
GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

XVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM • 2006. NOVEMBER

Emlékezet és csoda
Régóta várt emlékhely Iván Kovács Lászlónak

Göd posztumusz díszpolgára 1956-ban a leghevesebb csaták egyik
helyszínén, a Corvin-közben volt parancsnok. 1957. december 30-án
kivégezték. A forradalom 50. évfordulóján – a gödi Kincsem-parkban –
szobrot állítottak a bátor harcos emlékére. Nemzeti Himnuszunk közös
eléneklésével vette kezdetét az avató ünnepség.

„Régen vártuk, hogy méltó mó-
don emléket állíthassunk Iván Ko-
vács Lászlónak. Most nagy örömmel
és tiszta szívvel avatjuk fel a szob-
rát”- mondta Markó József, Göd pol-
gármestere a szoboravató megemlé-
kezésen, majd Zahorán Sándorral, a
Pofosz Helyi Szervezetének (Politi-
kai Foglyok Szövetsége) elnökével
együtt leplezte le Iván Kovács Lász-
ló mellszobrát. Domonkos Béla
szobrászmûvész alkotását Szotyori
Nagy Gábor református lelkész ál-
dotta meg. A lelkész Istentõl kért ál-
dást a hõs forradalmárnak, valamint
Göd népének. 

Folytatás a 3. oldalon.

Nálunk 
a szabadság neve: 1956

Városi ünnepségsorozat 
a forradalom ötvenedik évfordulóján

A forradalom és szabadság-
harc évfordulójának ünnepség-
sorozata október 20-án egy 56-
os Emlékkiállítás megnyitójá-
val vette kezdetét. A József Atti-
la Mûvelõdési Házban az ese-
ménnyel és a hozzá kötõdõ sze-
mélyekkel kapcsolatos relikviá-
kat, fényképeket, könyveket,
röplapokat, „emléktárgyakat” te-
kinthettünk meg, melyek össze-
gyûjtésében, magának a kiállí-
tásnak megszervezésében jelen-
tõs szerepet töltött be Zahorán
Sándor, aki visszatekintõ beszé-
dével megnyitotta a kiállítást. Az

Új Horizont Klub vezetõje, Ko-
vács Endréné XII. Pius pápa
1956. október 28-i, „Azok az
igen gyászos események, me-
lyek Kelet-Európa népeit sújt-
ják, különösen pedig a számunk-
ra oly kedves Magyarországot,
amely most egy borzalmas öl-
döklés vérében fekszik, mélyen
megrázzák atyai lelkünket.” kez-
detû Enciklikáját olvasta fel.
Határiné Koczka Ilona pedig
Márai Sándor Mennybõl az an-
gyal címû versét szavalta el me-
mentóként.

Folytatás a 2. oldalon.

Félpályás forgalomkorlátozó
útlezárások Gödön

Én vagyok a hang, övék a szó

Köszöntõ
...A köszöntõ mindig valamilyen ün-

nepet feltételez ...Köszönteni az embert,
emberek egy csoportját akkor szoktuk,
amikor életük vagy a közösség élete for-
dulóponthoz ér. 

...Az élet sodrása ekkor néhány percre
megáll. 

…Köszöntésemben, megállva múlt és
jövõ között, én ezt a tünékeny pillanatot
kívánom megragadni, mert benne olyan
dolgokat láthatunk meg, melyeken eddig
észrevétlen suhant át tekintetünk, s olyan
hangokra is felfigyelünk, melyek csak a
csöndben sejlenek fel.

Folytatás a 2. oldalon.

Gödi Almanach XI.
Új kötet a múlt emléke, a jelen tényei és a jövõ reményében

A szerzõk és szerkesztõk riportja a 19. oldalon.
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Horváth Ferenc iskolaigazgató szavai köszöntötték október elsején, a városhá-
zán a megválasztott, új képviselõtestületet. Gondolatai minden ünnepi alkalom-
hoz küldenek üzenetet. Olvassuk hát most el, szembesüljünk a leírt fogalmazvány
részleteivel, és ki-ki önmagára tekintettel értelmezze azt. Bizton magára lel min-
denki a sorok között.
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Folytatás az 1. oldalról.
A megnyitót a Gödi Almanach

XI. kötetének bemutató rendezvé-
nye követte a városi könyvtár által
berendezett kávéházi miliõben.

Október 22-én az ötvenedik év-
forduló tiszteletére rendezett Városi
Ünnepségére a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola tornacsarnokában ke-

rült sor. Markó József polgármester
köszöntötte a résztvevõket, majd
emlékeztetett arra, hogy nálunk, ma-
gyaroknál a szabadság neve: 1956.
Bár a forradalom akkor elbukott, a
szabadság vágya az üldöztetés elle-
nére, továbbélt. A rendszerváltáskor
megkapni véltük a szabadságot, de a
mai, cselekvõ ünnepen is ki kell áll-
nunk szabadságunk mellett.

Abevezetõ szavak után a Németh
László iskola diákjai léptek a szín-

padra, és adtak magas színvonalú,
megkapó mûsort. Énekkel, tánccal,
dokumentum- és versrészletekkel,
korabeli filmrészletek bejátszásával
elevenítették fel a forradalom, a sza-
badságharc, majd a megtorlás napja-
it. 

Az iskolások mûsora után Vass
István lépett a mikrofon elé saját 56-

os élményeit elevenítve fel. Szavai-
val azt bizonyítva, hogy – mint
mondta – minden községnek, város-
nak megvolt a maga kis forradalma.
A Felsõgödi Munkásdalkör tagjai
Surán Sándor vezetésével adtak elõ
az ünnepi alkalomhoz illõ dalokat,
kórusmûveket. Õket Csurka László
színmûvész követte, majd az ünnep-
ség szónoka, Dénes János, a for-
radalom résztvevõje, egykori or-
szággyûlési képviselõ következett. 

Dénes János elsõsorban a fiatalok-
hoz, a forradalom örököseihez szólt.
‘56 világraszóló csodájáról beszélt,
amikor különbek akartunk lenne ko-
rábbi önmagunknál, amikor nemzet-
té váltunk, létrehoztuk a nemzeti bi-
zottságokat, a munkástanácsokat, a
nemzetõrséget. A forradalmi ellenál-
lás ‘56 novemberének közepéig
fennmaradt, sõt a levert forradalom
után következett a nõk néma tünteté-
se, majd a „Márciusban újra kezd-
jük!” jelszava, amely országszerte le-
tartóztatásokat eredményezett. A nép
kifejezte, hogy nem azonosul a haza-
árulással, de belekényszeredett a Ká-
dár-diktatúrába, tudomásul vette,
hogy a Nyugat magára hagyta. 

Dénes János ezt követõen arról
beszélt, hogy azóta ötven esztendõ
telt el, és míg 1956-ban Budapest a
szabadság fõvárosa volt, 2006-ban a
hazugság fõvárosa. A volt képviselõ
úgy vélte, hogy „Gyurcsány urat” bí-
róság elé kell állítani, mert a jelen
helyzetbõl kiutat kell találni, és bir-
tokba venni saját hazánkat. Szerinte
a globalizmus csapdájából is csak 56
erkölcse és dicsõsége alapján lehet
megtalálni a kiutat.

Az ünnepséget követõen a részt-
vevõk megkoszorúzták Göd dísz-
polgára, Iván-Kovács László em-
léktábláját.Az önkormányzat nevé-
ben Markó József polgármester és
dr. Szinay József jegyzõ helyezte el
koszorúját, majd a család képviselõi,
Rosenweig Ferencné - Iván-Kovács
László testvére - és fia rótták le ke-
gyeletüket. Õket a gödi intézmé-
nyek, pártok képviselõi követték. 

A Nemeskéry-Kiss kúriában em-
lékérmek és emléklapok átadásá-
ra került sor. Markó József polgár-
mester és Zahorán Sándor a helyi
POFOSZ elnöke az 1956-os forra-
dalom gödi résztvevõinek – dr.
Pruzsinszky Ibolyának, Bosák Jó-
zsefnek, Nagy Ferencnek, Szentesi
Andrásnak, Szekeres Ferencnek,
Vass Istvánnak és Vízi Istvánnak –
adta át az érdemeik elismerését je-
lentõ érmet és emléklapot. Végül a
polgármeter Zahorán Sándornak is
átnyújtotta az elismerést.

Az összegyûlt ünneplõknek
Markó József arról beszélt, hogy
más választás nincs, az egység felé
kell mozdulnunk. A mindennapi
életben együtt kell tudni mûködni
jobbosoknak és balosoknak.

BORGÓ JÁNOS

ÉS KÁSA ÉVA

Nálunk a szabadság neve: 1956
Városi ünnepségsorozat a forradalom ötvenedik évfordulóján

Folytatás az 1. oldalról
…Ez a köszöntõ abban is különbözik

hát a többitõl, hogy egy ember mondja
ugyan, de egy város írta. Én vagyok a
hang, övék a szó. 

…Ha elcsitítjuk gondolatainkat,
máris hallhatóvá válik a felénk szálló el-
várások közül az elsõ: Békét, nyugal-
mat szeretnénk.

…A jó politikus szüntelen megegye-
zésre törekszik, mert tudja, hogy az nem
önmagunk vagy elveink feladását, ha-
nem az emberek sokféleségébõl eredõ
elképzelések, vágyak, célok egybefoná-
sát, összeszerkesztését jelenti. A sokfé-
leségen alapuló megegyezés a tett, a
cselekvés, a végrehajthatóság záloga, s
a nyugalom kulcsa. Aki nem törekszik a
megegyezésre, az megidézi a békétlen-
ség szellemét. 

…A következõ szó, mely az ün-
nep csöndjében az ablakokon, fala-
kon át is elhallatszik hozzánk – a
Biztonság.

Keserû lecke volt, de a hosszú évek
alatt lassacskán megtanulták az embe-
rek, hogy hamis a szólás: a szerencse
forgandó, mert életük nem a szerencsé-
hez, hanem a politika változásaihoz lán-

colt. Az a politikus végzi jól a dolgát, s
az a jó politika, amely az emberek éle-
tet kiszámíthatóvá teszi.

…Tiszteljék annyira az embert, hogy
elõbbre valónak tekintik minden elvnél,
rendszernél, cselekvési tervnél, prog-
ramnál. Adják meg neki az emberi élet-

hez szükséges biztonságot! …De fi-
gyeljük tovább, kér-e még Önöktõl va-
lamit ez a város! 

A sokakra figyeljenek, ne a hango-
sokra!

…Kérem, találjanak utat ezekhez, az
ezrekhez, nézzenek az arcukba, s hall-

gassák meg õket! …És az ünnep csönd-
jében - kísérõ szólamként - minden ed-
digi kéréssel együtt, azokat felerõsítve
hangzottak fel a legegyszerûbb és talán
legmegrázóbb szavak: Legyenek kü-
lönbek, mint mi!

…Önöknek minden erejükkel töre-
kedniük kell arra, hogy mégis különbek
legyenek, mint mi vagyunk, hiszen
ezért nem mi állunk most az Önök he-
lyén, noha valamennyien nem csak vá-
lasztók, de választhatók is vagyunk.

…Most már talán érthetõ, miért ne-
veztem valamennyi kérés kísérõ szóla-
mának ezt az utolsót.

Önök csak akkor képesek bármelyi-
ket is teljesíteni, ha különbek nálunk, de
különbek csak egyetlen módon lehet-
nek: ha többet várnak el maguktól, mint
amennyit mi valaha elvárunk Önöktõl.

…És most, oly sokáig idõzve múlt és
jövõ határmezsgyéjén, tegyük meg az
elsõ lépést a jövõbe!

Búcsúztassa a leköszönõ képviselõ
testületet, s köszöntse a megalakuló, új
képviselõ testültet az ünnep eddigi
csendjét megtörõ taps.

HORVÁTH FERENC

Én vagyok a hang, övék a szó
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Az 50 évfordulón néhány gödi 56-os
személyiség is részt vett a központi
rendezvényeken, ahol köszöntötték
õket, s a forradalomhoz kötõdõ tevé-
kenységükért egy-egy bronz plaket-
tet és egy-egy oklevelet adtak át szá-

mukra. Zahorán SándorBudapesten,
a Zeneakadémián fogadhatta az elis-
merést, míg Vass István, Vízi István
és Szekeres Ferenc a megyei ünnep-
ség meghívottja volt.

Megyei szintû
elismerés

„Anemzet sorsát és történelmét
meghatározó dicsõséges

1956-OS MAGYAR FORRADALOM

ÉS SZABADSÁGHARCBAN

való hõsies áldozatvállalásért
A PEST MEGYEI 56-OS

EMLÉKBIZOTTSÁG

A GÖDI VÍZI ISTVÁN MÉRNÖKÖT

elismerésben részesítette.”

Az oklevél és emlékérem átadására
2006. október 20-án,

a forradalom 50. évfordulójára
emlékezés alkalmából,

a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége és

a Történelmi Igazságtétel Bizottság
javaslatára  került sor

a Megyeház dísztermében
Budapesten, a Városház u. 7-ben.

Országos és Pest-megyei ünnepségek 

Folytatás az 1. oldalról.
Iván Kovács László többpártrend-

szert, szabad választásokat, „nemzeti
alapokon nyugvó demokratikus” és
független Magyarországot kívánt. A
corvinistákhoz csatlakozott, akik pa-
rancsnokuknak tekintették és „Fõ-
nöknek” szólították – ennek október
25-én volt éppen 50 éve, fél évszáza-
da.

„Miért késtünk? Miért késünk?” –
tette fel a kérdést dr. Boross Péter
volt miniszterelnök, a Szabadsághar-
cosokért Közalapítvány elnöke, aki
az ünnep kiemelt vendége volt. Sze-
rinte adósságot törlesztett mindenki,
aki hozzájárult ahhoz, hogy emléket
állítsanak a forradalom jeles szemé-
lyiségének: „…adósságot törlesztet-
tek az emberek, mert az elmúlt fél év-
század a felejtés idõszaka volt, s a
hétköznapok forgataga, a sürgõs
ügyek intézése mellett nem szántak
idõt a csendes emlékezésre.”

Dózsa László, a Madách Színház
színmûvésze Boross elnök úr gondo-
lataihoz kapcsolódva fontosnak tar-

totta, hogy a még élõ ’56-osok az
emlékezet és a megtörtént csoda mi-
att minél többet örökítsenek meg az
akkori eseményekbõl. A mûvész is
viseli az akkori szörnyû események
lelki és testi nyomait. Mindössze ti-
zennégy éves volt akkor. Megsebe-
sült, a klinikai halál állapotába került,
úgy hitték meghalt, amikor magához
tért, már sírjául szánt gödörbõl húz-
ták ki. Ezek a szörnyû élmények ki-
kívánkoznak az emberbõl; a színész
versformába öntötte a szavakba alig
foglalható érzelmeit.

A heves összecsapásokban része
volt a szintén Corvin-közi
„Kisvagánynak”, Balogh Árpádnak
is, aki beszédében megköszönte,
hogy méltó emléket állítottak harcos-
társának. Mindketten idegen ország
hadserege nélküli, teljesen független
Magyarországért küzdöttek.

Az említetteken kívül a megemlé-
kezés vendégei voltak: az egykori
harcostársak, a szobor alkotója, az
1956-os nemzetõrség tagjai, Iván
Kovács László testvére, valamint a
képviselõtestület tagjai. Többségé-
ben az a korosztály volt jelen, akik-
nek az 1956-os forradalom és sza-
badságharc személyes élménye volt.
Amai fiatalság, és az õket követõ ge-
nerációk csak az õ hiteles elbeszélé-
seik útján érthetik meg, érezhetik át,
hogy hazánk függetlensége és de-
mokratikus államformája, valamint a
többpártrendszer nem más, mint az
áldozatra kész, hõsies embertársaink
vívmánya.

Az ünnepséget a Szózat hangjai,
majd koszorúk, virágok elhelyezése
zárta. 

CSERKUTI ÁGNES

Emlékezet és csoda
Régóta várt emlékhely Iván Kovács Lászlónak

Amegemlékezések sorából szeret-
ném kiemelni a Németh László Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény diákjainak ünnepi
mûsorát.

A diák fúvószenekar játszotta a
Himnusz és a Szózat zenei aláfestését.

Az 1956-os forradalom legfõbb
mozzanatait összefoglaló eseménye-
ket a gyerekek teljes átéléssel adták
elõ. A nézõknek átnyújtott emlékmé-
csesek átnyújtásával minket is része-
seivé tettek elõadásuknak. Sok felnõtt
is megkönnyezte a látottakat-hallotta-
kat, maguk a gyerekek pedig sírással
küszködve jöttek le a színpadról. Sej-
tik már, mit jelent a szabadságért har-
colni és megértették, mit érezhetnek,
akik a forradalom egykori résztvevõ-
iként most ott ültek a színpaddal
szemben, közöttünk – vagy akik egy-
koron el kényszerültek hagyni hazá-
jukat.

Tisztelet és köszönet illeti a mûsort
megteremtõ és a szereplõket felkészí-
tõ tanárokat: Boldog Mónikát és Jakus
Imrét, valamint Boldizsárné Pencz
Zsuzsannát, Niedermüller Juliannát és
Greffné Kállai Tündét. Minden részt-
vevõ nevében köszönöm a diákoknak
azt a leírhatatlan élményt, hogy ilyen
szívet szorongató mûsorral ajándé-
koztak meg minket. Kívánom mind-
annyiuknak, hogy még sok hasonló
mûsort állítsanak össze s adjanak elõ,
további munkájukhoz sok sikert kívá-
nok.

Örülök neki, hogy ma már az
1956-os eseményekrõl õszintén lehet
beszélni – és kell is beszélni róla. Fon-
tos, hogy gyerekeink megismerjék az
igazságot!

GERGELY MÁRTA KÜLSÕS TAG

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI

BIZOTTSÁG

A Városi Ünnepség
gyerekszerplõirõl
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Környezetvédemi Bizottság
Detre László elnök -JÖSSZ
Szabó Csaba tag -JÖSSZ
Mikessy György tag -VVE
Balogh György külsõs tag -(JÖSSZ-delegált)
Kenessey Zoltán külsõs tag -(VVE-delegált)

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság
Salamon Tamás elnök -JÖSSZ
Nógrádi Gergely alelnök -SZDSZ
Mikesy György tag -VVE
Csányi József tag -JÖSSZ
Gergely Márta külsõs tag -(VVE-delegált)
Barkóczy Gábor külsõs tag -(MSZP-delegált)
Farkas Márton külsõs tag -(JÖSSZ-delegált)

Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság
dr. Pintér György elnök - JÖSSZ
Salamon Tamás tag - JÖSSZ
Rábai Zita tag - VVE
Kruzslicz István tag - MSZP
Farkas Éva külsõs tag - (JÖSSZ-delegált)
Mészáros Emília külsõs tag
Rakaczki István külsõs tag - (VVE-delegált)

Sportbizottság
Pinczehelyi Tamás elnök - MSZP
Sándor István alelnök - MSZP
Csányi József tag - JÖSSZ
Kollár Zalán külsõs tag - (JÖSSZ-delegált)
Dr. Megyeri Csaba tag - (GVE-delegált)

Szociális bizottság
Lenkei György elnök - JÖSSZ
Szabó Csaba alelnök - JÖSSZ
Kruzslicz István tag - MSZP
Horváth Ildikó külsõs tag - (MSZP-delegált)
Kovács László külsõs tag - (JÖSSZ-delegált)

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság:
Rábai Zita elnök - VVE
Kovacsik Tamás képviselõ tag - JÖSSZ
Detre László képviselõ tag - JÖSSZ
Czadró József külsõs tag - (JÖSSZ-delegált)
Vidák Árpád külsõs tag - (MSZP-delegált)

Bizottságok névsora

Megjegyzés: JÖSSZ = Jobboldali Összefogás Szövetség; VVE = VárosVédõk Egyesülete

01 számú 
egyéni választókerület 

Érvényes szavazatok száma: Baán Ist-
ván, független (továbbiakban fl.), 97
(szavazat); Berecz István, MIÉP, 2;
Eszes György, MDF, 27; Lenkei
György, FIDESZ-KDNP-Vállakozók
Pártja (továbbiakban VP), 349; Dr.
Mödlingerné Kovács Éva Mária,
SZDSZ, 30; Mudri József, MSZP, 190;
Somogyvári József, GVE, 36; Zombory
László, VVE, 42;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Lenkei György

02 számú 
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Elek
István, fl.,17; Hantos Zoltán, fl., 18;
Hegedûs Ágnes MSZP, 132; Dr.
Horváth Viktor Gergõ, Városvédõk
Egyesülete (továbbiakban VVE. )
415; Kovács László, FIDESZ-
KDNP-VP, 17; Lipniczki Gyuláné
MDF, 8; Szincsák Miklós, Gödi Vál-
lalkozók Egyesülete (továbbiakban

GVE.), 14; Szloboda Györgyné,
SZDSZ, 24

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Dr. Horváth Viktor Gergõ

03 számú 
egyéni választókerület 

Érvényes szavazatok száma: Bertáné
Tarjányi Judit, SZDSZ, 41; Detre Lász-
ló, Fidesz-KDNP-VP, 242; Hantos
László, fl, 62; Lipniczki Gyula, MDF,
10; Rakaczki István, VVE, 110; Szege-
di Sándor, GVE, 83; Vidák Árpád,
MSZP, 166; Zábrádi Gábor, MIÉP, 18;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Detre László

04 számú 
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Barkóczi
Gábor Mihály, MSZP, 146; Berta Sán-
dor, Gödi Városszépítõ Egyesület (to-
vábbiakban VSZE.), 69; Csõke Sándor,
SZDSZ, 33; Ifj. Eszes György, MDF,

21; Gáspár József, MIÉP, 17; Kovacsik
Tamás, FIDESZ-KDNP-VP, 334; Len-
gyel György, GVE, 30; Mikesy György,
VVE, 95;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Kovacsik Tamás

05 számú
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Árva Kál-
mán, fl., 37; Csányi József,  Fidesz-
KDNP-VP, 301; Horváth Ildikó, MSZP,
222; Karámos Béla, MDF, 10; Dr.
Megyery Csaba, GVE, 64; Mikesy Sán-
dor, VVE, 82; dr. Mödlinger Pál,
SZDSZ, 39; Zahorán Sándor, MIÉP, 44;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Csányi József

06 számú 
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Fülöp Jó-
zsef Gábor, (GVE), 56;
Nógrádi Gergely, SZDSZ, 89;
Pinczehelyi Tamás, MSZP, 227; Rábai
Zita, VVE, 122; Szabó Csaba, Fidesz-
KDNP-VP, 358;

A választókerületben a választás ered-
ményes: körzeti képviselõ: 
Szabó Csaba

07 számú
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Dunai
Tiborné, fl., 56; Elmer György, SZDSZ,
47; Jernei Gábor, GVE, 69; Katona Sán-
dor, VVE, 105; Magyar Endre, MIÉP,
16; Markó József, Fidesz-KDNP-VP,
367; Sándor István, MSZP, 190;

A választókerületben a választás ered-
ményes,körzeti képviselõ: 
Markó József

08 számú 
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Berta Ág-
nes, SZDSZ, 29; Kammerer Zoltán,
GVE, 32; Karámos László, MDF, 17;
Kenessey Zoltán, VVE, 75; Papp István,
fl., 31; Dr. Pintér György, Fidesz-
KDNP-VP, 234; Sógor András
Lászlóné, MSZP, 112; Szeri Krisztián,
fl., 63;
A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Dr. Pintér György

09 számú
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Dr. Bognár
László, Fidesz-KDNP-VP, 272; Faragó
Károly, VVE, 92; Ilyés Gizella, MDF,
25; Kövesiné Simon Gabriella, SZDSZ,
47; Kruzslicz István, MSZP, 133; Szeri
Mihály, fl., 84; Tóth Dezsõ, GVE, 16;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Dr. Bognár László

10 számú
egyéni választókerület

Érvényes szavazatok száma: Gergely
Márta, VVE, 121; Kiss Róbert, SZDSZ,
36; Martikán Gyula, MDF, 62; Pongó
István, fl., 74; Reményi László, fl., 7;
Salamon Tamás, Fidesz-KDNP-VP,
275; Szilágyi Sándor, MSZP, 115; Zsol-
dos György, GVE, 29;

A választókerületben a választás ered-
ményes, körzeti képviselõ: 
Salamon Tamás

Göd – önkormányzati 
képviselõválasztás eredménye

Jegyzõkönyvi adatok
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Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2006. október 18-án rendkívüli ülést tartott,
amelynek keretében került sor a külsõs bizottsági
tagok eskütételére. A Városfejlesztési Bizottság
külsõs tagjai közül, saját kérésére Bertáné Tarjá-
nyi Juditot, a fõépítészi feladatok ellátása miatt tö-
rölte, és az így a megüresedett bizottsági helyre
Dr. Mödlingerné Kovács Évát választotta meg.

Mint azt Markó József polgármester tájékoz-
tatójában elmondta a Közigazgatási Hivatal ve-
zetõjének jelenlétében megtörtént az önkor-
mányzati választást követõ átadás-átvétel. A be-
mutatott iratok hitelesek voltak. Ezt követõen
került sor a Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzé-
si Bizottság által elfogadott és benyújtott beszá-
moló ismertetésére a város likviditási helyzeté-
vel kapcsolatban. A tájékoztatóból egyebek mel-
lett kiderült, hogy az útépítésre tervezett 76 mil-
lió Ft-ból eddig 25 millió Ft folyt be. Akorábban
felvett 200 milliós hitelbõl kellett volna fedezni

a 2005-ös pénzmaradványt, de ez nem történt
meg. Dr. Pintér György PEB-elnök ismertette a
felvett hiteleket és azok összegét. Elmondta,
hogy a teljes hitelkeret ki van merítve, és ezek
nem fix, hanem mozgó kamatozású hitelek, ami
azt jelenti, hogy az infláció növekedésével
együtt a kamatok is növekednek. Az önkor-
mányzat likviditási helyzetérõl szóló tájékozatót
a testület azzal a feltétellel vette tudomásul, hogy
ez nem jelenti az abban szereplõ tételek automa-
tikus megvalósulását, hanem azokat minden
esetben felül kell vizsgálni.  

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi
helyzetével kapcsolatban elhangzott, hogy az
Állami Számvevõszék ellenõrzést végzett Göd
Város Önkormányzatánál. A vizsgálat eredmé-
nyét annak terjedelme miatt nem kapták meg a
képviselõk, de a hivatalban meg lehet tekinteni,
illetve azokat a kérdéseket, ahol intézkedés
szükséges, a testületnek tárgyalnia kell.

A képviselõk elektronikus kapcsolattartásával
kapcsolatban azt szeretnék elérni, hogy minél
gyorsabban, minél kevesebb papírral jussanak a
képviselõk információkhoz. A rendszer kiépíté-
séhez minden segítséget szívesen fogadnak.
Markó József polgármester kérte, hogy a koráb-
bi képviselõk a megvásárolt laptopokat hozzák
vissza, mivel jelenleg az önkormányzat nem tud
újat vásárolni. 

Az egyéb napirendi pontban felvetett javas-
lat alapján döntés született a Göd, Rózsa u. 33.
fszt.1. számú önkormányzati szolgálati lakás-
nak a rendõrség egy tagja részére történõ érté-
kesítésére. A határozat értelmében az önkor-
mányzat 7 millió forintért értékesíti a fenti in-
gatlant azzal, hogy Dunakeszi Város Rendõr-
kapitánysága jogosult megnevezni a vevõ sze-
mélyét. 

L. S.

Rendkívüli testületi ülés

- A választási eredmények
alapján Ön meggyõzõ fölénnyel
lett polgármester, az Ön által ve-
zetett választási szövetség pedig
minõsített többséget szerzett a
testületben. Számított- e ilyen
eredményre?

- Az egész éves szervezett
munkánk alapján bíztunk a jó
eredményben, de erre az arányra
azért nem számítottam. Az el-
végzett munka, az összefogás
ereje mellett ellenfeleink hibái,
és az országos politikai légkör is
nekünk kedvezett.

- Megtörtént  a város átadása-
átvétele. Hogy zajlott az átadás?

- A Közigazgatási Hivatal
képviselõjének jelenlétében a
törvényben meghatározott irato-
kat átvettem. Ezekben a város
pénzügyi helyzetének, vagyoná-
nak fõbb mutatói szerepelnek, a
részletek vizsgálatára ekkor még
nem volt mód.

- Hogyan alakult a testület és
a bizottságok összetétele?

- Frakciónk, a Jobboldali Ösz-
szefogás frakció 10 fõs a 17 fõs
testületben. Ez komoly lehetõ-
ség, mert a „nehéz döntések” is
meghozhatók, másrészt nagy fe-
lelõsség, hogy szakmailag alátá-
masztva, korrekt módon szüles-
senek meg ezek a döntéseket.
Szeretnénk a munkát és a dönté-
sek felelõsségét is megosztani a
VVE- és az MSZP-frakciókkal,
valamint az SZDSZ-t képviselõ
Nógrádi Gergely úrral.

Ez a testület jelentõs értékek-
kel rendelkezik. A bizottsági el-
nökök és a tagok személye lehe-
tõséget nyújt a szakszerû mun-
kára. Kovacsik Tamás a Város-
fejlesztési Bizottság, Detre Lász-
ló pedig a Környezetvédelmi Bi-
zottság vezetõjeként kapott ne-
héz és fontos feladatot. Rábai Zi-
ta az Ügyrendi és Jogi Bizottság
vezetõjeként a jogilag aggályos

folyó ügyek rendezésében, a tör-
vényesség bizottsági felügyelet-
ében kapott feladatot. Dr. Pintér
György a Pénzügyi Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság vezetõ-
jeként a legfontosabb területet
kezeli, a város pénzellátásának
biztosítása a kulcsa a további fej-
lõdésnek. Lenkei György a Szo-
ciális Bizottság, Salamon Tamás
a Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság, Pinczehelyi Tamás a
Sportbizottság élén végzi az el-
nöki feladatokat.

A bizottsági helyeket arányos-
ság alapján osztottuk fel,
minden csoport minden
szakmai területen meg-
kapta a létszámához
mért képviseletet a kül-
sõs tagok esetében is.

- Lesz a testületnek
valamilyen meghatároz-
ható mûködési rendsze-
re?

- Az elõzõ ciklusban
a testület rendszertelenül
tartotta üléseit, a kétha-
vonkénti ülés kevésnek
bizonyult, sok rendkívü-
li ülést kellett tartani.
Ezekre éppen az eseti
jelleg miatt sem a Pol-
gármesteri Hivatalnak,
sem a képviselõknek
nem volt módjuk rende-
sen felkészülni. A testü-
let munkáját szabályzó
SZMSZ-ben is több, a
munkát akadályozó elõ-
írás volt, ami csak az
MSZP-s  többség érde-
két szolgálta. Ezeket rendeztük,
nem képezik akadályát a továb-
biakban az értelmes munkának.
Ezentúl havonta tartunk rendes
testületi ülést, melyet megelõz-
nek a bizottsági ülések. A követ-
kezõ ülés december 13-án 16
órakor lesz.

- Milyen munkamegosztást

alakítanak ki a Polgármesteri
Hivatalon belül, mi a feladata az
alpolgármestereknek?

- Az elõzõ ciklusban tanácsno-
ki rendszer mûködött, ezt váltot-
tuk fel a két alpolgármesteres
megoldással. Az alpolgármeste-
rek munkakörét a polgármester

határozza meg, és az elvégzett
munkát is ellenõrzi. 

Dr. Bognár László a humán
szféra ügyeit felügyeli, Õ a pol-
gármester közvetlen helyettese
is. Bognár úr képzett ember, az
egészségügy, oktatás, civil kap-
csolatok, és más humán felada-
tok területén jó teljesítményt fog

nyújtani. Volt már polgármester,
nincs szüksége tanulóidõre.

Szegedi Sándor is volt már
polgármester, Õ elsõsorban gaz-
dasági ügyekkel foglalkozik
majd. Ezen belül elsõsorban a
város fejlõdését megalapozó be-
ruházások, fejlesztések elõkészí-

tését, testületi döntésre va-
ló beterjesztését, a beruhá-
zási csoport felügyeletét
látja el. Ezen felül a napi
mûszaki feladatok koordi-
nálása mellet az útépítési
beruházás befejezését, a
teljes folyamat jogi és mû-
szaki rendezését is irányít-
ja. 

Az eddigi tapasztalatok
alapján biztos vagyok ab-
ban, hogy ez a munkameg-
osztás jól mûködik majd,
és az eredmény bizonyítja
a döntés jogosságát.

- A városnak új fõépíté-
sze van. Milyen szempont-
ok szerint döntöttek szemé-
lyét illetõen?

- Tarjányi Judit aktív ci-
vil tagja volt a városfej-
lesztési bizottságnak az el-
múlt ciklusban. Az ottani
munkájával bizonyította,
hogy jó elemzõ és problé-
mamegoldó képességgel

rendelkezik. Miután az eddigi
fõépítész tevékenysége bizal-
matlanságot szült a képviselõk
körében, a szükségszerû váltás
okán nem is kerestünk mást, ne-
ki adtam megbízást erre a fel-
adatra. Ez a rövid idõ is megmu-
tatta már, hogy jó döntés volt.
Újra szervezte a tervtanácsot,

Átadás 
Kérdések Markó  
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megtette a Település Szerkezeti
Tervének véglegesítéséhez szük-
séges lépéseket, melyeket az el-
múlt 4 évben nem sikerült meg-
lépni.

- A hivatali dolgozók hozzáál-
lásban, képességeikben alkalma-
sak-e a rájuk háruló feladatok
maradéktalan elvégzésére, vagy
szükség van változtatásokra?

- Nem volt még elég idõ rész-
leteiben tájékozódni, de a leg-
fontosabb kapcsolódó pontok,
mint a pénzügy, beruházási cso-
port, szervezési osztály gyors,
pontos munkát végez. A többi te-
rületen is érezni azt a fordulat-
számváltást, amit a munkatársi
értekezleten a hivatali dolgozók-
tól kértem. A szervezési felada-
tok kapcsán lehetnek kisebb vál-
tozások, ezeket jegyzõ úr szerve-
zi és valósítja meg. A lakosság
kiszolgálásának színvonala nem
csökkenhet, de a takarékosság itt
is kiemelt szempont lesz.

- Legfontosabbnak jelezte a
pénzügyi területet. Összefügg ez
az említett takarékossággal? Mi-
lyen állapotban van a város, me-
lyek a legnagyobb terhek?

- A pénzügyi gondok mellett
minden más részletkérdés!  A
felvett hitelek törlesztése ko-
moly gondot fog jelenteni. 1740
millió volt a város hitel-állomá-
nya az átvételkor, kamatok nél-
kül. A Körképben megjelentet-
jük a hiteltáblázatot. További hi-
telt kell felvennünk az ez évben
még kifizetendõ számlákra, kö-
telezettségekre. Ezzel együtt 2
milliárd Ft hitel és annak kama-
tai az örökségünk, amellyel a jö-

võ évet kezdjük, és amelyet 20
év alatt kell visszafizetni. Össze-
sen 3 milliárd Ft körüli összegrõl
van szó!

- Mi az oka annak, hogy ez a
helyzet létrejött? Ki ezért a fele-
lõs?

- A hitelek felvétele testületi
döntések alapján történt, törvé-
nyes módon. A felelõsség abban
a szemléletben érhetõ tetten,
mely szerint a hitelek felvétele
célszerû és üdvözlendõ – az elõ-
zõ városvezetés ezt az álláspon-
tot képviselte. Ha a hitelbõl ter-
melõ beruházás valósul meg,
amely a hitel terheit kitermeli,
akkor ez így is van. Itt azonban
nem errõl van szó. Az elfogyasz-
tott, „felélt” kölcsönök terheit
nagyon nehéz törleszteni. Tetten
érhetõ a felelõsség abban, hogy
az elmúlt ciklusban nem szület-
tek érdemi intézkedések az ela-
dósodás folyamatának megállí-
tására. És tetten érhetõ a felelõs-
ség a fedezet nélküli kötelezett-
ség-vállalásokban, a szükségte-
len és pazarló kiadásokban, az
átgondolatlan, lakosságszám nö-
velõ ingatlan-fejlesztésekben.
Felelõsség terheli azokat, akik a
pénzügyi helyzet valós adatait
véka alá rejtették, a helyi sajtó-
ban olyan látszatot keltettek,
mintha minden a legnagyobb
rendben lenne.

- Hogyan kívánnak ezen vál-
toztatni, lesz–e részletes, szak-
szerû tájékoztatás az egyes rész-
területek helyzetérõl, problémái-
ról?

- Tervezzük egy tematikus
Gödi Körkép lapszám kiadását,

mely a helyzet ismertetését, a
megteendõ lépések mibenlétét
tartalmazná az adott területek
szakembereinek tollából. Ez le-
hetõséget adna a feladatot vég-
zõk megismerésére is. Doku-
mentumként szolgál majd, ne-
hogy a feledés homályába vesz-
szen, mit hagyott ránk az elõzõ
ciklus.

- Ezen a lapszámon kívül mi-
lyen fórumokon, hogyan kíván-
ják tájékoztatni a lakosságot a
város életérõl, eseményeirõl?

- A helyi televízió mûsorából a
Cablenet hálózatán levõk is ré-
szesülnek majd, sajnos csak heti
kétszer két órában. Tehát a bi-
zottsági és testületi ülések egye-
nes közvetítésére nem lesz mód,
csak szerkesztett formában. Az
Inside Tv-nél is tervezzük, hogy
az ülések ismétlése ugyanabban
a szerkesztett formában történ-
jen, a felszabaduló idõben pedig
más mûsorokat közvetítsen.

Felmondtuk a Dunakanyar
Régióban a gödi oldalt, mert a
költségeket nem tudjuk vállalni.
Marad a Gödi Körkép, de ennél
is törekszünk arra, hogy a város

jobb pénzügyi feltételekkel kap-
jon azonos színvonalú újságot. A
városi hírlevelünket kiterjeszt-
jük, ebben a bizottsági meghívó-
kat és a bizottsági ülésekrõl szó-
ló rövid elnöki beszámolókat is
közzé tesszük. A hírlevelet e-
mail-ben küldjük azoknak, akik
a gödi honlapon erre feljelent-
keznek. Tervezzük az internetes
ügyfélszolgálat beindítását, a jö-
võ évben pályázati pénzekbõl
szeretnénk továbbfejleszteni.

- Melyek a legfontosabb fel-
adatok a következõ hetekben?

- Kiemelten fontos a pénzügyi
egyensúly megteremtése, min-
den mást ennek kell alárendelni!
A jövõ évi költségvetés készítése
gyötrelmes feladat lesz. Nem
szabad további éven túli hitelt
felvennünk! A fizetõképesség
megõrzése lehet, hogy szüksé-
gessé teszi éven belüli folyó-
számlahitel felvételét, de az év
egészére nézve a hitelállomány
nem növekedhet. Annyit költhe-
tünk a jövõ évben, amennyi a be-
vételünk, semmivel se többet!
Az ésszerûség határáig le kell
csökkenteni a kiadásainkat. Lét-
számcsökkentéssel, energiataka-
rékossággal, tervszerû gazdálko-
dást létrehozó intézkedésekkel.
Meg kell keresnünk a további
bevételek képzésének lehetséges
forrásait!  Fel kell tárnunk azo-
kat a pénzügyi szabálytalanságo-
kat, testületi felhatalmazás nél-
küli pénzköltéseket, melyek je-
lentõs hatást gyakoroltak a jelen-
legi helyzet létrejöttében. Ezeket
a feladatokat már elkezdtük, a
megvalósításról folyamatosan be
fogunk számolni a tisztelt lakos-
ságnak. 

- Köszönöm a beszélgetést!

KISS-KÁSA ÉVA

Az 5. oldalon található, Göd
Város Polgármesteri Hivatal által
szerkesztõségünknek átadott táb-
lázat – a 2006. november 17-i ál-
lapotot tükrözve – a város Hitel
tõke- és kamattartozását rögzíti,
és a Markó József polgármester-
rel készült interjúban elhangzott,
leírt pénzügyi hivatkozásokat kí-
vánjuk vele alátámasztani. A pol-
gármester szóbeli tájékoztatást
adott arról, hogy a képviselõtes-
tület 2006. november 16-i ülésén
kénytelen volt újabb 160 millió
forint hitelösszeg felvételérõl
dönteni, hogy fenn tudja tartani a
város likviditását.

Az önkormányzat Pénzügyi
Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bi-
zottsága elnökétõl, dr. Pintér
Györgytõl segítséget kértünk az
adatok értelmezését illetõen. Rö-
vid tájékoztatója az elsõdleges in-
formációkat adja csak meg arra
vonatkozóan, semmiképp nem te-
kinthetõ teljes elemzésnek. A táb-
lázatban foglaltak részletes kifej-
tésére sor kerül majd.

Az önkormányzat vezetõitõl,
illetve a PEB elnökétõl kapott in-
formációk alapján a Gödi Kör-
képben idõrõl-idõre visszatérünk
e témára, a mindenkor aktuális
számadatokkal közzétesszük a

táblázatot is, hogy folyamatosan
tájékoztassuk a város lakosságát.

Dr. Pintér György PEB-
elnök tájékoztatója: 

A 2006. november 17-i állapo-
tokat tükrözõ táblázatból jól lát-
szik, hogy az elmúlt bõ két évben
Göd Város Önkormányzata – a
rövidlejáratú hiteleket nem szá-
molva – több, mint egy milliárd
–, azokkal együtt pedig – több,
mint másfél milliárd forint hitelt
vett fel. Így a teljes visszafizeten-
dõ összeg a rövidlejáratú hitele-
ket is beleszámítva már közelíti a
két és fél milliárd forintot. Rend-
kívül aggasztó, hogy a város mû-

ködtetésére vették fel ennek egy
részét! A hitelekkel kapcsolatos
célunk nem lehet más, mint a fel-
gyorsult ütemû eladósodás lassí-
tása, majd megállítása.

A számadatok frissítése mellett
– az új képv iselõtestület alakuló
ülésén született döntés értelmé-
ben is – a testület folyamatosan
napirenden tartja a likviditással
kapcsolatos kérdéseket. Ennek
megfelelõen a Pénzügyi Ellenõr-
zõ és Közbeszerzési Bizottság
munkája során figyelemmel kísé-
ri a táblázat által tükrözött állapo-
tot.  

(KKÉ)

 jobbra!
  József polgármesterhez

Hitel- tõke és kamattartozás
Dr. Pintér György az 5. oldalon található táblázatról
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Mintegy húsz téma szerepelt a
képviselõ-testület november 15-i
ülésének tervezett napirendjén.
Ezekbõl néhányat levett napi-
rendjérõl a testület, majd közü-
lük egyet mégis megtárgyalt.
Napirend elõtt Markó József pol-
gármester néhány tisztázatlan fi-
zetési kötelezettséget sorolt fel,
illetve a strand korszerûsítésével
kapcsolatos megállapodás jogos-
ságát vetette fel. A kérdésekre

Pinczehelyi Tamás adott választ,
leszögezve azt is, hogy a stran-
dot érintõ szerzõdés csak akkor
lép életbe, ha azt a testület elfo-
gadja. Lenkei György a körzetek
képviselõit felkérte arra, hogy
tíz-tíz olyan család nevét gyûjt-
sék össze, amelyeknek karácso-
nyi csomaggal segíthet az önkor-
mányzat. Salamon Tamás az Oá-
zis lakópark súlyos helyzetére
hívta fel a figyelmet. Sándor Ist-
ván a TESZ irányításáról kérde-
zett, Markó József úgy válaszolt,
hogy a vezetõi pályázatot ki fog-
ják írni. Napirend elõtt esküt tett
Vidák Árpád külsõ bizottsági
tag.

Elsõ napirendként a szervezeti
és mûködési szabályzat módosí-
tásáról tárgyalt a testület. Mint
Rábai Zita elmondta, a változá-
sok között szerepel, hogy ezen-
túl osztályvezetõtõl is kérhet in-
formációt a képviselõ, ugyanaz-
zal a joggal rendelkezik az egyé-
ni körzetben megválasztott és a
listás képviselõ, a frakcióvezetõ
elsõ hozzászólásában ismertet-
heti a frakció álláspontját, és a
testület elõször mindig a módo-
sító indítványról dönt. Vita bon-
takozott ki a civilek képviseleté-
rõl, amelyben dr. Bognár László
elmondta, hogy összehívta vala-

mennyi civil szervezetet, hogy
válasszanak vezetõséget, illetve
alakítsák meg a civil tanácsot.
Az elfogadott szabályzat szerint
a civil tanács egy-egy tagját de-
legálhatja a bizottságokba.

A gyermekvédelemmel, a szo-
ciális ellátásokkal több napirendi
pont is foglalkozott. A testület
egyhangúlag elfogadta a helyi
gyermekvédelmi rendelet módo-
sítását. Mikesy György az esély-

egyenlõség érvényesítésére hívta
fel a figyelmet, erre reagálva
Lenkei György elmondta, hogy
fokozott segítséget adnak a fo-
gyatékos gyereket nevelõ szü-
lõknek, és tárgyalást kezdtek a
Gödi Otthonnal napközi otthon
kialakításáról fogyatékosok szá-
mára. Salamon Tamás esély-
egyenlõségi program kidolgozá-
sát kezdeményezte, Rábai Zita
bejelentésére pedig a testület el-
fogadta, hogy a szociális bizott-
ság pályázatot nyújtson be az
esélyegyenlõség megvalósításá-
nak támogatására.

Napirendre került a sportpálya
bérleti szerzõdésének módosítá-
sa. A polgármester úgy foglalt
állást, hogy a pálya üzemelteté-
sének megoldása érdekében rá
kell szorítani a két egyesületet a
megegyezésre. Bár a testület el-
fogadta, hogy a vita a sportbi-
zottság elé kerüljön, a polémia
mégis folytatódott, és mind a
GSE, mind a GLC képviselõje
elmondhatta álláspontját. 

Dr. Pintér György elõterjesz-
tésében a képviselõk megvitat-
ták az útépítési hozzájárulások-
kal kapcsolatos kedvezménye-
ket. A részletekbe menõ vita vé-
gén – amelyben dr. Horváth Vik-
tor Gergõ a korábbi határozat

törvényes módon való felülírását
kérte számon társain,
Pinczehelyi Tamás pedig vissza-
utasította, hogy a korábbi város-
vezetés önhatalmúlag döntött
volna például a Duna utca kérdé-
sében –, módosította rendeletét a
testület. Ennek értelmében a la-
kótelepi társasházi lakások ese-
tében a fizetendõ hozzájárulás
36 ezer forintra csökken. Azok
az érintettek, akik december 22-
ig egy összegben befizetik a hoz-
zájárulást, 72 ezer forint helyett
csak 50 ezer forintot fizetnek. A
társasházi lakások esetében a de-
cember 22-i határidõig történõ
egy összegû befizetéssel a hoz-
zájárulás 25 ezer forintra csök-
ken. Mint Szegedi Sándor alpol-
gármester bejelentette, novem-
ber 30-án megkezdõdik az utcák
mûszaki átadás-átvétele.

A képviselõk egyhangúlag el-
fogadták a polgármesternek az

újtelepi kerékpárút megtervezte-
tésére vonatkozó javaslatát.
Kovacsik Tamás a városfejlesz-
tési bizottság támogatását tolmá-
csolta, dr. Horváth Viktor Gergõ
azonban úgy vélte, hogy a lakos-
ságszám alapján kellene dönteni
arról, mely területen épüljön ke-
rékpárút. Lenkei György ebben
azt látta, hogy képviselõtársa
szerint „Bócsa mellõzhetõ”. Az
út nyolc kilométer hosszú, há-
rom méter széles lenne, és a be-
kerülési összeg minimum 70
százaléka megpályázható. Egy-
elõre azonban - mint a polgár-
mester hangsúlyozta - csak a ter-
vek elkészíttetésérõl kellett dön-
teni, és e költség fele is megpá-
lyázható. Ugyancsak egyhangú-
lag – név szerinti szavazással –
adta meg a testület a tulajdonosi

hozzájárulást a Piarista Szakis-
kola bõvítéséhez. Vita e napi-
rendnél is volt, felvetések a tu-
lajdonviszonyokkal kapcsolat-
ban történtek, Kovacsik Tamás
pedig építéshatósági bejárást ja-
vasolt a tapasztalt hiányosságok
miatt. Ezt követõen utcanév-
adományozásról döntött a testü-
let.

Az októberi rendkívüli ülésen
vitatták meg a képviselõk a köz-
ponti, kistérségi orvosi ügyelet
létrehozásának lehetõségét, most
visszatértek erre. Mint a polgár-
mester elmondta, egy pályázó
van a központi ügyelet ellátásá-
ra, amely hatmillió forinttal ke-
rülne többe, mint a gödi ügyelet.
A pályázati lehetõségek viszont
megnõnének, és az eszközbe-
szerzés nem igényelne többlet
hozzájárulást. Ugyancsak az ok-
tóber végi ülésen tett a szociális
bizottság elnöke javaslatot a Ró-

zsa u. 33. szám alatti önkor-
mányzati lakásnak a rendõrség
részére történõ értékesítésére.
Akkor elõzetesen jóváhagyta az
értékesítést a testület, most a ha-
táridõt november 30-ig hosszab-
bította meg. 

Pályázat kiírásáról döntött a
testület az aljegyzõi állás betöl-
tésére. A posztot eddig betöltõ
Nyitrai Judit ugyanis lemondott,
jogászként kíván a hivatalban to-
vább tevékenykedni. A képvise-
lõk közül többen mondtak kö-
szönetet munkájáért, a jó együtt-
mûködésért, Nyitrai Judit az
iránta tanúsított bizalmat kö-
szönte meg, hangsúlyozva, hogy
a továbbiakban is segíteni kíván-
ja a képviselõk munkáját.

BORGÓ JÁNOS

Kedvezményt ad a testület 
az útépítési hozzájárulásban

Pályázat a megüresedett aljegyzõi állás betöltésére



- Éppen 30 éve „házasodtam
be” Gödre, a férjem 1958 óta la-
kik a településen, ide is járt isko-
lába. Saját házunkat 1986-ban
vettük, elõször nyaralónak hasz-
náltuk, majd 1992-ben végleg ki-
költöztünk Budapestrõl – vála-

szolta elsõ kérdésemre Judit,
akivel a legtöbb bizottsági és tes-
tületi ülésen eddig is összefutha-
tott bárki. Kérdéseim ezért ter-
mészetesen a város érdekében
ezidáig kifejtett tevékenységeire
– az aktív civil-élet tartalmára –
vonatkoztak, mely kérdésekre az
alábbi választ kaptam tõle:

- A gödi közéletben férjem-
mel, Berta Sándorral 1998 óta
veszünk részt, látván, hogy gyö-
nyörû környezetünk  roha-
mos pusztulásnak indul: a Sza-
kács-kert védetté nyilvánítása és
sorsának rendezése érdekében
gyûjtöttünk több, mint 400 alá-
írást. Az aláírásokat a testület
teljesen figyelmen kívül hagyta.

2000 tavaszán a vízi vidám-
park elleni lakossági tiltakozás
hozta létre a Gödi Városfejlesztõ
és Szépítõ Egyesületet, amely-
nek alapító tagja voltam. Ennek
a beruházásnak a kapcsán ébredt
rá a környék lakossága, hogy az
önkormányzat döntési mecha-

nizmusával komoly bajok van-
nak. A várostervezés koncepciót-
lan, ad hoc döntések születnek,
amelyeket aztán az
elõkészítetlenségük okán nem
tudnak véghez vinni. Emiatt ke-
rült az egyesület alapító okiratá-

ba az önkormányzat civil kont-
rollja. A jogszabályok a döntések

meghozatalakor széles jogokat
biztosítanak a lakosságnak,
azonban ezt sokszor csak üres

formaságként, felesleges nyûg-
ként kezelik az önkormányzatok.
Megkerestük hát a többi gödi ci-
vil szervezetet, és létrehoztuk a
Gödi Civil Fórumot. A Fórum ta-
gokat delegált az önkormányzat
bizottságaiba, ily módon bizto-
sítva a nyilvánosságot már a
döntések elõkészítõ stádiumában
is.

Kézenfekvõ volt, hogy épí-
tészmérnökként a Városfejlesztõ
Bizottságba kerüljek. 2000 óta
veszek részt a bizottság munká-
jában, s véleményezem a telepü-
lésrendezési terveket. Ez az
egyik legnehezebb bizottság.
Komoly érdekek csapnak össze
szinte minden ülésen. 

A most hivatalba lépõ város-
vezetés nem csak pénzügyi vo-
nalon talált kaotikus viszonyo-
kat, hanem a településrendezés
terén is. A város településszerke-
zeti terve ugyan elkészült, ha-
tályba is lépett, azonban sok seb-
bõl vérzik. A lakosok építési jo-
gosultságait meghatározó szabá-
lyozási terv és építési szabályzat
pedig nem került a testület elé.

Valószínûleg a településszerke-
zeti tervvel kapcsolatos problé-
mák miatt, hiszen a település-

rendezési terveknek, szabályza-
toknak összhangban kell lenniük
egymással. Így került sor a meg-
bízásomra, hiszen jelenleg a vá-
ros ügyeit jól ismerõ fõépítészre
van szükség.

Szeretném a szabályozási ter-
veket mihamarabb tetõ alá hoz-
ni, hiszen ezek hiánya rengeteg
bosszúságot okoz az építkezni
szándékozóknak és szomszéda-
iknak egyaránt.

Ehhez a munkához kérem a
város lakóinak a türelmét és se-
gítségét egyaránt.

A türelmet azért, mert a szabá-
lyozási tervek szakhatósági véle-
ményeztetése és elfogadása idõ-
igényes feladat, a segítségüket
pedig abban kérem, hogy minél
nagyobb számban mondják el
véleményüket a tervek elõkészí-
tése során, hiszen a város jövõje
mindannyiunk ügye.

LEJEGYEZTE ÉS FOTÓ: KKÉ
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Göd új fõépítésze Tarjányi Judit
Nem „egy tervet” tett le az asztalra…

Homeopátiás Klub 
alakuló ülésére kerül sor

november 25-én, szombaton 9-11 órakor
a József Attila Mûvelõdési Házban.

Januártól minden hó 3. szombatján
orvosok tartanak majd elõadásokat

9 órától 11 óráig!
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Tisztelt gödi polgárok!

Az elmúlt hónap rendõrségi
történései – a helyi viszonyokat,
Göd várost tekintve – csendes-
nek mondhatók. Örök slágerté-
máink mégis aktualitással bír-
nak, mint a strandon és környé-
kén elkövetett lopások, a parko-
lókban való autófeltörések. Ám
örömmel írhatom le, hogy a sû-
rûbb rendõri jelenlét meghozta
eredményét: az elõzõ évek sta-
tisztikai adataihoz viszonyítva
jóval kevesebb vagyonelleni
bûncselekmény történt. A besur-
ranásos jellegû bûncselekmé-
nyek is csökkennek.

A közlekedésben jelenlévõ ká-
oszt a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság által saját célra vásárolt
traffipax készülék mûködésbe
állítása hivatott csökkenteni. Az
eredmény várhatóan néhány hó-
napon belül megmutatkozik,
amikorra a köztudatban is elter-
jed annak híre, és soha nem tud-
ni, hol és mikor bukkan fel a mé-
rõmûszer.

A szeptember eleji iskolakez-
dést a gyalogátkelõhelyek mel-
lett jelenlevõ járõr kollégák segí-

tették egész hónapban – remél-
jük sikeresen.

Ami aggodalomra adhat okot,
az négy gépkocsilopás és két -
feltörés – ezek az utóbbi idõszak
legsúlyosabb bûncselekményei
közé sorolandók! A cselekmé-
nyek Göd legkülönbözõbb terü-
letein történtek. Az elkövetési
idõkkel sem tudunk sok mindent
kezdeni, hiszen nem voltak egy-
ségesen jellemzõek. Próbáljuk
erõinket a megelõzésre koncent-
rálni! 

Kérem az érintetteket, aki te-
heti, ne hagyja éjszakára vagy
hosszabb idõre közterületen gép-
jármûvét. Megoldási lehetõsé-
gek a garázs vagy a kerítésen be-
lül történõ tárolás, esetleg az õr-
zött parkoló. Akkor lehetnénk
nyugodt, ha mindegyik autó
mellé jutna egy rendõr? Nem hi-
szem, ez az a gondolat, mindig is
utópia marad.

Kívánok mindenkinek bûn-
cselekményektõl és szabály-

sértésektõl mentes kellemes
õszt!

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
ÕRSPARANCSNOK

A szerkesztõség kérdésére az
õrsparancsnok úr tájékoztatást
adott a városunkban szervezett
félpályás útlezárások jogszabályi
körüményeirõl és írásban be-
adott céljáról: Megtudtuk, hogy
„A gyülekezésrõl szóló” 1989.
évi III. Törvényben foglaltak sze-
rint a szervezõk szabályosan tet-
tek eleget bejelentési kötelezett-
ségüknek. Nem engedélyeztetni,

csupán bejelenteni kellett az ese-
ményt, mely megfelelõ szervezés
mellett, a törvényes kritériumok-
nak megfelelõen zajlott. A ható-
ságunknak benyújtott dokumen-
tumot mint szervezõ az MNF gö-
di szervezete, támogatólag pedig
Dr. Bognár László képviselõ, va-
lamint a helyi MIÉP és POFOSZ
nevében Zahorán Sándor írta alá.
Indokként leírták, hogy a magyar
miniszterelnök és a Kormány te-
vékenysége ellen kívánnak fel-
lépni, lemondásukat követelve.
Az útlezárással adnak nyomaté-
kot igényüknek, és Alkotmányo-
zó Nemzetgyûlést, ideiglenes
szakértõi kormányt és új ország-
gyûlési választások kiírását köve-
telõ Kossuth-tériek mellett fog-
lalnak állást. 

Traffipax az utakon
Rendõrséghez bejelentett útlezárások

Ezúton mondok köszönetet a
Gödi Rendõrõrs munkatársai-
nak: 

2006. szeptember 9-én, hajna-
li 3 órakor kértem telefonon a
Dunakeszi Rendõrkapitányság-
tól. Az azonnali intézkedés ered-
ményeként öt percen belül a

helyszínre érkeztek a helyi rend-
õrök, és segítettek. Megnyugtató
érzés, hogy városunkban min-
dent megtesznek a közbiztonság
érdekében. Köszönet érte!

MOLNÁR MIHÁLYNÉ

GÖDI LAKOS

Köszönetnyilvánítás

A Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság Bûnügyi Osztálya nyomo-
zást folytat rablás bûntett elkö-
vetése miatt az alábbiak alapján:

A rendelkezésre álló adatok
szerint H. Gyöngyi megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy
2006. 09. 21-én 12.00 óra körüli
idõben a 2120 Dunakeszi, Kert
utca 2. szám mögötti területen
megállásra szólította fel Cs. Edi-
na dunakeszi lakost, majd tõle
pénzét és mobiltelefonját köve-
telte, de mivel az egyiket sem
adta át részére, ezért két esetben
kezével arcon ütötte, valamint
ruházatánál fogva rángatta.

A történteket egy, a Dunake-

szi, Kert utcában - ismeretlen
rendszámú, típusú - világos szí-
nû gépkocsival közlekedõ 25 év
körüli férfi látta, aki gépkocsijá-
ból kiszállva a sértett segítségére
sietett, minek hatására az elkö-
vetõ és annak lány ismerõse tá-
vozott. 

Kérjük a fent leírt férfit, hogy
jelentkezzen személyesen, vagy
értesítse hatóságunkat a 06-27-
341-055-ös telefonszámon. A
bejelentõ személyét bizalmasan
kezeljük.
Segítségüket elõre is köszönjük!

DUNAKESZI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

BÛNÜGYI OSZTÁLYA

Rendõrségi felhívás

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy lehetõséget szeretnénk bizto-
sítani a gyermekszületésekrõl szóló hírek újságunk anyakönyvi rova-
tában történõ megjelentetésére. Kérjük az érintett családokat, ha élni
szeretnének a lehetõséggel, akkor tájékoztassák  szerkesztõségünket
az örömteli eseményrõl.

Felhívás

Családi örömök esetére…

Várjuk a gyerekeket november
24-én, pénteken 13 és 17 óra kö-
zött a Bütyköldébe - Pesti út 72.
Papírmikulást és angyalkákat

készítünk, a foglalkozás után
diavetítés is lesz. Gyertek el mi-
nél többen!

A KÖNYVTÁROSOK

Könyvtári bütykölde

Ismét kitûnõen végezte sokrétû, precíz
munkát igénylõ feladatát a választási ap-
parátus, a választási infrastruktúra megfe-
lelõen, funkcionálisan mûködött. Az októ-
ber 1-jén megtörtént önkormányzati vá-
lasztás értékeléseként szeretném minder-
rõl tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat.

Talán sokan nem tudják azt, hogy  a vá-
lasztás elõkészítése hónapokkal a választá-
si nap elõtt kezdõdik. Ennek oka, hogy
már a választás kiírását követõen megin-
dul a különös odafigyelést és nagy pontos-
ságot igénylõ munka: elõször a Polgár-
mesteri Hivatal Választási Irodájában,
majd csak azután a pártok és jelölõszerve-
zetek berkein belül, a jelöltajánlással.

A késõbbiekben megalakulnak a Sza-
vazatszámláló Bizottságok – Gödön 16
szükséges – és a választásokat törvényileg
felügyelõ és irányító Helyi Választási Bi-
zottság. Mintegy 200 munkatárs, az Ön-
kormányzat által választott Szavazatszám-

láló Bizottság tagjai, illetve a pártok bizott-
ságokba delegált tagjainak munkáját irá-
nyítja a Választási Iroda. Megragadom a
lehetõséget, hogy ezúton is köszönetemet
fejezzem ki valamennyiük magas színvo-
nalú munkájáért, hiszen büszkén mondha-
tom el, hogy a választási munka gyakorla-
tilag hibátlanul zajlott le mind törvényessé-
gi, mind szervezési, mind pedig morális
értelemben. Ez nagy eredmény, hiszen
emlékezzünk vissza a meglehetõsen felfo-
kozott politikai hangulatra!

Köszönöm, hogy az intézmények dol-
gozói segítettek bennünket az
ottartózkodás elõkészítésében. Köszönöm
mindenkinek az önzetlen, lelkes hozzáál-
lást, s valószínûleg a közeljövõben egy
népszavazás lebonyolítása során újra talál-
kozunk.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ, ELNÖK

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A választási apparátus ismét
kitûnõre vizsgázott
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Ismerni kell a pályázati lehetõ-
ségeket, feltételeket, meg kell ta-
nulni a pályázatírást, és mindezek
elõtt még egy dolgot: elsajátítani
a (sokat hallott) „projektben való
gondolkodást”.

A projekt fogalmát sokszor fél-
reértelmezik. A projekt egy fel-
adat megoldása, adott sorrend
szerinti lépésekkel, és amely –
mivel van kezdõ idõpontja és van
befejezési határideje – minden
esetben megvalósul. A projekt
mindig hosszú távú, az Európai

Unióban ez 5+2+2 év. Kitalálás,
programozás, megvalósítás, és az
ellenõrzés szakaszaira bontható,
amelyek közül az elsõ teszi ki a

teljes idõ legnagyobb részét
(60%); a programozás 30%, a
megvalósítás csupán 1% és az el-
lenõrzés 9%-ot jelent. A gyakor-
latban – helytelenül - Magyaror-
szágon egyelõre csupán a megva-
lósítási szakasz létezik. A projek-
tek megvalósításához elengedhe-
tetlen a gazdasági, politikai stabi-
litás. Éppen ezért nem szabad,
hogy a – rövid távú érdekeket
képviselõ – önkormányzatok
vagy az állam finanszírozza a
projektet.

Ahhoz, hogy egy projekt sike-
res lehessen, rendkívül fontos a
partnerkeresés. A projekt pénz-
ügyi részét tekintve az a legopti-

málisabb, ha vállalkozások, civil
szervezetek finanszírozzák azt, az
önkormányzat, az állam pedig
úgy lép be a programba, hogy egy
bizonyos összegû önrészt vállal,
vagy kezesként átvállalja a fele-
lõsséget. 

Olgyay Szabó Attila szerint
Gödnek ki kell tekintenie, a tele-
pülésszintû összefogásnál na-
gyobb méretekben és viszonylat-
ban kell gondolkoznia, hiszen a
szomszédos, illetve közelben lé-
võ, kedvezõ adottságokkal ren-
delkezõ településekkel (Vác, Vi-
segrád) kell “versenyre kelnie”.
Göd esetében a turizmus, ezen
belül a hagyományõrzés, a hely-
történet, az idegenforgalom terü-
lete látszik a legfejleszthetõbb-
nek, ez ugyanis iparági beruhá-
zásnak minõsül; Pest megyében
pedig csak ilyen célra nyújt támo-
gatást az Európai Unió. A vissza
nem térítendõ támogatás elérheti
a fejlesztés összegének akár a
135%-át is.

Fontos tehát elsajátítani a pro-
jektben való gondolkodást és
szemléletet, hiszen a pályázatok
esetében projekt-ötleteket, terve-
ket vár az Európai Unió. Ehhez
konkrét ötletekkel is szolgált az
elõadó – pl. a Kincsem-épület
megmentésének lehetõségét,
szárnyaló fantáziájával, igen so-
kak számára elõnyt jelentõ, glo-

bális szemléletmóddal javasolja
elérni. Az az információmennyi-
ség és minõség, aminek átadásá-
ra képes a szakember, nagyobb
érdeklõdést érdemelne! Javas-
lom, hogy a civil szervezetek
képviselõi, a gödi mûvészek, a
vállalkozók és bárki, aki a mû-
ködõképes mai világ megisme-
résére kíváncsi – sõt, akik már
rendelkeznek pályázatírási isme-
retekkel és gyakorlattal –
Olgyay Szabó Attila legközeleb-
bi elõadására feltétlenül jöjjenek
el. 

CSERKUTI ÁGNES

Támogatás az Európai Uniótól?
Pályázni tudni kell!

Az Európai Unió-s tagságban rejlõ elõnyök egyike, hogy különbözõ beruházásokra, fejlesztésekre támogatás nyerhetõ el. Ez csak egy
lehetõség, amit azonban tudni kell kihasználni. Mindezt hogyan? Errõl tartott elõadást, immár másodszor, vállalkozóknak és civil
szervezeteknek november 9-én, a gödi Városházán – a humán területért felelõs alpolgármester, Dr. Bognár László meghívására –
Olgyay Szabó Attila, aki szakértelmével a városfejlesztésben a gödiek segítségére lehet.

Az októberi lapszámban vala-
mennyi újonnan megválasztott
képviselõnek feltett a Szerkesztõ-
ség néhány kérdést, a válaszokat
pedig közzétettük. Salamon Tamás
képviseló úr akkor elfoglaltsága
miatt nem tudott élni a lehetõség-
gel. Most összefoglalva adja közre
gondolatait. (Szerk.) 

Soha korábban Gödön ilyen ará-
nyú gyõzelmet politikai erõ nem
aratott, mint a Fidesz vezette koalí-
ció. Nagyon örültünk, fel sem tud-
tuk fogni, mi történik velünk! Csak
amikor aztán az újonnan megvá-
lasztott polgármester, Markó Jó-
zsef arcára néztem, akkor éreztem,
hogy valami nagyon nem stimmel.
Az elsõ héten nem mertem felten-
ni neki a kérdést, „Vajon mi a baj?”
- de aztán hamar szembesültem a
tényekkel. A város korábban még
nem tapasztalt pénzügyi válságban
van. Annyira, hogy a 10-es körzet
a – még elvileg rendelkezésre álló

– 2 millió forintját nem is tudja sa-
ját céljaira fordítani, mert nincs
pénz, és a „nincset” nehéz lenne
felhasználni… Remélem, átvihetõ
jövõre ez a pénzmaradvány! 

A város polgárai azonban fej-
lesztéseket várnak a város új ve-
zetésétõl. A letûnt vitézek pedig

hátra dõlnek a karosszékben, és
jóízûen mosolyognak. Miért van
az, hogy ha jobboldali vezetés ke-
rül egy város vagy az állam élére,
mindig egy csõdtömeget örököl?
Miért kell azon izgulni, hogy a
közalkalmazottak bére mibõl ke-
rül kifizetésre? Mennyivel egy-
szerûbb lenne egy új városrész
tervezésével foglalkozni, a strand
esetleges fejlesztésével, mint a
napi (!) pénzügyi nehézségekkel.
Azért nem adjuk fel, és én sem
adom fel! 

A 10-es körzetben a legnagyobb
a baj. Az Oázis lakópark számos
tisztázatlan ügyét kell egyenesbe
hozni. Ez a legégetõbb feladat.
Buszjáratokat szervezünk a
Habitat-házakhoz és az Oázis la-
kóparkba. Az útépítés mûszaki át-
vételére nemsokára sor kerül. Ösz-
szeírtam az összes hibát, és lead-
tam a Polgármesteri Hivatalban.
Addig nem vesszük át az utakat,

amíg az utólagos javításokat el
nem végzi a kivitelezõ.

Apró örömeink azért már most
is vannak: már nem égetnek zöld
hulladékot az Oázis mögött, nem
fulladozunk a füsttõl, elhordták az
építési törmelékeket is onnan. A
Lenkey utca végében megoldódott
a súlyos vízelvezetési probléma. A
decemberi testületi ülésen egy tel-
jes tényfeltáró anyag kerül a képvi-
selõk kezébe a lakóparkkal kap-
csolatban – utána konkért lépése-
ket teszünk. Reményeim szerint
még idén elkészül az a 200 méter
aszfaltút, amely hiányzik az Oázis
lakópark bejáratánál. Afenyvesben
pedig szeretnénk egy szép szabad-
idõs parkot építeni játszótérrel.

Így állunk most, mínusz har-
mincon, de egyszer csak pozitívra
billen a mérleg.

SALAMON TAMÁS KÉPVISELÕ

FIDESZ-KDNP-VP
10. KÖRZET

Gyõzelem „meglepetésekkel”
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Gyönyörû négy nap volt, kár, hogy vége már!
Szikrázott odafenn a nyári napsugár.
Idelenn sugárzott köztünk a szeretet,
Magyar testvéreink, ugye így érzitek?

Vártak minket Jánosiban finom vacsorával,
Emeltük az este fényét vidám nótázással.
Sok szép programunk volt, gyógyfürdõbe mentünk,
Pihentünk s a csodás tájban gyönyörködtünk.

Vasárnap egy nagy park árnyas fái alatt
Szépen megrendezve zajlott a falunap.
Akis óvodások oly bájosak voltak,
Hibátlan szép magyarsággal verseltek, daloltak.

Az ifjak a népitáncot oly lelkesen ropták,
Szinte nem is a lábukkal, a szívükkel járták.
Az idõs jánosiak szívében kincset lehet lelni,
Anépdalt és a hagyományt nem hagyták feledni.

Aszomszédos dédaiak a hazáért fohászkodtak.
Szívbemarkolóan, bátran zengett a szép ének,
Megesett a szíve rajta a Magyarok Istenének.

Utazásunk szép élménye Beregszász megtekintése.
ATanár úr minket oly bölcsen vezetett,
Mindent megtett értünk, amit megtehetett.
Mesélt nekünk sokat, mondott lelkes verset,
Õ tanítja ott a magyar történelmet.

Mentünk múzeumba, hol az alapító oly szívesen tette:
Kárpátalja sorsát szóban, tárgyban, képben elénk
vetítette.
Ismét elindulva templomokban jártunk,
Magyar fõiskolát, frissen koszorúzott emléktáblát lát-
tunk.

Nagyjaink szobrait szintén megcsodáltuk.
Mi boldogok voltunk, hogy épségben láttuk!
Ha így hozta a sors és nem volt kegyelem,
Engedje és adja Isten, hogy békesség legyen.

Acsoda véget ért és mi haza indultunk,
Lélekben még egyszer mindent átgondoltunk.
Hogy van az, ki szegény, az a leggazdagabb?
Ki a kevésbõl is bõven és sokat ad!
Hogy van az, kit balsors oly sokszor üldözött,
Ember maradt mégis ezer viszály között!
Szép volt együtt Jánosiban, szeretetben, barátságban,
Minden élményt a szívünkbe zártunk…

…gondolatban visszajárunk!

MEDGYES BÉLÁNÉ ERZSIKE

Krónika 
Kárpátaljáról

A „Napos Oldal” Jánosiban
Emlékszem egy idõs, beteg, nyugdíjas nénire,
akivel a háziorvosi rendelõ várótermében talál-
koztam. Beszédbe elegyedtünk. Láthatóan jól
esett neki, hogy megoszthatta a gondolatait vala-
kivel. Kiderült, hogy egyedül él, de vannak gyer-
mekei, unokái, akik viszont csak ritkán látogatják
meg, és akkor sem maradnak sokáig. Pedig elkel-
ne a segítség! Sok idõs ember nem kapja meg a
neki kijáró tiszteletet, gondoskodást a családtag-
jaitól. 
Nagy Zoltánné, Gyöngyike, - a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub vezetõje - és társai jóban-rossz-
ban együtt vannak, kialakítottak maguk között
egy “szociális hálót”: ha valaki megbetegszik,
valamelyik tagtársa felkeresi õt, és amiben csak
tud, segít neki. ANapos Oldal Nyugdíjasklubban
mindenki egyenlõen fontosnak, értékesnek érzi
magát. A klub számos rendezvénye, programja
lehetõséget kínál a közösségi életben való részvé-

telre, arra, hogy aktívan, tevékenyen tölthessék
napjaikat a nyugdíjas korúak. Jól érzik magukat
egymás között, megértik egymás problémáit.
Közös bennük, hogy mindannyiuk számára a
család áll az elsõ helyen, és különleges módon
egyikük sem dohányzik. 
Örömteli számukra, ha a város – legfõképp a
klub „otthonául” szolgáló mûvelõdési ház – kü-
lönféle rendezvényein segítõ kezet nyújthatnak.
A város és a környezõ települések különbözõ
rendezvényein énekes, verses, táncos mûsorral
szoktak szerepelni, így volt ez például szeptem-

berben a mûvelõdési házban, a Kertbarát-kiállítá-
son, de az idén jártak Veresegyházán, Nagymaro-
son, Zebegényben és Fóton is. Ezekre a szereplé-
sekre egész évben folyamatosan próbálnak.
A közelmúltban részt vettek hagyományõrzõ,
képzõmûvészeti, kertbarát, mozgáskorlátozott,
piarista rendezvényeken, az Olajfa Mûvészház,
az Új Horizont Irodalmi Klub által szervezett
programokon. Májusban a Vöröskereszttel közö-
sen szervezték meg az Anyák Napját, illetve egy

tápiószelei kirándulást. A gödi városi könyvtár
munkatársai is számíthatnak a kedves segítõkre,
legutóbb a Gödi Almanach helytörténeti sorozat
legújabb kötetének bemutatóján segédkeztek. 
Idõsebb korban is elengedhetetlen a testmozgás,
kinek-kinek az egészségi állapotához mérten.
Különbözõ sporteseményeken is részt szoktak
venni, mint júliusban Ózdon egy szépkorúak

számára rendezett sportversenyen, augusztusban
pedig Fonyódligeten, egy ügyességi játékokból
álló versenyen. Mindkét helyrõl díjakkal térhet-
tek haza. 
Aklubnak természetesen vannak saját, hagyomá-
nyosan megrendezett rendezvényeik, programja-
ik: egy-két napos kirándulások, színházlátogatás
– budapesti és váci elõadásokra –, nyáron fürdõ-
program, vagy például a közelgõ karácsonyi és a
szilveszteri ünnepség. A következõ nagyobb ese-

mény tehát a Karácsony, amelyet a klubtagok
együtt ünnepelnek. December 13-án, 14 órakor a
József Attila Mûvelõdési Házban egy mûsoros
karácsonyi klubdélutánra kerül sor, amelyen elõ-
reláthatólag igen nagy számban - 130-an - fognak
részt venni. Az ünnepi mûsorban szereplõ húsz
fõ heti két próbával készül az eseményre. Az év-
búcsúztatót megelõlegezendõ, december 28-án
elõszilveszteri zenés-táncos program várja a ta-
gokat délután 14 órától este 20 óráig a Németh
László Általános iskola éttermében. 
Természetesen a programok megszervezése nem
kis feladat, Nagy Zoltánné mellett még legalább
húszan tevékenyen részt vállalnak a szervezési és
egyéb feladatokban. 
Aklubnapokat minden hónap második szerdáján
– a József Attila Mûvelõdési Házban -, és minden
harmadik csütörtökén a Göd Városi Könyvtár
Ady Fiókkönyvtárában tartják, 14 órai kezdettel.
Klubdélutánokra idõnként meghívott vendégeket
fogadnak; így járt már náluk Vitray Tamás is.
Cserkuti Ágnes

Az élet napos oldalán
Szépkorúak egymásért - Napos Oldal Nyugdíjasklub
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Juszti néni 100. születésnapját nem
ünnepi öröm, sokkal inkább szomo-
rúság, aggódás lengte át. Augusztus
25-én, szûk családi körben szerették
volna felköszönteni 100. születésnap-
ján a Harang utcai lakost, a környéken
mindenki által ismert és szeretett
Juszti nénit – városunk legrégibb la-
kóját.  Kiss Imréné hónapok óta olyan
gyenge állapotban volt, hogy (gödi
házát fenntartva) Budapesten élõ Ka-
talin lánya gondoskodása alatt élt – ál-
landó orvosi és nõvéri felügyelet mel-
lett. Napról-napra gyengült, s szüle-
tésnapja táján már olyan erõtlen lett,
hogy vendégeket képtelen volt akár
egy kurta köszöntésre fogadni. Ezért a
család kifejezett kérésére a gödi Pol-
gármesteri Hivatal ajándékát (a gödi
címerrel ellátott szép vázát, a polgár-
mester úr aláírásával ellátott díszokle-
velet, és egy gyönyörû virágcsokrot)
is csak e sorok írója közvetítésében
tudta a család – az ünnepelt nevében
– átvenni és köszönetét kifejezni. Õ
maga erõtlenül feküdt ágyában, és
csak pár pillanatra nyitotta ki szemét.
Borúlátásra okot adó, vészes gyenge-
sége ellenére hálás pillantással tekin-
tett ránk, a betegágya körül õt aggódó
szemmel firtató ünneplõkre.

Anevezetes napra (ill. aggódása je-
léül, de fõleg féltõ szeretetbõl már he-
tekkel korábban) Új-Zélandból meg-
érkezett fia, Kiss Imre, aki fiatal korá-
ban Gödrõl a váci labdarugó csapat-

ba, onnan Stuttgartba, majd jelenlegi
lakhelyére került. Imrének két fia van.
Egyikük (Daniel) nagyanyjuk miatti
aggódásból szintén idõben érkezett, a
másik unoka (Stefan) már csak a
temetésre…

A betegsége távolléte alatt a kör-
nyékbeliek – a gyakori telefonhívás-
ok jelezték – nagyon hiányolták Juszti
néni gödi jelenlétét, sokoldalú, színes
egyéniségét, jóságát, bölcsességét,
derût sugárázó alkatát. Kevesen tud-
ják, hogy 96 éve (!), 1910-ben került
Gödre, amikor még nem volt itt sem
orvos, sem iskola. Pestre jártak tanul-
ni a gyerekek.

A Gödi Körkép többször is beszá-

molt településünk múltjára való szí-
nes visszaemlékezéseirõl, amint a
gyér lakosú (század eleji) gödiek ak-
kori életérõl: az általuk megcsodált
elõkelõ pesti nyaralókról, a helybeli és
szomszédos földbirtokosok  családja-
iról, a Feneketlen-tó történetérõl, a
Kincsem teleprõl, a szeszfõzdérõl, a
gödi dinnyével megrakott, Pestre me-
nõ vonatokról mesélt. Göd történeté-
vel behatóan foglalkozó neves hely-
kutató, Bátorfi József is gyakran fel-
kereste a gödi „élõ lexikont”, hogy a
múlt részleteirõl kérdezze a minden-
kit mindig jó szívvel fogadó kedves,
ugyanakkor bámulatos memóriával
megáldott kedves teremtést.  

S ez a csodálatos memóriájú, drága
asszony, a 4 év híján egy évszázadot
Gödön eltöltõ Juszti néni bánattal,
szomorúsággal átlengett születésnap-
ját két nappal élte túl. Csendben, min-
dig megcsodált emberi méltóságát
megõrizve engedte el erõtlen kezével
könnyes szemû gyermekei kezét, s lé-
pett Isten országába. Augusztus 31-én
volt a temetése a református gyász-
szertartás keretében. Meleg szavakkal
méltatták érdemeit, a lelkész által is
megemlítve, hogy a város és a refor-
mátus gyülekezet legrégibb tagjától
búcsúztunk. A temetõbõl szomorú
szótlanságban mentünk el. Éreztük,
hogy olyan valakit vesztettünk el, aki-
vel nem csak mi, de egész Göd szegé-
nyebb lett. Történelmi távlatokba

visszatekintõ alakja pótolhatatlan gö-
di szín volt. Mondhatni: „Göd szerves
része” tûnt el örökre. Megtört fia,
unokái visszamentek Új-Zélandba,
lánya Budapestre, az élet megy to-
vább, s õ örök álmát alussza a Pesti út
menti szerény kis temetõben. Ugyan-
olyan halkan, amilyen volt õ egész
tartalmas, szeretetet és jóságot sugár-
zó életében. Isten adjon örök nyugo-
dalmat neki!  

DR. KÖLCSEI TAMÁS

* * *
Szerkesztõi megjegyzés: Városunk-
ban már kevesen tudják, hogy Juszti
néni fia, Imre fiatal korában Gödrõl a
váci labdarugó csapatba, onnan Stutt-
gartba került. Kiemelkedõ játéktudá-
sára felfigyelve Új-Zélandba hívták,
ahol hamarosan az ottani nemzeti vá-
logatott tagja lett. Majd aktív sportolói
ténykedését befejezve az új-zélandi
válogatott másodedzõjeként öregbí-
tette a magyar labdarúgás hírnevét –
egykori gödiként… Sportos alkatát,
édesanyját felidézõ finom modorát,
szerénységét, kedvességét megõrzõ,
az idõsebb sportkedvelõ gödiek köré-
ben most is oly népszerû, egykori
sportoló Új-Zélandból édesanyja
meglátogatására gyakran jött meg,
olyankor nem mulasztotta el régi is-
kolatársait, barátait, egykori sporttár-
sait sem felkeresni.

100. születésnapját még megélte
Göd legrégibb lakójától búcsúztunk

AVöröskereszt Gödi szervezete a közelmúltban
tartotta hagyományos Idõsek Napi összejövetelét.
Frey Lászlóné Gizike, aki 1972-óta titkára a helyi
szervezetnek, köszöntötte Szegedi Sándor alpol-
gármestert, Lenkei Györgyöt a Szociális Bizottság

elnökét és a megjelent vendégeket. Külön köszö-
netét fejezte ki a rendezvény támogatóinak: Népjó-
léti Bizottság, Csernus bolt, Fujer bolt, Guszti zöld-
séges, Family bolt, Dávid sörözõ, Elek borozó,
Kiss Bálint sörözõ, Scheffer bolt, Varjú Marika és
a „Napos oldal” táncosai szerepeltek a felsorolás-
ban. Lenkei György vidám és kellemes hangulatú
délutánt kívánva kihangsúlyozta, hogy továbbra is
mindent elkövetnek azért, hogy ez a kedves és szép
hagyomány folytatódjon. A közönség szórakozta-

tásáról, mint már annyiszor, most is Kállay Bori,
Berkes János és rendszeres kísérõ zenészük gon-
doskodott. A mûsor után szendviccsel, sütemény-
nyel, üdítõvel és borral kedveskedtek a szervezõk a
vendégeknek.

A szórakoztató, hangulatos összejövetelt köve-
tõen a napokban újabb rendezvényre kaptunk meg-
hívást. Ezúttal a Huzella Tivadar általános iskola ét-
terme volt a helyszín, ahol a helyi Vöröskereszt jó-
tékonysági bált rendezett. Dézsi Yvett táncpedagó-
gus diákjainak táncbemutatója nyitotta a bált, majd
a klub titkára köszöntötte a vendégeket. Elmondta,
hogy évrõl évre egyre többen támogatják a klub te-
vékenységét. Köszönetet mondott a támogatóknak
– Csernus bolt, Family bolt, Vincze Lászlóné Dur
Ida, Kulcsár Ferencné, Imre Gáborné és Szegedi
Sándor – akiknek köszönhetõen a tombolából szár-
mazó bevételt, a bócsai gyermekotthon és néhány
rászoruló idõsebb gödi lakótársunk szerény meg-
ajándékozására, valamint a Mindenki Karácsony-
fájának felállítására és a gyertyagyújtásra fordítják,
mely alkalomból megvendégelik a megjelenõket.
Külön kiemelte a támogatók sorából Szécsi Kata-
lint, aki hosszú évek óta rendszeresen támogatja a
szervezet munkáját a büfé takarékos megoldásá-
ban. Markó József polgármester elmondta, hogy
nem csak mint a város kezdõ polgármestere van je-
len, hanem mint gyakorló Vöröskeresztes tag is.
Szegedi Sándor alpolgármester szerint a hasonló

bálok mindig visszafogottan kezdõdnek, de mint a
legutóbbi alkalommal is, fokozatosan emelkedik a
hangulat… Reményét fejezte ki, hogy ez most sem
lesz másként: – Érezze jól magát mindenki az elkö-

vetkezendõ évtizedekben! Mi magunk a közeli és
távoli jövõben mindent elkövetünk Önökért, hogy
segíteni tudjunk – bíztatta a bálozókat az alpolgár-
mester úr. Lenkei György elnök úr kifejtette: –
Akármilyen helyzetben is van a város, az nem le-
het, hogy ne segítsünk a rászorulókon! 
Amûsor, a köszöntõk és az azt követõ vacsora után
hajnalig tartó, vidám hangulatú bálon szórakozhat-
tak a jelenlevõk.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: LEGÉNY SÁNDOR

Idõsek-napján és jótékonysági bálon
A gödi Vöröskereszt segít, ahol tud…
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A Gödi Cukorbetegek Klubjai
(Pinke Sándor elnök), a Gödi Vörös-
kereszt (Frey Lászlóné titkár) és a
Napos Oldal nyugdíjas klub (Nagy
Zoltánné elnök) rendezésében, a
Szociális Bizottság, valamint a
TESZ segítõ támogatása mellett ok-
tóber 28-án került sor a felsõgödi
Dunapart Nyaralóházak színházter-
mében egész Göd lakosainak szóló,
nyitott „diabéteszes délutánra”.

A cukorbetegek és nem cukorbe-
tegek szép számmal jelentek meg.
Az ingyenes vércukorszint mérést a
77 elektronika Kft. végezte. A kiad-
ványok – Budapesti Cukorbetegek
Egyesülete lapja és a Tudomány Ki-
adó rendkívül színvonalas
„Diabetes”c. folyóirata, természete-
sen ezek is ingyenesen – nagy köz-
kedveltségnek örvendtek.  Sokan él-
tek a vásárlási lehetõségekkel, miu-
tán fogyasztották a Buldog cukrász-
da diabetikus süteményeit és a Rena
Kft. diabetikus kekszféleségeit

A meghívottak között üdvözöl-
hettük Markó József polgármestert
és Lenkei György szociális-bizottsá-
gi elnököt – mindketten éltek is a
szûrõvizsgálat lehetõségével! A há-
zi- és gyermekorvosok, munkatársa-
ik, valamint a gyermekintézmények
vezetõi közül sajnálatos módon
egyedül Barabás Ildikó asszisztens-
nõ tisztelte meg a rendezvényt. Je-
lenlétük esetén a többi meghívott is
az egységet, a szakembereknek a cu-
korbetegség elleni küzdelemben vál-
lalt és elvárt elkötelezettségét közve-
títhette volna a.

A házigazda Pinke Sándor meg-
nyitóját követõen Markó polgármes-
ter úr rövid köszöntõjében méltatta a
rendezõ civilszervezetek munkáját,
kihangsúlyozva tevékenységük fon-
tosságát. Kiemelte, hogy a rendsze-
res képzések és tájékoztatások nagy-
mértékben megkönnyítik a betegek
életkörülményeit, és segítik a házior-
vosok munkáját.  Végezetül további
támogatásáról biztosította a klubokat. 

Az elõadások sorát DR. HALMOS

TAMÁS PROFESSZOR úr, a budapesti
Korányi Intézet diabetológus fõor-
vosa nyitotta meg a „Diabétesz teg-
nap, ma, holnap” címmel. A hallga-
tóság részletes történeti áttekintést
kapott a XIX. század közepétõl nap-
jainkig tartó tudományos fejlõdésrõl,
a cukorbetegség felismerésétõl egé-
szen a zárt rendszerû inzulinpumpá-
ig. 

Kihangsúlyozt, hogy bár a beteg-
séget ma már jól lehet kezelni – ter-
mészetesen ehhez a beteg és orvosa
aktív együttmûködése szükséges –,
de a betegségbõl meggyógyulni nem
lehet. Lényeges feladat a megelõzés,
több figyelmet kell fordítani a túlsúly
megszüntetésére, a megfelelõ moz-
gásra és a megfelelõ táplálkozásra!

Gödöllõrõl Dr. Oraveczné Kiss
Éva a Tormay Károly Egészségügyi
Központ diabetológus fõorvosa a
„Neuropatia diabetika – idegrend-
szeri szövõdmények” címmel, „A

lábamputáció megelõzhetõ” alcím-
mel tartott elõadást. 

Mint azt az elõadásból megtud-
tuk, a cukorbetegség olyan alatto-
mos anyagcserezavar, ami nem okoz
fájdalmat, ám mire diagnosztizálják,
a lappangási idõ alatt többnyire a
szövõdmények is elkezdenek kiala-
kulni. A nagyobb bajokat pedig a
szövõdmények okozzák! Felléphet-
nek szem-, vese-, ideg- és érkároso-
dások, amelyek mindegyike külön-
külön is rendkívül veszélyes lehet. A
témának megfelelõen nagy részle-
tességgel beszélt az idegi károsodá-
sokról: kiemelten a láb problémáiról,
tüneteirõl és megelõzésük lehetõsé-
geirõl, a rizikófaktorok csökkentésé-
nek fontosságáról, és az anyagcsere
rendbetételének szükségességérõl
rövid és hosszú távon

Az elõadásokat követõ kötetlen
beszélgetések során a vendégek
többsége tanulságosnak és sikeres-
nek ítélte a rendezvényt.

P-L-K

Diabétesz-délután
Professzor és polgármester fontosnak tartja…

- Professzor úr! Hány évtizede foglal-
kozik a cukorbetegséggel?

- Közel négy évtizede foglalkozom a
gyógyításával, jelenleg a Korányi Intézet
ambulanciáján dolgozom, ahol három
évtizedet töltöttem el nyugdíjazásom
elõtt, vezetõ fõorvosként.  Ezt az intézetet
valamikor csak általános gyógyintézet-
ként ismerhették, azután kibõvült belgyó-
gyászati – ezen belül diabetológiai – és
más szakkonzíliummal is. Most ugyan-
ebben az intézetben, az ambulancián dol-
gozom.

Nyolc évig voltam a Magyar Diabé-
tesz Társaság elnöke, azt megelõzõen a
Magyar Diabétesz Társaság megalapítá-
sában már tevékenyen részt vettem. Ha-
zai és nemzetközi vonalon egyaránt aktív
voltam, és ameddig még bírom, leszek
is…

- Hogy fogadják az emberek általában
– akik még egészségesek – a megelõzést?

- Ezen a téren nagy elmaradásunk van.
A betegekben, az emberekben sajnos
nincs meg a veszélytudat, és ezért nem-
csak az orvosok vagy az egészségügyi
hálózat, hanem az egész társadalom – be-
leértve a médiát – is felelõs. Nemcsak a
diabéteszt, hanem a nagyon-nagyon
gyakran hozzá társuló, súlyos szív- és
érrendszeri, nem egyszer halálos meg-
betegedéseket is meg lehetne elõzni! A
megfelelõ tájékoztatással, figyelemfel-
keltéssel szélesebb körben lehetne tuda-
tosítani a prevenció jelentõségét.

A diabétesz alattomos betegség, mert
nem fáj. Eleinte biztosan nem, ugyanak-
kor tudjuk, hogy a magas vérnyomással
együtt titkos gyilkos, mert tünetszegény,
gyakran véletlenül kerül felismerésre.
Ugyanakkor a szövõdmények életveszé-
lyesek a szem, vese, idegrendszer, erek,
szív stb. vonatkozásában. 

Acukorbetegség nem egységes beteg-
ség. Másként jelentkezik gyermek vagy
serdülõ esetében, aki akár egy életen át
inzulin-kezelésre szorul. Másként a fel-
nõtt, illetve idõsebb korosztálynál, akik
akár évekig is képesek tünetmentesen,
kezelés és gyógyszer nélkül élni... Sajnos
a tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerme-
kek körében egyre gyakoribb a genetikai
okokra visszavezethetõ indíték, elsõ he-
lyen az elhízással összefüggésben.

A felnõtteknél nagyobb a genetikai
háttér, mint a gyermekeknél. Az ikervizs-
gálatokban mutatták ki, hogy az úgyne-
vezett „kettes típusú” vagy „insulin-non-
tependens” diabéteszeseknek sokkal na-
gyobb a genetikai háttere. Az egyes típus
ún. auto-immun megbetegedés: a  szer-
vezet hibás felismerés alapján olyan
anyagot, anyagokat termel, amelyek a sa-
ját inzulin-termelõ sejtjeiket pusztítják el.

-Ezek szerint egy vírus okozza ezt a be-
tegséget?

- A vírus az egyik lehetõség, gyakori
kiváltó ok, de az egyetlen. Kiválthatja
más is, pl. élelmiszerben lévõ színezõ,
tartósító anyagok, stb. A mumpsz vagy
bizonyos influenza vírusok váltják ki leg-
inkább, de ez nagyon bonyolult… Van
egy másik, „egyszerûbb” ok: az anyatejes
táplálás elsõ hat hónapban való hiánya is
eredményezhet a cukorbetegséget.

-Hogyan alakul ki a megfelelõ védett-
ség?

- A védettség összetett feltételek mel-
lett alakul ki. A lényeg, hogy az újszülöt-
tek tehéntej alapú tápszert kapnak, ami-
ben olyan anyag található, ami megindít-
hatja a folyamatot. Ezzel kapcsolatban is
nagyon sok kutatás folyik világszerte.

- Milyen tapasztalatai vannak profesz-
szor úrnak a cukorbeteg-klubokkal?

- Budakeszin mûködik a Pest megyei
diabétesz klub – éppen novemberben
harminc éve! Azóta is zsúfolásig tele van
a klubszoba. Rendszeres orvosi,
dietetikai elõadásokat tartunk, válaszo-
lunk a kérdésekre és, utána ételbemutatót
tartunk, amit egy-egy cég támogat. Na-
gyon aktív és kiváló dietetikusunk szer-
vezi ezeket a programokat. Külön öröm
számunkra, hogy az összejöveteleken a
háziorvos-kollegák is rendszeresen részt
vesznek!

- Mit tart a legfontosabbnak pillanat-
nyilag a cukorbetegséggel kapcsolatban,
mit üzen a gödieknek?

- Hiszem, hogy az egészséges élet-
mód, amiben a mozgás, az étrend hang-
súlyt kap, védelmet nyújthat. Ezek ellen-
kezõje és a családban ismert cukorbeteg-
ség veszélyeztetettséget jelenthet.  Utób-
bi esetben igenis évente-félévente – asze-
rint, hogy mirõl van szó – ellenõriztessék
magukat ún. szûrõvizsgálaton! Ezt meg
lehet és meg kell tenni. Azon kívül küzd-
jenek a túlsúly ellen! Van a betegségnek
egy elõ-állapota, ez a „metabolikus
szindróma”.

- Kérem, magyarázza meg ezt a kifeje-
zést!

- Ez kulcskérdése ennek a témának. A
metabolikus-szindróma olyan jellemzõ
állapot – érzékeltetem! –, hogy Magyar-
országon a felnõtt lakosság cca. egyne-
gyede tartozik bele. Ahasi túlsúly – az a
bizonyos sörpocak –, a magas vérnyo-
más, a zsír- anyagcserezavar, a cukor-
anyagcserezavar, a véralvadás-zavar
egyaránt jellemezheti, és mindegyik
külön is veszélyes. Ha ebben a stádium-
ban lehetne az eseteket kiszûrni, és rábír-
ni az embereket arra, hogy egészségesen
éljenek – esetleg gyógyszert adni nekik
prevenció céljából – az „rettentõ sokat”
jelentene.

- Köszönöm szépen az interjút!

KISS-KÁSA ÉVA

Titkos gyilkos 
és megelõzhetõ halál

Dr. Halmos Tamás professzor
a cukorbetegség megelõzésérõl

A fõorvos asszony, a dietetikus és a professzor úr
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Kedves Alsógödiek, Kedves
Vendégeink!

Hiszem, hogy ezen az ünnepi
könyvpremieren Inkey Alice-t
senkinek nem kell bemutatnom
ebben az országban, Alsógödön
pedig különösképpen nem! Ké-
pei révén elismert fotográfus õ a
mûvésztársadalomban és a nagy-
közönség elõtt egyaránt.

Alsógödön az Inkey-dinasztiát
jól ismerik, hiszen a háború után
a népes család közel tizenöt évig
élt itt. Alice itt töltötte felejthe-
tetlennek érzett gyerekkorát. A
„Foto Inkey” már akkoriban
márkanévnek számított. Velük
élt édesanyja testvére, a szépsé-
ges színésznõ, Szellay Alice, fér-
jével, Szõts István filmrendezõ-
vel, az 1942-es Velencei Film-
fesztivál nagydíjasával. Alice-
nak volt tehát honnan örökölnie
a mûvészi képességeket, s volt

honnan magával hoznia a szépre
való nyitottságot és érzékenysé-
get. Mondhatnánk azt is, igazi
mûvészgyerek-sors volt az övé,
annak minden áldásával, elõnyé-
vel, de egyszersmind hendikep-
jével is.

Inkey Alice-t mégis be kell
mutatnom, még itt Alsógödön is.
Be kell mutatnom az érzékeny
tollú szerzõt, a lírai hangvétel és
az irónia határán finoman egyen-
súlyozó, az olvasó figyelmét le-
bilincselõ elbeszélõt. Mert errõl
a képességérõl eleddig kevesen
tudtak. Engedtessék meg nekem
annyi szubjektivitás, hogy el-

mondjam, jómagam már kicsit
korábban tudtam minderrõl. A
Taps színészmagazin szerkesztõ-
ségében mindig nagy becsben
tartottuk Inkey Alice fotóit… És
talán furcsa, de Alice-t én nem
az édesapja, Inkey Tibor révén
ismertem meg, hanem fordítva!
Alice révén ismertem meg Inkey
Tibor bácsit. 1987-ben, amikor
lázas izgalommal készítettük a
Taps próbaszámát, A vörös gróf-
nõ c. film általa fotózott képei-
bõl kértünk közlésre a lap szá-

mára. Ezután lettünk barátok, és
amíg a Taps mûködni tudott,
munkatársak. Aztán Alízka pro-
tezsált be az édesapjánál… Egy-
szer aztán csodálatos képei mel-
lé egyik érdekes filmes történe-
tének írásos változatát is behozta

a szerkesztõségbe. Örömmel fo-
gadtam, és meglepõdve fedez-
tem fel, milyen ösztönös érzé-
kenységgel veti papírra a soro-
kat, és milyen szeretetteljes iró-
niával fûszerezi véleményét a
körötte zajló eseményekrõl és a
környezetében lévõ emberekrõl.

Mindez jellemzi most megje-
lent gyönyörû albumát is, amely-
ben édesapja 40-es, 50-es évek-
ben készült alsógödi fotóit menti
át az utókor számára úgy, hogy
közben elbûvölõen elevenedik
meg saját gyermekkora és a haj-
dani Duna-parti nyaralóhely sze-
retni való lakóinak élete. A kötet
sorsát szerencsére olyan profi ki-
adó vette gondjaiba, mint a
Folpress Kiadó, akinek a vezetõ-
je, az ügy szeretetérõl ismert
Gera Mihály, már a korábban
megjelent Inkey-albumot is gon-
dozta. És milyen emberszabású
az ikerkönyv gondolata is: a két
kötet, apa és lánya albumának
közös megjelentetése! Pedig a
megduplázódó nyomdai költség
nyilván késleltette a megjele-
nést.

De milyen író is Inkey Alice?
Mi lehet varázsos hangulatú írá-
sainak a titka? Nos, õ maga árul-
ja ezt el, amikor az egyik színes
magazinban így nyilatkozik:

„1990-ben megszûnt a filmgyár
fotóosztálya, ahol harminc évig
dolgoztam… Egyszerre sok
idõm lett, s elkezdtem rendez-
getni édesapám fotóit. Elõkerül-
tek alsógödi képei, amelyek az
ötvenes években készültek…
Sajnáltam volna, ha ezek a fotók
a fiókban maradnak. Aztán a ké-
pekhez jelzésszerû szövegeket
írtam, majd a fotók hangulatához
hosszabb írások, novellák ké-
szültek. Idõrendbe szedtem eze-
ket, s kezdett kikerekedni egy
könyvre való anyag…”

Vagyis Inkey Alice a képek-

hez írta a történeteket, és nem
fordítva. Holott általában a szö-
veghez szokták rendelni – il-
lusztrációként – a képet. Neki a
kép körül kerekednek ki történe-
tei, a képeket eleveníti meg, va-
gyis az írásban is képi látásmód-
jának ereje érvényesül! Ez adja a
könyv varázsát: önmagukban
külön-külön is megálló történe-
tek sora a képek ihletésére! S a
képek ihlette történetek végül
mégis egységes kötetté állnak
össze: letûnt közelmúltunk egy
szeletének megmentendõ tükör-
képévé, ugyanakkor érzelem-
gazdag felidézésévé.

Azt hiszem, most már sokunk-
ban felmerült a kérdés: mi lesz a
következõ állomás? Az elsõt - az
apa képes visszaemlékezéseit - a
második követte: a lány vissza-
emlékezései; de még mindig az
apa képei alapján. Most már iga-
zán következnie kell egy harma-
dik kötetnek: Inkey Alice filmes
visszaemlékezéseinek a saját ké-
pei alapján! Azt hiszem, ezt a
következõ kötetet is mindannyi-
an õszinte érdeklõdéssel várjuk!

SÁGHY ILDIKÓ ÚJSÁGÍRÓ

TAPS MAGAZIN

Képes emlékek egy régvolt Gödrõl
Inkey Alice Balázs Béla-díjas fotográfus ikerkönyvei 
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A református egyház 80 éve
alakult cserkészcsapata, a ke-
resztény ifjúság egyik legna-
gyobb barátjának, Megyercsy
Bélának nevét viselte. A Kálvin
téri cserkészcsapatnak nagy ré-
sze volt az elsõ gödi csapat szer-
vezésében. Csapatunk parancs-
nokságát Kõrösi Viktor vállalta.
Viktor bá mélyen vallásos ember
volt, minket is ilyen szellemben

nevelt. Csapatunkban már akkor
megvalósult az ökumené.

Nekünk, gyerekeknek fogal-
munk sem volt arról, hogy ki mi-
lyen vallású. Táborunkban, az
árboc mellett mindig ott állott a
kereszt, mindannyian együtt fo-
hászkodtunk. A csapat létszáma
50-70 fõ között mozgott. A fiúk
egyharmada elemibe, a másik
harmada középiskolába járt, a
többiek pedig tanoncok és iparos
fiúk voltak.

A cserkészeket minden nyáron
nyaralni és táborozni vitték, per-
sze nem a Balatonra vagy a Mát-
rába, hanem egy-egy közeli szép
helyre, például Surányba vagy
Kosdra. Csapatunk az egyház-

község és a falu egyházi vagy
nemzeti ünnepein mindig aktí-
van részt vett, mint például épü-
lõ templomunk csillagának, ha-
rangjainak felszentelésén; vagy
az országzászlónál március 15-
én, ahol mesedélutánt is tartot-
tunk: megnevettettük, megját-
szattuk, megénekeltettük a falu
aprónépét – mindezt az épülõ
templomunk melletti grundon
nagy érdeklõdés kísérte. Nyilvá-
nos tábortüzeket is szerveztünk a

nyári tábor költségeinek elõte-
remtésére, a szomszédos
iparoskörben pedig mûsoros es-
teket rendeztünk. Cserkésztréfá-
kat, színdarabokat, tábortûzi je-
leneteket, cserkésznótákat ad-
tunk elõ, ott voltunk és részt vet-
tünk az egyház karácsonyi szere-
tetünnepségén és az akkor oly
népszerû teadélutánokon. Ilyen
alkalmakra mindig a cserkészek
hordták szét a meghívókat. De
feladatunk volt a ruhatár kezelé-
se és a tombolajegyek eladása is.

A legnagyobb esemény a meg-
épült templom felszentelése, az
új, ifjú lelkész beiktatása és es-

küvõje volt. A zsúfolásig megtelt
templom elõtt, az ünneplõ tö-
megben a roverek (fiatal felnõtt
cserkészek) büszkén viselt vö-

röskeresztes karszalaggal ellát-
ták a segítségre szorulókat, má-
sok a ceglédi kannából friss vizet
osztottak a rekkenõ hõségben.
Kõrösi Viktortól az új lelkész,
Bene Zoltán vette át a csapat ve-
zetését, az új ambiciózus fiatal-
ember lendületét azonban hamar
letörte a háború vihara és a meg-
szállás.

A háború után, ahogy a szent
koronás cserkészmozgalom, úgy
a mi csapatunk sem emelhette fel
többé a fejét, majd 1948-ban be-
végeztetett.

SÜTÕ ISTVÁN

CSERKÉSZCSAPATTISZT

FOTO: BEA ISTVÁN

Volt egyszer Felsõgödön…
A 930-as számú cserkészcsapat

Példaértékû közösségi összefogás eredménye-
ként néhány hete már járdán közlekedhetünk a vas-

útállomáshoz! - tájékoztatott Baán István. A gödi
Golf-parkban élõ családok – látva, hogy az útépítés
mellet már nincs pénz járdaépítésre – építõközös-
séget alkotva 107 méter járdát építettek társadalmi
munkában. –  A történet az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb gödi beruházásával, az útépítéssel kezdõ-
dött - folytatja Baán úr. – Az együttmûködési szer-
zõdések aláíratása és begyûjtése után egyeztettem a
polgármesteri hivatalban az aszfaltozásra kerülõ ut-
cákról, valamint a telepünket és a vasúti aluljárót
összekötõ gyalogjárda építésének terveirõl. 

A kalákában készült járdaépítés szervezõjének
tájékoztatása szerint azonban az utcák aszfaltozása

mellett már nem jutott pénz járdaépítésre. – Az em-
berek csalódást éreztek, sokan kerestek fel a meg-
oldás érdekében. A beszélgetések hatására döntöt-
tem úgy, hogy ha másképpen nem megy, akkor kö-
zös erõvel, társadalmi munkában készítjük el a jár-
dát. Elkészítettem a beruházás terveit és költségve-
tését, felkutattuk a legkedvezõbb anyag és szállítá-
si árakat. Ezzel párhuzamosan a város új polgár-
mesterével és a beruházási osztály vezetõjével is

egyeztettem elképzelésünket, akiktõl ígéretet kap-
tunk, hogy a 2007. évi beruházási keretbõl anyag-
költségeink egy részét visszatérítik.

Az elõkészítést gyakorlati tett követte: az elsõ
hétvégén kitakarították a szemetes „õserdõt”, me-
lyen keresztül korábban csak egy keskeny gödrök-

kel-gyökerekkel teli ösvény vezetett az aluljáróhoz.
Atereprendezés a nyomvonal elõkészítésével foly-
tatódott, majd a következõ szombaton pedig már a
járda is elkészült. 

- Aférfiak három mixerkocsi betont építettek be
a 107 méter hosszú járdába, miközben a szorgos
aszszonykezek az ízletes pörköltet fõzték a bog-
rácsban. Ajól végzett munka és a finom ebéd elfo-
gyasztása után még órák múlva is beszélgettünk. A
közös munka „hozott össze” bennünket, hiszen so-
kan évek óta csak az autóból látták szomszédaikat.
Jó érzés, hogy Magyarországon a mai nehéz hely-
zetben ilyen kölcsönös segítõkészség és összetartás
van a lakosság, az emberek között - mondta elis-
merõen a fõ szervezõ, Baán István, aki arról is em-
lítést tett, hogy a megszépült környezetbe a közeli
jövõben két lámpa és két pad kihelyezését tervezik.

(VETÉSI)
* * *

A környék lakói örömmel fogadták a kezdeménye-
zést. Az egyik lakótárs, Simon Teréz a Zimpel Kár-
oly utcából telefonon tájékoztatta az újság készítõit
a példa értékû összefogásról. Boldogan mesélte,
hogy Baán úrék jóvoltából most már az idõsek és a
babakocsival sétálók is biztonságosan közlekedhet-
nek arrafelé. - Így kellene mindenhol!- mondta. 

(Szerk.)

Értékteremtõ összefogás
A Golf-park lakóközösség tagjai 107 méter járdát építettek kalákában
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ADunakanyar Térségi Fejleszté-
si Tanács Sport és Szabadidõ Bi-
zottsága október 14-én Dunaka-
nyar Kerékpártúra elnevezéssel
rendezett túrát, amelyen a szerve-
zõkkel és kísérõkkel együtt közel
százan vettek részt. A 14 hónapos-
tól 53 éves korig megjelent korosz-
tályokat, köztük családok egészét
megmozgató rendezvényen –
amely a Gödi Lions Club, valamint
a gödi Piarista Szakiskola testneve-
lõ tanára, Wagner László és barátai
szervezésében valósult meg – ke-
rékpárja nyergében aktívan közre-
mûködött két országos hatáskörû
sportszervezet egy-egy vezetõje:
Czeglédi Orsolya, a Magyar Ke-
rékpársportok Szövetsége, vala-
mint Szlatényi György, a Magyar
Diáksport Szövetség fõtitkára. A
Göd-Dunakeszi (Alagi Lóverseny-
pálya) - Fót (Károlyi kastély) - Göd
– közel húszkilométeres – túra
megtételét követõen, amelyet a gö-
di rendõrök, közterület-felügyelõk
és polgárõrök, nagyrészt szabad-
idejükbõl biztosítottak. 

Az alsógödi focipályára érkezett
célba a közel hetvenfõs csapat, ahol
a Lions klubtagok üstben fõtt ebéd-
del várták vissza a túra apraját-

nagyját. A kiegészítõ programo-
kon, így a kerékpáros bemutatón
felléptek – a közelmúltban, Svájc-
ban megrendezett világbajnoksá-
gon egyedüli magyarokkénk részt-

vevõ – Heisz Marcell és monocik-
lis barátai. A zenei elõadáson a gö-
di fiatalokból álló ütõhangszeres
együttes, a Drums kápráztatta a kö-
zönséget. A „Belépés családostul”
rendezvénysorozat keretén belül
különdíjban részesült a legnagyobb
létszámban résztvevõ család:

Mocsonokiék voltak, akik nyolcan
vágtak neki a túrának! A legkisebb
gyermekkel Ürömrõl Vasváriék in-
dultak, akik Fülöpke révén egy 14
hónapos aprósággal abszolválták a
távot. A rendezvény idején Vincze

Zsolt jóvoltából a gödi Kincsem
Parkból „kihelyezett” szerviz is
rendelkezésére állt a jelenlévõknek
– akik közül sokan éltek is egy kis

õszi revízió lehetõségével. A támo-
gatók önzetlenségének köszönhe-
tõen – Bikemag magazin, Szt.
Kristóf kerékpáros bolt, Kincsem
Kuckó, CBA gödi boltja, Guszti
zöldséges, Kántherm Bt., Budapest
Sportiroda, Szt. Jakab Zarándok
Egyesület, Piarista Szakiskola,
Gimnázium és Kollégium – a túra

végén tombolanyeremények kisor-
solására is sor került. Délután a vál-
lalkozókedvûek a Börzsöny-felé
vezetõ kerékpárutat birtokukba vé-
ve a Göd-Vác-Göd túrán is résztve-
hettek – ekkor már a Dunakanyar
naplementéjét is megcsodálhatták
–, így végül a teljes táv közel het-
ven kilométerre kerekedett. 

A túrán a Bikkmakk „aszfalto-
sai” is kivették részüket: a „régió-
lakó” Molnár Pisti és a magazinos
„tudományszerzõ doktor úr”
Pucsok Józsi mellett Hbalage, és e
cikk szerzõje is aktív részesei és
egyben szervezõi voltak az egész
napos megmozdulásnak.

VASVÁRI FERENC

Kistérségi kerékpártúra
Göd-Dunakeszi-Fót-Vác-Göd

SPORT
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Szeptemberben 23-24 között,
mintegy évadzárásként a kajakosok-
nál még két igen jelentõs nemzetközi
versenyt rendeztek egy idõben. 

A franciaországi Tremolat az idei
Maraton Világbajnokságnak adott
otthont. A maratoni VB-ken már
évek óta „hagyomány”, hogy az ifi
keretbe gödi kajakosok is bekerül-
nek, nem volt ez idén sem másképp.
Atokaji válogatót remek versenyzés-
sel nyerte a Bánhidi Tamás-Kurdi
Miklós. Miklós ezen kívül még
egyesben is a kijutást jelentõ második
helyezést érte el. Az ifiknél a marato-
ni táv 21 km, amit 3 futószakasz ne-
hezít, ezt mintegy másfél óra alatt tel-
jesítik a versenyzõk. Párosunk jól
kezdte a versenyt, ezután azonban
egy kormányhiba miatt leszakadtak
az élbolytól, de így is a 14. helyen si-
került célba érniük. Gratulálunk ne-
kik!

Ugyanekkor a szlovákiai
Pöstyénben 11 ország részvételével
zajlott az idei Európai Olimpiai Re-
ménységek Versenye, amely az ifi
EB után a legrangosabb síkvízi után-
pótlás verseny a sportágban. Minden
számban országonként két egység in-
dulhatott, így a magyar kajak-kenu-
sok 58 fiatallal képviselték hazánkat.
Gödrõl heten (Mizser Diana, Gál
Szabolcs, Hamar Péter, Kulifai Ta-
más, Pélyi Dávid, Pintér Márk,
Slezsák István) vívták ki az EORV-n
indulás jogát. A csapat pénteken kelt
útra, versenyzõinket szülõkbõl, bará-
tokból álló népes szurkolótábor is el-
kísérte. Szombaton délelõtt került sor

az 1000m-es elõ-és középfutamokra,
délután következtek a döntõk, elõ-
ször a K-1-es futamok. Az elsõ dön-
tõben indult az 1990-ben született fi-
úknál Hamar Péter, aki három hó-
napja még törött kulcscsonttal nyom-
ta az ágyat, most azonban a 4. helyen
ért célba. Tíz perccel késõbb rajtolt
kortársa, Slezsák István a válogató-
kon elért eredményei alapján indul-
hatott az egy évvel idõsebbeknél. Ist-
ván magabiztosan nyert, ám Petivel
nem sok idejük maradt örülni, hiszen
csak egy órájuk volt a páros rajtjáig.
Itt igazán kiélezett csatában kereked-
tek felül a másik magyar és egy né-
met egységen. Õket követték a ’89-es
születésû párosok. Ezt a számot a gö-
diek kisajátították maguknak, mind-
két magyar egység tagjai városunk-

ban forgatják a lapátot. Remek ver-
senyzéssel, másodikként ért célba a
Pélyi Dávid-Kulifai Tamás páros,
alig lemaradva a gyõztes szerbektõl.
AGál Szabolcs-Pintér Márk duó pe-
dig harmadik lett. Ezzel az összes gö-
di induló bekerült az ifi válogatottba,
melynek feltétele a dobogóra kerülés
volt egyesben vagy párosban!

Ezután indult neki Gál Szabolcs,
Pélyi Dávid, Kulifai Tamás a szegedi
Bodor Attilával kiegészülve az 1000-
négyes döntõjének. Sikerült gyõzni-
ük, így megszerezték a hõn áhított
aranyat is!

Egy döntõ volt még szombaton
hátra, Mizser Diáé, aki a nõi 1000-
négyesben volt érdekelt. Annak elle-
nére, hogy Dia egységét fiatal ver-
senyzõkbõl állították össze, kiválóan

helytállva sikerült beérniük a dobo-
góra, és megverni az idõsebb magyar
négyest. 

Másnap következtek az 500 méte-
res futamok. Slezsák István egyes-
ben, Pélyi-Kulifai párosban, valamint
Pintér Márk a négyes tagjaként volt
érdekelt. Ezen a napon az összes gö-
di 3. lett, nem sokkal lemaradva az el-
sõ helyezettektõl. 

Csapatunk összesen 19 aranyér-
met és számos dobogós helyezést
szerzett, ezzel a pontversenyben és
az éremtáblázaton is Magyaror-
szág végzett az élen, megelõzve a
lengyel és a német válogatottat!
Minden elismerésünk a gödieknek,
és reméljük, hogy a következõ évi
nemzetközi versenyeken is az eddigi-
ekhez hasonló szép sikereket érnek
majd el.

-SZS-
* * *

Eredmények:
Aranyérmes: Slezsák István K-1
1000m, Hamar Péter-Slezsák István
K-2 1000m, Gál Szabolcs-Pélyi
Dávid-Kulifai Tamás K-4 1000m
Ezüstérmes:
Pélyi Dávid-Kulifai Tamás K-2
1000m
Bronzérmes:
Slezsák István K-1 500m; Gál
Szabolcs-Pintér Márk K-2 1000m;
Pélyi Dávid-Kulifai Tamás K-
2 500m; Mizser Diána K-4 1000m;
Pintér Márk K-4 500m
4. hely:
Hamar Péter K-1 1000m

A gödi kajakosok nemzetközi sikerei

Elsõ sor: Hamar Péter, Mizser Diana, Pélyi Dávid. Hátsó sor: Kulifai Tamás, 
Gál Szabolcs, Makrai Csaba edzõ, Slezsák István, Pintér Márk

SPORT

3. forduló Gödöllõ – Göd  15:3
Egy döntetlen reményében utaztunk
Gödöllõre, de nagy meglepetés ért
bennünket, mert a tavalyi játékosok
közül egyet sem találtunk. Ugyanis
az NB III-ban is szereplõ gárdát állí-
tottak ki ellenünk. Velük szemben
nem tudtuk felvenni a harcot, így
szenvedtük el a súlyos vereséget.
Három játékosunk nyert egy-egy
mérkõzést:
Id. Gulyás M., Nagy L., Újvári T.
4. forduló Göd – Boldog  13:5
Ellenfelünkkel most találkoztunk

elõször, mert az elõzõ szezonban
még a Heves megyei bajnokságban
szerepeltek. Gyõzelmünk egyértel-
mû volt, végig magabiztosan vezet-
tünk, ennyivel jobbak voltunk.
Újvári T. volt a mezõny legjobb játé-
kosa 4 egyéni, õt követte id. Gulyás
M. 3 egyéni mérkõzéssel.
Fojtl A. és Nagy L. 2-2 és egy páros
gyõzelmet szerzett.
A másik párosmérkõzés Újvári -
Id.Gulyás nevéhez fûzõdik.

/GULYÁS/

Asztalitenisz
Gazdit keresünk Pepének (per-

petum mobile), a 3 hónap körüli
whiskas-jellegû kandúr cicusnak.
A cicát iskolások hozták el az
egyesülethez, mert gimnáziumuk
elõtt fiatalok egy csoportja agyon
akarta verni, s õk megvédték a
kis állatot. Barátságos, kedves,

igen játékos kismacska, jelenleg
ideiglenes befogadónál várja
gazdáját. érdeklõdni lehet: a 06-
20-316-1953, valamint 06-70-
373-83-96 telefonszámon. 

Ugyanitt várjuk az érdeklõdõt
a már korábban hirdetett 3 hóna-
pos vörös kandúrra is.

Cicák várják…

2006. november 10-én, Gödön elveszett Dorka névre hallgató 3,5
éves németjuhász jellegû szuka kutyánk.

Kérjük amennyiben látta, megtalálta, jutalom ellenében jelezzen
az alábbi telefonszámok egyikén: 20/969-272; 70/511-8018

Elveszett!
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Szeptember elsõ szombatján idén is
megrendezték a csodálatos környezetérõl
híres Dunakiliti, Doborgaz, Denkpál kör-
nyezetében a szigetközi-csallóközi ágrend-
szerben a VI. Nemzetközi Szigetköz –
Csallóköz Duna Kenumaratón evezõs
versenyt.

Az elmúlt évekhez hasonló számban
vettek részt a gödi kajakosok, indián kenu-
sok ezen a 42 kilométeres, embert próbáló
versenyen. Borongós pénteket követõen ve-
rõfényes napsütéses szombat reggelre éb-
redt a csapat. A magasabb vízállás most
csökkentette az átemelések számát. Így
„csak” hét alkalommal kellett a hajót kézbe
venni és szaladni 30-150 métereket. Ugyan-
akkor vízmennyiség küzdelmesebbé tette
az utolsó 10 km-es szakaszt, ahol a szoká-
sosnál nagyobb áramlással szemben kellett
evezni. Ezen a szakaszon a haladást tovább
nehezítették a zúgók, sodrások és limányos
vizek. 

Rajt: Dunakilitin, tolongás a jó pozíció-
kért. 7 km: doborgazi átvágás – itt erõs
sodrás húzta be a hajót az átvágásba. 14
km: denkpáli hallépcsõ, ahol elõször szam-
báztunk a hajóval, majd az öreg Duna kö-
vetkezett. 23 km: bodajki kapu – 150 m fu-
tás a hajóval a szlovák ágrendszerbe, a „túl-

oldali” határõrök elõtt. 26 km: az átemelés-
nél 30’ kötelezõ pihenõ és frissítõ, csoki
meg miegymás! 32 km: denkpáli hallép-
csõ, ahol a sodrás egyre erõsödött, és lefelé
nem is gondoltuk át, hogy itt a zúgót vissza-
felé meg is kell evezni! Többek a parton
kötöttek ki. A mi egységeink egybõl vették
ezt az akadályt, hiszen a dunai keresztgátak
környezetében hasonló körülményekkel ta-
lálkozunk az edzések során… A parton ál-
ló nézõk tapssal jutalmazták ügyességünke.
37 km: doborgazi átvágás, ismét szambáz-
tunk a hajóval.  42 km: Dunakiliti, cél.

Megrázó tragédiaként értesültünk a cél-
ban arról, hogy egyik szlovák sporttársun-
kat elveszítettük, szíve a verseny közben fel-
mondta a szolgálatot! Emlékét megõrizzük.

Eredmények
Kajak vegyespáros: 1. hely: Nagy Árpád-
Nagy Rita
Kenu hármas: 3. hely: Barazutti László-
Weitz Balázs-Czapkó Miklós, 
4. hely: Koréh Ferenc-Horváth Tibor-Hor-
váth István
Kajak ff.1: 5. hely:  Nagy László

Kenu páros: 10. hely: Németh István-
Hamar János

Vasárnapra a szervezõk csemegével
kedveskedtek a vállalkozó szellemû ver-
senyzõknek. Éjszaka kitûztek egy szlalom
pályát az erõs sodrású, limányos dunakiliti –
denkpáli ágrendszerre. Így a felkészültebb,
jó erõben lévõ maratonisták szlalomban is
kipróbálhatták ügyességüket. A gödieket a
Nagy Árpád-Nagy László és a Németh
István-Nagy Rita párosok képviselték.

KÉP ÉS SZÖVEG: 
CZAPKÓ MIKLÓS

A szigetközi versenyen megõrizte hagyományait a gödi csapat

A Dunai Vízi sport Alapítvány
kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik az SZJA 1%-
ának felajánlásával segítették  az
alapítvány munkáját. A 2005-
ben kapott 597. 213 Ft-ot a Göd
Kupa Kajak-kenuverseny
megrendezésére, dzõtáboroz-
tatásra és uszodabérlet vásárlá-
sára fordítottuk.
Adószámunk:18684388-1-13
Bankszámlaszámunk:
64700052-10012277

SPORT

A Pest megyei I. osztály SZALKAI csoportja 2006/07. évi bajnok-
ságának sorsolása a következõ:
Itthon a csapat a Szent-Hubertusz Étterem Galériájában játszik
10 órától.
1. forduló 2006. XI. 19. Gödi SE – Szobi SC
2. forduló 2006. XII. 10. Dunakeszi – Gödi SE
3. forduló 2007. I. 21. Gödi SE – Galgavidék
4. forduló 2007. II. 4. Nagykáta – Gödi SE
5. forduló 2007. II. 25. Gödi SE – Gödöllõi SE
6. forduló 2007. III. 11. Gödi SC – Gödi SE
7. forduló 2007. III. 18. Gödi SE – Erdõkertes
8. forduló 2007. IV. 1. Gödi SE – Fót
9. forduló 2007. IV. 22. Váci SC SE – Gödi SE
Helyosztó V. 13.

A Gödi SE Sakk Szakosztály csapatának tagjai erõsorrend
szerint:
1. Starosta János 2194 FIDE Mesterjelölt 70 éves 
2. Fekete József 2168 FIDE Mesterjelölt 51 éves
3. Malinik Attila 2072 FIDE I. osztályú 23 éves
4. Kónya Károly 2038 FIDE I. osztályú 71 éves 

technikai vezetõ
5. Mázló Attila 1844 KOMIR II. osztályú 33 éves
6. Pataji György 1813 KOMIR II. osztályú 55 éves
7. Erzse József 1810 KOMIR II. osztályú 62 éves
8. Dávid Béla 1800 KOMIR II. osztályú 45 éves

szakosztályvezetõ 4.
9. Suput Zsolt KOMIR Rajt enged. 13 éves
10. Seregi Balázs KOMIR Rajt enged. 7 éves
11. Antal György B. 1797 KOMIR II. osztályú 62 éves 

szakosztályvezetõ, 
csapatkapitány, intézõ

12. Dávid Róbert 1490 KOMIR IV. osztályú 14 éves
13. Érsek Laura 1487 KOMIR IV. osztályú 11 éves

A forduló mindig vasárnap 10 órakor kezdõdik, helyszín a
Nemeskéry-Kiss Miklós kúria 2131 Göd, (Alsógöd, Nemeskéry u.
33.). Addig a csapatot nem lehet az eredményjelzõ lapra beírni, míg
minden játékos nincs jelen a csapatból. Az éltáblát nem lehet kihag-

yni, vagy contumálni! A contumálás a vesztés mellett plusz egy pont
levonással jár. Vendég csapatnak leülni minimum 5 fõvel lehet, ha
remény van a másik 5 fõ 1 órán belüli megérkezésére. Várakozási
idõ1 óra csapatra, játékosra (11 óráig). A mobil telefonokat ki kell
kapcsolni, kivétel a két csapatkapitányé.
Figyelem! A versenynapokon minden játékosnak – ha szükséges –
rendelkezésre kell állnia! E napra más programot vagy családi
elfoglaltságot ne tervezzenek! Még az utolsó pillanatban – vasárnap
reggel – is szólhatok, hogy „játszanod kell!” Betegség esetén
feltétlen szükséges az akadályoztatás elõzetes bejelentése, ez
vonatkozik a gyerekekre is.  
A sakk szakosztály 2006. II. félévi tagdíjait kérjük rendezni az elsõ
fordulóban, ahová várjuk az összes játékosunkat. A 2007. évi
játékengedély-kérés díját, fejenként 2.500,- Ft-ot december 10-ig kell
befizetni.
A gyerekeknek tartandó edzések helye és ideje megváltozik.
Keddenként és csütörtökönként 16-tól 18 óráig a Göd, Fürdõ u. 9-ben
tartjuk. Az esetleges szállítási igényt elõre kérjük jelezni vezetékes
telefonon – üzenetrögzítõ van. 2006. XI. 7-tõl edzés indul!

* * *
Kedves Sakktársak!
Az alábbi honlapon az országos és a Pest megyei legfrissebb
sakkéleti információk, versenyek, eredmények megtalálhatók:
www.sakkbill.fw.hu E honlapot Dávid Béla szakosztályvezetõ-
helyettes társunk készíti. Köszönjük neki!
A 2007. évben rendezendõ verseny-tervezet: XVIII. Csernyi Miklós
Emlékverseny – Június 1-3.; VII. Iván Kovács László Emlékverseny
– október 19-21.; 
Hamarosan megjelenik Pongó István: Lépésrõl lépésre 1-4. meg-
nyitáselméleti sorozatának elsõ négy kötete. Regisztráltasd magad!
Rendeld meg! Vedd igénybe a 25%-os kedvezményt!
Jó tanulást!

A Magyar Sakkpartner Kiadó elérhetõségei: 2131 Göd, Kádár u.
13. Tel.: 27-332-949 www.chesspartner@chesspartner.hu
Gödi Sport Egyesület Sakk Szakosztálya, 2131 Göd, Sporttelep.
Levelezési cím: 2131 Göd, Fürdõ u. 9. Telefon: 27-332-113 (üzenetr.)
Mobil: 06-30-853-3178 E-mail: godisakk@vnet.hu

Sakk-hírek
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A Pest megyei II. osztályban a Gödi LC
csapata az elmúlt négy mérkõzésbõl kettõt
megnyert, 16 pontjával a nyolcadik helyen
áll. Eredmények – 
8. forduló:  Gödi LC-Pilisszentiván 3-1 (2-
0)
Göd: Gaál-Kispál, Járdi, Tuza, Kolumbán,
Jakus, Kekecs, Csuka, Melár, Együd
(Rapavi), Búza (Szabó). G: Járdi, Búza,
Csuka (11-bõl). Papp Sándoredzõ: - Hibátlan
elsõ félidõ után nyögvenyelõs másodikat pro-
dukáltunk. Ifjúsági: Gödi LC-Pilisszentiván
3-4 (Széles, Nagy P, Sporet)
9. forduló: Pilisvörösvár-Gödi LC 7-0 (3-0)
Göd: Gaál – Kispál (Rapavi), Járdi, Tuza,
Kolumbán, Jakus, Szabó (Kiss F), Csuka,
Együd (Dömötör), Melár, Búza (Pálinkás). A
listavezetõ lehengerlõ játékával nyert, és
továbbra is pontveszteség nélkül vezeti a
tabellát. Ifjúsági: Pilisvörösvár-Gödi LC 2-1
(Baráth)
10. forduló: GEAC-Gödi LC 0-3 (0-1)
Göd: Gaál–Jakus, Járdi, Petró, Kolumbán
(Dömötör), Melár, Kekecs, Tuza, Csuka, Búza
(Tábor), Együd (Kiss E). G: Kekecs, Járdi,
Csuka. Az utolsó helyezett ellen a kötelezõ
gyõzelmet hozták a gödiek.
11. forduló: Gödi LC-Tahitótfalú KSE 1-4
(1-4) Göd: Gaál- Jakus, Járdi, Petró,
(Dömötör), Kolumbán, Melár, Kekecs,
Csuka, Búza (Tábor), Tuza, Együd (Kiss E).
G: Járdi
Az elsõ félidõben kialakult a végeredmény a
negyedik helyen álló csapattal szemben.
Ifjúsági: Gödi LC-Tahitótfalú KSE 2-8
(Blaskó, Szigeti)

Gödi SE a 11. helyen áll
Pest megyei III. osztály Északi cso-
portjábana 11. forduló után 9 ponttal a 11.
helyen áll a Gödi SE.
A6. fordulóban a Rád-Gödi SE mérkõzés 2-
0-nál, a 88. percben félbeszakadt, és a hazai
pályán elért eredményt igazolták. A gödi
kapus – Gyarmati József – megkergette a
bírót, ezért egyéves eltiltást kapott. A hetedik
fordulóban hazai pályán Csomádtól 4-2-es
vereség, a két gólt Engelbert és Forgács
szerezte. A Szomszédvár találkozón a
Dunakeszi Kinizsi nagy fõlénnyel, 8-0-ra
nyert.  Szõd csapatát fogadták és 6-1-re ki is
kaptak, az egyetlen gólt Polányi lõtte. A 10.
fordulóban Püspökszilágy ellen 3-2-re nyert a
csapat Budaházi, Engelbert, Törinczi gól-
jaival. A 11. fordulóban újabb vereség
Váchartyántól 5-2 arányban, a két gólt
Rohász és Forgács lõtte.
Öregfiúk bajnoksága a Gödi LC
gyõzelmével
A Váci Körzeti Öregfiúk Bajnokságában a
többszörös aranyérmes, Gödi LC gyõzelmi
sorozatát megtörte Szõd és Vác. 

2. forduló: Romhány – Göd Dunapart 2-4
(G: Nyilas 2, Varga 2)
3. forduló: Göd Dunapart – Verõce 3-0
A gödi csapat kapta a mérkõzés három pon-
tját 
4. forduló: Szokolya – Göd Dunapart  3-5
(G: Nyilas 2, Petró, Tuza, Erõs)
5. forduló: Göd Dunapart – Dunakeszi
Vasutas 9-0
(Nyilas, Varga 3-3, Kekecs, Erõs, Járdi)

7. forduló: Göd Dunapart – Gödi SE 9 – 1
(Varga 3, Nyilas 2, Dankó, Sebõk, Tuza)
Barátságos mérkõzésen a Gödi SE nem
tudott kiállni és a 3 pontot így a Dunapart
kapta.
8. forduló: Dunakeszi Kinizsi – Göd
Dunapart 1-8
(Nyilas 3, Petró 2, Elek 2, Erõs)
9. forduló: Göd Dunapart-Szob 8-2
(Nyilas 2, Petró 2, Kekecs, Járdi, Tuza, Sebõ) 
10. forduló: Szõd-Göd Dunapart 3-2
(Nyilas, Kriska) Megszületett az elsõ vereség.
11. forduló: Göd Dunapart-Vácduka 14-2
(Galba 4, Petró 3, Kekecs 2, Elek, Erõs,
Eszes, Martikán, Sebõ)
12. forduló: Váci LTE-Göd Dunapart 3-1
G: (Kekecs)
13. forduló: Göd Dunapart-Szõdliget 3-2
G: (Petró 2, Nyilas)

Mundri József, aki tíz éve vezeti az öregfiúk
csapatát, az õszi szereplésrõl a következõket
mondta: - Acsapat ma is egységes, jó a baráti
szelem. A Szõd és Vác elleni vereség nem
esett jól, de tudomásul kell venni,  a húzó
emberek hiányát mi is megérezzük, és nem
tudtunk úgy felállni, ahogy szerettünk volna.
Ahúszas keretünk változatlan, egy új játékos
jött, Galba Norbert. Minden mérkõzésen
szerepelt kapusunk, Emmer János, valamint
Tuza József, Varnyaczki Attila játékosok. A
góllövõlistán Nyilas 21, Petró 12 góllal állnak
az élen. A12 mérkõzésbõl 10 gyõzelem és 2
vereség, 74 lõtt és 22 kapott góllal a bajnok-
ság õszi befejezése után az elsõ helyen állunk,
megelõzve az ugyancsak 30 pontos

Romhány csapatát. A célunk, hogy a tavaszi
idény után is az elsõ helyen zárjuk a bajnok-
ságot. Télen a csapatunk pihen, nem veszünk
részt teremtornán. A csütörtöki és szombati
edzéseket ezután is rendszeresen megtartjuk.

AGödi SE Öregfiúk az utolsó helyen

A Gödi SE Öregfiúknál nem rózsás a
helyzet… A 2. fordulóban Szobtól kikaptak
6-0-ra, de óvás után a gödiek a 3 pontot
megkapták. A harmadik fordulóban Szõdön
négy gólt kaptak és egyet sem lõttek, a
negyedik fordulóban Vácduka ellen hazai
pályán 0-0-ás döntetlen értek el.  Az ötödik
fordulóban a Váci LTE biztosan nyert 4-0-ra,
a hatodik fordulóban Szõdligettõl 3-1-es
vereség, a becsületgólt Orbán lõtte.  Ahetedik
fordulóban a helyi rangadón a Göd Dunapart
ellen nem tudtak kiállni, így a három pont a
Dunaparté lett. A nyolcadik fordulóban a
Gödi SE-Romhány mérkõzés elmaradt, és a
három pontot a romhányaik kapták meg.   
A kilencedik fordulóban Verõce ellen 2-2-t
játszottak, Takács és Tóth lõtte a gólokat. Jött
két vereség Szokolyától 4-2-re, itt Horváth B.
Lénárt talált az ellenfél hálójába. ADunakeszi
Vasutastól 2-1-re kaptak ki, egyedül Orbán
volt eredményes. Vácrátóton 3-0-s vereség, és
ezzel az õszi szezon befejezõdött. A megsz-
erzett hat ponttal az utolsó helyen zárta a
bajnokságot a Gödi SE. Kívánjuk, hogy a
következõ bajnokságon eredményesebben
szerepeljenek!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Foci az õszi megyei bajnokságokon
Elsõ helyen a Gödi LC Dunapart öregfiúk csapata. A Gödi LC a 8. helyen végzett

SPORT - REKLÁM
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• Gödi élelmiszerüzletbe keresünk
18-30 év közötti fiatalokat betanított
eladó-pénztáros munkára. Tel.: 06-1-
354-3555, 06-20-365-62-37
• Karácsonyra ezüstfenyõk vásá-
rolhatók december 12-e után
Váchartyán, József Attila u. 40.
szám alatt a készlet erejéig.  Vágot-
tan 1100 Ft/méter ártól, földlabdás
3000 Ft/db ártól. (Rudnaykert MÁV
megállótól 300 méter). Tel.: 06-20-
577-2189, esti órában: 06-27-367-
107. 
• Felvételi elõkészítõ közép és felsõ-
fokú mûvészeti iskolákba,
FESTÉSZET-RAJZ-ANATÓMIA
oktatás korhatár nélkül. Info: 06-
20/5611-421, 06-30/6635-642
www.david-art.hu.
• Leinformálható, fiatalos nyugdí-
jas hölgy gyermekfelügyeletet, taka-
rítást vállal: 06-30-554-5545
• Angoltanítást vállalok gyerekek
és felnõttek részére egyéni igények
szerint: 0627-334-614; 0630-856-
1839
• Intelligens (pedagógus, egészség-
ügyes stb.), nem dohányzó albérlõ
nõt keresünk idõs hölgy mellé kevés
háztartási munkáért – önálló szobába
fürdõszoba használattal. Érdeklõdni
a szerkesztõségben: 0620-777-9863
• Matematika-, fizikaoktatást, kor-
repetálást, érettségi felkészítést vál-
lalok középiskolások számára Gö-
dön, illetve Dunakeszin: 0620 9731
679
• Franciaágy eladó! 3 éves, plüss
huzattal – Felsõgödön. 160x200 cm.

Ára: 30.000,- Ft. Tel.: 06-20-529-
2708
• Idõs hölggyel, -úrral eltartási szer-
zõdést kötünk. T.: 06-20-993-5863
• Göd központjában különbejáratú
50 m2-es és 40 m2-es házrész hosszú
távra kiadó. T.: 06-30-273-9370
• Gyermekmegõrzõ munkára meg-
bízható, rugalmas munkatársakat ke-
resünk Göd-Dunakeszi-Fót-Szõd-
Szõdliget településekre. További in-
formáció a 06-70-579-6924-es tele-
fonszámon.
• Fakivágás döntéssel is - gyökérki-
szedés, elszállítás megoldható. Tel.:
06-30-463-407
• Felvételre keresek mestervizsgá-
val rendelkezõ autószerelõt és önálló
munkára képes karosszéria lakatost.
06-30-934-5198
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõ-
nyeg- és ruhatisztítás, búvárszivat-
tyú tekercselés. Göd, Kincsem Park -
Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-
1771

Apróhirdetések
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