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– Reméljük, már a Kedves Olva-
só is tudja, hogy március és április
tisztasági hónapok városunkban.
Az önkormányzati intézmények, ci-
vil szervezetek és Göd Város Ön-

kormányzata nagyszabású takarítá-
si akciókat szervezett és szervez a
város közterületein. Ennek része-
ként, április 5-én a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselõi, a város ve-

zetõinek részvételével a 2-es út
mentén láttak munkához. Amit ma-
gunk sem gondoltunk volna, a har-
mincfõs csapat közel négy óra alatt
50-60 zsák szemetet gyûjtött össze,
és ezzel érezhetõen tisztábbá vált a
fõútnak az a szakasz, amerre jártak
– a hivataltól Északra. Külön öröm
számunkra, hogy különbözõ intéz-
mények, például az iskolák mintegy
„örökbe fogadva” egy-egy területet,
megkezdték és rendszeresen foly-
tatják majd annak tisztántartását.

Úgy gondolom, joggal remény-
kedhetünk abban, hogy április vé-
gére a településünk tisztább lesz. Az
akció a továbbiakban a város külsõ
területeire koncentrálódik. Az Oázis
lakópark és a temetõ között, rész-
ben a korábbi, nagy szelek követ-
keztében rengeteg hulladék gyûlt
össze.

Ugyanakkor el kell mondani azt
is, hogy megdöbbentõ menynyisé-
gû, engedély nélkül elhelyezett hir-
detést, falragaszt találtunk, amit ter-
mészetesen leszedtünk. Ezeket a jö-
võben is eltávolítjuk, miközben a
Közterület-felügyelet segítsége
mellett a törvény teljes szigorával
fogunk eljárni mindazokkal szem-

ben, akik tiltott helyekre – fákra,
villanyoszlopokra – ragasztanak
hirdetéseket, szórólapokat. Hirdeté-
seik elhelyezésére a kijelölt hirdeté-
si felületeken, az Önkormányzat
honlapján – melyet sokan „felkeres-

nek” – ingyenesen, vagy a Gödi
Körkép oldalain van lehetõség. 

A tapasztaltak alapján meggyõ-

zõdésem, hogy megfelelõ tervezés-
sel, szervezéssel és összefogással
néhány nap alatt teljes mértékben
meg lehet tisztítani városunkat. Ez-
úton is szeretném kérni a Tisztelt
Olvasóktól, hogy – az elõttünk álló,
reméljük szép tavaszi hétvégeken –
lakóhelyük környezetét segítsenek
megszépíteni és tisztává tenni. 

Végezetül minden résztvevõnek
köszönöm a segítõkész munkát.

Köszönjük a tájékoztatást.
LEJEGYEZTE: LS

Gödi tisztasági hónapok
Városunk tisztasága, környezetünk rendezettsége nagymértékben befolyásolja közérzetünket és az
idelátogatók véleményét az itt lakókról. Ennek jegyében kérdeztük Dr. Szinay József jegyzõ urat a
tervekrõl, a már megvalósult akciók eredményérõl és a szerzett tapasztalatokról.

Apróságok és nagyra nõtt kama-
szok szedték a szemetet március 22-
én az alsógödi állomáson.

Összefogott ugyanis Göd két egy-
házi iskolája: a Piarista Szakiskola,
Gimnázium és Kollégium, valamint
a Búzaszem Kolping általános iskola

szülõi közössége. Diákjaik, tanáraik
közösen vállaltak takarítási védnök-
séget az alsógödi vasútállomás felett.

A két iskola ezzel kapcsolódott a vá-
rosban meghirdetett tavaszi Települé-
si Tisztasági Hónapok akcióhoz.

Atakarítás rendszeres lesz. Kéthe-

tente váltakozva takarítja majd a két
iskola Alsógödön, sínek mentén. Így
talán néhány hónap múlva rendezet-
tebb lesz minden a ma még rendkívül
piszkos, szemetes állomás környé-
kén. A 22-e után szerzett tapasztala-
tok szerint a rendszeres gondoskodás
rá is fér az állomásra, mert alig né-
hány nappal a takarítás után újra el-
szórt szeméttel van tele az állomás!
Felmerült a megbeszéléseken az is,
hogy bizony az ugyancsak rendkívül
elhanyagolt állomásépületet is érde-
mes lenne rendbe tenni.

Nem titkolt célja a takarítási véd-

nökségnek az is, hogy más intézmé-
nyeket, cégeket is hasonló vállalásra
ösztönözzenek. Végeredményként
pedig azt várják, hogy minden gödi
közterületnek lesz gazdája, s egyre
nehezebb lélekkel lehet majd eldobni
bármilyen szemetet a tiszta gödi utcá-
kon.

Atakarítási akciókról a www.buza-
szem.hu oldalon mindig tudhatnak az
érdeklõdõk.

Akét iskola kezdeményezõ takarí-
tói a honlapon is meghirdetett idõ-
pontokban szívesen várnak még segí-
tõ kezeket. H. SZ.

Egyházi iskolák gondoskodnak
Takarítási védnökség az alsógödi vasútállomás felett

Egy korábbi perontakarítás

Tiszta környezetben - jó hangulatban...

Van tennivaló bõven 
- mutatja a teli zsákokat 

Markó József polgármester

Tarjányi Judit fõépítész és 
dr. Bognár László alpolgármester

is a terepen serénykedett

Vannak, akik elszórják... 
...és vannak, akik összeszedik
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A reformként elõadott, sok-
szor átgondolatlannak bizonyuló
kormányintézkedések körében
szerepel a városunk lakosságát
és természetesen önkormányza-
tunkat is súlyosan érintõ
343/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, amely elõírta, hogy telepü-
lésünkön meg kell szüntetni az
építési ügyek intézését, át kell
azt telepíteni Dunakeszire.

Gödön már a tanácsrendszer-
ben is mûködött építési hatóság.
Erre jelenleg még inkább szük-
ség van, hisz településünk városi
rangra emelkedett, lakosainak
száma meghaladja a 16 ezer fõt,
évente mintegy 1500 fõ polgá-
runknak keletkezik valamilyen
építési ügye, folyamatosan sza-
porodik az épületek száma.

Nem fogadható el az a döntés,
hogy a Göd városában lakó em-
berek Dunakeszire (oda-vissza
20 km) járjanak építési ügyeik
intézésére. Az szinte elviselhe-
tetlen pénz és idõpocsékolás len-
ne, különösen akkor, amikor
ügyeik intézésére a Polgármeste-
ri Hivatalban a személyi és tech-
nikai feltételek magas színvona-
lon adottak. Tapasztalataink sze-
rint ügyfeleink az ügyintézéssel
többnyire elégedettek, egyebek
között ezt mutatja a fellebbezé-
sek elenyészõ száma is. 

A Kormány ezt a jól mûködõ

rendszert kívánta megbolygatni,
figyelmen kívül hagyva váro-
sunk lakóinak alapvetõ érdekét.
Ezen túlmenõen úgyszólván
semmibe vették a közigazgatás-
szervezés legfontosabb elemét,
nevezetesen, hogy „az ügyinté-

zés helyét a lehetõ legközelebb
kell vinni a lakossághoz”. A kor-
mányintézkedés nemcsak lakos-
ságellenes, hanem alkotmány-
sértõ is, sérti az önkormányzat
szuverenitását.

Önkormányzatunk részérõl
ezt a kormányintézkedést nem
vehettük tudomásul, az Alkot-

mánybírósághoz fordultunk,
amely befogadta a beadványun-
kat.  Idõközben a Kormány meg-
hátrált, egyelõre visszavonta az
intézkedést, tehát marad Gödön
az építésügyi hatóság, nem kell
átköltöztetni Dunakeszire. 2008.

január 1-tõl új kormányintézke-
dést helyeztek kilátásba, remél-
jük, ez már nem sérti majd tele-
pülésünk érdekét. Bízunk az Al-
kotmánybíróság számunkra po-
zitív döntésében is.

MARKÓ JÓZSEF

POLGÁRMESTER

Mégis Gödön marad az építésügy

Pályázati feltételek:
- gyógypedagógus és logopédus szakképesítés
- e munkakörökben szerzett legalább öt év szak-
mai gyakorlat
- pedagógus- szakvizsga 

- A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai el-
képzeléseket

A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év 
A munkakör betölthetõ: 2007. június 01-tõl
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ady E. u. 6. 
Javadalmazás a közalkalmazottak jogállásról szó-
ló 1992. évi XXXIII. Tv. szerint történik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben, a Gödi Kör-
kép következõ számában és az Önkormányzat
internetes honlapján kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30.
nap.
A pályázat benyújtásának helye:Göd Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzõje 2131
Göd, Pesti u. 81.
A pályázatokat a pályázati határidõ lejártát követõ-
en a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság soron
következõ ülésén írásban véleményezi. A pályáza-
tok elbírálásáról a Képviselõ-testület ezt követõ
ülésén dönt.
A pályázat iránt érdeklõdõk pályázatuk elkészíté-
séhez tájékoztatást Göd Város Önkormányzat
Jegyzõjétõl kérhetnek.

A kiadmány hiteléül:
dr. Szinai József jegyzõ

Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
63/2007. (III. 28.) sz. Ök. határozata

Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Tv. 23.§ (2) bekezdése, valamint a képzési kötelezettségekrõl és a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 14/1994. (V. 24.) MKM rendelet 3.§-a alapján pályázatot hirdet a

Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére:
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Ismét hosszasan tárgyaltak a kép-
viselõk a március 28-án megtartott
testületi ülésen. A napirendi pontok
között szerepelt többek között a böl-
csõde eszközbeszerzésére közbe-
szerzési pályázat kiírása, a Városi Pe-
dagógiai Szakszolgált intézményve-
zetõi álláshelye pályázati szövegének
elfogadása. A közgyógyellátás kap-
csán sor került az önkormányzat által
nyújtható szociális juttatásokról szóló
rendelet módosítására. ATelepülésel-
látó Szervezet elõterjesztése alapján a
temetõszolgáltatás díjait átlagosan
20%-kal emelte meg a Testület. Ate-
lepülési szilárd hulladék elszállításá-
hoz csak az állandó gödi lakosok
kaphatnak esetlegesen kedvezményt,
a nyaralótulajdonosok nem – szüle-
tett a döntés. Göd önkormányzata
kezdeményezi Szõd településszabá-
lyozási tervének megsemmisítését,
mert elõzetes véleményeztetés nélkül

és városunk érdekeit sértve került a
terv elfogadásra Szõdön.

Kezdeményezi a város az Állam-
kincstártól gödi közintézményi ingat-
lanok ingyenesen tulajdonunkba
adását (pl. BM-üdülõ).

Módosította a testület a Polgár-
mesteri Hivatal ügyrendjérõl szóló
rendelet (köztisztviselõk vagyonbe-
vallása) egy pontját, sor került ingat-
lanértékesítési döntésre (4 felsõgödi
garázs), határoztak ingatlanmegosz-
tás kérdésében.

Az Egyebek napirend keretében
szó volt a felsõgödi sportpályára ter-
vezett mobilszolgáltató adótoronyról
– visszautalva bizottsági elõkészítés-
re; az Alsógödön levõ Beck Ö. Fülöp
tér kulturált közparkká alakításának
szándéka közös üggyé vált a kezde-
ményezõ vállalkozó és társai, a kör-
zeti képviselõ, valamint valamennyi
testületi tag számára.

Képviselõ-testületi ülés
Közel húsz napirendi pont és Egyebek

Sport-elõirányzat 
közvetlenül

A Sportbizottság és az Ügy-
rendi és Jogi Bizottság elõter-
jesztése szerint az ÖK-
sportrendeletet módosítani volt
szükséges, hiszen a sporttevé-
kenységgel most önálló bizott-
ság foglalkozik. Az elfogadott
javaslat szerint a Gödi Sport-
egyesület a sport-elõirányzat
80 %-át közvetlenül kapja
majd meg. A GSE elnökének
kötelezettsége lesz, hogy min-
den év február 28-ig elkészítse
és a testület elé terjessze az Ök
által nyújtott támogatások fel-
használásáról szóló beszá-
molót.

Marad a bizottságban

A VárosVédõk Egyesülete a
Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságba általuk delegált Ger-
gely Márta visszahívására ter-
jesztett be dokumentumot a
Képviselõ-testületnek. Gergely
Márta viszont sem szóban, sem
írásban nem nyilatkozott tagsá-
ga megszüntetését kérve, ezért
a testület szavazással kívánta
eldönteni, figyelembe veszik-e
az egyesület javaslatát. A dön-
tés Gergely Márta KOB-
tagságának fenntartása mellett
döntött úgy, hogy a képviselõk
nagy része tartózkodott a sza-
vazástól – tehát nem kívánta
megszüntetni a külsõs tagsá-
gát.

Személyi változások két ÖK-bizottság élén
Személyi kérdésekben is döntött Göd Város Képviselõ-testülete.
Mivel Rábai Zita képviselõ asszony az elõzõ, február 5-i testüle-

ti ülésen lemondott az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
elnöki tisztérõl, a feladatot másra bízták a honatyák. A testület tag-
jai az egyébként bizottsági tag Detre Lászlót választották az ÜJKB
elnökévé, új tagként pedig Pinczehelyi Tamás került a jogi bizott-
ságba.

Elõzõekbõl adódóan a Környezetvédelmi Bizottság elnökének –
a továbbiakban bizottsági tag Detre Lászlónak – a helye így meg-
üresedett, s a KvB-ben egyébként tagként eddig is résztvevõ Szabó
Csabát választotta a testület elnökké. 

Tájékoztatás pályázatfigyelésrõl
A képviselõ-testület március 5-i ülésén kiválasztotta a pályázatfi-
gyeléssel és pályázatok megírásával megbízni kívánt céget.
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
60/2007. (III. 05.) sz. Ök. határozatból:
Az Önkormányzat és intézményei részére a pályázatok figyelésév-
el, elkészítésével az EURO Advence Közgazdasági Tanácsadó
Kft.-t (4551 Nyíregyháza-Oros, Szállás u. 18/a) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.

A kiadmány hiteléül: dr. Szinay József jegyzõ

Tisztelt Lakosság! 

Annak a felkérésnek
szeretnék eleget tenni,
amivel többen hozzám for-

dultak. Mégpedig: járjak el annak érdekében,
hogy a helyi televíziónk mûsorainak kezdési
idõpontját mindenki pontosan és folyam-
atosan megismerhesse! 

Amikor Pataky Leventével, az Inside TV
ügyvezetõjével beszélgettem, én is
meglepõdtem, hogy mennyi mindennel
foglalkoznak a mûsorokban. Fõleg helyi kul-
turális és politikai eseményekrõl van szó, de
újabban különbözõ magazinmûsorokat
készítenek. Ilyenek pl. a  Kávészünet, az
Ízlelõ, a Jam. Ezek a mûsorok ugyan még
tesztelés alatt vannak, de mi tévénézõk is
hamarosan láthatjuk õket. Érdemes tehát
figyelni az adásokat! 

Igaz ugyan, hogy a többi tv-csatornával
majdnem egyidejûleg kezdõdik a híradó, de
aki a Gödön történt eseményekre kíváncsi,
az ide kapcsolhat és tájékozódhat az aktual-
itásokról. Nem csak a mûsorkezdésrõl
szeretném Önöket tájékoztatni, hanem a
mûsor rendjérõl is:

A mûsorrend hétrõl-hétre ugyan az, hiszen

jórészt híranyagot láthatunk, csak a tartalom
változik. Az esti híradó nagyjából 70 percig
tart. A híradó három részbõl áll – Híradó,
Bõvebben, Híradó.  Kezdõdik a rövid
hírekkel, majd azokról egy bõvebb tájékoz-
tatás következik.  Interjúk, bizottsági ülések
rövidített változatai, aktuális események,
programok stb. A bõvített változat után ismét
egy rövid összefoglalót láthatunk. Ha a
képviselõ-testület ülésezik, amire általában
minden hónap utolsó szerdáján kerül sor,
akkor azt a tv „egyenesben” közvetíti – majd
ugyanazon a héten szombaton 1200-tól
megismétlik a testületi ülést teljes ter-
jedelmében (vágás nélkül).

Hétfõ 1920 Híradó
Kedd 1920 Új híradó
Szerda 1920 Keddi híradó ismétlése, 

vagy a testületi ülés 
közvetítése

Csütörtök 1920 Új híradó
Péntek 1920 Csütörtöki híradó ismétlése
Szombat 1200 Csak akkor van adás, 

ha volt a héten testületi ülés 
Vasárnap 1200 A heti mûsorok ismétlései

Rá kell jönnünk, hogy Göd Város
Televíziója jelenleg a legnaprakészebb helyi
info-csatorna. Egy friss információ így
hamarabb eljut a lakossághoz (hozzánk),
mint ha egy helyi újságban jelenik meg, mert
lehet, hogy addigra már a hír elveszti az
aktualitását… 

Ezek tehát az Inside TV mûsorai! Nézzük
együtt!

SZABÓ CSABA KÉPVISELÕ

Az Inside Tv mûsorrendjérõl



Salamon Tamás, a körzet vá-
lasztott képviselõje az Ady
klubba hívta össze a „10-est”.
Több, mint száz érdeklõdõ érke-
zett a kitûzött idõpontban. A fó-
rum súlyát jelezte, hogy Göd
város a legmagasabb szinten

képviseltette magát: Markó Jó-
zsef polgármester, dr. Bognár
László alpolgármester, dr.
Szinay József jegyzõ, Tarjányi

Judit fõépítész és Iványi And-
rea, az Építési Osztály vezetõje
is megtisztelték a körzet polgá-
rait.

Salamon Tamás bevezetõjé-
ben megköszönte választóinak a
bizalmat, de hangsúlyozta, hogy
innentõl kezdve „nincs helye a
pártpolitikának”. A meghívott
vendégek köszöntését követõen
a képviselõ úr a fórumon meg-
vitatandó három fõ témát emel-
te ki:

• Oázis lakópark problémái
• A fenyvesben építendõ ját-

szótér
• Útépítési helyzetjelentés
Az Oázis lakóparkból érkez-

tek a legtöbben, akik a lakópark
legfontosabb problémái között a

rendezetlenséget, a település-
szerkezeti terv furcsa módosítá-
sait, a közvilágítás és az utak hi-
ányát említették.

A város elsõ embere ígéretet
tett, hogy a lakókat ért jogsére-
lem orvoslásához a város egy
közösen felfogadott ügyvéd
tiszteletdíjának megfizetésével
hozzájárul, valamint minden se-
gítséget megad a szükséges do-
kumentumok felkutatásában.
Szükség is lesz ügyvédre, mert a
beruházó Simex jogutód nélkül
megszûnt, és mégis annak egy-
kori tulajdonosa – egy érthetet-
len szerzõdés jogán – a mai na-
pig árulja az önkormányzati tel-
keket. Ráadásul a területen
megépített út átadása a város,
mint kezelõ felé nem történt
meg.

Tarjányi Judit fõépítész asz-
szony hozzáfûzte, hogy a tele-
pülésszerkezeti tervet az eredeti
állapotára szeretnék visszaállíta-
ni, és a területet kertvárosias la-
kóterületté kívánják minõsíteni,
mellyel csökkentenék az egy te-
lekre építhetõ lakások számát –
addig is minden egyes építési
engedélyt megvizsgálnak.

A bekötõút hiánya sem ma-
radhatott ki a panaszok közül,
hiszen jelenleg nem lehet aszfal-
tos úton megközelíteni az Oá-
zist. Az Ovit felöl csak egy pará-
nyi szakasz hiányzik. Mint a la-

kók elmondták „nagy elõrelé-
pésnek éreznék”, ha a város en-
nek kivitelezését felvállalná.
Markó József ígéretet ugyan
nem tett, de biztató szavakkal
válaszolt a felvetett kérdésre;
egy gyors ötlettõl vezérelve pe-
dig felvállalta egy „külön pénz-
ügyi alap” létrehozását, a leg-
égetõbb problémák megoldásá-
ra – ezt azóta testületi ülésen be
is jelentette.

Salamon képviselõ úr ösz-
szegzésében megemlítette, hogy
az Oázis lakóparkot és a Szé-
chenyi utca egy szakaszát
(Habitat házak) a képviselõ tes-
tület „lakó-pihenõ övezetté”
nyilvánította.

A képviselõ elmondta, hogy
már sok lakót rendszeresen tájé-
koztat elektronikus úton a kör-
zetet érintõ kérdésekben. Az
egyik hozzászóló kérte egy
internetes fórum létrehozását,
melyen elsõként egy „hiba-lis-
ta” közzétételét javasolta. (A fó-
rum azóta már próba alatt van.)

A hosszú elsõ pont után a
Fenyves-erdõvel kapcsolatban
Salamon Tamás elmondta:
„Amikor megválasztottak, meg-
ígértem, hogy az erdõ a város
tulajdona marad. Gergely Márta
szervezésének köszönhetõen az

1,3 ha területû erdõt rendszere-
sen takarítjuk, facsemetéket is
ültettünk. A Városfejlsztési Bi-
zottság elé most nyújtom be a
tervet és a kérelmet egy játszó-
tér kivitelezésére.” A képviselõ
úr elmondta, hogy a hivatalos
erdõgazdálkodó jelenleg a vá-
ros, a terület „üzemterves erdõ-
vé” alakítása komoly EU-s pá-

lyázatokat tenne lehetõvé.
Markó József megjegyezte,

hogy a Fenyves szomszédságá-
ban lévõ Pólus Palace tulajdo-
nosával tárgyalni kellene, mert
vásárlási kérelmet nyújtott be a
terület egy részére. A lakosság
kelletlenül, de elfogadta a tár-
gyalás lehetõségét, ugyanakkor
elõrevetítette a nemleges választ
mindenfajta adásvétellel kap-
csolatban

Az Oázisban épülõ bölcsõde
ügyében két lelkes anyuka
igényfelmérést végzett, többek
között egy esetleges óvodai cso-
port létrehozása érdekében.
Markó József polgármester
ugyan többletköltségekre, vala-
mint a pályázati pénzbõl épülõ
közintézmény szerzõdésére hi-
vatkozott, Salamon Tamás
azonban – aki a nyilvánosság
elõtt adta át a jegyzõnek a kitöl-
tött kérdõíveket, valamint kérte
az e-mailben átküldött kiértéke-
lések iktatását is – bizakodó eb-
ben a kérdésben.

Ezt követõen a városban
megépült „kampányutak” minõ-
ségi és finanszírozási problémá-
inak ismertetése során a polgár-
mester úr „kemény fellépést”
ígért a kivitelezõvel szemben. 

Salamon Tamás összefoglaló-

ja után megköszönte a körzet
aktivistáinak munkáját. A még
néhány rövidebb kérdést érintõ,
késõ estébe nyúló fórum remél-
hetõleg a városvezetés és a la-
kók közti párbeszéd elsõ lépését
jelentette.

PÁLFALVINÉ

HAJDU ESZTER
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Lakossági fórum a 10-esben

A városvezetés segítséget ígért az Oázisnak

A körzeti fórum vendégei

Salamon Tamás, a 10-es körzet
képviselõje

A körzet lakosai a fórumon
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A tanév végével a waldorfos-
ok az alsógödi Kodály Zoltán ut-
cai épületbõl elköltöznek, de az
óvoda új arculattal, új progra-
mokkal, új személyzettel, több
évtizedes nevelési tapasztalattal
és komoly hivatástudattal ren-
delkezõ óvodapedagógusokkal –
non profit szervezeti keretben –
folytatja az óvodai munkát a
meghitt, családias, szép és
egészséges környezetben.

Célunk a gyerekeket egész-
ségtudatos életre nevelni, népi
hagyományainkkal megismertet-
ni, velük különbözõ mûvészeti
ágakat megszerettetni, sok játék-
kal és meséléssel kreativitásukat
és képzeletüket fejleszteni.

Igény szerint lehetõség lesz
angol és úszás tanulására is.

Programjainkba nemcsak a ki-
csinyeket, hanem az egész csalá-

dokat szeretnénk bevonni. A
szülõkkel közösen szeretnénk

gyermekeiket nevelni és meg-
felelõen felkészítve iskolába
engedni.

Örülünk az önkormányzat po-
zitív hozzáállásának és reméljük,
tényleges anyagi támogatással is
segíteni fogja munkánkat, hogy
könnyebben, jobb színvonalon
tudjunk mûködni, és a szülõkre
is kevesebb teher háruljon. 

Szeretettel várjuk elsõsorban a
gödi családok érdeklõdését a 27-
334-675 vagy a 20-433-3826 te-
lefonon.

Beiratkozás a 2007-2008-as
tanévre elõzetes telefonos
egyeztetés után május elsõ két
hetében.

REZNICSEK KÁROLYNÉ

MARIKA NÉNI

Az óvoda marad, csak a Waldorf megy!

Több mint 4 éve élek itt a lakóparkban, te-
hát több mint 4 éve gödi lakos vagyok – pa-
píron. A város azonban nem vesz rólunk tu-
domást – pedig a beköltözésünkkor készen
állt négy házon kívül azóta számos másikba
is beköltöztek, lassan egész kis „városrész”
alakul itt ki. Ennek ellenére – bár az utcák
egy része „úgynevezett” aszfaltos (úgyneve-
zett, mert a minõsége enyhe kifejezéssel hagy
kívánnivalót mag után!) – a lakóparkba még
mindig nem vezet aszfaltos út! Érthetetlen
módon a fõút felé néhány méter (valóban né-
hány méter!!!) aszfalt „hiányzik”. Az útépítés
idõpontjában hallomásból kapott információ
szerint nem kaptak engedélyt a „fõútnak”
számító (lakott területen „kívüli”) úthoz való
csatlakozásra – annak ellenére sem, hogy a
mi bekötõutunkkal pontosan szemben talál-
ható az Ovit bejárata. A veszélyes kihajtást
(véleményem szerint) egy egyszerû Stop-táb-
lával is meg lehetett volna akadályozni! Az-
óta többször ígérgették, hogy a lakóparkot
bekapcsolják Göd város úthálózatába – pl. a
strand felé, ahol csak egy viszonylag rövid
szakasz hiányzik – de erre a mai napig még
nem került sor. Jelenleg a pletykák szerint
„mérik”, hogy melyik irányból lehetne a leg-

olcsóbban megúszni az aszfaltozást. Hm.
Az út azonban csak egy a számos más kö-

zött. Elõször is tudomásul kellett vennünk,
hogy sem Alsógöd, sem Felsõgöd nem tart
ránk igényt. Bár az Önkormányzatnál „sike-
rült” eldönteni, hogy a hivatalos irányítószá-
munk 2131 legyen (annak ellenére, hogy
Felsõgödhöz közelebb vagyunk), végül még-
is a felsõgödi postahivatalhoz tartozunk, azaz
leveleinket 2132-vel kell(ene) címeztetni ah-
hoz, hogy ne küldözgessék egyik gödi postá-
ról a másikra, mielõtt kézbesítik – azért nem
panaszkodom, legalább postásunk már van…
(Csak a bankban, a szolgáltatóknál stb. néz-
nek rám furcsán, amikor „hivatalos” lakcím-
ként megadott címem csak az irányítószám-
ban tér el levelezési címemtõl, nem is nagyon
értik, aztán mégis beírják, és két-három rek-
lamáció után már figyelembe is veszik…)

De két Göd között a pad alá esünk akkor is,
amikor egészségügyi szolgáltatásokat szeret-
nénk igénybe venni. Igaz, Magyarországon
szabad orvosválasztás van – így tetszés sze-
rint választhattunk háziorvost, valamint gyer-
mekorvost (ez utóbbi nem volt olyan nehéz, a
város 3000 gyermekére mindössze 2 van be-
lõlük – nincs is gyermekorvosi ügyelet a vá-
rosban! A legutóbbi ügyeleti hívást akkor
kezdeményeztem, amikor kisfiam sugárban
hányt: a szolgálatot teljesítõ orvos megkér-
dezte, mit vacsorázott, majd közölte, hogy at-
tól õ is hányna. Ezzel lezárta az ügyet – a kis-
fiamat pedig még aznap éjjel bent tartották a
váci kórházban. Bocs, nem gyomorrontás
volt. Talán ki kellett volna jönni megvizsgál-
ni… bár lehet, hogy így jobban jártunk). Vé-
dõnõt nem választhatunk – nem is nagyon
van mibõl, ugyanis Felsõgödhöz tartozunk
(milyen érdekes, mégiscsak?), ahol jelenleg a
három helyett csak két védõnõ teljesít szolgá-
latot, a még háromnak is meglehetõsen sok
gyermek mellett. Szerencsére Anett telefonon
bármikor elérhetõ… Szabad orvosválasztás
ide vagy oda, körzeti fogorvost sem választ-
hatunk – be is osztottak bennünket Sükösd
doktornõhöz Alsógödre (hogy is van ez?).
Tévedés ne essék, semmi bajom sincs sem a

fogorvosnõvel, sem a védõnõvel, csak azt
nem értem, hogy akkor most tulajdonképpen
hol is lakom…

Ja persze! Már emlékszem! Egy új „város-
részben”, amirõl a város nem vesz tudomást.
Tömegközlekedés nincs. Feltételezhetõ, hogy
az Önkormányzat azt gondolja, itt mindenki-
nek van autója – a többségnek van is, való-
ban, sok családnak azonban (elnézést kérünk)
csak EGY, amivel a családfenntartó dolgozni
jár, és bár jól érezzük magunkat itt, azért né-
ha az autó nélküliek is szeretnének bejutni a
városba. Örültünk is, amikor elkezdték építe-
ni a bölcsõdét, hátha most észreveszik, hogy
itt vagyunk (igen, itt, a bölcsõde mellett), de
nem! A Polgármester Úr nyilatkozott a Gödi
Körképben (bocsánat, tudjuk, gödieknek
szól, de azért mi is olvassuk), hogy rossz
helyre építették a bölcsõdét, mert megközelít-
hetetlen!!! Tényleg? A mi gyerekeink viszont
innen járnak iskolába, óvodába (már akit föl-
vesznek – nekem szerencsém volt), nekünk
azok pont ugyanilyen messze vannak!

Hogy erre akkor kellett volna gondolni,
amikor ide költöztünk? Gondoltunk! Nekünk
ide lakóparkot: aszfaltos utat vízelvezetõ
árokkal (!), közvilágítást (!!!), rendõrséget,
játszóteret (ezt nem adtuk még föl!), az Ovit
felõl fákkal beültetett (!) dombot, felújított
strandot (még látványtervet is mutattak), 12
osztályos iskolát ígértek. Elhittük. Sajnáljuk.
De azért itt lakunk, és szeretnénk végre teljes
jogú gödi lakosok lenni…

PÁLFALVINÉ HAJDU ESZTER

OÁZIS LAKÓPARK

* * *

Ui.: Elnézést kérünk, de itt a lakóparkban
számos gyermek is él, és mindig van váran-
dós kismama is… Egyre több lesz a gyermek,
és a már meglévõk egyre nagyobbak lesznek.
Már most vannak közöttük iskolások, de kb.
3 év múlva egy egész osztálynyi elsõs lesz itt!
Az óvoda(k) zsúfolásig megtelt(ek) – az
iskolá(k)ban lesz hely???

Ami a bölcsõde kapcsán eszembe jutott…

Az ígéretek szépek voltak...
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Az Oázis lakóparkban élek,
ahol jelenleg épül az új bölcsõ-
de, melynek „hagyományos”
szolgáltatásait nem, „alternatív”
gyermekellátási formáit azonban
annál inkább igénybe szeretném
venni. Ezért fogtunk össze egy
kismamatársammal és készítet-
tünk kérdõíves felmérést itt a la-
kóparkban, mely nyilvánvalóan
rámutatott, hogy igényeinkkel
nem vagyunk egyedül.

Joó Istvánnéval, a jelenleg
mûködõ gödi bölcsõde vezetõjé-
vel beszélgettem a törvény adta
lehetõségekrõl, akinek bölcsõdei
szakemberként betekintési lehe-
tõsége volt az Önkormányzat ál-
tal benyújtott EU-s bölcsõde-pá-
lyázatba – elmondta, hogy a pá-
lyázatnak prioritása volt alter-
natív gyermekellátási formák
kialakítása, mely számos, 3
éves kor fölötti gyermekek szá-
mára is biztosítható „szolgálta-
tásra” ad lehetõséget.

A bölcsõdevezetõ asszony
ugyanakkor hozzáfûzte, hogy a
bölcsõdei alapellátás a törvény

szerint annak a gondozási-neve-
lési évnek a végéig tart, melyben
a gyermek betölti a 3. életévét –
azaz pl. októberi születésû gyer-
mek esetében is a következõ év
szeptemberéig; de a jelenleg ren-
delkezésre álló szûkös hely miatt
ezeket a gyerekeket eddig év
közbeni intézményváltásra kér-
ték, hogy helyükre fiatalabb
gyermekeket vehessenek föl – ez
természetesen az amúgy is telí-
tett óvodai férõhelyek számát
csökkentette.

Arra is van lehetõség, hogy a
bölcsõde ún. széles korcsoportú
csoportot alakítson ki, amely-
ben a gyermekek akár iskolásko-
rig is maradhatnak. Az ilyen cso-
port ellátására óvodapedagógust
alkalmaznak – a szolgáltatás
azonban már nem ingyenes, ha-
nem (a törvény szerint) önkölt-
ségi áron biztosítható. Egy új
bölcsõde esetében ilyen csoport
3. életévüket betöltött gyerme-
kek felvételével is elindítható.

Alternatív gyermekellátási
forma továbbá az ún. idõszakos

gyermekfelügyelet – mely az
igényeknek megfelelõen alka-
lomszerû vagy rendszeres is le-
het; továbbá a játszócsoport is,
melyben a szülõ együtt játszhat
gyermekével, a gondozónõk,
mint „háziasszonyok” részvéte-
lével. Mindkét szolgáltatás 6
éves korig biztosítható térítés
(önköltség) ellenében. Utóbbi-
hoz kapcsolható az „ételelszállí-
tás”, mint lehetséges szolgáltatás
– akár a programokon részt vevõ
édesanyák (vagy egész csalá-
dok) számára is.

A most épülõ, 3 gondozási
egységbõl, azaz 6 – egyenként
10-12 gyermeket ellátó – cso-
portszobából álló bölcsõde fõ-
épületének tetõterében elõadóte-
rem is készül, melyben esti vagy
hétvégi szülõi klubot szeretné-
nek kialakítani, ahol a szülõk
szakemberek elõadásait hall-
gathatnák meg – az elõadások
idejére a bölcsõde gyermekfel-
ügyeletet tudna biztosítani. Ter-
vezik továbbá egy sószoba ki-
alakítását, a gyermekek légúti

megbetegedéseinek kezelésére,
illetve megelõzésére.

Az itt nagy vonalakban ismer-
tetett szolgáltatások remekül
hangzanak, és a családok igényei
szerint bõvíthetõk is – de megva-
lósításukra csak akkor van tény-
leges lehetõség, ha mindkét böl-
csõde megmarad. Talán a Pol-
gármester Úr is könnyebben
„beadja a derekát”, ha azt kérjük,
tartsa meg a két helyszínt, és
mindkettõn tartson fenn „fél böl-
csõdét” – a két másik felet „fi-
zessük” mi azzal, hogy igénybe
vesszük az „extrákat”.

A tényleges igényeket alátá-
masztaná, ha Göd városának
más lakóközösségei is készítené-
nek az Oázis lakóparkhoz hason-
ló igényfelmérést, melyet átad-
hatnánk az Önkormányzatnak.
Kérem az igényfelmérésre vál-
lalkozók jelentkezését a
ph_eszter@invitel.hu e-mail cí-
men!

Sok örömet kíván gyermeke-
ikhez a „bölcsõde-aktivista”:

PÁLFALVINÉ HAJDU ESZTER

Alternatív gyermekellátási formák 
Milyen „szolgáltatásokat” nyújthat a Bölcsõde?

Tóth Zoltán õrnagy õrsparancs-
noktól a közelmúltban hallottuk,
hogy az elmúlt idõszakban lakossági
bejelentések érkeztek, illetve felje-
lentések születtek arról, hogy rend-
szeressé váltak a kutyalopások. Több
esetben az ingatlanok udvaráról vit-
ték el az állatokat. Fontos lenne, hogy
a gazdák ne engedjék felügyelet nél-
kül közterületre kutyáikat.

A másik rendszeresen visszatérõ,
komoly probléma a vasúti átkelõk
közlekedési helyzete. Sajnálatos mó-
don szinte minden hónapban történik
kisebb-nagyobb baleset. A rendõrõrs
dolgozói felhívják a gyalogosok és a
gépjármûvezetõk figyelmét a foko-
zott óvatosságra, a körültekintõbb
közlekedésre.

Gödön az közelmúltban történt
kettõs gyilkosság ügyében nyomo-
zott a Dunakeszi Rendõrkapitányság.
Aszakszerû rendõri intézkedés ered-
ményeként rövid idõ alatt sikerült el-
fogni az elkövetõt. Ennek kapcsán a
Gödi Rendõrõrs egy dolgozója és
egy járõr kitüntetésben részesült. Az
esettel szorosan összefügg az a köz-
tudomású és ugyanakkor szomorú
tény, hogy a rendõrök nem kapnak
kiképzést, felkészítést az esetlegesen
testi épséget vagy életet veszélyezte-
tõ családi konfliktushelyzetek keze-
lésére. A „távoltartás” – tehát a csa-
ládtagokat fenyegetõ, veszélyeztetõ
személy hatósági eltávolításának, il-
letve távoltartásának lehetõsége vo-
natkozásában a jogszabályi háttér a

környezõ országok közt nálunk a
legrosszabb.

Juhász László hadnagy õrspa-
rancsnok helyettes a tavaszi jó idõvel
járó újabb – évszakonként ismétlõdõ
– tendenciákról hallottunk. Sajnos,

ilyenkor emelkedik a besurranások,
betörések száma. Mindenkinek érde-
mes jó megoldást keresnie a szellõz-
tetésre, a „nyitott lakás”, az ajtók, ab-
lakok kitárása nappal is, éjszaka is
csalogatja a potencionális elkövetõ-
ket!

Szomorú statisztika utal az utóbbi
hetek kellemes idõjárásának életve-
szélyes következményeire. Sok mo-
torkerékpáros és kerékpáros vesztette
életét országszerte közlekedési bal-
esetben a hirtelen elõkerült kétkere-
kûekkel.

Vigyázzanak értékeikre – s fõleg
testi épségükre!

KKÉ

Rendõrségi hírek

RENDÕRSÉGI 
NYÍLT NAP

2007. április 21-én  12.00 órától 15.00 óráig a Dunakeszi
Rendõrkapitányság a Rendõrség Napja alkalmából nyílt napot
tart, melyre szeretettel várja Göd, Fót, Dunakeszi lakosságát, fel-
nõtteket gyermekeket.

Programjaink között szerepelnek:
- az ORFK Oktatási Igazgatósággal 

együttmûködéssel játékos- kutyás bemutató
- közlekedési vetélkedõ, kerékpáros ügyességi vetélkedõ

- rajzverseny bûn- és baleset megelõzési témában
- bûnügyi technikai szakmai bemutató, 

és a speciális eszközök kipróbálásának lehetõsége
- általános technikai bemutató, 

szolgálati motorkerékpárok, gépjármûvek.

A program keretén belül meglehet tekintetni a Dunakeszi
Rendõrkapitányságot és rövid „idegenvezetés keretében” tájékoz-
tatást lehet kapni a rendõrség napi mûködésérõl, szerteágazó fela-
datrendszerérõl.
A programokban résztvevõ gyermekek részére meglepetéssel
szolgálunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kovács László r. alezredes
Kapitányságvezetõ

A felsõgödi vasúti átjárónál...
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A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma a 215/2003.
(XII.10.) számú Kormányrendelet
alapján statisztikai adatszolgálta-
tásra kötelezte azokat a szerveze-
teket, amelyek közmûvelõdési te-
vékenységet folytatnak. Minden év
február 15-ig be kell számolnunk
az elõzõ évi tevékenységünkrõl. Az
adatokat Droppán Györgyi, a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház igaz-
gatója idén is eljuttatta a Pest Me-
gyei Közmûvelõdési Intézethez,
ahol ellenõrzik, rendszerezik és
elemzik az adatokat.

Ezen számok tükrében engedjék

meg, hogy hacsak felsorolásszerû-
en is, a számok viszonyrendszeré-
ben bemutassam a Mûvelõdési
Ház 2006 évben végzett közösségi
tevékenységeit.

A József Attila Mûvelõdési
Ház az elmúlt évben 285 napot
volt nyitva 2953 órában.

Alkotó mûvelõdési közösségek
AMûvelõdési Házban 21 olyan

alkotó mûvelõdési közösség van,
amelyek állandó tagsággal és ve-

zetõvel rendelkeznek, heti rend-
szerességgel foglalkozásokat tar-

tanak, és a folyamat eredményét a
közönség elõtt is bemutatják.
(Múlt idõt szándékosan nem írok,
mert minden csoportunk, közössé-
günk idén is mûködik.)

A21 közösségnek összesen 400
állandó tagsága van. Elõ-
adómûvészeti csoportjaink között
egy Felnõtt és egy Gyermek szín-
játszó csoport is mûködik. Mûvé-
szeti csoportjaink közül kiemelke-
dõ a moderntánc csoportok és a
néptánccsoportok taglétszáma. 

8 tánccsoportunk: 2 Hastánc,
Hip-Hop, 2 Akrobatikus Rocky, és
3 Jazz-balett csoport üde színfolt-

ok a város kulturális életében.
Népmûvészeti csoportunk a kor-
csoport-megoszlás szerint 3 cso-
portban mûködõ Röcögõ néptánc-
csoport.

A Gaude kórus és a Dalárda
munkás dalkör is hosszú évek
gazdagítják városunk kulturális
életét.  

Alkotó mûvelõdõ közösségeink
közül a kerámia, tûzzománc és rajz
szakkörösök, a szövõk és a kötés-

horgolás gyakorlói heti rendsze-
rességgel tartják foglalkozásaikat. 

Acsoportok bizonyították létjo-
gosultságukat, sikeresen vesznek
részt különféle versenyeken, be-
mutatókon, fellépéseken. A cso-
portokat vezetõ tanárok képzett
szakemberek, mûvészek, akik a
szakmai ismeretek mellett peda-
gógiai gyakorlattal képesek akár a
gyerekekkel, akár a felnõttekkel is
megszerettetni a mozgást, a tán-
cot, a mûvészeteket.

Klubok, körök, szakkörök, tan-
folyamok

AMûvelõdési Házban 16 olyan
klub, kör, szakkör mûködik, me-
lyek korcsoporttól függetlenül, a
társas együttlét öröméért vagy va-
lamely témakörben való mélyebb
jártasság, ismeret megszerzéséért
rendszeresen tartják foglalkozása-
ikat és összejöveteleiket a szabad-
idõ hasznos eltöltése céljából.  A
16 csoportnak 714 állandó tagsága
van, akik 264 foglalkozás alkal-
mával 639 órát töltöttek a Mûve-
lõdési Házban. 

Alsó- és Felsõgödön is havi
rendszerességgel tartja összejö-
veteleit a Napos Oldal Nyugdíjas
klub. A Felvidékiek Köre ne-
gyedévente rendez találkozókat

színvonalas elõadások kíséreté-
ben. Az Új Horizont Irodalmi
klub havonta hív vendégelõadó-
kat az irodalom kedvelõinek.
Havi rendszerességgel találkoz-
nak a Vöröskeresztesek is, akik
az elmúlt évben szervezték és le-
bonyolították a tüdõszûréseket,
véradásokat. A Mozgáskorláto-
zottak gödi csoportja havonta
tartja összejöveteleit. A Kerté-
szek és Kertbarátok Országos
Szövetségének gödi szervezete

az 1. számú Dunakanyar Kertba-
rát klub télen kirándulással, ter-
málfürdõzésekkel várja a tavasz-
tól õszig tartó kerti munkákat.
Télen a Mûvelõdési Házban, ta-
vasztól a Kertbarát Tanyán tart-
ják összejöveteleiket, elõadásai-
kat, és évek óta segítik a Mada-
rak és Fák Napi rendezvényeket.
A magyar nóta felelevenítésére
alakult az elmúlt évben a Nóta
klub magas számú részvétellel.
Alsó- és Felsõgödön is egyaránt
mûködik a Cukorbetegek klubja,
ahol diabetológusok, gyógysze-
részek, reumatológusok tartottak
elõadásokat, és a havonta meg-
rendezett klubnapon minden
esetben vércukor és vérnyomás-
mérést végeznek, diabetikus
uzsonnával vendégelik meg a
megjelenteket, és az aktuális
szakirodalommal is ellátják a
klubtagokat. Negyedévente az
Ady klubban a Hagyományte-
remtõ klub tartja foglalkozásait
10 éve, ahol az irodalmi összeál-
lítások, énekek mellett érdekes
elõadásokat és életutakat ismer-
hetnek meg az érdeklõdõk.

A Homeopátiás klubban havon-
ta egy alkalommal belgyógyász-
ok, gyermekgyógyászok, homeo-

paták tartanak elõadásokat.  
A legkisebbek (6 hónapos kor-

tól) a zenebölcsisek, akik hetente
egy délelõtt daltanulással, játék-
kal, kiszámolókkal töltik az idõt
anyukáikkal. A zenés délelõtt után
lehetõség nyílik az anyukáknak a
Baba-mama klubban, hogy az
ügyes bajos dolgaikat megbeszél-
hessék. Ilyen az Ady klubban mû-
ködõ Anya klub is. 

Klub keretein belül hetente jár-
nak össze a Bridzselõk kártyázni.

Göd közm
Mutatószámok a 2006 évi stati  

Huzellás színjátszók fellépése

Egy kiállítás képei... vendégei

Átéléssel a nézõtéren...
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Sport és rekreációs csoportjaink
is mûködnek heti rendszeresség-
gel: a Reiki, a Kismama torna, 2
csoportban a Jóga, felnõtt és gye-
rek Aikido. Hetente két alkalom-
mal gyógytornára van lehetõség a
Mûvelõdési Házban és az Ady
klubban egyaránt.

Angol, német és szerb nyelvtan-
folyam is indult az elmúlt évben 6
csoportban.  

Így a tanfolyamok száma össze-
sen 15, amelybe 251fõ járt az el-

múlt évben, 294 alkalommal 860
órában.

Az eddig említett csoportok,
klubok, tanfolyamok a rendsze-
res mûvelõdési közösségek közé
sorolandók, számuk mindössze-
sen tehát 52. Acsoportok, klubok,
tanfolyamok többsége az Ady
klubban is mûködik, s az is elõfor-
dul, hogy a nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel több csoportot kell
indítani ugyanabból a mûvelõdési
formából, ezért az 52 csoport tu-
lajdonképpen 36 féle mûvelõdési
formát, közösséget jelent. A kö-
zösségek rendszeres taglétszáma
összesen 1364 fõ, akik 1479 fog-
lalkozáson vettek részt. Így az el-
múlt évben a Mûvelõdési Házat
rendszeresen látogatók száma
38795 fõ volt.

Ismeretterjesztõ, társadalom- és
természettudományi elõadásokra
20 alkalommal került sor, melyre
595-en voltak kíváncsiak. 10 alka-
lommal rendeztünk kiállítást az
emeleti kiállító teremben, melyen
700 látogató vett részt. 

Teltházasak voltak a bábszínhá-

zi elõadásaink, szórakoztató, tán-
cos rendezvényeinken, népmûvé-
szeti eseményeinken – pl.: Gödi
Fonó táncház , bálok, ünnepek,
börzék, kézmûves foglalkozások
– sokan megfordultak, a 31 közös-
ségi rendezvényen szám szerint
összesen 3740-en voltak. 

2006-ban XIII. alkalommal ke-
rült megrendezésre az Ifjúsági
Képzõmûvészeti Alkotótábor

6 csoportban: kerámia, rajz, tûz-
zománc, kis-kézmûves, szobrász,
ötvös szakokon.

IV. alkalommal rendeztük meg
a Népmûvészeti Alkotótábort 5
szakon: söndörgõ, népi fazekas,
gyöngyfûzõ, lószõrékszer készítõ
és népi bõrös. Itt kiemelném, hogy

sikerült elindítani a népi bõrös sza-
kot, amely a 2005 évhez viszo-
nyítva talán egyedüli Pest megyé-
ben. Az idén 10 éves jubileumát
ünneplõ Röcögõ néptánccsopor-
tunk is tartott a nyáron néptánc-

tábort. A táborokon összesen 241
gyermek vett részt.

A Nemzetközi Akusztikusgitár
Fesztivált V. alkalommal rendez-
tük meg nagy sikerrel.

Családi ünnepségek, civil szer-
vezetek rendezvényei, lakossági
fórumok, (2006 az önk.-i választá-
sok éve volt) politikai rendezvé-
nyek, gyûlések, termékbemutatók
és vásárok 154 alkalommal vol-
tak, közel 7355 látogatóval 549
órában.  

A véradások és a tüdõszûrések
helyszínei is a Mûvelõdési Ház és
az Ady klub voltak. Ezeket a láto-
gatói létszámokat a statisztikába
nem számítanak bele, hiszen irre-
ális számadatokat kapnánk.

Az összlátogató létszám
mindösszesen 50726 fõ

A fenti statisztikai adatok egy
alapot és viszonyítást adnak tele-
pülésünk közmûvelõdési tevé-
kenységének értékeléséhez. Az in-
tézmény adottságaihoz és lehetõ-
ségeihez mérten a Mûvelõdési

Ház kihasználtsága maximális,
gazdag a közmûvelõdési tevé-
kenységünk palettája, aktív közös-
ségeink mûködnek.

Feladatunknak tekintjük, hogy
hagyományainkat és kultúránkat

öntevékenyen életben tartsuk, és
biztosítsuk a közösségi mûvelõdés
lehetõségeit. Célunk a meglévõ
kulturális értékeink megismerteté-
se és népszerûsítése, mely ösztön-
zi az amatõr alkotókedv kialakulá-
sát, a csoportok és egyének kreati-
vitását. Ennek érdekében emberi
és szakmai áldozatvállalással tel-
jesítjük hivatástudatunkat, de az
érdem mindazoké a csoport- és
klubvezetõké is, akiknek mûvészi,
társadalmi tevékenysége vagy
csupán személyisége kivívta a kö-
zösségek elismerését. Ezért en-
gedjék meg, hogy név szerint fel-
soroljam azokat a klubvezetõket,
akik mint önkéntesek dolgoznak
térítés nélkül a közösségeinkért:
Antal György Bálint, Fekete
Józsefné Jutka, Frey Lászlóné Gi-
zike, Kovács Endréné Marika,
Lengyel Erzsike, Nagy Miklósné
Ica, Nagy Zoltánné Gyöngyi,
Pinke Sándor, Reichenberger Já-
nos, Sódor Erika, Ther Jánosné
Marika, Turczer Edit. Köszönet
érte!Az idei évben a tanfolyamok
és a közösségek száma tovább nö-
vekszik. Elindult a kosárfonó tan-
folyam, Diákklub tartja összejöve-
teleit az Ady klubban, s a Túra klu-
bunk is sikeresen tartotta meg elsõ
programját Miskolczi Mária veze-
tésével.

Tevékenységeinket a további-
akban is szeretnénk bõvíteni és
színesebbé tenni, hogy a kultúra és
a közmûvelõdés területén tovább-
ra is építõ, mûvészetközvetítõ,
mûvelõdésfejlesztõ feladatot lás-
sunk el.

SZABÓ IMRÉNÉ ZSUZSA

MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ

FOTO: KKÉ

ûvelõdése 
sztikai adatszolgáltatás alapján

A Röcögõ csoport alapoz

A szövõ kézmûves csoport

Profilok a Nóta klubból
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A Magyar Vöröskereszt du-
nakeszi területi vezetõje, Mol-
nár Sándorné szavaival vette
kezdetét a verseny: „Ne izgulja-
tok, mert a versenynek nincse-
nek vesztesei, csak nyertesei,
hiszen amit már megtanultatok,
azt nem veheti el tõletek senki!”
Arra viszont felhívta a figyel-

met, hogy itt nincs kettes, hár-
mas, vagy négyes osztályzat,
csak 1-es, vagy 5-ös! Majd
megköszönte az intézmény tes-
tületének, hogy most már ötöd-
jére lehet helyszín az iskola, és
hogy sokat tettek azért, hogy jól
érezzék magukat. Horváth Fe-
renc, igazgató úr szellemes sza-
vai oldották a nagy izgalmat.
Majd dr. Nagy Lászlóné, a ter-
mészettudományi munkaközös-

ség vezetõje irányította a csapa-
tokat az egyes termekbe, hogy
elkezdõdhessen a több évtizede
hagyományosan megrendezett
verseny, amelyet a dunakeszi és
a váci Vöröskereszt egymással
karöltve szervezett meg. Duna-
keszi, Fót, Göd, Vác és vonzás-
körzetük általános iskoláinak 5-

8. osztályos tanulóiból verbuvá-
lódott 6 csoport 5-5 fõje az el-
sõsegélynyújtásra, 11 csoport 3-
3 fõje a csecsemõgondozásra. A
feladatok elméleti és gyakorlati
részbõl álltak.

Bartosné Juhász Judit, fel-
sõgödi védõnõ szerint nagyon
felkészültek a gyerekek, lelke-
sek, jókedvûek, és ez a legfon-
tosabb. „Amit most megtanul-
tak, az hasznos, és amikor

anyukák lesznek biztosan emlé-
kezni fognak rá.”

A rendezvény a házigazdák

kiemelkedõ szervezõ munkájá-
nak köszönhetõen gördüléke-
nyen zajlott le. Ami az ered-
ményt illeti: Dunakeszi tarolt.
Elsõsegélynyújtásban a Bárdos
Lajos Általános Iskola diákjai
jeleskedtek, a legjobb csecse-
mõgondozó csapat pedig a Fa-

zekas Mihály Általános Iskolá-
ból érkezett. További helyezet-
tek elsõsegélynyújtásban: 2. he-
lyezett a szobi Fekete István Ál-
talános Iskola, 3. a váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola.

Csecsemõgondozásban, holt-
versenyben lett második a
váchartyáni Henri Dunan és a

Babák csapata, 3. helyezéssel
pedig szintén a szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskola büszkél-
kedhet. A legeslegjobban helyt-
álló két csapat az ajándékok és
az oklevél mellé az áprilisban
rendezendõ megyei versenyre
való továbbjutás lehetõségét is

elnyerte. Minden résztvevõ
gazdagabb lett: emléklappal,
tárgyi ajándékkal, élményekkel
és hasznos ismeretekkel és ta-
pasztalattal. 

CSERKUTI ÁGNES

Vizsgázás az életbõl – verseny a Huzellában
Elsõsegélynyújtás és csecsemõgondozás

Valakin vészhelyzetben segíteni, vagy egy pici védtelen csecsemõt gondozni felelõs gondolkodást és tetteket követel. Azok a gyerekek,
akik részt vettek a Huzella Tivadar Általános Iskolában megrendezett Elsõsegélynyújtó- és Csecsemõgondozási Versenyen, szerencsé-
re - sok felelõtlen felnõttel szemben - már ilyen fiatalon is tisztában vannak ezzel.

Az iskola és a Vöröskereszt vezetõi nyitották meg a versenyt

Kicsit összegabalyodtunk...

A z igazival kicsit nehezebb lenne...

Ahogy anyától láttam!
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Háromnapos ünnepi rendez-
vénysorozat adott súlyt iskolánk
15 éves múltjára való emlékezé-

sünknek, és persze a jövõrõl va-
ló elképzeléseinknek. Múlt, je-
len, jövõ – ha egyikrõl sem fe-
ledkezünk meg, csak akkor ível-
het fölfelé pályánk, akkor érde-
mes hivatásunkat komolyan ven-
ni a diákság, a szülõk, szûkebb

és tágabb környezetünk javára.
Március 29-én csütörtökön es-

te a Szt. István Templomban a
Gödi Kolping Családdal közö-
sen rendeztünk hangversenyt,
melyen Schütz Máté Passiója
hangzott el a budapesti Wekerle-
telepi Szt. József Kórus elõadá-
sában, Kaposi Gergely vezényle-
tével.

Másnap, 30-án iskolánk tanu-
lói voltak a középpontban: sport-
versenyek zajlottak nyolc sport-
ágban, irodalmi vetélkedõt tar-

tottunk, megnézhettük a ver-
senytáncosok, capoeirások, tûz-
fújók és gördeszkások bemutató-

it – mindegyiknek nagy sikere
volt! Óriási élményt jelentett
mind a játékosoknak, mind a né-
zõknek (250 fõ!) a Tanár- Diák
futball-mérkõzés, nagy ujjongás
volt a nézõtéren egy-egy minõ-
ségi megoldás láttán. Kiemelke-

dõ érdeklõdés mellett zajlottak a
horgászverseny, a kerékpáros
ügyességi verseny, a sakk és
pingpong küzdelmek.

Március 31-én szombaton dél-
utánra a Szt. István Templomba
hívtuk meg iskolánk volt és je-
lenlegi dolgozóit, támogatóinkat
és a piarista szerzeteseket. Alapí-
tó igazgatónk, Golda Gábor ele-
venítette föl a kezdeti idõket, az
elsõ 10 év tapasztalatait. Jelenle-
gi vezetõnk, Guba András, pia-
rista szerzetes pedig az elmúlt 5

évrõl és a jövõnkrõl adott tájé-
koztatást, vázolta a terveket.

Ezt követõen gyönyörû hang-
verseny tette emlékezetesebbé
ezt a napot: Hruby Edit és Ber-
kes János operaénekesek Hege-
dûs Valér orgonamûvész közre-
mûködésével léptek föl. Berkes
János elõször énekelt nyilvános-
ság elõtt Érdemes Mûvészként,
ezúton is gratulálunk Neki a szép

kitüntetésért! A szentmisén beöl-
tözött Urbán József tartomány-
fõnökünk és Ország Tibor plébá-
nos úr is, velük együtt öten mi-
séztek, 9 tanulónk ministrált, a

kántori teendõket egyik mezõkö-
vesdi tanítványunk bátyja látta
el.

Iskolánk fölújított ebédlõjé-
ben (a tavalyi juniális bevétele
volt erre a fedezet) díszes foga-
dás, családias hangulat zárta a
három nap eseményeit, közel
100 vendég fogadta el meghívá-

sunkat, köztük Markó József
polgármester úr, Lovászi Lajos,
aki 1991-ben volt polgármester
és Dr. Faragó László, aki mint
képviselõ, sokat segített Jelenits
István atyának, akkori rendfõ-
nöknek az iskola alapításáért
végzett munkában.

Többen is elragadtatással néz-
ték a kiállítás míves munkada-
rabjait, asztalos, ács, lakatos, kõ-

faragó és kõmûves tanulóink
ügyességét bizonyító munkáit.

Egy iskola életében sokat je-
lent egy évforduló, egy alkalom
a közös ünneplésre- összehozza

a tanári kart, a diákságot a közös
munka, a közös élmények. A jó
hangulat reménykedéssel tölthet
el mindenkit, hogy a jövõt illetõ-
en, megújult erõvel folytathatjuk
a 15 évvel ezelõtt megkezdett
munkánkat.

W. L.

15 éves a gödi Piarista Szakiskola
„ A Gödi Szakmunkásképzõ Iskolát a piarista rend alapította 1992-ben. A rend életében akkor ez egy új vállalkozás volt, mivel addig csak
gimnáziumokat mûködtetett, de sokan érezték úgy, hogy a rendnek a középiskolai képzés mellett egyéb területen is rész kell vállalnia a tanítás-
ban. Annak, hogy  ez az iskola ide Gödre kerülhetett, egyik fontos kulcsfigurája Kutner László egykori piarista növendék, – ízig-vérig iparos
ember – volt. Nagyon sokat segített befolyásával és munkabírásával dr. Faragó László is.”

Gödi beszélõ II. évf. 2. szám l992. február

Jubileumi diákmise

Irodalmi vetélkedõ

Kosárradobás a palánknál

Ügyességi versenyek többféle keréken...
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Magyarországról a legtöb-
ben Gödön adakoztak a csángó
gyermekeknek.

A csíkszeredai kollégiumban
45 fõ, magyar középiskolában

tanuló csángó gyermek lakik.
A kollégium épphogy alkalmas
emberi életre: a csõtörések mi-
att vizes falban kóbor áram ke-
ring, mosógép, polc, mosdó-

kagyló alig-alig van a rosszul
felszerelt fürdõben, s az ottho-
nos meleg is ritka téli vendég a
szobákban.

Az interneten is terjedõ fel-
hívás nyomán sokan adakoz-
tak, a gödi gyûjtõhelyen pedig
két mikrobusznyi adomány jött
össze.

Több mosógép, centrifuga,
videomagnó, olvasólámpák,
izzólámpák, vagy egy mázsa
mosópor, takarók, ágynemûk,
magnók, rádiók, és sok-sok ap-
ró ajándék mutatta a gödiek és
a környékbeliek segítõkészsé-
gét.

Csíkszeredában most javít-
ják a vezetékeket, szerelik a
polcokat, a lámpákat, bekötik a
mosógépet, s szeretettel gon-
dolnak a segítõ magyar csalá-
dokra. Az általuk is ismert ado-
mányozóknak levélben köszö-
nik meg a segítséget.

Azok a holmik, amelyek

Csíkszeredában már feleslege-
sek lennének, a Csángóföldön
a magyar tanítás céljaira épülõ
Gyermekek házába kerülnek.

A csángó oktatási program-
ról sok tudnivaló érhetõ el a
www.csango.hu és a
www.keresztszulok.hu oldala-
kon. A csángó gyermekek tá-
mogatására létrejött kereszt-
szülõ programhoz is itt lehet
csatlakozni.

A Búzaszem Kolping iskola
szülõi és tanári közösségébõl is
sokan járultak hozzá a csángó
gyermekek életkörülményei-
nek javításához.

Az iskolában több kisgyer-
mek levelez már magyarul ta-
nuló csángó gyermekekkel, s
azt reméljük, hogy a levelezés-
bõl majd iskolai kapcsolat is
lesz a 800 kilométerre lévõ
külsõrekecsini iskolával.

H. Sz.

Levelek a Búzaszemben

Gyûjtés a csángó gyermekeknek

„ a szépség mindenütt ott van,
nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg” 

(Rodin)

A közelmúltban adott helyt a Bécsi Magyar
Otthon a Gödön élõ Hangya Anna festõ kiállí-
tásának, ahol a Kaláka-Club látta õt vendégül.

A két évtizedes munkásságra visszatekintõ
alkotó már több kiállításon mutatkozott be itt-
hon és külföldön – Göd, Budapest, Vác, Né-
metország, Franciaország, Szlovákia –, rend-
szeresen részt vesz a Magyar Szalon Képzõ-
mûvészeti Kör hazai és nemzetközi kiállítása-
in. Mûvészeti tanulmányait a budapesti Szönyi
Clubban és a Zebegényi Szabadiskolában vé-
gezte, de a váci képzõmûvészeti kör is ösztön-

zõn hatott rá. Tanárai között említhetjük Ko-
lozsvári Vilmos egyetemi docens-mûvészet-
történészt és Gál József fõiskolai tanárt.

A Váci Múzsa Mûvészet- és Tudománypár-
toló Egyesületnek 15 éve tagja, velük évente
2-3 alkalommal állítja ki új képeit. Kezdettõl
fogva olajjal dolgozik, munkájához az impul-
zust a természettõl kapja. 

Hangya Anna világa a természet, azon belül
is kiemelhetõk a virágok százezernyi formájá-
nak és színének változásait megjelenítõ mûvei.
Ugyanakkor az öreg házak színes, hangulatos
ábrázolásait, Velence romantikus lagúnáit, más
jellegzetes mediterrán vidékeket és épületeket
ábrázoló képeit, és nem utolsó sorban a Duna-
kanyar,  Zebegény festõi szépségét megörökí-

tõ hazai tájképeit is megcsodálhatjuk. Gödi la-
kosként vásznain rendre megjelennek váro-
sunk természeti tájai is – mint a fotón látható
Szakács-kerti részlet.

A Költészet Napja alkalmából a váci Ma-
dách Imre Mûvelõdési Házban megrendezett
hagyományos Múzsa kiállításon vehette át –
Zubovits Gyökös Erzsébet elnök asszonytól –
a Múzsa Nívó Díjat, ami idén elsõ ízben került
átadásra.

Gratulálunk! 
LEGÉNY S.

Gödi alkotó kiállítása Bécsben
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Berkes János, a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze Díjban részesült márci-
us 15-én. Az állami kitüntetés mellett élet-
mûvét a szakma az Optimus Díj átadásá-
val ismerte el.

Az elmúlt évadban az Operaház magán-
énekesei által alapított Optimus Díjat a pá-
lyatársak, az arra leginkább érdemes kollé-
gájuknak, titkos szavazással ítélik oda.
Berkes János a díjat március 12-én vehet-
te át.  A mûvész három és félévtizede az
„Opera” magánénekese, aki hosszú pálya-
futása során megszólaltatta az opera-és
operettirodalom legnagyobb tenorszerepe-
it. Hallhattuk – többek közt – a Toscaban,
a Traviátában, a Pillangó kisasszonyban és
a Bohém életben. E mellett 1981 és 84 kö-
zött a bécsi Raimund Theater magánéne-
kese volt. Rendszeresen fellép az Erkel
Színházban, a Szegedi Szabadtéri Szín-
házban, de visszatérõ vendége a bécsi, a
németországi és az olaszországi operahá-
zaknak is.  

- Az édesapja is operaénekes volt, meny-
nyire határozta ez meg az ön életét?

- Alapvetõen. Ahogy mondani szokás,
beleszülettem az éneklésbe. Édesapám az

Operaház énekkarában énekelt, és az elõ-
adásokra s próbákra gyakran magával vitt
engem is. A Nagymezõ utca gyerekkorom
egyik legmeghatározóbb színhelye volt.
Kisgyerekként magával ragadott az Ope-
raház varázslatos légköre, a mûvészek vi-
lága, akik „hétköznapi alakjukban” skáláz-
nak, és próbálják újra meg újra ugyanazo-
kat a jeleneteket, majd idõ múltán ugyan-
õk, mesés jelmezekben csodálatos színjá-
tékokat adnak elõ. Ez az élmény megpe-
csételte a sorsomat, kb. 4-5 éves korom óta
„tudom”, hogy én is valami hasonló pályá-
ra készülök. Az évek során kipróbáltam
magamat más, könnyedebb mûfajokban is,
azonban hamar rádöbbentem, hogy az
opera és az operett az, amiben legtökélete-
sebben kifejezhetem magamat. 

- A gyerekei mennyire folytatják ezt az
utat?

- Egy szülõnek természetesen nagy
öröm, ha a gyerekei fölfedezik ugyanan-
nak a pályának a szépségeit, ám direkt mó-
don semmiképp sem akartam volna az
énekesi pálya felé orientálni a gyerekei-
met. Az a legfontosabb, hogy az általuk
választott területen megtalálják a számítá-
saikat. Három gyermekünk közül egyedül
a legidõsebb fiú, János foglalkozik hiva-
tásszerûen az énekléssel. János, aki fellé-
pett az I. Megasztárban is, egy jazz-zene-
karban énekel.

- Mit jelent az ön számára az éneklés?  
- Az éneklés belsõ kényszer számomra:

az életem elválaszthatatlan része: önkife-
jezés, a mindennapok értelme és öröme.
Nem tudom elképzelni, hogy más pályát
választottam volna az éneklés helyett, és
jelenleg azt sem, hogy lesz idõ, amikor
már egyáltalán nem énekelek. 

- Melyik az a fellépés, amelyik különö-
sen sokat jelentett?

- Nagyon sok meghatározó fellépés volt
az elmúlt évtizedek alatt. Ha egy valamit
mégis ki kellene emelnem, az 1976-os
olaszországi Toti Dal Monte Énekverseny
lenne az, ahol sikerült elnyernem az I. he-
lyezést. Ez a pályám kezdetén igen nagy
elismerést jelentett, másrészrõl pedig egy
olyan fontos ismeretséget hozott, mely
meghatározta a késõbbi pályafutásomat is.
Itt találkoztam elõször Mario Rossi kar-
mesterrel, akinek nagyon sokat köszönhe-
tek mind emberileg, mind szakmailag.
Szintén szívesen emlékszem vissza az
1979-es Belga Televízió Opera és Ének-
versenyére, ahol a nemzetközi zsûri a kü-
löndíjat nekem ítélte oda.

- Mennyire volt nehéz az indulás?
- Azt hiszem, a pályám elég zökkenõ-

mentesen haladt. A Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskola befejezése után
Lenszkijként debütáltam az Anyeginben a
Magyar Állami Operaház színpadán, s
még ugyanabban az évadban az Operaház

leszerzõdtetett.  Ezen a pályán is nagyon
fontos, hogy egy fiatal mûvész megkapja
az induláshoz szükséges támogatást, mivel
az érvényesüléshez önmagában véve a te-
hetség nem biztos, hogy elég. Én ebbõl a
szempontból is szerencsésnek mondhatom
magam; kiváló emberekkel hozott össze a
sors. Ezt a támogatást igyekszem most én
továbbadni: segíteni és szakmai tanácsok-
kal ellátni a hozzám forduló fiatalokat.

- Szerepálmok, tervek?
- Nincsenek szerepálmaim, a régi szere-

peim teljesen kitöltik a repertoárt. Szeret-
ném a jövõben is örömmel „tenni a dolgo-
mat”, énekelni, amíg „helyem van a szín-
padon.” Aztán kellõ önkontrollal (mert ez
nagyon fontos) visszavonulni, és átadni a
stafétabotot a fiatalabb mûvészgeneráció
tagjainak. Azt hiszem, a leglényegesebb,
hogy az ember harmonikusan, kiegyensú-
lyozottan élje az életét, felismerve a min-
dennapok varázslatát, a pillanat szépsége-
it. Számomra ezt a „varázslatot” az ének-
lés és a kapcsolataim mellett a természet
közelsége jelenti, a hobbijaim: a horgászat
és a kertészkedés. 

MACZKAY ZSAKLIN

„Az éneklés belsõ kényszer,
a mindennapok szépsége és öröme”

Beszélgetés Berkes János operaénekessel, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze Díj kitüntetettjével

Berkes János Kállay Borival együtt 
a Piarista Juniálisok jótékony fellépõje

A Carnegie Hall-ban Berkes János 
Erkel Ferenc Hunyadi László címû 
operájából László áriáját énekelte
az 1956-os magyar forradalom 50. 

évfordulójának emlékhangversenyén
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A szállodához érve rendezett
park, magasba nyúló fenyõfák és
egy impozáns épület látványa tá-
rul elénk. Kedves személyzet fo-
gadja a betérõt. Nem hiába.

A címet 23 szálloda, valamint
5 étterem vívta ki magának,
amely három évig érvényes, és
meg is lehet hosszabbítani, de
akár vissza is vonható. Éppen
ezért a három év alatt további vé-
letlenszerû, titkos ellenõrzésre
számíthatnak a díjazottak, ez az,
ami biztosítja a vendégek magas
színvonalú kiszolgálását. 

Hogy mennyire bírált objektí-
ven a szakmai zsûri, azt az OIB
honlapján is megtalálható önérté-

kelési és ellenõrzõ lista is bizo-
nyítja, amely nem kevesebb,
mint 638 szempontból elemzi a
hotel minõségét az ágynemûtõl
kezdve egészen a humánpolitikai

vagy marketingkérdésekig. Ma-
gyarország legmodernebb ötcsil-
lagos golf-, wellness- és konfe-
rencia szállodája a díj birtokában
szakmai tekintélyét is tovább nö-
velte. A hivatalos díjátadóra az
Utazás 2007 Nemzetközi Idegen-
forgalmi Kiállításon került sor.

A díj bevezetése nagymérték-
ben hozzájárul Magyarország
pozitív imázsának építéséhez,
valamint a magyar turizmus ver-
senyképességének fenntartásá-

hoz és növeléséhez. A minõsítési
rendszer bevezetésének célja a
magyarországi idegenforgalmi
vállalkozások versenyképességé-
nek a javítása, piaci pozícióik
megtartása illetve kiszélesítése,
hiszen a turizmus a hazai GDP
jelentõs részét, közel 10 százalé-
kát biztosítja. 

Fischer György, a szálloda
igazgatója elmondta, hogy na-
gyon büszkék arra, hogy szállo-
dájuk a rövid mûködési ideje
alatt számos díjat és elismerést
szerzett; a Magyar Turizmus Mi-
nõségi Díj („A bizalom jele”) pe-
dig tovább ösztönzi õket a töké-
letesítésre, a fejlesztésre.

Cserkuti Ágnes

Megbízható, színvonalas szolgáltatás –
Magyar Turizmus Minõségi Díj 

Az ötcsillagos minõsítésû gödi Pólus Palace Thermal Golf Club Hotel kiválóságát már számos elismerés bizonyítja. Legutóbbi a 2006. ja-
nuárjában, elsõ ízben meghirdetett Magyar Turizmus Minõségi Díj, amelyet az elsõk között nyert el – derült ki a vezetõség és Trencsényi
Mariann, az OIB (Országos Idegenforgalmi Bizottság) projektigazgatója által 2007. február 22-én tartott sajtótájékoztatón.

“ Maradandót logikai alapon még senki sem
tudott csinálni.”

( Aba-Novák Vilmos )

Azt már bizonyára mindenki tudja, hogy váro-
sunk egyik nemzetközileg is ismert és elismert ne-
vezetessége az ötcsillagos minõsítésû gödi Pólus
Palace Thermal Golf Club Hotel, de arról már talán
kevesebben hallottak, hogy ugyan itt található a Pó-
lus Palace Galéria, / P.P.G. /

A galéria – Zsolnai Tibor mûvészeti tanácsadó
irányításával – a XIX-XX. századi magyar festé-
szet reprezentatív darabjait kutatja fel és kínálja az
érdeklõdõk felé. E korszak kiemelkedõ alkotásai
kerülnek a galéria falaira és onnan jelentõs magán
ill. közgyûjteményekbe, itthonra és külföldre egy-
aránt. Az állandóan változó, eladásra kínált anyag
és az alkalmanként megrendezett kiállítások a XX.
század valamennyi irányzatát felölelik, a korszak

minden színét felvillantják. A fõ hangsúlyt azok a
mûvek kapják, amelyek a korszak mûvészi törek-
véseinek idõszerûségérõl tanúskodnak. Megtalál-
hatjuk itt Aba-Novák Vilmos, Csernus Tibor, Csók
István, Czóbel Béla, Egry József, Kádár Béla,
Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József, Vaszary
János – hogy csak néhányat említsünk – alkotásait.

A kiállítások kapcsán meg kell említeni, hogy a
megnyitókat olyan kulturális mûsorok színesítik,
amelyek önálló programként is biztosan megállnák
a helyüket. Így volt ez a május 6-ig nyitvatartó Ta-
vaszi Festmény Kiállítás megnyitóján, ahol a
Tettamanti Téma Jazzcombo szórakoztatta a meg-
jelenteket. A P.P.G.  – amely hétköznap 11-13h-ig
és 19-22h-ig, hétvégén 19-22h-ig, illetve bejelent-
kezés alapján látogatható – sok olyan egyéb szol-
gáltatást is kínál, amire méltán tarthatnak igényt a
képzõmûvészet iránt érdeklõdõk. Ezek közé tarto-
zik az ingyenes és szakszerû értékbecslés, antik tár-
gyak értékesítése, mûtárgy-befektetési tanácsadás,
XIX., XX. századi festmények vétele és eladása,
valamint szakszerû restaurálási és keretezési ta-
nácsadás. A galéria a megvásárolt mûtárgyakról
attestet (tanúsítványt) ad, gondoskodik kiviteli en-

gedélyrõl, szállításról, biztosítással kapcsolatos te-
endõkrõl.

Méltán lehetünk büszkék városunk eme új szín-
foltjára, amely a mai rohanó világban talán egy ki-
csivel közelebb hozza a magas mûvészetet azok-
hoz, akiknek erre eddig nem jutott idejük – hiszen
a galériában megtekinthetõk nagy mesterek híres
alkotásai is.

LEGÉNY SÁNDOR

Pólus Palace Galéria 
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Aktuális sztárok jönnek, men-
nek. Életük csip-csup esemé-
nyeitõl hangos a bulvársajtó.
Ezek a felkapott, „megcsinált”
sztárok pont olyan gyorsan tûn-
nek el a semmibe, mint ahogyan
felbukkantak onnan. Az igazán
nagy mûvészeknek, a vitán felül
álló sztároknak már nincs szük-
ségük a sztárallûrökre, a különc
öltözködésre, a figyelemfelkel-
tésre. Õk megengedhetik ma-
guknak, hogy „normálisak” le-
gyenek. Az egyik ilyen vitán
felül álló magyar sztár Koncz
Gábor, a Gödön élõ színész,
rendezõ, aki már-már zavarbae-
jtõen normális életet él. 

- Amikor megérkeztem gödi
házába, éppen mosogatott,
amivel bevallom, igen csak
meglepett!

- Nincs ebben semmi külön-
leges! Édesanyám már gyer-
mekkoromban megtanított rá,

hogy tartsak rendet magam kö-
rül. Köztudottan nagy tisztelõ-
je vagyok a szebbik nemnek,
de ne azért legyen mellettem
egy nõ, hogy legyen, aki elmo-
sogat.

- Szép ez a ház. Igazi aggle-
génylakás. A munka mellett
mennyire volt ideje belefolyni
az építkezésbe?

- Itt mindent magam tervez-
tem, minden az én ötleteim
alapján készült. Volt egy pont,
amikor a „mesterekkel” folyta-
tott örökös harc miatt majdnem
feladtam az egészet, de a lá-
nyaim rábeszéltek, hogy fejez-
zem be. 

- Miért pont Gödöt válasz-
totta?

- A Dunakanyart és Gödöt a
Mezõség után második ottho-
nomnak tekintem. Szeretek itt
élni. Közel van Pest, ahová a
munkám köt, de itt vannak a
szomszédban a lovaim, és a
közelben szoktam vadászni is.
Volt már egy házam Gödön és
egy Dunakeszin. Ezt a mosta-
nit magamnak építettem, a sa-
ját ízlésem és igényeim alap-
ján. A Dunakanyarban ismerek
minden fát, bokrot, a Duna
minden áramlását. Most, hogy
jön a jobb idõ, már korán reg-
gel húzom le a csónakomat a
Dunára.

- Közel tíz szerepet játszik,
rendez, lovagol, vadászik, és
mindemellett könyvet ír az éle-
térõl. Honnan van ennyi ener-
giája?

- Szeretem az erdõt, a napsü-
tést, a szelet a Dunán… ezek a
fontos dolgok, amik feltölte-

nek energiával. Színészként
szinte mindent elértem, amit
csak lehet. Mindenért megdol-
goztam, most úgy érzem, eljött
az ideje, hogy egy könyvben is
megörökítsem az életem. 

- E gazdag pályafutás elis-
meréseként a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Középke-
resztje polgári tagozatának ki-
tüntetését vehette át március
15-én, melyhez olvasóink nevé-
ben is szeretettel gratulálunk.
Hosszú pályafutása alatt ren-
geteg elismerésben volt része.
Melyikre a legbüszkébb a sok
közül?

- 1981-ben az új-delhi film-
fesztiválra 150 külföldi filmet
neveztek. Én nyertem el a leg-

jobb alakítás díját Fábry Zol-
tán Fábián Bálint találkozása
Istennel címû filmjében nyúj-
tott alakításommal. Ahogy ak-
koriban lenni szokott, nyolc-
fõs küldöttség utazott ki Indi-
ába két hétre – természetesen
nélkülem. Amikor kiderült,
hogy én nyertem, szó szerint
feldobtak egy repülõre, átvet-
tem a díjat, majd rohantam ha-
za, hiszen várt a színház. Tíz
éve kaptam meg a Kossuth-dí-
jat, amit az életpályám meg-
koronázásának tartok, a mos-
tani kitüntetéssel pedig negy-
ven éves életmûvemet jutal-
mazták. Mindre büszke va-
gyok.

- A házában számtalan önrõl
készült festmény található, ami
arra utal, hogy sok mûvész ba-
rátja van.

- Sok barátom van, termé-
szetesen vannak köztük színé-
szek, képzõmûvészek is. Rend-
szeresen jönnek hozzám ven-
dégségbe. Olyankor beszélge-
tünk, zsugázunk, és közben jó-
kat eszünk. Imádják a fõztö-
met!

- Búcsúzóul nem kívánhatok

mást, mint további jó egészsé-
get és alkotó energiát színészi
és rendezõi munkájához! 

SELYMES NÓRA

Aki soha nem tér ki a kihívások elõl
Egy középkori várúr Gödrõl „A bátrak sem élnek örökké, de a gyávák sohasem”

A nyugalom és a csend birodalmában

„Mindre büszke vagyok...”
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Elkészült az önkormányzati
támogatás felvételi és elszámo-
lási rendje. Az egyik igen fontos
szempont, hogy az elszámolás
utólagosan, számlákkal történ-
het. A támogatási kerethez, havi
166eFt-os bontásban juthatunk.
Ezt feltétlenül vegyétek figye-
lembe a támogatás felhasználá-
sának tervezésekor!

A Civil Tanács vezetése kizá-
rólag a civil iroda mûködéséhez
és fenntartásához kapcsolódó
keret felhasználásáról dönt. A tá-
mogatásból kulturális, környe-
zetvédelmi és karitatív alapot
hozunk létre, amely felhasználá-
sáról április 18-án 18 órakor, a
civil irodában (Pesti út 81., a
Polgármesteri Hivatal udvarán

lévõ kis épületben) tartandó ösz-
szejövetelünkön döntünk. 

Az a szervezet, mely valami-
lyen okból – pl. az újság utóla-
gos kézhezvétele miatt – nem
tudja képviseltetni magát a meg-
hirdetett idõpontban, kérjük, mi-
elõbb jelentkezzék. 

A pályázati önrészként fel-
használható kerettel kapcsolat-
ban, kérem, forduljatok közvet-
lenül hozzám. A kiválasztott pá-
lyázatíró céggel való kapcsolat-
felvételrõl dr. Bognár László al-
polgármester úr ad felvilágosí-
tást.

Köszönettel és tisztelettel:
BERTA SÁNDOR

CIVIL TANÁCS ELNÖKE

06-70-331-4520

A Civil Tanács tájékoztatója

A Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület 
pályázatot hirdet a 

907-es pozsonyi csata 
1100 esztendõs évfordulója 
alkalmából, a kulturális örökségeink
megõrzésének és azonosságtudatunk 

erõsítésének érdekében.
A pályázatot két csoportban hirdetjük meg 

– gödi gyerekek számára. 

I. korcsoport
5-9 éves korig

Magyar mondák képekben
Rajzolj vagy fess 3db képet a magyar mondakör történeteirõl, hõsei-
rõl, legfeljebb A4-es, vagy A3-as méretben! A képeid mellé készít-
hetsz egy rövid, legfeljebb egy oldalas fogalmazást.

1. díj 15.000 forintos könyvutalvány
2. díj 10.000 forintos könyvutalvány
3. díj 5.000 forintos könyvutalvány

II. korcsoport
10-14 éves korig

Kedvenc honfoglalás kori mondám és történetem
Készíts fogalmazást legfeljebb 5 oldal terjedelemben! 
Derüljön ki, hogy ez számodra miért érdekes és fontos!
A fogalmazásodat kiegészítheted egy rajzoddal, képeddel.

1. díj 15.000 forintos könyvutalvány
2. díj 10.000 forintos könyvutalvány
3. díj 5.000 forintos könyvutalvány

A pályamunkákat 2007. május 10-ig kérjük eljuttatni a városi könyv-
tárba.
Az értékelésének várható határideje: 2007. május 25. 
Az ünnepi eredményhirdetés helyszíne és idõpontja: a Pázmány Pé-
ter utcai temetõ mellett, a kerékpáros pihenõnél, a pozsonyi csata
1100. évfordulója alkalmából állított emlékkövek avatásán, melynek
részleteit és pontos idõpontját a májusi Gödi Körképben tesszük köz-
zé.

A GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ ÉS SZÉPÍTÕ 
EGYESÜLET NEVÉBEN

BERTA SÁNDOR ELNÖK

Ajánlott olvasni való:
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák, Móra Kiadó, 2oo1.
Lázár Ervin: Magyar mondák, Osiris Kiadó, Bp., 2oo5.
Benedek Elek: Honszerzõ Árpád /Történelmi olvasókönyv/,

Esély Könyvklub, 1995.
Benedek Elek: Hazánk története/Történelmi olvasókönyv/, 

Esély Könyvklub, 1995.
Arany János: Rege a csodaszarvasról, 

Móra Könyvkiadó, 1991.
Fülöp-Lendvai: Árpád népe elõtt, Kapocs 9., 1996.
László Gyula: 5O rajz a honfoglalókról, Móra, 1982.
Závodszky Géza: Magyar mondák, magyar történetek, 

Anno, 2005.
Komjáthy István: Mondák könyve, Móra, 1964.

Jó õsök, régi királyok, Móra, 1993.
Régi szép mondák, 
Black & White Kiadó, 1996.
Magyar mondák, Ész-Érv Bt. 1996.

Pályázat gyermekeknek:
„Verecke híres útján jöttem én…” 

Gödi Városfejlesztõ 
és Szépítõ Egyesület

bejegyzett közhasznú, 
környezetvédelmi egyesület 

Göd város természeti értékeinek védelmére jött létre. 
Alapító célkitûzése a Duna-parti sétány helyreállítása 

Göd teljes hosszában. 
Részt vesz az Önkormányzat civil kontrolljában, véleményezi 

a rendezési terveket, tagot delegál az ÖK bizottságába.
Kapcsolatot tart fenn a környezõ települések civil szervezeteivel.

Saját akcióikat szerveznek. Folytatni szeretnék a Duna-parti sétány
helyreállítását a 11-es és az alsógödi strand közötti szakaszon.

Adószám: 18687453-1-13
Vezetõségi tagok: 

Berta Sándor elnök, Nagy Árpád alelnök, Nagy László titkár
Cím: 2131 Göd, Pázmány Péter u.24. 

Tel: (27)330-225, Fax:(1)218-4578,
honlap: http://www.godiek.hu/ E-mail: berta@beco.hu

Árpád Népe és a velük egyesült
õshonos lakosság a békesség és
öröm földjén lakozó magyarság, a
Magyar Birodalom ellen az egyesült
európai német-római seregek 907-
ben támadást indítottak. A háború
céljaként a „gyermek Lajos” király
(Ludovicus Rex Germaniae) elren-
deli: “decretum... Ugros eliminandos
esse”, vagyis “rendeljük, hogy… a
magyarok kiírtassanak” írja az

Annalium Boiarum. A Hon-vis-
szafoglalást, a hazajövetelt oly remek
stratégiával végrehajtó Árpád
nagyfejedelem az õsi Hazának alap-
kövét tette le akkor, amikor az euró-
pai seregek központosított erejének
támadásával szemben megóvta
népét a pusztítástól és legyõzte
Európa egyesült seregeit. (Részlet:
Badiny Jós Ferenc – A pozsonyi
csata; Forrás: Internet)

Magyarok a Dunánál – kép egy régi krónikából
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Meghívó
Május 11-én pénteken 

este 18 órakor
a gödi József Attila Mûvelõdési Házban

az országjáró „Lámpás” 
program keretében

politikai elõadást tart 
Csurka István, a MIÉP elnöke
országunk jelenlegi helyzetérõl

és kilátásainkról.

Mindenkit tisztelettel várunk!

MIÉP Gödi Szervezete

Tisztelt Olvasó! 
Szeretném tudni, hogy egyedi

esettel állok-e szemben vagy mással
is történt mostanában ilyen vagy ha-
sonló szomorú esemény?

A testvéremet és nagyszüleim is a
gödi ”új”temetõben helyeztük örök
nyugalomra. Sajnos nem az elsõ eset,
amikor kimenvén a temetõbe a sírok-
nál rongálás nyomait találom.

Tavaly télen a nagyszüleimnek ál-
lított síremlék egyik vázájának csak
nyomát és a mécsestartó ajtajának
üvegdarabjait találtam. A vázát szak-
szerûen eltávolították, az ajtót össze-
törték. Újat készíttetettem. Idén –
ugyan nem vitték el – de széttörve ta-

láltam a dupla síremlék mindkét vá-
záját.

A sírrongálás az elkövetõ(k) gát-
lástalanságát mutatja, vagy tán nem
tud(nak) olvasni? Ugyanis a testvé-
rem emlékkövén ez áll: Szabó Laci-
ka - élt 7 évet. Ki lehet az az ember,
aki egy hét éves kisfiúnak állított sír-
emlékrõl lopja el – majd a visszaállí-
tás után – megrongálja a márványvá-
zát. Lehet, hogy most nem sikerült
olyan szakszerûen lefeszíteni a vázát,
megrepedt és így már nem kellett?

Sajnos egyelõre marad a homály
az elkövetõ(k) kilétét illetõen.

SZABÓ MÓNIKA

Sírrongálás megrendelésre?

Ismét itt az adóbevallás idõszaka, s
rendelkezhetnek adójuk egy száza-
lékáról a következõ intézmények,
szervezetek javára, melyek vezetõi
tisztelettel fordulnak Önökhöz se-

gítségért.

Ha van rá lehetõsége, 
személyi jövedelemadója 

1%-val támogassa 
hasznos tevékenységüket!

Aszervezet neve: 
1. sz. Óvoda a Gyermekekért 

Alapítvány, Göd
Kedvezményezett:

Lenkey utcai 1. sz. Óvoda
Adószáma: 18689503-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Alsógödi Szent István 
Alapítvány

Kedvezményezett: Búzaszem
Kolping Általános Iskola

Adószáma: 18662670-1-13
* * *

Aszervezet neve: 
A+V, a Gödi Ifjúságért 
Közhasznú Alapítvány

Kedvezményezett: 
Huzella Tivadar 
Általános Iskola

Adószáma: 18664122-1-13
* * *

Aszervezet neve:
Dunai Vízisport Alapítvány

Kedvezményezett: 
Gödi kajakosok 

és a Göd Kupa rendezvény
Adószáma: 18684388-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Gödi Kosárlabda Játékért 
Alapítvány

Kedvezményezett: 
Kosárlabda Szakosztály

Adószáma: 18693410-2-13
* * *

Aszervezet neve: 
Gödi Lions Klub
Kedvezményezett: 

Lions Hungary Gödi Klubja
Adószáma: 18661538-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Gödi Városi Könyvtár
Székhelye: 

2121 Göd, Pesti út 72.
Adószáma: 16798801-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Gödi Városfejlesztõ 
és Szépítõ Egyesület
Kedvezményezett: 

Nevezett közhasznú, 
környezetvédelmi egyesület
Adószáma: 18687453-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Göd Városi Pogárõrség 
Kiemelkedõen Közhasznú 

Szervezet
Székhelye: 

2131 Göd, Pesti út 81. 
06-70-337-1069

Adószáma: 19185837-1-13
* * *

Aszervezet neve: 
Halmozottan Sérültek 

Szülõszövetsége
Székhelye: 

2132 Göd, IV. Béla király u. 16.
Adószáma: 18674121-1-13

* * *
Aszervezet neve:

Kajakkal az Egészségért 
Alapítvány

Kedvezményezett:
Gödi Sportegyesület 

Kajak-Kenu Szakosztálya 
Adószáma: 18663963-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

„Kastélyban a hétszínvilág” 
Óvodai Alapítvány
Kedvezményezett: 

Az óvoda intézménye 
és az oda járó gyerekek

Adószáma: 18692859-1-13
* * *

Aszervezet neve: 
Magyar Tudomány 

a Világban Alapítvány
Székhelye: 

2131 Göd, Kazinczi F. u. 75. 
Adószáma: 19661012-2-13

* * *
Aszervezet neve:

Németh László Általános 
Iskola Gyermekekért 

Alapítvány 
Székhelye: 

2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
Adószáma: 18675809-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Nyelv és Tehetség 
Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: 

Huzella Tivadar Általános Iskola
Adószáma: 19179849-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

Piarista Szakképzésért
Alapítvány, Göd

Kedvezményezett: Piarista 
Szakmunkásképzõ Iskola

Adószáma: 19185105-1-13
* * *

Aszervezet neve: 
Teljes Életért Alapítvány 

Kedvezményezett: 
Göd-Újtelep, 

TopHáz Speciális Otthon
Adószáma: 19180454-1-13

* * *
Aszervezet neve: 

VárosVédõk Egyesülete 
Közhasznú Szervezet

Székhelye: 2131 
Göd, Fenyves u. 36.

Adószáma: 18442331-1-13

Maradjon Gödön 
az adó 1%-a!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön meghalt:

Balog Istvánné sz. Farkas Ilona 84 éves
Bódizs József 60 éves
Nagy Istvánné sz. Poór Valéria 73 éves
Juhász Gyula 66 éves
Vass Lászlóné sz. Farkas Mária 52 éves
Szabó Jánosné sz. Szép Janka Mária 67 éves
Ráksi Miklós Dániel 86 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Dr. Bognár László alpolgármester

minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: 

minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Markó József polgármester: 

minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra
A képviselõ-testület következõ ülése: április 25.

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

Hagyományos temetkezési hely:
Felnõtt egyes sírhely 2 m2 14.400.-/25 év 
Felnõtt dupla sírhely 4 m2 28.800.-/25 év
Gyermek (10 éven aluliak) sírhely 1 m2 7.200.-/25 év
20%-al csökkentett dupla sírhely 22.000.-/25 év
Sírhely urnasír parcellában 1 m2 4.800.-/25 év
Kolumbárium:
Egyes urnafülke 7.200.-/10 év
Dupla urnafülke 14.400.-/10 év
Kripta sírbolthely parcellában
Megépítése. Az érvényben lévõ OÉSZ-nek megfelelõen az Önkormányzat
Mûszaki Osztálya által engedélyezett érvényes építési, mûszaki kiviteli tervek
alapján (az engedélyt a temetõgondnoknak be kell mutatni).
Érvényességi ideje: 60 – 100 év Nagysága: max. 10 férõhelyes, mélyépítés-
sel 330.-/m2/év x m2 x év.
A lejárt sírhelyeket a temetõgondnoknál – 2131  Göd, Pesti út  29.- illet-
ve a Településellátó Szervezetben – 2132 Göd, Duna u. 5. Kisfaludy utca
felõli épületében – kérjük megváltani munkaidõben, naponta 7-15 óráig.
ATESZ telefonszáma: 531-175. 

A temetõkben érvényes sírhely megváltási díjak 
az Önkormányzat 2007. március 28-án hozott rendelete

értelmében  2007. április 1-tõl.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki Szeles Györgyné Marika, szeretett
édesanyánk elvesztésekor gyászunkban velünk osztozott és
elkísérte Õt utolsó útjára 2007. március 23-án.

A gyászoló család

Behányi József  77 éves korában, 51 évi házasság után, Vácott
hunyt el. Köszönetet mondok mindazoknak, akik fájdalmamban
osztozva részvétet nyilvánítottak, temetésén megjelentek és elhe-
lyezték virágaikat.

Gyászoló özvegye

Gödön házasságot kötöttek:
Barta Henriett Rendeki Róbert
Sik Judit Éva Székely Lajos Géza
Fülöp Mónika Boskó Béla

Sok boldogságot kívánunk!

Folyékony hulladék elszállítása
Atelepülési folyékony hulladék elszállítását
a VÁROSKÚTKft. végzi.
Aszennyvíz elszállítására való igényüket 
a 06-1-420-4527/119 melléken, 
a 06-30-977-7761 mobilszámon 
és a 27-363-725 telefonszámon jelenthetik
be.

Fáradt mûszaki-olaj leadása
Sumina Zoltán magánvállalkozónál
2132 Göd, Terv u. 17.
H-P-ig: 8-17 h-ig, Sz.: 8-12 h-ig.

Illegális szemétlerakás
észlelése esetén hívja a 
Közterület-felügyeletet: 06-30-256-3723

Használt autógumik leadása
Kihelyezhetõ lomtalanításkor, valamint le-
adható a TESZ udvarán Felsõgödön (Kisfa-
ludy utcai bejáratnál),  munkanapokon: 7-15
óráig. Helyi vállalkozóknak, gumiszerelõk-
nek elõzetes telefonbejelentés utána külsõ
telephelyre kell kiszállítaniuk. TESZ-tele-
fon: (27) 531-176

Helyesbítés: A használt akkumulátorok le-
adásának lehetõsége idõközben, sajnálato-
san megszûnt. A téves tájékoztatásért elné-
zést kérünk.

Sitt-lerakás 
SA-HO Kft.-nél, az alsógödi vasúti átjáró-
nál. Lerakási díj1000,- Ft/tonna. – Tel.: (27)
546-390
Alerakó nyitvatartási ideje: H-P-ig: 7-15.30
óráig. Szombaton és munkaszüneti 
napokon zárva!

Használt galvánelem elhelyezése
1. Kastély Óvoda, Béke utca 3.
2. Huzella Tivadar Iskola, Petõfi utca 48.
3. József Attila Mûvelõdési Ház, 

Pesti út 72.
4. Fakusz BT., Pesti út 82.
5. Településellátó Szervezet, Duna utca 5.
6. Németh László Iskola, Ifjúság köz 1-3.
7. I. számú Óvoda, Lenkey utca 13-15.
8. Ady Klub, Kálmán utca 13.
9. Gyermekjóléti és Családsegítõ 

Szolgálat, Ady Endre utca 6.
10. Piarista Iskola, Jávorka Sándor u. 18.
11. PM hivatal udvarán, a volt rendõrségi
épületénél
12. Felsõgödi vasútállámásnál mûködõ hír-
lapárusnál
13. Penny Market üzletben, a rakodó pultnál
14. Alsógödi vasúti állomás épületénél

Lomtalanítás
Évente két alkalommal, márciusban és októ-
berben – elõre meghirdetve – az adott körzet-
re érvényes szemétszállítási napon. Akirakott
lom mennyisége maximum 3 m3 lehet. 

Zöldhulladék elszállítás
Március 1-tõl – november 30-ig minden hó-
napban, az adott körzetre érvényes elsõ és
harmadik szemétszállítási napon.
Településellátó Szervezet, 
2132 Göd, Duna u. 5.

Használt háztartási zsiradék 
Konyhai munkálatok után megmaradt zsír
és olaj szervezett leadása a két gödi általános
iskola konyhájánál elhelyezett gyûjtõedé-
nyekbe lehetséges: munkanapokon reggel 8
órától, délután 14-óráig. 

Lejárt gyógyszerek
20/2005.(VI.10.) EüM-rendelet értelmében
a lejárt szavatosságú és fel nem használt
gyógyszereket minden gyógyszertár köteles
2006. január elsejétõl átvenni a lakosságtól.
Apatikákban gyûjtõdobozokat helyeztek ki
erre a célra.

Agépjármûvek végleges kivonása
A267/2004.(IX.23.) Kormányrendelet elõír-
ja, hogy a gépjármû tulajdonos köteles a for-
galomból véglegesen kivonásra szánt, továb-
bá – amennyiben nem kívánja megjavíttatni
–  a hulladékká vált gépjármûvet a bontónak,
a gyártónak vagy az átvevõnek átadni.

Bontók listája:
1. Vác, Rákóczi út 28. tel: 316-437
2. Õrbottyán, Fõ út, Ipartelep 21/62 Hrsz.
3. Kerepes, Magtár tér 1/a.
4. Szentendre, Dózsa György út 26.
5. Budapest XIII., Újpalotai út 20-22. (Matt-
Ker Kft.)

Az Okmányirodában a végleges kivonás-
hoz az alábbiak szükségesek:
1. Ajármû forgalmi engedélye
2. Ajármû törzskönyve (ha rendelkezik vele)
3. 2 db rendszám
4. Szigorúan számozott bontási igazolás
5. A tulajdonos személyi igazolványa vagy
meghatalmazás, ha nem személyesen a tu-
lajdonos intézi a kivonást. A meghatalma-
zásnak tartalmaznia kell a tulajdonos írásos
engedélyezését a végleges kivonás tényével.
6. Cég esetén a három hónapnál nem régeb-
bi cégbejegyzés és aláírási címpéldány, to-
vábbá meghatalmazás, ha nem az aláíró in-
tézi a kivonást.

Környezetvédelmi kisokos 
- módosításokkal



19 KÖRNYEZETVÉDELEM

Madarak és fák napja Gödön, a Kiserdõ területén, a Sportpálya mellett

Az erdõk, madarak és fák napja alkalmából mindazokat
szeretettel várjuk, 

akik e napot a természetben szeretnék eltölteni!

Kérjük, ezen a napon ne gépkocsival közlekedjenek,
hanem kerékpáron, illetve gyalog, hiszen már e tevékenységgel

is hozzájárulnak a nap sikeréhez.

9.30 órakor
Köszöntõ

Magyar Madártani Egyesület szakmai programjának ismertetése
Madárbarát város program elindítása

AVárosi Könyvtár rajzpályázatának eredményhirdetése
Amûsor: 

ADunakeszi Kötélugró Klub bemutatója
AJózsef Attila Mûvelõdési Ház csoportjai 

Kb. 10.30 órától
- Játékos sorverseny, akadályverseny ovisoknak,

alsótagozatos általános iskolásoknak
10 fõs csapatok jelentkezését várjuk!

- Ügyességi kerékpáros verseny
- Eredményhirdetés 

 Kb. 13.00 órától
- Akadályverseny felsõtagozatos általános iskolásoknak  

ügyességi, játékos feladatokkal, a Madarak és Fák   
napja szellemében,  számháború

6-8 fõs csapatok jelentkezését várjuk!
- Eredményhirdetés

Kb. 14.30 órától
Napos Oldal Nyugdíjas Klub mûsora

Közremûködik a Szõdligeti Barangoló Klub

Kb. 15.00 órától
Vidám zenés gyermekmûsor kicsiknek és nagyoknak

17.00 órától 
Sebõ Ferenc mûsora a József Attila Mûvelõdési Házban

Egész nap:
Kiállítás a könyvtár által kiírt rajzpályázatra beküldött alkotásokból 

Kiállítás a Piarista Szakiskola diákjainak munkájából
- Kézmûves foglalkozások, bütykölde - odú és etetõ készítése

Méhészek bemutatója
Gombakrém bemutató, gombás ételek árusítása

Zsíros kenyér, tea

/Rossz idõ esetén a szabadtéri programok 
a József Attila Mûvelõdési Házban kerülnek megrendezésre/

Aprogramokra a belépés ingyenes!  Mindenkit szeretettel várunk!

Gazdát keresünk
Fricinek, a 2 éves fajtatiszta airdale terrier kan kutyájának. Ok: hatal-
mi harc az egy alomból származó kan testvérével.
Tulajdonos elmondása apai ágon angol vérvonal. Törzskönyve
nincs, mert nem tenyésztésre szánták. Az alapkiképzést megkapta, a
vezényszavakat ismeri. Barátságos, kedves, játékos. A gyerekeket
szereti, kertben tartott. Autóhoz szokott.
Ajándékba adják, de csak jó helyre.
Érdeklõdni: Szegediné Kriszta 06-20-316-1953

ERDÕK, MADARAK ÉS FÁK NAPJA
2007. május 12-én szombaton 9.30 órától
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AGöd Városi Könyvtár élére 2007. ja-
nuár 1-tõl új vezetõ került. A pedagógusi
és könyvtárosi végzettséggel rendelkezõ
Szentgáliné Erõss Márta vezetõi prog-
ramját kettõs cél – a hagyományok meg-
õrzése, illetve a modernkor kihívásaihoz
való alkalmazkodás – vezérli. Szentgáli
Mártával az elképzelésekrõl és a célokról
beszélgettünk a nagysikerû Tolvaly Fe-
renc irodalmi est után.

- Hogy érzi magát jelenlegi állásá-
ban? Hogyan foglalná össze az elmúlt
három hónap tapasztalatait?

- Nagyon jó hangulatban, sok-sok
munkával telt az eddigi idõ. Különösen
nagy öröm számomra, hogy éppen ma,
egy kiváló rendezvény után mutatkozha-
tom be a Gödi Körkép olvasóinak.
Egyúttal szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjak kollégá-
imnak, akik áldozatos munkájukkal elõ-
segítették a irodalmi este sikerét. Szintén
köszönettel tartozom a városnak azért a
bizalomért, mellyel a könyvtár élére he-
lyezett. Munkámban igyekszem az elvá-
rásoknak és a bizalomnak megfelelni az
elkövetkezendõ 5 év során. Úgy gondo-
lom, hogy ittlétem alatt már elkezdõdött
az a folyamat, melyet – a pályázatban le-
írtaknak megfelelõen – szeretnék pontról-
pontra végrehajtani.

- Melyek ezek a feladatok? A pályáza-
tában úgy fogalmazott, hogy „egy me-
nedzsment vezetésû könyvtárat” szeretne
kialakítani. Mit jelent ez pontosan?

- A megvalósítás egyik alapfeltétele
egy információs központú könyvtár létre-
hozása. Elsõként a könyvtár önálló hon-
lapját kívánjuk elkészíteni a tavasz folya-
mán. Ahonlapon szerepelni fog a könyv-
tár adatbázisa (azaz az állománya), egyéb

kiadványok leírásai, illetve a könyvtár ak-
tuális programjai, rendezvényei. Úgy
gondolom, hogy nagy segítséget fog je-
lenteni a – számítógéppel, illetve internet-
tel rendelkezõ – lakosság (különösen a di-
ákok) számára, hiszen a könyvtár állomá-
nya így elérhetõ lesz otthonról is. Az új

rendszer lehetõvé tenné, hogy elektroni-
kus úton keresztül, mindenki a saját ott-
honában nézhesse, illetve kereshesse a
dokumentumokat.

Fontosnak tartom továbbá, hogy a
könyvtárban elkülönüljenek a különbözõ
funkciók. Az olvasótermet mindenkép-
pen el kell választani a könyvtár többi ré-
szétõl, a beiratkozó-átvevõ pulttól, hi-
szen az ott folyó beszélgetések zavarják
a csendben olvasgató vendégeket. Ennek
az átalakításnak a szükségessége már
megfogalmazódott olvasói körökben is. 

Acélkitûzések között szerepel a minõ-
ségbiztosítás bevezetése, mely a rendsze-
res igényfelmérésen alapul. Ennek során
igyekszünk megismerni az olvasók
könyvtárral szemben támasztott elvárása-
it, kívánságait (a rendezvényektõl kezdve
az olyan kérdésekig, hogy milyen köny-
veket látnának még szívesen a könyves-
polcokon). Ez most az adatfeldolgozás
idõszaka, mely párhuzamosan folyik a
központi és gyermek-, illetve az Ady fi-
ókkönyvtárban is.

Tervezzük még az „e-Magyarország”
pont felállítását is a könyvtárban, hogy a
lakosságot még több naprakész informá-
cióhoz juttassuk mind az uniós, mind a
hazai napi események terén.

Kiemelten fontosnak tartom az óvo-
dákkal és az iskolákkal való együttmû-
ködés megerõsítését. Ennek érdekében
az elsõ lépéseket máris megtettük a
Huzella Tivadar Általános Iskolával, az
alsóbb osztályokban elkezdõdött a
könyvtárban tartott meseolvasási órák
sorozata. Ez annyit jelent, hogy az osztá-
lyok a könyvtárban – szakképzett gyer-
mek-könyvtáros vezetésével – felolvasá-
sok keretében ismerkednek a magyar- és
a világirodalom meséivel. A Németh
László Általános Iskolával a felsõgödi fi-
ókkönyvtár fogja az õsz folyamán fel-
venni a szorosabb könyvtári-olvasási
kapcsolatot. 

Mivel magam is tanár vagyok, szeret-
ném az ún. könyvtár-pedagógiát is be-
hozni a falak közé. 

A lehetõségeket természetesen nagy-
ban befolyásolják a pénzügyi keretek,
ezért szeretnénk azokat pályázati forrá-
sokkal kiegészíteni. Az uniós pályázatok-
nál azonban egy szóló könyvtár kevés
eséllyel indul, ezért a hangsúlyt a kistérsé-
gi (Dunakeszi-Göd-Fót) társulásra,
együttmûködésre helyezem. 

Összefoglalva tehát egy olyan barátsá-
gos, magas színtû szakmai kiszolgálást
nyújtó könyvtár mûködtetésén dolgo-
zunk, mely amellett, hogy kielégíti a kü-
lönbözõ korosztályok igényeit, színvona-
las irodalmi rendezvényeivel további kul-
turális-szórakozási lehetõségeket biztosít.

MACZKAY ZSAKLIN

Új vezetõ a Városi
Könyvtár élén

- Igaz-e, hogy mobiltelefon-adó-
tornyot akarnak építeni a felsõgödi
sportpályára? - Közel tucatnyi tele-
fonos megkeresést kaptam március
elején ezzel a kérdéssel. 

Még az elõzõ önkormányzati cik-
lusban, a kezdeményezésemre,
olyan határozat született, amely sze-
rint lakóterület 200 méteres körzeté-
be nem engedélyez a testület ilyen
létesítményt. Ennek indoka, hogy
nagyon sokan tartanak az adótor-
nyok káros hatásaitól, amelyekrõl tu-
dományos igényû lapokban is szá-
mos cikk olvasható. Igaz, egyértel-
mûen nem bizonyosodott be, hogy
például daganatos megbetegedése-
ket okozna, de az is igaz, hogy az el-
lenkezõje sem. Ilyen esetekben pe-
dig – mondom ezt három gyermek
édesanyjaként is – jobb félni, mint
megijedni. Vagyis elismerve azt,
hogy a mobiltelefonok mûködésé-
hez szükségesek az adótornyok, tö-
rekedni kell rá, hogy azok a lakott te-
rületektõl a lehetõ legtávolabb kerül-
jenek.  

Az önkormányzathoz egyre-más-
ra érkeznek a mobilszolgáltatóktól
az igények arra, hogy területet vásá-
rolhassanak vagy inkább bérelhesse-
nek adótorony létesítésére. Az ön-
kormányzat sem zárkózik el ez elõl,
hiszen neki egyrészt kötelessége a la-
kosok számára szükséges szolgálta-
tásokhoz a feltételeket biztosítani (ld.
megfelelõ térerõ a telefonáláshoz),
másrészt a terület eladása vagy bér-
beadása bevételt hoz a konyhára –

erre a bevételre pedig, ismerve a vá-
ros anyagi helyzetét, egyre nagyobb
szükség van… Valahányszor ez a
kérdés szóba került, frakciótársaim-
mal együtt a fenti kompromisszu-
mos álláspontot képviseltük, több-
kevesebb sikerrel.

A hozzám érkezett kérdéseket a
város fõépítészéhez, valamint a Vá-
rosfejlesztési Bizottság elnökéhez
továbbítottam, és a következõ vá-
laszt kaptam: „meglepõ módon” elõ-
került egy szerzõdés, amelyet Sán-
dor István volt polgármester – állító-
lag „mindenki tudta nélkül” írt alá a
T-Mobile-lal, s amely szerint az ön-
kormányzat bérbe adja a sportpálya
területét a mobilszolgáltatónak. De –
tették hozzá az illetékesek -, ez a
szerzõdés semmis, merthogy ugyan-
azt a területet korábban az önkor-
mányzat már egyszer bérbe adta,
mégpedig a Gödi Sportegyesület-
nek, mely bérleti szerzõdést 2003-
ban meghosszabbították 2012. de-
cember 31-ig. Így a jogászok állás-
foglalása szerint – tudtam meg – je-
lenleg ezt a területet csakis a sport-
egyesület adhatná bérbe bárkinek.
Tehát a Sándor István által a T-
Mobile-lal aláírt Bérleti Szerzõdés
semmis.

Akár meg is nyugodhattam volna,
ám képviselõtársammal átböngész-
tük a bizottsági és testületi ülések ar-
chívumait – és mit találtunk? Két, a

jelen kérdés szempontjából érdekes
határozatot. Az egyik 2005 júniusá-
ban kelt és arról szól, hogy két ellen-
szavazattal és két tartózkodással a
testületi többség elfogadta, hogy
adótorony létesüljön a sportpályára

évi 1 millió forint bérleti díj ellené-
ben.  Nem érhette tehát meglepetés-
ként a jelenlegi városvezetést, ami-
kor elõkerült a Sándor István által
aláírt bérleti szerzõdés, hiszen ahhoz,
hogy tizennégy támogató szavazatot
kapjon a javaslat, a fideszes képvise-
lõknek is mellette kellett voksolniuk. 

A másik határozat (2006. július)
szerint az önkormányzat felmondta a
sportegyesülettel a korábban emlí-

tett, 5 évre kötött szerzõdést. Ezt is
megszavazta a testület többsége, te-
hát erre sem mondhatják a képvise-
lõk, hogy nem emlékeznek ilyesmi-
re, így azonban már nem lehet arra
hivatkozni, hogy semmis volna a
mobilszolgáltatóval kötött szerzõ-
dés.

Miért kaptam téves tájékoztatást a
fõépítésztõl és a bizottság elnökétõl?
Esetleg õket is tévesen tájékoztatta a
hivatal, de ezt a választ nem tartom
megnyugtatónak. Fontosabb kérdés
azonban, hogy felmondható-e a bér-
leti szerzõdés, vagy lehet-e tárgyalni
a mobilszolgáltatóval, hogy más he-
lyen létesítsen adótornyot? 

Úgy érzékelem, hogy a jelenlegi
városvezetés szándéka arra irányul,
hogy felmondja vagy módosítsa a
mobilszolgáltatóval kötött szerzõ-
dést, amit a leghatározottabban tá-
mogatok magam is. Ugyanakkor
egyelõre még nem sikerült megfejte-
nem, miért tesz úgy mindenki, mint-
ha idén márciusban hallott volna elõ-
ször a sportpályára létesítendõ adó-
toronyról, holott 2005-ben és 2006-
ban maguk is megszavazták azokat a
határozatokat, amelyek a mobilszol-
gáltatóval a bérleti szerzõdés megkö-
téséhez vezettek.

A témához tartozó dokumentu-
mok megtalálhatóak a VárosVédõk
Egyesülete honlapján: http://varosve-
dok.hu vagy http://vve.hu.

RÁBAI ZITA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

Adótornyot a sportpályára…?!
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Meghívó
A Felvidékiek Köre nevében

szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, barátait

2007. május 4-én 
pénteken 18 órára 

a József Attila Mûvelõdési Házba.
(Göd, Pesti u. 72.)

Vendégünk: Kiss Dénes
babérkoszorús költõ, nyelvkutató aki

Õsnyelv – nyelvÕS
címmel tart elõadást.

Az elõadás után tea és sütemény mellett beszélgetés az aktuális
kérdésekrõl, tervekrõl.

Mindenkit szeretettel várunk! • A belépés díjtalan!

22000077..  mmáájjuuss  55,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
AA  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  sszzeerrvveezzéésséébbeenn

TÖBB,  MINT  
KONCERT!

HHeerrnnááddii
JJuuddiitt eessttjjee

Kis esti muzsika
Közremûködik  

a Good  Afternoon  zenekar
Vendég: Heilig  Gábor

Helyszín:
Dunapart  Nyaralóházak  

(2132,  Göd,  Jósika  utca  14.)

Jegyek  elõvételben  a  Mûvelõdési  Házban  
(2131,  Göd,  Pesti  út  72.):  

1.200,-FFt,  elõadás  elõtt  a  helyszínen:  1.500,-FFt
Mindenkit  szeretettel  várunk!

AAAA JJJJóóóózzzzsssseeee ffff     AAAAtttt tttt iiii llll aaaa     MMMMûûûûvvvveeee llllõõõõddddééééssss iiii     HHHHáááázzzz     
pppp rrrrooooggggrrrraaaammmmaaaajjjjáááánnnnllllóóóójjjjaaaa

Április 20. 10 órától 
Alakformáló torna 

Anyukáknak gyerekekkel

Április 20. 16 óra 
E-Mese Színház elõadása: 

Csukás István: 
Utazás a szempillám 
mögött zenés játék 

Április 20. 17.30 
Új Horizont klub klubdélutánja

Április 25. 13 órától 
Vöröskeresztes klubdélután

Április 27. 15-17 óráig 
Cukorbeteg klub

Április 27. 17 órától 
Nóta klub 

Április 28. 9-13 óráig 
Babaruha BÕRZE

Április 28. 19 óra 
Dunapart Nyaralóházak 

(volt BM üdülõ)
DÉTÁR ENIKÕ, 

RÉKASI KÁROLY: TE+ÉN
Jegyek elõvételben 1200,-os áron 
a Mûvelõdési házban kaphatók. 

Az elõadás elõtt 
a helyszínen 1500,-os áron.

Április 28. 15-17 óráig 
Ady Klub Cukorbeteg klub

Április 29. 14-16 óráig 
CSALÁDI KÉZMÛVES

DÉLUTÁN
Anyák napi készülõdés 

Május 04. 18 órától 
AFelvidékiek Körének 

klubdélutánja 
Vendég: Kiss Dénes 

babébérkoszorús költõ, 
nyelvkutató aki 

Õsnyelv – nyelvÕS 
címmel tart elõadást.

Május 05. 15 óra 
Vöröskeresztes klub 

szervezésében 
Anyák napi mûsor

Fellépõk: Kállai Bori 
és Berkes János

Május 05. 19 óra 
Dunapart Nyaralóházak

TÖBB MINT KONCERT!
Hernádi Judit estje 
(Kis esti muzsika)

Jegyek elõvételben: 1.200,-Ft, 
elõadás elõtt a helyszínen: 1.500,-Ft

Május 12. 9-11 óráig 
Homeopátiás Klub 

Csecsemõkori hasfájások, 
nyugtalan gyermek 

Dr. Sebõ Zsuzsanna 
(gyermekgyógyász, homeopata) 

Május 09. 14-16 óráig 
a Napos oldal 

Nyugdíjas Klub 
klubdélutánja 

Május 12. 17 óra 
az idén 60. születésnapját 
ünneplõ Sebõ Ferenc lesz 

a Mûvelõdési Ház vendége, 
majd táncház

Május 18. 15-17 óráig 
Cukorbeteg klub

17.30-tól 
Új Horizont Irodalmi klub 

klubdélutánja

Május 19. 17 órától 
a Gödi Kulturális 

és Közéleti klub vendége: 
Petsching Mária Rita

18 óra 
Viszt  György 

grafikusmûvész kiállításának 
megnyitója

Május 20. 15-17 óráig
ADY KLUB  

Cukorbeteg Klub

Május 20. 19 óra 
Dunapart Nyaralóházak

VI. Nemzetközi Akusztikusgitár
Fesztivál

Fellépõk: Peter Finger
Németország, Dylan Fowler Anglia, 
Dean Magraw USA, Szabó Sándor

Május 25. 17 óra 
Nótaklub klubdélutánja

Május 30. 13-16 óráig 
Vöröskeresztes klub

Olajfa Mûvészház alábbi programjai
2007. április 24. kedd 18.00 

Handel oratóriumest 
Pászty Júlia és tanítványai közremûködésével

2007. május 2. szerda 18.00 
Svenda István festõmûvész kiállításának megnyitója

2007. május 8. kedd 18.00 
Anyák napja Kanizsa József és Király Lajos 

költõk közremûködésével
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Az elõzõ évekhez hasonlóan Göd Város Önkormányzata
ismét csatlakozott a Magyar Szabadidõsport Szövetség által

megszervezésre kerülõ

KIHIVÁS NAPJA 2007 
országos sportjátékhoz.

A kihívás napja május 23-án, 
szerdán 0.00 órától 21.00 óráig tart

A gyõztes település az lesz, ahol a lakosság lélekszámához vis-
zonyítva a legtöbben sportolnak legalább 15 percig. Egy-egy ember
e napon többször rajtolhat, teljesítve a 15 percet.

A tavalyi évhez hasonlóan 23-án reggel 7-tõl estig minden gödi
gyermek ingyen látogathatja a melegvizû strandot. 

Az intézmények, bölcsõde, óvodák, általános iskolák,
Alapszolgáltatási Központ, Piarista Szakiskola, és a TOPhÁZ
Speciális Otthon egész napos sportprogramokat szerveznek. 

Kérjük, ezen a napon ne gépkocsival közlekedjenek, hanem
kerékpáron, illetve gyalog, hiszen már e tevékenységgel is hoz-
zájárulnak a nap sikeréhez. Amennyiben tehetik, vegyenek részt a
játékokban!

A helyszínek részletes programjairól külön plakátokról 
értesülhetnek.

Amennyiben a nap programjához újabb javaslatuk van, illetve
szívesen csatlakoznának a játékhoz, jelentkezzenek Szaszovszky
Olgánál a 27/530-030-as telefonszámon a részletek megbeszélésére.
A sportjáték szervezõi bíznak abban, hogy a játékos, vidám sportnap
kedvet teremt a mozgás-gazdag életmódhoz, és újabb hívekkel gyara-
pítja a rendszeresen sportolók táborát.

Belépés családostul
- rendezvénysorozat a családi közösségekért, az egészséges élet-
módért, a jó közérzetért -

Programjaink:

Ápr. 22. vasárnap  - kerékpáros nap
Csatlakozunk Ferkó Zoltán kerékpáros zarándokútjához!
Gyülekezõ: 13-14 óra között a budapesti Szt. István Bazilika elõtt,
ahol színes program elõzi meg a rajtot.
Indulás: 14 órakor
Útvonal: Bp. – Dunakeszi – Szõdliget – Vác ( Ferkó Zoltán Róma
felé veszi az útirányt!)
Csatlakozási pontok: 
Az érintett városokban a fõút mellett bárki csatlakozhat a menet-
hez, Vácról együtt jövünk vissza a kerékpáros úton Gödre.
A Bp. – Vác vonalat rendõrség biztosítja!

Május 1. kedd – Egyházközségi majális
Helyszín: Felsõgöd, Rákóczi utcai focipálya
9.00 - 17.00-ig: Kispályás futball-torna, gyermekversenyek,
ügyességi játékok, kézmûves foglalkozás, nõi focimeccs, méta
Ebéd: üstben fõtt gulyás fogyasztható, célszerû otthonról hozni
evõeszközt, tányért

Június 10. vasárnap – V. Piarista Juniális
Helyszín: Piarista Szakiskola, Göd, Jávorka u. 18.
8-23.00-ig: Sport: futball-torna, asztalitenisz, sakk, strandröplab-
da, kosárlabda, íjászat, sárkányhajózás, kenuzás, biciklitúra

Kézmûvesség: kovácsolás, agyagozás, fafaragás, kõfaragás

Zene: jazz és rock koncertek, Téka koncert, táncház, musical elõ-
adás, operettek, virágdalok, este Scarabeus-buli

Báb – gyermekdarabok

Szabadtéri fõzés, sütés: gulyás, halászlé, vadpörkölt, szalontüdõ,
vadas, flekken, sültkolbász

Mindenkit szeretettel várunk!

HORGÁSZVERSENYT
RENDEZ

a Gödi Horgász Egyesület

2007. 05. 19-én 07-tõl 10 óráig
a gödi Szakáts-kertben lévõ horgásztaván.

A versenyre a helyszínen lehet nevezni 
06 óra 30 percig a tógazdánál.

Nevezési díj: a Gödi HE tagjai számára 500.-Ft,
más egyesületi tagok számára 1000.-Ft.

Tógazda: Görbe Zoltán, tel.: 06-20-512-7679
Bográcsos ebéd is a tógazdánál rendelhetõ.

DÖRNER PÉTER GHE TITKÁR
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Az idei programsorozat szokás
szerint farsangi mulatsággal kezdõ-
dött, melynek ezúttal is a piarista
szakiskola étkezõje adott otthont. 

Délután három órától érkeztek a
jelmezbe bújt gyerekek, szüleik,
nagyszüleik a Sápi család keze nyo-
mán karneváli díszbe öltözött terem-

be. Mivel az eseménysorozat kistér-
ségi szintûre nõtte ki magát, mire a
teljes csapat összeverbuválódott, bi-
zony hosszú idõbe tellett. Viszont
olyan jólesõ, spontán, a jelmezes fel-
vonulást megelõzõ, önfeledt buliba
emlékeim szerint még sosem csöp-
pentünk, mint akkor!

Ugyebár az efféle összejövetelek
gyászát jelenti, ha mindenki feszeng-
ve ül, áll és várja, hogy valaki más
kezdje a táncot. Úgy látszik, a jelen-
lévõk – Hál’ Isten! – nem a szégyen-
lõs fajtából valók voltak. Vagy az is
lehet, hogy a nagycsaládosok tudják,
oly ritka az efféle alkalom az együttes
kikapcsolódásra, hogy igyekeznek
minden percét alaposan kihasználni a
kínálkozó alkalomnak. Aztán amikor
a nagyra becsült zsûri (fotó a márciu-

si lapban – Szerk.) – dr. Ráksi Kata-
lin újságíró, Havas Endréné iparmû-
vész és Párdányi Miklós, a budapesti
Szent Imre Gimnázium igazgatja –
elfoglalta helyét, megkezdõdött a
maskarák felvonulása; majd akik ké-
szültek, rövid mûsorukkal is meglep-
ték társaikat, felejthetetlen perceket

szerezve ezzel valamennyiünknek.
Így aztán a zsûri kénytelen volt min-
den megjelentet díjazni, köszönet ér-
te a támogatók bõkezûségének! 

A közel 100 fõs karneválon 14
család öltötte magára a saját gyártású
jelmezeit. A rendezvény színvonalát
Havas Nelli “néni” bábjátéka (fotó a
márciusi lapban – Szerk.) emelte, az
érdeklõdõ gyermekek még közös
bábkészítésben is részt vehettek.

Közben kisült a valódi farsangi
fánk, az asztalok megteltek jóféle ét-
kekkel és itókákkal, melyeket a csa-
ládok hoztak s tettek a közösbe. Nagy
újítás volt, hogy Wagner tanár úr
meghívására Adamovits L. Endre le-
mezlovas barátunk a karneváli han-
gulathoz szakavatottságát bizonyítva
járult hozzá zenei gyûjteményének

közrebocsátásával – nos, bizony nem
nagyon koptattuk a székeket!

Ismét bebizonyosodott, hogy a
család nem feltétlenül akadály a ki-
kapcsolódásban, szórakozásban, csu-
pán meg kell találni a megfelelõ
programot.

Például február 17-én a Huzella
sportcsarnokában családi ügyességi
váltóverseny volt, ahol a szervezõk

ismét mindenféle korosztályra gon-
dolva állították össze a programot,
hívtak vendégeket.  Érdemes belép-
ni! Családostul!!!

Köszönjük támogatóink felajánlá-
sait: a Betûboltnak, a Budapest
Sportirodának, a Kincsem Kuckó-

nak, a Pálfai és Társa Kft.-nek és a
Fétis Iparos Centrumnak.

VASVÁRI KINGA

A lap márciusi számában kis kavarodást okozott, hogy két különbözõ farsangi rendezvény fényképei az egyik összejövetelrõl szóló cikk mel-
lett „összekeveredtek”. A 26. oldalon megjelent Maszkabál címû írás a Zimpel Károly utcai lakóközösségnek a József Attila mûvelõdési
Házban megtartott farsangi délutánjáról szólt. A fotók – a középsõ, egy kivételével – pedig a piaristáknál zajló mulatságot ábrázolták. Most
igyekszünk kiköszörülni a csorbát, melyért szíves elnézésüket kérjük! (Szerkesztõség)

„Maszkabálos” fotók a Zimpel Károly utcaiak farsangján 

Jelmezben „Belépés Családostul” módra
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Ezzel a címmel tartott igen hatásos
elõadást Dr. Lehotkai Lajos, a buda-
pesti Péterfi Kórház osztályvezetõ fõ-
orvosa, gerontológus, diabetológus.
Bevezetõjében Hans Habe-ra hivat-
kozva mondta, hogy az öregség „az
elszalasztott alkalmak összessége”.

No, de mi is az öregség? Meghatá-
rozásában nincs egységes megálla-
podás. A statisztikusok szerint 65 év
felett, de sokan úgy gondolják, hogy
inkább 75 év felett beszélünk öreg-
ségrõl. 

Az idõsödés folyamán egyre na-
gyobb számban fordulnak elõ meg-
betegedések, számunkra jelenleg a
cukorbetegség vonatkozásai fonto-
sak. Szerepet játszik itt egyfelõl az
életmódbeli rossz szokások rögzülé-
se. Az idõsebb ember nehezen vál-
toztat addig szinte automatikussá vált
szokásain, nehezebb rábeszélni be-
tegsége jelentkezése esetén az addigi
életmódjának teljes, vagy jelentõs át-
alakítására.

A helyzetet nem javítja a 2- es tí-
pusú cukorbetegségben észlelt és az
idõs korra jellemzõ elhízás, ami
gyakran együtt jár a vérzsírszintek

kóros emelkedésével. Tény, hogy a
testtömeg az idõ múlásával növek-
szik. Ez a nem változó, vagy csak
kismértékben csökkenõ táplálékbevi-
tel és a fokozódó mozgásszervi pana-
szok miatti fizikai terhelhetõség,
mozgáskészség romlása miatt jöhet
létre. Egyre kevesebb a fizikai terhe-
lés, ami a testsúlyt és a vércukorszin-
tet csökkenteni tudná.

Arossz szokások szintén rontják a
cukorbeteg ereit, tüdejét – pl. do-
hányzás – szívét, máját, veséjét, ami
idõ elõtti megrokkanáshoz és bioló-
giai öregedéshez vezet.

Meg kell említeni azt is, hogy az
öregedéssel együtt járó sok kisebb-
nagyobb baj miatt az orvos számos
tablettát ír elõ. Ezeket gondosan egy-
más mellé kell választani, hogy a
gyógyszerek jótékony hatásait azok
összeadódó, óhatatlan mellékhatásai
ne rontsák le.

A fõorvos úr beszélt az idõskori
neuropátiás – idegrendszeri – diabe-
teszes szövõdményekrõl.

Elmondta, hogy az idegrendszeri
szövõdmények érintik az idegek
mindhárom funkcióját, azaz a moz-

gató, az érzõ és a vegetatív mûködést.
Gyakran együtt károsodik mindhá-
rom.

Az elváltozások elsõsorban az alsó
végtagok mindkét lábat érintõ, idült
érzõ-mozgató eltérései reflexkiesé-
sekkel; csökkent, majd megszûnõ
vibrációérzéssel, bizsergéssel, zsib-
badással, hangyamászás érzéssel; a
járás bizonytalanná válásával jár.

Rosszabb esetben az úgynevezett
diabeteszes láb néven ismert kórkép-
pel kell számolni, ami igen rossz elõ-
rejelzés. Jellemzõje a csontszerkezet
megváltozása, a talp nyomáspontjai-
nak eltolódása miatt kialakult feké-
lyek, stb.

Másik formája a fájdalmas idegel-
változások változatos összessége,
ami pl. a végtagokban érintésre foko-
zódó fájdalmas neuropátia. Ha az
idegkárosodás a bokánál jelentkezik,
a lábfej emelése válik nehezítetté,
igen könnyû az elesés.

Az úgynevezett agyidegek dia-
betesz okozta károsodása általában
az arcon jelentkezik, járhat kettõs-
látással. A cukorbetegség okozta ve-
getatív idegrendszeri károsodás érint-

heti a szívet, a keringési rendszert, a
gyomor és bélmûködést és egyéb te-
rületet. Aszív és érrendszeri neuropá-
tia egyik súlyos megjelenési formája
a fekvésbõl, ülésbõl hirtelen felállás-
kor észlelhetõ gyors vérnyomásesés,
ami szédüléshez, ájuláshoz vezethet.

Még néhány neuropátiás tünetrõl
tett említést Dr. Lehotkai fõorvos úr,
azok ismeretében sokan rádöbbenné-
nek bajuk esetlegességére.

Afõorvos úr befejezõ mondatának
idézésével záron beszámolómat:

„A diabetológusoknak szoros
együttmûködésben kell dolgozniuk a
szakorvosokkal azért, hogy minél
jobb életminõséget tudjanak biztosí-
tani idõsödõ cukorbetegeinknek, de
ne felejtsük el, a betegeket akaratuk
ellenére nem lehet üdvözíteni. Kell a
betegek belátása, akarata, ezt a minél
teljesebb felvilágosításukkal lehet el-
érni.” Ezt szolgálják a Cukorbeteg
Klubok.

A témáról részletesebben a
„Diabetesz” címû folyóiratban olvas-
hatnak.

Pinke Sándor klubvezetõ

Idõsödõ cukorbetegek kezelési lehetõségei

A József Attila Mûvelõdési Ház által
szervezett programok a Dunapart

Nyaralóházak színháztermében

(2132, Göd, Jósika utca 14.)
Jegyelõvétel és információ: 

József Attila Mûvelõdési Ház (2131, Göd, Pesti út 72.)
27/532-160, www.jamh.hu

2007. április 28, szombat 19 óra
A József Attila Mûvelõdési Ház

szervezésében

TE ÉS ÉN
Détár Enikõ 

és 
Rékasi Károly

elõadása
Az élet fontosabb eseményei elevenednek meg magyar és külföldi

írók munkáin keresztül. Születés, gyermekkor,  felnõttkor, szerelem,
házasság, öregkor, halál. Mindez két nagyszerû színész verses,

prózai, zenés elõadásában.

Helyszín: Dunapart Nyaralóházak (2132, Göd, Jósika utca 14.)

Jegyek elõvételben 1.200,-Ft,-os áron a Mûvelõdési Házban (2131,
Göd, Pesti út 72.), valamint elõadás elõtt a helyszínen 1.500,-Ft-os

áron vásárolhatók!  Mindenkit szeretettel várunk!

Április 28, szombat 19 óra 
TE  ÉS  ÉN Elõadják: Détár Enikõ és Rékasi Károly
Az élet fontosabb eseményei elevenednek meg magyar és kül-
földi írók munkáin keresztül. Születés, gyermekkor,  felnõttkor,
szerelem, házasság, öregkor, halál. Mindez két nagyszerû szí-
nész verses, prózai, zenés elõadásában. Jegyek elõvételben:
1.200,-Ft, elõadás elõtt a helyszínen: 1.500,-Ft

Május 5, szombat 19 óra
TÖBB MINT KONCERT! - Hernádi Judit estje (Kis esti
muzsika). Közremûködik a Good Afternoon zenekar. Vendég:
Heilig Gábor. Jegyek elõvételben: 1.200,-Ft, elõadás elõtt a
helyszínen: 1.500,-Ft

Május 20, vasárnap 19 óra
VI. Nemzetközi Akusztikus-gitár Fesztivál
Fellépõk: Peter Finger Németország, Dylan Fowler Anglia,
Dean Magraw USA, Szabó Sándor. Jegyek elõvételben: 1.200,-
Ft, elõadás elõtt a helyszínen: 1.500,-Ft

Almalapi, cifra kantár,
fecske farka – ilyesféle ne-
vekkel ismertette meg három
gyimesi tojásíró a Búzaszem
Kolping iskola diákjait és a
szülõket április elsõ napjai-
ban. A többszáz gyimesi to-
jásmintát persze nem köny-

nyû megtanulni, de a Búza-
szemben néhányan már egé-
szen sokat tudnak belõle, hi-
szen idén harmadik alkalom-
mal rajzolják és festik együtt
Húsvét elõtt a tojásokat a
Gyimesközéplokról érkezett
vendégekkel.

Igaz, Gödön nemcsak a
hagyományos minták kerül-
tek a tojásokra, hanem a
gyermeki képzelet ihlette vo-
nalak is.

A tojásírás nem zajos fog-
lalatosság, hanem valójában
meditáció, befelé fordulás,
amely az ünnepi készülõdést
szolgálja. Gyimesben a lá-

nyok csak nagypénteken fes-
tenek tojást, s persze a leg-
szebbekkel várják Húsvét
hétfõn a locsolókat.

A Búzaszemben is haza-
kerültek a szépen festett tojá-
sok, s javarészük a hétfõi lo-
csolkodáskor a fiúk kosarába
vándorolt.

H.Sz.

Gyimesi tojásfestõk
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A világot közülünk sokan csak
hangok alapján érzékelik. Hazánk-
ban megközelítõleg 45 ezer ember
érzékel egész élete során teljes sö-
tétséget vagy csak halvány foltokat.
AMagyarországi Lions mozgalom,
és ezen belül a Gödi Lions Club,
mint a vakok és gyengén látók elkö-
telezett támogatója, sokat tesz a rá-
szorulókért és a betegségek meg-
elõzésért. Ennek jegyében immár

második alkalommal szervezetek a
közelmúltban zöldhályog-szûrést a
gödi Lions-osok.

Mi is az a glaukóma – zöldhá-
lyog? A szem belsejében folyadék
kering. Glaukómás megbetegedés
esetében ez a folyadék rendellene-
sen áramlik. Ennek eredménye,
hogy a szemben lévõ belsõ nyomás
nõ és a szem károsodik. Ahuzamo-
sabb ideig tartó magas szembelny-
omás vaksághoz vezethet, ami
rendszeres orvosi ellenõrzéssel
megelõzhetõ, illetve gyógyítható. 

Az elõzõ szûrési alkalomhoz vi-
szonyítva nagymértékben változott
az idén megjelentek összetétele, és

jelentõs mértékben nõt a létszámuk
is – tájékoztatott Tóth Lászlóné
Saci, a klub elnöke. 

A két nap alatt mintegy 150 em-
ber látogatott el a vizsgálatra. Néhá-
nyuknál, szám szerint 10 fõnél már
korábban kimutatták a glaukómát,
és most tanácsot, illetve kontrolt
kértek jelenlegi állapotukról. To-
vábbi 27 esetben sikerült kimutatni
a betegséget vagy annak gyanúját.

Õket a vizsgálatot vezetõ doktornõ
további szakorvosi vizsgálatra
küldte. Szép számmal jelentkeztek
olyanok is, akik cukorbetegségük
vagy a magas vérnyomásuk miatt  –
õk fokozottabban veszélyeztetettek
– kérték a vizsgálatot. Kõkuti Kata-
lintól megtudtuk: - Több olyan pá-
ciensnél fedezték fel a betegséget,
illetve az arra utaló jeleket, akikrõl a
közelmúltban végzet orvosi vizsgá-
lat ezt nem mutatta ki. 

Külön öröm számukra, hogy
olyan emberek is eljöttek, akik

egyébkén korlátozott mozgási ké-
pességük okán távolabbi rendelé-
sekre csak nehezen vagy egyálta-

lán nem tudnak eljutni. Tény az is,
hogy az egészségügyben bekövet-

kezett változások hatására többeket
az ingyenes vizsgálat vonzott ide.

A kétnapos vizsgálat költségeit
az adózók által felajánlott 1%-ból
sikerült fedezni – köszönet érte –, il-
letve nagyon sok olyan önzetlen tá-
mogatásból, amely jelentõs mérték-
ben csökkentette a kiadásokat.
Összegezve a szûrést megállapít-
hatjuk, hogy az alapos elõkészítõ
munka és tájékoztatás meghozta
gyümölcsét. A visszajelzések egy-
értelmûen igazolják, hogy a lakos-
ság igényli az ilyen és hasonló jelle-
gû egészségügyi programokat. A
Lions-osok állítják: - Rajtunk nem
fog múlni! 

Természetesen nem lehetett vol-
na ilyen eredményes a mostani szû-
rés Dr. Kovács Angéla szemész
szakorvos, valamint Gáti Lászlóné

Margó, Klein Józsefné Marika és
Tóth Julianna szakasszisztensek ki-
magasló szaktudása nélkül.

Külön köszönet illeti önzetlen
munkájukért Kántorné Zsóka vé-
dõnõt, Volenticsné Ági ápolónõt a
vérnyomásmérésért, valamint a Na-
pos Oldal tagjai közül segédkezõ
Botos Gézánét, Simonfalvi
Istvánnét, Nagy Miklósnét és Bor-
sos Annát, akik a kartonozásban se-
gédkeztek. 

FOTÓ: KÁSA ÉVA

SZÖVEG: LEGÉNY SÁNDOR

„ Vigyázz rá, mint a szemed fényére!”
Eredményes zöldhályog-szûrés Gödön

A Lions Club tagjai a doktornõvel és két asszisztensével

Jelentkezés a szûrésre

Zöldhályog vizsgálatZöldhályog vizsgálat elõkészítése

Foto: Lions
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A Gödi Körkép márciusi számában
megjelent egy cikk Solymosi Lászlótól, „
Mi lesz veled, gödi labdarúgás címen?”.
Az abban leírtak olyan mennyiségben és
mélységben tartalmaznak hazugságokat,
hogy amellett már nem lehet szó nélkül el-
menni, mint az eddigi, kisebb mértékben
adagolt megtévesztõ hírek mellett.

Mivel a megszólított személyek már
többször nyilatkoztak a lapban a labdarú-
gás és a Gödi SE helyzetérõl, ezzel szem-
ben a Gödi SE álláspontja nem jelent meg
az elõzõ 2 évben, szükséges az elõzmé-
nyek ismertetésével együtt reagálni a leír-
takra, lehetõleg a tényekbõl, s nem légbõl
kapott dolgokból kiindulva. Lássuk az ele-
jétõl, a cikk szerinti sorrendben haladva:

Kezdem a cikk szerzõjével

Szándékosan nem írok újságírót, mert ez
az írás sem tartalmában sem stílusában,
sem etikájában nem üti meg azt a szintet,
melynek szerzõje újságírónak nevezhetõ.
Azt írja, nem tudott elérni engem, hogy
megkérdezzen, azért jelent meg a cikk
egyoldalú elmondás alapján, egy-két éve
zajló vitában. Engem a szerzõ azóta nem
keresett meg. Ha ez a cikk valamiért sür-
gõs volt számára, a városi telefonon elér-
hetett volna a telefonkönyv segítségével,
üzenetrögzítõvel. Mobiltelefonomon
SMS-ben lehet üzenetet hagyni. Ha egy
magát újságírónak tartó személy nem tud-
ja elérni riportalanyát, vagy nem is akarja
elérni, vagy nem újságíró. Az, hogy mégis
megjelent a cikk, az adott újság adott szá-
mának valamennyi résztvevõjét minõsíti.
Ezen túlmenõen még arra sem vették a fá-
radtságot, hogy a leírtakat összevessék a
már ugyanezen újságban korábban megje-
lent hírekkel, nyilvános önkormányzati
adatokkal.

A tartalomról

A megszólaló Szilágyi Sándor nem a
GSC, hanem a GLC nevû egyesület veze-
tõje volt! 2006 év végén nyilvános önkor-
mányzati ülésen jelentette be, hogy nem
elnöke többé ennek az egyesületnek, így
vagy akkor hazudott, vagy most, amikor
elnökként nyilatkozik, vagy a cikkíró nem
tudta, kivel készít riportot.

Pinczehelyi Tamás elsõ megszólalása
tudatalatt rávilágít arra a két éve folytatott
„munkára”, amit a sport területén kifejt.
Nyilatkozatai, tevékenysége arra irányul-
nak, hogy önálló részekre verje szét a Gö-
di SE-t, dacára annak, hogy az egy önálló
szervezet, amelynek 10 szakosztálya nem
külön akar boldogulni, hanem együtt dol-
gozik, úgy, hogy nemzeti válogatott kaja-
kosokat, nemzeti II. osztályú bajnoksá-
gokban szereplõ kézilabdásokat és kosara-
sokat képez, s harmad-, negyedosztálybeli
asztaliteniszezõi, sakkozói, teniszezõi
vannak a tagjai között! Teszi mindezt

azért, hogy igazolást nyerjen a labdarúgók
kilépésének okaira, amihez alapjaiban az
vezetett, hogy a korábbi polgármester ki-
emelt támogatást ígért számukra – más
Gödi SE szakosztályok megszüntetése
árán.

A cikkel szemben nem igaz, hogy a
GLC csapata 2005 augusztusában alakult
meg. Hazugság, hogy ekkor a 2 egyesület
együttmûködési megállapodást írt alá,
2005 augusztusában a GLC még nem is lé-
tezett. Hazugság az is, hogy bármiféle ér-
vényes vagy hatályos megállapodás alap-
ján nekem kellett volna a Gödi SE támoga-
tásából egy fillért is fizetnem a GLC-nek.
Annak érdekében, hogy ne következzék be
a Gödi SE érthetetlen, de a korábbi polgár-
mester, alpolgármester (ugyanaz a
Pinczehelyi Tamás, aki a mostani cikkben
nyilatkozik) által erõltetett feldarabolása, a
GSE a kiválást garanciális feltételekhez
kötötte, amit az akkori sportbizottságnak
és testületnek kellett volna rendeletileg
megteremtenie. Ezeket a feltételeket a ki-
válást saját ügyükként kezelõ városveze-
tõk nem teljesítették, a GSE viszont egysé-
gesen ragaszkodott túlélésének biztosítá-
sához. Szilágyi Sándor juttatta el hozzám
azt az iratot 2006 júniusában, amelybõl ki-
derül, hogy a megegyezéses kiválás he-
lyett a labdarúgók nagy része kilép a Gödi
SE-bõl, és a GLC-be kíván igazolni: igaz,
ez áprilisra, a bajnokság közepére volt
visszadátumozva. Az viszont tény, hogy
kihasználva a tárgyalásokat és akkori poli-
tikai erõfölényüket, a GLC csalárd módon
a Gödi SE jogán és pályáján folytatta tevé-
kenységét úgy, hogy azért például a gond-
nok fizetését meghagyta a Gödi SE prob-
lémájának. 

Tény azonban, hogy 2006. novemberé-
ben a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
elnöksége megállapította, hogy a GLC va-
lóban megtévesztette a szövetséget, mivel
a korábbi GLC elnök és elõzõ polgármes-
ter hamis tartalmú iratokat küldött be a ne-
vezéshez. A szövetség ezért az indulás jo-
gát visszaadta a Gödi SE-nek, a GLC ellen
pedig fegyelmi eljárást indított. Azonban
még ezt is úgy próbálta intézni, hogy a
sportolók ne sérüljenek, ezért a váltást a
szezon végére, a 2007/2008-as bajnokság
kezdetére idõzítette, a Gödi SE teljes
egyetértésével.   

Az idei évre vonatkozó anyagi megszo-
rítások mindenkit érintenek, a Gödi SE az
eddigi 14-15 milliós közvetlen éves támo-
gatás helyett csak 8 millió Ft-ot kap. Ebbõl
mûködteti 10 szakosztályát, köztük a lab-
darúgást is, ahol nem állt meg az élet a
GLC miatt, hanem közel 100 gyerek- és
felnõttsportolót foglalkoztat már a tavasz-
szal. A GLC az adott helyzetre tekintettel
ez év júniusáig 1.300.000.- Ft támogatást
kapott volna azért, hogy ne sérüljön a
sportolók által elért eredmény, elvégzett
munka. Az összeget kevesellve erre mond-
ta azt a GLC vezetõsége, hogy szélnek

ereszti, sõt küldi az itt focizókat, menjen
mindenki, amerre lát! Hogy ez mennyire
felelõsségteljes, sportérdekeket figyelem-
be vevõ megoldás, ítélje meg mindenki
maga!

A csapatok edzõivel, játékosokkal, az
önkormányzattal folytatott beszélgetések,
a szövetséggel vívott kemény viták után a
Gödi SE tudta vállalni ugyanebbõl a pénz-
bõl a csapatok mûködtetését, meg tudta
menteni a versenyszerû futballéletet Gö-
dön, igaz a fentiek miatt csak egy bajnoki
osztállyal alacsonyabb szinten. Összesen
kb. 7 játékos hagyta itt a várost, a többie-
ket sikerült itt tartani, sõt, fejleszteni a
gyermekkorú utánpótlást is. 

Nem igaz vagy a szerzõ tévedése a cikk
állítása a serdülõ csapat vonatkozásában
is, azt is a Gödi SE mûködteti, mert a GLC
szívfájdalom nélkül leállította versenyzé-
süket. A szövetség egyébként a GLC-t ki is
zárta a bajnokságból.

Hazugság az a Pinczehelyi-féle állítás
is, vagy még egy újságírói félreértés, hogy
az önkormányzat tavaly 14 millió forintot
utalt át a Gödi SE-nek. A 2005-2006-os
évekrõl a Polgármesteri Hivatal kimutatá-
sa szerint is közel 13 millió forint megsza-
vazott költségvetési támogatás folyósítását
tagadta meg az elõzõ polgármester a Gödi
SE részére. A 2006-os évre járó költségve-
tési támogatásból 3.2 milliót kapott össze-
sen szabályszerûen a GSE a 10 szakosztá-
lyának mûködtetésére. Ugyanakkor több
mint 1.5 millió forintot fizetett ki az akkor
már GLC néven szereplõ klubnak a nem-
zeti 5. vonalban szereplõ teljesítményére,
minden testületi vagy egyéb felhatalmazás
nélkül, amely egyesületnek egyébként el-
nökségi tagja többek közt a volt alpolgár-
mester, a sportbizottság jelenlegi és volt
elnöke is. Ezen felül a GSE fizette a GLC
által használt pálya gondnokának munka-
bérét és közterheit. Talán ezt is meg kelle-
ne vizsgálnia a bizottságnak a rendrakás
közepette!

Azt csak zárásként említem meg, hogy a
hivatkozott gyermekfocit a GSE indította
és nevelte ki, a bajnok öregfiúk csapat is
ott alakult ki. Vagyis mindaz, ami érték, a
Gödi SE-idõben keletkezett, a GLC csak
„átvette” azt, s most büszkélkedik vele.

A gödi fociban a Gödi SE a sport irányá-
ba halad, de béke még valóban nincsen.
Többek között az olyan cikkek miatt,
amelyre most reagáltam.

Tovább minõsíti az adott lapszámot és
szerzõt, hogy a vitatott cikkel szemközti
oldalon megjelentette a megyei II. osztá-
lyú gödi labdarúgó csapat sorsolását,
amelyrõl abban a cikkben írja, hogy meg-
szûnt!

A hivatkozott iratok (szövetségi határo-
zat, jegyzõkönyvek, átutalások kimutatása)
másolata a szerkesztõségben megtekinthe-
tõ.

DR. HORVÁTH LÁSZLÓ

GÖDI SE ELNÖK

Labdarúgásról másképp – más kép!
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2005 óta mûködik éjszakai
sportklub az alsógödi tornacsar-
nokban. Törzsközönségünk je-
lentõs része nem tartozik a ha-
gyományosan “MÉSE-célcso-
portnak” számító fiatalokhoz.  A
40-70 tinédzser és fiatal felnõtt
látogató közül jó néhány megen-

gedhetné magának, hogy pénzen
vásárolt szórakozással töltse a
szabadidejét. Mégis itt vannak,
mert a klubot egykori testneve-
lõik szervezik és az asztalitenisz
mellett teremfocizásra, tollaslab-

dázásra, kosarazásra is lehetõség
van a hálóval kettéválasztott
csarnokban. Nyaranta a város
közepén található Nemeskéri
Parkerdõben szervezett táborban
nyílik lehetõség éjszakai ping-
pongozásra. Az induláshoz sike-
rült megszereznünk Göd Önkor-

mányzata, helyi vállalkozások és
alapítványok támogatását.

A mûködés második évében
már saját nevelésû játékosokkal
indultunk el a közelebbi és az or-
szágos versenyekre. Jakab Péter

MÉSE-elnök bátorítására dön-
töttünk úgy idén, hogy március
31-én, a tavaszi versenyek sorá-
ban mi szervezzük meg az elsõ
regionális bajnokságot. A Gödi
Sportegyesület asztalitenisz
szakosztályának vezetõjét, Gu-
lyás Miklóst hívtuk szakértõnek,
hogy minden rendben menjen.
Négy meglévõ asztalunkhoz a
szomszédos piarista szakiskolá-
ból és a felsõgödi általános isko-
lából kértünk még négyet. A
nyolc asztal elegendõnek bizo-
nyult a verseny lebonyolításához
és a várakozó játékosok bemele-
gítéséhez. A három csocsó asztal
és a darts sem állt üresen sokáig.
Jól gondoltuk, hogy nagyteljesít-
ményû erõsítõre is szükség lesz.
Az 53 nevezõ és közel 30 szur-
koló pedig a szülõk és a csarnok
alkalmazottai által elkészített
szendvicseket fogyaszthatta. Tar
Bertalan testnevelõ régi kollégá-
it is meglepõ határozottsággal
kezelte a táblázatokat és a mik-
rofont.

Négy korcsoportban az alábbi
eredmények születtek:

Általános iskolás fiú:  
1. Buvár Gergely, Szentendre

2. Várnagy Szabolcs, Szentendre
3. Veszely Dániel, Göd

Általános isk. lány:
1. Dürgö Bettina, Csepel
2. Kovács Zsuzsanna, Göd
3. Rabie Lili, Göd

Középiskolás fiú:
1. Lõrincz Gábor, Szentendre
2. Vitovszki László, Szentendre
3. Szekeres Kristóf, Pécel

Középiskolás lány:
1. Telekes Krisztina, Szentendre
2. Bácsi Bernadett, Göd
3. Benkõ Brigitta, Rákosmente

Felnõtt férfi:
1. Hevesi Lajos, Újpest
2. Bercsényi Gábor, Újpest
3. Szántó Barna, Szentendre

Felnõtt nõ:
1. Rabie Nóra, Göd
2. Oláh Mária, Göd
3. Kövesáki Kálmánné, Csepel

Köszönjük segítõinknek a báto-
rítást és támogatást, a résztve-
võknek pedig, hogy megtisztel-
ték klubunkat jelenlétükkel!

HALMAI GÁBOR

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület
elsõ regionális asztalitenisz bajnoksága Gödön

A Petõfi utcai 
Tornacsarnok 
bérleti díjai
Nyitva tartás: 
7.00 – 23.00.

Alkalmi bérlés: 6.000.- Ft/óra

Min. 1 havi bérleti szerzõdés
esetén:

Hétköznap: 4.000.- Ft/óra
(20.00 - 23.00 között)

Hétvégén: 5.000.- Ft/óra
(Szombat délután, vasárnap

egész nap)
Gödi SE: 2.000.- Ft/óra

Érdeklõdni lehet:

Halmai Gábor ltm.vez
(30) 977-96-87

Szekeres Péterné Ildikó
(30) 912-49-15 

– a vasárnapokról
Szádoczki Istvánné Ildikó

(70) 286-03-83 
– a szombatokról

A Gödi SE Sakk Szakosztályá-
nak csapata a Pest megyei I. osz-
tály Szalkai Csoportjában febru-
ár 25-én, az 5. fordulóban a Gö-
döllõi Sakk Barátok Egyesületét
fogadta a Szt. Hubertus Galériá-
ban, és 5,5:4,5 gyõzelmet arat-
tunk. Nyertek: Malinik Attila,
Mázló Attila, Pataji György,
Józsa Ferenc, Szalkai Gergõ.
Döntetlent ért el: Fekete Jó-
zsef.
A 6. fordulóban az éllovas Gö-
di SC-hez mentünk a Németh
László Iskolába, és 9,5:0,5 ará-
nyú vereséget szenvedtünk. Az
egyetlen döntetlent Dávid Béla
érte el, Sr. Ravasz László ellen. 
A 7. fordulóban, március 18-án
Erdõkertest fogadtuk és 6,5:3,5
arányban gyõztünk. Nyertek:
Starosta János, Dávid Béla,
Józsa Ferenc, Suput Zsolt, Dávid
Róbert. Döntetlent ért el: Fekete
József, Kónya Károly, Pataji
György. 
A 8. fordulóban, április 1-jén is-
mét itthon, a Galériában fogad-
tuk Fót csapatát,és 6:4 arányban
legyõztük õket. Nyertek: Fekete
József, Pataji György, Erzse Jó-

zsef, Dávid Róbert és Érsek La-
ura. Döntetlent ért el: Kónya
Károly és Dávid Béla. A Bajnok-
ság állása a 8. forduló után: 1.
Gödi SC. 56,5; 2. Vác 48; 3.
Nagykáta 42,5; 4. Erdõkertes 41;

5. Dunakeszi 40; 6. Gödi SE 37;
7. Szob 36; 8. Gödöllõ 35,5; 9.
Galgavidék 32,5; 10. Fót 31
ponttal.
Az utolsó fordulót április 22-én,
Vácon játsszuk, majd május 13-
án a két csoport helyosztálya kö-
vetkezik. A Gödi SC osztályozó
után feljuthat az OB II-be, ez a

céljuk, szép eredmény lenne! A
maradék 12 csapat alkotná az új
I. osztályt. Az innen kimaradók
10 fõs csapattal az I./A-t, az 5
fõs csapatok az I./B. osztályt.
Ezek a terveink....
A Gödöllõn rendezett Diák
Olimpián Érsek Laura korcso-
portjában az élen végzett és be-
került az országos döntõbe.
Gratulálunk neki is, edzõjének
is! Nem tudjuk, nem Érsek
Zsoltnak hívják-e véletlenül –
vagy netán titkos edzõje van a
hölgynek?

Egyéb információ: Betegségem
miatt a versenyek elõkészítését
és szervezését Dávid Béla he-
lyettesem, és feleségem, Klári
látták el. Egyelõre se játszani,
se oktatni nem tudok. Ez idõ

alatt viszont elõkészítettem „új
DAL” címû 3. verseskötetemet,
melyet 2008-ban, 40. éves há-
zassági évfordulónkra szeretnék
kiadni. Jó egészséget kívánok
mindenkinek!

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

SZAKOSZTÁLYVEZETÕ

Sakk hírek és irodalom
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Év elején tovább folytatódtak
az NBII, illetve a Budapest
Bajnokság küzdelmei, mely-
ben a Gödi SE Kosárlabda
Szakosztályának korosztályos
csapatai is érdekeltek.
A javarészt ifjúsági és junior

korú játékosokból álló csapa-
tunk az NBII C csoportjában
szerepel. Sajnos a sérülésekkel
tarkított eddig igen peches
szezon az újévben folytató-
dott, szoros csatákban ugyan,
de mérkõzéseit elveszítette a
csapat… A február közepén
kezdõdõ rájátszás elõtt azon-
ban javulás fedezhetõ fel já-
tékban és hozzáállásban egy-
aránt. 
Az ifjúsági csapat az új eszten-
dõre is átmentette kitûnõ for-
máját, hibátlan teljesítménnyel
(9 mérkõzés – 9 gyõzelem) ve-
zeti a Budapest Bajnokság B
csoportját. Két gödi játékos áll
a pontdobó lista élén: Tudja
Béla 170 ponttal, és a mind-
össze 16 esztendõs Gergely
Dávid 114 ponttal; a tehetsé-
gek mellett még három játékos
képviseli az egyesületet a lis-
tán: Nyíri Csaba, aki az elõké-
szítésben jeleskedik, és két vé-
dõszakember, Lukács Kristóf
és Aranyi Tamás.
A kadett csapat januárban hul-
lámzó teljesítményt nyújtott,
az újévet két idegenbeli mér-
kõzéssel kezdte, ahol szoros
mérkõzésen bukott el. Az ezt
követõ két hazai mérkõzésen
végre megszületett az újévi
gyõzelem, mindkettõn kiütés-
sel. Ebbõl a csapatból ki kell

emelni a már említett Aranyi
Tamást, aki a pontdobó listán
az élmezõnyben található 241
ponttal. Fiatal csapatunkban
még sok ügyes játékos bonto-
gatja szárnyait: Horváth Oli-
vér a szerzett labdáival, míg a

Beczássy Máté - Hollendonner
Eddy duó a ponterõsségével
tûnt ki az elmúlt mérkõzése-

ken. A csapat jelenleg a táblá-
zat közepén található 6 gyõze-
lemmel, és 8 vereséggel.
A serdülõ csapat januárban
kezdte meg a rájátszásbeli sze-
replését. Az alapszakaszban
mindössze egy vereséget be-
gyûjtõ alakulat itt gyõzelmek-
kel kezdett, melyek közül a
legértékesebb talán a közvet-
len vetélytárs Oroszlány ide-
genbeli legyõzése volt. Ennek
a mérkõzésnek igazi rangadó
hangulata volt, a srácokat fû-
tötte a visszavágás vágya, hi-
szen épp az Oroszlány gárdá-
jától szenvedte el idénybeli
egyetlen vereségét csapatunk
még az alapszakaszban.  Így a
csapat jelenleg vezeti a Buda-
pest Bajnokság B csoportját,
reméljük, ez idény végén sem
lesz másként!
A gyermek csapat is a várako-
záson felül szerepel a bajnok-
ságban. Az eddig lejátszott 12
mérkõzésen 9 gyõzelmet ara-
tott, és mindössze 3 alkalom-
mal hagyta el vesztesen a pá-
lyát. A csapat januári szereplé-
se azonban felemás, hiszen
elõbb vereséget szenvedtek a
KLKS csapatától, majd bra-
vúrgyõzelmet aratva magabiz-

tosan verték meg a BP. Hon-
véd gárdáját. A csapatból ki
kell emelni a pontdobó listát

311 ponttal vezetõ, mérkõzé-
senként átlagban 32 pontot
szerzõ Magasdi Tamást, illetve
az 1997-es születésû Dévényi
Andrást.
Reméljük, a folytatás még job-
ban sikerül minden csapat szá-
mára, sok örömet szereznek

majd az értük szorító szülõk-
nek, vezetõknek és az õket fel-
készítõ edzõiknek. Minden ér-
deklõdõ kosárlabda-barátot és
Gödért szurkolót szeretettel
várnak hazai mérkõzéseiken a
Huzella iskola tornacsarnoká-
ban. 

KOLLÁR ZALÁN

– VASVÁRI FERENC

Korosztályos kosárlabda hírek

Eredmények:
NBII
Gödi SE – Toldy 68-79

(10-25; 18-24; 22-14; 18-16)
Gödi SE – Budaörs 69-76   

(12-14; 16-18; 14-18; 27-26)
KOKEC – Gödi SE 79-77   

(22-17; 13-21; 18-24; 26-15)

Ifjusági
Gödi SE – BLF-Palota/B 79-55

(23-3; 13-20; 23-11; 20-21)
Gödi SE – Keresztúri KSDSE 99-88
(21-19; 35-22; 23-19; 20-28)

Kadett
MALÉV/A – Gödi SE 75-67 

(27-13; 23-11; 16-33; 9-10)
MALÉV/B – Gödi SE 70-68 

(18-13; 21-25; 12-23; 19-7)
Gödi SE – Óbudai Kaszások/B 99-45

(13-12; 22-10; 31-10; 33-13)
Gödi SE – Kõbányai Darazsak/B 114-41

(33-10; 32-17; 21-4; 28-10)

Serdülõ
Gödi SE – Óbudai Kaszások/B 74-64
Oroszlány – Gödi SE 51-62

Gyermek
KLKS – Gödi SE 74-53
Gödi SE – Bp. Honvéd 82-51
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Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501

Kiadó két különbejáratú
irodahelyiség

Gödön, a Csokonai utcánál
irodai vagy szolgáltató tevékenységhez.

Ugyanott könyvelést 
és cégalapítást vállalunk!

Érdeklõdni lehet telefonon: 06-30-9313-314

KINEZOLÓGIA
Gyors és hatékony

segítség stressz,
pánikbetegség,

depresszió, alvászavar,
éjszakai ágybavizelés,

magatartási 
és egyéb testi, lelki
problémák esetén.

Murányi Ildikó
06-20-316-2102
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• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával is! Darabolva. El-
szállítás megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353
• Gyermekfelügyeletet vállalok Gö-
dön és Dunakeszin! Tel.: 06-30-219-
4305
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és
ruhatisztítás, búvárszivattyú-tekercse-
lés. Göd, Kincsem Park, nyitva: 7-17-
ig. Tel.: 06-30-296-1771.
• Házhoz megyek! Pedikûr, manikûr,
mûköröm. Tel.: 06-30-965-7038.
• Parkettás vállal hagyományos-, sza-
lag-, laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Tel.: 06-70-505-
1177

• Alsógödön 725 m2-es össz-közmûves
építési telek 20 m2-es helyiséggel, mû-
ködõ ásott kúttal, családi házas övezet-
ben 15 m Ft-os irányáron eladó. Tel.:
06-30-265-1090
• Mindenféle régi és új könyvet, teljes
könyvtárat, valamint hanglemezeket
készpénzért vásárolunk. Tel.: 06-20-
937-8592, 06-27-336-138.
• Babysitter szolgálat! Önnek is gond,
kire bízza csemetéit, amikor dolgozik
vagy ügyes-bajos dolgait intézi? A
Mary Poppins Klubban gyakorló szü-
lõk és nagyik, valamint szakképzett
pedagógusok várják, hogy segítségére
lehessenek Önnek. Tel.: 06-70-579-
7124, 06-70-579-6924. 

Apróhirdetések

ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es

egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített, gépesített
konyha, nappali, gardrob – bútorzattal.

Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

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

Vásárolunk

régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, 

hanglemezeket
valamint mindenféle papír-

régiséget
- festmény, grafika, képeslap,

plakát, térkép, metszet, rézkarc -
Érdekelnek még 

apróbb dísztárgyak
kerámiák, reklámkiadványok -

régi konyhai eszközök, képkeretek 

Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés!
Telefon: 20-9378-592, 

06-27-336-138

Kismamák figyelem!
22 éves, érettségizett

babysitter vizsgával és
tapasztalattal rendelkezõ

alsógödi lány 
fél éves kortól 

gyermekfelügyeletet 
vállal rész/teljes
munkaidõben.

Mobil: 06-30-492-7694
E-mail:

szilvia.okros@freemail.hu



31

Gödön árkülönbözetért hasonló adottságú,  kisebb gödi házra cserélem
vagy eladom alsõgödi, frekventált helyen, MÁV-állomás közelében levõ
lakóingatlanomat:
- Nagyon jól szeparált, külön udvarral rendelkezõ kétlakásos társasház

egyik lakóingatlana
- Csendes utcában levõ, nem fõútcáról nyiló ingatlanrész  
- A pihenést megfelelõen szolgáló, nem túl nagy, füvesített kert
- Két lakószint, mindkettõ 2,8 m-es belmagassággal
- 2x cca. 85 négyzetméter, két- vagy  többgenerációs családnak, vál-

lalkozáshoz
Földszinten: elõszoba, lakószoba (irodának, üzletnek megfelelõ), fürdõ-
szoba, falikút, garderobe, speiz, a konyha nyitott falszakasszal leválasztva,
egy légtérben az étkezõvel és nappalaival, terasz. Emeleten: két szoba, két
nagyobb félszoba, fürdõszoba.

Telefon: 06-20-355-0083; 06-30-489-7563

Cserélem - Eladom
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1 % KÉRÉS
Tisztelt adózók!

a Teljes Életért Alapítvány a 
Gödi TopHáz Speciális Otthonában 
élõ 220 fõ halmozottan sérült ember

rehabilitációját támogatja.
Kérjük adója 1 %-ával támogassa

munkánkat.
Adószámunk: 19180454-1-13

Köszönjük a segítséget:
A Teljes Életért Alapítvány Kuratóriuma
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805



BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

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

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés •

konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

ITAKO KFT. 2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116
Továbbra is várjuk régi és új

megrendelõinket!
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