 2005 októberétõl: a MÁV
alapanyagot ad a padokhoz, az egyesüle-
tek végzik a munkát szabadidejükben.
Mindez független az önkormányzattól. A
munkát, a karbantartást saját elképzelések
alapján végzik, s ha az nem sért MÁV-
vagy egyéb érdekeket, engedélyezik is

számukra. Például az idézeteket az egye-
sületek választják, a MÁV zsûrizi. A má-
jusi Gödi Körképben jelent meg a pályá-
zati kiírás az idézetekre. A beküldõk saját
ötletet is beírhattak. Volt javaslat rajzra,
humoros idézetre. Saját vagy Gödrõl szó-
ló gondolat, grafikai játékos kép, MÁV-
val kapcsolatos tréfa is beérkezett - meg-
tetszett nekik, elfogadták a vasútnál.

Egy év elteltével a 3 szervezet közösen
értékel majd! Egyeztetik a további teendõ-
ket, döntenek a továbblépésrõl, ha kedve-
zõek az eredmények. Szeretnék tevékeny-

ségüket kiterjeszteni pl. a világító kandelá-
berek lefestésére. 2-2 virágtartót kívánnak
felhelyezni valamennyire. A festéket kap-
ták, a virágos edényeket az egyesületi ta-
gok készítik. A lakosságtól kérik tisztelet-
tel a virágot:  – Aki egyetért a kezdemé-
nyezéssel, az egy mûanyag cserép virág-
gal (pl.  muskátli) járuljon hozzá annak si-
keréhez! Már most megteheti: a 20-588-
7628 számon vagy személyesen a Feny-
ves u. 36-ban, egyelõre Alsógödön!

Szemetesedények kerülnek ki közterü-
letre a további lépésben, a padok kihelye-
zése után. „Így fõ a gödi kõleves!” A
MÁV további segítséget adott – 4 kukát
kértek és kaptak.  Sík Ferencék lebeto-
nozva kihehyezték azokat. Várnak még
négyet Göd-alsóra, és négyet kap majd
Felsõgöd is (értéke 30.000,- Ft/db). 

Beszélgetõpartnerem, HorváthViktor
Gergõ képviselõ így gondolkodik, s el is
mondja véleményét: - Egyértelmûen si-
kertörténetnek tekintem a híd, a padok, a
szemetes edények és az ígéretes folytatás
lehetõségét!

Ahogyan Alsógödön kivették a beton-
állványokat és egységes fémállványa van
minden padnak, úgy lesz Felsõgödön is.
A MÁV beleegyezett, hogy ott is kiemel-
jék az összes, különbözõ formájú alapza-
tot, s egyre nagyobb szabadkezet kapva
egységesen fémre cseréljék. 

Az idézetek a legkülönfélébb szemé-
lyek ajánlásai alapján, pl. iskoláktól, in-
tézményektõl, civil szervezetektõl, kerül-

tek a válogatásba. Cél, hogy kissé leké-
pezzék a település jellemzõit. A Gödi ut-
cák viselik nevüket, vagy itt éltek, alkot-
tak, tettek valami maradandót – a padok
által mintha végigpásztáznánk szemünk-
kel Göd térképén…

KKÉ

FOTO: VVE

Alkotó civilek
Kis híd, új padok összefogással

A felsõgödi Bonita Presszó udvarára
hívta össze Farkas Éva, a Magyar Nem-
zeti Front helyi szervezetének elnöke a
jobb- és baloldali pártok képviselõit, a
független politikusokat és a civil szerve-
zeteket, hogy mondják el céljaikat, jö-
võbeli terveiket, s beszéljék meg az õszi
helyhatósági választásokra való felké-
szülés stratégiáját.  Mint a vendéglátó
mondta, különleges alkalom ez, hiszen
a különbözõ politikai platformok és a
tõlük függetlenül tevékenykedni igyek-
võk képviselõi jöttek össze, s hogy elfo-
gadták a meghívását, az kétségtelenül
jelzi: van mirõl beszélniük!

A beszélgetõpartnerek sorában fog-
lalt helyet sorrendben Dr. Megyery
Csaba a gödi környezetvédõk egyesüle-
tétõl, Mödlinger Pál a helyi SZDSZ el-
nöke, Dr. Bognár László ÖK-i tanács-
nok, Horváth Andor a cigánykisebbség
önkormányzatának képviseletében,
Markó József Fidesz-elnök, Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ független képviselõ,
Zahorán Sándor MIÉP- és POFOSZ-
elnök, Szegedi Sándor GVE-elnök,

Nagy Károly a Kereszténydemokrata
Néppárt helyi elnöke és Szekeres Áron
az alakuló német kisebbségi önkor-
mányzat képviseletében. Meghívást ka-
pott még dr. László Domokos, az
MSZPtiszteletbeli elnöke, valamint Rá-
bai Zita és Pongó István független kép-
viselõk, õk azonban nem jelentek meg.

Szinte valamennyi jelenlévõ, a hall-
gatóság soraiból hozzászólók is azzal
az igénnyel reagáltak az õszi választá-
sokra való felkészülés problematikájá-
ra, hogy „változást” szeretnének. Nem
született azonban egybehangzó javaslat
e változás mibenlétérõl. A hozzászólá-
sokban ugyan hangzottak el utalások

bizonyos politikai lépések megtétel-
ének szükségességérõl, illetve arra vo-
natkozóan, hogy a jobb oldal közös
polgármester-jelöltet állítson. Megne-
vesítve azonban senki nem volt. Az
SZDSZ bejelentette ugyan, hogy saját
jelöltet indít, de ezt név nélkül tette –
informális forrás alapján következtetni
lehet csak a személyre. Egyedül Dr.
Bognár László tett bejelentést arról,
hogy a jobboldali jelölt(ek) esélyét biz-
tosítandó õ maga nem kívánja polgár-
mesternek jelöltetni magát.

Farkas Éva felajánlotta szervezõ-
munkáját és a helyszínt a további tár-
gyalások és egyeztetés érdekében.

A szerkesztõség a fórumon elhang-
zottakról és azok alapján meg kívánja
kérdezni a fent felsorolt személyeket. A
Gödi Körkép augusztusi számában re-
mélhetõleg közölhetjük majd, hogy a
jelenlévõknek mi is a véleménye egy
ilyen párbeszédrõl, és az egyeztetés
szükségességérõl, szükségtelenségérõl. 

KISS-KÁSA ÉVA

Változást! De miben és hogyan? 
Az MNF kezdeményezte párbeszéd elkezdõdött…
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Tisztelt gödi polgárok!
Az elõzõ számban a besurraná-
sokkal, a strandon és annak par-
kolójában elkövetett bûncselek-
ményekrõl ejtettünk szót. Az
„élet” bizonyította a téma aktuali-
tását, így hát ebben a számban is
a fenti két témáról lesz szó.

A besurranással elkövetett
bûncselekmények száma csök-
kent az elõzõ idõszakhoz viszo-
nyítva, de nekem még így is sok-
nak tûnek! A strandon azonban az
igazán jó idõ beköszöntével jócs-
kán megszaporodtak az alkalmi
lopások. Nevezetesen az egyedül
hagyott ruhanemûk, pénztárcák,
rádiótelefonok, fényképezõgé-
pek, esetlegesen ékszerek eltûné-
sére gondolok.

Vannak olyan személyek, akik
kifejezetten azzal a szándékkal
mennek ki a strandra, hogy az ott
pihenõ emberektõl eltulajdonít-
sák értékeiket. Van egy helyi ille-
tõségû csoport, és vannak kör-

nyezõ településekrõl érkezõ za-
varosban halászók! Mindig töb-
ben dolgoznak egyszerre, a kisze-
melt áldozatot jól megfigyelik, és
az elsõ adandó alkalommal le-
csapnak az értékekre. Maga az el-
követés nagyon rövid ideig tart.
Általában csak fölmarkolják a
holmit mindennel együtt (ruhák,
szatyor stb.), és azt a hátsó erdõ-
nél levõ kerítésen átdobva tünte-
tik el. Az erdõben is van felállított
emberük, aki a kidobott holmiból
azonnal kiválogatja a számukra
értékes tárgyakat, a többit pedig
ott hagyják. Legutóbbi erdõ-bejá-
rásunk alkalmával számos dolgot
találtunk, amelyekre nem tartot-
tak igényt az elkövetõk. Véde-
kezni ellenük csak az elõzõ szám-
ban leírtak szerint lehet.

Nem szeretnék ismétlésekbe
bocsátkozni, de ez alkalommal
ezt most nagyon szívesen megte-

szem: hiszen ha ezen újságcikk
csak 4-5 eset megakadályozásá-
ban segít, már akkor sem hiába
íródott! Tehát soha ne hagyjuk
teljesen egyedül a csomagjainkat,
vagy legalább látótávolságban le-
gyünk, de néha még ez sem segít.
A legkézenfekvõbb megoldás az,
ha értéket nem viszünk magunk-
kal a strandoláshoz, persze a bü-
fék látogatásához még akkor is
szükségünk van készpénzre. Az
mindig csak annyi legyen, hogy a
napi szükségleteinket fedezze,
mert így ha mégis megtörténik a
bûncselekmény, nagyobb kár
nem ér minket.

A másik kriminogén helyszín a
kinti parkoló, ahol autóikat hagy-
ják a vendégek. Ez nem kiépített,
az autók össze-vissza, minden
rendezõ elv nélkül állnak meg,
egy átlagosnál melegebb nyári
hétvégén a strandhoz vezetõ föld-
utak szélén is számtalan autó áll -
terített asztalként az erre szakoso-

dott „fogyasztók” számára. A
parkoló komfortosabbá tételében
és õrzésében mindenképpen el
kell majd errõl a pontról mozdul-
ni, de addig is kérem, senki ne
hagyja az autójában szem elõtt
értékeit, mert egy autó feltörése
egy abban gyakorlott bûnözõnek
csak néhány másodperc. Laptop-
nak, videokamerának, kézitáská-
nak, pénztárcának nem szabad
látható helyen maradnia, mert
könnyen lába kelhet! Jó oka van
tehát annak, hogy az elõzõ szám-
ban leírtakat olvashatják ismét. 

Minden strandolót kérek, hogy
fogadják meg a fenti tanácsokat.
Ezzel együtt kellemes nyári idõ-
töltést, és bûncselekménymentes
strandolást kívánok Göd Rendõr-
õrs dolgozóinak nevében!

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
ÕRSPARANCSNOK
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Strandlopás 
és besurranás

Közgyûlést tartott a Gödi Vál-
lalkozók Egyesülete, amelyen
módosították alapszabályukat,
meghatározták további taggyûlé-
seik idõpontjait, és elõadást hall-
gattak meg a vállalkozókat érintõ
módosításokról. Döntés született
arról is, hogy a 2006-os önkor-
mányzati választáson, valamen-
nyi körzetben képviselõjelöltet
állítanak és polgármester-jelöltet
is indítanak. Személyérõl még
ebben a hónapban döntenek.

Az 1990 óta mûködõ egyesü-
letnek jelenleg 74 kis- és közép-
vállalkozó tagja van, de a város-
ban több mint 1700 vállalkozás
regisztráltatta magát. Nemrégen
levélben fordult az egyesület el-
nöksége hozzájuk. Ebben kifej-
tette, hogy e nagy számú vállal-
kozónak „olyan gazdasági erõt
kell képviselnie – szigorúan üz-
leti alapon – a város irányításá-
ban, mely helyes pályára tereli a
döntési folyamatokat, és elsõsor-
ban a település érdekeit szolgáló
gazdasági megközelítésekre ala-
poz”.

A levelet, a két alelnök – Kán-
tor László és Mógor László -
mellett, Szegedi Sándor írta alá,
aki 2006. január óta elnöke a Gö-
di Vállalkozók Egyesületének.
Az új elnökség már januárban
megállapodott a Vállalkozók
Pártjával, hogy az képviseli érde-
keiket és segít problémáik meg-
oldásában, elsõsorban ország-
gyûlési képviselõik révén. (A
Vállalkozók Pártja, a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetséggel va-
ló megállapodás alapján juttatott
négy képviselõt a Parlamentbe.)

Mint az új elnök, Szegedi Sán-
dor elmondta, május végén tizen-
hat pártszervezet és civil szerve-
zet képviselõit – az MSZP és az
SZDSZ helyi szervezetének ki-
vételével – meghívta, hogy olyan
szövetséget hozzanak létre,

amely maximálisan képviseli a
vállalkozók érdekeit. Szegedi
Sándor szerint ugyanis, amíg a
rendszerváltást követõen hét vál-
lalkozó volt a képviselõ-testület
tagja, most csak egy, és a politika
eluralta a testületi munkát. Gaz-
dasági döntést viszont csak az
tud hozni, aki maga is ismeri a
gazdasági tevékenységet. 

Az egyesület elnöke tájékozta-
tást adott arról is, hogy a napok-
ban fogadtak egy, az Európai
Unió mellett dolgozó, német
vendéget, és a tárgyalások ered-
ményeként arról döntöttek, hogy
küldöttséget menesztenek
Brüsszelbe, a közvetlen pályáza-
ti lehetõségek felderítésére. A
Gödi Vállalkozók Egyesülete
irodát is kíván nyitni ott, hogy –
mint az elnök mondta – közvetle-
nül, a magyar kormány kikerülé-
sével, juthassanak pályázati tá-
mogatáshoz. Ezt a lehetõséget
felkínálják a többi vállalkozónak
is, és ezt ajánlják a helyi önkor-
mányzatnak is.

BORGÓ JÁNOS
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Irodát keresnek
Brüsszelben a 

gödi vállalkozók
Az egyesület a választásokra 

minden körzetben jelöltet állít

Június 28-án megújult az MDF Gödi Szervezete, és
új tagokkal bõvült a tagság. Elnökké választották
Eszes Györgyöt, Ilyés Gizella a gazdasági felelõsi
feladatot kapta. Üzenetük a gödi polgároknak, hogy
léteznek, rövidesen beszámolnak tevékenységük-
rõl, s ha valaki csatlakozni szeretne hozzájuk, kérik,
vegye fel velük a kapcsolatot. 

Magyar Demokrata 
Fórum - Göd

Szegedi Sándor elnök
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Június 22-én, csütörtökön a Du-
na-gáton, a Polgármesteri Hiva-
tal és a BM-üdülõ magasságában
szemétgyûjtési akcióra került
sor, ahol a munkát a hivatal
munkatársai végezték. Számukra
ez volt az aznapi penzum dr.
Szinay József jegyzõ engedélyé-
vel és részvételével.  Sándor Ist-
ván polgármester saját készítésû
gulyáslevessel vendégelte meg a
rendhagyó, de rendteremtõ nap
dolgozóit.

Június 23-án pénteken 9-14
óra között Gödön, a Termálfürdõ
környezetében a Dunakeszi

ÁNTSZ kezdeményezésére, a
gödi környezetvédelmi tanács-
nokasszony szervezésében par-
lagfû gyûjtési akcióra került sor.
Ilyés Gizella mozgósította az is-
kolásokat és önkéntes felnõtte-
ket is vártak, s végül igen ered-
ményesen zárult a nap, melynek
felelõs gazdája Kopászi Sándor
volt az önkormányzat részérõl. A
kistérség pályázaton nyert egy
összeget a lebonyolításra, illetve

az ügyes fûgyûjtõk megajándé-
kozására. További „jutalomként”
a gyerekek strandolhattak egyet. 

A két nap során több zsák par-
lagfüvet, illetve szemetet szed-
tek össze a dolgos kezek. A múlt
évi komoly elõkészítõ munka és
a felszólítások eredményeként
idén jóval rendezettebb képet
mutat Göd az allergén parlagfû
burjánzásának, vagy inkább kö-
telezõ irtásának tekintetében –
ugyanis jelentõsen kevesebb fel-
szólító levelet kellett eddig ki-
küldenie a hivatal illetékesének.

KKÉ

Környezetvédelmi hírek

A Budapesti Cukorbetegek Egyesü-
letének Klubvezetõi értekezletén mutat-
ták be a BIOKOHO Bt-t, akik az ott je-
lenlevõkön – kérésükre –  ARTERI-
OGRAM méréseket végezek.

Meghívásomra annak lényegérõl
Szabó Ildikó egészségügyi manager az
alsógödi klubunkban is elõadást tartott,
majd méréseket végeztek a megjelente-
ken. Minden jelenlévõ kérte a mérést,
mely maga kb. 10 percig tartott, majd
kiértékelt arteriogramot kaptak a vizs-
gált személyek. A mérés a cukorbeteg
klubtagoknak ingyenes!

A világújdonságnak számító Tensio
Clinic Arteriográf egy új diagnosztikai
módszer, melynek segítségével gyorsan,
egyszerûen lehet felvilágosítást adni:

• az érrendszeri endothel funkcióról.
Azaz arról, hogy milyen stresszben van-
nak ereink, mennyire vannak összehú-
zódott vagy kitágult (normális) állapot-
ban,

• a fõütõér (aorta) pulzushullám se-
bességérõl. A mért sebesség a fõütõér
rugalmasságáról, azaz az érelmeszese-
dés okozta változásról ad információt.
Minél magasabb a sebesség, annál me-
revebb az ér.

Természetesen, ha a mérési ered-
mény nem normális, kezelõorvoshoz
kell fordulni, illetve kérésre tanácsot
kaptak a cukorbetegek, hogy milyen to-
vábbi diagnosztikai és ellátási lépéseket
kell megtenni. Segítettek abban is, hogy
ilyet hol találnak, és hogyan juthatnak
hozzá a leggyorsabban.

A klubnapon a vércukormérést Hor-
váth Tamásné Katika asszisztensnõ volt
szíves elvégezni. Az önzetlen segítséget

ezúton is köszönik a klubtagjaink.
Felsõgödön Sápi Gyöngyi gyógysze-

rész tartott lebilincselõ elõadást az inzu-
linkészítményekrõl, kiemelve a leg-
újabb, hosszantartó változatát.

Azért írom, hogy lebilincselõ, mert
olyan nagyszerû és közérthetõ az, amit
elmagyaráz errõl a meglehetõsen elvont
és más esetekben nekünk, hétköznapi
embereknek nehezen felfogható isme-
retanyagról, hogy az is megjegyzi, aki
egyéb napokon nem is gondol arra,
hogy az inzulin hatásmechanizmusa ho-
gyan is mûködik.

Az elõadását tarkította kérdések fel-
tevésével, melyekre szívesen válaszol-
tak a tagok, valamint kisorsolt a jelenlé-
võk között négy nem nagy értékû tár-
gyat is.

Felsõgödön a diétás uzsonnát a
Novo-Nordisc kft biztosította. A vércu-
kormérést Barabás Gáborné Ildi asszisz-
tensnõ végezte, amit neki is hálásan kö-
szönünk.

Aklubnapon elmondtam, hogy elõzõ
nap milyen mérések történtek
Alsógödön, ennek eredményeképp a je-
lenlevõk megszavaztak egy júliusi rend-
kívüli klubnapot, amire meghívom a
BIOKOHÓ Bt.-t, hogy a fel-
sõgödieknek is végezze el az

ARTERIOGRÁFIÁS mérést. Ennek
idõpontjáról külön értesítést küldünk
klubtagjainknak.

Következõ, a nyári szünet utáni ösz-
szejöveteleink szeptemberben lesznek,
az idõpontokat mindenkinek levélben
kiküldjük.

Kellemes nyarat, jó egészséget kíván
PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ

Kánikulai klubnapok 
a cukorbetegeknél 

A Gödi Körkép áprilisi számában
megjelent íráshoz néhány kiegészí-
tést kívánunk tenni:

A kúriában csak idõnként lakott
Nemeskéri Kiss Miklós, mert francia
feleségével fõleg Párizsban és
Véghlesen élt. Gyermekei közül csak
Pál telepedett le Magyarországon, és
feleségével már állandóan lakói vol-
tak a kúriának. Nemeskéri Kiss Pál
mezõgazdasági- és jogi képzettséget
szerzett. Zólyom megye fõispánjává
választották, majd képviselõ lett, ké-
sõbb Darányi Ignác földmûvelésügyi
miniszter államtitkára. A gödi birto-
kát mintaszerûen vezette.

Három gyermekük, Sándor, Géza
és Margit Gödön nevelkedtek. A két
fiú Mezõgazdasági Akadémiát vég-
zett, Margit pedig festészetet tanult.
Sándor diplomata lett, követ, fõleg
külföldön élt két gyermekével, Ilo-
nával és Bélával. Géza Gödön gaz-
dálkodott testvére földbirtokán is,
ezen kívül a kormányzó vadászmes-
tere volt. Margit férje az elsõ világ-
háborúban eltûnt, így késõbb az öz-
vegy férjhez ment Száhlender Bélá-
hoz, akivel Göd határában gazdál-
kodtak.

A Nemeskéri-kúriából Sándor és
Géza feleségeikkel együtt 1944
õszén Budapestre költöztek, eredeti-
leg átmeneti jelleggel, de a háború
után már nem tudtak visszatérni. A
kúriát ugyanis szovjet katonák száll-
ták meg, majd az állam elvette az
épületeket a földbirtokkal együtt. Gé-

za és felesége 1956 októberében (út-
levéllel) áttelepültek Franciaország-
ba. Két fiuk (Miklós és Pál) már ko-
rábban, a háború végén kerültek
Nyugatra. 

A kúria parkjában temették el a
család elhunytjainak nagyobb részét;
Nemeskéri Kiss Pált és feleségét
(nagyszüleinket); Sándort és felesé-
gét, valamint Béla fiukat; Jancsit, Gé-
za fiát; valamint „Fekó bácsit.” Ké-
sõbb átkerültek a szõdi temetõbe, mi-
vel a Nemeskériek Szõdön korábban
kegyurak voltak. 

(kegyúr (lat. patronus): föld ura,
aki területén templomot vagy kolos-
tort alapított, épített és tartott fenn. A
kegyurasággal öröklõdõ kötelessé-
gek és jogok jártak. Jog például a csa-
lád számára fenntartott karzat a
templomban; kötelezettség a temp-
lom anyagi támogatása.) Margit és
férje a szigetmonostori temetõben
nyugszik.

A kúria padlásán megtalálták ko-
rábban Kossuth Lajos és az emigrá-
ció több nagy alakjának Nemeskéri
Miklóshoz írt leveleit. Ami megma-
radt belõlük, az Országos Levéltárba
került.

A kúria egykori lakóit a történe-
lem szétszórta, sokan meghaltak, de
az élet megy tovább, a kúriát az új tu-
lajdonos helyreállította.

DR. PÁKEY LAJOSNÉ, 
NEMESKÉRI KISS ILONA

M-NÉ SZÁHLENDER MAGDOLNA

Kiegészítés
„A Nemeskéri-kúria lakói nyomában” címû cikkhez
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A városban hárman részesültek köz-
ponti kitüntetésben az árvíz elleni vé-
delemben tanúsított helytállásukért.
Kruzslicz István, Farkas Zoltánnéval
és Iglói Ferenccel együtt, aktívan
részt vett az árvízvédelemben, és ezért
Persányi Miklós környezetvédelmi
miniszter kitüntetésben részesítette. 

- Én úgy gondolom, bizonyítottuk,

hogy igenis jól dolgozott az a csapat,
aki részt vett az árvízvédelemben, hi-
szen nem szakadt át a gát, tökéletesen
tudtunk védekezni, és szerintem min-
denki megérdemli a dicséretet, a kö-
szönetet az áldozatos munkájáért. És
szeretném, ha ne adj Isten máskor is
történne ilyen eset, akkor is mind-
annyian vegyünk részt ebben a mun-

kában, hiszen a városunkat, a környe-
zetünket védjük azzal. 

Mint Sándor István polgármester,
országgyûlési képviselõ hozzátette, a
három kitüntetett mellett, további ti-
zenhat fõnek fog átadni elismerése-
ket, azoknak, akik szintén kiemelke-
dõ munkát végeztek az árvízvéde-
lemben. Mint mondta, mindenkinek

nem tudnak adni, pedig a lakosság
nagy része, amely részt vett az árvíz-
védelemben, szintén megérdemelné.
A polgármester ezúton is, a sajtónyil-
vánosság elõtt is megköszönte mind-
azoknak, akik részt vettek ebben a
munkában, és nyilvánosságra hozzák
a segítõk névsorát is. 

BORGÓ JÁNOS

Az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetsége és az Egészség-
ügyi Minisztérium kezdeménye-
zésére 2006. június 4. – 11. között
immár harmadik alkalommal in-
dul útjára a „Férfiak Egészséghe-
te” címû rendezvénysorozat. Pest
Megye Önkormányzata igen fon-
tosnak tartja az egészségtudatos
magatartás formálásában, meg-
erõsítésében az egészségmegõr-

zõ, betegségmegelõzõ programok
szerepét, így a hét rendezvényei-
hez való kapcsolódást is. A Me-
gyeházán megrendezett tudomá-
nyos szimpóziumon vezetõ szak-
orvosok tartottak a „férfi-beteg-
ségekrõl” és azok megelõzésének
lehetõségeirõl tájékoztató elõadá-
sokat.
A települések egészségmegõrzõ
felvilágosító kampányokba kezd-
tek, népszerûsítették az életet ve-
szélyeztetõ betegségek korai fel-
ismerését célzó vizsgálatokat,
köztük a prosztatarák, vagy a ke-
ringési betegségek szûrését. 

A Közép-Magyarországi Régió
felnõtt férfi lakossága körében –
az országos átlaghoz hasonlóan –
ez utóbbi típusú megbetegedések
a leggyakoribbak. Elsõ helyen a
magasvérnyomás-betegség, má-
sodik helyen a koszorúserek

megbetegedése áll.
Közismert a 40-45 éven felüli fér-
fiak prostata-betegségeinek gya-
korisága, melyek hatékony meg-
elõzése, kezelése széleskörû szû-
rõvizsgálatok megszervezésével
és a kiszûrt betegek rendszeres
gondozásával valósítható meg.
A táplálkozási és anyagcsere-be-
tegségek közül a cukorbetegség
elõfordulása a leggyakoribb.
Minden második férfi túlsúlyos,
20 %-uk életvitelébõl hiányzik a
rendszeres testmozgás. A moz-
gáshiány és az elhízás növeli a
szív- és érrendszeri megbetege-

dések gyakoriságát, kiemelt koc-
kázati tényezõje az anyagcsere
megbetegedéseinek is.
A csontsûrûség és a csontszerke-
zet rendellenességei a húsz évnél
idõsebb férfiak körében megha-
ladják az országos átlagot. A
mozgásszervi megbetegedések
közül a hátgerincbántalom a fér-
fiaknál a negyedik leggyakoribb
betegség a régióban.
Hazánkban a férfiak születésekor
várható átlagos élettartama több

mint tíz esztendõvel rövidebb a
nõkre jellemzõ élettartamnál.
Magyarországon csaknem két-
szer annyi férfi hal meg idõ elõtt
(30-60 év közöttiek körben) mint
az Európai Unió országaiban.
Pest megye több városában került
sor a férfiakat leginkább veszé-

lyeztetõ megbetegedéseket érintõ
szûrõvizsgálatokra, egészségne-
velõ elõadásokra, sportrendezvé-
nyekre, sokszínû társasági prog-
ramokra.
Gödön négy napon végezték a
szûrõvizsgálatokat, miközben  a
melegvizû strandon vízitorna, a
Kiserdõben foci, strandröplabda,
erdei futás sportágakban jeles-
kedhettek jókedvük és egészsé-
gük érdekében a férfiak. A foot-
ball-bajnokságot a Drums Ütõs-
együttes kis tagjainak szüleibõl
és tanárjukból összeállt baráti
csapat nyerte (a képen a nyerte-
sek a kupával, az Ök Sportbizott-

ság elnökével, Mudri Józseffel és
az egyik szervezõvel, Jónás
Hedviggel) Az egészséghét tartal-
masan telt és igen eredményesen
zárult.
A megyeháza információi alap-
ján:

KÉP ÉS SZÖVEG: KKÉ

„Férfiak egészséghete”

Kitüntetés az árvízi helytállásért
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Próbáltam errõl a témáról objek-
tívan írni, de összegyûrtem és
kidobtam, mert annyira távoli az
a fajta látásmód a mi ovinktól,
hogy csak az nem derült ki belõ-
le, amit igazán szerettem volna,
hogy kiderüljön.

Az ovira ugyanis nem tudok
másképp, csak csordultig hálás
szívvel gondolni. Örök emlék
marad a gyerkõceinknek és ne-
künk is az elsõ meghatározó kö-
zösség, amelyet megismertek,
elfogadtak és megszerettek, és
szeretünk mi is velük együtt.
Persze nem nekünk volt nehéz
dolgunk, nem mi vittük el a há-
tunkon ezt a pici óvodát hétköz-
napjaival, rendezvényeivel, ün-
nepeivel, s nehézségeivel
együtt, hanem az itt dolgozó pe-
dagógusok.

Harmadszorra hallottam fel-
csendülni az anyák napi köszön-
tõ dalokat, verseket a
Hétszínvilág udvarán. Évrõl év-
re elvarázsolva, meghatva és
megerõsítve abban,  hogy mi-
lyen jó helyen tudhatjuk a gye-
rekeket nap mint nap. Olyan
oviban, ahol az óvó- és dadus
nénik feladat- és kötelességtu-
data, vagy leginkább hivatás- és

gyermekszeretete nem húny ki a
hétköznapok egyszerû túlélésé-
ben. Sõt túl az erõfeszítéseken –

melyet a heteken át tartó készü-
lõdés jelent a pedagógusi munka

mellett egy-egy bál vagy ünnep,
a tavaszi Alapítványi Nap, a bal-
lagás stb. elõtt – õk a minden-

napoknak is újra meg újra értel-
met, tartalmat adva nem csak

felügyelik, elviselik, hanem iga-
zán szeretik a gyermekeinket.

Az írás apropója a címben jel-
zett családi esemény, ahol a há-
rom csoport apraja – nagyja bi-
zonyított mondókákkal, versek-
kel, dalokkal és zenével. Bizo-
nyították az „objektív” tényeket,
fogékonyságukat, tudásukat,
melyet ebben s az elõzõ években
szereztek. Persze a munka ezút-
tal sem csupán a mûsor betanítá-
sából állt, hanem komoly szer-
vezõmunkából, melybõl azért a
szülõk is kivették a részüket.

Táncház, táncbemutatók, arc-
festés, kézmûves foglalkozások,
zsákbamacska, tombola, büfé,
ugrálóvár, elektromos kismotor-
ok, fényképezkedés… – igazán
mindenki jól érezhette magát. A
programok egy részét a Kölyök-
idõ Alapítvány biztosította, ez-
zel járulva hozzá a nap sikerei-
hez.

Kedves Óvónénik,
Dadusnénik! Kívánjuk, hogy
erõtök, szeretetetek gyarapodjon
csak-, merítkezzen abból a cso-
dálatból, tiszteletbõl, megbecsü-
lésbõl, amit irántatok érzünk!

VASVÁRINÉ PÁLFAI KINGA

A Hétszínvilág
oviban

Anyák napja, egyben Alapítványi Nap

Tûzforró nyár, hûsítõ árak – a
gödi Aphrodite Sport- és Él-
ménycentrumban nagyon ked-
vezõ árakon sportolhatnak, pi-

henhetnek, rekreá-lódhatnak a
betérõ vendégek. Július végétõl
nyílt napok keretében bárki, in-
gyenes kipróbálhatja a sportolá-
si, egészségmegõrzési, és  szó-
rakoztató programokat. A sport-
centrum célja, hogy a gödi és
környékbeli lakosság igényeit
maximálisan kiszolgálja olyan

életmód programokkal, mellyel
kellemes idõtöltés közben egy
egészségesebb és sikeresebb út-
ra léphet velünk. Professzionális

orvosi, sportoktatói háttér mel-
lett szórakozási, és pihenési
programok is várják a vendége-
ket. Squash, bowling, fitness,
aerobic, víziprogramok, gyer-
mekprogramok elérhetõek bér-
letes, családi, diák és nyugdíjas
kedvezményekkel is. A sport-
centrum területén fitness-well-

ness kulináris élvezetek is vár-
ják a vendégeinket, ugyanúgy,
mint a hagyományos gasztronó-
mia remekei. A bowling bárban
baráti hangulatú estéket lehet el-
tölteni, illetve magán és céges
rendezvények helyszínére is ki-
váló. Cégek részére worksite-
wellness program is elérhetõ,
mellyel nagyon kedvezõ
áron tudnak munkaválla-
lóiknak fittségi állapotja-
vító, motivációs csoma-
got nyújtani. A szálloda
és a sportcentrum terüle-
tén teljeskörû rendez-
vényszervezést és bonyo-
lítást vállalunk, mind ma-
gán, mind céges megren-
delések esetén. Rendez-
vényeink kedvezõ cso-
magárakon is elérhetõk,
de egyedi igényeknek
megfelelõen személyre
szabjuk árainkat.

A Dr. Fit Életmódköz-
pont már mûködõ moz-
gásszervi betegségek ke-
zelése további terápiás
lehetõségekkel egészül
ki. Mind preventív, mind
terápiás módszerekkel
komplett programok ke-

retében küzdünk a civilizációs
betegségek ellen. 

Nyílt napokon ingyenesen
próbálhatja ki szolgáltatásain-
kat. Részletekért forduljon biza-
lommal hozzánk a 27/ 337 667
telefonszámon, vagy a
www.aphroditehotel.hu honla-
pon.

Hûsítõ árak az Aphrodite 
Sport- és Élménycentrumban
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Az NB II Keleti csoportjában impo-
náló fölénnyel nyerte meg a bajnok-
ságot a Göd SE nõi kézilabda csapa-
ta. A bajnokcsapat tiszteletére kerti
partyt szerveztek a városi strandon,
ahol a felnõtt csapat tagjai mellett je-
len voltak az ifjúsági játékosok, az
együttes lelkes szurkolói, barátok,
vállalkozók, önkormányzati vezetõk.
A késõ estébe hajló, jó hangulatú be-
szélgetések közben rövid helyzetér-
tékelést kértem néhányuktól. 

A csapat egyik vezéregyénisége,
Balázsovits Mónika, a siker titkát ab-
ban látja, hogy nagyon sok gödi lány
játszik a csapatban, akik igazi közös-
séget alkotnak. Bizonyság erre, hogy
az együttest sújtó sérülés hullám után

is talpon tudtak maradni, s magabiz-
tos, 8 pontos elõnnyel hódították el
ismét a bajnoki címet. – Társaimmal
együtt nagyon boldog vagyok! Az
újabb bajnoki cím a csapatmunka, az
összefogás diadala. Remélem, hama-
rosan eldõl, hogy az NB II-ben vagy
a több kiadással járó NB I/B-ben
folytatjuk. A csapatnak nagy erõt és
tartást ad az a tudat, hogy szurkoló-
ink, akkor is mellettünk lesznek –
persze csalódnának -, ha pénz hiá-
nyában nem indulhatunk el az NB
I/B-ben – jelentette ki Balázsovits
Mónika, aki bízik a város támogatá-
sában, s reméli, hogy stabil pénzügyi
háttérrel vághatnak neki az új baj-
nokságnak.  

Biztató jel lehet a csapat jövõje
szempontjából, hogy a szülés után
visszatérõ, egykori NB I-es Birkás
Anikó ismét megvillantotta klasszis
képességeit. A rutinos játékos a baj-
noki címet ünneplõ rendezvényen
rendkívül tömören, lényegre törõen
fogalmazott:  - Nagyon szerettem az
NB I-ben és az NB I. B-ben is játsza-
ni, de be kell látnom, hogy a gyere-
kek mellett nem tudnék heti 4 edzés-
re járni. A csapatban 5-6 édesanya
játszik, kicsik a gyerekek. A tehetsé-
ges fiatalok jövõje és a szurkolók mi-
att drukkolok, hogy õsztõl az NB

I/B-ben játszon a csapat. De csak biz-
tos anyagi háttérrel szabad neki vág-
ni a magasabb osztály küzdelmeinek.

Baksa Roxána, az együttes meg-
határozó játékosa -, aki most épült fel
egy súlyos sérülésbõl -, szeretné, ha
ismét a második ligában szerepelhet-
ne. - Három hónap távlatából is na-
gyon fáj, hogy nem segíthettem a
csapatnak. A nézõtéren, a kispadon
szurkoltam társaimért. Nagyszerû
közösséget alkot csapatunk. „Az éle-
temet tettem fel a kézilabdára!” –
hangzik a dicséretes hitvallás. – Ab-
ban bízom, hogy az együttes élvezi
majd a szponzorok és az önkormány-
zat anyagi támogatását, amely nem
csak a felnõtt csapatnak fontos, ha-
nem az utánpótlás, a feltörekvõ fiata-
lok számára is. 

A szigorú mester, Bagócsi Sándor
a kapusok mellett Németh Kati, Bir-
kás Anikó, Lázár Ildikó és Szentesi
Éva teljesítményét dicséri. Az edzõ -
, aki eggyéforrt Göd sportéletével  -
szakmailag azt tekintené kihívásnak,
ha az NB I/B-ben szerepelhetnének. -
A csapat gerince adott, két-három já-
tékos igazolásával helyt állnának a
magasabb osztályban is.  Jó játékosa-
ink vannak, nagyszerû az utánpótlá-
sunk. Kiváló sportcsarnokkal rendel-
kezünk, s remélem a pénz is meg
lesz… 

A csapat szakosztályvezetõje,
Schütt István is örül a lányok nagy-
szerû szereplésének. – Noha három-
négy meghatározó játékosunk el-
ment tõlünk, mégis magabiztos fö-
lénnyel nyertünk bajnokságot. Ez
nagyban köszönhetõ annak, hogy
megépült a sportcsarnok, nagyon sok
nézõ jár ki a meccseinkre, ráadásul az
utánpótlásunk is kiváló. 

A lelkes sportvezetõ a csapat
anyagi támogatásáról már borúlátób-
ban nyilatkozott: - Sajnos anyagi tá-
mogatásról szinte nem is beszélhe-
tünk. Hat-nyolc millió forintra lenne
szükségünk, ami számunkra most el-
érhetetlen... 

A testvérpár, Bazsó Béla és Bazsó
Gábor, a csapat vezér szurkolói el
sem tudják képzelni, hogy õsztõl a lá-
nyok ne az NB I/B-ben folytassák. –
Sok vállalkozó van a városban, re-
méljük õk is a csapat mellé állnak.

Így vélekedik Szegedi Sándor ön-
kormányzati képviselõ, a Gödi Vál-
lalkozók Egyesülete elnöke is: - Én
azt gondolom -, mint a város korábbi
polgármestere -, hogy egy négymilli-
árdos költségvetéssel gazdálkodó ön-

kormányzatnak „kutya kötelessége”
alanyi jogon támogatni a sportot.  A
sport támogatása nem politikai kér-
dés, hiszen a város fiatalságát, az
egészséges életmódot támogatjuk.
Sõt, azt mondom az idõsebb korosz-

tályt is segíteni kellene, hogy meg-
elõzzük a szívinfarktust, az elhízással
járó problémákat. Egyesületünk azon
munkálkodik, hogy az 1700 vállalko-
zóval együttmûködve segítsük a nõi
kézilabda csapat NB I/B-s indulását. 

A bajnoki címet ünneplõ kerti par-
tyn megjelent Pinczehelyi Tamás al-
polgármester is, aki egyértelmûen a
csapat támogatása mellet foglalt állást.  

- Egy tizenhét ezres lakosú város-
nak el kell bírnia ezt a támogatást.
Minden törekvésünk az, hogy a
sportegyesületek, különösen a ki-
emelkedõ eredményt elérõ szakosz-
tályok önállósodjanak, hogy közvet-
lenül a teljesítményük és létszámuk
alapján részesüljenek önkormányzati
támogatásban. A teljesítmények és az

önállóság irányába szeretnénk terelni
a helyi sportéletet. A kimagasló ered-
ményre jó példa a nõi kézilabda csa-
pat. Õk voltak azok, akikért minden
erõt megmozgattunk, hogy végre ha-
zai pályán játszhassák mérkõzései-
ket. Nyolcvan százalékban értük épí-
tettük fel a Balázsovits János Sport-
csarnokot. Büszkék vagyunk rá, mint
ahogy a csapat eredményeire is. Min-
dent el követünk, hogy megvalósul-
janak álmaik, az NB I/B-en szerepel-
hessen a nõi kézilabda csapat  -
mondta reménykeltõen Pinczehelyi
Tamás alpolgármester.   

VETÉSI IMRE

Feljebb lépést jelent-e a bajnoki cím?

A bajnokcsapatot ünnepelték
A játékosok és szurkolók bíznak a város összefogásában

Balázsovits Mónika

Baksa Roxána

Birkás Anikó

Schütt István

Bagócsi Sándor

SPORT
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Lassan eltelik az egy év a kissé
esõsre, de annál eredményesebb-
re sikeredett 2005. szeptemberi
Gödi Fétis Crossfutás óta, mely
már évek óta rendszeresen nagy
tömegeket, több szász gyermek
és felnõtt futót, újabban fociked-
velõket és sok-sok érdeklõdõt
megmozgat, és csábít az alsógö-
di Kiserdõbe az egész országból
– sõt külföldrõl is.

Idén magasabb színvonalúvá
fejleszti versenyét a Fétis cég.
Elindították az internetes elõne-
vezést, bevezetik a chip-es rend-
szert biztosítva így a gyors ered-
ménylistát, és jelölik a futóútvo-
nalon megtett km-eket.

- Bízunk benne, hogy a szo-
morú idõ elkerüli rendezvényün-
ket, és a tavalyinál még sikere-

sebb, látogatottabb lesz futóver-
senyünk. A Fétis Kft. kiemelt
célja a fiatalokkal, családokkal
megszerettetni a mozgást, a spor-
tot, s szponzorálunk más jó kez-
deményezést is – nyilatkozta
Süle József, cégtulajdonos. En-
nek bizonysága az alábbi lista:
• támogatják Kovács Fatima gö-

di triatlonistát, 
• fõ szponzorai a gyöngyösi Mát-

ra Kör kerékpár versenynek,
• támogatják a gödi Ifjúsági Nép-

mûvészeti Alkotótábor és Ifjú-
sági Képzõmûvészeti Alkotótá-
bor gyermekeit,

• fõ támogatóként vesznek részt
a IV. Piarista juniálison, 

• minden évben megrendezik a
Fétis Crossfutást.
Eredményes szervezõmunkát,

sok új, „netes” nevezõt, kelle-
mes, enyhe õszi idõt és sok sikert
kívánok minden crossosnak – fu-
tónak, szervezõnek egyaránt!

KKÉ

Ha szeptember? Futás!
Fétis Cross a gödi Kiserdõnél

Az utolsó két forduló eredmé-
nye: (Pest megyei 1. oszt. baj-
nokság)

Göd – Cegléd 15 : 3
Biztos gyõzelem született a 8.
helyezett fiatalokból álló csapat
ellen.
Játékosok – mérkõzésszám: ifj.
Gulyás M 4, Szemendri 4, Újvá-
ri 4, Cserny 1
Párosban: Cserny-ifj. Gulyás,
Szemendri-Újvári

Göd – Százhalombatta 17:1
Az utolsó mérkõzés is nagyará-
nyú gyõzelemmel fejezõdött be
a 10. helyezett Százhalombatta
ellen.
Akik a sikerben osztoztak:
Hajdu (3), Szemendri (4), szige-
ti (4), Újvári (4)
Párosban: Szigeti-Szemendri,
Hajdu-Újvári
Az eredményes szereplés csak a
4. hely megszerzésében volt ele-
gendõ, egy ponttal maradtunk le
a 3. helyezettõl.
Az elsõ négy csapat alkotja az
erõs mezõnyt egy-egy pontkü-
lönbséggel követik egymást a ta-
bellán. Itt is voltak körbeveré-
sek, pl. mi megvertük tavasszal a
2. helyezett Dabas csapatát és
õsszel a 3. helyezett Aszódot.
Nem csak  vigasztalásként emlí-
tem meg, hogy a négy csapat kb.
azonos erõt képvisel, bárki lehe-

tett volna közülük akár elsõ is. A
mögöttünk álló Gödöllõ 8 pont-
tal szakadt le tõlünk.
Az egész szezonban négy vere-
séget szenvedtünk, játszmaará-
nyunk 289:107.
A csapat gerincét az alábbi játé-
kosok képezték:
Félix Tibor, ifj. Gulyás Miklós,
Újvári Tibor, Szigeti Béla, Nagy
László, id. Gulyás Miklós.
Akik többször besegítettek:
Hajdu Zoltán (7), Fojt Attila (4),
Cserny Péter (3), Szemendri At-
tila (4)

A Pest Megyei Asztalitenisz
Szövetség a mérkõzések leg-
alább 50 %-án szerepelt ver-
senyzõkbõl összeállította a me-
gye legjobb játékosának névso-
rát.
A gödiek közül ketten kerültek
be e rangos mezõnybe: ifj. Gu-
lyás Miklós 80,7 %-al 4., Újvári
Tibor 72,2 %-al a 8. helyezett
lett.

Nálunk nyáron sincs leállás, ké-
szülünk az újabb szezonra.

Már most megemlítem, hogy új-
ra megrendezzük augusztus 20-
án a Göd – Rekord Kupát amatõ-
rök és versenyzõk részére. Au-
gusztusban részletes kiírással je-
lentkezünk.

(GULYÁS)

Asztalitenisz
Az idei tavasz nem volt kegyes a
szabadtéri programok szervezõi-
hez, résztvevõihez. A Madarak
és Fák Napján rendezett futóver-
seny közben folyamatosan az
eget kellett figyelni. A Kihívás
Napján több korosztály számára
meghirdetett futamot elmosta a
szûnni nem akaró esõ. A harma-
dik forduló viszont napsütéses
délutánon került megrendezésre

a kiserdei sportpályán június 8-
án. A város két általános iskolá-
jának (HT, NL) tanulói számára
hirdette meg ezt a futamot az
Önkormányzat Sportbizottsága.

A Felsõgödrõl külön busszal,
Alsógödrõl gyalogosan érkezõ
nebulókat a megjelölt futópálya
várta. Ebben az évben is kerék-
páros felvezetés segítette a ver-
senyzõket. Két apróságnak

azonban így is sikerült letérnie a
kijelölt útról, de a hosszabb út-
vonal ellenére is benne voltak a
beérkezõ elsõ tíz között. Fehérné
Menyhért Edit és Kis Bálintné
figyelte az alsós befutókat, Bilkó
Magdolna a nagyobbak eredmé-
nyeit közvetítette a jegyzõköny-
vet vezetõ Petróné Horváth
Krisztinának.

1. oszt.
I. Vass Réka Virág HT
II. Fodor Réka HT
III. Wagner Heléne HT

I. Komódi Kevin HT
II. Érsek Ákos HT
III. Menyhárt Csongor HT

2. oszt
I. Kothencz Fanni HT
II. Greff Dóra HT
IIII. Bónis Cintia NL

I. Ribényi Csaba NL
II. Bartos Balázs NL
III. Ács Sándor HT

3. oszt.
I. Farkas Csilla HT
II. Traupert Nikolett NL
III. Farkas Rita HT

I. Pivarnyik Péter NL
II. Szerecz Márton NL
III. Bauer Gergõ HT

4. oszt.
I. Petró Lilla HT
II. Kemenczik Martina NL
III. Halász Laura NL

I. Oláh Gergely NL
II. Bognár Dániel HT
III. Csánki Krisztián HT

5-8. oszt.
I. Farkas Lilla HT
II. Fehér Nikolett HT
III. Váczai Enikõ HT
I. Kothencz Krisztián HT
II. Kurze Márk HT
III. Granát Roland NL
Különdíj: Halupka Ágnes NL,
korosztályából egyedül induló-
ként.

Négy alsós és egy felsõs kor-
csoport eredményeit hirdette ki
Tar Bertalan testnevelõ a ver-
seny végén. Mudri József, a
Sportbizottság elnöke az érmek
mellett apró ajándékokkal és
édességgel lepte meg a dobogó-
ra álló gyerekeket. Ajándékok-
ból a rendezvény 180 nevezõjé-
nek és nekünk, szervezõknek is
jutott bõven.

Futásban a város iskolásai-
nak korábban csak a Diákolim-
piai versenyeken és tömegren-
dezvényeken volt lehetõségük
megméretni magukat. A 2004-
ben Ráth Tamás által kezdemé-
nyezett és azóta hagyománnyá

váló Tavaszi Futásokon az
egyik futam csak az iskolásoké.
Itt nem csak a rendszeresen
sportoló tanulóknak, hanem va-
lamennyi iskolásnak lehetõsége
van, ha másért nem, hát a moz-
gás öröméért benevezni. Re-
mélhetjük, hogy ezek a gyere-
kek kamaszkorukban sem ma-
radnak el majd a futóverse-
nyekrõl.

HALMAI GÁBOR

Iskolások futóversenye
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Június elején Szolnokon, majd a
hónap végén Szegeden rendez-
ték az I. és II. ifjúsági válogató-
versenyt, aminek a tétje az athé-
ni ifi Európa Bajnokságra kijutás
volt. Idén az ifjúsági korúaknak
síkvízi világbajnokságot nem
rendeznek, az EB a fõ nemzetkö-
zi verseny, így az utazó keretbe
kerülésért nagy csatákat kellett
vívniuk a versenyzõknek. A futa-
mok egyes és páros számokban,
1000 ill. 500 m-en zajlottak. A fõ
válogatási elvek szerint K-1-ben
és K-2-ben csapatba a két válo-
gatóverseny gyõztese jut, ha

nem ugyanaz nyeri a két váloga-
tót, akkor a két nyertes között az
ún. szétlövés dönt (ez egy olyan
futam, ahol csak a két gyõztes
indul), a négyes egységeket az
ifjúsági vezetõedzõ jelöli ki. Az
elsõ, szolnoki válogatón a gödi-
ek nagyon jól szerepeltek, min-
den egységünk döntõbe került,
így esélyesként folytathatták a
felkészülés a szolnoki edzõtá-
borban. 

Az eredmények:
Slezsák István K-1 1000m 2.
hely és K-1 500m 3. hely
Pélyi Dávid - Kulifai Tamás K-2
1000m 3. hely és K-2 500m 5.
hely
Kurdi Miklós K-2 500m 3. hely
Bánhidi Tamás – Pintér Márk K-
2 1000m 7. hely és K-2 500m 8.
hely
Nagy Rita K-2 1000m 8. hely 
A második válogatóra Szegeden,
a felnõtt futamokkal együtt ke-

rült sor, ekkor volt a felújított
Maty-éri evezõspálya fõpróbája
az augusztusi felnõtt VB elõtt.
Ez a verseny óriási izgalmakat
hozott, az elmúlt évi EB-n részt
vevõ Pélyi Dávid és Kulifai Ta-
más K-2 1000 m-en mindössze
13 század másodperccel maradt
le a tavalyi ifi világbajnok páros-
tól, így sajnos idén nem sikerült
bekerülniük a keretbe. Slezsák

István, aki az ifik között még
serdülõkorúként versenyzett, K-
1 1000 m-en gyõzött, K-1 500
m-en pedig második lett! 1000
m-en az elsõ válogatón gyõztes
MTK-s Szalay Tamás a páros in-
dulást választotta, így István in-
dulhat az EB-n K-1 1000 m-en,
500 m-en pedig a négyes egy-
ségben kapott helyet. A többi gö-
di induló is jól versenyzett, dön-
tõbe jutott mindenki. Az eredmé-
nyek:
Slezsák István K-1 1000m 1.
hely és K-1 500m 2. hely
Pélyi Dávid – Kulifai Tamás K-2
1000m 3. hely és K-2 500m 4.
hely
Bánhidi Tamás – Pintér Márk K-
2 1000m 6. hely és K-2 500m 5.
hely
Kurdi Miklós K-1 1000m 7. hely
és K-1 500m 7. hely

A válogató utáni héten került sor
az edzõkkel egyeztetve az EB

keret kijelölésére, ami alapján
férfi kajakban hatan képviselhe-
tik hazánkat: Karakas Á., Szalay
T., Papp S. (MTK), Németh T.,
Németh D. (MULTI SE) és
Slezsák István Göd SE (edzõje
Makrai Csaba). Így idén ismét
gödi induló sikeréért szurkolha-
tunk július 28-30 között az athé-
ni Ifjúsági Európa Bajnokságon!

Országos Diákolimpia

Június közepén a kisebbek az
Országos Diákolimpián vettek
részt Velencén. Ez a verseny na-
gyon próbára tette a résztvevõ-
ket, hiszen 3 napon keresztül a
rekkenõ hõségben reggeltõl estig
ötpercenként követték egymást a
futamok. A gödi indulók ered-
ményesen versenyeztek, a szép
sikerek után újult erõvel folytat-
hatják a felkészülést a júliusban
sorra kerülõ Vidék Bajnokságra,

majd az országos megmérette-
tésre.

-ZSZ -

* * *

Az Országos Diákolimpia
részletes eredményei:

Aranyérem:
Váczai Enikõ III.kcs 4000m
Havas Balázs II.kcs 2000m 

Ezüstérem:
Szabó András VII. kcs 1000m
Makrai Martin IV.kcs 4000m
Farkas Lilla II.kcs 2000m
Bronzérem:
Mizser Diana V.kcs 1000m
Nagy Rita VII.kcs 1000m
Mizser Diana VI.kcs 1000m
Bán Kristóf V.kcs 500m
Makrai Martin V.kcs 1000m
Georgopoulos Alexandra IV.kcs
4000m
Oláh Gergely I.kcs 2000m

4. hely:
Georgopoulos Alexandra IV.kcs
1000m
Obermayer Dorina VI.kcs 500m
Farkas Csilla-Ihllye Katalin-Ács
Enikõ-Slezsák Zsuzsanna I.kcs
4x300m váltó

5. hely:
Váczai Enikõ-Georgopoulos
Alexandra IV.kcs 1000m 
Csaba Dóra III.kcs 4000m
Farkas Csilla-Slezsák Zsuzsan-
na I.kcs 2000m
Mizser Diana V.kcs 500m

6. hely:
Oláh Levente-Bán Kristóf V.kcs
1000m
Oláh Levente-Bán Kristóf V.kcs
500m

A csapat tagjai voltak még:
Georgopoulos Theodoros, Apró
Richárd, Csoma Domokos,
Török-Kondri Vanessza,
Tárkányi Zoltán, Várnai Sza-
bolcs

Kajakos hírek
I. és II. Ifjúsági Válogató

A Sukorón megrendezett kajak-
versenyek eredménylistáján több
gödi – Gödön vagy Vácon tanu-
ló – fiatal nevével találkozhat-
tunk. Gratulálunk nekik!
K-1 ffi IX. évfolyam 500 m
Szabadidõs6. Orvos Gábor, Göd

7. Obermayer Péter, Vác
K-1 Ifjúsági ffi VIII. évfolyam
500 m Szabadidõs 2. Farkas
Ádám, Göd
K-1 ifjúsági ffi VII. évfolyam
500 m Szabadidõs 3. Gréczi Ist-
ván, Vác

K-2 ffi IX. évfolyam 500 m
Szabadidõs 3. Hamar Miklós,
Vác - Orvos Gábor, Göd
K-1 serdülõ fiú IV-VI. évfo-
lyam 500 m Szabadidõs 2. Csá-
kány Tamás, Göd
K-2 ifjúsági ffi VII-VIII. évfo-

lyam 500 m Szabadidõs 1.
Gréczi István - Grósz Vilmos,
Göd
18. MK-1 kölyök fiú III. évfo-
lyam 500 m Szabadidõs 4.
Slezsák János, Göd

FARKASNÉ RÁTOCZKI ÉVA

Duna Régió Diákolimpia a vízen

Slezsák István K-1

Pélyi Dávid - Kulifai Tamás K-2

SPORT
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23. forduló: Göd – Kisnémedi 6-2 (3-0) 
Göd: Gál-Jakus, Kiss, Járdi, Kolumbán,
Petró, (Kispál), Nyilas, Csuka, Kekecs,
Drozgyik, (Piros), Együd. A tavasz legjobb
játékával gyõztek, örömet szerezve a hazai
közönségnek. 

24. forduló: Iklad – Göd 1–3 (1-2), 
Göd: Gál-Kiss (Kispál), Dankó, Járdi,
Kolumbán, (Varga), Nyilas, Kekecs,
Csuka, Simon, (Piros), Együd, Drozgyik
(Horváth). Szakadó esõben lelkes hazai
csapatot gyõztek le.

25. forduló: Pilisszentiván – Göd 3–1 (1 –
0)
Göd: Gál-Jakus, Dankó, Járdi, Kiss,-
Petró, (Piros), Nyilas, Kekecs, Simon,
Horváth (Drozgyik), Csuka, G: Simon
Jakust a 20.percben kiállították, így nehéz
volt a rangadón helyt állni, szerencse is
elpártolt a csapattól.

26. forduló: Göd – Solymár 9-1 (3-1) 
Göd: Gál (Ficza) – Járdi, Dankó, Kiss,
(Kispál), Kolumbán, (Mellár), Nyilas,
Kekecs, Csuka, Együd (Drozgyik),
Horváth, Petró (Laczik). 

A bajnokság befejezõ mérkõzésén tet-
szés szerint érték el góljaikat, kitûnt Nyilas
góleredményessége, aki 5 gólt még soha
nem nem rúgott egy bajnoki mérkõzésen. 

G: Nyilas 5,  Horváth 2, Együd 1, Petró
1.

Szilágyi Sándort, a Gödi Labdarugó
Club elnökét kértem értékelje a csapat
szereplését.

- Labdarúgó csapatunk április elsejétõl
önálló lett és felvette a Gödi Labdarugó
Club nevet – mondta az elnök. - Felnõtt
csapatunk a Pest megyei II. osztály északi
csoportjában kezdte meg a bajnokságot.

- Ragyogó õsz és szomorú tavasz?
- Igen ez így van. A cél egyértelmûen a

bajnokság megnyerése volt. Tavaly õsszel
úgy vágtunk neki az idénynek, hogy az
elsõ helyen végzünk. Veretlenül sikerült
zárni a szezont. Tavasszal rögtön az elsõ
fordulóban Erdõkertesen 2-1-es vereség, a
harmadikban Nagymaroson 3–1-re kap-
tunk ki, és ezzel elvesztettük az elsõ
helyünket. Jött a hullámvölgy, Verõcével
és a Dunakeszi Kinizsivel döntetlent ját-
szottunk, úgy, hogy utolsó percekben kap-
tuk a gólokat. Ezt követõen magunkra
találtunk és feljöttünk a listavezetõ
Pilisszentiván mellé, mikor is egyforma
pontszámmal rendelkeztünk. A rangadó
25. fordulóban Pilisszentiván ellen az elsõ
gólt kapushiba elõzte meg, majd kiállítás,
de még tíz emberrel is sikerült az egyen-
lítés. A második gólt figyelmetlenségbõl
kaptuk, voltak helyzeteink, de nem volt
szerencsénk. A harmadik gól megpec-
sételte  vereségünket. Az utolsó fordulóban
nagyarányú gyõzelemmel a harmadik

helyen zártuk a bajnokságot. Megmondom
õszintén csalódott vagyok.

- A bronzérem is értékes, kikkel voltál
megelégedve?

- Nyilas Elek gólerõs játékával, õ lett a
csoportban a gólkirály – gratulálunk! Petró
János, Dankó László, Járdi Tibor, Csuka
Gergely, az idõsebb korosztály tagjai is
kitettek magukért. A fiatalok sajnos nem az
elvártak szerint teljesítettek. Fõleg a döntõ
mérkõzéseken. A jövõ, indulni a Pest
megyei II. osztályban, a felkészülés július
közepétõl kezdõdik.

* * *

Serdülõk

A serdülõ csapat Tuza József vezetésév-
el a Váci körzeti bajnokságot veretlenül
megnyerte. Tuza József maga is rendszere-
sen játszik az elsõ csapatban, de ott van az
aranyérmes öregfiúk csapatában is.

- A bajnokságban nyolc csapat indult –
mondta az edzõ. - A mérlegünk, 21
mérkõzésbõl 20 gyõzelem, az egyetlen
döntetlent a Váci Reménység ellen értük
el. A csapatban Halápi Norbert és Sporett
Szabolcs 34-34, Tuza József 31 góllal
járult hozzá a 189 – 13 gólarányhoz.

A bajnok csapat tagjai: Márta Péter
(kapus), Elek Ádám, Tuza József, Csesznák
Tamás, Kürthy Virág, Halmai Szilárd,,
Mészáros Ádám, Dunai Dávid, Sápi Pál,
Oláh Dániel, Szigeti Dávid, Halápi
Norbert, Berkes Csaba, Csapó József, Kiss
István, Sporett Szabolcs, Karacs István.

- A névsort hallgatva úgy tûnik, van aki
apja nyomdokában jár?

- Igen a 15 éves Elek István és a 16 éves
fiam. A jövõben négy-öt játékos kerül fel
az ifi csapatba és várhatóan öt-hat 1992-es
és 1993-as születésû labdarúgó épül be a
serdülõ csapatba. A legtöbben Németh
László iskolából érkeznek hozzánk, de pár
játékosunk a Huzella Tivadar iskolából
látogatja edzéseinket, Kiss Ferenc vezet
egy elõkészítõ csoportot. 

Az ifjúsági csapatot Dankó László tanár
úr - edzõ - , az elsõ csapatunk játékosa
vezeti. A Pest megyei II. osztály északi
csoportjában a 4. helyen végeztek.

- Nem titkolom, hogy szerettünk volna
dobogóra állni – mondta az edzõ. - Úgy
éreztük a bajnok Dunakeszi Kinizsi
kiemelkedett és mellette Erdõkertesnek az
ezüstérmesnek van jó csapata. A hajrában
Ikladon elszenvedett vereséggel, és a
Pilisszentivánon döntetlennel elvesztett
pontok hiányoznak. Sajnos a fiatalok
edzéslátogatásával is gondok vannak, több
esetben nem volt cserejátékosunk… A
csapatból Mellár, Ficza, Mucs, Drozgyik,
már a felnõtt csapatban is helyet kaptak, õk
nagyon hiányoztak a tavaszi szezonban.

* * *

Öregfiúk

„Aranyos“ öregfiúk ismét aranyat szereztek
A Váci Körzeti öregfiúk bajnokságban

ismét gödi siker született.

20. forduló: Fót – Göd Dunapart 3-3 (0-1) G:
Elek 2, Nyilas 1, 

21. forduló: Vácrátót – Göd Dunapart 5-6 ( 1-
3 ) G: Sebõk 2, Nyilas, Petró, Varga, Kekecs, 

22. forduló: Vácduka – Göd Dunapart 4-4 (1-
2) G: Simon 3, Eszes. 

Göd Dunapart csapata sorozatban a hatodik
bajnokságát nyerte.

Az öregfiúk csapata évek óta sorozatban
hozza a bajnoki aranyérmet, vezetõjük Mudri
József. 

Arról faggatom a kitûnõ sportembert: Mi a
sikerük titka?

- Tudunk a pályán egymásért küzdeni –
mondta Mudri József. – Jó a hangulat a pályán
kívül és belül. Több esetben családi pro-
gramokat szervezünk. Szeretjük a labdarúgást,
szeretünk nyerni. A csapat megalakulása 1998-
ban volt és azóta a törzsgárda tagjai ma is együtt
játszanak, ismerjük egymás gondolatát. A csap-
atban több NB –s játékos, válogatott labdarúgó
szerepel, tudások, tapasztalatuk a pályán meg-
mutatkozik.

- Gazdag és termékeny nyolc év van mögöt-
tetek?

- Igen, amikor 1988-ban megalakultunk az
1998–99-es bajnoki évben bajnoksággal ünne-
peltünk, utána második hely és azóta 2000-tõl
zsinórban mindig az elsõ helyen végeztünk. A
Pest megyei öregfiúk bajnokcsapatának
találkozójára is sor kerül, mi 2002-ben
végeztünk az elsõ helyen és lettünk Pest megye
bajnoka. Az idén Gödöllõn megrendezésre
kerülõ tor tornán  mi szerepeltünk a legjobban.
Gödöllõ Pelinkán ellen 3–0 (Nyilas 2, Petró)
Sülysápot 3-2-re (Nyilas 2, Simon ) gyõztük le.
A csapatból Emmer János, Nyilas Elek, Simon
Antal, Járdi Tibor, Varnyaczki Attila emelkedett
ki ezen a tornán is.

- A csapatból kiemelkedik Nyilas Elek?
- Igen. Az õ tapasztalata és az, hogy utóbbi

három évben mindig õ a mi házi gólkirályunk -
az idei bajnokságban 37 gólt ért el -, õt követi
Petró 13, Varga és Elek 10-10 góllal. Heti két
edzés, bajnokin való szereplés nagyon sokat
számít. Acsapatból ma is aktívan rúgják a labdát
a Pest megyei II. osztályban szereplõ Göd
színeiben: Nyilas, Petró, Dankó, Járdi, Kekecs,
Simon. Kriska az NB III-as Dunakeszi
Vasutasban szerepel hétrõl hétre. Szeretném
megemlíteni a csapat legidõsebb játékosa
Martikán Gyula  65 évesen is helyt áll a pályán. 

Aranyérmes csapat tagjai: Emmer János
(kapus), Járdi Tibor, Varnyacki Attila, Mudri
József, Tuza József, Petró  János, Kekecs Csaba,
Nyilas Elek, Simon Anttal, Kriska Gábor, Varga
Zoltán, Elek István, Dankó László, Kiss Péter,
Horváth László, Sebõ András, Eszes György,
Hodován József, Martikán Gyula. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Labdarúgás

Szomorú, boldog felnõttek,
aranyos serdülõk

SPORT
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Az 1997. évi CLVI törvény 19.§- a szerinti beszámoló a közhasznú Göd Köz-
biztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységérõl:

Számviteli beszámoló:
A bevételek és kiadások összesítése 2000-ben:

Bevételek:
Alapítótól kapott támogatás: 12.370.000.- Ft
Más adományozóktól 
kapott támogatás: 2.597.337.- Ft
Államháztartástól 
kapott támogatások: 4.005.663.- Ft
Egyéb bevétel:               4.076.- Ft
Összes bevétel: 18.977.076 .- Ft

Kiadások:
Egyéb költségek: 15.637.194.- Ft
Egyéb ráfordítások: adott támogatás          300.000.- Ft

üzemanyag         221.917.- Ft
egyéb      4.214.889.- Ft

Kiadások összesen: 20.374.000.- Ft

Az alapítvány vagyona a következõ:
Pénztárban: 0.- Ft
Bankban: 335.994.- Ft

335.994.- Ft

Az alapítvány 2000. 01.01. nyitó vagyona: 6.143.070 .- Ft   
2000. 12.31. záró vagyona: 335.994 .- Ft

A mérleg szerinti tárgyévi eredmény: -1.397.- e Ft.

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS  
A GÖD KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

ÉS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2000. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Az 1997. évi CLVI törvény 19.§- a szerinti beszámoló a közhasznú Göd Köz-
biztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységérõl:

Számviteli beszámoló:
A bevételek és kiadások összesítése 2001-ben:

Bevételek:
Alapítótól kapott támogatás: 14.700.000.- Ft
Más adományozóktól kapott támogatás: 9.314.467.- Ft
Államháztartástól kapott bevétel:  APEH Áfa         408.925.- Ft
Összes bevétel: 24.423.392.- Ft

Kiadások:
Anyagjellegû ráfordítások: fejlesztés         13.711.015.- Ft
Egyéb költségek: 2.313.493.- Ft
Egyéb ráfordítások: adott támogatás   390.334.- Ft

telefon költség  7.738.340.- Ft
      8.128.674.- Ft

Kiadások összesen: 24.152.182.- Ft

Az alapítvány vagyona a következõ:
Pénztárban: 35.175.- Ft
OTP bankban: 558.154.- Ft
Dunakanyar Tak.Szöv.-ben: 12.875.- Ft

606.204.- Ft

Az alapítvány 2001. 01.01. nyitó vagyona: 335.994 .- Ft
2001. 12.31. záró vagyona: 606.204 .- Ft

A mérleg szerinti tárgyévi eredmény: 271- e Ft.

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS  
A GÖD KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

ÉS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2001. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

SPORT

Az 1997. évi CLVI törvény 19.§- a szerinti beszámoló a közhasznú Göd Köz-
biztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységérõl:

Számviteli beszámoló:
A bevételek és kiadások összesítése 2002-ben:

Bevételek:
Alapítótól kapott támogatás: 1.300.000.- Ft

1.000.000.- Ft
300.000.- Ft 

1.756.250.- Ft
4.356.250.- Ft

Államháztartástól kapott támogatás: 
APEH Áfa  2.950.692.- Ft

APEH adók 1 %-a   3.722.- Ft
APEH adók 1 %-a  60.383.- Ft

3.014.797.- Ft
Más adományozótól kapott támogatás: 7.963.244.- Ft
Egyéb bevétel: kapott bank kamat  7.000.- Ft
Összes bevétel: 15.341.291.- Ft

Kiadások:
Anyagjellegû ráfordítások: telefon költség  7.512.477.- Ft

fejlesztés  4.991.238.- Ft
2.503.715.- Ft

Egyéb költségek: 900.019.- Ft      adott támogatás
Egyéb ráfordítások: 1.422.087.- Ft

50.000.- Ft
1.472.087.- Ft

Kiadások összesen: 14.875.821.- Ft
Az alapítvány vagyona a következõ:
Pénztárban: 95.226.- Ft
OTP bankban: 972.625.- Ft

1.067.851.- Ft 

Az alapítvány 2002. 01.01. nyitó vagyona:
2002. 12.31. záró vagyona:

A mérleg szerinti tárgyévi eredmény: 465 e Ft.

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS  
A GÖD KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ÉS

FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2002. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

József Attila Mûvelõdési Ház

A nyári szünidõben folyamatosan tartanak
a nyári népmûvészeti és képzõmûvészeti gyermek táborok.

Július 14-én, pénteken 16.30-kor
a képzõmûvészeti tábor zárókiállítására kerül sor.

Az alkotások csak aznap estig tekinthetõk meg!

- Nótakedvelõk Klubja:
minden hónap utolsó péntekén 17.00 órakor
tartja összejövetelét a Dunapart Üdülõházak 

(volt BM üdülõ) színházterében.
-

Olajfa Galéria:
A nyári zárásig megtekinthetõ 

Vincze József fémszobrász, valamint
Dusza Tibor és Magyar Miklós festõmûvészek kiállítása. 

Az Olajfa Mûvészház augusztus 7-étõl 26-áig zárva tart.
Nyitás augusztus 28-án, hétfõn!

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK
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Sóder, homok, 
termõföld, 

murva... stb. szállítás.
Gépi földmunka 

rendelés!
T.: 06-20-969-4306

FUVAROZÁSGépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

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

• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztítás, búvárszivattyú
tekercselés. Göd, Kincsem Park - Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-
1771
• Újpesti, Erdõsor úti 69 m2-es 3. emeleti társasházi lakás, nagy
panorámás erkéllyel 14,2 Mft-ért eladó. Tel.: 06-30-214-7252
• Fakivágás! Döntés nélkül is gallyazás, gyökér kiszedés. Elszál-
lítás megoldható, Tel.: 06-30-463-4070
• Akusztikus gitárt – használható, felújítható állapotban – keresek.
Információ a szerkesztõségben: 06-20-355-0083
• Leinformálható, fiatalos nyugdíjas hölgy gyermekfelügyeletet,
takarítást vállal: 06-30-554-5545
• Házhoz megy Göd területén fodrász-pedikûrös. Telefon: 06-70-
265-0022
200 négyszögöles, nyeles telek – kocsibeállóval – 55 nm-es házzal
Gödön eladó. Irányár 14 m Ft. Tel.: 06-27-331623; 06-30-346-7294 

Apróhirdetések
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

A Bálint 
Sörözõbe

pultost 
keresek!

Tel.:
06-30-219-3971
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