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1956-os Emlékkiállítás nyílik Gödön
a Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy erre az alkalomra – akinek van a birtokában 56-os plakát, szórólap, újságcikk,
fénykép, levél vagy bármilyen tárgyi emlék – kölcsönözze a relikviákat, s juttassa el hozzánk október 19-ig,

ezzel is teljesebbé téve a kiállítás anyagát és emelve színvonalát.
Köszönjük!

Cím: József Attila Mûvelõdési Ház 2131 Göd, Pesti u. 72. tel.: 27/532-160

Csökkenjenek a kiadások,
növekedjék a szakértelem!

Markó József polgármester tervei 
városunk közeljövõjérõl

- Polgármester Úr! Számított-
e ilyen arányú gyõzelemre a vá-
lasztási szövetség gondolatának
megszületésekor, illetve a közös
elõkészületek során?

- Ilyen mértékû sikerre termé-
szetesen nem számítottunk. Egy
„szelíd gyõzelemre” igen. Ezt a
választást megalapoztuk az or-
szágos választások során végzett
munkával: az ott gyûjtött tapasz-
talatok és a segítõk nagy száma
láthatóvá tette, lesz majd mó-
dunk változtatni… 

Folytatás a 3. oldalon

Október 23.
1956-2006 – 50 év!

Szabadságharcunk 50. évforduló-
ján mi, még élõ ötvenhatosok, kö-
telességünknek tartjuk a mulasztá-
sok pótlását, a történelmi ferdíté-
sek feltárását. 
1953. március 5-én meghalt Sztá-
lin. A Kremlben hatalmi harc kez-
dõdött. Június 17-én tömegfelkelés
tört ki Berlinben, a kommunista

rendszer és a szovjet megszállás
ellen. A szovjet csapatok és az
NDK belügyi alakulatai két nap
alatt vérbe fojtották a zavargáso-
kat. 1955 tavaszán a II. világhábo-
rú gyõztes hatalmai ünnepélyesen
aláírták az osztrák államszerzõ-
dést. 

Folytatás a 7. oldalon.

2006. október 10-én került sor
Göd újonnan megválasztott kép-
viselõtestületének alakuló ülésé-
re. Horváth Ferenc iskolaigazga-
tó ünnepi beszédében kiemelte,
hogy „a sokakra figyeljetek és ne
a hangosakra!”

A Himnusz elhangzását köve-
tõen dr. Gyenes Levente, a helyi
Választási Bizottság elnöke is-
mertette az önkormányzati vá-
lasztás eredményeit, majd az ün-
nepélyes eskütételt követõen ok-
levelet adott át a képviselõknek.
A Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat tagjai – akik már elõzõ-
leg letették esküjüket a választá-
si bizottság elõtt – szintén jelen
voltak a teremben. Az ünnepi
testületi ülést Kruzslicz István

korelnök nyitotta meg. Köszöne-
tet mondott az elõzõ idõszakban
végzett munkájukért Sándor Ist-
ván polgármesternek, Pincze-
helyi Tamás alpolgármesternek
és a képviselõknek, és köszön-
tötte az újonnan megválasztott
polgármestert és a képviselõket.
A testület határozat-képességé-
nek megállapítása után felkérte
Markó Józsefet a polgármesteri
eskü letételére, majd a hagyomá-
nyoknak megfelelõen átnyújtot-
ta a város kulcsát és a polgár-
mesteri láncot. 

A testület – a  javasolt kiegé-
szítésekkel együtt – egyhangú-
lag elfogadta a napirendi ponto-
kat. 

Folytatás a 6. oldalon

Alakuló testületi ülés
Eskütétellel, bizottságok létrehozásával 

vette kezdetét a munka…

MEGHÍVÓ

Göd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2006. október 23-i ünnepségsorozatra

Az 50. évforduló ünnepi programja:
Október 20. péntek

17.00 órakor Göd ’56 Emlékkiállítás megnyitója
Közremûködik: Új Horizont Irodalmi Klub

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház Göd, Pesti út 72
.

18.00 órakor A Gödi Almanach
helytörténeti sorozat XI. kötetének bemutatója

Helyszín: Göd Városi Könyvtár Göd, Pesti út 72.
*

Október 22., vasárnap

16.00  órakor Városi ünnepség
az 1956-os forradalom és szabadságharc

50. évfordulója tiszteletére
Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola

Tornacsarnok Göd, Petõfi Sándor u. 48. 

Köszöntõ: Markó József polgármester

Ünnepi beszédet mond: Dénes János ’56-os elítélt
Ünnepi mûsor a Németh László Általános Iskola és

Alapfokú Oktatási Intézmény diákjainak,
valamint a Felsõgödi Munkásdalkör közremûködésével

Az ünnepséget követõen koszorúzás
Iván Kovács László emléktáblájánál

Göd, Iván Kovács László u. 2.
*

2006. október 25. szerda

15.00   Iván Kovács László szoboravatás
Ünnepi beszédet mond: Trencsényi László, 

a Corvin-közi harcosok vezetõje
Közremûködik: Dózsa László színmûvész

Helyszín: Kincsem park Göd, Pesti út
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A helyi Fidesz és Keresztényde-
mokrata Néppárt Választási Szövet-
ség, valamint a mögéjük felsorako-
zott Gödi Polgárok Szövetsége, Gödi
Vállalkozók Egyesülete, Gödi Vál-
lalkozók Pártja, Fidelitas és Magyar
Nemzeti Front tagjai október 1-jén
éjszaka a Duna Csárdában vártak a
hivatalos eredményhirdetésre. Ami-
kor dr. Szinay József jegyzõ a hely-
színen is megerõsítette a hírmondók
és az elektronikus csatornák által
jelzett információkat – a szövetség
elsöprõ gyõzelmét –, Szegedi Sán-
dor, a GVE elnöke az alábbi, spon-
tán értékeléssel foglalta össze a je-
lenlevõk és az általuk képviselt gödi
polgárok választási döntésének je-
lentõségét. 

„Az univerzum életében négy év
talán milliomod másodpercnyi földi
idõnek felel meg, de a város életében
ez az idõ bizony nagyon hosszúnak
számít. A mögöttünk álló idõszakot
kiböjtöltük! Hiszem, hogy az elmúlt
ciklus után a városnak olyan korrekt
vezetése lesz, amilyet megálmod-
tunk. Ez annak is köszönhetõ, hogy

Dr. Bognár László és jómagam visz-
szaléptünk Markó József javára. En-
nek az összefogásnak az eredménye-

ként olyan nagyarányú gyõzelem
született, amire, azt gondolom, keve-
sen számítottunk.

Ennek a sikernek a tükrében tu-
dunk belekezdeni egy olyan város

vezetésébe, egy olyan város irányítá-
sába, amelynek nagyok a terhei, ezért
nem lesz könnyû feladatunk. Kipró-

bált szakemberekre van szükség! Ezt
hangsúlyoztuk kampányunkban a Fi-
desszel és a KDNP-vel közösen.

Azt gondolom, hogy a Vállalko-
zók Pártjának és a Vállalkozók Egye-

sületének a szövetségben való rész-
vétele – ami sok meg nem értést vál-
tott ki – most azt mutatja, hogy ez a
közös erõ sikeres volt.  Így a követke-
zõ ciklusban nem alulképzettek és
nem pártkatonák fogják irányítani ezt
a várost, ha nem szakemberek és vál-
lalkozók, akikre számíthatunk abban,
hogy a város szekerét kihúzzák a sár-
ból, amibe került. 

Nagyon szépen köszönöm min-
denkinek, a vállalkozóknak, a polgá-
roknak, a barátoknak a segítséget,
hogy a Gödi Vállakózók Egyesülete
is be tudott juttatni egy képviselõt a
testületbe. Én ígérem, hogy ez az
együttmûködés a Fidesszel, a
KDNP-vel, a Vállalkozók Pártjával
és mindenki mással gyümölcsözõ
lesz! Ez rajtunk nem fog múlni úgy,
ahogyan azt Markó József polgár-
mester úrral megbeszéltük. Bognár
úrral közösen, mindketten eredmé-
nyes együttmûködésre számítunk.
Szerintem ez így kerek…

Még egyszer mindenkinek köszö-
nöm a segítséget és a támogatást.”   

LEJEGYEZTE: K. L.

Gondolatok a választások éjszakáján

Gyõztes szövetségesek 

Göd Város Önkormányzat Képviselõtestülete
Polgármester és alpolgármesterek:
7. Körzet Markó József Fidesz-KDNP-GVP polgármester
9. Körzet Dr. Bonár László Fidesz-KDNP-GVP alpolgármester – humán feladatkörök
Listáról Szegedi Sándor GVE alpolgárpester – gazdasági és beruházási feladatkörök  
Körzeti képviselõk:
1. körzet Lenkei György Fidesz-KDNP-GVP Szociális Bizottság elnöke; Városfejlesztési Bizottság tagja
2. körzet Dr. Horváth Viktor Gergõ VVE
3. körzet Detre László Fidesz-KDNP-GVP Környezetvédelmi Bizottság elnöke; Ügyrendi Bizottság tagja
4. körzet Kovacsik Tamás Fidesz-KDNP-GVP Városfejlesztési Bizottság elnöke; Ügyrendi Bizottság tagja
5. körzet Csányi József Fidesz-KDNP-GVP Oktatási és Mûvelõdési, valamint a Sportbizottság tagja
6. körzet Szabó Csaba Fidesz-KDNP-GVP Szociális Bizottság  alelnöke; Környezetvédelmi Bizottság tagja
8. körzet Dr. Pintér György Fidesz-KDNP-GVP Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság elnöke
10. körzet Salamon Tamás Fidesz-KDNP-GVP Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke; Pénzügyi Ellenõrzõ és 

Közbeszerzési Bizottság tagja
Kompenzációs listáról bejutott képviselõk:
Kruzslicz István MSZP Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság, valamint 

a Szociális Bizottság tagja 
Mikesy György VVE Oktatási és Mûvelõdési, 

valamint a Környezetvédelmi Bizottság tagja
Nógrádi Gergely SZDSZ Oktatási és Mûvelõdési Bizottság alelnöke
Pinczehelyi Tamás MSZP Sportbizottság elnöke; Városfejlesztési Bizottság tagja
Rábai Zita VVE Ügyrendi Bizottság elnöke; Városfejlesztési Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság tagja
Sándor István MSZP Sportbizottság alelnöke
Külsõs bizottsági tagok:
Balogh György Fidelitas Környezetvédelmi Bizottság
Kenessey Zoltán VVE Környezetvédelmi Bizottság
Barkóczi Gábor Mihály MSZP Oktatási és Mûvelõdési Bizottság
Gergely Márta VVE Oktatási és Mûvelõdési Bizottság
Horváth Ildikó MSZP Szociális Bizottság 
Kovács László Fidesz Szociális Bizottság 
Farkas Éva MNF Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság
Mészáros  Emília TESZ-fõkönyvelõ Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság
Rakaczki István VVE Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság
Kollár Zalán GKE Sportbizottság
Dr. Megyeri Csaba GVE Sportbizottság
Czadró József GVP Ügyrendi Bizottság
Vidák Árpád MSZP Ügyrendi Bizottság
Bertáné Tarjányi Judit SZDSZ Városfejlesztési Bizottság
Forró Gábor Fidesz Városfejlesztési Bizottság
Nagy Sándor KDNP Városfejlesztési Bizottság
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Folytatás az 1. oldalról
Hogy ez jobban sikerült, mint gondoltuk,

annak több oka lehet. Egyik az országos hely-
zetben létrejött változás, illetve a Kormány-
nak egyes dolgokhoz való hozzáállása. A má-
sik a komoly helyi elõkészítõ munka, mely-
nek szerepét igen jelentõsnek tartom!

- Okultak-e a négy évvel ezelõtti helyzetbõl,
melynek során azonos nézetû jelöltek is külön-
külön indultak a polgármesteri és képviselõi
tisztségekért?

- Az elmúlt választási vereség egyik oka
volt, hogy sokfelé húztunk, több jelölt is in-
dult a jobboldalon. A választók az elmúlt ön-
kormányzati ciklus idejében többször megfo-
galmazták: „Ha nem tudtok összefogni, akkor
hogyan akartok együtt dolgozni?” Döntésünk-
kor ez a gondolat volt a fõ kiindulási pont. Az
összefogás! Sikerült is elég széleskörûen
megteremteni, jórészt annak köszönhetõ sike-
rünk. 

Ezt az összefogást további munkában is
megtartjuk. A testület összetétel szakmailag is
jó, és minden posztra tudunk olyan személyt
állítani, aki ért is ahhoz, amit elvárunk tõle. 

- Elkezdõdött-e a hivatalos átadás-átvétel,
illetve folyik-e egyeztetés az újonnan felállt
képviselõi csapattal?

- Bár ilyen átvételben még nem volt ré-
szünk, teljesen zökkenõmentesen sikerült azt
megoldanunk. Gondolom, ha négy évvel ez-
elõtt kerülhetett volna sor rá, most a város
nem így állna, nem itt tartana. Nem azért, mert
mi annyira jók lennénk; hanem mert a kiala-
kult helyzet egy álságos hozzáállás eredmé-
nye: melynek során az eredményeket kihang-
súlyozták, és rengeteg meglévõ problémát el-
hallgattak! Ez vezette a várost olyan helyzet-
be, hogy nagyon nehéz lesz az új testület dol-
ga. Ami a legjobban inog, az anyagi helyze-
tünk! Annak helyrehozása az elsõ lépés, de
még mielõtt hozzákezdenénk az érdemi mun-
kához, tájékozódni kell a valós helyzetrõl.
Mert az sem derült ki világosan az elmúlt
évek folyamán… A város pénzhiányának
mértéke, de a hibák, problémák sem ismertek
pontosan!  Azt tudjuk, hogy számtalan terüle-
ten vannak kifizetetlen számláink, és nem tel-
jesített kötelezettségek, el nem végzett felada-
tok sorakoznak elõttünk. Ezeknek a mértékét,
pontos számát most igyekszünk feltárni. Még
a testületi ülést megelõzõen létrehoztunk – a
leendõ vagy reménybeli bizottsági tagok egy
részébõl – egy ad hock bizottságot azzal a
megbízatással, hogy áttekinthetõvé tegye a
helyzetet.

- A hiteles tájékoztatás jegyében szándékuk-
ban áll-e majd ennek a vizsgálatnak az ered-
ményét közzétenni, és mely fórumok lesznek
arra alkalmasak Ön szerint?

- Igen! A választásokra felkészülés során
megfogalmazott, s azóta is vallott alapelvünk
a „Hiteles tájékoztatás és hatékony képvise-
let!” A hitelesség kapcsán egyértelmû: nem
hogy  megtesszük, hanem kötelezõ megten-
nünk, hogy a tényeket feltárjuk. Ha a gondo-

kat és problémákat önmagunknak sem valljuk
be, és nem ismertetjük a lakossággal akkor
azokat megoldani sem tudjuk! 

A Gödi Körképen keresztül valamennyi
pénzügyi mutatót – hiányt; hiteleket és azok
lefolyását; nem teljesített szerzõdések körül-
ményeit – tételesen, egzakt adatokkal, ponto-
san közölni fogunk, hogy a lakosság annak
teljes ismeretére szert tehessen.

Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy
gyõzelmünk után nagyon sokan gratuláltak. A
gratulációk jó része nem csak az ismerõsöktõl
eredt – hiszen szinte mindenkit ismerek a vá-
rosban –, és nem csak személyes jellegû volt.
Nagyon sok ismeretlen is mondta, hogy na-
gyon örül a város elõtt álló lehetõségnek. A
legtöbbször elhangzó szavak a „tisztesség, a
becsület és a hitelesség” voltak. Valaki aki azt
mondta: „Markó úr, azért választottuk meg
Önöket, hogy a lakosságot  hitelesen tájékoz-
tassák, és ezt is elvárjuk!” Úgy gondolom,
hogy erre már régen kialakult az igény, és
gyõzelmünk egyik oka épp ennek az igénynek
a lakosság tudatában való igen erõsen jelenlé-
te volt. 

- Mit tekint mint felelõs polgármester a leg-
sürgetõbb feladatának, s az alpolgármestere-
ken és a testület tagjain kívül kikre számít,
mint a feladatok megvalósítóira? 

- A helyzet normalizálásához két irányban
kell elindulnunk. Egyik út: a kiadásokat kell
ésszerû mértékben lecsökkenteni. Természe-
tesen van egy határ, ami alá már nem mehe-
tünk, mert az már az ellátás skáláját és a szín-
vonalat veszélyeztetné. De minden felesleges
költséget ki kell iktatni, nélkülözhetõ feladat-
kört fel kell függeszteni, és „alapjáraton kell
tartani a várost” mindaddig, míg egyensúlyi
állapotunk kedvezõbb helyzetbe nem kerül!

Ezt a kiinduló gondolatot úgy tudjuk a la-
kossággal elfogadtatni, ha tájékoztatjuk õket a
valós helyzetrõl. Csak így számíthat majd a
testület a lakosság támogatására.

A másik út: a bizottságoknál is törekszünk
a takarékos megoldásokra, kisebb létszám-
mal, s remélhetõen nagyobb szakértelemmel
dolgoznak majd. A tanácsnoki pozíciók – me-
lyekhez sem munkaidõ, sem munkaköri leírás
nem volt kapcsolható, ezért nem lehetett õket
számon kérni – megszûnnek. A rájuk fordított
összegbõl egy második alpolgármesteri tiszt-
ség bõven megfizethetõ. Az alpolgármester-
nek meghatározott munkaideje, munkaköri le-
írása van, kötelezettségek és felelõsségek ter-
helik. Mindenképpen több eredményre szá-
míthatunk tõlük, s közelebb kell kerülnünk a
megoldáshoz! Annál is inkább, mert – várako-
zásaink és elõzetes egyeztetéseink szerint –
hozzáértésük alapján, szerencsésen megoszt-
hatók közöttük a feladatok. Dr. Bognár Lász-
ló a szociális és humán jellegû szakterülete-
kért, Szegedi Sándor pedig a pénzügyi-mû-
szaki jellegû szakterületekért lesz majd fele-
lõs.

Fentieken túlmenõen is törekszünk az
ésszerû, takarékos gazdálkodásra. Pl. a testü-
leti ülések délután kezdõdnek majd, Lehetõ-
ség szerint igyekszünk rövidre fogni idõtarta-
mukat, és szeretnénk visszaállítani az üléseket
havi gyakoriságára. Tehát gyakrabban tartunk
majd terv szerinti, rendes üléseket, és rendkí-
vüli ülésekre csak valóban rendkívüli okkal
kerülhet sor. A múlt idõszakban a rendes ülé-
sekbõl volt kevesebb.

A testületben való többségi jelenlétünk biz-
tosítja, hogy elképzeléseinket meg tudjuk va-
lósítani akkor is, ha ezt az ellenzék nem támo-
gatja. Természetesen a lehetõség nagy felelõ-
séggel is jár, hiszen a kérdéseket magunk el-
dönthetjük, így önmagunkat is mérsékelni
kell! Ennek jegyében a bizottsági struktúra ki-
alakításánál úgy a szocialistáknak, mint a vá-
rosvédõknek kínálunk bizottsági posztokat az
arányosság elvének megfelelõen. Itt azonban,
a konkrét személyekrõl hozott döntésénél oda
kell figyelnünk az elmúlt négy év történései-
ben játszott szerepükre. 

Nagy szerepet szánunk a szaktudásnak, a
hozzáértésnek. Szeretnénk támaszkodni
mindazok segítségére, akik ismereteik vagy
kapcsolatrendszerük révén a város segítségére
lehetnek. A Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak elsõ értekezletére is sort kerítettünk már.
Biztosítottuk õket arról, hogy minden jó mun-
kaerõre szükségünk van. A megmaradó, szük-
séges munkaköröket betöltõktõl, illetve bizo-
nyos átcsoportosítás után újabb feladatokat
kapó munkatársainktól nagyobb hatékonysá-
got és önálló munkát várunk. Amit mi tudunk
adni, az a tisztelet, s hogy munkájukhoz bizto-
sítjuk a szükséges eszközöket és információ-
kat. 

- Városunk lakói nevében is köszönöm a be-
szélgetést.

KISS-KÁSA ÉVA

Csökkenjenek a kiadások, 
növekedjék a szakértelem!

Markó József polgármester tervei városunk közeljövõjérõl

Markó József polgármester
a riportot követõ testületi ülésen

átveszi a város kulcsát 
Kruzslicz István korelnöktõl
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Horváth Viktor Gergõ VVE, 
2. körzet

1. Most is azért
jelöltettem ma-
gam, amiért
2002-ben: a rend-
szerváltás utáni
magyar társadal-
mi felépítmény
már alapjaiban ro-
gyadozik. Ezért a

megújulást is ott kell kezdeni! Az önkor-
mányzati választások csak látszólag
egyfordulósak. A fizikai szavazást meg-
elõzi egy sokkal fontosabb, láthatatlan
elõválasztás. Az, amikor egy várost fele-
lõsséggel, az egyéni érdekeket háttérbe
szorítva irányítani képes személyek el-

döntik, hogy vállalják-e a megmérette-
tést vagy sem. Sajnos ma Magyarorszá-
gon a “vagy sem” egyre dominálóbb.
Emiatt aztán erõsödik a kontraszelekció,
a valódi választáson egyre inkább csak a
rossz és rosszabb között lehet választani.
Már ott tartunk, hogy nem azt éljük meg
eredményként, hogy mennyivel lettünk
gazdagabbak, hanem azt, hogy csak ke-
vesebbel lettünk szegényebbek. Úgy ér-
zem, nem várhatom el más – nálam
esetleg alkalmasabb –  emberektõl, hogy
vállalják fel a megmérettetést és a küz-
delmet, ha ezt én is csak rájuk testálnám.
Szeretném megmutatni az embereknek,
hogy lehet másként is élni, másként is
politizálni.

2. A mostani választáson felhatalma-

zott városvezetés lényegében megegye-
zik azzal, amelyet 2002-ben a helyi
MSZP elsöprõ fölénnyel váltott le.
Most viszont az õ elmúlt négy évben ta-
núsított vezetési stílusukat és színvonal-
talanságukat utasították el a gödiek
szintén elsöprõ, 10:0 arányban! Így a
közismert politikai hátszélben a helyi
Fidesz abszolút többséghez jutott. Ezt a
többséget kivétel nélkül az összes bi-
zottságban is érvényesítette. Ezért a kö-
vetkezõ ciklusban a város helyzetének
javulása vagy romlása kizárólag rajtuk
múlik. Az õ felelõsségük lesz megolda-
ni azt a helyzetet, amely létrejöttében õk
maguk is közremûködtek, hiszen a szo-
cialistákkal együtt õk szavazták meg
minden évben a várost ebbe a helyzetbe

juttató költségvetéseket. A pártoktól
független „VárosVédõk” Egyesülete
ugyanakkor megerõsödött. Két listás és
egy egyéni képviselõvel az önkormány-
zat második legerõsebb frakcióját adja!
Jómagam most másodszor is több mint
50 százalékos támogatottságot kaptam
körzetem lakóitól. Ez Gödön példanél-
küli, a Dunakeszi-Fót-Göd-Vác térség-
ben is csak a váci polgármester tudta ezt
eddig elérni.

4. Számomra az õ támogatásuk a leg-
fontosabb. Szeretném elérni, hogy minél
többen csatlakozzanak a városvédõk
(VVE) által végzett társadalmi munkák-
hoz. Ezeket a munkákat magánember-
ként és képviselõként is minden erõm-
mel támogatni fogom.

Kovacsik Tamás Fidesz-KDNP-
VP, 

4. körzet
1. Választást

megelõzõ hóna-
pokban sokan
kértek, hogy in-
duljak és próbál-
jam tovább kép-
viselni a négyes
körzetet az ön-

kormányzatban. Közben felkért a
jobboldali összefogás (FIDESZ-

KDNP-Gödi Polgárok Szövetsége-
MNF), legyek jelöltjük az önkor-
mányzati választásokon. Én is sze-
rettem volna befejezni az elkezdett
munkát. Jelöltettem magam, és meg-
nyugtató arányú eredmény született.
Köszönöm mindenkinek a bizalmat
munkám folytatásához! 

2. Legfontosabb feladat az elmúlt
négy esztendõben kialakult tragikus
pénzügyi helyzet továbbromlásának
megakadályozása, az elmaradt kifi-
zetések, számlák rendbetétele. Eh-

hez több idõ kell, csak ezután lehet
elindulni a fejlesztések felé.

3. A város mûködõképességének
megtartása mellett a legfontosabb
kérdés: mit szeretnének az itt élõ
emberek? Csakis az õ véleményük
dönthet minden fontos kérdésben.
Remélhetõleg a közmeghallgatások
nem úgy zajlanak le önkormányzat
és lakosság között, mint eddig – el-
lenfélként –, hanem építõ ötleteket
kaphatunk késõbbi felhasználásra,
Göd javára!

4. Feltétlenül számítok támoga-
tásra. Minden elképzelést szívesen
vennénk bárkitõl, amit képviselõje
által közvetít az önkormányzatnak.
Ígérem, megfontoljuk, és ha ötletét
megtetézi végrehajtási javaslattal is,
pályázati lehetõséggel, bármivel,
ami elõbbre vihet bennünket, döntés
után végrehajtjuk azt. Kérek min-
denkit, “használják ki” képviselõik
lehetõségeit, osszák meg velük helyi
gondjaikat, problémáikat, hogy kö-
zösen oldhassuk meg azokat.

Detre László Fidesz-KDNP-VP, 
3. körzet

Mindenek elõtt
szeretnék köszö-
netet mondani
mindazoknak a
választóknak,
akik megtisztel-
tek bizalmukkal,
amelyet szeret-
nék maradéktala-

nul megszolgálni.
1. Úgy gondolom, mindannyiunk szá-
mára világossá vált, hogy az elmúlt
négy év városvezetési stílusa milyen

mély erkölcsi és gazdasági szakadékba
taszította városunkat. Az ebbõl kiveze-
tõ utat csak egy erõs és jól felkészült
csapat képes megtalálni. Mivel az elõ-
zõ ciklusban a Városfejlesztési Bizott-
ságnak voltam külsõs tagja, ezért volt
csekély – nem sok – bepillantásom a
városunkat érintõ problémákba. Ezért
kért fel a helyi Fidesz szervezete, hogy
vállaljam el a 3-as körzet képviseletét.
Miután ez a feladat új kihívást is jelent
számomra, örömmel mondtam igent.
2. Az alakuló testületi ülésen már ízelí-
tõt kaptunk a reánk váró nehéz felada-
tok némelyikérõl, amelybõl rögtön ki-

derült, hogy a legsürgõsebb megoldás-
ra váró feladat Göd pénzügyi helyzeté-
nek feltárása, és a problémák orvoslá-
sa. Szembesülnünk kellett a ténnyel,
hogy a felhalmozott hitelállomány
nagysága már-már mûködésképtelen-
né tette a várost! Ezt az akkut-helyze-
tet azonnali intézkedésekkel orvosolni
kell. Ugyanakkor nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül a lakosság igényeit
sem. Ezért ezeket az intézkedéseket
csak jól szervezett munkával lehet
végrehajtani.
3 . A város polgárainak igényeit össze
kell hangolnunk a rendelkezésre álló

lehetõségekkel. Ezúton kérem a türel-
müket ahhoz, hogy olyan megoldáso-
kat találjunk, amelyek a lehetõ legki-
sebb terhet róják a lakosságra! Ez min-
den bizonnyal nehéz feladat lesz, is-
merve az ország gazdasági helyzetét.
Minden erõmmel azon leszek, hogy
ebbõl Önök a lehetõ legkevesebbet
érezzék. 
4. - Arra kérem választóimat, hogy
bármilyen gondolatuk, javaslatuk vagy
akár problémájuk van, azt juttassák el
hozzám, keressenek meg, hogy közös
gondolkodással megfelelõ megoldáso-
kat találjunk.

AGödi Körkép szerkesztõsége lehetõséget kívánt biztosítani minden újonnan válasz-
tott önkormányzatai képviselõnek, hogy néhány – az Olvasók képviseletében általunk
feltett – kérdésre adott rövid válaszukkal, illetve egyébként is megfogalmazódott gon-
dolataikkal forduljanak választóikhoz. Többségük élt az alkalommal, néhányan
azonban elfoglaltságuk, illetve megérdemelt szabadságuk miatt késõbbre halasztot-
ták a válaszadást.  Akérdések a következõképpen hangzottak:

1. Mi késztette arra, hogy újra / újonnan jelöltesse magát Göd Város Képviselõ-
testületének tagjai sorába?
2. Atestület, illetve a bizottságok munkájának kezdetén mely legfontosabb felada-
tok megoldására kívánja legelõször is megnyerni képviselõtársait? 
3. Milyen mértékben kívánja figyelembe venni a lakosság igényeit? 
4. Számít-e választói támogatására, és elsõsorban miben várja segítségüket?

Önök kérdezték…
Körkérdések a Körképtõl

Lenkei György Fidesz-KDNP-VP
1. körzet

1. Már a harma-
dik önkormányzati
ciklust kezdem,
mely alkalomból
elõször is megkö-
szönöm választó-
imnak, hogy ismét
megtiszteltek bi-
zalmukkal. Pont

ez a bizalom és a velük való napi kapcso-
lat tette elvárttá, hogy képviselõjelöltként
induljak. És szívesen is tettem! Lesz bõ-
ven megoldani való feladatom.

2. Az elmúlt két ciklusban a szociális
ügyekkel foglalkoztam, ezúton is úgy
döntött a testület, hogy a Szociális Bi-
zottság elnökévé választ. Eddig ez a bi-
zottság a népjóléti és lakásügyi jelzõket
viselte. Funkciója, hatásköre megma-
rad, de az új név a valós tevékenységet
mutatja. Számtalanszor elmondtam,
hogy a legfontosabb tevékenységünk-
nek a rászorulók segítését kell tekinte-
nünk. Bármilyen nehéz anyagi helyzet-
ben van a város, megengedhetetlen,
hogy a rászoruló emberek ne kapjanak
segítséget. Mindenképpen tenni kell
értük… Helyzetembõl adódóan ebben

az elsõ fontos lépés éppen a folyamatos-
ság biztosítása.

3. Miután az emberek kemény adófo-
rintokat fizetnek, joggal várják el, hogy az
önkormányzat szolgáló-szolgáltató ÖK
legyen. Mindenkinek joga tiszta, rende-
zett, biztonságos és vonzó városban élni!
Mindent megteszek, hogy a lehetõségek
szerint ez meg is valósuljon: pl. a kertvá-
rosi jelleg megõrzése, és egy lakható tele-
pülés megvalósítása – ami az infrastruk-
túrát illeti.

Szociális téren nem csak anyagiakra
gondolok, hanem arra, hogy mindenki-
nek minden panaszát meghallgassuk, hi-

szen nagyon kevés kell ahhoz, hogy az
emberek jobban érezzék magukat. Mi pe-
dig nem keveset, hanem sokat akarunk
tenni!

4. Feltétlenül számítok a továbbiakban
is az eddig megszokott, együttmûködõ
támogatásra, hisz egyedül semmit sem
tehetek. Hiába áll mögöttem a legerõsebb
frakció, ha nem a mögöttünk álló lakos-
ság céljait akarjuk megvalósítani, akkor
öncélú a tevékenységünk. Ezért várom,
hogy a hivatalhoz, a bizottsághoz, illetve
személyesen hozzám juttassák el észre-
vételeiket, kéréseiket. Dolgozzunk a to-
vábbiakban is együtt!
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Csányi József Fidesz-KDNP-VP, 
5. körzet

1. 1986-tól veszek
részt a helyi köz-
életben, egy ideje a
politikában is. En-
nek ellenére kevés
ismeretem van te-
lepülésünk konk-
rét problémáiról, a
kedvezõ fejlõdés

lehetõségeirõl, viszont szeretném ha be-
kapcsolódhatnék a megújulás folyamatá-
ba. Elsõsorban a jobboldali szövetség lét-
rejötte, programja miatt indultam a vá-

lasztásokon. Úgy gondolom, hogy válal-
lkozói körökben betöltött szerepem révén
megszereztem a megfelelõ tapasztalatot
az emberekkel való együttmûködésben,
és kellõ alázattal rendelkezem a választó-
im irányában. Ezúttal is köszönöm, hogy
rám szavaztak!
Döntésemhez hozzájárult a nagy tapasz-
talattal rendelkezõ, immár polgármester
személyében, Markó József úrban való
bizodalmam. A két alpolgármester, Sze-
gedi Sándor és Bognár László jelenlété-
vel, polgármesteri múltjával is biztosítva
érzem a város dinamikusabb fejlõdését. 
2. Az új testületnek és a bizottságoknak

elsõsorban az elmúlt 4 év munkáját, an-
nak hozadékát megfelelõen feltáró, hite-
lesen tükrözõ információkra van szüksé-
gük ahhoz, hogy a pillanatnyi, valós kiin-
dulási alapot mérlegelve léphessünk to-
vább. Alegfontosabb feladatnak tartom a
pénzügyi helyzet tisztázását, megoldását.
3. Körzetemben hatékony együttmûkö-
dést kívánok megvalósítani, ami azt jelen-
ti számomra, hogy folyamatos, kölcsönös
kapcsolatot kell kiépítenünk egymással
annak érdekében, hogy értesüljek a lako-
sok megoldandó gondjairól, s hogy én is
eljuttathassam hozzájuk a sorsukat befo-
lyásoló információkat, testületi döntése-

ket. Kis türelmet és aktív hozzáállást ké-
rek valamennyiüktõl, míg kialakítjuk a
legjobb megoldást a kommunikáció terén.
4. Természetesen számítok választóim tá-
mogatására minden megoldásra váró fel-
adatban. Kérem, hogy elsõsorban hoz-
zám forduljanak ügyes-bajos dolgaikkal,
hogy közösen indulhassunk a megoldás
felé vezetõ úton. Ugyanakkor várom,
hogy a többség érdekében, demokratiku-
san hozott döntések végrehajtása során
sorakozzanak fel mögém. Szûkebb lakó-
helyünk, a körzet szépítéséhez, lakhatób-
bá tételéhez pedig várom önálló kezde-
ményezéseiket – ötleteiket.

Szabó Csaba 
Fidesz-KDNP-VP, 6. körzet

1. Akörzetünk-
ben is, és a köz-
vetlen környeze-
temben is tapasz-
taltam a fejlõdés
és a hiteles tájé-
koztatás hiányát,
ez késztetett arra,
hogy jelöltessem

magam. Aválasztások után mindenek-
elõtt köszönetet mondok azoknak a

polgároknak, akik támogattak szavaza-
taikkal és megbíztak a képviseletükkel.

2.  Kérésemre bekerültem a Környe-
zetvédelmi Bizottságba, mert számom-
ra fontos az emberi környezet, kiemel-
ten lakóhelyünk környezeti védelme.
Úgy tapasztaltam, hogy ezen a téren
van még tennivaló bõven! Fõként azo-
kat a feladatokat szeretném megoldani,
amelyeket a programomban is vállal-
tam. Ezek között is legfontosabb a Du-
na-parti gát felülvizsgálata, mert ez az
egész várost érinti. A másik halasztha-

tatlan tennivaló egy gyalogos átkelõ-
hely létesítése a Duna utca felsõ szaka-
szán, ami fõleg gyermekeink védelmé-
ben nagyon idõszerû. Ezek célok „túl-
nyúlnak” a körzethatárokon, mindenki-
nek közös érdeke, hogy minél elõbb
megvalósuljanak.

3. Teljes mértékben figyelembe ve-
szem a lakosság igényeit. A választók
többsége bizalmat szavazott nekem,
ezért kötelességemnek érzem, hogy a
problémáikban segítségükre legyek, és
érdekeikért kiálljak.

4. Igen, a támogatásukra is, és a se-
gítségükre is számítok. Fõ feladatom-
nak tekintem a valódi önkormányzati-
ság fogalmát, kisebb lakossági fórumo-
kat tartok, ahol közvetlenül találkozom
az emberekkel és problémáikkal. Itt tu-
dok válaszolni kérdéseikre, segítségük-
re lehetek problémáik megoldásában,
tájékoztatni tudom Õket az éppen folyó
ügyekrõl, és az aktuális önkormányzati
munkáról! Így szeretném megvalósíta-
ni a hiteles tájékoztatásés a hatékony
képviselet fogalmát!

Dr. Pintér György 
Fidesz-KDNP-VP, 8. körzet

1. A választá-
sokra nem én jelöl-
tem magamat, ha-
nem a Keresztény-
demokrata Nép-
párt javasolt a
FIDESZ-KDNP-
Vállakozók Pártja
választási szövet-

ség képviselõjelöltjének. Remélem, hogy
közgazdász végzettségemet és eddigi
szakmai tapasztalataimat felhasználva
úgy tudok majd  dolgozni, hogy a megfe-
leljek a velem szemben támasztott elvárá-

soknak.
2. Minél elõbb szeretnék tiszta képet

kapni a város valós pénzügyi helyzetérõl,
hiszen ez Göd számára alapvetõen meg-
határozza majd az elkövetkezõ hónapok,
sõt évek teendõit és lehetõségeit.

3. Még nem találkoztam olyan gödi
anyaggal, amely hiteles felmérésen ala-
pulva összegezné a lakosság elvárásait. A
lakosság nem egységes, az embereknek
nagyon sokféle igénye van. Más az a sze-
gényebbeknek, mint a módosabbaknak,
más a fiataloknak, mint az idõsebbeknek.
Megint más az egészségeseknek és más a
betegeknek, más az egyedülállóknak és
más a nagycsaládosoknak. Persze a sor

még folytatható! Magától értetõdõ, hogy
minél nagyobb mértékben igyekszem fi-
gyelembe venni a különbözõ igényeket,
és természetesen különösen a 8-as körzet
lakóinak érdekeit kívánom hatékonyan
képviselni, hiszen ezért választottak meg.
Szeretném elérni, hogy az igények kielé-
gítése – csak a valódi lehetõségek adta
korlátok között – megvalósuljon.

4. Természetesen számítok a támoga-
tásra, és ezúton is szeretném megköszön-
ni a választók bizalmát, a szavazatokban
megnyilvánult támogatást. A választások
óta közelebbi és kevésbé közeli ismerõ-
sök sokszor gratuláltak és kívántak ered-
ményes munkát. Ez a munka azonban

nem lehet eredményes és sikeres, ha nem
tudjuk közös ügyeinket itt helyben – né-
ha akár az utcán, a boltban vagy a piacon
- is megbeszélni. Várom az ötleteket és
véleményeket. Különösen örülök annak,
hogy már kaptam olyan ötletet is, hogy
mit lehetne még megvalósítani itt a 8-as
körzetben összefogva, saját munkával és
minimális anyagi ráfordítással. De szá-
momra fontos az a fajta visszajelzés is,
hogy megfelelõen látom-e el a feladato-
mat, vagy a konkrét ügyekben megtalál-
juk-e a megfelelõ megoldásokat. Hiszem,
hogy politikai beállítottságtól függetlenül
az emberek Göd javát akarják, s ez min-
denkivel jó közös kiinduló pont lehet.

Nógrádi Gergely, SZDSZ-lista
1. Épeszû em-

ber, akinek két kis-
gyereke, jól fizetõ
állása, boldog pár-
kapcsolata és töké-
letes nyugalma
van, nem kezd po-
litizálni. Kivéve,
ha olyasmit tapasz-

tal, ami tarthatatlan és tûrhetetlen! Az
utóbbi években a nyakunkra hozták a
Samsungot, illegálisan raktak le szemetet
és szippantott szennyet, kényük-kedvük
szerint töltögették föl a Duna-partot, osto-
bán és egyéni érdekek mentén készítették

el a városrendezési tervet, eladogatták az
összes fontosabb és értékesebb önkor-
mányzati ingatlant, s ha építettek is, azt
sem tisztességesen és gazdaságosan, ha-
nem sokszor a havernak passzolva a me-
lót és pazarlóan tették. A testületen kívül-
rõl az ember kizárólag dzsungelharcot
folytathat. Ezért volt fontos, hogy a gödi
liberálisok 12 év után ismét koalíciómen-
tes városatyát adhassanak, aki egyben a
Gödért rengeteget dolgozó civil Város-
szépítõ Egyesület tagjait is képviseli a tes-
tületben.

2. Úgy vélem, jelenleg a városvezetõ
testület két legfontosabb feladata: elkerül-
ni a csõdöt és feltárni a közelmúlt visszás-

ságait. A kettõ egyébként összefügg. Re-
mélem, hogy a Sándor Istvánék rossz
döntéseihez gyakorta asszisztáló Fidesze-
sek ezúttal kõkemény önkritikát gyako-
rolnak, és buldogként erednek a disznó-
ságok nyomába. Én a részemrõl így fo-
gok tenni.

3. A legteljesebb mértékben! Gödön
az SZDSZ négyszer olyan jól teljesített,
mint országosan. Ez a kiugró eredmény
azt mutatja, hogy az emberek egy jelen-
tõs része a liberálisoktól várja a megtisz-
tulást. És én ezért fogok küzdeni. Fél-
évente minden gödi háztartásba eljut
majd az SZDSZ Hírlevele, amelyben
mindent õszintén leírok a várossal kap-

csolatos aktuális történésekrõl. Ebben a
lapban mindenki megtalálhatja a telefon-
számomat, a postacímemet, de személye-
sen is bárki felkereshet.

4. A választók négyévente fejezik ki a
véleményüket egy képviselõ munkájáról,
azzal, hogy újraválasztják-e. Azt gondo-
lom, errõl nagyon korai még elmélkedni.
Segíteni azonban természetesen tudnak
nekem, mégpedig azzal, ha megtisztelnek
a bizalmukkal, és ha hisznek a képviselõ-
testület legfiatalabb tagjában! Ne feledjék:
a liberálisoké az egyetlen párt, amely az
elmúlt esztendõkben nem sározódott be
városvezetés közben, és a csapatunk léte
függ attól, hogy ez így is maradjon!

Mikesy György, VVE-lista
1. Köszönöm a

lakosság bizalmát.
Több összetevõje
volt annak, hogy je-
löltessem magam.
Mindenek elõtt
sorstársi küzdel-
mem, integrációs
törekvésem, politi-

kai érdeklõdésem és szakmai ismereteim
megosztása inspirálnak folyamatosan a
közéleti szereplésre. Ehhez társulnak még

hazai és nemzetközi, ill. képviselõi tapasz-
talataim, amiket kamatoztatni szeretnék a
város javára, továbbá felmutatni azt is,
hogy a fogyatékossággal élõ személy
ugyanolyan állampolgári joggal rendelke-
zik, mint a többi polgár és képes ellátni a
feladatokat a társadalmi elõítéletekkel
szemben is. Azaz joguk van a várospoliti-
kában részt venni, bár a választási törvény
részben nem „akadálymentes”. Ezzel sze-
retnék elõsegíteni társadalmi tudat aka-
dálymentesítését és biztatást a fogyatékos
emberek számára. Nem utolsósorban egy

olyan csapatban (Városvédõk Egyesülete)
dolgozhatok, ahol igen sokat tesznek a vá-
rosért és megbecsülik egymást.

2. Több fontos feladat (pl. adósságke-
zelés) mellett tudatosítani bennük, hogy a
majdani tervezett beruházások, fejleszté-
sek, projektek és önkormányzati rendele-
tek, határozatok végrehajtása ill. döntés-
meghozatala nem mehet uniós irányel-
vek (direktívák) figyelmen kívül hagyása
mellett. Azaz be kell vonni különféle hát-
rányos helyzettel élõ társadalmi rétege-
ket, különösen a kulcsszereplõit.

3. Erre már választ adtam az elõzõ kér-
dés kapcsán. Mindig a civil szférában mo-
zogtam. Szeretném, ha a városvezetés oly
módon szervezné meg a tevékenységet,
hogy a lakosságot érintõ kérdésekben az
érintettek idõben hozzá tudjanak szólni

4. Természetesen számítok rájuk és
igyekszem bennük tudatosítani, hogy
övék az önkormányzati terep is. Abban
kérem segítségüket, hogy minden testüle-
ti döntés elõtt mutassanak fel alternatívá-
kat, ezzel kiteljesedne a városi demokrá-
cia is.
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Rábai Zita, VVE-lista
1. A VárosVédõk
Egyesülete elnöke-
ként a célom az
volt, hogy egy
olyan csapatot jut-
tassak az önkor-
mányzatba, amely-
nek tagjai pártpoli-
tikától függetlenül,

szakértõ módon és tisztességesen dönte-
nek a város sorsáról. Ez sikerült, hiszen
képviselõként immár három, bizottsági
szakértõként pedig további három embe-
rünk dolgozik az új önkormányzatban. Az
elmúlt négy éves tevékenységünkben
senki nem találhatta nyomát semmiféle

párthoz való kötõdésnek. Ez a legjobb bi-
zonyíték arra, hogy a civil mivoltunkat
megkérdõjelezõ irományok mindössze
kampánycélból születtek. Kérem Önöket,
hogy figyelmeztessenek, ha az elkövetke-
zõ négy éves munkánkban bármikor bár-
miféle ideológiai vagy pártérdeket vélné-
nek felfedezni. Ilyet nem fog senki tapasz-
talni, ezt személyesen garantálom. 
2. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizott-
ság tagjaként a város anyagi helyzetének
felülvizsgálatában vállaltam részt, az
Ügyrendi Bizottság elnökeként pedig
sok más mellett az önkormányzat törvé-
nyes mûködéséért. Ezen túl a 2007-
2013-as pályázati idõszakra való felké-
szülést tartom nagyon lényegesnek! Saj-

nos, a 24. órában vagyunk, hiszen jófor-
mán már eldõlt, hogy mely projektek
lesznek támogathatók, és ezek között
nincs gödi! De vannak még lehetõségek
az intézményfejlesztésre, a Duna-part
rendezésére, kerékpárút-építésre és több
hasonló célra. Javasoltam az új polgár-
mesternek egy bizottságok közti, úgyne-
vezett pályázati munkacsoport létreho-
zását, ami remélem, mihamarabb mun-
kához láthat – ugyanis azt tudni kell,
hogy a régió fejlesztésére szánt források
több mint fele 2008-ig gazdára talál. Ha
tehát nem sikerül gyorsan és hatékonyan
pályáznunk, ismét lecsúszunk az uniós
forrásokról, ami – nyugodtan mondha-
tom – végzetes hiba volna.

3. Sokan kerestek meg eddig a
„VárosVédõ” és a „Hatos” képviselõi
híradónkban olvasottakkal és egyéb
kérdésekkel összefüggésben, amely
megkeresésekre a jövõben is számítok.
A véleményeket a képviselõi mun-
kánkban hasznosítjuk, azokban a kér-
désekben pedig, amely a közremûkö-
désemet igényli, minden esetben eljá-
rok. 
4. Várok mindennemû észrevételt,
ami információt szolgáltat, vagy segí-
ti a helyes döntést egy-egy kérdésben.
Telefonon és e-mailben szinte bármi-
kor elérhetõ vagyok (telefonszám:
27/331 607, mobil: 06 70 632 08 55,
e-mail: rabai.zita@varosvedok.hu).

Folytatás az 1. oldalról 
Az új polgármester programjá-

nak ismertetése során kitért a hite-
les tájékoztatás és a hatékony kép-
viselet fontosságára, a folyamatos-
ság biztosítására azzal a kitétellel,
hogy ami jó, azt tovább kel folytat-
ni, de ami rossz, attól gyökeres
meg kell válni. Értékelte a válasz-
tási eredményeket, gratulált a poli-
tikai ellenfeleknek, közös haté-
kony munkára kérte fel Õket. Em-
lítést tett a gratulációk során meg-
fogalmazott lakossági igényre,
amit a „Becsület, a Tisztesség és az
Õszinteség” fogalmaiban tükrözõ-

dik. A város helyzetét értékelve ki-
fejtette: „nem fényes a helyzetünk,
és ebben vannak felelõsségek, ami-
rõl számot kell adnunk a lakosság-
nak, hiszen ezt kérték.  Ha a mi ol-
dalunkról beszélek, a hibánk az
volt, hogy nem fogtuk le elég erõ-
sen azokat a dolgokat, amik rossz
irányba vitték a várost.„ 

A lakosság mindenre kiterjedõ,
hiteles támogatását a Gödi Körkép
átalakításával, az Inside Televízió
hatékonyabbá tételével, és a Gödi
Közlöny újbóli megjelentetésével
szándékozik megoldani. 

APolgármesteri Hivatal munka-
társaival kapcsolatban hangsúlyoz-
ta, hogy mindenkinek a munkájára
igényt tartanak, aki értelmes és
hasznos tevékenységet folytat. Eh-
hez az információkat, az eszközö-
ket biztosítják, megbecsülik a
munkájukat és elismerjük a képes-
ségeiket, de cserébe határozott és

hatékony teljesítmény várnak el.
A várossal kapcsolatos tervei

között szerepel a kertvárosi jelleg
megõrzése; az Oázis lakópark kor-
rekt befejezése lehetõleg saját erõ-
bõl, a civil szféra bevonásával; a
turizmus fejlesztése, melyet kulcs-
kérdésnek tekint…

A pénzügyi helyzet jellemzése
kapcsán tájékoztatást adott a tarto-

zások túlzott mértékérõl: a város
hitelképessége leromlott, az év vé-
géig sok kifizetést kell teljesíteni.
Az útépítéseknek is van újabb
anyagi vonzata. A Samsung-gal új
megállapodást tervez, és keresi a
lehetõséget, hogy érvényesíteni le-
hessen a cég adófizetési kötelezett-
ségét.

A testületi munka ismertetése
során elmondta, hogy a tanácsnoki
rendszert megszüntették, helyette
két alpolgármesterrel képzeli el a
testület munkáját.

* * *
A programismertetés után Nóg-

rádi Gergely kérdésére, hogy
”lesz-e következménye – akár jo-
gi is –, az elmúlt ciklusban buta-
ságból, tisztességtelenségbõl eset-
leg törvénysértésbõl elkövetett hi-
báknak”, válaszában Markó Jó-
zsef elmondta, hogy mindenki

tiszta lappal indul. Azonban, ha
kiderül valamilyen jogsértés, ak-
kor természetesen annak követ-
kezménye lesz. Most kerül sor az
Állam Számvevõszék elsõ félévre
kiterjedõ vizsgálatára, és nekik
kötelességük fellépni az ilyen ese-
tekben.

Pinczehelyi Tamás hozzászólá-
sában egyetértett képviselõtársa

felvetésével, hogy a vétkes esetek
ellen mindenképpen tenni kell.
„Mi tiszta lelki ismerettel ülünk
itt” – mondta.  A tartozások mérté-
kével kapcsolatban kérte az írásos
tájékoztatást, mivel az elhangzott
számokkal nem ért egyet.

A válasz kitért arra, hogy a
Pénzügyi Bizottság is, az OTP is
ezeket a számokat erõsített meg.
Természetesen a valós adatokat
korrekt módon fogják közölni –
biztosította a jelenlevõket a polgár-
mester.

- Ünnepi alakuló ülésen ilyen
részletekkel ne foglalkozzunk –
kezdte hozzászólását Sándor Ist-
ván, majd így folytatta: – Ha a
TESZ-nél van hiány, akkor ott kell
büntetni, ha az önkormányzatnál,
akkor ott! A költségek nagy része a
TESZ-nél merült fel.”

Az ülést vezetõ Markó József
ezután beterjesztette a két alpolgár-

mesteri tisztség SZMSZ-ben való
rögzítését, melyet a testület egy-
hangúlag elfogadott.

A testület, rövid tanácskozás
után a továbbiakra a gépi titkos
szavazás mellett döntött. 

Mivel személyi kérdésekben az
érintettek zárt ülést kérhetnek
(nem kívántak élni vele), elhang-
zott a javaslat a két alpolgármester
személyére. A gépi titkos szavazás
eredményeként a testület Dr. Bog-
nár Lászlót és Szegedi Sándort
megválasztotta alpolgármesteré. 

A bizottsági elnökök és tagok
megválasztásával kapcsolatban dr.

Szinay József jegyzõ tájékoztatta a
testületet, hogy mivel nincs itt
minden jelölt, nem tudnak nyilat-
kozni, ezért automatikusan zárt
ülésen kell a szavazást megtartani -
így zárt ülésen döntöttek szemé-
lyüket illetõen.

A Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatot érintõ, további kérdések-
re késõbbi idõpontban tér vissza a
testület. Markó József polgármes-
ter javaslatára a következõ – rend-
kívüli – testületi ülésre október 18-
án, szerdán 16.00 órakor kerül sor.

Az ünnepi üléshez méltó mó-
don, a közelgõ Nemzeti Ünne-
pünkhöz kapcsolódó szoborava-
tásról döntöttek még a honatyák. A
határozat értelmében október 25-
én avatják fel Iván Kovács László
emlékszobrát a Kincsem parkban.   

L. K.  

Alakuló testületi ülés
Eskütétellel, bizottságok létrehozásával 

vette kezdetét a munka…
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Folytatás az 1. oldalról
Ausztria független, semleges

országgá vált, kivonták területé-
rõl a megszálló szovjet csapato-
kat. Az addig Ausztriában állo-
másozó szovjet különleges had-
testet Magyarországra vonták
vissza. Az osztrák államszerzõ-
dés aláírása elõtt egy nappal, He-
gedûs András miniszterelnök ve-
zetésével Magyarország csatla-
kozott a varsói szerzõdéshez, és
ezzel új jogi állapotot teremtett a
Vörös Hadsereg magyarországi
állomásoztatásához. 1956 febru-
árjában a Szovjetunió kommu-
nista pártjának 20. kongresszu-
sán Hruscsov, a szovjet párt elsõ
titkára titkos beszédében lelep-
lezte a kommunista rendszer bû-
neit. Ezzel a kommunista rend-
szer erkölcsileg ellehetetlenült. 

1956. október 23-án, Buda-
pesten és több vidéki nagyváros-
ban tüntetésekre került sor. A kö-
veteléseket a diákság fogalmazta
meg, és a fiatalok szervezték a
felvonulásokat is. Azonnal nagy
tömegek csatlakoztak hozzájuk,
hiszen a lakosság szinte minden
rétegét súlyosan megnyomorí-
totta a társadalmi és gazdasági
élet egészét érintõ válság. Ne fe-
lejtsük el, hogy Mária országát
négy olyan nem keresztény em-
ber vezette, akiknek semmi kö-
zük nem volt a magyarsághoz.
Rákosi (Rosenfeld) Mátyás,
Gerõ (Singer) Ernõ, Révai
(Léderer) József, és Farkas
(Lõwy késõbb Wolf) Mihály. Ez
rendkívül sértõ volt az akkor
még (talán már most is) lelkiis-
meretes, erkölcsös, vallásos
nemzet számára. A fegyvertelen
tüntetõkre elõször Debrecenben,
majd Budapesten a Rádió épüle-
ténél leadott gyilkos sortüzek
hatására a magyar nép felkelt a
szovjet érdekeket feltétel nélkül
kiszolgáló, a változás elõl mere-
ven elzárkózó kommunista elit
hatalma ellen. Célul tûzte ki a
társadalom gyökeres átalakítá-
sát, a független, szabad és de-
mokratikus Magyarország meg-
teremtését. A fegyveres harc a
Rádió épülete elõtt kezdõdött,
innen terjedt tovább, majd a
szovjet csapatok beavatkozását
követõen szabadságharccá vált.

Budapesten a spontán alakult
felkelõ szabadságharcos csopor-
tok egyre szervezettebb, és fõleg
egyre eredményesebb harcot
folytattak a szovjet és magyar
csapatok ellen. A forradalom el-
sõ megnyilvánulásai közé tarto-
zott az is, hogy ledöntötték a Hõ-
sök terén álló, az elnyomást
szimbolizáló Sztálin szobrot. A
polgári lakosság szinte minden-
hol szembefordult a kommunista
diktatúrával, és mûködésképte-
lenné tette vagy felszámolta az
országos és helyi intézményeit.

Október 28-án a szovjet és ma-
gyar politikai és katonai vezetés
meghátrálásra kényszerült. Nagy
Imre miniszterelnök azonnali,
általános tûzszünetet rendelt el,
egy nappal késõbb pedig a szov-

jet csapatok megkezdték a kivo-
nulást Budapestrõl. Tárgyalások
kezdõdtek az országból való tá-
vozásukról is. 

A kormány feloszlatta a gyû-
lölt és rettegett ÁVH-t (Állam-
védelmi Hatóság) és bevonta a
kormányzati munkába az 1945
utáni idõszak koalíciós pártjai-
nak képviselõit is. Szabad vá-
lasztások megtartását helyezte
kilátásba. A forradalom alatt de-
mokratikus intézmények jöttek
létre – nemzeti bizottságok,
munkástanácsok, forradalmi, ka-
tonai tanácsok, a nemzetõrség
alakulatai, illetve a demokrati-
kus politikai pártok. Október 30-
án a Szovjet kormány nyilatko-
zatban elemezte, hogyan kívánja
módosítani a „testvéri szocialista
országokhoz” fûzõdõ viszonyát,
majd 24 órával késõbb parancsot
adott a magyar szabadságharc
leverésére. Újabb szovjet had-
osztályok lépték át a magyar ha-
tárt.

Válaszul a magyar kormány
felmondta a varsói szerzõdést,
bejelentette Magyarország sem-
legességét és segítséget kért az
ENSZ-tõl. A szovjet agresszió
megállítására azonban nem volt
képes. A külföldi segítség teljes
mértékben elmaradt! November
4-én megindult a mindent elsöp-
rõ szovjet katonai támadás,
amely november közepére meg-
törte a forradalom vívmányait
védelmezõ fegyveresek többé-

kevésbé szervezett ellenállását.
A szovjet katonai megszállás el-
len tiltakozó tömegekkel szem-
ben a Moszkva által kijelölt Ká-
dár János vezette bábkormány –
a forradalmi munkásparaszt kor-

mány – a diktatúra és a terror
minden eszközét bevetette. Foly-
tatódtak a már folyamatban lévõ
sortüzek, amelyet 61 magyaror-
szági településen hajtottak végre
a fegyveres erõk az ÁVH segít-
ségével. A halottak létszáma az-
óta sem tisztázott!

A harcok következtében Bu-
dapest 11 évvel a háború után is-
mét romokban hevert. Közel
20.000 fõ megsebesült, több
mint 2500 ember meghalt. Hoz-
závetõlegesen 200.000 ember
kényszerült elhagyni hazáját. A
szovjet hatóságok november el-
sõ napjaiban közel 5.000 fõt el-
fogtak, akik közül a KGB 860
embert – köztük kiskorú fiúkat
és lányokat is – hadifogolyként
hurcolt szovjet területre. Ma-
gyarországon a szovjet tanács-
adók utasításai alapján és segít-
ségével körülbelül 20.000 em-
bert ítéltek el, hivatalosan pedig
229 fõn hajtottak végre halálos
ítéletet. Ez a szám a túlélõk sze-
rint sokkal több volt! 1958-ban
zárt tárgyaláson, konstruált per-
ben halálra ítélték és kivégezték
Nagy Imre miniszterelnököt és
Maléter Pált, a forradalom had-
ügyminiszterét.

A forradalomnak több kiemel-
kedõ csoportja volt, de a legfon-
tosabb és legismertebb csoport a
Corvin-közben harcolt, ahol
Iván Kovács László – parancs-
noksága alatt, rövid idõ eltelté-
vel – igen komoly ütõerõvel ren-

delkezõ sereget készített fel. Az
átlag életkor 16-17 év volt, de
harcoltak 12-13 éves gyerekek
is.

Stratégiailag rendkívül fontos
hely volt a Corvin-köz, hiszen ha
a corvinisták nem állították vol-
na meg ott a beözönlõ csapato-
kat, forradalmunk lehet, hogy
pár nap alatt elvérzik. Hogy nem
úgy történt, abban igen nagy sze-
repe volt Iván Kovács László-
nak, aki Göd város díszpolgára.
Az Õ emlékére állítunk szobrot
október 25-én.

Iván Kovács Lászlót a forra-
dalmi tevékenysége alapján
1957. december 30-án kivégez-
ték. Õ a legdrágábbat, az életét
adta a forradalomért, és a nemzet
szabadságáért. Napjaink esemé-
nyei, fõleg annak elsõ napjai
rendkívül hasonlatosak az 56-os
felkeléshez. Ott, akkor a Magyar
Rádió volt a célpont, most a Ma-
gyar Televízió székházának el-
foglalása. Az 56-os szervezetek
teljes támogatásukról biztosítot-
ták a Kossuth-térieket. 
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Atovábbiakat felesége mondja el,
akivel akkor már két éve házasok
voltak.

- 1957. március 7-rõl 8-ra virradó
éjjel már ébren vártuk a rendõrséget,
mert megelõzte oket egy figyelmez-
tetõ telefon budai szomszédunktól,

Éhn József mérnöktõl, hogy keres-
tek bennünket. Egy óra sem telt el,
nagy zörgésre, dübörgésre kellett
lámpát gyújtanunk... Hárman jöttek
a bõrkabátosok, házkutatási és letar-
tóztatási paranccsal. Egyik udvarbeli
“elvtársukat” kérték fel tanúnak.
Fegyvert kerestek pincében, padlá-
son, lakásban. Talán annak a “rendes
elvtársnak” köszönhetõ, hogy nem
rejtettek el valahová õk maguk egy
fegyvert.

Nekem mozdulni sem volt szabad
ezidõ alatt. Sajnos a konyhai szeme-
tesben rátaláltak a sok-sok értékes
röpcédulára, amit a Forradalom ide-
jén gyujtöttünk, s amelyeket a fogd-
megek megérkezése elõtt dobtam
oda, abban a reményben, hogy elke-
rüli figyelmüket. Jegyzõkönyvet
írattak alá velünk, s közölték, hogy
férjem öltözzön, mert elviszik. Hogy
hová, azt nem tudhattuk. A Szentlé-
lek világosította meg az elmémet,
hogy kényelmes cipõbe és meleg ru-
hába öltöztessem férjemet. (Falnak
fordulva és hidegben sokat kellett
állniok!) Kábult fejjel reggelig fe-
küdtem nyitott szemmel, munkába
mentem, s azon gondolkodtam, ho-
gyan, hol kezdjem férjem keresését.

3 hétig mindhiába kerestem! Jár-
tam a Gyujtõfogházban, a Fõ utcai
Ügyészségen. Fohászkodtam, hogy
csak ott rá ne találjak, mert azt be-
szélték: aki oda kerül, azt kihallgatás
nélkül halálra ítélik. Vácról sínautó-
val vittek a vasutasok Aszódra –
megértõek voltak, nem kérdeztek
semmit. Majd autóbusszal
Kistarcsára utaztam, onnan Buda-
pestre, a Zalka Máté Katonai Lakta-
nyába. Végül 3 hét után mégis a
Gyujtõben találtam rá. Ekkor már
csomagot is adhattam be neki.

Késobb mesélte, hogy a börtön si-
vár életét a rabtársak igyekeztek egy-
más számára elviselhetobbé tenni.
Amikor például néhány napig VIII.
kerületi, vagány cigányfiúkkal volt
összezárva, ok alaptermészetükkel
ellentétben nagyon figyelmesen és
elmélyülten hallgatták a fizikai jelen-
ségekrol tartott eloadásait. Ez férjem
számára nagy élmént jelentett. Egy
gimnáziumi földrajztanár azzal szó-
rakoztatta társait, hogy a ‘3o-as
évekbeli nagy kalandjáról mesélt: te-
herhajókon tett földkörüli utat, amit
hajófutoként és alkalmi kikötoi rako-
dómunkásként keresett pénzbol “fi-
nanszírozott”. O volt Teichmann
Vladimir, akit 5 hét elteltével néhány
rabtársával együtt kiengedtek. 

O keresett fel engem egyetemi
munkahelyemen, hogy hírt és üzene-
tet hozzon férjemtõl. Azt is elmond-
ta, hogy hozzá hasonló, tiszta ember-
rel nemigen találkozott (a többiek
kalandjaikról beszéltek, míg o sze-
relmes verseit írta...). Az eset az
egyetemen úgy tudódott ki, hogy
eloször egy hasonló nevu kol-
léganomhöz irányították Teichmann
urat....

7 hét eltelte után az én párom is
hazajött. Szerinte a kihallgató tiszt
szimpatizálhatott a Forradalommal.
Talán annak köszönhette, hogy bün-
tetés nélkül kiengedték. Ugyanis a
tanúk által ellene felhozott vádpon-
tokat egyenként felolvasta, majd
minden esetben hozzáfuzte a bizo-
nyíthatóságuk esetén fennálló bünte-
tési tételt. Mindezt nyugodt hang-
nemben mondta, nem vallatta, nem
félemlítette meg férjemet, és elfo-
gadta a válaszait. Ítélet nem is szüle-
tett. 

Következménye azonban volt az

esetnek – az elozetes letartóztatás-
nak. A kutatóintézetbol már a letar-
tóztatás elott elbocsátották. Szabadu-
lása után több mint 30 helyen próbált
mérnöki munkát találni; sehol nem
járt sikerrel. Állást végül több hét
után kapott egy szövetkezetnél
üzemadminisztrátori feladattal.
1960-ban került vissza “hivatásába”,
amikor is az Országos Húsipari Ku-
tatóintézet tudományos munkatárs-
ként alkalmazta. 

Sorsunk rendezodött, boldog csa-
ládi életet élünk gyermekeinkkel,
unokáinkkal. A múlt emléke azon-
ban bennünk él, hat érzelmeinkre, és
néha félelmeink is kiújulnak. Bízunk
Magyarország demokráciájának
fegyverropogás és emberáldozatok
nélküli megerosödésében!

B-NÉ

Versek a börtönbõl...
Aversek szerzoje inkognitóban szeretne maradni. 54 évig Budapesten élt, de negyven éve köze van Gödhöz, két éve végleg kiköltözött Alsógödre. 1956 októberében fi-
atal bányagépészmérnökként a Bányászati Kutatóintézetben dolgozott. AForradalom idején beválasztották a Forradalmi Bizottságba, majd novemberben a forradal-
mi szellemben újjáalakult intézeti szabad szakszervezeti bizottság titkára lett. Ilyen minoségében környékezte meg ’57 januárjában az akkor alakult MSZMP bizott-
sági titkáregyüttmuködési ajánlatával, melyet o megtagadott. Tette ezt a következmények teljes tudatában. Aharcokban elvbol nem vett részt, mert úgy gondolta, hogy
a politikai küzdelemre alkalmas ugyan, de emberéletekrol nem dönthet, nem léphet fel embertársai ellen. Ezek után 1957. március 8-ra virradóra letartóztatták. On-
nan késobb egy levelet tudott hivatalosan hazaküldeni, verseit pedig szabadulásakor csempészte ki. 

Óh,
reménység…
Óh, reménység
Földreszállt angyala
Jöjj közénk s maradj itt
velünk,
Oltsd belénk 
S tápláljad a hitet,
Hogy egy-két nap még
És otthon leszünk!

Adj erõt, hogy
A gyengeség ne tudja
Vasmarkába fogni a
szenvedõt,
S aki nem bûnös,
Kiszabadulhasson
Még a teljes
„Becsavarodás” elõtt!

Add, hogy végre
Meghallgassuk,
Amint szól a felügyelõ:
Ix Ypszilon
A zárkából
Teljes cuccával
Elõ!

Óh, reménység,
Add végre kezünkbe
A hõn áhított bûvös cédulát,
S részesíts bennünket
Magasztos érzésben:
Érezze mindenki
Az utcán magát!

Bp., 1957. ápr. 8.

Elkeseredés

Milyen közel vagy, és mégis
milyen messze 
Te édes kis Klárim, minden-
em!
Te tán nem is tudod, hogy
milyen borzasztó
E bizonytalanságban szenved-
nem.

A rácson keresztül látni a vil-
lamost,
Amely már az élet, a szabad-
ság.
De mikor jön el végre, hogy
valamelyik kocsin
Vadul vágyó szívvel mehetek
Tehozzád?

Az ajtón keresztül hallani,
amint lent
Szabadulóknak intézik ügyeit.
S szorongó szívvel várom
nap-nap után
Hogy végre a házi engem is
lehív.

De a hívás késik, a napok meg
telnek.
Egyre jobban marja
bennsõmet a kétség,
Egyre szomorúbban gondolok
Tereád,
S egyre távolodsz Te, s Veled
a reménység.

Mily elérhetetlen és távoli
most mindaz,
Ami nem is olyan rég még
hétköznapi volt:
Az a sok szín, szépség, melyet
Te jelentél 
Lelkemben már csak satnya,
szürke folt.

Milyen közel vagy, és mégis
milyen messze!
Mennyi erõt adna egy ölelés!
Hited és bizalmad belém is
átszállna,
S mindjárt könnyebb lenne e
sivár szenvedés! 

Bp., 1957. ápr. 10.
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A Fel-
vidékiek
B a r á t i
Köre és
v e z e t õ -
jük, Len-
gyel Er-
z s é b e t

szívesen hívnak mindenkit, aki a
mai országhatáron túlról érkezett
közénk. Nem csak a felvidéki, de a
délvidéki, kárpát-aljai vagy erdélyi
származásúakat is nagy áhítattal
hallgatják sorsuk elbeszélése köze-
pette. Szommer Józsefet, akit szob-
rairól ismer Göd és a Dunakanyar
(valamint Újpest és a Budapesti
Vasutaskör) kiállításjáró közönsége,
köztiszteletnek örvendõ vendégként
üdvözölték.  Elõzõ lapszámunkban
közöltük a hírt, hogy 85. születés-
napján köszöntötték is õt dr. László
Domokos, Göd Önkormányzat Kép-
viselõtestülete közmûvelõdési bi-
zottságának elnöke és Hamarné Kis-
martoni Adrienn, a Polgármesteri

Hivatal kulturális fõtanácsosa jelen-
létében.

Így magyarosan „Sz”-szel –
Szommer. Sváb apa, székely anya
gyermeke. Szilágy – volt Zilah –
megyében, Tasnádon született
Nagykároly és Szilágysomlyó kö-
zött. – Nagymamám még németül
imádkozott, apám már egy szót sem
tudott azon a nyelven – mesélte
Szommer József, aki római katoli-
kus magyar iskolába kezdett járni. A
hat fiú és egy lánytestvér nem re-
ménykedhetett értelmiségi pályá-
ban, valami pénzkeresõ szakma után
kellett nézniük. Õt a 7. osztály fél-
idején, német hangzású neve miatt
áttették a román iskolába. 

Az elemi után 5 évre elszegõdött
Keresztessy Sámuel festõ- és ipar-
mûvész mellé, aki templomberende-

zéseket tervezett és készített. – A
múlt század 30-as éveiben a román
állam igyekezett támogatni az orto-
dox templom-építkezéseket, volt
megrendelés bõven. S bár régen a
mûvészeteket is mesteremberektõl
tanulták, azért annak ára volt… – So-
káig csak takarítottam! – emlékezett
a vendég. Ám eljött az idõ, amikor
felismerhetõvé vált tehetsége, s kita-
nulhatta a faszobrászatot. Ezzel ala-
pozta meg késõbbi alkotói pályáját.

1940-ben a magyaroké lett Erdély
azon része, volt fontosabb tennivaló,
mint az egyházi beruházások. ’41.
pedig már háborús idõszak volt ott
is. A fiatalember kénytelen volt rá-
kospalotai nagynénje révén Buda-
pesten munkát keresni. Újpesten
Müller Nándor bútorgyárában bútor-
faragással foglalkozhatott. 

’42-ben, már katonaként gépkoc-
siszerelõt képeztek belõle, de sze-
rencsével járt: Voith Lajos parancs-
nok az egyébként favázas jármûve-
ket javító asztalosok mûhelyébe tet-

te. – Szabadidõben képkerete-
ket faragtam. Egyet szemé-
lyesen vihettem el Mészáros
Ági színésznõnek, parancsno-
kom feleségének, aki meg is
vendégelt!

1944-ben, a nyilaskeresztes
hatalomátvétel idején
Szommer József megtapasz-

talta, hogy magyar emberek lövik
egymást. Voith parancsnok katonái-
val együtt az ellenállási mozgalom
Sólyom-csoportjához állt. Sólyom
Lászlót, a nyilasok elleni földalatti
mozgalom magas rangú tisztjét ké-
sõbb, koholt vádak alapján kivégez-
ték – a Farkasréti temetõben nyug-
szik.

A fõvárosi harcok elcsendesedtév-
el tanúja volt az elesett lótetemekbõl
álló éléstárnak, a túlélési reflexek
mûködésének. Már az oroszok fenn-
hatósága alatt társaival, vöröskeresz-
tes jelvényt viselve (õ törött kézzel)
próbált a munkaszolgálatosokat be-
gyûjtõk látókörébõl kikerülni. Több-
ször elkapták õket, csellel többször
„meglógtak” – hála a szláv nyelvet

beszélõ ruszin katonatársuknak. El-
határozták, hogy ki-ki haza megy. A
jó tanácsot –, hogy vonatra semmi-
képp ne szálljanak – megfogadva 2
hétig gyalogoltak Debrecenig, majd
õ Érmihályfalván át, aknazáras terü-

leten keresztül jutott a kétnapi járás-
ra levõ Tasnádra. Rossz hír várta.
Két testvére eltûnt, (megint csak a
név miatt) kiadták az oroszoknak há-
rom bátyját. 2-3 év múlva kerültek
haza munkaszolgálatból.

Szommer József ruháiért jött vis-
sza nagynénjéhez, de itt is ragadt.

Hívták a megalakuló „demokratikus
hadseregbe”, ahol 6 hónapot bírt
gépkocsivezetõként, majd leszerelt.
Mûszaki hadosztályparancsnokát,
Pálffy Györgyöt késõbb a Rajk-per
kapcsán végezték ki. 

1947-ben a Landrer Jármûjavító-
ba került, a MÁV-hoz, ahol 63 éves
koráig, 1984 végéig dolgozott, mi-
közben vasúti szakvizsgát tett és el-
végezte a faipari technikumot is. 

Munkája mellett, három évtize-
den keresztül a Vasutas Képzõmû-
vész Kör tagjaként mestere
Kirchmajer Károly volt. Igazi mûhe-
lyekként mûködtek ezek a közössé-
gek – elismert, sikeres mûvészek
irányítása mellett. A vállalatok az
anyagi hátteret biztosították. Cseré-

ben néha – történetesen itt vasúti –
helyi témát is fel kellett dolgozni.
Így született a Kürtös címû szobra, a
vonatot hajdan indító vasutasról,
vadnarancs fából. Körtébõl van fu-
volása, tölgybõl bendzsósa. A vasúti
tisztképzõnél egy, a Keleti Pályaud-
var érkezési csarnokában két, méter-
nél nagyobb bronz alkotása áll ma is
SZ. J. monogrammal. A vasutat jel-
képezõ, sok ezer példányban elké-
szült régebbi szárnyaskerék-plakett
eredetije is az õ keze munkája. Vá-
cott, a vasútállomás épületén napja-
inkig fennmaradt az a régi szimbó-
lum. Távírász kisplasztikájából ván-
dordíj lett.

1969-ben költözött Gödre, a kis-
erdõ mellé, egy itteni szobrászkodó
vasutastárs, Sziklai Gyula ajánlásá-
ra. Ma is ott él.  A kõbõl készült
gyermekfej eredetije – unokája – ma
26 éves. Az „utolsó vacsora”-témát
a Michelangelo-i festmény alapján
faragta fába. A katolikus templomba
dióból rendelt tõle Szent-Antal
szobrot két hívõ testvér. Az erdõ fái
közt elpusztult, öreg törzsbõl fara-
gott baglyával találkozhatunk.

Õszinte szavakkal mondott kö-
szönetet a meghívásért, elnézést kér-
ve szabadkozott a meghívóban sze-
replõ „szobrászmûvész” szóért, s el-
mondta: – Én úgy tudom, mûvész
az, aki fõiskolát, egyetemet végzett
– vagy akirõl mások – hozzáértõk –
érdemei mellett mondják, állítják… 

KISS-KÁSA ÉVA

Szommer József és szobrai
A felvidékiek körében mesélt életérõl

Szemben 
a halállal
Ha jön a halál kiröhögöm
Pedig van hozzá sok közöm
Jött felém már réges-régen
Mikor vérhas gyötört engem
Aztán jött a háborúban
Azt is valahogy megúsztam
Jött a motorbalesetem
Mikor eltört bordám, kezem
Jött a magas vérnyomással
Szívem ritmuszavarával
Tudom, egyszer eljön végleg
De küzdök ellene, míg élek
Tudom, gyõztes csak te leszel
Mert te mindenkit elviszel
De ha mindenkit elviszel
Akkor munkanélküli leszel
Aztán jön a te halálod
Kár, nem élem meg, Te átok!
Ha jó Isten kegyes hozzám
Szép angyalok várnak fenn
reám!

SZOMMER JÓZSEF
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A népmese napján mégis
mihez kezdjünk magunkkal?   

A házimanók kitakarítják a
könyvtárat, a lidércek gyertyát
gyújtanak, a koboldok pedig
kupacba hordják az aranyunkat,
de mégis-mégis kéne még vala-
mi.

„Hát ahogy tanakodtak, ahogy
gondolkodtak”, lelkes kollégák,
szülõk és gyerekek dugták be
fejüket az ajtón, kezükben
kalandos utazások, égi
tünemények, verseskötetek, leg-
endák halmai, amelyek minde-
gyikét Marika néni gondosan

megsimogatva elrendezte az asz-
talokon, és azt mondta : Legyen
kiállítás!

És lett kiállítás. Szeptember
26-án nyitott a program Csíki
Virág, 7. b. osztályos tanulónk
mesés elõadásával, és az érdek-
lõdõk két héten át gyönyörköd-
hettek negyven gyûjtõ és
meseszerzõ 230 kötetében.

Olyan könyvek kerültek a
kezükbe, mint Arany János albu-
ma Zichy Mihály illusztrációival
1898-ból; Hogy lett Árva
Jankóból a Törpék királya – egy
1919-es kiadás, Benedek Elek
Aranykönyve, Andersen,
Grimm, Illyés Gyula, Bodó
Béla, Jókai Mór… De ki tudná
mindet felsorolni!

Akik nemcsak egy pillantást
vetettek erre a csodálatos biro-
dalomra, de bele is lapoztak
néhány könyvbe, a kézzel írott
ajánlásokból egész csalá-
dregényt olvashattak ki, melyek
az elmúlt században kezdõdtek
egy nagynéni, egy nagyapa
gyöngybetûs bejegyzésével, s
1939-en át eljutottak egy ötéves
kislány kezébe. 

A kiállítás immár véget ért. A
mesék visszaültek a gyerekek
polcaira, a manóink újra takarí-
tanak. Kicsit szomorú most a
könyvtár. Ennyi szépség nélkül.
De valami ebbõl azért itt maradt
velünk: „…nagy vigasságban
éltek, amíg meg nem haltak.”

Volt egyszer, ahol éppen volt
Mesekönyv-kiállítás a Huzella iskolában

A kisfiam miatt kezdtünk el a
klubba járni, mert úgy gondoltam, jó
volna neki a társaság; mivel én itthon
vagyok, ha akarnám, se tudnám õt
bölcsõdébe adni. De az én fiamra is
igaz: „GYERMEKNEK GYERMEK
A PAJTÁSA”. Amikor odaérünk a
klubba, alig várja, hogy cipõt cserél-
jünk, már, szalad is játszani – élvezi a
társaságot és a játékokat: itt olyasmi-
vel is játszhat, ami otthon nincs. Ha-
zatérve azután napokig emlegeti kis
pajtásait – jobban tudja a gyerekek
neveit, mint én.

Nekem nagy könnyebbség ez a
nap (kéthetente, pénteken). Erre a
napra nem tervezek házimunkát – ez
a nap pihenés a számomra. Itt nem
kell minden másodpercemet odafi-
gyeléssel töltenem, mert a kisfiam
azonnal beveti magát a gyerekek kö-
zé, az Otthon Segítünk Szolgálat ön-
kéntesei figyelnek rájuk, - én így
kedvemre beszélgethetek, kézmûves-
kedhetek.

Nagyon szeretem ezeket a „kreatív
foglalkozásokat”. Ötletes kis dolgo-
kat barkácsolhatunk itt – én mindent
szívesen kipróbálok. Már csak azért
is, mert otthon is örömmel bütyköl-
nék, ha volna rá idõm, – arra pedig,
hogy a gyerekekkel együtt barkácsol-
jak, még pár évet várni kell. Amellett,
hogy én nagyon élvezem a foglalko-
zásokat, fiamnak is tetszik, amit csi-
nálok. Néha még „segít” is (ha nem
melegszik bele nagyon a sátorban
bujkálásba) – de mindent számon
tart. Otthon szívesen játszik a klub-
ban készített egyszerû játékokkal, a
szobájába kéri az elkészített dísztár-
gyakat, és ha valami elkeveredik,

biztosan keresi néhány napon belül.
A minap a Valentin-napra készített
szív alakú tartókat szedte elõ valame-
lyik polcáról és belerámolta a kisau-
tóit.

Nem utolsó sorban pedig nagyon
élvezem a hasonszõrûek társaságát, a
tapasztalatcseréket, ötleteket, a jó be-
szélgetéseket és a körülöttünk nyüzs-
gõ gyerekeket, akik, ha megunják a
játékot (vagy kicsit elfáradnak), nem
egyszer „zsúrt” szerveznek maguk-
nak, megosztva egymással ropit,
kekszet, kölesgolyót; –ülnek az asz-
talnál, mint a felnõttek -; nagyon jó-
pofák.

Most, hogy a pici lányom megszü-
letett, megszervezem, hogy otthon
tudjam õt hagyni, amíg a „nagyfiam-
mal” a klubba megyünk. Az elsõ oltá-
sok után aztán, remélem, a két gyer-
kõccel is mehetünk majd. Nagyon bí-
zom benne, hogy a lányom is hama-
rosan megtudhatja, mi is az a Mama-
klub (ahogy a fiam mesél róla).

Nekünk ez nagyon fontos, már
csak azért is, mert itt van helyben,
nem kell utaznunk azért, hogy az
egész család jó társaságban lehessen.
Itt mindannyian találunk ÖRÖMÖT,
TÁRSASÁGOT, és, ha szükségünk
van rá, akkor a védõnõk, a tapasztal-
tabb anyukák vagy az Otthon Segí-
tünk Szolgálat önkéntesei révén JÓ
TANÁCSOT, BIZTATÁST is.

A levelet író anyuka rendszeres
résztvevõje a pénteki klubfoglalko-
zásoknak. Nevét az Otthon Segítünk
Szolgálat szabályai miatt nem közöl-
hetem. Viszont Önt is szívesen látjuk,
ismerjen meg bennünket személye-
sen!

Miért jó a mamaklub?

A Lenkey úti óvodában szeptem-
ber 29-én rendeztük meg a hagyo-
mánnyá vált Mihály-napi Vásárt,
amely idén is sok látogatót von-
zott…
Az óvoda udvarát “ igazi piaccá”
varázsoltuk, ahol a szülõk és az
óvó nénik által készült több mint
százféle portékát igazi standokon
árultuk.
A vásárt óvodánk vezetõje,

Feszler Gézáné nyitotta meg ked-
ves köszöntõ szavaival. Ezt köve-
tõen az óvoda dolgozóiból álló
énekkar az alkalomhoz illõ han-
gulatot tükrözõ népi ruhákban
énekelt mókás, vidám dalokat. Az
iskolába menõ nagycsoportos

óvodások különbözõ dalos játé-
kokkal, csúfolókkal és tánccal bú-

csúztatták a nyarat. Végül táncra
perdült az óvoda apraja-nagyja, és
kezdetét vette a táncház.
A mûsor után a sokszínû vásárfiá-
ból mindenki kedvére válogatha-
tott. E jeles napon nyitottuk meg
az Óvodai Õszi Galériánkat, ame-

lyen Vertel Andrea keramikus mû-
vész és Kata lánya szebbnél szebb
munkáit tekinthették meg a gyere-
kek és szüleik.
Ez úton mondunk köszönetet
László péknek az önzetlen támo-
gatásért.
Reméljük, hogy jövõre ugyan-
ilyen sikeres lesz a Mihály-napi
Vásár, ami a hagyományok sze-
rint az õsz kezdetét jelzi.

GÖD LENKEY ÚTI ÓVODA

KOVÁCS ANNAMÁRIA

Ovis Mihály-napi vásár



Három osztályban 
45 kisgyermek kezdte meg 

a tanévet

AKolping – vagy ahogy a szervezõk és a
szülõk nevezik, a „Búzaszem” – iskola
idén szeptemberben immár harmadszor
tartotta tanévnyitóját. A 2004-ben indult
intézménybe az új elsõ osztályosok belé-
pésével már három osztályba összesen 45
tanuló jár. ANagykõrösi Kolping Katoli-
kus Általános Iskola Gödi Tagintézmé-
nye mára kinõtte a református és a katoli-
kus közösségi házat, szeptembertõl két
osztály – benne összesen harminc nebuló
– a Huzella Tivadar Általános Iskola ke-
zelésében lévõ Walch-épületben mûkö-
dik. Az elsõsök továbbra is a katolikus
közösségi teremben koptatják a padokat,
õk tizenöten vannak.
AWalch-épület „belakása” a szülõk, a pi-
arista szakiskolások, és mestereik áldoza-
tos munkájának lett eredménye. Õszre
majd’ 2 millió forint értékû munkát vé-
gezve felújították a tantermeket, a beru-
házás költségét közel két év alatt „lakják
le”. A szakmunkában Nagy László mes-
ter vezényletével Kovács Zoltán,
Országh Gergely, Erdélyi Norbert, Barna
Norbert és Erdélyi Tamás vettek részt; de
hálás említést érdemel Tóth Sándor asz-
talosoktató is, aki tanulóival évrõl-évre
sámlikat készített a kisiskolások részére.
Az iskolai oktatás-nevelés minõsége a
szülõi közösség áldozatkész összefogá-

sán túl a tanítók gondos kiválasztásán is
alapszik. Az új tanévben a nagyobb osz-
tályok tanítói – Gulyás Orsolya, Bárdosy
Gyöngyvér, Deák Erzsébet és Józan Ág-
nes – mellé új pedagógusok csatlakoztak.
Az elsõsök új délelõttös tanítója, Dobai
Borbála idén végzett a Zsámbékról nem-
rég Vácra költözött katolikus tanítókép-
zõben, õt húsz jelentkezõ meghallgatása
után választották ki az iskola vezetõi.
„Bori néni” jelen volt a tavalyi kézmûves
foglalkozásokon és táncházakon, s ottho-
nukban is meglátogatta a gondjaira bízott
gyermekeket és a családokat. Délután
Hanusovszky Katalin, Bori néni egykori
csoporttársa foglalkozik a gyerekekkel. 

Új mûvészeti iskola 
Gödön – Szilvay-módszer

a zeneoktatásban

A Kolping iskola alapítói elsõ pillanattól
kezdve úgy gondolták, hogy a zene – fõ-
ként a népzene – a mindennapos erkölcsi-
szellemi nevelés része. Éppen ezért az is-
kolába járó gyermekek az alapvetõ kész-
ségtárgyakon, a képzõmûvészeti és drá-
maórákon túl, a heti néptánc mellett
hangszeres zenét is tanulnak. Ami tavaly
kiegészítõ elem volt, mára intézménye-
sült: idén szeptembertõl a szolfézs- és a
hangszeres képzés egy különálló, de mû-
ködésében – órarendjében és szellemisé-
gében – teljesen az általános iskolához il-
lesztett mûvészeti iskola keretén belül
mûködik. Mint maga a gödi Kolping
„Búzaszem”, ez az iskola is egyelõre tag-
intézmény, ám a tervek szerint jövõre már
önálló lehet.
Az elsõsök furulyáznak, másodiktól pe-
dig klasszikus vagy népzenei ösvényt vá-
lasztanak, ahol hegedülhetnek, zongoráz-
hatnak, gitározhatnak, fuvolázhatnak,
akár dudázhatnak is. A zenetanítás mód-
szertani alapja a „színes húrok”-módszer,
melyet a korábban Finnországban élõ
magyar zenepedagógus testvérpár,
Szilvay Géza és Csaba dolgozott ki. A
gyermekbarát módszer alapján évtizede-
kig tanítottak a skandináv országban, a
helsinki iskola mintájára a világban is jó
néhány helyen létrejött egy-egy „színes
húrok” iskola; most a gödi Kolping isko-
la is csatlakozott e népes táborhoz. Atest-
vérpár idõsebb tagja, Szilvay Csaba köz-
ben hazaköltözött, most Gödön él, baráti
segítsége biztos szakmai alapot jelent
Göd új mûvészeti iskolájának. A „Búza-
szembe” érkezõ gyermekek idén már
egyben beiratkoznak a mûvészeti intéz-
ménybe is, amely jövõre a képzõmûvé-
szet felé is nyitni kíván.

Elfogadták 
a szerkezeti tervet 
– épülhet az iskola

Göd városának közgyûlése szeptember
elején – nyolc hónap elõkészítés, majd ci-
vil egyeztetés után – elfogadta a Szakács-
kert és környékének szerkezeti tervét, így
megnyílhat a lehetõség az iskola építése
elõtt. Aterv elkészítésének 3 milliós költ-
ségébõl 1,5 milliót a Magyar Kolping
Szövetség fizetett ki. Most az iskolaszer-
vezõkön a sor: a végleges tervek benyúj-
tása után építési engedélyért kell folya-
modniuk, ezzel párhuzamosan el kell
kezdeni a forrásgyûjtést. Aszülõi és a gö-
di közösség eddig – munkával és konkrét
anyagiakkal – kb. 6 millió forintot fordí-
tott az iskolára, ezért úgy tûnik, lesz anya-
gi erõ a nagyobb lépték megvalósítására
is. No és ott áll jó példaként a templom és
a közösségi ház felépítése is!
A közösség a közelmúltban adományo-
kat kapott az önkormányzati képviselõk-
tõl és a polgármester úrtól is. Sándor Ist-
ván ki nem vett szabadságai után járó

pénzének egy részét – 700 ezer forintját –
adta az iskolának, Horváth Viktor és
Kovacsik Tamás képviselõk pedig saját
körzeti pénzükbõl ajánlottak fel 100 ezer
forintot. 

Készülnek a Szakáts-kert kertépíté-
szeti tervei

A Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és
Településépítészeti Tanszékének negye-
dik évfolyamos hallgatói egyhetes mû-
helygyakorlat keretében készítették el a
Szakáts-kerti Búzaszem Kolping Iskola
kertépítészeti ötletterveit. Közel harminc
magyar és külföldi egyetemi hallgató és
azok konzulens tanárai összesen nyolc
tervezõcsapatban dolgoztak a rajzokon,
dokumentumokon. Az ötlettervek ismer-
tetésére szeptember 15-én került sor az
Alsógödi Katolikus Plébánia közösségi

termében. A magas színvonalon prezen-
tált értékes elképzelések kiváló kiindulási
alapként szolgálhatnak majd a végleges
tervek elkészítéséhez.

Labdával 
a Búzaszem Vándorkupáért

Sportosan – is – kezdték a „Búzaszemes”
családok az idei tanévet. Szeptember
utolsó hétvégéjére labdarúgó kupát szer-
veztek az iskola vezetõi, melyen kicsik-
nagyok alkotta vegyes csapatok „rúgták a

bõrt” az elsõ alkalommal kiírt Búzaszem
Vándorkupáért. Négy csapat versenyzett,
egy csapatban kettõ-négy család szere-
pelt, mindenkit egybevéve összesen kö-
zel hatvanan voltak a Szakáts-kerti házi-
bajnokságban szereplõ labdazsonglõrök
és nézõk. Minden résztvevõ egy családi-
as sportélménnyel, no és egy oklevéllel
gazdagodva tért haza, a gyõztes termé-
szetesen fél évre az aranyszínû Búzaszem
Vándorkupát is magáénak tudhatja.

Nógrádi szüret

A családi programok a következõ héten
tovább folytatódtak, ezúttal egy börzsö-
nyi szüretnek lehettünk részesei. Közel
húsz család választotta szombati prog-
ramjának, hogy a városoktól távoli nóg-
rádi dombok napsütötte lankáin a szõlõ-
termesztés eme „hálás” elfoglaltságának

hódoljanak. A kisiskolások egy õsi ma-
gyar hagyományos mesterséggel ismer-
kedhettek, míg szüleik – természetesen
munka utáni jutalomként – a tavalyi ter-
més édes ízeit élvezhették. Az amúgy vá-
rosi gyerekeknek az egyik legnagyobb él-
ményt talán mégis „Bogár” jelentette, aki
már-már a település talán egyik utolsó
igavonójaként – paciról lévén szó – a ter-
més elszállítását kapta napi feladatnak…

HORVÁTH SZILÁRD – 
LÁZÁR LÁSZLÓ – VASVÁRI FERENC
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A Gödi Kolping Család szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a  so-
ron következõ éves közgyûlésére, me-
lyen új tagok felvételére is lehetõség
nyílik.
A közgyûlés idõpontja: 2006. novem-
ber 09-én 18.00. órai kezdettel,
helyszíne: a Gödi Katolikus Szent Ist-
ván Plébániatemplom közösségi ter-
me.
A német Adolf Kolping 1800-as évek-
ben elindult irányzatának magyar kö-
vetõi – így a gödi szervezõdés is – a ke-

resztény értékrenden alapuló közösségi
programok, családi kulturális és sport-
események szervezését tûzték ki egyik
fõ céljukként, tevékenységük során ki-
emelten fontosnak tartva a magyar ha-
gyományok õrzését, felelevenítését. A
Gödi Kolping Család 2004-ben alakult
meg, a szervezet jelenleg 21 családot
számlál.
Szeretettel várjuk jelenlegi és jövendõ-
beli tagjainkat!

Karosi Ottó,
a Gödi Kolping Család elnöke

Új tagokat vár a Kolping
Meghívó közgyûlésre

Három osztályban 45 kisgyermek
A Gödi „Búzaszem” Kolping Iskola hírei
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Kedves Szerzõk!
Számosan vannak itt Gödön alko-

tók, akik a maguk módján, a képzõmû-
vészet eszközeivel is igyekeznek vala-
miféle értéket létrehozni. Igen széles
skálán szólalnak meg, kisebb-nagyobb
ívû, más és más pályán futnak, s min-
denkinek megvan a maga helye. Bár-
hol is kukkantanánk be egy helyi kö-
zösség mûvészeti életébe, ugyanezt a
képet látnánk. Ez konstans állapot,
amely nagyjából a XIX. század utolsó
harmadától, az impresszionizmus
megjelenésétõl létezik. Akkor bomlott
meg elõször az akadémikus, „hivata-
los” festészet mindent meghatározó
szerepe. Monet, Renoir, Gauguin,
majd Cézanne mellett, példaként emlí-
tendõ „vámos” Rousseau iskolázatlan
technikája, naiv festészete, amelyet ké-

sõbb a szürrealisták festészetük alapja-
ként említenek.

Tudni kell azonban, hogy amíg a szür-
realisták intellektuális alapra helyezték
festészetüket, addig a volt vámtiszt, aki
akkor kezdett el festeni, amikor negyven
éves korában nyugdíjba ment, egyszerû-
en csak az érzés kifejezõ erejében bízott.
Talán nagyképûségnek tûnhet Göd város
kortárs alkotóit összevetni a kétségbe-
vonhatatlan elismerést szerzett géniu-

szokkal, de hát a mi kis pocsolyánk, ami-
ben úgy fickándozunk, mint valamiféle
ebihalak, bizony része ennek a nagy
egésznek. Elvileg ma is, itt is születhetnek
akár zseniális értékek is!

Bármit is gondolunk ma magunkról,
nem az számít. Hanem az, amit majd az utá-
nunk következõk gondolnak rólunk… Ezért
mindannyiunknak alázatosan kell figyel-
nünk kis pocsolyánkat! Mindenkit, aki ben-
ne lubickol, mindent, ami benne történik.

Egyszer egy évben, egy „Gödi Tárla-
ton”, akár minden, „kis” és „nagy” fes-
tõ, szobrász stb. –   magukat profinak val-
lók vagy mások által outsidernek titulált
alkotók – nyugodtan megjelenhetnek
egymás mellett. A városnak jár egy ilyen,
mindent és mindenkit átfogó esemény. Az
értékelést bízzuk a közönségre!

Jómagam sok mindennel nem értek
egyet, amit a város eddigi vezetése mû-
velt, vagy inkább nem mûvelt, a kultúra
és a mûvészetek kapcsán, s semmit nem
igazán kívántam eddig kiállítani munká-
imból mindaddig, amíg nem történik
kedvezõ változás e téren. Mégis, mint
egy a sok között, ott kellett lennem e tár-
laton, ami leginkább az érdeklõdõ pol-
gárokat invitálta.

VASS ISTVÁN

A Gödi TárLatról
Szeptember egyik szombat délutánján, a József Attila Mûvelõdési
Házban került sor a Gödi TárLat nevet viselõ kiállítás megnyitójára,
melyre Határiné Koczka Ilona, számos hasonló közelmúlt esemény
szervezõje toborozta a bemutatkozókat. Az alkotásokat pedig, már hagy-
ományosan, Garró G. András festõmûvész rendezte össze. 

Szeptember 16-án a város képzõmû-
vészei összegyûltek a Kincsem-épület
Duna felõli falánál, amelyen elhelyeztek
néhány, a témához kapcsolódó alkotást.
Ott voltak barátaik, ismerõseik és mind-
azok, akiknek fáj, hogy ez a nemcsak he-
lyi, de országos, sõt mondhatni Európai
jelentõségû komplexum a szemünk láttá-
ra válik romhalmazzá, építõanyag lelõ-
hellyé az élelmesek számára. Volt tizen-
hat évünk a megmentésére, a feltámasz-
tására!

Atárlat még ma is látható.
A mûvészek megtiszteltek azzal a ké-

réssel, miszerint mondanám el: mirõl ne-
vezetes és miért Kincsem a „Kincsem”.

Könnyû volt a dolgom, mert már
1994-ben, az elsõ Gödi Almanachban Dr.
Selmeczi Kovács Attila professzor szor-
galmazta a Kincsem emlékhely kialakítá-
sát. Az elsõ kötet bemutatásakor jelen
volt Rádai Mihály is, most is meghívtuk.

Aki az eddig megjelent tíz Almanach
kötetet kézbe vette, mindent tud az itt is-
tállózott csodakancáról. Aki még többet
kíván megtudni, olvassa el Dr. Fehér De-

zsõ „Kincsem a magyar csoda” címû
munkáját. De mi minden kellett ahhoz,
hogy ez a kiváló képességû versenyló
mind az ötvennégy versenyén, innen
Gödrõl indulva, nyerni tudjon? Most
nem a lótenyésztésrõl kívánok szót ejteni,
nem is értek hozzá, de vannak idõk, hatá-
sok, szerencsés találkozások az élet folya-
mán. 1998-ban a Honvéd Térképészeti
Intézet Vácott bemutatta az elsõ, katonai,
mérnöki felmérést, amelyet a tizennyol-

cadik század második felében készítettek
el és amely a mi térségünket is ábrázolja.
Nem látni rajta mást, mint a gödi vendég-
fogadót és istállóját (deversorium), vala-
mint a girbe-gurba földes országutat, aho-
gyan kerülgeti a dombokat és mocsara-
kat. A többezer holdas birtokot már a
Mayerfy család bérli. 1821-ben Széche-
nyi István megismerkedik Wesselényi
Miklóssal. 1822-ben együtt bejárják
Nyugat-Európát. Sok minden mellett az
ottani versenylótenyésztés is felkeltette az
érdeklõdésüket. Még abban az évben ta-
lálkoztak a gödi lótenyésztõvel, Mayerfy
Józseffel, a feformkor kiemelkedõ egyé-
niségével.

A dimbes-dombos gödi Dunapart, a
párás levegõ Széchenyit és késõbb a híres
Robert Hespet az angliai klímára emlé-
keztette. Mayerfy József halála után
Dercsényi Pál folytatta a lótenyésztést és

1844-ben maga Széchenyi kezdett alku-
dozni az egész birtok bérbevételérõl. Té-
telesen felsorolva a várható bevételeket.
Acsárda éves jövedelmét több mint 3000
forintra taksálja. Összehasonlításul:
1846-ban egy Belgiumban készült gõz-
mozdony ára, Pestre szállítva 21 ezer Ft
volt. Ugyanis minden õsszel a gödi Szent
Pál napi marhavásárok rengeteget jöve-
delmeztek. Az Európa minden csücské-
bõl érkezett kupecek itt laktak a csárda

vendégfogadójában. Kõmûves János, aki
itt a falak mellett rendezte be kertészetét,
a talaj átrostálása után egy befõttes üveg-
re való régi pénzérmét talált, közöttük
olyan „polturást” is, amelyet még I. Lipót
király veretett és amikor itt még a török
volt az úr. Nem akárkik készítették elõ a
csodakanca helyét, nem akárkik tapodták
a lóváltó állomás udvarát.

Ezért fontos nekünk. Óvjuk meg, ne
hagyjuk elveszni. Voltak már kezdemé-
nyezések, nagyszerû tervek, még a Mû-
egyetem diákjai is készítettek szebbnél
szebb, olcsó, többrendeltetésû
kultúrközpont tervet. Ehelyett szívós
munkával sikerült teljesen, még az or-
szágút felõl is körbeépíteni. Télen a híres
„Kincsem kedvelte kút”-ba sáros hólé fo-
lyik, a kanca egykori boxában szenny, el-
dobott injekciós tûk, beszakadt mennye-
zet látható.

Ám pusztul minden, ami múltunkkal,
alkotó elõdeinkkel összeköthetne. Lássuk
tehát- és ez is szerepelt a felkérésemben –
mit vesztettünk épületekben a második
világháború után, mielõtt Almanachunk
megkezdte volna szélmalomharcát e te-
kintetben. Lebontották és széthordták:

Kr. u. 300 körül épült, a gázlót védõ
római õrtornyot, annak pincéjébe épített
Mayerfy féle sörgyárat 1947-tõl kezdve;
A Duna-parti versenylókarám (paddich)
épületeit; AKincsem csárda vendégfoga-
dó részét; a „Pulyka házat”; a Nemeskéri
Kiss birtok víztornyát, szeszgyári beren-
dezésit, iparvasútját, kastély kertjét; a
„Bástya kilátót” a Feneketlen tó felett; a
középgödi strandot a „kosaras” fürdõvel
és a 116 kabinnal; az elsõ világháborús
hõsök ligetének 16 fûzfájából 14-et; az
öreg temetõ (a mostani nagy temetõ mel-
lett) ravatalozó kápolnáját, szobraival,
freskójával együtt; a középgödi (Albakert
alatti) révkikötõ épületeit; a volt bolgár-
kertészet tanyaközpontját és istállóját, szi-
vattyúját.

Elveszett a háború végén a Kincsem
fogadó méteres vastagságú falai közé fa-
lazott és csak a lebontásakor megtalált ne-
mesfémbõl készült lóversenytrófea gyûj-

temény, amelyet akkor – mert Gödnek
nincs múzeuma – Vácra vittek.

Az elsõ Almanach megjelenése óta
tüntették el, bontották le, hordták szét
vagy lopták el:

A Kincsem csárda 1826-ban épült fe-
dett kocsi beállóját, pajtáját, kútjait; Az
alsógödi Duna-parti sétányt a Kossuth
Lajos utcától a strandig; A hõsök emlék-

ligetébõl az utolsó elõtti fûzfát; letörték a
Petõfi szobor orrát; ledöntötték Kossuth
Lajos emlékmûvét; szétszedték és el-
hordták József Attila emlékmûvét; fel-
gyújtották és porig égették az alsógödi ró-
mai katolikus templomot.

A Duna-parti fennsíkon, a Köztársa-
ság út végén a biztonsági okokból földdel
feltöltötték, de teljesen ép, faragott kö-
vekbõl készült, több mint 200 éves sör-
gyári kutat, a gödi „Õsforrás”-t;

Az 1849. évi második váci csatában
megsebesült – a fogadóban ápolt – de el-
hunyt katonák temetõjét.

2004 márciusában, néhány nap lefor-
gása alatt eltûnt a Mayerfy vagy
Nemeskéri kúria L alakú déli szárnya,
amelyben egyebek között az elsõ gödi
postahivatal (távíróval), iskola, köz-
könyvtár, bognár- és kovácsmûhely mû-
ködött. 2004. május harmadik hetében le-
feszítették talapzatáról és ellopták Beck
Ö. Fülöp, egykori Alsógödön élt és alko-
tott szobrász bronz mellszobrát. Mayerfy
József gyönyörû síremlékét, hamarosan
ledönti a mellette nõtt vad fa.

Semmi nem hiányzik senkinek!?
BÁTORFI JÓZSEF

Alkotások a istálló falán
Képzõmûvészek kiállítása Kincsem örökéért
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Szeretne tisztán látni?
Szemüvegesek, nyugdíjasok figyelem!

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
november 13-án, hétfõn 9-tõl 12 óráig 

a József Attila Mûvelõdési Házban,
mely alkalommal 

MÁRKÁS SZEMÜVEGKERETEK 
EREDETI ÁRUK 50%-ÉRT

VEHETÕK MAJD MEG!

Ica néni várja a gyerekeket a  frissen festett Gyermekkönyvtárban

Közlemény
A Göd Városi Könyvtár számára befizetett 1 %-okból 2oo5-ben
73.797 Ft gyûlt össze. Ebbõl fedeztük a polcmagasítások miatt
szükségessé vált létratartó konzolok gyártását, szerelését és a 2
db szinterezett létrát.
Köszönjük támogatásukat!

SÁFRÁN EDINA KÖNYVTÁRVEZETÕ

Meghívó
Egészségügyi elõadássorozat 

mindenkinek!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi

Regionális Egyesületének Gödi Szervezete
szeretettel meghívja önt és családját

Antal György Bálint
– táplálkozástudományi- és biogerontológiai

kutató agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök –
elõadássorozatára: 

GÖDI KOMPLEX ORTOMOLEKULÁRIS MEDICINA

november 10-én, pénteken 16-18 óráig,
november 15-én, szerdán 14-18 óráig,
december 1-én pénteken 16-18 óráig,
december 8-én pénteken 16-18 óráig,
december 15-én pénteken 16-18 óráig

a gödi József Attila Mûvelõdési Házban.

Öngyógyítás helyes táplálkozással, a környezeti
káros  behatolások elleni valós és  hatékony védelem,

helyes sporttevékenység, a harmónia és a hosszú,
egészséges élet elérése, új egészségkultúra

kialakítása orvosi felügyelet mellett.
Mindenkit szeretettel várunk!

FIGYELEM! Kérek szépen visszajelzést arról, 
hogy elõreláthatólag ki jön el az elõadásra,

ki tud besegíteni mozgáskorlátozott társaink szállításába
és ki tart igényt arra, hogy a helyszínre szállítsák?

Belépés díjtalan!
ANTAL GYÖRGY BÁLINT TITKÁR S.K.

A nagy mesegyûjtõ, Bene-
dek Elek születésnapját (szep-
tember 30.) tavaly a Magyar
Olvasástársaság a népmese
napjává nyilvánította.

A könyvtárainkba ellátogató
mintegy 90 gyerek a „mesés”
Bütyköldén népmesei figurá-
kat készített: ujjbábokat szí-
nes filcekbõl illetve papírfigu-
rákat. Majd Havas Nelli és
Deli Éva óvónõk báboztak-
meséltek nekik. Végül minden
résztvevõ gyerek kapott egy-
egy népi tarisznyát, bele a
könyvtárosok-sütötte „hamu-
basült” pogácsát, s mellé egy
népmesét. 

Abban bíztunk, hogy aznap
este minden álmosodó kisgye-
rek elõvette a meséjét, s szüle-
ik megnyugtató hangján ízlel-
gethették a megcirókálta,
nyoszolya, kajtár, bódor-
gott, odasettenkedik, uccu
neki, álomszellõ, ledöndül-
tek, csendült-bondult,
pisolyogva-mosolyogva sza-
vakat. … és addig-addig alud-
tak, míg föl nem ébredtek.

Új DVD-ink: 
A csillagszemû juhász; Indul a
bakterház; A Pál utcai fiúk; Büsz-
keség és balítélet; Egri csillagok;
Bors néni; Varázsceruza; Szigo-
rúan ellenõrzött vonatok; A kislo-
vag; Amelie csodálatos élete.

Új szakkönyvek a központi
könyvtárban:

Árvai Anikó; Vetró Mihály: Szö-
vés karmantyúfán; Zsíros Zoltán:
Kemenceépítés és kenyérsütés;
Vaughan, Susie: Vesszõfonás;
Addison, Graeme: Rafting; Háy
György: Amit a repülésrõl tudni
kell; Taylor, Nigel: Videokamerá-
sok kézikönyve; Sikos László:
Digitális fényképezés a minden-
napokban; Meyer-Bohe, Walter:
Lépcsõk tervezése és kivitelezé-
se; Šubrt, Roman: Hõszigetelés
házban, lakásban; Cassell, Julian
- Parham, Peter: Fürdõszobák át-

alakítása; Cassell, Julian -
Parham, Peter: Burkolás;
Hallenga, Uwe: A szélenergia
hasznosítása; KRESZ a közúti
közlekedés szabályai és értelme-
zésük; Autóvezetõk tankönyve; A
jármûvezetõi vizsga teszt-kérdé-
seinek gyûjteménye; Dufka,
Jaroslav: Fûtési módok házban,
lakásban; Williamson, Charlotte:
Jármûkarbantartás csak nõknek!;
Riasztókészülékek, biztonsági
berendezések házban, lakásban;
Moser Miklós - Pálmai György:
A környezetvédelem alapjai;
Priesterath, Willi: Hobbielektro-
nika; Kerber, Georg - Stirl,
Andreas: Modellvasút tervezése
és építése; Cope, Peter: A digitá-
lis világ; Batchelor, John - Lowe,
Malcolm: A repülés enciklopédi-
ája; Lenkei Gábor: Cenzúrázatlan
egészség; Magyarország környe-
zetstatisztikai atlasza; Scholl,
Peter: Tenisz; A magyar régiók

zsebkönyve 2005; Magyar sta-
tisztikai zsebkönyv 2005; Ma-
gyarország környezetterhelési
mutatói, 2005; Sidwells, Chris: A
nagy kerékpárkönyv; Holczer Jó-
zsef: Webszerkesztés egyszerûen;
Schuster, Martin: Vizsgadrukk;
Freisinger Edéné: Levelezési is-
meretek; Görög Ibolya: A nyilvá-
nosság kelepcéi; Komáromi
Zsombor: Házimozi-enciklopé-
dia; Giber János: Megújuló ener-
giák szerepe az energiaellátásban;
Bozó Mária - Gubán Miklós -
Makó Zsolt: Készüljünk a vizsgá-
ra; Jákó Péter: Digitális hangtech-
nika; Magyarország 2005 (KSH); 

Új szakkönyvek az Ady Fiók-
könyvtárban:

Barlay, Stephen: Fekete doboz;
Heimann, Erich H.: Korszerû für-
dõszobák kialakítása; A magyar ré-
giók zsebkönyve 2005; Magyar
statisztikai zsebkönyv 2005; Ana-
tómia atlasz; Kingsley-Hughes:
Kezdõkönyv a programozásról;
Freisinger Edéné: Levelezési isme-
retek; Magyarország, 2005 (KSH);   

KÖNYVTÁROSOK

Könyvtári hírek

Mesét a tarisznyába!

Jó hallású, énekelni szeretõ férfi dalos társakat várnak tenor, basszus
szólamaikba. Minden csütörtökön 19.15-21.15-ig. Vezeti: Utassy
Ferenc. Helye: József Attila Mûvelõdési Ház (2131 Göd, Pesti u. 72.)

A GAUDE KÓRUS FELHÍVÁSA
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Kovács József György 57 éves
Hegyi Tamás 40 éves
Nagy Lajosné sz. Füzi Katalin 92 éves
Kapitány Józsefné 
sz. Posta Erzsébet 90 éves
Heier György 70 éves
Nádasi László Richárd 29 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Demjén Anikó Lázár Csaba Mihály
Földesy Judit Csizmadia Ákos
Balla Diána Himmel Attila
Kóczi Szilvia Tornyai Levente
Szõke Szilvia Andrea Kovács Gábor
Pataji Éva Kazemi Suat
Kalmár Tímea Soltra Gyõzõ
Parádi Olga Rita Tóth Krisztián
Erdei Elida Ádám Krisztián
Simon Erika Papp Norbert
Máté Mónika Balogh Norbert
Kirsztián
Berdó Andrea Barna Norbert
Valentics Szilvia Virsinger Zsolt
Kiss Rita Kálmán Szabolcs 

Gergely
Ádám Erika Pálfi János
Molnár Beáta Szilágyi Zoltán
Szász-Vadász Ünige Simári Szabolcs 

László
Körmendi Katalin Erzsébet Vincze Attila
Szabó Mária Júlianna Maszárovits László

Sok boldogságot kívánunk!

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazon kollégáknak, barátoknak, is-
merõsöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, Horváth
István temetésén részt vettek, enyhítve ezzel fájdalmunkat.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

50. házassági évfordulótok alkalmá-
val nagyon sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk sok-sok szeretet-
tel!

a Turista utca lakói és a gödi isme-
rõsök

50. éve már, hogy kimondtátok az
„igen”-t, e kicsiny szó mi mindent je-
lent!

Küzdelmes munkával eltöltött éve-

ket, szép családban felnövõ gyermeke-
ket.

Sok gondot, örömet, nevetést, meg-
hitt perceket, közös álmokat, megvaló-
sult terveket.

Féltõ szeretet fonta eggyé szívetek, jó
egészségben, örökké, boldogan éljetek!

Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen tite-
ket, adjon nektek egészséget, boldog,
hosszú életet.

Benei János és Benei Jánosné
köszöntése

Védõnõt keres a Településellátó Szervezet.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz 

és a végzettséget 
igazoló oklevél benyújtásával.

Cím: 2132 Göd, Duna u. 5.

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

A polgármester és az alpolgármesterek fogadóóráiról, 
és a képviselõtestület üléseirõl a késõbbiekben születik döntés.

Hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet hagyni 
az 530-030-as telefonszámon lehet.

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizottsága, Salamon
Tamás vezetésével, a szeptember 5-én
megtartott ülésén tûzte napirendre a váro-
si könyvtár vezetõi álláshelyére kiírt pá-
lyázatra beérkezett anyagok bontását. A
két beérkezett jelentkezést a Közmûvelõ-

dési és Oktatási bizottság
Dr. László Domokos el-
nökletével értékelte. Az el-
nök egy anyagot terjesztette
be megtárgyalásra. Amásik
pályázó nem jelent meg, s a
benyújtott dokumentuma
sem tartalmazta konkrét
célkitûzéseit. AGöd Városi
Könyvtár jelenlegi vezetõ-
jének pályázatával kapcso-
latban elhangzott hozzászó-
lások mindegyike támogat-
ta Sáfrán Edinát kiemelve,
hogy eddigi munkája s az

általa vezetett „csapat” kiemelkedõ tevé-
kenysége példa értékû, a KOB így egy-
hangúlag az õ személyét támogatta! A
felterjesztett határozatról az újonnan vá-
lasztott testület dönt majd – minden bi-
zonnyal kedvezõen…  

KKÉ

A Kormánynak a gyógyszerellátás átalakításával kapcsolatban hozott
döntése ellen tiltakoztak a magyar patikusok. A Magyar Gyógysze-
rész Kamara felhívásához csatlakozva szeptember 28-án mindhárom
gödi gyógyszertár a hivatalosnál két órahosszával késõbb, 10 órakor
nyitott… Ez idõ alatt csak sürgõs esetben szolgáltak ki gyógyszert.
Mint az a patikákban elhelyezett tájékoztatóból kiderült, a tiltakozást
egyebek között az ingyenes gyógyszerek megszûnése, az áremelke-
dések, az illegális készítmények megjelenése váltotta ki.

Pályázati felhívás
Göd Város Önkormányzata pályázatot ír ki 
„Németh László” Önkormányzati Ösztöndíj

címen középiskolai tanulók számára

Gyógyszerészek tiltakozása

Könyvtárvezetõ kerestetik - vagy marad?

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakhely-
lyel rendelkezõ hátrányos szociális
helyzetû nappali tagozatos közép-
iskolai tanulók jelentkezhetnek,
akik középiskola nappali tagoza-
tán tanulnak.

Középiskolai tanulók esetében
feltétel a minimum 4.00-es tanul-
mányi átlag.

Az ösztöndíj idõtartama: a
2006/2007-es tanév /10 hónap/

Az ösztöndíjat csak azokban a
hónapokban folyósítjuk, amelyek-
ben a pályázó beiratkozott tanulója
nappali rendszerû középiskolának.

A pályázatot a Polgármesteri

Hivatal titkárságára írásban, a pá-
lyázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.

Apályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2006. november 15.

Az ösztöndíjpályázat részletes
tájékoztatóanyaga és pályázati ûr-
lapja átvehetõ a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán, titkársá-
gán és a Városi Könyvtár mindkét
telephelyén (1. Pesti út 72., 2. Ady
Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzé-
si idõben.

A részletes tájékozató megtalál-
ható a www.god.hu Internet-
címen, ahonnan a szükséges doku-
mentáció is letölthetõ.
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Meghívó
Kiállítással egybekötött

autentikus orosz népzenei koncert!
Az Olajfa Mûvészház és a Kúria Galéria 

szeretettel várja mindkét ház 
törzsközönségét,  és minden érdeklõdõt!
November  4-én, szombaton 17.00 órakor
a Nemeskéry-Kiss Kúria galériájában

TATJANA CSAGOROVA
FESTÕMÛVÉSZ

selyemképeinek kiállítás-megynyitója 
alkalmából a

MIRJÁNE 

ÓOROSZ NÉPZENÉT JÁTSZÓ,
hagyományõrzõ együttes vendégszerepel.

Helyszín: 2131 Göd, Nemeskéry-Kiss utca 33.
(az Alagút utca végén)

Belépõdíj: 600,- Ft

Liba-bál
Idén is rendezünk  

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT KÖNYVTÁRI
KÖNYVEKÉRT

a  Huzella Tivadar Általános Iskolában
november 10-én,

amelyre szeretettel várunk minden ludat,
gúnárt, libát és galibát.

Délután színes gyerekprogramok,
este Márton-napi lakoma, vígasság, zene, tánc.

Megjelenés: kötelezõ.
S ahogy madár barátunk mondaná: – Gá!

PP rrooggrraammaajjáánnllóó
JJóózzssee ff     AAtt tt ii ll aa     

MMûûvvee llõõddééss ii     HHáázz
KERÁMIA SZAKKÖR 

minden hétfõn 
Vezeti: Véninger Margit

Gyerekeknek: minden hétfõn
16-18 óráig

Felnõtteknek minden hétfõn
18-20 óráig

SZOMBATI KÉZMÛVES
MÛHELYEK

Minden szombaton 10 órától
Bõrös foglalkozás, vezeti

Mráz József
Rajz szakkör, 

vezeti: Rabie Judit
Tûzzománc foglalkozás,

vezeti: Majoros Klára
Gyöngyfûzés,

vezeti: Tóth Andrea
Lószõrékszer készítés, vezeti:

Németh Viktória

FELHÍVÁS
A Fürge Ujjak szerkesztõsége
Kötés-horgolás tanfolyamot

hirdet az országban, 
melynek együttmûködésére a

Mûvelõdési Házunk 
is jelentkezett.

Várjuk azon fiatalokat,
gyerekeket és idõseket

egyaránt, akik szeretnének
megtanulni kötni 
vagy horgolni. 

A tanfolyam megfelelõ 
létszám esetén indul, 

jelentkezni a Mûvelõdési
Házban lehet személyesen

vagy telefonon. (2131. Göd,
Pesti u. 72. 27/532-160) 

SELYEMFESTÉS
Várjuk azok érdeklõdését, akik
szívesen megismerkednének a

selyemfestés technikájával.
Tanfolyamot vezeti: 

Oszetzky Szilvia

NYUGDÍJASOK KLUBJA
Ady klubban október 19-én

csütörtökön 13 órától

BABARUHA BÖRZE
November 18-án 

szombaton 9-14-ig

FELVIDÉKIEK KÖRE
TALÁLKOZÓJA
November 10-én 

pénteken 16.30-kor

ÚJ HORIZONT
IRODALMI KLUB

Október 20-án 17.00-kor
Közremûködés: Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulója tiszteletére 

rendezett kiállításon 
a Mûvelõdési Házban

November 17-én 17.30-kor
Bartók-est Szilvay Csaba

közremûködésével 

KIÁLLÍTÁS
Hantos László grafikáiból 

nyílik kiállítás a Mûvelõdési
Ház kiállítótermében 

2006. november 11-én 
szombaton 16 órakor

OOOOllllaaaa jjjj ffffaaaa     MMMMûûûûvvvvééééssss zzzzhhhháááázzzz
--     PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmooookkkk

ARTNER MARGIT
képzõmûvész grafikái

és festményei október végéig
megtekinthetõk!

-
November 7., kedd 18 óra

ALBERT ISTVÁN
a lélek festõje:

Festõi munkásságával, kiállitá-
saival evangelizál.

A kiállitást KOVÁCS CS.
ALBERT kármelita

provinciális atya nyitja meg.
Közremûködnek DÉVAI

NAGY KAMILLLA tan-
itványai

-
November 14., kedd 18 óra

BARTÓK BÉLA születésének
125. évfordulójára

emlékezünk PÁSZTHY
JÚLIÁVAL és taniíványaival.

Belépõdij: 500 Ft
-

November 21., kedd 18 óra
“ BETELJESEDIK

BENNED…” 
Adventi elõkészület SIPOS

TAMÁS MIHÁLY
kármelita atyával.

TÜCSÖK BÁBSZÍNHÁZ
BÉRLET ELÕADÁSAI
József Attila Mûvelõdési Ház

2006. november 16. csütörtök
Budai Bábszínház: A kék nyúl

2006. december 8. péntek
Szendrei Zsuzsanna és

Schmidt Ferenc: Jeles napok
2007. február 8. csütörtök

Nefelejcs Bábszínház: A tüc-
sök és a hangya

2007. március 8. csütörtök
Andersen színház: 

Kutya-macska barátság?
A bérlet ára 1. 500,-Ft/fõ. 

Az elõadások mindig 
10 órakor kezdõdnek.

Ady KKlub, FFelsõgöd, KKálmán uu. 113.
2006. nnovember 111-één
szombaton 17 órától

Élõ népzene, tánctanítás, 
éneklés, vidám hangulat.

Játszik: MMészáros zzenekar
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A VVE Pályázati Tanácsadó
Szolgálata térítésmentesen
nyújt „kapaszkodó segítséget” a
civil szervezetek számára, hogy
kiigazodjanak a pályázati rend-
szer és gondolkodásmód megis-
meréséhez, valamint az eredmé-
nyes pályázati kondíciókhoz
vezeto útvesztokben.  (Szerk.)

Jövo évtol kezdodoen új pá-
lyázati ciklus kezdodik hazánk-
ban. Az eddigi összeg háromszo-
rosa (több mint 7500 milliárd fo-
rint) áll a pályázók rendelkezé-
sére. Több ponton változik a tá-
mogatási rendszer: a kis- és kö-
zépvállalkozások számára a vis-
sza nem térítendo támogatások
köre szukül, helyettük kedvez-
ményes hitellel kombinált
lehetoségekre pályázhatnak
majd. Ugyanakkor bovülnek az
önkormányzatok, nonprofit szer-
vezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok) lehetoségei. 

Új korszak lesz a 2007-tol
2013-ig tartó azért is, mert el-
múlt a gyakorló, betanuló
idoszak. A pályázóknak ma már
naprakész információkkal és pá-
lyázati tapasztalattal kell rendel-

kezniük ahhoz, hogy sikeresek
lehessenek.

Írjunk vagy írassunk pályáza-
tot? – vetodik fel a kérdés. En-
nek eldöntéséhez néhány meg-
fontolandó adat. Az elmúlt
idoszakban benyújtott pályáza-
tok
• 73%-ából hiányzott a tarta-

lomjegyzék
• 81%-ában nem szerepelt ösz-

szegzés
• 92%-ából hiányzott a pályá-

zók önéletrajza
• 66% nem készített tervet a

projekt értékelésére
• 13%-ban hibás volt a költség-

vetés tervezete
Az uniós kiírások igen jó

lehetoséggel kecsegtetnek akkor,
ha egy vállalkozásnak vagy
egyéb szervezetnek megvalósít-
ható tervei vannak, ám a pályá-
zatok komplexitása ma már
igényli a szakérto munkát.

A VárosVédok Egyesülete Pá-
lyázati Tanácsadó Szolgálata az-
zal a céllal jött létre, hogy pályá-
zati segítséget nyújtson a kistér-
ségben tevékenykedo vállalko-
zásoknak és nonprofit szerveze-

teknek. Képzett szakembereink
muködnek közre a pályázatfi-
gyeléstol kezdve a projektterve-
zésen át egészen a projektek le-
bonyolításáig (elszámolás).
Szükség és igény esetén közbe-
szerzési tanácsadást is biztosí-
tunk. 

Ajánljuk a leendo pályázók fi-
gyelmébe új honlapunkat, me-
lyen válogatást kapnak az aktuá-
lis pályázati lehetoségekrol, és
bovebben olvashatnak
tevékenységünkrol is. 

Legolvasottabb pályázati híre-
ink: 

Németh László önkormányza-
ti ösztöndíj középiskolásoknak
(Határido: 2006. november 15.)

Bursa Hungarica felsooktatási
ösztöndíjak (Határido: 2006. no-
vember 2.)

HEFOP 2.2.2. A társadalmi
beilleszkedés segítése (Határido:
2006. október 31.)

Gazdaságfejlesztési támogatás
(Határido: 2006. december 31.)

A honlapunk címe:
http://palyazatok.varosvedok.hu
Telefonszám: 06-20-2121-278

RÁBAI ZITA

Írjunk vagy írassunk?
Pályázati szolgáltatás Gödön

Selmeczi Józsefné több évtizeden átívelõ, aktív
nevelõmunkát végzett Gödön 1951. és 1970. kö-

zött. Például az Õ
vezetésével nyílt
meg – nem kevés
társadalmi mun-
kája eredménye-
ként – az elsõ is-
kolai napközi ott-
hon Felsõgödön.
1970-es nyugdí-
jaztatása után még 10 évet dolgozott példamuta-
tással, méltó alázattal szakmájában, a Felsõgödi
tanuló ifjúság ezreit oktatva. A régi felsõgödiek,
ma nagymamák és nagypapák szemében is Ica né-
niként él.

A fentiek alapján nagy örömünkre szolgált,
hogy 2006. augusztus 11-ei dátummal a Váci Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola értesített arról, hogy
Édesanyánk hetven évvel ezelõtt megszerzett pe-
dagógiai oklevelét RUBIN-diplomával ismeri el.
Az eredeti diploma dátuma: 2006. szeptember 8.
Ezt a mostanit a Budapest VII. kerületi Tanítókép-
zõ Intézet 1936. június 17. napján kelt diplomája
alapján állították ki.

Édesanyánk szellemileg ma is friss! Nagy bána-
ta, hogy kisebbik fiát fiatalon elveszítette, ám két
gyermekének, hat unokájának és tíz dédunokájá-
nak szeretete övezi. 

FIA ÉS LÁNYA: SELMECZI JÁNOS

ÉS POZSONYI LÁSZLÓNÉ, SZ. SELMECI ILONA

Rubin-diplomás pedagógus
A kilencvenkettedik éves Ica néni A helyi kábelhálózatra kapcsolt la-

kásokban heti négy alkalommal kísér-
hették figyelemmel a nézõk az egy-
másfél órás adásokat. A tapasztalatszer-
zés mellett a mûszaki fejlesztések tették

lehetõvé, hogy az elmúlt hónapok során
fokozatosan növekedjen a városi televí-
zió mûsorideje, s emelkedjen az adásna-
pok száma. Az 1-1,5 órás mûsorokat a
hét minden napján 19:20 perctõl lát-
hatják. Novembertõl heti rendszeres-
séggel elindítjuk saját készítésû mûso-
rainkat, melyek foglalkoznak majd
sporttal, gasztronómiával, zenével, élet-
móddal, közérdekû információkkal, tip-
pekkel, ötletekkel stb. A magazinok té-
maválasztása az élet minden területét át-
fogja: a közéletet, a gazdaságot, a kultú-
rát, az életmódot, az ifjúságot, a sport-
életet. Heti 3 alkalommal friss hírek
adnak tájékoztatást a Kistérség híre-
it is feldolgozva.

A napi programot más televíziós
társaságoktól átvett összeállítások és fil-
mek is színesítik, mint például a Min-
dentudás Egyeteme.

Ez év novemberétõl a Gödön ta-
lálható mindkét kábelszolgátató csa-
tornáján fogható lesz az Inside Tv, ez-
által Göd Város teljes egésze le lesz
fedve.

Célunk az objektív, sokoldalú,
pontos és naprakész tájékoztatás; a
politikai, gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis és sportesemények nyomon követé-
se.

Mûsorpolitikánk alapja a helyi tájé-
koztatás, információátadás, a kultúra
és sport hagyományainak ápolása, az
eredmények bemutatása, az ismeretter-
jesztés, a szórakoztatás.

Az Inside Tv mûsorai a legszéle-
sebb rétegekhez szólnak, és mindezt az
értékek elõtérbe helyezésével. A klasz-
szikus híreken kívül hasznos a térség
lakosait igazán érintõ és foglalkoztató
információkkal látjuk el a nézõket az
Inside Televízióban. Jellegét és alapel-
veit tekintve az Inside Televízió egy-
szerre, egymással párhuzamosan kíván-
ja megvalósítani a tájékoztató, oktató és
szórakoztató funkció kettõsségét. 

Ezt szolgálja a teljes mûsorstruk-
túra, mely alapvetõen egy közszolgá-
lati típusú televíziót fogalmaz meg.

Bizonyára sokan kíváncsiak, hogy
hogyan is készülhet el egy-egy mûsor.
Ha szeretne betekinteni a kamerák
mögé, ha szeretné kicsit jobban megis-
merni riportereinket, mûsorvezetõinket,
ha érdeklik az Inside Televízió kulisz-
szatitkai, akkor kövesse figyelemmel a
Gödi Körkép ezen rovatát, melyben
mindent megtudhat rólunk. 

Azért, hogy Ön mindig képben
legyen…

Inside TV
„Hogy képben legyen…”
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Az Anyatej Világnapja alkal-
mából 2006. augusztus 4-én a
gödi Ady Klubban „Csodálatos
anyatej” címmel a szoptató
anyák ünnepét tartottuk meg a
Védõnõi és az Otthon Segítünk
Szolgálat szervezésében. 

Amikor megterveztük, az volt
a fõ célkitûzésünk, hogy az álta-

lunk gondozott várandós, szop-
tatós anyák és az õ családjuk ré-
szére olyan programot, párbe-
szédet biztosítsunk, amellyel a
szoptatás nemes ügyét elõre vi-
hetjük. 

Az anyatej olyan egyedülálló
táplálék, amely a változó igé-
nyekhez alkalmazkodó, összeté-
telénél fogva védelmet nyújt a
külvilág ártalmaival szemben,
elõsegíti az optimális fejlõdést
és növekedést ezzel megalapoz-
va a késõbbi életminõséget
(WHO ajánlás).

A köszöntõ beszédünk után
virággal ajándékoztuk meg az
anyákat, majd Deli Kálmánné
Éva „Papírsárkány” játszóházá-
nak bábjátékával, kreatív foglal-
kozással leptük meg a résztvevõ
anyukák nagyobb gyermekeit.

Lehetõség volt kötetlen játékra,
szoptatási kérdések megbeszé-
lésre és az anyák egymás közöt-
ti tapasztalat cseréjére. Részt
vettek az ünnepségen a védõnõi
szolgálat munkáltatójának részé-
rõl, Markó József igazgató és
Mészáros Emília fõkönyvelõ, to-
vábbá a városi vezetõ védõnõ,

Bohácsné Bábosik Gabriella, a
Népjóléti Bizottságtól Lenkei
György, és az Otthon Segítünk
Alapítványtól Sódor Erika.

Mi védõnõk úgy érezzük, ez a
gesztus igazolja a célt, hogy kö-
zelebb vigye az embereket egy-
máshoz, kialakuljon, visszaáll-
jon a család, az anyaság érték-
rendje a mikro- és makrotár-
sadalomban egyaránt. 

Göd város védõnõi köszönetü-
ket fejezik ki mindazoknak, akik
az anyatejes táplálás ügyét támo-
gatva segítették a 2006. évi ren-
dezvény sikerét.

Szponzoraink voltak: Gödi
Lions Club; Gödi Polgármesteri
Hivatal Népjóléti Bizottsága;
Angi Virágbolt; Anita Hungaria
Kft.

VÉDÕNÕK

Az Anyatej Világnapja 2006.

Szeptember 21-én és 23-án, a
nyári szünet után újból elkezd-
tük a klubösszejöveteleket, hogy
állapotunkkal kapcsolatos isme-
reteinket felelevenítsük, vagy
bõvítsük.
A mostani találkozónkon a
MERCK kiküldött gyógyszerlá-
togató munkatársa, Gajdos Ilona
a „Diabétesz szövõdményei”
címmel tartott elõadást. 
Ismertette, hogy az idén megje-
lent Diabion „speciális – gyógy-
ászati célra szánt – tápszer,
amely a cukorbetegség kísérõ-
betegségei és következményei
esetén az étrend kiegészítésére
szolgál. Összetételét a cukorbe-
tegek táplálkozási lehetõségei és
igényei alapján határozták meg,
így megfelel a fokozott ásványi-
anyag és vitamin igényeknek; a
ginzenggyökér kivonat pedig
elõsegítheti a vércukorszint
csökkenését, és mérsékelheti az
inzulin-rezisztencia kialakulásá-

nak veszélyét. Hatóanyagainak
köszönhetõen a Diabion alkal-
mazása hozzájárulhat a diabetes
egyes szövõdményeinek, és az
oxidatív stressz kockázatának
csökkentéséhez.
A Diabion kapszula csak rend-
szeres orvosi ellenõrzés mellett
szedhetõ, és nem használható fel
egyedüli tápanyagforrásként.”
A kapszula tartalmaz antiox-
idáns hatású A, C és E vitamino-
kat, B-vitamin komplexet,
nyomelemeket, ginzenggyökér
kivonatot.
Felhívom a cukorbetegek figyel-
mét az október 28- án, szomba-
ton 1400 órakor kezdõdõ, a
Dunapart Üdülõ színháztermé-
ben tartandó összevont klubna-
punkra. További információ a
plakátokon található.
A meghívás GÖD város nem
cukorbeteg lakosainak is
szól!!!

PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ

Õszi kezdés 
a cukorbetegek klubjaiban

FIGYELEM!

A GÖDBUSZ Kft. a kezdésre és
a rendezvény végére biztosít szá-
munkra egy-egy járatot, hogy a
helyszínre a nehezen közlekedõk
is el tudjanak jutni. Az elõadás
végén vissza is szállítják az uta-
sokat.
1. járat, Göd Újtelep-indul 13.15-
kor. Ramóna, Gyógyszertár,

Németh László ált. iskola, Jácint
utca, Németh László ált. iskola,
Göd-felsõ Autópihenõ, BM üdülõ-
célállomás
2. járat, Új temetõ- indul 13.15-
kor. Göd MGTSZ, Nemeskéri u. –
Kölcsey u., Gólya falatozó, Göd-
alsó révállomás, József A. Mûv.
Ház, Göd PM Hivatal, Kincsem
csárda, Gárdonyi Géza utca, BM
üdülõ-célállomás

Meghívó
Szeretettel meghívjuk minden cukorbeteg társunkat

és Göd érdeklõdõ, egészségét védõ lakosait
2006. október 28-án du. 14 órától 

a Dunapart Nyaralóházak színháztermében 
tartandó összevont diabeteszes délutánra.

Meghívott elõadó: Dr. HALMOS Tamás professzor
- a budapesti Korányi kórház diabetológusa -

„Diabétesz tegnap, ma, holnap”
Dr. Oraveczné Kiss Éva szakorvos,

- a gödöllõi Tormay Károly Egészségügyi Központ diabetológusa -
„A diabétesz veseszövõdményei” 

címmel tartanak elõadást.
A rendezvényt támogatja: MERCK Kft. Magyarország

és a Richter Gedeon Rt., valamint
Göd Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága.

A rendezvényen részt vesz a 77 ELEKTRONIKA Kft.,
és a megjelentek vércukorszintjét megméri.
Diabetikus cukrászipari termékeit árusítja a 

Bulldog cukrászda
Diabetikus kekszféleségeket árusít a „2004 RENA” Kft.
A rendezvényt a Gödi Cukorbetegek Klubjaival közösen

a Gödi Vöröskereszt és a Napos Oldal nyugdíjas klub szervezi.
Az elõadásokra minden egészségével törõdõ gödi lakost várunk!

Pinke Sándor klubvezetõ

Az Otthon Segítünk Szolgálat-
nál a szokott módon zajlik az élet.
Munkánkba bekapcsolódnak a vé-
dõnõk is, Anett és Judit segítenek,
beszélgetnek, tanácsot adnak, sõt
múlt alkalommal bevonták a gya-
korlaton náluk lévõ védõnõjelöltet
is.

Járt nálunk egy babaúszással
foglalkozó hölgy is, arról mesélt,
hogyan erõsítheti a szülõ - gyer-
mek kapcsolatot a közös mozgás,
de tanulhattunk tõle szárazföldi
babatornát is. 

A közeljövõben számíthatunk
Báli Péter mûvésztanár látogatásá-

ra, témául természetesen a gyerek-
rajzok szolgálnak. 

Jelenleg két családnál dolgo-
zunk. Igény még sok helyen lenne
a munkánkra, de sajnos kevesen
vagyunk, újabb önkéntesekre len-
ne szükségünk. Amint összejön a
megfelelõ létszám (8-10 fõ, és a
fele már megvan), már indítom is a
következõ felkészítõ tanfolyamot. 

A családok életérõl adatvédelmi
okokból magam nem mesélhetek,
de õk adtak már interjút pl. a Kos-
suth Rádiónak, a Családi Tükör
augusztus 19-i adásában.

SÓDOR ERIKA

Többen többet segíthetnének otthon!
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Június 13-án részese lehettem egy gö-
di táncfesztiválnak, ahol az Akrobatikus
Rock and Roll tánccsoport mutatkozott
be. Elsõ alkalommal rendezték, s a szer-
vezõk nem tiltott szándéka volt, hogy tá-
mogatókat keressenek egy új terem bérle-
ti díjához és szakosztályuk további zavar-
talan mûködéséhez.

Agyerekek lelkesen gyakoroltak, hogy
megmutathassák mennyire tehetségesek.
Heteken át készültek a mûsorra, mi szü-
lõk is megpróbáltunk segíteni a szerve-
zésben. 50 meghívott személyt vártunk
megterített, feldíszített asztallal. Sajnos,
erre az eseményre csak páran voltak kí-
váncsiak a meghívottak közül, akiknek
külön köszönjük, hogy áldoztak egy kis
idõt a szabadidejükbõl.

Mint szülõ a mai napig nem tudom
feldolgozni az érdektelenséget. Ezek a
gyerekek itt élnek városunkban, komoly
versenyeken értek el dobogós helyezése-
ket, tehetséges fiatalok! Az egyik csoport
tagjai országos szinten 8. helyezést elért
bronzjelvényes sportolók.

Gödi viszonylatban õk a legrégebbi
tánccsoport, a 12 éve társastánccal in-
dult Cit-Car Tánccsoport Egyesület
egyik szakosztálya. 6 éve kitartóan edze-
nek. Ennek eredménye az országos szin-
tû sportteljesítmény, pedig az évek alatt
folyamatosan változott az edzések hely-
színe: TopHáz Eü. Otthon, Ady klub,
Lenkey utcai óvoda, most a Duna Üdülõ
drágán bérelt színházterme. Ezért szeret-
nénk egy állandó helyiséget, amit kifeje-
zetten a táncra alakítanánk át, hogy bár-
mikor használni tudják a gyerekek.

A fentiek ellenére én még mindig bí-
zom a gödiek segítõ szándékában, hogy
gyerekeink bármikor, a tánchoz megfele-
lõ körülmények között készülhessenek a
versenyekre, és ott a városnak is dicsõsé-
get szerezzenek!

Kérem, aki úgy gondolja, hogy támo-
gatni szeretné csapatunkat, keresse
Pelczéder Zsuzsannát, a táncoktatónkat
az alábbi telefonszámon: 06-30-475-
2940

EGY TÁNCOS-ANYUKA

Kedves Gödiek!

A 2006-07-es tanévet kísérõ szabadidõs
sportrendezvényeink: 1. FÉTIS Cross-
futás, családi sportnap (lezajlott); 2. Õszi
kerékpártúra (lezajlott); 3. Õszi gyalogtú-
ra; 4. Amatõr asztalitenisz verseny; 5.
Családi farsang; 6. Családi váltó- és
ügyességi verseny; 7. Tavaszi gyalogtúra;
8. Tavaszi kerékpártúra; 9. Majális; 10.
Piarista juniális

A családi sportrendezvény-sorozat ala-
pítója 2003-ban a Szt. Jakab Zarándok
Egyesület volt! Fõ támogatók: Gödi Önkor-
mányzat Sportbizottsága; FÉTIS  Iparos
Centrum; Budapest Sportiroda; Életforrás
Alapítvány; Váci Egyházmegye; Kovacsik
Tamás képviselõ

Támogatók: Guszti zöldségbolt; Betû-

bolt; Barkácsbolt; KÁNTHERM Bt.; CBA
élelmiszerbolt,Göd; Gödi  Önkormányzat
Kulturális Bizottsága; Kovács pékség (Du-
nakeszi); Csikós Géza  vállalkozó; ULYSSYS
Kft.; Alsógödi Egyházközség; Dalnoki autós-
bolt; A1. Wellness  Centrum; MI-LA húsbolt;
Máriás Mihály és családja; FIVE; Halics
Sándor vállalkozó; Kézmûipari Vállalat

Részletes program
2006. okt. 14. szombat, Õszi  kerékpár-

túra: gyülekezõ 8.30-kor a Piarista iskola
udvarán

2006. nov. 19. vasárnap, Õszi gyalogtú-
ra: gyülekezõ 10 órakor a zebegényi vasút-
állomáson

2006. dec. 16. szombat, 9.00: Amatõr
asztalitenisz verseny, Piarista Szakiskola,

Gimnázium és Kollégium Göd , Jávorka S.
u. 18.

2007. jan. 20. szombat, 15.00: Családi
farsang, Piarista Szakiskola, Gimnázium és
Kollégium  

A 2007. januári számban közöljük a
további fél éves programot.

Kedves sportbarát családok!
Szeretettel várunk mindenkit családostul,

aki szívesen tölti szabadidejét sportos közös-
ségben, szívesen ismerkedik össze más csa-
ládok tagjaival közös sportprogramok során!
A havi rendezvényeket külön-külön is meg-
hirdetjük.   

Elérhetõség: wagner@g-piar.hu vagy a
27-331-825 telefonszámon!

WAGNER LÁSZLÓ FÕSZERVEZÕ

Belépés családostul
Középpontban a családi élet színesebbé tétele, a sport, a kikapcsolódás 

Itt van az õsz, elkezdõdött az is-
kola. Ilyenkor különösen jól esik
visszatekinteni a nyár eseményeire,
felidézve a napsütést, a gondtalan
heteket. 

2006. június 13-án került meg-
rendezésre este 6 órai kezdettel a
Balázsovits János Sportcsarnokban
az elsõ gödi Rock and Roll Tánc-
fesztivál, ahol a Cit-Car Táncsport
Egyesület akrobatikus rock and roll
szakosztályának gödi növendékei
mutatkoztak be.

Arendezvény nyitótáncát a szak-
osztály vezetõje Pelczéder Zsu-
zsanna és partnere Pál Csaba mutat-
ták be, majd Kozma Gábor az egye-
sület vezetõje köszöntötte közönsé-
get és mutatta be a tánccsoport
klubmunkáját.

Ezután következett a szakosztály
gödi csoportjainak bemutatója. Az
ovisok indították a mûsort, majd a

haladó  és a versenyzõ csoportok
következtek. Bemutatkozott a Bu-
dapesti Utánpótlás Bajnokság IV.
helyezett csapata gyermek kisfor-
máció kategóriában: Légrády Patrí-
cia, Csengel Karina, Lambert Bar-
bara és Paulov Dóra, azaz a Rózsa-
szín Párducok, továbbá a serdülõ
kisformáció kategóriában II. helyen
végzett Tenger Gyümölcsei, név
szerint Megyeri Roxána, Traupert
Szandra, Vancsó Dorisz, Varga Ni-

koletta és az Országos Bajnokságon
VIII. helyet megszerzõ Fehér Bar-
bara, Horváth Edina, Nyilas Kinga,
Szórád Barbara, azaz az Éretlenek. 

Egy új mûfaj a cheerleading, is-
mertebb nevén pom-pon vagy szur-
kolói tánc bemutatására is sor ke-
rült. Ez a tánc-sport mûfaj még nem

terjedt el széles kör-
ben Magyarországon,
de õsztõl e mûfaj nép-
szerûsítésén is dolgo-
zik az egyesület. Kö-
vetkezõ mûsorszá-
muk is egy új kezde-
ményezés volt a rock-
ys lányok részérõl.
Traupert Szandra,

Vancsó Dorisz és Varga Nikoletta
egy salsa-t mutatott be, bizonyítva
ezzel, hogy a rockys lányok nem
merevek és nem csak kemény moz-
dulatokra képesek. Utolsó mûsor-
számként egy igazi különlegességet
láthattunk. Egy, a Madagaszkár cí-
mû rajzfilm zenéjére készült kore-
ográfiát mutattak be a versenyzõ
csapatok, és hogy még jobban fel-
dobják a mûsort, mindezt pom-pon-
nal a kezükben tették.

A mûsor után rövid tánctanítás
várta a gyerekeket, ahol ízelítõt
kaphattak a mûfaj rejtelmeibõl.

A vendégek megtekinthették a
csapatok eddigi fellépõ ruháit, vala-
mint minden csapat elkészítette a
saját dicsõségfalát, ahol röviden ké-
pekkel, történetekkel bemutatták

eddigi munkájukat. A kivetítõn fo-
lyamatosan látható volt az egyesü-
let, a szakosztály rövid története, a
csapatok eredményei, a gyerekek
személyes bemutatkozása.

Összességében egy rendkívül
színvonalas, vidám és szórakoztató,
mûsort láthatott az odalátogat kö-
zönség.

Az új év kezdetével újra kezdõ-
dik a versenyszezon, a felkészülés
és újra kezdõdik az utánpótlás ne-
velés is. 

Ezért az Egyesület folyamatosan
várja a jelentkezõket AKROBATI-
KUS ROCK AND ROLL, TÁRSAS-
TÁNC ÉS POM-PON TÁNC MÛ-
FAJOKBAN. VALAMINT 5 CSI-
NOS TÁRSASTÁNCOS LÁNYNAK
TÁNCPARTNERT KERESÜNK!

PELCZÉDER ZSUZSANNA

Táncos visszatekintés…
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Az elmúlt télen új lehetõség
nyílt Gödön a szabadidõ eltöltésé-
re a Huzella Tornacsarnokban.  Dr.
Jakucs Zoltán kosaras szülõként
hívta fel a figyelmemet az esti-éj-
szakai sportbajnokságokra. Már
két éve keresett vállalkozó szelle-
mû embereket a beindításhoz, ami
rengeteg szervezéssel és hétvégi
munkavégzéssel járó feladat. Ta-
valy decemberben konferenciára

invitáltak bennünket egy korábbi
pályázatunk okán a Magyarorszá-
gi Éjszakai Sportbajnokságok
Egyesülete (MÉSE) szentendrei
központjából. Kapcsolatba lép-
tünk a közeli városokban mûködõ
csoportok vezetõivel.  Tapasztala-
taik segítségével könnyebb volt az
indulás, az elsõ foglakozások és
versenyek szervezése.

A program célja, hogy a hétvé-
gi estéken pénz nélkül, az utcán
csellengõ 13-20 éves fiataloknak
– és persze másoknak – Gödön is
legyen lehetõségük kultúrált kö-
rülmények között sportolni, szó-
rakozni, ismerkedni. A sportver-
senyek pedig az ebben az életkor-
ban jellemzõ virtuskodás leveze-
tését szolgálják. Cserében azt vár-
juk a fiataloktól, hogy tartsák be
szabályainkat. A létesítmény terü-
letén dohányozni, alkoholt fo-
gyasztani, egyéb szereket hasz-
nálni nem lehet. Néhány „dohá-
nyos konfliktustól” eltekintve be
is tartják a résztvevõk, akik elsõ-
sorban volt huzellás gödiek, de
szép számmal akad az átlagosan
80 résztvevõ között felsõgödi,
szõdligeti és dunakeszi fiatal is.

Alapszabályunk szerint ingye-
nesen látogathatók rendezvénye-
ink. Mûködésünkhöz a legna-
gyobb támogatást a Nemzeti
Sporthivatal által biztosított pá-
lyázati pénz jelenti, melyet a
MÉSE oszt szét az ország több
mint harminc településén mûködõ
csoportok közt. A helyi Önkor-
mányzat bizottságai által biztosí-
tott források is segítik mûködé-
sünket. Alapítványok, cégek, civil
szervezetek, magánszemélyek

pénzbeli és természetbeni adomá-
nyának köszönhetõen közel
800.000,-Ft-tal indultunk. Szük-
ség is volt rá, hiszen a Tornacsar-
nok szertára gyakorlatilag üres
volt. Négy pingpongasztallal, két
csocsóasztallal, és egyéb sport-
szerekkel lettünk gazdagabbak!
Bevételeink megmaradó részét
mûködésre, élelmiszerek beszer-
zésére fordítjuk. A „bejárók” teát,

egyszerû szendvicseket ingyene-
sen fogyaszthatnak.

A közelmúltban látogatást tett a
gödi csoportnál a MÉSE elnöke,
Jakab Péter és a mozgalom elindí-
tója, a “pingpondoki”. Izgatottan
vártuk a megmérettetést, hiszen a
vendégek évek során több hely-
színen sok tapasztalatra tehettek
szert.

Tar Bertalan, testnevelõ el-
mondta, hogy a hálóval középen
kettéosztott csarnokban a fiatalok
választhatnak az asztalitenisz,
csocsó, darts, tollaslabda és egyéb
labdajátékok közül.  A másik tér-
félen foci, kosárlabda és röplab-
dajátékra van lehetõség. Megtud-
ták tõle a látogatók, hogy verse-
nyeket is szervezünk számukra –
a fenti játékok közül egy-egybõl –
hétvégenként, és lehetõségeink
szerint részt veszünk a regionális
vagy országos bajnokságokon is. 

A részvételi számok önmaguk-
ért beszélnek. - mondta. 70 fõvel

kezdtünk, majd február 18-án 110
fõvel rekordot állítottunk fel! Tar
Bertalan véleménye szerint 50-60
az ideális, átlátható létszám. Be-
számolt arról is, hogy két versenyt
rendeztünk télen a gödieknek, a
gyõztesek Petró Kata, Váczai Eni-
kõ, Elek Ádám és Nagy Krisztián
voltak. Az országos versenyen,
Szegeden, június 10-én asztalite-
niszben a 10-14 évesek korosztá-
lyában Kovács Zsuzsanna máso-
dik lett. Két csocsó párosunk, Eke
Nikolett, Patak Enikõ a 10-14
évesek, valamint Tolmácsi Attila,
Albert Tamás a 15-18 évesek kor-
csoportjában szintén a második
helyen végeztek.

Dr. Faragó László, gyermek-
orvos elmesélte, hogyan lett éjsza-
kai sportbajnokságok szervezõje.
Gyermekpszichiáterként a “Lipó-
ton” dolgozott. Akkoriban kapita-
lista torzulásnak számított a kábí-

tószer-függõség, szinte beszélni se
volt szabad róla. Sok keserves ta-
pasztalat után “megfutamodott”,
azóta is gyermekorvosként dolgo-
zik ugyanott, Óbudán - immár
több mint 25 éve. Orvosként a
rendszerváltozás idején családok-
hoz járva látta, mivel töltik idejü-
ket a nagyobbak. Látta, melyik
otthonban veszi át a hatalmat a
szenvedélybetegség. A lakótele-
pen – ahogy másutt sem – nem
volt megfelelõ szórakozási lehetõ-
ség a kamaszok számára. Hajtot-
ták õket a hormonok, menni akar-
tak, el hazulról, de nem volt hova,
csak a diszkóba, kocsmába. 

- Ha nálunk tanulnak meg szó-
rakozni, utána magától értetõdõen
jönnek velünk színházba, tábo-
rokba, ebben hiszek – fejtette ki
Faragó doktor. A családom otthon
várt, miközben péntek, szombat
este idegen gyerekekkel játszot-
tam. A betegek pedig nyolctól sor-
ban álltak a rendelõ elõtt, mínusz
húsz fokban is. Ez nagyon jól
esett.

A MÉSE ma már nemzetközi

mozgalom, és mivel senki sem
verhetetlen, a stafétát átadtam. Ki-
váló segítõim közül kiválasztot-
tam egy fiatalembert, Jakab Pétert
Szentendrérõl. Így meg tudok

nyugodni, a “kincset” továbbad-
tam, és ha már nem leszek, akkor
sem alszik el az ügy. Szerencsére
mindig akad egy pár hozzám ha-
sonló csökönyös megszállott. –
mondta. 

“Dokival meglátogattuk a gödi-
eket, akik mostanában nyitottak.
Nagyon jó hangulatot és rengeteg
fiatalt láttunk a teremben. Gratu-
lálunk nekik!” – tette föl az egye-
sület honlapjának faliújságjára
gondolatait Jakab Péter, a
MÉSE elnöke.

Városunkban több sporttémájú
rendezvény szervezésével igyeke-
zünk teret biztosítani a sportolás-
hoz, vagy támogatókat szerezni,
forrásokat biztosítani a sport szá-
mára. Be kell látnunk, hogy ezek-
kel a rendezvényekkel elsõsorban
középosztálybeli, vagy kifejezet-
ten jómódban élõ gyerekek és
családok verseny- vagy szabad-
idõsportját támogatjuk. Ez rend-
jén is van. Az esti-éjszakai sport-
rendezvényeken azonban nem
csupán a havi több ezer forint tag-
díjat és egyéb költséget vállalni
képes családok gyerekei vehetnek
részt, hanem anyagi helyzetétõl
függetlenül bármelyik fiatal. Ez
valójában szociális sport is.

Az egyesület munkájáról to-
vábbi információk találhatók a
www.holdsugar.hu honlapon. A
helyi csoport elérhetõségei: Tor-
nacsarnok 2131 Göd, Petõfi u. 49.
Pf. 21. E-mail:
tcsarnok@freemail.hu, tel.: 30-
977-96-87. Felajánlásaikat, me-
lyeket köszönettel fogadunk, a
Nyelv és Tehetség Alapítvány
számlaszámára küldhetik el: Du-
nakanyar Takarékszövetkezet
64700052-10001899. Jelige: Éj-
szakai sport.

HALMAI GÁBOR

Pörögj velünk!
Szeptember óta szombat éjszakánként újra nyitva a Petõfi utcai Tornacsarnok
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Kézilabda 2.forduló

Felnõtt:
Gödi SE - Láng SK 32 : 26 (félidõ
16: 13)
Göd: Juhász (kapus), Turza (8), Bir-
kás (8), Balázsovits (4), Lázár (3),
Szentes (2), Román (2)
Csere: Németh (kapus), Tóth (5), Bé-
kési, Virágh, Macsu, Máriás 

Biztos gyõzelem született a Láng
ellen, ahol tavasszal igen szenved-
tünk

- Nagyszerû csapatteljesítmény
jellemezte a mérkõzést, 7 játékosunk
volt eredményes: Birkás, Turza,
Tóth, Balázsovits, Lázár, Szentes,
Román és természetesen a kapusunk
Juhász Zsuzsanna is jól teljesített.
Külön ki kell emelni két új és egy
visszatérõ játékosunkat (Turza, Ro-
mán, Tóth), akik nagyszerû teljesít-
ményt nyújtottak. A belsõ posztokon
Birkás Anikónak, Lázár Ildikónak és
Balázsovits Mónikának kötelezõ jól
játszani, õk ennek eleget is tettek - így
értékelte a mérkõzést Bagócsi Sán-
dor vezetõedzõ.
Ifjúsági:
Gödi SE - Láng SK 19 : 17 
(félidõ 10 : 6)

Göd: Pelczéder (kapus), Máriás (6),
Schrick (4), Petró (3), Macsu (2),
Nyilas (1), Mogony (1)
Cserejátékosok: Hajek (1), Kövecses
(1), Grúber, Simon P., Halupka, Márta

Értékes gyõzelmet aratott ifi csa-
patunk
- Felváltva estek a találatok, majd a
gödi fiatalok állandósították 3-4 gó-
los vezetésüket. A támadásokat álta-
lában sikerrel fejezték be Komlósi
Attila tanítványai, és a kapuban ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtott
Pelczéder Sára.
Kitûnt: Pelczéder, Máriás, Schrick,
Petró, Macsu

Kézilabda 3.forduló
Felnõtt: Gödi SE – TFSE 27 : 21
(félidõ 17 : 8)
Összeállítás: Juhász (kapus), Tóth
(4), Szentes (7), Balázsovits (3), Bir-
kás (10), Lázár (1), Békési. Cserejá-
tékosok: Németh (kapus), Pongó (2),
Román, Máriás, Macsu

A nõi kézilabda NB II-ben a gödi-
ek mára szünetre eldöntötték a két
bajnoki pont sorsát

Az energikusan védekezõ gödiek
már a mérkõzés elején felõröltét a fi-

atal TFSE együttes ellenállását. Tá-
madásban meglehetõsen eszköztele-
nül játszott a vendégcsapat, a gödi lá-
nyok viszont tetszés szerint lõhették
a góljaikat. A félidei kilencgólos
elõnnyel, meggyõzõ játékkal gyûj-
tötte be a két pontot a Gödi SE, és a
három forduló után veretlenül vezeti
az NB II északi-csoportjának tabellá-
ját.

- A két veretlen találkozó után ha-
zai pályán nem volt kérdéses a vég-
eredmény, végig irányítottuk a mér-
kõzést. Abelsõ emberek kiváló telje-
sítményt nyújtottak, Birkás Anikó,
Lázár Ildikó, Balázsovits Mónika, 

Szentes Éva ellenállhatatlanok
voltak. Kapusaink bravúrokat hajtot-
tak végre. A 2. félidõ 15. percében
már 11 gól volt a különbség. Sajnos
Román Erika bokasérülést szenve-
dett, reméljük hamar rendbejön. 

Pongó Angelika hosszú kihagyás
után 2 góllal mutatkozott be – nyilat-
kozta Bagócsi Sándor vezetõedzõ.

Ifjúsági:
Gödi SE – TFSE 33 : 37 
(félidõ 19 : 15)
Összeállítás: Pelczéder (kapus), Má-
riás (8), Mogony (6), Petró (5),
Schrick (5), Macsu (1), Nyilas (1)

Cserejátékosok: Márta (3), Hajek (2),
Kövecses (2), Grúber, Halupka, Mé-
száros, Simon P.

Kár a második félidõért
Ifi csapatunk izgalmas változatos

mérkõzésen 37:33-ra kikapott, noha
a 2. félidõben 6 gólos vezetésre állt.
Avégjátékra elfáradtak, sokat hibáz-
tak, de bízunk benne, hogy túlteszik
magukat ezen a vereségen, és a kö-
vetkezõ mérkõzésen gyõzelemmel
vonulhatnak le a pályáról!

- A mérkõzés elején a TFSE
együttese támadójátékban nagy hi-
baszázalékkal játszott, ezt kihasznál-
va szívós játékunkkal, 3-4 góllal el
tudtunk húzni, így az elsõ félidõ vé-
gén négygólos elõnnyel tértünk pi-
henõre. 

A második félidõben a vendégek
biztonságosabban védekeztek, és a
25. percben átvették a vezetést. 

A végjátékra elfáradtunk, sokat
hibáztunk, minimális vereséget
szenvedtünk – értékelte a mérkõzést
Komlósi Attila edzõ.

Kitûnt: Máriás, Pelczéder,
Mogony, Petró, Schrick, Márta

(Legközelebb hazai pályán októ-
ber 15-én játszunk a Pilisvörösvár
csapata ellen.)

A kézilabda NB II-ben a Gödi SE nõi csapata 
újabb bravúros gyõzelmeket aratott

A Fétis Kft. idén 2006. szep-
tember 16-án 6. alkalommal ren-
dezte meg a gödi Fétis
Crossfutást és a Kispályás Lab-
darúgó Kupát. 

A lelkes érdeklõdõket, verõfé-
nyes napsütés fogadta. A napot
az ovis, majd a 2km-es táv rajtjá-
val kezdtük, ahol a gyerekek,

szüleikkel együtt vághattak neki
a kijelölt útvonalnak. Ezután az 5
és a 14 km-es távon indulók áll-
tak rajthoz, akik a tavalyi évhez

hasonlóan Jackton Odhiambo
Wasiema kenyai futó kíséretében
futhattak.

A futók érdekében, verse-
nyünket magasabb színvonalúvá
fejlesztettük. Bevezettük a
chippes idõmérést, a számítógé-
pes elõnevezést, a pénzdíjas ab-
szolút helyezéseket, a megtett
km-ek jelölését, a gyors ered-
ménylistát.

A nap folyamán érdekes, látvá-
nyos programokkal, bemutatók-
kal szórakoztattuk vendégeinket.
A családok számára, idén elõször
“Családi csa-
vargás” névvel
ügyességi ver-
senyt szervez-
tünk. Az aka-
dálypálya mel-
lett, csavarozás-
ban, szögelés-
ben, puzzle ki-
rakásban, szel-
lemi totóban
mérték össze
talpraesettségü-
ket a családok.

A focit ked-
velõ felnõtteknek ismét megszer-
veztük a Fétis Kispályás Labda-
rúgó Kupát. Elsõ helyen a profi
csapatokat is megverve, újra a

Fétis IPC 1 csapata végzett. Ren-
dezvényünk lebonyolításában

nagy segítséget jelentett a Wag-
ner László által vezetett Piarista
Szakiskolások illetve a gödi segí-
tõk részvétele. Reméljük jövõre

is számíthatunk rájuk! Sajnáljuk,
hogy Ráth Tamás bácsi, a koráb-
bi évek fõszervezõje nem tudod
eljönni, ezúton is jobbulást kívá-
nunk neki!

Köszönjük a több mint 50 ki-
sebb-nagyobb szponzorunk tá-
mogatását, akik nélkül verse-
nyünk nem jöhetett volna lét-
re!

Legközelebb 2007. szeptem-
ber 15-én várjuk a sportot szere-
tõ futókat és érdeklõdõket! Ered-
mények, további képek láthatóak
a www.fetis.hu/crossfutas olda-
lunkon.

HORVÁTH RITA

FÉTIS KFT. RENDEZÕ

Fétis Crossfutás
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A gödi asztaliteniszezõk szá-
mára már megszokott, hogy
minden év augusztus 20-án mér-
hetik össze erejüket az igazolt és
amatõr versenyzõk. Az immár
hagyománynak számító össze-
csapást, nevezetesen a 8. Rekord
Kupát ezúttal is nagy várakozás
elõzte meg. Ezt az amatõrökkel
kibõvült verseny szelleme mel-
lett kicsit az ünnep szelleme is
mindig áthatja, ezért is más, mint
a többi helyi vetélkedõ. 

A verseny a szokásosnál ki-
sebb számban összegyûlt részt-
vevõit Fojt Attila, a gödi Asztali-
tenisz Szakosztály vezetõje üd-
vözölte.  A Göd déli részéhez
karnyújtásnyira lévõ, de köz-
igazgatásilag Dunakeszihez tar-
tozó – használt autók forgalma-
zásával foglalkozó – Rekord Kft.
tulajdonos-igazgatója, Fojt Attila
nem csak névadója, de gáláns tá-
mogatója is a rangos rendez-
vénynek, ugyanakkor õ a helyi
csapat legrégebbi játékosa, az
egykori és mai gödi csapat sike-
réhez mindig hozzájárulva.
Anyagi segítségének, valamint
társainak, Gulyás Miklós – civil-

ben iskolai igazgatóhelyettes –
és az örökifjú, lankadhatatlan já-
tékerejû Tóth B. Zoltán (a nép-
szerû Zoli bácsi) közremûködé-
sének köszönhetõen zajlott le a
verseny. Két kategóriában (iga-
zolt és amatõr versenyzõk) foly-

tak a küzdelmek a Németh Lász-
ló Általános Iskola tornatermé-
ben felállított négy asztalon. A
versenyzõi kategóriában a gödi
élmezõnybõl alig hiányoztak,
így jobbára ismerõs arcokkal ta-
lálkoztunk. Külön öröm volt az
NB II-es szintet képviselõ ifj. Je-
szenszky Jánost, az ugyancsak
híres versenyzõnek számító
édesapja, id. Jeszenszky János
társaságában, a benevezettek kö-
zött együtt fellelni. Az amatõrök
ezúttal kis számban jelentek
meg, új színfolt volt - a késõbbi
gyõztes - Felker Zoltán jelentke-
zése. Sajnos, nõi versenyzõ ezút-
tal csak egy volt, az esélyes

Fogarasi Ottóné (Klári) így part-
nerek nélkül maradt.  Így õ csak
nézõként volt jelen egy másik
hölgy társaságában, õk ketten
képviselték a „nézõsereget”. Az
amatõrök kis létszáma miatt e
csoport küzdelmei – függetlenül
a játékszinttõl – közel sem vol-
tak olyan izgalmasak, mint a
„profik” versengése. Fél 12 táján
került sor az eredményhirdetés-
re, a díjak átadására:

Az igazolt versenyzõk kategó-
riájában 1. Szûcs Tibor, 2. ifj. Je-

szenszky János, 3. Újvári Tibor.
Az amatõrök között 1. Felker
Zoltán, 2. Fogarasi Ottó, 3. Dr.
Kölcsei Tamás. A díjátadást kö-
vetõen a gördülékenyen lebo-
nyolított verseny gyors befejezõ-
désének köszönhetõen – mint-
egy ünnepi ráadásként – az al-
kalmi párosok vetélkedõjével zá-
rult a program. A páros küzdel-

meket óriási csaták, bravúros
labdamenetek jellemezték.

A párosok küzdelmét a Szûcs-
Fojt Attila páros nyerte, második
helyen az apa és fiú alkotta
Jeszenszki-páros végzett, a har-
madik helyet id. Gulyás-Ujvári
páros szerezte.  A párosok vetél-
kedõje igazi csemege volt a kis
számú nézõk számára. Jövõre a
Rekord Kupa versenyprogram-
ban a páros küzdelem is szere-
pelni fog – nyilatkozta Fojt Atti-
la, miként arról is szólt, hogy jö-
võre a gödi verseny a Pest me-
gyei versenynaptár részévé lép
elõ, jelentõsen növelve a verseny
színvonalát és népszerûségét.  A
verseny befejeztével a gyõzte-
sek, helyezettek arcán büszke-

séggel, a kevéssé sikeresek némi
szomorúsággal, de mindenki elé-
gedetten távozott a kinti forró le-
vegõtõl és a verseny hevétõl fel-
forrósodott tornaterembõl. Jövõ-
re ugyanitt, ugyanilyen hangu-
latban – ezt sugározták a fáradt,
boldog arcok.

-KÖLCSEI -

Rekord Kupa
Az asztaliteniszezõk ünnepi seregszemléje

A Pest megye II. osztályban
szereplõ Gödi LC labdarúgó csa-
patának eddigi mérlege három
gyõzelem, három vereség és egy
döntetlen és ezzel a 6. helyen áll-
nak, ami reális helyezés. 

5. forduló: Dunabogdány SE –
Göd LC 3–1 ( 2-0)

Gödi LC: Gaál-Kispál, (Pálin-
kás), Járdi, Szabó, Tuza, Kekecs,
(Rapavi), Jakus, (Dömötör),
Horváth, (Petró), Csuka, Melár
(Kolumbán). G: Jakus

A nyeretlen hazaiak ellen,
gyenge játékkal vereség.

6. forduló: Gödi LC – Erdõ-
kertes 2 – 1 (0-1)

Gödi LC: Gaál-Kispál,
(Melár), Járdi, Petró, Tuza,
Jakus, Kekecs, (Szabó), Hor-
váth, Kolumbán (Dömötör), Pi-

ros (Búza), Együd. G: Jakus,
Búza.

A második félidõben nyújtott
jobb teljesítmény gyõzelmet ho-
zott. 

7. forduló: Verõce – Gödi LC
3 – 2 (1-0)

Gödi LC: Gaál-Kispál,
Kekecs, Tuza, Kolumbán, Jakus
(Pálinkás), Szabó, Együd (
Rapavi), Csuka, Melár, Búza,
Kiss). G: Csuka, Kiss.

A hazaiak kétszer is vezettek,
de a gödi gárda kiegyenlített. A
találkozó utolsó percében a bíró
vitás 11-est ítélt a hazai csapat
javára és ezt értékesítették.

Papp Sándor edzõ: - Az utol-
só percben jogtalanul megítélt ti-
zenegyest már nem tudtuk korri-
gálni.

A Gödi LC a hatodik helyen
A Pest Megyei Asztalitenisz Szö-
vegség a nagy számú nevezés (16
csapat) miatt a megyei bajnoksá-
got két nyolcas csoportban (A és
B csoport) rendezi. Az oda-vis-
szavágás-rendszer után (összesen
14 mérkõzés) még egy harmadik
fordulóra is sor kerül annak a csa-
patnak a játékhelyén, amely a két
mérkõzés alapján jobb eredményt
ért el. Így összesen 21 mérkõzést
játszik minden csapat.
Mi az erõsebb csoportba kerül-
tünk, nagyon nívós a mezõny,
melyben az elõzõ bajnokság leg-
jobbjai és az NB III-ból kiesett
csapatok találhatók. A realitásokat
figyelembe véve célunk a közép-
mezõnyben végezni. 
1. forduló: Cegléd–Göd 9:9

A játékerõt tekintve nekünk kel-
lett volna nyerni, de a körülmé-
nyes utazás-késés miatt nem jutott
idõ a bemelegítésre, és a hazaiak
ezt az elõnyt jól kihasználták.
Nyert: Félix Tibor 3, id. Gulyás
Miklós 2, Szemendri Attila 2,
Nagy László 1, párosban Nagy-
Szemendri 1 mérkõzést.
2. forduló: Göd–Zsámbék 6:12
Ellenfelünk az elõzõ szezonban
még az NB III-ban játszott, jó já-
tékerõt képviselnek, megérdemel-
ten nyertek.
Gödi gyõzelmek: Félix Tibor 2,
ifj. Gulyás Miklós 2, Nagy László
1 és párosban Félix-Szemendri 1
mérkõzés.

GULYÁS

Asztalitenisz
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

ÁTKÖLTÖZTÜNK
(A volt MGTSZ udvarától kb. 400 m-re.)

Ingyenes helyszín felmérés, 
tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,
• irodabútor, • szekrények

2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
ITAKO KFT.

Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116
Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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• ALTIN gyorsvarrógép és RIMOLDI négyszálas
INTERLOOCK eladó! Érd.: 06-20-384-9426
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztí-
tás, búvárszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem
Park - Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Otthon végezhetõ munkalehetõségek az ország
egész területére. Hívjon, ingyen tájékoztatom. 06-69-
377-214.
• Fakivágás - döntés nélkül is - gyökérkiszedés, el-
szállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-4070
• Leinformálható, fiatalos nyugdíjas hölgy gyer-
mekfelügyeletet, takarítást vállal: 06-30-554-5545
• Angoltanítást vállalok gyerekek és felnõttek ré-
szére egyéni igények szerint: 0627-334-614; 0630-
856-1839
• Hobbi-tartásból, túlszaporulat miatt eladó: tör-
petyúk, kakas, vadkacsa, kacagó gerle, nimfapapa-
gáj Felsõgödön. Telefon: 0627-336-370
• Matematika-, fizikaoktatást, korrepetálást,
érettségi felkészítést vállalok középiskolásokszá-
mára Gödön, illetve Dunakeszin: 0620 9731 679

Apróhirdetések
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Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Nyergesvontatóra gyakorlott 
nemzetközi gépkocsivezetõt 

keresünk!
Tel.: 06-30-280-2802
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SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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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



28


	korkep10-01-08
	korkep10-09-16
	korkep10-17-22
	korkep10-23-28

