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BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2007. évben is biztosítja az arra rászorulóknak a beiskolázási
támogatást. A kérelmezõ lapok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatalban, valamint az általános iskolákban. A
kérelmek leadási határideje: július 31.  A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke
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Az író, „polihisztor” Németh László gyermekei nagyon fontosnak tartják,
hogy édesapjuk, az iskola névadójának születésnapi ünnepségen képviseljék
a családot, „ahol édesapánk emléke fennmaradt” – hangsúlyozta Németh
Ágnes, majd elmondta: - Sokat tettünk és teszünk apánk irodalmi örök-
ségének ápolásáért. Idõnként ugyan megjelennek világirodalmi tanul-
mányai, írásai, de sajnos manapság egyre kevesebben olvassák regényeit. A
felsõgödi iskola nagyon szépen õrzi az emlékét, amit a mai megemlékezés is
meghatóan bizonyít.

KKÉ
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Németh László Nap
A tudós-író nyomdokain 

a sokszínû tudásért…
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Április 25-i ülésén fogadta el
a képviselõ-testület a 2006. évi
zárszámadást, illetve az errõl
szóló rendeletet. Ezt megelõzõ-
en, napirend elõtt, kötvény-kibo-
csátás lehetõségét vetette fel
Markó József polgármester. A
kötvény kibocsátásának pénz-
ügyi elõkészítése elkezdõdött, a
polgármester szerint, ez a pénz-
ügyi helyzet javítását szolgálná,
ezzel valamennyi hitel kiváltha-
tó lenne. A zárszámadás szerint,
a tavalyi évben az önkormányzat
költségvetésének bevételi fõösz-
szege 3 milliárd 762 millió, ki-
adási fõösszege 3 milliárd 521
millió forint volt, ebbõl a felhal-
mozási jellegû kiadás csaknem
715 millió. Az önkormányzati
bevételek 83,8 százalékra, a ki-
adások 78,4 százalékra teljesül-
tek. 

A Településellátó Szervezet
bevételi elõirányzatát 1 milliárd
680 millió, kiadását 1 milliárd
579 millió forintban rögzítette a
zárszámadási rendelet. A rende-
letet egyhangú szavazással hozta
meg a testület, és ugyancsak
egyhangúlag fogadta el a 2006.
évi költségvetés II. félévi, utóla-
gos módosítását is. 

Az ülésen módosította testület
a helyi adórendeletet. Mint dr.
Szinay József jegyzõ elmondta, a
közigazgatási hivatal alkot-
mányellenesnek tartotta a telep-
helyek négyzetméter alapú adóz-
tatását, ezért a települést három
kerületre osztva, különbözõ –
ezer, ötszáz és kétszáz forintos
alapmértékû - adótételeket álla-
pított meg a képviselõ-testület.
Így ugyanazt az adóterhelést ér-
ték el, és erre – mint a polgár-
mester mondta - nagy szükség is
van a jelentõs mûködési hiány
miatt. 

A képviselõ-testület döntött a
strandbelépõk árának emelésé-
rõl. A felnõttjegy ára 650 forint-
ról 800 forintra nõ, a diákok és a
nyugdíjasok az eddigi 400 forint
helyett 500-at fizetnek. Ezzel
együtt emelik az ott üzletet fenn-
tartó vállalkozók bérleti díját is.
A mintegy 3700 Gödkártya-tu-
lajdonos ötven százalékos ked-
vezményt élvez, és a nagycsalá-
dosokra is kiterjesztik a Göd-
kártya nyújtotta kedvezményt.
Ezzel valamennyi képviselõ
egyetértett, a jegyek árának eme-
lését viszont – miután
Pinczehelyi Tamás külön szava-

zást kért errõl – három tartózko-
dás mellett fogadták el. A meleg
vizû strand - az ülésen elfogadott
zárszámadás alapján – tavaly
nyereséges volt. A bevétel meg-
haladta a 60 millió forintot, a ki-
adás nem érte el a 47 milliót.

A város külterületén, a 070/3-
12, 28-29 és a 073/26-28 hely-
rajzi számú ingatlanokon kíván
villamosenergia-hálózatot ki-
építtetni egy kft., ám ezen a terü-
leten változtatási tilalom áll
fenn. A városfejlesztési bizottság
elnöke, Kovacsik Tamás által
elõterjesztett variációk közül a
képviselõ-testület azt a megol-
dást fogadta el, amely a tervezett
oszlopsort magánterületen, az
önkormányzati úttól három mé-
terre vezetné. 

Támogatási kérelemmel for-
dult a Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztéséért Közalapítvány az
önkormányzathoz, a gyermekna-
pi rendezvény lebonyolítására.
Voltak, akik fenntartásukat han-
goztatták ezzel kapcsolatban, és
voltak, akik bizalmat szavaztak
volna az alapítvány új vezetõsé-
gének. Végül, Kovacsik Tamás
és dr. Pintér György bizottsági
elnökök egyaránt úgy foglaltak
állást, hogy elszámolási kötele-
zettség mellett nyújtsanak támo-
gatást. Ezzel Markó József is
egyetértett, harminc napon belü-
li elszámolást javasolva, ezt egy-
hangúlag el is fogadta a képvise-
lõ-testület. 

Pinczehelyi Tamás felvetette,
hogy - a testület jóváhagyásával
- képviselõ is lehetne tagja a
közalapítvány kuratóriumának, s
ezzel betekintést nyerhetne az
önkormányzat az alapítvány
munkájába. Szegedi Sándor al-
polgármester szerint érthetõ a
testület elvárása a záros határ-
idõn belüli elszámolásra, ám a
bizalom alapfeltétele annak is,
hogy a vállalkozók újra támo-
gassák az alapítványt.

Markó József polgármester
volt az elõterjesztõje az egyesí-
tett kistérségi szociális intéz-
mény létrehozásáról szóló napi-
rendnek. Mint elmondta, az
egyesített szociális intézmény
létrehozásáról már folyt tárgya-
lás. Lenkei György elnök szerint
ugyan a kistérséget nem Gödnek
találták ki, de a közösen mûköd-
tetett ügyelet már mûködik.
Mikó Istvánné szerint a szociális
és gyermekvédelmi ellátás egy-

szerûbb és jobb kistérségi szin-
ten. Ez nem idegen a szakembe-
rektõl, hiszen a szakemberek
2005 óta együtt dolgoznak. Az
elõterjesztést egyhangúlag fo-
gadta el a testület. Elfogadta a
testület – egy képviselõ tartóz-
kodása mellett – a közbeszerzési
tervet is. 2007-ben kilenc közbe-
szerzést tervez az önkormányzat,
ebbõl négynek a tárgya építési
beruházás, mégpedig a Lenkey
utcai óvoda A-épületének felújí-
tása, a Nemeskéri út felújítása, a
Rozmaring utca, a Rómaiak útja
telekkialakítása, közmûvesítése,
valamint Göd-felsõnél parkoló
építés. A közbeszerzési tervben
árubeszerzés és szolgáltatások is
szerepelnek.

Az egyebek napirendi pont
keretében dr. Szinay József jegy-
zõ beszámolt arról, hogy nem ta-
lálnak másik megfelelõ helyet a
három mobilszolgáltató adótor-
nyának. Mint ismert, rendkívüli
ülésen javasolta a távközlési tár-
saságokkal kötött bérleti szerzõ-
dés felbontását Szabó Csaba bi-
zottsági elnök, jogszabálysértõ-
nek minõsítve az adótorony léte-
sítésével kapcsolatos szerzõdést.
Ugyanis, a területet – a sportpá-
lyát - már bérbe adta az önkor-
mányzat a sportegyesületnek. Ja-
vaslata szerint, a testület hatal-
mazza fel a polgármestert arra,
hogy folytasson tárgyalásokat a
bérleti szerzõdés módosításáról,
ha ez eredménytelen, akkor
mondja fel a bérleti szerzõdést.
Emlékezetes, hogy a képviselõ-
testület 2005. júniusában fogad-
ta el, hogy az adótorony a sport-
pályán épüljön fel, és 2006. júli-
usában megszavazta a sport-
egyesülettel kötött szerzõdés fel-
bontását. 

A mostani ülésen Pinczehelyi
Tamás azt javasolta, hogy - mi-
vel jegyzõkönyv tanúsítja, hogy
ez korábban elfogadható alterna-
tívának tûnt – ajánlják fel az Ilka
csárda alatti területet a mobil-
szolgáltatóknak az antenna meg-
építésére. Markó József polgár-
mester arról biztosította a testü-
letet, hogy a szolgáltatók is a
megoldást keresik, tehát vissza
kell vonni a korábbi rendeletet,
és felajánlani egy másik területet
a három mobilcégnek. A képvi-
selõk ezt egyhangú szavazással
el is fogadták.
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- Polgármester úr, most hogy
állnak a város pénzügyei?

- Eddig minden jogos számlát
ki tudtunk fizetni. A tavaly év vé-
gi bankváltással egyidejûleg meg-
nyílt lehetõségek révén az év vé-
géig biztosított a város mûködése.
Az örökölt hitelállomány terhét
azonban idõben egyenletesen el
kell osztanunk, mert a jelenlegi
magas törlesztések mellett nem
fedezhetõ a város mûködése pusz-
tán a bevételekbõl, ehhez további
hitelekre is szükség van! Tehát a
felvett hiteleket csak további hite-
lek felvételével tudjuk jelenleg
törleszteni.

- Milyen megoldás kínálkozik a
hitelállomány egyenletes elosztá-
sára?

- Kötvényt bocsátana ki a vá-
ros, melyet egy adott bank meg-
vásárol. Ennek bevételébõl kifi-
zetnénk a jelenlegi hiteleket, ame-
lyek mindenkori kamatánál ked-
vezõbb lenne a kötvény aktuális

kamata. E mellett, idõben egyen-
letesen elosztva kellene törleszte-
nünk a részleteket. Külön elõny
lenne, hogy a jelenlegi nagyszá-
mú hitel és több bank helyett csak
egyetlen banknál egyetlen törlesz-
tésünk lenne, ez jobban kezelhetõ
és mindenképpen olcsóbb is. A
konstrukció lehetõséget nyújtana
a pályázatokon való részvételhez
szükséges önrészek biztosítására
is. Jelenleg már folyik a szakmai
anyag elkészítése.

- Ezek szerint elképzelhetetlen a
mûködés hitel nélkül?

- A város jelenlegi felépítése,
mûködtetése hat-hétszáz millió
forint éves hiányt eredményez:
alaphelyzetben ennyivel több a
kiadási oldal, mint a bevételi.  El-
sõdleges oka, hogy az állam nem
ad elég pénzt a kötelezõ feladatok
ellátására. Ez párosul azzal, hogy
Gödön nincsenek nagy termelõ
üzemek, áruházak, melyek adója
bevételt jelenthetne. Az Állam-

kincstár is csökkenti az egyébként
járó támogatást a Samsung adó-
mentessége miatt, ami a tavalyi
évre száznegyven millió forint el-
vonást jelent! A jövõ évtõl viszont
a Samsungnak is kell iparûzési
adót fizetnie – az elvonás is meg-
szûnik –, javítva majd a helyze-
tünkön. Feltéve persze, hogy nem
változik meg idõközben az ipar-
ûzési adó szerkezete, nem köz-
pontosítják ezt az adónemet.

Maximális takarékosság

- Vannak terveik a több százmil-
liós hiány csökkentésére?

- Megoldás lehet például az in-
gatlanértékesítés, de erre eddig is
csak korlátozottan volt lehetõség.
Ami ingatlan jelenleg még városi
tulajdonban van, azt már nem sza-
bad eladni. Ugyanakkor törekedni
kell az ésszerû vásárlás és értéke-
sítés során elérhetõ bevételek kép-

zésére! Lehetne emelni a helyi
adókat is, de a lakosság terheit
sem szeretnénk tovább növelni.
Most minden területen maximális
takarékosságot kell alkalmaz-
nunk, valamennyi kiadási tételt
megvizsgálunk, és jelentõs össze-
geket sikerült eddig is megtakarí-
tani. Egyszerû példaként említhe-
tem, a polgármesteri hivatalban a
jogtárral való ellátás eddig 1,7
millió forintba került évente, most
egy olyan csomagot vettünk, amit
egy idõben öten használhatnak, és
az ára csak háromszázhatvanezer
forint évente. De mindez termé-
szetesen nem elég, szerkezeti vál-
toztatásokra is szükség lesz! A nö-
vekvõ lakosságszám következté-
ben ugyanis szûknek bizonyulnak
az óvodák, iskolák, egészségügyi
létesítmények. Ezek bõvítésének
forrásait is meg kell teremtenünk
a következõ években.

- Saját erõre, saját forrásokra
egy ideig nyilván nem számíthat-

nak. Akkor hogyan képzelik el a
további fejlesztéseket? 

- Valóban, saját forrásunk alig
van, saját erõbõl nem tudunk fej-
leszteni. Eddig több esetben pá-
lyázati pénz nélkül, saját erõbõl
hoztunk létre beruházásokat: pél-
da a teljes útépítés, a strand öltö-
zõjének építése. Vannak olyan be-
ruházások, amelyeket ugyan az
állam pályázati pénzzel támoga-
tott, de számunkra elõnytelen
mértékben, az üzemeltetés költsé-
gei pedig nagyon magasak: ilyen
az új bölcsõde és a sportcsarnok
is. A fejlõdés azonban nem állhat
meg! Olyan utakat is kell keres-
nünk, ahol a magántõke adja a
pénzügyi alapot, az önkormány-
zat a katalizátor szerepét tölti be
jelentõsebb pénzügyi hozzájáru-
lás és kockázatvállalás nélkül.
Természetesen továbbra is keres-
sük azokat a pályázati lehetõsége-
ket, ahol kis önrésszel van mód
szükséges beruházások elvégzé-
sére.

- Az utóbbi években megnõtt
Göd lélekszáma, és ez szinte kikö-
veteli az infrastruktúra
fejlesztését…

- A beruházók által szorgalma-
zott ingatlan-fejlesztések szinte
mindig lakosságszám növekedés-
sel is járnak. Ám ezután ilyet csak
akkor támogatunk, ha a befekte-
tõk átvállalják az általuk megjele-
nített lakosok igényeinek terheit.
Gondolok itt az óvodák, iskolák
bõvítésének, az ivóvíz- és csator-
nahálózat fejlesztésének költsége-
ire. A Temetõ-tábla esetében pél-
dául arra törekszünk, hogy egy
beruházó koordinálja a teljes terü-

letet, és lehetõleg szellõs legyen a
beépítés. Intõ példa az, ami az Oá-
zis lakóparkban végbement – a
telkek elaprózása! Ezt a folyama-
tot a továbbiakban minden esz-
közzel megakadályozzuk. Szeret-
nénk elérni, hogy a lakások mel-
lett kellõ mértékben legyenek
közterületek, intézményi terüle-
tek, és a lakások mellett az ide-
genforgalmat szolgáló épületek is
jelentõs arányban jelenjenek meg.

Át kell alakítani a város mû-
ködtetésének struktúráját

- Ezek pedig már az önkor-
mányzat bevételeit is növelnék?

- A városi tulajdonú termálfür-
dõ esetében olyan komplex meg-
oldás felé haladunk, amelynek ke-
retében – a strand felújítása mel-
lett – egy korszerû egészségügyi
létesítmény is létrejönne, helyben
biztosítva járóbeteg-ellátást pol-
gáraink számára. A tervek szerint
a létesítményben a város is tulaj-
donos lenne, részesülve annak
eredményes mûködésébõl. Támo-
gatjuk a Kossuth térrel szembeni
épületegyüttes lebontását és újra-
építését. Az új épületben vendég-
lõ, posta, irodák, élelmiszer áru-
ház kap majd helyet. Ezek a beru-
házások a város szépülésén túl a
szolgáltatások bõvülését és kézzel
fogható adó-bevételeket is hoznak
majd magukkal.

- Mint remélhetõleg  az ásvány-
víz palackozása is. Igaz, hogy
több vállalkozás is pályázik a pa-
lackozásra?

- Így igaz, ezek közül a legjobb
kondíciókat kínálót fogjuk támo-
gatni. Jelenleg a vízjogi engedé-
lyek megszerzése folyik. Az el-
múlt négy évben errõl, az enge-
dély megszerzésrõl a város akkori
vezetése megfeledkezett, eladta
volna a nem létezõ vizet. Ma már
nehezebb az engedélyeztetés, mi-
vel azóta több környezõ település
is belépett a vizet igénylõk köré-
be.

- Ha az új bölcsõde átadásra
kerül, mi lesz a régivel?

- Ha mindkettõ használatban
marad, akkor évi negyven millió
forinttal megnõnek a város kiadá-
sai. Ennek fedezetére keressük a
megoldásokat. Igény természete-
sen lenne mindkettõre, mert az
Oázisban levõ bölcsõde megkö-

Fél évvel az önkormá
Interjú Markó 

Fél éve új testület és új polgármester irányítja a várost, meglehe-
tõsen nehéz körülmények között. Arról, hogy a kialakult helyze-
tért kit terhel felelõsség, szinte folyamatosak a viták. A helyzet
azonban az, hogy a település mûködtetése ebben az évben is több

Markó József polgármester

A sikerhez kemény edzésen át vezet az út
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zelítése nem lesz egyszerû.  Ha a
régit nem tudjuk fenntartani, ak-
kor a közlekedést meg kell olda-
nunk a felsõi állomás és az új böl-
csõde között. Ez év végéig min-
denképpen használatban marad a
régi is, a továbbiakat pedig a
pénzügyi lehetõségek fogják el-
dönteni.

- Az anyagi gondok hogyan
érintik a közterületek fenntartá-
sát, a környezet védelmét?

- Az eddigi színvonalat min-
denképpen meg kell õriznünk és
elõre kell lépnünk azokon a terü-
leteken, ahol nem a pénz a meg-
határozó! Számos kitûnõ példát
láthatunk városszerte, ahol a pol-
gárok a házuk elõtt is példás ren-
det tartanak. De sok helyen látha-
tóak engedély nélkül telepített, a
közlekedés rendjét zavaró sövé-
nyek, kõ és vas szegélyek, elha-
nyagolt, a kilátást akadályozó
gyümölcsfák. Ha ezek miatt bal-
eset történik, az ingatlan tulajdo-
nosa is bajba kerülhet. Nemrégi-
ben kapott egy év felfüggesztett
börtönbüntetést az a gödi lakos,
akinek a háza elé kitett szegély-
kövek miatt a lehúzódó gépkocsi
utasai sérüléseket szenvedtek. Az
önkormányzat vonatkozó rende-
letét közölni fogjuk a Gödi Kör-
képben, és felkérjük a lakosokat
annak betartására. Sajnos, a kül-
területeken újból megjelent az il-
legálisan lerakott hulladék. Már
szervezzük a következõ városi
akciót, amelynek keretében, a
következõ tavasszal, megismé-
teljük a három évvel ezelõtti, ak-
kor országos hírre szert tett külte-
rületi takarítást. 

- Milyen lényegesebb változá-
sokra, fejlesztésekre számíthatunk
még az idén?

- Dolgozunk a felsõi vasúti át-
járóban létesülõ gyalogos átjáró
megvalósításán. A napokban elké-
szül a Nemeskéri út jelentõs sza-
kaszán az új burkolat, a jelenlegi
ugyanis már életveszélyes volt. A
munkálatokat a gödi illetõségû
Penta végzi. A további szakaszra
is benyújtottuk a pályázatot, eh-
hez az önrészt remélhetõleg tud-
juk majd biztosítani.  A
Swietelsky útépítõ céggel, az el-
számolás keretében, megállapod-
tunk: mérsékelt városi kiegészí-
téssel rövidesen további utcákra is
burkolat kerül. Ezek a Vasút utca,
Sajó utca, Alagút utca az alagút és

a kettes fõút között, valamint a
Cserfa utca. A testület ezt a meg-
oldást egyhangúlag támogatta.
Kisebb jelentõségû, de fontos,

hogy kerékpártárolókat állítunk a
vasútállomások mellett. A piaris-
tákkal való együttmûködés kere-
tében padokat és szemeteseket he-
lyezünk ki városszerte. Folyik a
gyalogos-átkelõhelyek tervezteté-
se is. Ez évben a forráshiány miatt
azonban legfeljebb egy helyen
tudjuk kiépíteni. Közlekedési táb-
lák és tükrök kihelyezésével te-
szünk lépéseket a balesetek szá-
mának csökkentése érdekében.

A racionális szakmai vitákat
támogatom

- Közben sor került két, a képvi-
selõ-testület munkáját érintõ vál-
toztatásra is: megváltozott az
ülésrend és a hozzászólások rend-
je a képviselõ-testületi ülésen. Mi-
ért volt ezekre szükség?

- Az ülésrendrõl a testület az ér-
vényes Szervezeti és Mûködési
Szabályzat szerint rendelkezett,
egyhangú szavazással. Alapvetõ
oka az a két képviselõ közötti bé-
kétlenség volt, amely már kezel-
hetetlenné vált. Több levelet is
kaptam, amelyben amellett, hogy
elítélték a történéseket, engem tet-
tek felelõssé az esetlegesen kiala-
kuló tettlegességért. Ezt a konflik-
tust oldottuk fel az új ülésrenddel.
A napirend elõtti hozzászólásokat
pedig a testület önvédelembõl he-
lyezte át az egyebek napirend ke-
retébe. Célja az volt, hogy az ülés

elején gyakran kialakuló parttalan
okfejtéseket és a szereplési vágy
kielégítését az érdemi munka utá-
ni idõre toljuk el. 

- Nem gondolja, hogy a döntés-
sel bizonyos értelem kordába zár-
ták a képviselõi szólásszabadsá-
got? 

- Ezt nem gondolom. Bárme-
lyik képviselõ kifejtheti a vélemé-
nyét a képviselõ-testületi ülésén, a
helyi sajtó és televízió teret ad a
nézetek, a gondolatok ütközteté-
sére. Polgármesterként támoga-
tom, sõt kezdeményezem az ész-
szerû, racionális szakmai vitákat,

melyek a város fejlõdését, Göd ja-
vát szolgálják. Döntésünkkel az
eddigi helytelen folyamatot kí-
vántuk megfordítani, mi elsõdle-
gesen az érdemi munkára, a tele-
pülés életét, mûködtetését megha-
tározó lényeges kérdésekre sze-

retnénk koncentrálni.    
- Most zajlik az a közbeszerzési

eljárás, melyet a Gödi Körkép ki-
adására és szerkesztésére írtak ki.
Mint a lap eddigi kiadója - a helyi
médiumok szerepérõl és mûködé-
sérõl érintettség okán – kizárólag
az olvasók kérdését tolmácsolom:
„Ez azért volt szükséges, mert a
város új vezetõi elégedetlenek vol-

tak az újsággal, vagy más szem-
pont is szerepet játszott döntésük-
ben?”

- Nem errõl van szó. Amikor
az Ön cége elnyerte a Gödi Kör-
kép kiadói és fõszerkesztõi jogát,
akkor a pályázat lebonyolítása
szabálytalan volt. Emiatt másfél
millió forintra büntették meg a
várost, amit ki is kell fizetnünk.
A hiba az volt, hogy az önkor-
mányzat mellõzte a közbeszerzé-
si eljárást. Nem titkolt szándé-
kunk, hogy az eddigi – kiadói és
fõszerkesztõ – feladatok ellátásá-
ra, az általános forgalmi adóval
együtt kifizetett évi tizenegy mil-
lió forint helyett kisebb költségû
újságot hozzunk létre. Ehhez
azonban közbeszerzési eljárás
szükséges. Ez történik most. Az
újság értékes, hagyománya van,
színvonalas kiadvány, bár az
igaz, hogy a szerkesztést, a tartal-
mi arányokat esetenként nem tar-
tottuk átgondoltnak.

- Végül, visszatérve a város
gazdasági helyzetére, utalnék a
város volt alpolgármesterének a
Naszály címû újságban megjelent
nyilatkozatára, amelyben megle-
hetõsen negatívan ítélte meg a je-
lenlegi városvezetés tevékenysé-
gét. Ön szerint jogos-e a kritika?

- A volt alpolgármester, aki je-
lenleg is MSZP-pártelnök, stílsze-
rûen akkorát lódít saját választói-
nak, mint a Naszály. Lehet, hogy
Vácon elhiszik a bizonyítvány
magyarázását, de Gödön erre
nincs esélye. Persze a Naszály
csak egy pártlap, és mint pártjuk
vezére mondotta volt: „Teljesen
világos volt, hogy amit mond-

tunk, az nem volt igaz…és köz-
ben egyébként nem csináltunk
semmit négy évig”. Gödön azért
jobb a helyzet, csináltak hasznos
dolgokat is, de sajnos számos
olyat is, amit talán mégsem kellett
volna.

VETÉSI IMRE

FOTO: KESZIPRESS

nyzati választás után
 József polgármesterrel

százmillió forintos hiányt eredményez. De a fejlesztés ennek elle-
nére sem állhat meg, az ugyanis egyenlõ lenne a visszafejlõdéssel,
leépüléssel. A jelenlegi helyzetrõl, a kiútról, a lehetõségekrõl kér-
deztük a város polgármesterét, Markó Józsefet.

A napokban elkészül a Nemeskéri út jelentõs szakaszán az új burkolat

A héten birtokba vehetik az új öltözõt a fürdõzõk
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Egy országossá vált alapítvány 

ALámpás ’92 Közhasznú Alapítvány idén szep-
temberben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
Alapítványunk a fogyatékossággal élõ hátrányos
helyzetû, család nélküli fiatalok felkarolását vállal-
ta fel a ’90-es évek elején abból az indíttatásból,
hogy az akkori ellátási módok nem emberközpon-
túak, az intézmények a társadalomtól elzárt formá-
ban és helyeken jelentek meg.

Az Alapítvány elnök asszonya, Makrai Józsefné
néhány vállalkozó szellemû, szociálisan érzékeny
fiatal társaságában nyári táborokat szervezett inté-
zetben élõ sérülteknek. Ebbõl a kezdeményezésbõl
indult el az alapítvány, ahol kiscsoportos lakóottho-
nokban helyezték el a fogyatékkal élõket.

Mára országos méretûvé nõtte ki magát szerve-
zetünk, és három intézményi típusban biztosít sza-
kosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatást 121 fõ
számára: Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona, Csa-
ládok Átmeneti Otthona, Utógondozó Otthon,
ezek az intézmények Gödön, Budapesten, Csömö-
rön, Valkón, Bakonykutiban, Érden találhatók.

Fejlesztés, munkahelyteremtés, 
hagyományõrzés

1999-ben szervezõdött a Lámpás Rehabilitációs
és Szolgáltató Bt. a Lámpás ’92 Alapítvány segít-
ségével, és a fogyatékkal élõk foglalkoztatását, el-
látását tûzte ki céljául. Ma négy telephelyen 31 fo-
gyatékkal élõ – értelmi fogyatékos, mozgássérült,
hallássérült – személyeknek biztosítunk munkahe-
lyet, ellátást, fejlesztõprogramokat megfelelõ szak-
emberek segítségével. Ezen felül a helyi lakosok
közül csökkent munkaképességûeket is alkalma-
zunk a mûhelyekben, ezáltal is csökkentve a tér-
ségben lévõ munkanélküliek számát. 

Pályázatok segítségével hoztunk létre Magyar-
országon eddig egyedülálló kis vegyesboltokat,
ahol egészséges eladók mellet fogyatékkal élõ fia-
talok dolgoznak. Továbbá mûködtetünk szintén pá-
lyázati támogatás segítségével hagyományõrzõ, kis
kézmûves mûhelyeket, amelyeknek iparmûvészeti
jellegû termékei hazai nemzetközi kiállításokról és
külföldrõl is díjakat hoztak el. 

A sérültek által elõállított termékek nem csak
egyszerûen tárgyak, hanem a népmûvészet és egy-
ben nemzeti kultúránk sajátos része, amely ötvözi
a praktikumot és az esztétikumot.

A Valkón található mûhelyben többek között
gyékényfonással és üvegfestéssel, Gödön szõnyeg-
szövéssel foglalkoznak gondozottjaink. 

Támogató szolgálatok

2005-ben újabb szolgáltatással bõvült az alapít-
vány, létrejöttek a Támogató Szolgálatok, melyek
célja a fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakó-
környezetében történõ segítése, életvitelének meg-
könnyítése elsõdlegesen a lakáson kívüli (köz)szol-
gáltatások elérésének segítségével, valamint önál-
lóságának megõrzése mellett a lakáson belüli spe-
ciális segítségnyújtás biztosítása.

A Támogató Szolgálat révén, a fogyatékkal élõ
emberek aktív közremûködésével hozzájárulunk
az esélyegyenlõség megteremtéséhez, életminõsé-
gük javításához, személyi szükségleteik kielégíté-
séhez a fizikai, egészségügyi ellátás, mentális gon-
dozás és foglalkoztatás által.

Ennek megfelelõen igyekszünk a fogyatékos
emberek érdekeit, igényeit lehetõségeinkhez mér-
ten kielégíteni Gödön, Dunakeszin, Csömörön,
Nagytarcsán, Valkón és környékén.

Laurus Gála és Laurus Díj
a segítõk ajándéka

Nem titok, hogy a Lámpás ’92 Alapítvány –
mint minden más, hasonló szervezet hazánkban –
anyagi gondokkal küzd, ezért minden támogatást,

adományt szívesen veszünk. Támogatóinknak
minden évben megrendezzük a Laurus Gálát. So-
káig gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk köszö-
netet mondani a sok segítségért, ezért találtuk ki,
hogy kulturális keretek között megajándékozzuk
támogatóinkat, így létrehoztuk a Laurus Díjat. Ta-
valy Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök segítsé-
gével a váci Püspöki Palotában rendeztük meg a
Laurus Gálát, ahol a résztvevõk fiataljainkkal is
megismerkedhettek. Dr. Beer Miklós püspök évek
óta figyelemmel kíséri munkánkat (többször elláto-
gatott lakóotthonainkba) és törekvéseink mellé áll
mind erkölcsi, mind anyagi támogatás formájában.

Több éves hagyomány az alkotó táborunk meg-
szervezése, ahol sérült fiataljaink és meghívott mû-
vészek tevékenykednek. Integrált mûvésztelep ke-
retein belül a lakóotthonok sérült fiataljai ép és
egészséges festõmûvészek mellet alkothatnak, fej-
lõdhetnek. Tavaly Esztergomban voltunk, a tábor
keretében készített munkákból 2006. õszén két
újabb kiállítást szerveztünk „Ház” címmel Buda-
pesten, a Magyar Írószövetség székházában, majd
Gödön a József Attila Mûvelõdési Házban. Az al-
kotások nagy elismerést kaptak a látogatóktól.

Ezzel az eseménysorozattal hagyományt kívá-
nunk teremteni és ebben az évben – Markó József
polgármester felajánlása és a képviselõtestület se-
gítsége révén – Gödön, a Dunapart Nyaralóházak-
ban rendezzük meg a mûvészeti tábort. Az itt szü-
letett alkotásokból, továbbá a díjnyertes képekbõl
ismételten, neves személyiségek bevonásával kiál-
lítást ill. vándorkiállítást kívánunk szervezni. Gödöt
tartjuk központunknak, hiszen innen indítottuk el
táborainkat, lakóotthonainkat és találtunk olyan fi-
atalokat, akik elkötelezetten segítik, fejlesztik sérült
fiataljainkat, hogy teljes értékû emberként éljenek. 

Elérhetõségek:

Lámpás ’92 Közhasznú 
Alapítvány
2132 Göd, Mátyás u. 34.
Tel.: 06-1-239-6690

Reimann Adrienn 
Támogató Szolgálat – Göd
2132 Göd, Pesti út 
Tel.: 06-70-984-5495

Dr. Cseresnyés Ernõ 
Támogató Szolgálat - Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Iskola u. 8.
Tel.: 06-70-381-6455

BITSKEY JÚLIA

DUNAKESZI

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

15 éves a Lámpás

Polostyák Zoltán

Jézusom köszönöm
Jézusom köszönöm, hogy megszülettem
Hogy bensõ értékekkel ajándékoztál meg engem
Olyan nagy öröm, hogy közösségben élek
Odafigyelek társaimra és mindenkit Szeretek.

Jézusom köszönöm, amikor vidám vagyok
Nekem is könnyebbek a szürke hétköznapok
Örül a szívem, ha sok jót teszek
Számomra nincsenek üres szavak, ígéretek.

Jézusom köszönöm, hogy cél van elõttem
Akadályokkal tûzdelve, de veled el kell érnem
Közösen összefogva gyõzzünk a rossz felett
Mert van egy erõ, amely mindennél nagyobb.

Ez pedig a: Szeretet!
Kelt: 2006. 4. hó 26-án.

Beer Miklós püspök, 
Göncz Árpádné és Makrai Józsefné

Polstyák Zoltán saját versét szavalja
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Éppen tíz éve, hogy a nemzeti
összetartozás, az anyaország ha-
tárain kívül élõ magyarság kultu-
rális és szociális támogatása, a
tartalmas együttmûködés kiszéle-
sítése érdekében testvérvárosi
szerzõdést írtunk alá az erdélyi
Nagyvárad melletti Hegyközcsa-

tárral. A kulturális, a sport-, a mû-
vészeti kapcsolatok bõvítését, az
európai népek közösségének
megismerését szolgálja - az
ugyancsak 1997-ben – a Dél-
Franciaország béli Marignane-al
aláírt testvérvárosi szerzõdés –
utal a kapcsolatok kezdetére Dr.
Bognár László alpolgármester. 

– Öt év elteltével egy újabb ha-
táron túli magyar településsel, az
ukrán Jánosival testvérvárosi
szerzõdés formájában is megerõ-
sítettük a két település önkor-
mányzata és polgárai között létre-
jött baráti együttmûködést. Ezek-
ben a napokban, május 19-én pe-
dig a svájci Monthey fõterén írta
alá Markó József polgármester úr
és a vendéglátó város elnöke,
Fernand Mariétan úr a testvérvá-
rosi megállapodás francia válto-
zatát. A magyar változatot au-
gusztus 20-án, nemzeti ünnepün-
kön látják el kézjegyükkel a pol-
gármester urak Gödön. 

Hogyan jött létre a kapcsolat a
svájci várossal?

- A testvérvárosi kapcsolatok
története egészen a II. világhábo-
rú utáni idõszakra nyúlik vissza.
A háború ütötte sebek begyógyí-
tására, Nyugat-Európa közös jö-
võje érdekében jöttek létre a test-
vérvárosi kapcsolatot. Monthey
ekkor alakított testvérvárosi kap-
csolatot a németországi Tübin-

gennel, az olaszországi Ivreával
és a luxemburgi Diekirchhel.  Ma
hasonló helyzetben van Európá-
ban: a nagyhatalmak által sokáig
megosztott Kelet- és Nyugat-Eu-
rópának újra fel kell fedeznie,
meg kell ismernie egymást, és
kölcsönös megbecsülésre alapoz-

va újra kell teremteniük a konti-
nens egységét. Ezért döntött úgy
Monthey önkormányzata, hogy
testvérvárost keres magának va-
lamelyik kelet-európai ország-
ban. Az elhatározásról cikk jelent
meg a Nouvelle Gazette de
Hongrie 2005 októberi lapszámá-
ban Christian Fessard Monthey-i
képviselõ, a testvérvárosi bizott-
ság elnöke tollából. Így kezdõdött
Göd és Monthey kapcsolata, a két
város polgármestere már kölcsö-
nös látogatáson ismerkedett a
szövetségre lépõ várossal és ön-
kormányzatával.   

- Az olvasóknak hogyan tudná
bemutatni Monthey-t?

- Monthey a Genfi-tótól 17-20
km-re, a 800-1000 méter magas-
ságban helyezkedik el a hegyek
között. Tizenötezer lakosa van,
világszerte ismert Monthey vegy-
ipara. Több cég telepítette oda
gyártási egységeit, köztük a világ
vezetõ agrokémiai cége, a
Syngenta, a kiváló minõségû pig-
menteket gyártó Ciba Spécialités
Chimiques és az epoxi-gyanták
gyártására specializálódott
Hustmann Advanced Materials.
Noha Monthey nem turisztikai
központ, de a várost körülvevõ
hegyi települések, Champéry,
Villars és Leysin azonban annál
ismertebb. Val d’Illiez az egyik
kapuja Európa egyik legnagyobb

síparadicsomának, mely a „Nap
kapui” (Portes du Soleil) nevet
viseli, és a francia-svájci határvi-
déken található. Harminc kilomé-
terrel északra, a Genfi-tó partján
terül el a svájci Riviéra,
Montreux-vel. A munka mellett
Monthey a kultúra iránt is elköte-
lezett: a városi színház egyike a
régió legszebb színházainak. Az
egész országban híres a
Monthey-i karnevál, amelyben a
Monthey-i lakosok játékos, vic-
ces természete nyilvánul meg.

- Göd mit vár az új testvérváro-
si kapcsolattól?

- Természetesen ugyanazt,
mint a másik háromtól. Egymás
kultúrájának, hagyományainak,
az ott élõ emberek gondolkodásá-
nak megismerését. Talán egy ki-
csit azt is, amit a szerényebb lehe-
tõségekkel rendelkezõ
Hegyközcsatári és Jánosi remél
Gödtõl, hogy a tehetõsebb város
lehetõségei szerint segíti, támo-
gatja testvérvárosát. Göd például
abban segít Hegyközcsatárinak,
hogy felújítottuk a polgármesteri
hivatal tetejét, számítógépeket
ajándékoztunk. Igyekszünk kö-
zös pályázatokkal részt venni az
uniós kiírásokon. Mi is valami
hasonló támogatást, információ-

és ötletcserét remélünk a közis-
merten jó gazdasági helyzetben
lévõ Svájc egyik elismert városá-
tól, Monthey-tõl. A kétoldalú ér-
dekeket szolgáló kapcsolatok ke-
retében szeretnénk, ha Göd ter-
mészeti kincseit, turistacsalogató
Duna-partját, termálfürdõnket, az
Európa-színvonalú Pólus Palace
golfpályáját, turisztikai és ide-
genforgalmi nevezetességeinket a
Monthey-i polgárok mellett a tõ-
keerõs befektetõk is felfedeznék.  

- Göd méltán lehet büszke a vá-
ros határokon túl is elismert gaz-
dag kulturális, mûvészeti, sport-

és közösségi életére. A város pol-
gárait és önkormányzatát az új
iránti nyitottság és fogékonyság
jellemzi – nyilatkozta tavalyi láto-
gatásunk során Marignane pol-
gármestere. 

- Õszintén örülünk az elisme-
rõ szavaknak. Büszkén mondha-
tom, hogy a város polgárai és a
mindenkori önkormányzat való-
ban õszinte kíváncsisággal és ér-
deklõdéssel közelít testvérváro-
saink polgáraihoz. Azonban azt
is fontosnak tartom hangsúlyoz-
ni, hogy ezeket a kapcsolatokat
nagy tapintattal kell kezelnünk,
nem szabad túlfeszíteni az éven-
te ismétlõdõ oda-visszautazá-
sokkal. Mi azt valljuk, nem
hagyhatjuk, hogy az éves talál-
kozásokkal „kiégjen” az együtt-
mûködés. Sok család már baráti
kapcsolatot ápol, akik személyes
találkozásaik és az Internet se-
gítségével szinte naponta érint-
keznek egymással. Szerintünk az
sem gyengíti az együttmûködést,
ha az önkormányzati protokoll-
látogatásokat két-háromévente
tartjuk. 

- A jubileumi évfordulók meg-
ünneplésére és az új együttmûkö-
dés aláírására külön rendez-
vénnyel készülnek?

- Igen. Mint már utaltam rá, au-
gusztus 20-án, Gödön szentesít-
jük a Monthey városával aláírt
együttmûködésünket. Az ünnep-
ségre meghívjuk a tízéves test-
vérvárosi kapcsolatot ápoló
Hegyközcsatárit és Marignane-t,
valamint az ötéves évfordulót ün-
neplõ Jánosit is. Maradandó, szép
ünnepséget szervezünk, melynek
költségfedezetét reményeink sze-
rint a jubiláló testvérvárosok tá-
mogatására kiírt uniós pályázaton
sikerül elnyernünk. 

VETÉSI IMRE

Göd új testvérvárosa a svájci Monthey
A négy testvérváros jubileumi találkozóját augusztus 20-án rendezi a város

A város madártávlatból

A svájci kisváros fõtere
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A programsorozaton készített rajzokat, tár-
gyakat kiállítva zárta kapuit a Duna-parti If-
júsági Alkotóházak nevet viselõ nyári napkö-
zi tábor 2006-ban. Mikó Istvánné, az Alap-
szolgáltatási Központ vezetõje beszédében
akkor egy kísérletrõl szólt:

– Olyan nyári napközis tábort szerettünk
volna a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársaival megszervezni – a köz-
pont égisze alatt –, ami valóban örömet és ki-
kapcsolódást nyújt a gyermekeknek. Sokrétû
szórakozási, összetett fejlesztési lehetõséget
kívántunk nyújtani számukra. Sikerült, na-
ponta 35-40 gyerek jött hozzánk, hat hét alatt
80 gyerek fordult meg itt. A helyszín ideális
volt, a Duna-parton közösségi park alakult a
tábor megrendezéséhez. A családban nem
tudnak így foglalkozni a gyerekekkel, otthon
nincs idõ ennyit együtt lenni. Itt még az isko-
lában nevelési-problémás gyerekkel sem volt
gond, oly sok lehetõségbõl választhattak sza-
badon – és semmi sem volt kötelezõ!

Most hozzáteszi, hogy a múlt évben saját
anyagi hátteret úgy teremtettek, hogy 350
ezer forintot pályázaton nyertek a Mobilitás
Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodán keresztül az Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztériumtól. 

-Sajnos, az idén még ki sem írtak ilyen jel-
legû pályázatot – panaszkodik, ám akinek
kell, köszönetet mond:

-Köszönjük a városnak és a szociális bi-
zottság elnökének, Lenkei Györgynek a tava-
lyi támogatást, tõlük 110 ezer Ft-hoz jutot-
tunk. Köszönjük Pincze-helyi Tamás akkori
alpolgármesternek, hogy segített a terület
rendbetételében és abban, hogy a közparkot
használhattuk. A sportbizottságtól 35 ezer Ft-

ot pingpong-asztalra, az oktatási bizottságtól
30 ezer Ft-ot kirándulásokra kaptunk. Sajnos,
az idén elsõsorban csak a „hazai forrásokra”
hagyatkozhatunk. Szeretnénk idén is jól mû-
ködni, és még több általános iskolást bevonni
a tartalmas nyári pihenés-szórakozásba. Az
anyagi háttér azonban csak rövidebb ideig
tartó tábort tesz lehetõvé. 

Mikóné Éva végül, de nem utolsó sorban a
gyerekekrõl és kollégáiról nyilatkozik:

– A csodálatos munkák jelentik azt, hogy
valóban jól érezték magukat a „táborlakók”,

aktívan, jól pihentek, szórakoztatok. Idén is
szeretettel várjuk õket! Felsorolta családsegí-
tõs munkatársait, akik egész nyáron fáradoz-
tak a megvalósítás érdekében, s akikre na-
gyon számít. Családsegítõsök voltak: Gyuris
Irén, Pusztainé Mészáros Viktória (pszicholó-
gus, babaház, akadályverseny szervezése),
Válóczi Petra Katalin (kiállítás-rendezés).
Gyermekjólétiek: Babirák Éva (kézmûves
foglalkozás, szalvétatechnika kiáll) és
Szurominé Liptai Györgyi (csoportvezetõ).
Kolonics Tamás családsegítõs csoportvezetõ
végezete a benyújtott pályázati anyagok meg-
írását, összeállítását. Õt a többiek a „foci pro-
jekt” vezetõjeként aposztrofálták, aki szerint
„motiválni kell a gyerekeket”. Eredménykép-
pen a srácok mozgáskoordinációja is sokat
fejlõdött, kitartóbbak lettek a nagy csatározá-
sok alatt. 

Az igazgató asszony kiemelte a külsõ segí-
tõk jelentõségét, hiszen sok gondot vettek le
a vállukról. A Németh László iskola igazgató-
nõje, Lukács Istvánné segítségeképp térítés-
mentesen használhatták az iskola ebédlõjét.
Az idén szerencsésebb lesz a helyzet, a hely-
színen tudnak majd ebédelni a gyerekek. 

A Napos Oldal nyugdíjas klub tagjai, Far-
kas Györgyné Ani néni, Lõrincz Gáborné Jut-
ka néni, Nagy Miklósné Ica néni és Nagy
Zoltánné Gyöngyi néni (szervezésében) és
nagyobb diákok– Juhász Zsuzsanna, Mikó Il-
dikó, Skultéti Karolina és Volentics Bea – nyi-
tottak reggelente, az étkeztetés folyamatossá-
gát biztosították, és a konyhában segédkez-
tek. A Lámpás ’92 Alapítvány személyi segí-
tõvel biztosította a mindennapi gyermekfel-
ügyeletet. A helyi Vöröskereszt, Frey
Lászlóné Gizike kezdeményezésére, üdítõital
adománnyal járult a gyerekek égészségének

megõrzéséhez szükséges
”folyadékpótláshoz”. Erre
nagy igény mutatkozott a
Turtóczki Edit sportfelelõs
által szervezett sportnapok,
illetve a Tamás bácsival
mindennap megvívott foci-
meccsek során.

Huszár Erika drámaszak-
köre nagyon kedveltnek és
sikeresnek bizonyult. Deli
Éva és Fülöpné Apáthy Eri-
ka kreatív foglalkozásokat
vezettek (fakanál-, guriga-,
kúpbáb, origami/hajtogatás
és nagyméretû közös raj-
zok). Csiky Lóránt és felesé-
ge, Sári Adél vezetésével né-
pi játékok készültek. A fog-
lalkozások eredményeit lát-

hattuk is a helyszínen, amikor a táborzáró
akadályverseny díjait is kihirdette és átadta
Viki néni azon a zsúron, ahova már vendége-
ket is hívtak a táborosok.

A vendégek megállapíthatták, hogy „Sike-
res, jó közösség alakul majd ki, nem volt hiá-
bavaló a munka! A kis házak is jó szolgálatot
tettek, és nem a lebontásukon kell gondol-
kodni, hanem megteremteni a feltételét, hogy
minél jobban szolgálják a közösséget. Olyan
kezdeményezés tanúi vagyunk, amit folytatni
kell, hiszen sokan és jól érezzék magukat!” 

Lenkei György a pillanatokról beszélt, me-
lyeket el kell raktározni: „Az ilyen sikerekbõl
lehet erõt meríteni: megoldották, hogy azok a
gyerekek is jól érezhessék magukat, akiknek
nem lett volna igazi nyári idõtöltésük. – Ami-
kor meglátogattam õket, azt hittem, a gyerek-
koromban megismert „nyári táborba” me-
gyek. Más fogadott, ez nagyszerû buli volt.
Remélem hasonló lesz az idei is! 

KISS-KÁSA ÉVA

Duna-parti napközi
Alkotótábor, hogy élménydúsan teljen a nyár

- A szociális ellátás szervezésében mosta-
nában sok újdonságról szerezhettünk infor-
mációt. Melyek ezek?- kérdeztem Mikó
Istvánnét, az Alapellátási Központ vezetõjét.

-Az alapellátás pillanatnyilag még ugyan-
úgy történik, mint 2006-ban.

Az idõsellátás Alsógödön, a Teleki Pál ut-
cában folyik, a családsegítõ és a gyermekjólé-
ti szolgálatok Felsõgödön, az Ady Endre úti
épületben mûködnek. Vannak azonban válto-
zások is: Bevezettünk alternatív ellátási for-
mákat, mint az álláskeresõk klubja, az adós-
ságkezelés. Ingyenes jogsegélyszolgálat mû-
ködik minden hó 2. és 4. hétfõjén 16.30-tól
18.00-ig Felsõgödön.Agyermekjóléti szolgá-
laton belül kapcsolatügyeletet tartunk az el-
vált szülõket és gyermekeiket érintõ láthatás
elõsegítésére – így a szülõk akár nem is talál-
koznak egymással. Elõzménye ennek az a
mediátori szolgálat, mely pl. már a válás elõt-
ti konfliktusok megoldásához közvetít a felek
között.

Újdonság az iskolai szociálismunka – a két
általános iskolában és a piarista szakiskolában
vagyunk jelen –, a gyerekek is megkereshetik
a gyermekjóléti szolgálatos kolléganõnket
gondjaikkal. Legfrisebb szolgáltatásunk az if-
júsági klub, a Dunapart Üdülõ színháztermé-
nek elõterében hetente 2x, kedden és
csütürtökön du. 2-tõl este 6-ig várjuk a gyere-
keket, fiatalokat. Különbözõ foglalatosságot
találhatnak maguknak, játszhatnak – a külsõ
udvari részeket is használhatják. Ennek foly-
tatása lesz az idén is megvalósuló napközis
tábor. 

Új kezdeményezésünk a Biztos kezdet
klub. Szeretnénk létrehozni mi is Gödön egy
országos hálózat részeként. Ferge Zsuzsa szo-
ciológus vezeti a projektet, melyhez a gyer-
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Június közepén kicsengettek
az iskolákból, sokan nem tud-
ták, mit kezdjenek a hirtelen jött
szabadságukkal, viszont szeret-
ték volna közösségben haszno-
san és izgalmasan eltölteni a na-
pokat. Erre nyújtott lehetõséget
a Duna-parti Ifjúsági Alkotóház. 

A hat hét  alatt mintegy 80
gyerek fordult meg a táborban,
átlagosan naponta 30-40-en vet-
tek részt a foglalkozásokon. A
skacok életkora széles skálán
mozgott: az elsõstõl a nyolcadi-
kos korosztályig, mindezért sok-
rétû, változatos programokkal
találkozhattak.

A nap reggel 9-kor indult és
mindegyik mást-mást tartoga-
tott. Alkotói napok voltak min-
den hétfõn és csütörtökön: itt
gyerekek nemezbõl készíthettek
labdát, képet, karkötõt, készít-
hettek ördöglakatot, önthettek
papírt, fonhattak kötelet, hogy
csak a foglalatosságok javát
emeljem ki. E mellett a kéz-
ügyesség fejlesztésére szinte
minden nap volt lehetõség, szal-

vétatechnika és gyöngyfûzés ke-
retein belül. Dél környékén bi-
zony jól is esett az ügyes „alko-

tóknak” a meleg ebéd, amit a
Németh László általános iskola
étkezõjében fogyaszthattak el.
Ezután a táborba visszatérve
folytathatták a kézmûveskedést,

vagy visszavágót játszhattak
azok, akik délelött inkább a fo-
cizást választották.

A keddek mindig új élménye-
ket tartogatottak, ugyanis a ki-
rándulások jegyében zajlottak: a
három legnépszerûbb kirucca-
nás a Fõvárosi Állatkert, a

szokolyai Kacár-tanya és a bu-
dakeszi Vadaspark lett. Ezek kö-
zül is kiemelném a Kacár-
tanyát, ugyanis itt átélhettük,
milyen is lehetett akár az 1900-
as évek elején egy faluban élni:
megtanultunk gólyalábbal köz-
lekedni, megkovácsoltuk saját
szerencsepatkónkat és kenyeret
is sütöttünk.

A hetek a pénteki sport-
délelöttökkel zárultak, amikor
alaposan elfáradtak a mindig
élénk kisemberek.

Jómagam segítõként vettem
részt a táborban, nekem az
imént leírt élményeken kívül
még az jelentett nagy örömet,
hogy láttam, hogyan alakulnak
ki a kisebb baráti közösségek
olyan diákokból, akik eddig
csak az iskolában, futó percekre
látták egymást mondjuk a torna-
udvaron. Kívánom nekik, hogy
ezek a kapcsolatok maradjanak
fenn, és hogy idén már barátok-
ként térjenek vissza ugyanoda!

MIKÓ IDIKÓ

Egy „más” napközirõl
Duna-parti Ifjúsági Alkotóház 2006 és 2007

mekjóléti szolgálaton keresztül beneveztünk a
jelenlegi 54 település mellé… Feltétel, hogy he-
tente kétszer délelõtt és egyszer délután 4-4 órát
kell biztosítani arra, hogy a szegényebb családok
hátrányos helyzetben levõ gyermekeivel foglal-
kozzunk - esélyegyenlõséget biztosítva ahhoz,
hogy megfelelõen tudjanak az életkoruknak
megfelelõ gyermekközösségekbe beilleszkedni,
az iskolát elkezdeni. Aszegényebb családok szá-

mára kívánunk lehetõsséget teremteni. Már be-
indítottuk volna, csak helyiségünk nincs hozzá.

- Érkezésemkor több idõs ismerõssel üdvözöl-
tük egymást. Õk milyen ellátásban részesülnek
itt, illetve lakókörnyezetükben?

- Az idõsellátásban mûködik a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás – egy nyomógombos
készülékkel jelezhetnek az idõskorúak, ha gond
van, esetleg orvost kell küldeni hozzájuk. 

150 fõnek biztosítunk meleg étkezést térítés
ellenében, hordunk ki ebédet most a TopHáz ott-
honból – ott tudnak biztosítani diétás ételt, pl.
cukros, vegetáriánus diétát, vagy pépes ételt is
biztosítani. Van házi segítségnyújtás – mosako-
dásban, személyi higiénében segítség, vagy szál-
lító szolgálat, hogy mindenki eljuthasson az or-
voshoz, vagy hivatalos ügyeit intézni.

Aklub is ellátási forma, busszal szállítják oda-
vissza az idõseket. Napilapokat járatunk.

Kéthetente fodrász, pedikûrös és gyógytor-
nász is jár a klubtagokhoz – ezek a szolgáltatá-
sok ingyenesek. Várunk új tagokat, nem száz-
százalékos telítettségû a létszám!

Tradícionálisan megtartjuk juniálisunkat. Ki-
rándulni járunk, tartjuk a kapcsolatot a gödi Na-
pos Oldal és más baráti nyugdíjas klubokkal tar-
tunk kapcsolatot.

- Úgy tudom, szervezeti  és szervezési jellegû
változások várhatók a szociális ellátásban… 

- Az önkormányzati testület megszavazta,
hogy a szociális ellátás a jövõben kistérségi szin-
ten szervezõdjék, intézményrendszere pedig kö-
zös fenntartású és mûködtetésû legyen. Ez
Dunakeszi-Fót-Göd számára gazdasági szem-
pontból elõnyt jelent a pályázati lehetõségek te-
rén, mert a kiírások már szinte csak kistérségi
szintre történnek. Egy „egészségesebb” szerke-
zeti struktúrában így hatékonyabban tudunk pá-
lyázni. Folyamatban van, hogy létrehozzuk az
egyesített szociális intézményt. Van tapasztala-
tunk a közös munkában, mert2005-tõl volt ilyen
jellegû együttmûködés. Az elõkészítés során a
három város ellátórendszerének szükséges átvi-
lágítását a gödi szolgálat végezte.

-További eredményes munkát kívánok és kö-
szönöm a beszélgetést!

KISS-KÁSA ÉVA

Gondoskodás – felelõsséggel
Az Alapellátási Központ szolgáltatásairól

Az Alapellátási Központ munkatársai és segítõik
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Az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány által támoga-
tott ÖTLET Programban való
részvételre (Közép-Magyar-
ország régió) 

Az ÖTLET 2006 Program
hazánkban második alkalommal
indult hosszú távú önkéntes
program. 

A program küldetése, hogy a
18 és 30 év közötti álláskeresõ
fiatalok munkaerõ-piaci esélye-
it növelje, a munkatapasztalat-
tal még nem rendelkezõ fiata-
loknak lehetõséget biztosítson a
tapasztalatszerzésre, egyéni fej-
lõdésre. 

A program során egy civil
szervezet egy fõ önkéntest fo-
gadhat 6-10 hónapos munkata-
pasztalat szerzés támogatása
céljából. Az önkéntesek költ-
ségtérítését az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány támo-
gatásából a Fiatalok a Vidékért
Egyesület fedezi. 

A program idõtartalma: 
Az önkéntesek szolgálati ideje:
2007. augusztus 1-tõl legalább

6, legfeljebb 10 hónapig, a felek
közös megállapodása szerint.
Országos megvalósulásáért 8
regionális koordináló és egy
menedzser szervezet felel. Ez
utóbbi szerepet tölti be az Ön-
kéntes Központ Alapítvány. A
Közép-Magyarország régió ko-
ordinátor szervezete a Fiatalok
a Vidékért Egyesület. 

További információ:

Tel.: 0670/ 9475017 
E-mail: otlet@fve.hu

Honlap:
www.otletprogram.hu;
www.fve.hu;

VÁMOS-HEGYI HAJNA

PROJEKTKOORDINÁTOR

Fiatalok a Vidékért Egyesület
Hetedhét Ifjúsági és Civil
Tanácsadó Iroda 
Eurodesk helyi partnersz-
ervezet (HU-804) 

Székhely, postacím: 2131 Göd,
Béke út 20. 

Iroda: 2131 Göd, Béke út 20. 
Tel: ( 70) 947 50 17 
Fax: (70) 902 83 80 

E-mail:
vamos-hegyi.hajna@fve.hu 

Honlap: 
www.fve.hu 

ÖTLET 2006 Program 
Pályázati Felhívás

A Dunakeszi Rendõrkapitányság
a 444-601/2007 bûnügyi számon
eljárást folytat a Btk. 316.§. /1/

bekezdésbe ütközõ és a /4 / be-
kezdés. a. pontja  szerint minõsü-
lõ és büntetendõ lopás bûntett el-
követésének gyanúja miatt isme-
retlen tettesek ellen, akik
2007.04.12.-én a délutáni órákban
megjelentek N. Lászlóné gödi la-
kos családi házánál, és magukat

gázszerelõnek kiadva, arra
hivatkoztak, hogy gáz szi-

várgást kell ellenõrizniük. Rá
akarták venni a sértettet, hogy en-
gedje õket a házába az ott találha-
tó gázkészülékek ellenõrzése cél-
jából. A házban az egyik elkövetõ
a sértett figyelmét elterelte, mi-
közben a másik elkövetõ 3 db

festményt tulajdonított el. A lopá-
si kár megállapítás alatt
Az eltulajdonított festmények
az alábbiak voltak:
• Lotz Károly: A zene allegóriája,
mérete: 108 cm x 77 cm  (mû-
kincs)
• Ismeretlen festõtõl: Juhok, mé-
rete: 250 x 320 cm. 
• Ismeretlen festõtõl: Vadász-
csendélet, mérete: 800 x 900 cm.
Az elkövetõk személyleírása:

1.férfi: alacsonyabb, normál test-
alkatú, kb 20 - 25 éves, barna haj,
barna bõr, kb 160- 165cm magas.
Ruházata az elkövetéskor: kék tri-
kót és farmernadrágot viselt
2.férfi: 180cm-nél magasabb kö-
vérkés, erõsen kopaszodó, ruhá-
zata: farmer nadrágot és csíkos
trikót viselt, kb. 30 év körüli.

Mindkettõ barna bõrû férfi
volt. 
A sértett 500.000 Ft nyom-
ravezetõi díjat ajánlott fel a
festmények megkerülése ér-
dekében. 

Durjánné 
Kelemen Margit 

rendõr õrgy.
Bûnügyi Osztályvezetõ

Lapzártakor került sor a kapitány-
ságon arra a sajtótájékoztatóra,
melyen visszaadták tulajdonosá-
nak a megkerült Lotz Károly fest-
ményt.

SZERK.

DUNAKESZI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Bûnügyi Osztály
2120 Dunakeszi, Tábor utca 2-4.

06-27-341-544

Aláírásgyûjtés
a több-biztosítós 

rendszer ellen
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete

internetes aláírásgyûjtésbe 
kezdett a több-biztosítós 

rendszer ellen.
Az alábbi honlapon írhatják alá 

a petíciót. 

http://www.petitiononline.com/noe1/petition.html

Kérjük, küldjétek tovább minél többeknek a hírt! 

Köszönettel: 
Nagycsaládosok Országos EgyesületeTitkárság
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A gödi Waldorf óvoda életében az idén
különös jelentõséget kapott a már ha-
gyományos évzáró kiállítással egybe-
kötött ünnepség. Amûvelõdési ház kiál-
lító termébe lépve szeretettel és vidám-
sággal áthatott családias hangulat fo-
gadta a vendégeket. A falakon apró ke-
zek alkotta rajzok és festmények, ame-
lyek egytõl egyig egy gyermekien tisz-

ta, csodálatos világot tártak elénk. Az
alkalmi tárlókon az óvoda lakói és szü-
leik által készített babák, apró bútorok-
kal berendezett házikók, játékok, hang-
szerek sorakoztak. Ezek egy részét –
különösen a babákat – többnyire az
anyukák készítik, így nem csoda, hogy

azok saját magukra vagy a gyermekük-
re hasonlítanak. Szinte mindegyikrõl
meg lehet mondani, hogy mely család
„tagja”. Másik, az óvoda életére is jel-
lemzõ részei a kiállításnak az úgyneve-
zett évszakasztalok voltak.
- Mik is az az évszakasztal, és hogyan
kapcsolódik az óvoda életéhez?
- A Waldorf intézményekben az évet az
évkör ünnepei tagolják: Szent Mihály
nap, Szent Márton nap, Adventi idõ-
szak, Karácsony, Vízkereszt, Farsang,
Húsvét, Pünkösd, Szent János nap. Az
ünnepek megélését és a gyermekeknek
való átadását a Waldorf pedagógia fon-
tos, nélkülözhetetlen szellemi táplálék-
nak tartja. Az ünnepek tartalmát nem

tudják a gyerekek közvetlenül megérte-
ni, csak a szimbólumok nyelvén. Fon-
tos, hogy az ünnepvárás idõszakát a
gyerekekkel közösen éljük meg – peda-
gógus és szülõ egyaránt –, s hogy az
adott idõszakban az ünnep jegyében él-
jünk és cselekedjünk, persze nem bo-
nyolult magyarázatokkal, hanem szív-
vel és cselekedetekkel. Ünnepek – az

évszakokhoz kötötten, ritmusosan –
ahogyan az évszakok váltakoznak.
A ritmus egy nagyon fontos tényezõ a
gyermekek életében. Ünneptõl ünnepig
terjedõ idõszakokkal számolnak, úgy
élnek. Egyiknek vége, készülnek a kö-
vetkezõ ünnepre. Legfontosabb ünnep a

Karácsony: hópelyhek, jászol és végül
24-én a kis Jézus kerül az évszakasztal-
ra, ahol mindig, a soron következõ ün-
nepre jellemzõ legfontosabb dolgok ta-
lálhatók.
Agödi Waldorf óvoda egyik célja, hogy
a gyermekek testét, lelkét, szellemét az
életkoruknak megfelelõ érzékenységgel
óvja a modern élet rohanásaiból eredõ
károsodástól. Érzékszerveiket, fantáziá-
jukat, akaratukat és én-erejüket úgy
ápolja, hogy azok segítsék az iskolaéret-
té válás folyamatát. Természetesen
mindezt a családdal, a szülõkkel közö-
sen. A velük való együttmûködés kiin-
dulási pontja, hogy a szülõk kellõen
megismerjék és megértsék a Waldorf-

pedagógia és intézményei mûködését
ill. azt, hogy az óvoda a szülõk folyto-
nos figyelme, tettei és segítsége ill.
anyagi hozzájárulása által él.  A szülõk
így nemcsak gyermekeik által, hanem
munkájukkal saját maguk is kapcsolód-
hatnak az óvodához. Olyanok, mint a
kéz és a láb: teszik és viszik az intéz-
ményt, és olyanok, mint a szív: teljes bi-
zalommal adják át gyermekeiket az
óvónéniknek. 
Nem szûkölködik Waldorf-
intézményekben Pest megye, hiszen a
környékén három Waldorf óvoda is vár-
ja a gyerekeket - Vácon, Gödön és
Fóton. Sajnos Gödön évek óta csak a
legszerencsésebb családok gyermekei
nyernek felvételt, mert városunk azon

kevés települések közé tartozik, ahol
egyre növekvõ gondot jelent a gyerme-
kek óvodai elhelyezése. Az alsó-gödi
Kodály Zoltán utcában álló Waldorf
óvoda is egy nagy, vegyes korcsoporttal
és maximális létszámmal mûködõ in-
tézmény volt. 29 család éltette az alapít-
ványi óvodát - fizette az épület bérleti
díját, az óvónõk fizetését, a gyermekek
étkezését, gondozta a kertet, az épületet.
A szülõkre nehezedõ anyagi terhek sú-
lyát enyhíti, hogy az utóbbi kilenc év-
ben, mióta Gödön él az óvoda családi-
as, közvetlen, bizalommal teli légkör-
ben nevelkedhetnek a gyerekek.
Évek óta dédelgetett álmát váltotta va-
lóra ez a kis közösség, mikor elhatároz-
ta, hogy összeszedve minden erejét,
bankkölcsönt vesz fel, segítséget kér (az
önkormányzattól is), és egy olyan állan-
dó óvodaépületbe költözik, amire talán
100 év múlva is az lesz kiírva: 

GÖDI WALDORF ÓVODA

Így valósulhat meg, hogy 2007 õszétõl
Felsõgödön, a Terv és Õsz utca sarkán
lévõ 500 négyszögöles kertben álló,
nagy épületbõl már 50 gyermek integet-
het az anyukájának, apukájának regge-
lente (a jelenlegi 36 helyett).
A szülõk és óvónõk szabadidõt és ener-

giát nem kímélve nagy erõfeszítéseket
vállalnak, átépítenek, felújítanak, hogy
egy nagycsalád házából családias óvo-
daépület váljék, mire beköszönt az õsz.
A Gödi Waldorf Óvoda tehát ismét ki-
tárja kapuját, és örömmel fogadja új
családok jelentkezését.
A rövid, de annál meghatóbb ünnepség
keretében a szülõk nevében Pék Kriszta
egy-egy szál fehér rózsával köszönte
meg áldozatos munkájukat Somodi
Tamásné Mariann vezetõ óvónõnek,
Bankó Ágnes és Veress Gertrúd
óvónéniknek, illetve a szülõk közül
Halmosi Istvánnak és feleségének Évá-
nak, akik nagyon sokat tettek az új óvo-
dáért. 
Az ünnepség befejezéseként a furulya

és xilofon hangjától kísérve lekerült a
lepel a rejtett asztalról, és elkezdõdött a
mese, amit az óvó nénik a saját maguk
készítette díszlettel és bábúkkal illuszt-
ráltak. 

A csillogó, olykor könnyes szemek lát-
tán újra és újra hinni kezdünk a szeretet
és az összefogás, a tenni akarás erejé-
ben.
További sok szép sikerek kívánunk,
Waldorfosok!

KÉP ÉS SZÖVEG: LEGÉNY S

Egy megvalósult álom nyomában
Saját otthonra talált a gödi Waldorf óvoda
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Nagyréti Tamás 1925-ben
Hennings Tamásként
Felsõgödön született, születési
helyeként azonban Szõd
szerepel, mivel akkor még
a gödieket Szõdön anya-
könyvezték. A család tagjai
1934-ben a nagy névma-
gyarosítási hullámmal
Nagyréti, Darvas és
Hidvégi névre változtatták
nevüket.

A rajz iránti szeretet, fo-
gékonysága már korán,
gyerekkorában jelentke-
zett. Bátyja elsõ, második
elemi osztályos rajzleckéit
nagy kedvvel készítette el.
Apja rendszeresen, rajon-
gással emlegette G.
Segantini olasz neves festõ
képeit, munkásságát. A
még fiatal Nagyréti Tamás
akkor ezt nem értette, de
eszmélése során már vilá-
gossá vált apja Segantini
szeretete. Apai nagyanyja,
Grubiczy Klára édesapjá-
nak testvére, Grubiczy
Viktor ismert mûkereskedõ –
maga is festõ – milánói tartózko-
dása idején, 1890 körül szoros
barátságba került V.
Segantinivel, akit göröngyös
mûvészpályáján mûbírálataival
segített és mecenált. Innen eredt
apjáék Segantini példázata és ta-
lán a Grubiczy gének által örö-
költ némi tehetsége. Gimnazista
korában bejárt Bernáth Aurél

szabadiskolájának óráira és
Halápy I. mûtermi oktatását is
látogatta. Az Iparmûvészeti Fõ-

iskolán kiváló mesterek oktatá-
sával kezdte tanulmányait, de
sajnos a háború, a hosszantartó,
hatéves hadifogság az iskolai ta-
nulmányai folytatását meggátol-
ta. A hadifogság nehéz, nyomo-
rúságos idõszakán sokat segített
tehetsége és elviselhetõbb, meg-
becsült körülményeket biztosí-
tott számára. A grafika – a mûvé-
szi ág sokrétûségét mûvelve –

szinte minden területén dolgo-
zott. Hosszú éveken át a világ
számos vásárvárosában a ma-

gyar pavilonok grafikáját
tervezte és kivitelezte. Ta-
más bácsi állandóan fest,
illusztrál, rajzol, a mai na-
pig tevékeny alkotómun-
kát végez. 1998-tól rend-
szeresen dolgozik a Gödi
Almanachban. Felsõgöd
régmúltjáról, az ott élt
emberekrõl ír, anekdotá-
zik, mások írásait fárad-
hatatlanul, minden anyagi
ellenszolgáltatás nélkül
illusztrálja, valamint a
könyvsorozat borítóit ter-
vezi. A ma már Budapes-
ten lakó mesternek, fel-
sõgödi születésûként és
neveltetése révén sok fe-
lejthetetlen, kedves emlé-
ke, ismeretsége kötõdik
Felsõgödhöz és a szom-
szédos Szõdhöz. 

Dutka Ákos, az idõs
író-mûvész, a születés-

napját köszöntõ újságírók-
nak arra vonatkozó kérdésére,
hogy mi kell és szükséges ahhoz,
hogy még ma is ily frissen alkos-
son és ily szép korig boldogan
élhessen, azt felelte: „Az az em-
ber, aki egy életen át azt a mun-
kát végezheti, amit szeret, bol-
dogan él!”

Nagyréti Tamás e gondolatok
jegyében él és dolgozik.

VOLENTICS GYULA

A Gödi Almanach szerkesztõi I. rész
Nagyréti Tamás grafikusmûvész

Nagyréti Tamás

A Huzella iskola két tannyelvû
osztályainak tanulói évek óta több
országos angol versenyen vesznek
részt és kiemelkedõ eredményeket
érnek el. Így történt ez ebben a tan-
évben is. Novemberben a két tan-
nyelvû iskolák számára rendezett

angol vers- és prózamondó verse-
nyen a képen látható Kiss Renáta
hetedikes tanuló különdíjat kapott.
Ezután került megrendezésre a 7-8.
osztályosok tanulmányi versenye
angol nyelvbõl, melyen 9 tanulónk
jutott a megyei fordulóba. Mind-

egyikük 80% feletti teljesítménnyel
büszkélkedhetett! Márciusban több
mint 20 ( 5-7. osztályos) tanulónk
vett részt a Litterátum országos
tesztversenyen, melynek hivatalos
eredményére még várunk. 
Pontszámaik alapján mindegyik év-
folyamról 1-1 tanulónk esélyes arra,
hogy a döntõbe meghívást kapjon
az ország legjobb 20 versenyzõje
közé. A tanév hátralévõ részében
még két verseny vár a gyerekekre.
Áprilisban a felsõ tagozatról évfo-
lyamonként 2-2 fõ vett részt a Duna-
keszi Megyei Komplex Angol ver-
senyen.

Az idén májusban rendezzük
meg a hagyományos angol vers- és
prózamondó versenyt, amely min-
den évben nagyon népszerû a gyere-
kek körében. Reméljük, most is sok
szép angol verset és mesét hallunk
majd a kicsik és nagyok elõadásá-
ban!

BENCZÉNÉ

GYALÓKAI ERZSÉBET

Angolra hangolva…

Nemes hagyományaihoz hí-
ven idén újra megrendezte tava-
szi vetélkedõjét a Városi Könyv-
tár. Egy különleges napot sze-
meltünk ki ezúttal is: április 13.
pénteket. 

Adta hát magát a cím: „Babo-
naság bolondság”. 

A péntekhez és a 13-as szám-
hoz külön-külön s együttvéve is
számos babona fûzõdik. Csak az
érdekesebbek közül néhányat: ha
valaki péntek éjjel 11 és 12 kö-
zött csendben vágta le a körmeit
(elõbb a bal kézen s jobb lábon,
majd a jobb kézen, s bal lábon),
akkor megvédte magát a fog-, a
fül- és a fejfájástól. S hogy a 13-
at baljós számnak tartják, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy sok
helyütt nincs is 13-as házszám,
vagy 13. emelet. Németország-
ban, Franciaországban és Angli-
ában pedig hittek például abban,
hogy ha tizenhárman ülik körül
az asztalt, közülük valaki egy
éven belül elhalálozik. 

A legtöbb ember retteg e
számtól, a 19. század közepén
azonban már akadtak olyanok,
akik egyesületet alkottak a babo-

nával szemben. A tagok pénte-
kenként találkoztak, különösen,
ha az 13-ára esett, tizenhárman
ültek asztalhoz, tükröt törtek, er-
nyõt nyitottak a szobában, kibo-
rították a sót.

S hogy Göd városában is
akadnak bátor emberek, annak
ékes bizonyítéka az, hogy a ve-
télkedõre hét csapat is beneve-
zett: jöttek a gödi nyugdíjasok,
az összeszokott tanári csapat is,
volt két családunk, egy baráti
társaság, de idén elsõ ízben in-
dult egy gimnazistákból és egy
egyetemistákból verbuválódott
csapat is.

A hét csapatra hétpróba várt:
megmutathatták erejüket, ügyes-
ségüket, találékonyságukat.

Társasjátékkal kombinált
activityvel kezdtünk, egy csoda-
szép boszorkabábot táncoltak
körül a versenyzõk sötét banya-

Jóskártya
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figurákkal, s egy-egy mezõre
lépve különféle, a borítékból ki-
húzott szólásmondást kellett kö-
rülírniuk, lerajzolniuk avagy el-
mutogatniuk.: „Fel is út, le is
út!”, „Gazda szeme hízlalja a jó-
szágot”, „Nem jó az ördögöt fal-
ra festeni”.

Eztán következett a Lencsela-
posító játék, mely a nevét onnan
kapta, hogy lehetetlen célcsopor-
tokra kellett különféle, látszólag
hasznavehetetlen tárgyakat rá-
tukmálniuk a csapatoknak egy
prezentáció keretében. Látszólag
hasznavehetetleneket. Mert ki
hinné például, hogy a sellõ a fe-
jére húzva igenis hordhatja a nej-
lonharisnyát, különösképp, ha
épp bankrablást tervez? Nem ke-
vés találékonyságot igényelt az
is, hogy a jósnõre rásózzák Kant-
tól A tiszta ész kritikáját vagy az
ördögre a fokhagymakoszorút,
ám csapataink rendre agyafúrtan,
s humorral fûszerezve vették az
akadályokat.

Ezután kissé megmozgathat-
ták magukat egy Skatulyarally
keretében: a színpadon a hét ver-
senyzõ elõre megrajzolt pályán

próbálta a célba lökdösni
gyufásskatulyáját a derekára kö-
tözött krumplival. Az ügyességi
feladat nem is oly könnyû, mint
amilyennek látszik… Aki nem
hiszi, járjon utána! Nem szüksé-
geltetik más hozzá, csupán egy
másfél méteres madzag, egy da-

rab jól megtermett krumpli, egy
üres gyufásskatulya. Ajánlatos
még felszerelkezni egy horgoló-
tûvel is, hogy sikerrel általvezet-
hessük a krumpli belsején a ma-
dzagot. (Az olvasók nem csekély
meglepetésére aznap a könyvtár-
ban a koradélutáni órákban a
könyvtárosok egy része krumpli-
horgolásra adta a fejét.)

Az ügyességi feladat után ütött
a szellem órája, hagyományain-
kat követve ezúttal is volt vers-
felismerési feladat, természete-
sen csupa boszorkányos, babo-
nás versbõl. 

A feladat megoldására lencsé-
vel kellett licitálniuk a résztve-
võknek, ádáz küzdelem bontako-
zott ki például a következõ idéze-
tért:

„Legnevezetesebb a dologban
az volt,

Hogy valahányszor egy-egy
boszorkány megholt,

Mindannyiszor oszlott az ég-
nek homálya,

S derült lassanként a sötétség
országa.”

(Bizonyára ráismertek Önök
közül is többen! S ha nem? Kap-
ják csak elõ a János vitézt, de
izibe’!)

Az Idézetlicitre szünet követ-
kezett, némi rétessel örvendeztet-
tük meg elpilledt versenyzõinket,
kik nem lazsálhattak soká, mert-

hogy következett a Trendi boszik
játék:

Egy-egy csapattagot kellett
boszorkává varázsolniuk hozott
anyagból, s felvonultatni a nemes
zsûri elõtt.

Szebbnél szebb boszik pom-
páztak boszorkányosnál is bo-
szorkányosabb göncökben.

S a hölgyek örömére két csa-
pat is fiút indított e versenyen.
Ötletekben ezúttal sem volt hi-
ány:

egyik férfiboszi vasorrként
gyertyakoppintót hozott magá-
val, egy nagymama-boszi pedig
az unokáitól kölcsönvett mena-
zsériával ékítette köpönyegét.
Nekünk mégis a legifjabb boszi
lopta magát különösképp a szí-
vünkbe: a Nyolcas csapat 11 hó-
napos Nadine-ja. 

Ritmusérzék szükségeltetett a
Varázspálca feladathoz: Berlioz
Fantasztikus szimfóniájának V.
tételét, a Boszorkányszombatot
kellett elvezényelniük a „kar-
mesterjelölteknek”.

Nagyon ötletdús, szórakoztató
elõadásban volt részünk, s szak-
avatott értékelésben is, merthogy
e tisztet valódi karmester látta el,
Szilvay Csaba személyében, aki
több évtizedig vezényelte a Finn
Ifjú Vonósokat.

Hátra volt még egy babonás
feladat: Göd jövõjét kellett meg-
jósolni, a maguk készítette jós-
kártyák segítségével a csapatok-
nak. No, itt aztán szabadon szár-
nyalhatott a képzelet: egyik csa-
pat olimpiai játékokat jósolt
Gödnek 2107-re, egy másik Kin-
csem klónozását szerényen, volt
ki csetepatét Göd s Dunakeszi
között, megint mások trópusi
esõerdõt. Az egyik legszelleme-
sebb a Göd-alsó – Göd-felsõ kár-
tya volt.

Nem volt könnyû dolga a zsû-
rinek. Osztottak, szoroztak, s vé-
gül megszületett a rendkívül szo-
ros eredmény: az Agyas banyák
vitték el a pálmát.

Szerencsére szponzorainknak
köszönhetõen csurrant-cseppent
a nyereményekbõl a többi részt-
vevõnek is: a Nyolcas csapatnak,
a Napos Oldalnak, az Orion ûr-
hajónak, a Salemi Radnótisok-

nak, a Tanbanyináknak és a Tûz-
villámnak.

HEGYI VALÉRIA
„BOSZORKÁNYMESTER”

Babonaság bolondság!
Vetélkedõ a Göd Városi Könyvtárban

„Száll a szikra, fojt a füst,
Fõ a fürdõ, forr az üst” 

Az Agyas banyák átveszik a díjakat

Tûzvillámék tanakodnak

Én is boszi, te is boszi

A vetélkedõt támogatták: 
BOMBINI FORMA – SZÉP-
SÉG STÚDIÓ; CBA ÉLELMI-
SZERBOLT (GÖD); COOP
É L E L M I S Z E R B O L T
(FELSÕGÖD); DON PAPA
PIZZÉRIA; DUNAKANYAR
TAKARÉKSZÖVETKEZET
(GÖD); FAKUSZ BARKÁCS-
BOLT; FÉTIS KFT.; GERLE
LAKBERENDEZÉS; ILKA
CSÁRDA; INCZEFFY PATI-
KA; KATA VIRÁGBOLTJA;
KERTÉSZ CENTRUM; KIN-
CSEM KUCKÓ CUKRÁSZDA
(GÖD); MÍTOSZ VENDÉG-
LÕ; MOMO ÉTTEREM
(VÁC); PARTNER CÉGCSO-
PORT – SZABÓ ZOLTÁN
(DUNAKESZI); PENNY
MARKET KFT.   (GÖD); PÓ-
LUS PALACE HOTEL;
RÉTESHÁZ   (FELSÕ-GÖD);
RICSI ZÖLDSÉGES; SOT-
TOVOCE ÉTTEREM   (GÖD);
VÁROSI KÖNYVTÁR GÖD;
WOLAV GAZDABOLT;
ZIKVA JÁTÉKBOLT

Köszönet és hála a zsûritagok-
nak is:
Havas Nelli iparmûvésznek,
Józsa Ildikó testnevelõ tanár-
nak,  Bartha Kata bábmûvész-
nek és Szilvay Csaba zenepeda-
gógusnak, akik kiváló és lelkiis-
meretes munkát végeztek!
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Örök igazság, miszerint
nem vagyunk egyformák, de
azt gondolom, hogy a zene a
legtöbb emberbõl örömet,
õszinte érzelmeket, vidám-
ságot vagy éppen megnyug-

vást vált ki. Ha ráadásul
mindezt csillogó szemû,
mosolygós arcú gyermekek,
tiszta és õszinte lélekkel,
boldog lelkesedéssel közve-
títik felénk, akkor az már
maga a csoda… 

A közelmúltban immár
sokadszor ilyen csodának
lehettünk szem és fõleg fül-
tanúi a Német László Álta-
lános Iskola által rendezett
Családi napon. A szervezõk
hozzáértését igazolja, hogy
a rengeteg színes és szóra-
koztató program mintegy
megkoronázásaként, a ren-
dezvény záró akkordjaként a
DRUMS mûsorában gyö-
nyörködhettek a résztvevõk. 

A hazánkban már méltán
híres együttes vezetõjét
Stefán Tivadart az iskola ze-
netanárát kértük meg, hogy
meséljen a parányi mûvé-
szek alkotta együttes múltjá-
ról, sikereirõl, terveikrõl.

- Mikor és milyen indítta-
tásból jött létre a zenekar?

- A DRUMS
ÜTÕEGYÜTTES 2004-ben
alakult, az általam tanított
gödi Németh László általá-
nos és mûvészeti iskola di-
ákjaiból. Régi vágyam volt
egy ilyen zenekar létrehozá-
sa. A lehetõség adott, hiszen
a zenetanári munkám mel-
lett magam is rendszeresen
szerepelek különbözõ szim-
fonikus zenekarokban, így
például a Budafoki
Dohnányi Zenekarban, a
MÁV Szimfonikusoknál
vagy az Operában, hogy
csak néhányat említsek.

- Mit kell tudni az együt-
tesrõl, milyen hangszereken

zenéltek és honnan vannak
ezek?  

- Jelenleg velem együtt tí-
zen vagyunk, közülük öt
éves kisfiam a legfiatalabb,
a legidõsebb pedig tizenkét

éves. Az utóbbi idõben al-
kalmanként  Boldog Móni-
ka Perdülõ Táncegyüttese

tagjaival szokott kibõvülni
az együttesünk.

Ami a hangszereket illeti,
két csoportra oszthatók,
egyrészt a dallamhangsze-
rekre – marimba, vibrafon,
xilofon –, másrészt az apró
hangszerekre és a dobokra –
bongó, konga, kisdob, nagy-
dob. Ezek döntõ többsége
saját tulajdonom, illetve né-
hányat a gyerekek szülei vá-
sároltak. Azt gondolom,
hogy ez az együttes kinõtte
az iskola adta lehetõségeket.
Büszkén állíthatom, hogy
országszerte ismert és elis-
mert zenekar vagyunk, szá-
mos sikerrel és helyezéssel a
tarsolyunkban, így egyre in-
kább szükségünk volna
anyagi támogatásra.

- Beszéljünk most az
együttes múltjáról és az el-
ért sikerekrõl!

- Eleinte kisebb hangver-
senyeket szerveztünk a köz-

vetlen környezetünkben, ké-
sõbb pedig már iskolai ren-
dezvényeken is szerepel-
tünk. 

2005 márciusában a váci
Országos Ütõhangszeres
Verseny jelentette számunk-
ra ez elsõ szakmai megmé-
rettetést, ahol a zsûri Külön-
díjban részesített kiemelke-
dõ szakmai munkánkért, en-
gem pedig Tanári Különdíj-
ban, mint legjobb felkészítõ
tanárt. Már ettõl az évtõl
minden városi rendezvé-
nyen részt vettünk. A téli hó-
napokban fõképpen a ko-
molyzene vette át az irányí-
tást. Koncerttermi és temp-
lomi hangversenyeken ját-
szottunk, melynek csúcs-
pontja a Karácsonyi Hang-
verseny volt, ahol ismét fé-
nyes sikereket értünk el. Eb-
ben az évben elõször farsan-
gi mulatságokon léptünk fel,
majd következett ismét egy

szakmai megmérettetés.
Gyõrött rendezték meg az

Országos Duó és Szóló Ütõ-
hangszeres Versenyt, ahol
legnagyobb örömünkre
egyedül álló sikert arattunk.
Duó kategóriában országos
elsõ, szólóban pedig harma-

dik helyezést kaptak a fiúk.
Engem ismét a legjobb taná-
ri különdíjban részesített a
zsûri. A tavaszt a Vitray Ta-
mással fémjelzett könyvhé-
ten játszott koncert zárta,
amely egyben a nyári kon-
certekre való ráhangolódás
is volt. Területi Ki Mit Tud?
versenyen ismét különdíj-
ban részesültünk. A Buda-
pesti Vállalkozó Fõiskolán –
ahonnan a Duna TV is köz-
vetített – hatalmas sikert
aratott a csapat. Dunakeszi,
Göd, Szõdliget, Nagymaros,
Kismaros stb. nyári feszti-
váljai, ahol rendszeres köz-
remûködõk vagyunk, büsz-
kén mondhatjuk, mindig
nagy sikert aratva, mely tük-
rözõdik a közönség reakció-
jában. Egyre szélesebb kör-
ben ismerik az együttest,
amit az ország különbözõ
pontjairól jövõ meghívások
is jeleznek.

- A jövõt illetõen mik a
tervek ,milyen programok
várnak az együttesre?

- Most következik egy
Miskolci turné, majd 17-én
18.oo-kor a Dunapart üdülõ-
ben lesz egy koncertünk,
ahol egy holland ütõe-
gyüttest látunk vendégûl.
Ennek kapcsán szeretném
megköszöni polgármester úr
támogatását, aminek kö-
szönhetõen a vendégek el-
szállásolása immár megol-
dott. Ezt követõen 19-én a
Hõsök terén, az Európa Ifjú-
sági Fesztivál keretében lé-
pünk fel. Távolabbi terveink
között szerepel egy Hollan-
diai vendégszereplés.

- Gratulálunk az eddigi
eredményeitekhez és további
sikereket kívánunk!

- Köszönöm a beszélge-
tést. 

LEGÉNY S.

Csillogó szemekkel a zene szárnyán
- a zene nem ismer határokat - 

Stefán Tivadar

Besze Márton

Iványi Péter

Kádár Zsófia

Kincses Attila

Kiss Anna

Muszkatal István

Pivarnyik Péter

Ráth Béla

Stefán Dávid
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A jobb idõ beköszöntével megélénkült is-
kolánk egyébként sem unalmas élete. Az egy
héten át tartó papír- és elektromos hulladék
gyûjtése ismét mozgósította a kicsiket és a
nagyokat. A két legeredményesebb osztályt –
egy alsóst és egy felsõst – a Diákönkormány-
zat külön pénzjutalomban is részesítette.

Megkönnyítette és gyorsította az átvevõ
munkát az a digitális mérleg, amelyet
Szerecz Ferenc ajándékozott az iskolának.

Idén sem maradt el a tavaszi nagytakarítás.
A gyerekek rendbe tették osztálytermeiket, a
nagyobbak az ablakokat is megtisztították.
Az Önkormányzat által meghirdetett tiszta-
sági akció keretében több héten át rendszere-
sen szedtük a szemetet.

A Diákönkormányzat az óraközi szünete-
ket is igyekszik színesebbé tenni. Lehet amõ-
bázni az udvaron a Lengyel Imre által felfes-
tett három nagy táblán, de volt jojóverseny, a

Víz Világnapján pedig csapatok vetélkedhet-
tek egymással. Az egész évre meghirdetett
palack- és elemgyûjtés sem veszített lendüle-
tébõl.

A prózai események mellett emelkedett
hangulatú élményekben is volt részünk már-
ciusban. Például azon a két délutánon, ami-
kor több mint száz gyerek énekelhette el ked-
venc népdalát. Vagy azon az emlékkoncer-
ten, amelyen zenetanáraink Kodály-mûveket
adtak elõ a magas színvonalhoz képest mél-
tatlanul kis számú közönség elõtt. A hónap

többi mûvészeti rendezvénye is Kodály Zol-
tán és munkássága köré szervezõdött. Így a
zeneszerzõhöz kapcsolódó mûveltségi vetél-
kedõ, a Pentaton népzenei együttes táncház-
zal egybekötött koncertje, a házi szolfézsver-
seny és a népdaléneklési verseny. Az utóbbi
egyik helyezettje Tõkés Borbála 3.a osztá-
lyos tanuló a Madárka, madárka … regioná-
lis versenyen 2. helyezést ért el.

A Pest megyei alapfokú iskolák körében
képzõ- és iparmûvészeti alkotópályázatot is
hirdettünk Kodály Zoltán és munkássága
címmel. Tanulóink közül azoknak a nevét
említjük most, akik elsõ helyezést értek el.

Tûzzománc: Szatmári Balázs
Textil: Gergely Bea
Grafika: Beregi Bence, Szanyi Evelin
Festészet: Balogh Eszter, Tõkés Borbála
Kerámia: Burger Balázs

Az áprilist a Gyermekirodalom Nemzet-
közi Világnapja alkalmából meghirdetett Ül-
tessünk fát! címû pályázattal kezdtük. A gye-
rekek egy-egy falevélre írhatták rá kedvenc
olvasmányuk címét. Szép, terebélyes lomb-
koronájú fát „neveltek fel”. Elégedettek le-
hettünk a rajz- és szavalóverseny színvonalá-
val is.

Hagyományos Németh László Napunkon
az ünnepi megemlékezésen túl ismét tanuló-
ink foglalkoztatása, ismereteik bõvítése volt
a célunk. Báthorfi József Göd történetérõl

mesélt a hálás hallgatóságnak, Mág Tamás
festõmûvésszel alkothattak együtt az ifjú te-
hetségek, az újságírás iránt érdeklõdõk
Nógrády Gergelyt kérdezhették. Nem maradt
el a SZÓ-ZENE-KÉP mûveltségi vetélkedõ

következõ fordulója sem. A könyvtári vetél-
kedõ témája ezúttal A Pál utcai fiúk címû re-
gény volt. A gyerekek élvezettel és játékosan
bizonyíthatták tudásukat a népszerû könyv-
rõl. A kicsik szórakoztatását Galántai Csaba
meseíró vállalta. Németh Ágnes, névadónk
lánya szeretettel emelte ki iskolánk hangula-
tát, légkörét.

A májust egy nagyszerûen sikerült rendez-
vénnyel, a Családi nappal kezdtük. Szülõk,
pedagógusok, gyerekek együtt szórakozhat-
tak ezen a szombat délelõttön. Ízelítõ a prog-
ramokból: tánctanulás, kézmûves foglalko-

zások, görkorcsolya és családi sorverseny,
asztalitenisz, sakkszimultán, kisállat szép-
ségverseny, totó, Ki mit tud?. Nagy sikert
aratott az iskolai fúvós zenekar és a Drums
együttes. A Greese tánccsoport és iskolánk
jazzbalett és kreatív tánccsoportjai is óriási
tetszést arattak a nézõk körében. Köszönjük
minden aktívan közremûködõ szülõ segítsé-
gét, valamint a Szent Hubertus étterem, a
Jernei ABC és a Duna út 34. szám alatti ál-
lateledel kereskedés felajánlásait! Reméljük,
jövõre is találkozunk.

BTÁ

Tavaszi hírek a Németh László Általános Iskolából
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A mai ötvenesek, hatvanasok
számára a Feketebárányok elne-
vezés egyet jelent a hatvanas-
hetvenes években elhíresült há-
rom rock zenekarral: P-Mobil,
Beatrice, Hobo Blues Band.
Schuszter Lóránt a P-Mobil
(Gesarol) egykori frontembere

tavaly látogatott el a Piaristák-
hoz, míg a másik fekete bárány-
nyal, a Beatricés Nagy Feróval a
közelmúltban találkozhattak az
érdeklõdõk. A hatvanas évei ele-
jén járó rocker erdélyi menekül-
tek gyermekeként látta meg a
napvilágot Letenyén. A Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskola el-
végzését követõen zenei pálya-
futását a Richmond heads tagja-
kén kezdte, majd ezt követte a

Zárvatermõk együttes. 1970-tõl
1981-ig a Beatrice frontembere.
1981-tõl 1985-ig az õs-Bikini el-
sõ embere. 1983-ban Laborc
szerepét alakítja Szörényi-Bródy
„István, a király”címû rockope-
rájában. 1985-tõl szólista. A
Rock Színház Hair musical elõ-

adásán Berger szere-
pét játssza. 1986-ban
átdolgozza a Hamle-
tet, amelyet az Egye-
temi színpadon tíz na-
pon keresztül játszot-
tak. 1989-tõl a Garázs
címû rádiómûsor ve-
zetõje, és még ebben
az évben Állami Díj-
jal tüntetik ki. A
Musica Hungarica
könnyûzenei feszti-
vál, majd a
Rockkalapács munka-
társa és mûsorvezetõ-
je. A Ford Farlaine
kalandjai címû film
s z i n k r o n h a n g j a .
1990-ben köztársasá-
gi elnök-jelölt. 1992-
tõl a Magyar
Rockszövetség társel-
nöke. Szörényi-

Lezsák „Attila, Isten kardja”
rock-operában Önögész hadve-
zért alakítja.  Mindmáig rendsze-
resen koncertezik a Beatricével. 
Mint azt a jelenlévõk kérdéseire
adott válaszaiból megtudhattuk,
a hetvenes években „lázadó”, a
politikai hatalmat kigúnyoló ze-
nészt nagyon sok támadás érte
szövegei, megjelenése és visel-
kedése miatt. Rendszeresek vol-
tak a rágalmazások, amelyek kö-

zül a legismertebb a „csirkedará-
lás”. – Nagyon sok félreértés van
körülöttem és a zenekar körül is,

de ez ellen én nem tiltakozom,
mert nem érdekel, mivel én
„meg vagyok magammal elé-
gedve”, bár néha talán túlzottan
is õszinte vagyok a világgal, pe-
dig ezt nem szabadna, mert a vi-
lág megsértõdik… 
A közelmúltban a TV2 „Sztárok
a Jégen” címû mûsorában láthat-
tuk, ahol méltán aratott nagy si-
kert, bár mint azt megtudtuk,
nem is tudott korcsolyázni. A kö-
zönség érdeklõdését tükrözi az a
sok kérdés, amelynek kapcsán
számtalan történetet, érdekessé-
get halhattak a jelenlévõk Feró
pályájáról az együttes történeté-
rõl, a valamikori „magyar való-
ságról” . 

A közvetlen, baráti hangulatú,
idõnként „atyai” jó tanácsokkal
fûszerezett beszélgetés az elma-

radhatatlan autogram-osztással
ért véget, amelybõl most a Gödi
Körkép olvasói is részesülnek. 

LEGÉNY SÁNDOR

Egy „feketebárány” a Piaristáknál 
- néha talán túlzottan is õszinte vagyok a világgal – 

Néhány szó az utóbbi hónapok legjobb ver-
senyeredményeirõl.

Kerékpáros Iskola Kupa:
Területi verseny, Dunakeszi: 
1. Szathmári Tibor 6.c
2. Serfõzõ Szabolcs 6.c
3. Czesznak Tamás 8.c

Megyei angol komplex verseny 
Dunakeszi:
1. Rácz Vivien 7.b
2. Novák Klára 7.b

Városkörzeti Kõrösi Matematika Tehet-
ségfejlesztõ Verseny Dunakeszi:
1. Oláh Gergely 5.b
2. Granát Roland 6.b
2. Rácz Vivien 7.b

Boronkay Tehetségkutató Matematika
Verseny Vác:
2. Rosanics Gergely 5.b

Angol vers- és prózamondó verseny 
Gödöllõ:
1. Dunai Csenge 8.d
2. Harai Réka 4.b

Német vers- és prózamondó verseny 
Gödöllõ:
1. Loncsár Mónika 6.b
2. Nyírõ Rozina 5.b
2. Loncsár Szilvia 4.b
3. Muszkatal István 4.b 

Német tesztmegoldó verseny:
Országos döntõbe jutott: Bicsak Krisztián
7.b

London Bridge Angol Nyelvi verseny:
Országos döntõbe jutott: Kollár Kata 6.b

Herman Ottó TITOK verseny:
Országos döntõbe jutott:
Bencsik Nóra 3.a
Boros Zsófia 3.c

Oláh Gergely 5.b
Beregi Bence 5.a
Kenéz Lili 5.a

Tollaslabda Diákolimpia országos döntõ:
aranyérem: Szerecz Márton 4. a.
Kézilabda: ADIDAS Kupa: regionális dön-
tõbe jutott a 92, 94, 96-os korosztály 
96-os: országos elõdöntõ
Diákolimpia: 92/93: megyei elsõ
94/95: megyei elsõ országos elõdöntõbe ju-
tottak
Pest megyei bajnokság: 92/93: elsõ, 94/95:
elsõ
Salgótarján: 93-as Kupa-gyõzelem
Kispályás labdarúgás: 98-as korosztály
megyei elsõ, országos döntõbe jutottak

Egyéb eredményeinkrõl. Iskolánkról tájéko-
zódhatnak: 
http://invitel.hu/tesznlai

Cikket lásd a 19. oldalon.

A Németh László iskolások legújabb eredménylistája
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A Göd Városi Könyvtár Tolvaly
Ferenc legújabb mûvét, a Tibet-
ben a lélek c. regényt bemutató
Irodalmi Szalont rendezett márci-
us 23-án. A filmvetítéssel és kiállí-
tással egybekötött, nagyszabású
író-olvasótalálkozónak méltó
helyszínt biztosított az impozáns
Nemeskéri-Kiss Kúria. A szakadó
esõ ellenére színültig telt a Szín-
házterem. A rendezvényen részt
vett Markó József, Göd város pol-
gármestere és dr. Bognár László
alpolgármester is. Dr. Bognár
László egykor maga is végigjárta
a regény alapjául szolgáló tibeti
zarándokutat, így – saját elmondá-
sa szerint – a hajdani élmények

mind-mind életre keltek benne a
mostani beszélgetés alatt. A talál-
kozó sikerességéhez hozzájárultak
a könyvtárosok munkáját és lele-
ményességét dicsérõ apró ötletek
és hangulati elemek: a háttérben
megrendezett tárlat, a vendégek
számára - egy-egy tibeti idézettel
ellátott, aranyszalaggal átkötött
csészében - fölszolgált tea és a sö-
tétbõl elõvilágló mécsesek. A kelet
misztikus-titokzatos atmoszférája
elevenedett meg a „tibeti kincsek-
bõl”, kultikus és szakrális szimbó-
lumokból – Buddha szobrokból,

imazászlókból, imamalmokból és
mandalákból rendezett kiállítás
nyomán, mely egyúttal a tibeti re-
gény bemutatójának is hangulatos
hátteret adott. A kiállítás a könyv-
tár dolgozóinak gyûjtéseibõl va-
lók. 
A filmvetítést követõen az író
megosztotta a hallgatókkal a re-
gény alapjául szolgáló zarándok-
utak tapasztalatait, de e mellett szó
esett korábbi regényérõl, az El
Camino-ról és a közeljövõ tervei-
rõl is. A TV 1 egykori producere-
ként is ismert Tolvaly Ferenc –
visszaemlékezése szerint – gye-
rekkorától ír verseket, elbeszélése-
ket, majd regényeket, melyek fó-
kuszába az utóbbi években a spiri-
tuális útkeresés: az emberlét értel-
mének és végsõ céljának a keresé-
se került. Az El Camino és a Tibet-
ben a lélek a zarándoklat két állo-
mását jelöli. 

A tibeti regényben fontos ihletfor-
rásként jelent meg a gyerekkori él-
ményréteg: az erdélyi származás
és Székelyföld igézete. A fõsze-
replõ-borász Erdély szülötte, aki-
nek mestersége szimbolikus tartal-
makat közvetít. Utal egyrészt a
Bibliában jelképként jelentkezõ
szõlõre és borra, de az egyszerû
ember természetközelségére is. A
regény története szerint a hajdani,
egyszerû fiú, miközben sikeressé
és elismertté vált a társadalom
megítélése szerint, fokról-fokra el-
veszítette önmagát. Végül egy bel-

sõ nyomásnak engedelmeskedve
útra kel, és elindul az égig érõ tibe-
ti hegyek felé. Sokszor emberfe-

letti erõt kell kifejtenie, ahogy ha-
lad a zordon vidékeken, ám ahogy
fokozatosan legyõzi önmagát, a
lelkében dúló vihar is mind inkább
elcsendesedik. Közben pedig úti-
társa, a fiatal szerzetes megismer-
teti õt a buddhista vallással, az õs-
lakosok szemléletmódjával és a
nyugati ember által olykor nomád-
nak tartott életvitelével is. A fõhõs
az út végére megtalálja a régóta

keresett boldogságot, amit egye-
dül a lélek nyugalma ad. Az est si-
keréhez hozzájárult a vendégek
aktív részvétele: az olvasói kérdé-
sek, néhány vitaindító beszélgetés.

A szerzõ elmesélte legújabb re-
gényterveit is. Elmondása szerint
a zarándokút folytatódik, hogy a

kereszténység és a buddhizmus
után bejárja a többi világvallás
szent helyeit is. A következõ re-
gény az ellentmondásokkal öve-
zett iszlám világot fogja megvilá-
gítani. Tolvaly Ferenc – aki maga
is sikeresnek minõsítette az össze-
jövetelt – kérte, hogy az újabb re-
génye megjelenése után, lehetõség
szerint, a gödi könyvtár ismét ren-
dezzen számára író-olvasótalálko-

zót. Az est végén a szerzõ dedikál-
ta – a helyszínen kedvezményesen
megvásárolt – regényt.  

MACZKAY ZSAKLIN

Tibetben a lélek…
Nagysikerû író-olvasótalálkozó Tolvaly Ferenccel

Hagyományosak a színvonalas könyvtári rendezvények Gödön – a mûvelõdési ház nagytermében ki-
alakított, kedves kávéházi miliõt szinte megszoktuk. Ezt helyezték át most egy jó ötlettel a Nemeskéri-
Kiss Kúria Galériájába Szentgáliné Erõss Márta vezetésével a könyvtárosok – Murvai Zoltán pedig szí-
vesen fogadta be a jeles eseményt a kúriába, ahová több érdeklõdõ fér, mint a mûvelõdési házba. Ven-
dégeik voltak az Új Horizont irodalmi klub és a Napos Oldal nyugdíjas klub tagjai és sok-sok gödi. Dr.
Bognár László alpolgármester, aki a rendezvény fõvédnökeként köszöntötte az egybegyûlteket, köszö-
netet mondott a szervezõknek s Szentgáli Mártának, hogy „elhozta” Gödre a tibeti kalandot átélt írót.
A Bognár László, a keleti kultúrák kutatója a számára ismerõs képek hatására Hamvas Béla gondola-
tait említette: Az õsi pszichológiai tudáshoz képest a XX. szd-i pszichológia csak „gyerekjáték”. Egy ti-
beti sírfeliratot idézett: Tudsz-e már örülni a megpróbáltatásoknak? Arról beszélt még, hogy szüksé-
günk van az ilyen szellemi töltekezésre s a világra kitekintésre: „Kell, hogy néha egy pillanatra megáll-
junk és lelki kontrollt végezzünk önmagunkon”…(Szerk.)
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A tábor témája: 

Egyiptom
Mivel az osztályok korlátozott
létszámúak, a felvétel a befizetés
sorrendjében történik.
A tábor összköltsége étkezéssel,
anyagköltséggel együtt 23.500.-
Ft. Testvéreknek kedvezmény a
részvételi díjból.

Kerámia
Vezeti: Véninger Margit

keramikus
Létszám: 15 fõ

A síklaptól a mázas kerámiáig
szeretnénk megismertetni a gye-
rekekkel a kerámiakészítés fo-
lyamatát. A feladatok úgy épül-
nek egymásra, hogy az agyagot
megismerni kívánó, és a már
gyakorlott tanulók is eredmény-
nyel tudják végigcsinálni. 

Rajz
Vezeti: Garami Mária

rajztanár
Létszám: 15 fõ

Lényegében a rajzi tudás elmé-
lyítését és gyakorlását szolgálja
az összeállított feladatsor, amely
konkrétan tartalmaz portrét,

tárgyábrázolást, külsõ térrajzot,
tanulmányrajzot. 
Mindezek megvalósítása külön-
bözõ grafikai technikákkal törté-
nik: szén, pasztell, tusrajz, stb. 

Tûzzománc
Vezeti: Majoros Klára 

tanár
Létszám: 15 fõ

10 éven felüliek
jelentkezését várjuk.

A programban szerepel a zomán-
cozás történeti ismertetése, pró-
balemezek készítése, színminták
vas és réz lemezen. A mázak ke-

verése, égetési idejének megfi-
gyelése, rajzok, tervek készítése.
Zománctechnikák ismertetése:
sgrafittó, festett zománc, fólia-
technika (domborítás).

Szobrász
Vezeti: Sándor János 

festõmûvész
Létszám: 15 fõ

A hagyományos szobrászati
technikák mellett báb –és jel-
mezkészítéssel, térbeli színhe-
lyek modellezésével elevenítik
meg az egyiptomi világot. 
A plasztikai megformálás által

megpróbáljuk élményszerûen
megidézni az alkotótábor közös
témakörének mûvészettörténeti
világát.

Kis Kézmûves
Vezeti: Csiki Lóránt - Sári Adél

kézmûvesek
Létszám: 15 fõ

A napi foglalkozások során a
gyerekek megismerik, hogyan
használják fel a természetes
anyagokat, gyapjút, nádat, cson-
tot, agyagot, bõrt és még sok más
egyebet. Pihenésként sétálnak,
mesélnek, táncolnak, játszanak.
Ebbe a csoportba várjuk a 8 éven
aluli gyerekek jelentkezését.

Ötvös
Vezeti:  Lengyel Boglárka

ötvös
Létszám: 10 fõ
10 éves kortól 

várjuk a jelentkezõket!
Stílusában és hangulatában az
egyiptomi motívumokat felhasz-
nálva készítenek különbözõ ék-
szereket. (Fülbevalót, karkötõt,
medált, valamint kisebb képe-
ket.) Megismerkednek a maratás,
domborítás és dróthajlítás techni-
káival.

Göd, 2007. július 9 – 20
József Attila Mûvelõdési Ház
(Göd, Pesti  út 72. Tel: 27/532-160)

A tábor bejárós formájú.
Naponta 900 - 1530 -ig tartanak a foglalkozások

szombat és vasárnap kivételével.

Söndörgõ
Vezeti: Bartha Katalin

kosárfonó
Létszám: 15 fõ

Napjainkban nagy teret hódíta-
nak a természetes alapanyagok-
ból készült játékok, eszközök,
díszítõ tárgyak. A résztvevõk
megismerkednek a természetben
fellelhetõ anyagokkal, felhasz-
nálási módjaikkal. Elsõsorban
gyapjút nemezelnek, söndörget-
nek. Készítenek játékokat, dísze-
ket.

Gyöngyfûzés
Vezeti: Tóth Andrea

óvónõ
Létszám: 15 fõ

Parányi lyukas gyöngyök, egy
szál cérna, némi türelem, és per-
sze fantázia. Készítenek karkö-
tõt, nyakláncot, különféle figurá-
kat. Megtanulják az egy- és a
többszálas fûzési technikákat va-
lamint a gyöngyszövést.
Ez a munka nagy türelmet igé-
nyel, de bárki megtanulhatja.
Ékszerezd föl magad te is a nyár
színeivel, virágaival, vidámságá-
val, és mutasd meg mindenki-
nek, hogy a gyönggyel csodákat
lehet elérni!

Népi fazekas
Vezeti: Császár Ernõ – 

Császárné Erdélyi Katalin
népi fazekasok
Létszám: 15 fõ

Ebben a csoportban megismer-
kednek a gyerekek a fazekasság
alapjaival, Ismerkednek a koron-

gozás valamint a mázazás alap-
jaival, az égetés menetével, a
magyar népmûvészet díszítõ
motívumaival.

Lószõrékszer-készítõ
Vezeti: Németh Viktória

lószõrékszer-készítõ
Létszám: 10 fõ

Kevesen ismerik ezt a népmûvé-
szeti ékszerkészítést. A lószõrék-
szerek elõnye más ékszerekkel
szemben, hogy igen könnyûek,
az érzékeny fülûeknél sem okoz-
nak gyulladást. 
A lószõrözés idõigényes,nehéz
munka, de ezt kárpótolja az elké-
szült egyedülálló szépségû ék-
szer.

Készítenek gyûrût, fülbevalót,
nyakláncot, medált.

Bõrözés
Vezeti: Mráz József

Népi bõrös szakoktató
Létszám: 10 fõ

10 éven felüli gyerekek jelent-
kezését várjuk.
A résztvevõk elsajátítják a bõrös
alaptechnikákat: - szálvágást, -
vékonyítást, - domborítást, -
lapos, gömbölyû fonásokat, -
szironyozást.
Készítenek pénztárcát, karkötõt,
dohányzacskót, hajcsatot 

A JELENTKEZÉS FELTÉT-
ELEI:
Az osztályokat csak megfelelõ
létszám esetén indítjuk. 
A hallgató bármely szakra je-
lentkezhet, amennyiben megfe-
lel az életkori megkötésnek. 

A felvétel a befizetések sorrend-
jében történik. Jelentkezési lap
kitöltése, szülõ, gondviselõ alá-
írásával. A részvételi díj felének
befizetése. Az utolsó részletet
legkésõbb június 15-ig kell ren-
dezni.

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

Tel.: 27/532-160 
e-mail: jamh@freemail.hu

A részletes programot keresse
szórólapjainkon, plakátjainkon,
vagy a Mûvelõdési Házban

Göd, 2007. július 2 – 6
József Attila Mûvelõdési Ház
(Göd, Pesti  út 72. Tel: 27/532-160)

A tábor bejárós formájú.
Naponta 900 - 1530 -ig tartanak a foglalkozások

szombat és vasárnap kivételével.

Mivel az osztályok korlátozott létszámúak, 
a felvétel a befizetések sorrendjében történik.

A tábor összköltsége étkezéssel, 
anyagköltséggel együtt 14.000.-Ft.

NYÁR ESTI UTCABÁL

a XIV. Ifjúsági Képzõmûvészeti
Alkotótábor záró rendezvénye

A rendezvény idõpontja:
2007. július 20.

Helyszíne: a Mûvelõdési Ház
elõtti  Alagút utca

Program:
16.30-02.00-ig

Bábszínház

Kiállítás megnyitó:
“Képzõmûvészet gyermek

szemmel”
a XIV. Ifjúsági Képzõmûvészeti
Alkotótábor gyerekmunkáiból

Zenés gyermek mûsor

Koncert • Utcabál
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I. Tavaszi Galéria megnyitó

A mi óvodánk mûvészeti
óvoda, mely az „Óvodai nevelés
a mûvészetek eszközeivel” c.
programot adaptálja.

Programunk alappillére ket-
tõs: az érzelmekre épít, és a
gyermekek esztétikai tevékeny-
ségét alkotó kézségek fejleszté-
sét hangsúlyozza. Minden gyer-
mek vonzódik az élményekhez,
meséhez, zenéhez és az alkotó
tevékenységhez. Célunk a maga-
sabb rendû érzelmek kibonta-
koztatása, a személyiség fejlõdé-
sének biztosítása, a gyermek és a
mûvészet közötti erõs érzelmi
kötõdés kialakítása.

Óvodánkban egyre több Gö-
dön élõ mûvész fordul meg. Már
évek óta kiállítások megrendezé-
sével köszöntjük az évszakok
váltakozását. Találkozhattak már
a gyermekek és szüleik Szegedi
Katalin, Hegedûs Erzsébet, Vén-
inger Margit, Vertel Andrea,

Szalma Edit alkotásaival. A ha-
gyományõrzést és a népi kultúra
ápolását is nagyon fontosnak
tartjuk.

A Galériánkba látogató gyer-
mekek és felnõttek megismer-
kedhettek különbözõ népvisele-
tekkel, kézimunkákkal, haszná-
lati tárgyakkal, illetve szebbnél-
szebb mesterségekkel. 

Március 28-án olyan kiállí-
tás-sorozatot nyitottunk meg,
melynek során elfeledett mester-
ségeket elevenítettünk fel, kezd-
ve az ismét divatos kosárfonás-
sal. Az óvoda kórusa többszóla-
mú tavaszi dalokkal bûvölte el a
gyermekeket a tárlat megnyitá-
sakor.

A Barta Katalin által készített
tárgyakból megrendezett kiállí-
táson a vesszõfonás sokféle fel-
használásáról – lakóházak, épü-
letek, ólak és különbözõ tárgyak
– beszélgettünk az érdeklõdõ te-
kintetû gyermekekkel és szüleik-
kel.

II. Játszóház – Húsvétkor is

Húsvét elõtt, szombaton ját-
szóházat tartottunk, ahol az ün-
nep jegyében ajándékokat, dí-
szeket készítettek a gyermekek
és szüleik az óvónõkkel. Megis-
merkedhettek a különbözõ tojás-
festési technikákkal, ezzel is
ápolva a hagyományokat. A ki-
sebbek és nagyobbak számára
egyaránt biztosítottunk egysze-
rûbb és bonyolultabb készítésû
tárgyakat. Kedvükre válogathat-
tak a só-liszt gyurmázás, húsvéti
figurák festése, a szalvéta- képek
ragasztása, a papírhajtogatás és a
fonal-csibék készítése között.

Bátran alkottak az asztalok-
nál új és új tárgyakat. Saját ma-
guk készítette papír kosárkában
gyûjtögették kincseiket, míg
meg nem telt velük, majd ellep-
ték azok szüleik táskáját is. Dél
felé, kimerülten a sok érdekes-
ség után teli táskákkal, elégedet-
ten távoztak a gyermekek és a

szülõk. Ez a szombat délelõtt is
nagyon jó hangulatban telt el,
hasonlóan az elõzõekhez.

III. Évszakhangverseny

A tavaszt idén is hangver-
sennyel köszöntöttük. Az óvoda
énekkara vidám hangulatú tava-
szi dalcsokrával kápráztatta el a
tátott szájjal figyelõ gyermeke-
ket, a kollégákat és a kedves szü-
lõket. Késõbb 3-4 dal után a
gyermekekkel közösen énekel-
ve, hangszerrel kísérve (melyet a
gyermekek szólíttattak meg), ön-
feledten boldogan adtuk át ma-
gunkat a csodálatos dallamok-
nak.

A hangverseny végén gyer-
mekeink tapsviharral és a „Visz-
sza, vissza!” kiáltással jutalmaz-
ták meg az éneklõ pedagóguso-
kat, akik számára ez a legna-
gyobb ajándék – az õszinte gyer-
meki elismerés. 

„ Nyitnikék, szívnek és tavasznak
nyílni kék” 

/Szabó Lõrinc/

Tavasznyitó napok 
a felsõgödi Lenkey úti óvodában

1. „ A gyermek fejlõdésének biológiai, pszi-
chológiai titkai”

Március 13-án nevelõtestületünk  számára
neves elõadót hívtunk óvodánkba, Dr. Páli
Judit klinikai szakpszichológust. Elõadását
„A gyermek fejlõdésének biológiai, pszicho-
lógiai titkai„ címmel tartotta, melyet nagy fi-
gyelemmel és érdeklõdéssel hallgattunk.
Rengeteg tapasztalatot és sok újdonságot sze-
reztünk e témáról, amit be tudunk építeni a
mindennapjainkba és hasznosítani tudjuk
gyermekeink számára.

2. Teljesítmény-értékelés

Április 16-án tartottuk a második szakmai
napunkat, amelyre az alsógödi nevelõket is
meghívtuk. Mivel szép számmal gyûltünk
össze, ezért a Duna Üdülõben hallgattuk az

elõadásokat. A meghívottak között jelen volt
Feketéné Csermely Éva szakértõ, aki a telje-
sítmény-értékelés fontosságáról beszélt az
óvodai nevelésben. Az ott elhangzottak min-
denki számára fontosak voltak, hiszen a kö-
vetkezõ tanévben az intézményekben beve-
zetésre kerül.
Ezután az óvodánkból (1. sz. Óvoda)
Pusztainé Antal Krisztina a PEK-torna s zak-
mai fontosságáról és beépíthetõségérõl be-
szélt. Különféle játékokat végeztetett velünk,
óvónõkkel, melyek a gyermekfejlõdésre hat-
nak.
A Kastély Központi Óvodából Víghné Tóth
Andrea a drámapedagógiából nyújtott egy kis
ízelítõt, kiemelte szerepét és fontosságát.

AZ OLDALT ÍRTA: KOVÁCS ANNAMÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

1. SZÁMÚ ÓVODA, GÖD

Tavaszi szakmai napok
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön meghalt:

Hajdú Zoltánné sz. Schranz Ilona 68 éves
Farkas Mihályné sz. Garzó Margit 81 éves
Tóth Gyõzõné sz. Bereznay Ilona 86 éves
Gajdóczy Lászlóné sz. Juhász Ilona 55 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: május 23.

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

Gödön házasságot kötöttek:
Kirsch Daniella Erzsébet Bártfai Gergely
Ambrus Krisztina Szakszon Zoltán Péter
Gõz Mária Nagy Károly
Földi Szilvia Botkó László
Gyér Andrea Eszter Fekete László
Krezinger Andrea Petyánszki János
Szabó Hajnalka Petrovics Károly
Tarczy Zsófia Deme Tibor
Kusztos Evelin Doszpot Péter Csaba
Farkas Zsuzsanna Juhász Balázs
Ruzics Katalin Tábori Tibor
Száva Melinda Cseh Tamás

Sok boldogságot kívánunk!

Mérlegképes könyvelõt keresünk 
könyvelési gyakorlattal. 

Államháztartási könyvelési ismeret elõnyben.
Jelentkezni lehet önéletrajz, 

és végzettséget igazoló bizonyítvánnyal.
Településellátó Szervezet 2132 Göd, Duna u. 5. 

Tel: 531-155

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 Horgász Egyesület
Kedvezményezett: 
nevezett egyesület

Adószáma: 19833602-1-13
* * *

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” Óvo-

dai Alapítvány
Kedvezményezett: 

Az óvoda intézménye 
és az oda járó gyerekek

Adószáma: 18692859-1-13
* * *

Aszervezet neve: 
Lámpás ’92 

Közhasznú Alapítvány
Kedvezményezett: 

Fogyatékos személyeket 
támogató alapítvány

Adószáma: 18662041-1-13
* * *

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!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik részt vettek
Baranyi Györgyné április 26-i gyászszertartásán, virágaikkal,
együttérzésükkel enyhítették a gyászoló család szomorúságát.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Takarékoskodjon az idõvel!
Kedvezõ áron - 552 Ft/adag 

- kínálunk elvitelre:
NAPI MENÜT KONYHÁINKRÓL

Érdeklõdni lehet
- Huzella Konyha, 345-209, illetve

- Németh L. Konyha, 345-048 telefonokon
az élelmezésvezetõknél.

Településellátó Szervezet
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81/2007. (IV. 18.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

Az alábbi pályázatot írja ki:

Pályázati kiírás
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet 
a Gödön mûködõ 1. sz. Óvoda (2132 Göd, Lenkey u. 13-17.) 

óvodavezetõi megbízás elnyerésére.

A megbízás feltételeit az 1993. LXXIX. tv. 
A közoktatásról tartalmazza:

Bérezés az 1992. XXXIII. tv. szerint
A megbízás kezdõ idõpontja: 2007. június 1. 

A megbízás idõtartama: 5 év

A vezetõi megbízás feltételei: óvodapedagógiai fõiskolai
végzettség legalább ötéves szakmai gyakorlat elõnyben részesül

az a pályázó, aki közoktatás-vezetõi képesítéssel rendelkezik. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a

138/1992.(X. 8.) sz. kormányrendelet és a 11/1994. 
(VI. 8.) sz. MKM rendelet tartalmazza.

A pályázat benyújtási határideje az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.

A benyújtás helye:  Polgármesteri Hivatal, Jegyzõ
2131 Göd, Pesti út 81.

A pályázat elbírálásának határideje:  
a benyújtás lejártát követõ 60. nap

A pályázati felhívást az Oktatási Közlönyön kívül 
a Gödi Körképben is meg kell jelentetni.”

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Szinay József jegyzõ

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK
BEIRATKOZÁSA

a GÖDI GYERMEKKERT

PALÁNTA ÓVODÁJÁBA

májusban, korlátozott létszámban 
– a férõhely függvényében –

elõzetes telefonos egyeztetéssel:
Kis létszámú csoportok, családias légkör, 

egészség- és környezettudatos nevelés
a néphagyományok útján járva.

Igény szerint játékos nyelv- és úszásoktatással.
Nyitvatartási idõ: 7-17 óráig

Érdeklõdni és beiratkozni lehet Reznicsek Károlynénál
Telefon: 27-334-675, 20-433-38-26.

Köszönet és közlemény
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Gödi Szervezete az elmúlt fél éves idõszakban is
több összejövetelt tartott, illetve vendégként vett részt más
szervezetek rendezvényein. Legutóbbi saját szervezése az elsõ
Jótékonysági Farsangi Batyus Bál volt, mely emlékezetes, hangu-
latos, jól sikerült rendezvény volt.
A vezetõség és a tagság nevében ezúton köszönöm meg mindazon
adományozóknak, támogatóknak, pártolótagoknak,
vendégeinknek, tagjainknak odaadó segítségét – más esetekben
meghívóinknak az invitálást – , az ajándékokat, s hogy hoz-
zájárultak és jókedvükkel, esetleg hangulatos szereplésükkel igen
sikeressé tették a télbúcsúztató s a többi rendezvényt.

ANTAL GYÖRGYNÉ KLÁRI

A Mozgáskorlátozottak Gödi Szervezete értesíti tagjait, hogy
Antal György Bálint sajnálatos betegsége miatt, új titkár

hiányában a szervezet mûködése szünetel.
Problémáikkal, információért a váci szervezethez lehet fordulni. 

Cím: 2600, Vác, Rákóczi u.36. tel:27/502-660

Állás és 1 %
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány tá-
mogatásával új munkatársat tudunk felvenni jú-
nius 1-étõl. 
Bõvebben: http://magosfa.hu/hu/node/518

A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
a szervezet pénzügyeit és irodai mûködését június 1-jétõl tel-
jeskörûen koordinálni képes diplomás munkatársat keres.
Közszférából a közelmúltban elbocsátott vagy fiatal (30 éven
aluli) álláskeresõk jelentkezését várjuk. 

Mi is várjuk az egyéni munkavállalók SZJA 1% felajánlásokat!
Adószámunk: 18698714-1-13
Bõvebben: http://magosfa.hu/hu/node/320

MAGOSFA ALAPÍTVÁNY
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Május 20., vasárnap 19 óra
Dunapart Nyaralóházak 

színházterme: 
VI. Akusztikusgitár Fesztivál

Jegyek elõvételben:
1.200,-Ft, 

helyszínen: 1.500,-Ft
* * *

Május 25., péntek 16 óra
NÓTA KLUB

* * *
Május 30., szerda, 13 óra

Vöröskeresztesek 
klubdélutánja

* * *
Május 31., csütürtök 
Ady klub 14-16 óráig

Nyugdíjas Klub 
összejövetele

* * *
Június 2., szombat, 9-13 óráig

Babaruha BÖRZE
* * *

Június 2., szombat  16 órakor
A Dézsi Yvett Tánciskola

Jazz- balett csoportjainak
évzáró mûsora a Huzella

Tivadar Ált. Isk.
Tornacsarnokában 

* * *
Június 7., csütörtök 

14-17.30-ig 
VÉRADÁS

* * *

Június 13., szerda 14 órától
Nyugdíjas Klub 
klubdélutánja

* * *
Június 18-22-ig 
(hétfõ-péntek) 

JAZZ BALETT TÁBOR
* * *

Június 19., kedd 
Ady Klub 14-17 óráig 

VÉRADÁS
* * *

Június 21., csütörtök 
14-16 óráig Ady Klub

Nyugdíjas klub
* * *

Június 22., péntek 
15-17 óráig

Cukorbeteg Klub
* * *

Június 23., szombat 
15-17 óráig Ady Klub

Cukorbeteg Klub
* * *

Június 25-29-ig 
(hétfõ-péntek) 

JAZZ BALETT TÁBOR
* * *

ALKOTÓTÁBORAINK:
Július 2-6-ig Népmûvészeti

Alkotótábor
*

Július 9-20-ig XIV. Ifjúsági
Képzõmûvészeti Alkotótábor

Olajfa Mûvészház programjai

MÁJUS-JÚNIUSI 
PROGRAM

május 22., kedd 18.00 óra
Az inkvizícióról 

Elõadó: Nemes György
piarista szerzetes.

Belépõdíj az adakozók
szándéka szerint!

-.-
június 5., kedd 19.00 óra

13 gödi mûvész és vendégeik
a gödi tizenhármak 

kiállítás-megnyitója
-.-

június 12., kedd 19.00 óra 
Amikor Csíkba’

megszülettem
címû könyvét mutatja 

be a szerzõ,

a gödi Kurucz Istvánné
Zsuzsika

-.-
A hónap végén 

Orbán Viktor 
volt miniszterelnök úr

felesége,
Dr. Lévai Anikó lesz 

az Olajfa Mûvészház vendége,
s e látogatás keretén 

belül  bemutatja 
A konyhaablakból

címû, most megjelent könyvét.
A program idõpontja

egyeztetés alatt
ezért kérjük,

kísérje figyelemmel
a Mûvészház

honlapjára felkerülõ informá-
ciókat,

illetve szívesen adunk
tájékoztatást 
a következõ 

telefonszámokon:
06-70-366-3598, 
06-27-531-370, 
06-30-994-3073

Programjainkra minden
kedves vendégünket 
szeretettel várjuk!

KÖNYVBEMUTATÓ
az 

Olajfa Mûvészházban
2007. június 12-én 

19 órakor
Téma: 

Zsögödi Nagy Imre 
festõmûvész 

nevelt lányának,
Zsuzsikának életét

bemutató könyvnek
– dedikálással egybekötött – ismertetése.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A helyszínen megvásárolt könyvek bevételével
a csíkszeredai 

Nagy Imre Általános Iskola
tanulóit

és a Székelyföld folyóiratot támogatják.

Olajfa Mûvészház
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A sziget Gödnek és környékének
egyik legfontosabb és legértékesebb
természetvédelmi területe, mely a
Duna Ipoly Nemzeti Park része. A
gödi sziget néven szereplõ terület, a
Duna bal partja közelébe, az 1668-
1670-es folyamkilométer között,
Göd város belterületén helyezkedik
el. A sziget elõírásnak megfelelõen
erdõterületnek minõsül. (1996. évi
LIV. tv.)  A terület helyrajzi száma:
Göd 03. Területe közepes vízállásnál
8,5 hektár. 

Az említett terület ismeretlen
okokból 2007. április 25.-én délután
kigyulladt. A szigeten lévõ odútelep
évi második ellenõrzését végezte a
Dunakanyar Természetvédelmi
Egyesület, mikor a sziget fái között
észrevettük a gomolygó füstöt. Gya-
núsan sok volt a füst. Elõször azt hit-
tük, hogy valaki tábortüzet rakott,
majd hamar kiderült, hogy nincs iga-
zunk. Arra lettünk figyelmesek, hogy
a talajra hullott nyárfa termése na-
gyon gyorsan terjedõ tûzzel égett.
Ráadásul a talaj terítve volt ezzel a
terméssel 1 cm vastagságban. Gyors
döntést kellett hozni, hogy elkerül-
hessük a visszafordíthatatlan tragédi-
át. A tûzoltóság nem is jött szóba,
hisz nem tudtak volna a tûz közelébe
férkõzni. Így az egyesületünk jelenlé-

võ tagjai és arra járó gödi lakosok
megtették – semmit sem kímélve –
hogy eloltsák a tüzet. Atermés égését
megakadályozni képtelenség lett vol-
na. De ha „csak” az égett volna el,
nem lett volna semmi baj. Közös
döntés alapján azokat a részeket
kezdtük oltani, melyeknél nem pusz-
tán leégett a termés, hanem meg is
gyújtotta a környezetébe található fát,
füvet, indát, stb. A feladat nem volt
túl könnyû, több helyen meggyulladt
a korhadt fa, ennek eloltása még
aránylag ment. Annál több gondot
okoztak a meggyulladt indák, me-
lyek a több tíz méteres fákra kúsztak
fel. Nagy odafigyelést igényelt, hisz
felmászni a fára, és ágat lefûrészelni
nem lehetett. Ezért a még nem égõ
indákra kapaszkodtunk fel és lerán-
gattuk, azokat, melyek égtek… vé-
gül közel egy óra alatt sikerült min-
dent eloltani! 

Köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak a gödi polgároknak,
akik segítettek a tûzoltásban. És vé-
gül köszönet illeti a Dunakanyar Ter-
mészetvédelmi Egyesület tagjait is,
akik példátlan összefogással, nem kí-
mélve önmagukat sem, oltották a tü-
zet. Köszönet minden segítõnek! 

BERTY MIHÁLY

Kigyulladt 
a gödi homoksziget

A Nemzeti Tankönyvkiadó aulá-
jában Zombori Béla egyetemi oktató
nyitotta meg Báli Péter grafikus, fes-
tõmûvész kiállítását.

Báli Péter a festõk azon típusához
tartozik, akik nem csak a szubjektív
lelki tartalmak kivetülésével alkotják
mûveiket, hanem a külvilágban, a
külvilágból vett élmények belsõ fel-
dolgozása során keletkezõ esszenci-
ális tartalomból készítik el munkái-
kat. Az eredeti élmény számára még-
is a természet adta finom mikrokoz-
mosz – végtelen, megismételhetet-
len és soha nem egyforma vagy azo-
nos formációit hozza létre vásznain,
grafikai lapjain. Kísérletezõ kedve új
és új képi problémák megoldására
ösztönzi változatos technikai eszkö-
zökkel. Mûvei általában sorozatok,
melyekben egy-egy témát sokrétûen
vizsgál. Mûvészként és pedagógus-
ként is publikál, írásaiban fõleg
vizuál-pedagógiai kérdéseket fesze-
get. Több helyen oktat a mai napig
is, a gödi mûtermében tanítványai ál-
tal készített alkotásokból rendszere-
sen rendez kiállításokat. 2007 nyarán
már több, mint tíz éve tartja majd al-
kotótáborait gödi házában – négy
különbözõ tematika köré felépítve.

A mûvész, tanár, informatikus

Egerben a Ho Si Minh Tanárképzõ
Fõiskolán biológia-rajz szakot vég-
zett, talán innen a világ olykor anató-
musi megközelítése. A szegedi Ju-

hász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán,
könyvtár szakon végzett. Könyvtá-
rosi múltja hozta mûveinek rendjét,
kompozícióinak szigorú szerkezetét,
mely nem tûri a mellébeszélést, a fö-
lösleges cirádákat. A Magyar Ipar-
mûvészeti Egyetemet 2001-ben vé-

gezte el, ahol fõleg a textilekkel is-
merkedett, ami vonalainak tisztán
kezelt faktúráiban, és a papír-anyag
textúrájának tiszteletében nyilvánul

meg.  Folyamatosan vesz részt kép-
zésekben, aminek eredményeként
néptánc oktatói, nem hagyományos
dokumentum leíró, animációsfilm
oktatói, informatikusi, oktatási infor-
matikusi képesítéseket szerzett.

A Könyves Kálmán Gimnázium-

ban nagy hatást tett rá rajztanára, Gá-
bor Béla, akinek Szókontor Pállal
mûködtetett rajziskolájába is járt.
Dobrovits Ferenc és Doór Ferenc
magántanítványaként ismerkedett a
festészeti technikákkal. Az újpesti
Derkóban Banga Ferenc és Szaba-
dos Árpád (1974-1976), Egerben
Seres János és Blaskó János (1976-
1980), a Pedagógus Képzõmûvésze-
ti Stúdióban (1985-1990) Fischer Er-
nõ hatott rá. Mûvészeti tevékenysé-
gére jellemzõ, hogy számos csopor-
tos tárlaton vett részt festményeivel
és grafikáival. – Hont Galéria, Szlo-
vákia, 1994, Rencontre de l’Art
Hongrois, Franciaország, 1998.

A mostani kiállításról így nyilat-
kozott: 

- grafikákat állítottam ki, melyet
az utóbbi három év termésébõl válo-
gattam össze. Ezek üzenetei a vona-
lak, vonalrendszerek esztétikáján túl-
menõen a világot mutatják olykor
visszájáról, olykor a színfalak mögül
szatirikus hangvétellel, olykor gu-
nyorosan, olykor önkritikusan. Aké-
pek nem mondanak ítéletet, hanem
látleletként tükrözik világunkat.

FORRÁS: INTERNET

ÁTDOLGOZTA: LS

Báli Péter grafikus, festõmûvész kiállítása

Boldizsárné Kovács Gizella szerkesztõ, a Nemzeti Tankönyvkiadó Galériájának
vezetõje, Zombori Béla egyetemei oktató. Középpen a múvész, Báli Péter



24SPORT

Április 28-án immár hetedik al-
kalommal került megrendezésre a
korosztályos Lábtenisz Páros Ver-
seny a Kék Duna Klub mûfüves
pályáin. A rendezvényen 16 páros
vett részt, ebbõl 5 páros ötven év
feletti kategóriában nevezett. A
legidõsebb játékos a gödi Kónya
Károly (72), míg a legfiatalabb a
kisteleki Pigniczki Márk (13). 

Köszönet illeti Szegedi Sándor
alpolgármester urat és Rosta Zol-

tán urat, a Kék Duna Klub igazga-
tóját, amiért lehetõséget teremtet-
tek a verseny lebonyolítására. Kü-
lön köszönet Néverei Endrének és
Kónya Károlynak a szervezésért
és a lebonyolításért.

A elsõ három helyezett mindkét
korcsoportban kupát kapott. 

További információk a
www.labtenisz.hu honlapon talál-
ható.

IFJ. K. K

VII. Lábtenisz
Páros Kupa

Május 5-én elveszett Szõdli-
geten egy rövidszõrû foxi - ivar-
talanított lánykutya. Fehér ala-
pon fekete foltos, az egyik hátsó
lába rövidebb.

Kérem, hogy aki tud róla va-
lamit, segítsen!

Köszönöm szépen!
06-30-514-8398

csicsman@mary-ker.hu

Elveszett Morzsi

Gazdát keres Rozika, a 11 hóna-
pos németjuhász keverék lány.
Középtermetû, kedves, barátsá-
gos és szobatiszta. Oltva,
féregtelenítve, ivartalanítva van.
Rossz tartási körülmények elõl
mentettük.

Bõvebben: www.pet-ak.hu
Érd.: 06-70/458-0358
PET-ÁK Egyesület

14100196-62009149-01000006

SZEGEDINÉ KRISZTA
06/20-316-1953

Kedves állatbarátok,
segítségeteket kérem

Április második felében, a
Nemeskéri parkerdõben, az
alsógödi sportpályán került sor a
Göd SE hazai bajnoki mérkõzé-
sére a Rád SE csapatával – az
eredmény 2:2-es döntetlen lett.
A következõ mérkõzést, május
elején – szintén itthon – sajnos a
dunakesziekkel szemben 3:1-re
elveszítették a gödiek. Legutóbb
Szõdön, a bajnokság II. helye-
zettjének otthonában nagyon jó
mérkõzésen 2:2-t játszottak a
csapatok.

A sportegyesület futball szak-
osztályának korosztályos csapa-

tai haladnak a megkezdett úton,
amit az egyre jobb eredmények
és a korábban eligazolt játéko-
sok tömeges visszatérése is iga-
zolnak. 

A gyermeksportolók – aki
egyáltalán átigazolt – folyamato-
san visszatértek a Vác-tól.

Büszkeség a serdülõ csapat-
nál, hogy az MB I-es Vác után-
pótláscsapatát legyõzték. Ifjúsá-
gi csapatunk játékosai pedig
egyre több lehetõséget kapnak a
felnõtt keretben való bemutatko-
zásra.

H. L.

Visszaáll a foci-statusquo…
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to

: 
K

ké

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

ÉV VÉGI 
TÁNCBEMUTATÓNKRA

június 2-án, szombaton 17.00 órára a Huzella-csarnokba,
ahol több mint 100 kislány ad elõ fellépõ produkciót!

Dézsi Yvett és tanítványai,
valamint a fellépõfelsõgödi vendégcsoportok!

Támadásban a Göd SE a rádi csapattal szemben
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A gödi lovas szakosztályon belül
mûködõ western lovasoknak is
megkezdõdött az idei országos
bajnokság. Az OB.I. fordulóját
a ballõszögi Silverádó Ranchon
rendezték április 29-én. Petõ
Zoltán szakágvezetõ tájékozta-
tója szerint western lovasaink
kiváló eredménnyel kezdték az
évadot mind gyermek, mind if-
júsági és felnõtt számokban.

Gyermek Trail (western aka-
dályverseny): Fehérvári Pálma I.
helyezés
Ifjúsági Trail: Gergely Katalin
III. helyezés
Felnõtt Trail: Simon István V.
helyezés

Amatõr Pole Bending
(gyorsasági szlalom)

Fehérvári Pálma IV. helyezés;
Simon István V. helyezés

Amatõr Barrel Racing (gyorsa-
sági hordó kerülés): 
Fehérvári Pálma IV. helyezés;
Gergely Katalin VI. helyezés;
Simon István VII. helyezés

Ezen felül Fehérvári Pálma a 18
év alatti legsikeresebb verseny-
zõnek kiírt különdíjat vehette át,
ami nem más, mint egy egyéves
sárga appaloosa mén csikó.

Gratulálunk versenyzõinknek és
további sikeres versenyzést kí-
vánunk!

LENKEI GYÖRGY

GÖDI SE
LOVAS SZAKOSZTÁLY

Western hõsök a mai Gödön?
Országos elsõ és legsikeresebb versenyzõ…

V. Piarista Juniális 
Belépés családostul!

.2007. június 10. vasárnap

Helyszín: Piarista Szakiskola, 
Gimnázium és Kollégium, Göd, Jávorka u. 18.

9.00: Szabadtéri szentmise
10-13.00-ig: Mesterségeink bemutatása a mûhelyekben

10-16.00-ig: Kézmûves foglalkozások gyerekeknek
11-22.00-ig: Bábelõadások; 

Berecz András mesél; Téka táncház

Nápolyi dalok – Kállay Bori, Berkes János
Opera duettek, népdalok – Pászthy Júlia, Hruby Edit

Gaude kórus
Kodály év – énekeljünk együtt!

Karosi Juli jazzt énekel
Musical – Nádasi Veronika tanítványai

Éry Balázs zongorázik
Váczi Dani trió

Szakcsi Lakatos Béla triója 
Török Ádám és a Mini

Scarabeus buli

9.00: Kispályás futballtorna
Nevezés: Wagner Bálint 06-30-

5699807

10.00-tól   Sportolási lehetõségek,
bemutatók

Amatõr asztalitenisz verseny; 
Sakkverseny; Strandröplabda

verseny;
Kosárlabda büntetõdobás,

hárompontos dobás;
Kenuzás; Sárkányhajózás;

Kerékpártúra; JEET MAN DO
bemutató; Kaszkadõr bemutató

Nevezés: A juniális napján, a helyszínen

Ételek, italok: Különleges bográcsételek, sültek, édességek
Nemes borok nagy választékban

Sörök, üdítõk a büfében lesznek kaphatók

A rendezvényen való részvétel ingyenes! 
Lehetõleg autó nélkül jöjjenek, mert kevés a parkolóhely!

Nagy szeretettel várunk minden gyereket, felnõttet, 
aki igényesen szereti eltölteni szabadidejét!
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A magyarországi születésû, most
31 esztendõs magyar-holland
szakos középiskolai tanár, Ferkó

Zoltán a gimnáziumi szalagava-
tó tánctanulás alkalmával ismer-
kedett meg a csángó táncokkal.
Megtetszett neki a csángómag-
yar kultúra, ellátogatott Mold-
vába, ahol gyermekeket tanított,
ekkor ismerkedett meg késõbbi
feleségével, illetve a csángó va-
lósággal. Akkor elhatározta: fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a
moldvai csángók magyar nyelvû
misét szeretnének hallani temp-
lomaikban – ahol csak a hivata-
los román liturgia zajlik. A Vati-
kán támogatását szeretnék el-

nyerni a csángók a magyar mise
bevezetéséhez, amit Zoltán fel-
karolt. Április 22-én a Szent Ist-
ván Bazilika elõl elindult több
mint 3000 km-es zarándokútjá-
ra, mely a Vatikánon „keresztül”
vezet Csángóföldre. 
Elsõ kilométereit a Dunakanyar-
ban tette meg, ahol a Göd és Vác

között vezetõ kerékpárúton csat-
lakozott kíséretéhez a Wagner
László szervezte „Belépés csalá-
dostul” rendezvénysorozat túrá-
jának 60-70 fõs apraja-nagyja.
A közös túra elején Wagner ta-
nár úr átadta Zolinak Göd zász-
laját, mely útján végigkíséri.
Az egykori kerékpárversenyzõt
kilométerei során több autós biz-
tosítja, így tett Horváth Szilárd,
a gödi Búzaszem iskola egyik
alapító-szervezõje is, aki az

ausztriai Hartberg-tõl az olasz-
országi Udine-ig volt társa az
országúton. Zoli május elején ért
a Vatikánba, lapzártánkkor pedig
már ismét magyar földön teker,

útban Moldva-felé. Zarándokla-
ta során „kézrõl-kézre” adják a
magyar családok, a „keresztszü-
lõk”, mintegy éjjeli menedéket
adva neki.
Az útról részletesen a
www.zarandoklat.blogol.hu ol-
dalain olvashatnak.

V. F.

SPOTHÍREK
Három és félezer km kerékpáron

a csángók magyar nyelvû miséjéért
A zarándoklathoz a gödiek is „beléptek családostul”

Hírek a gödi karatésok 
háza tájáról…

Sûrû a programjuk a gödi
karatékáknak, az Életforrás Ka-
rate Do fiataljainak.

Tiszavasváriban a Diákolim-
pia keleti selejtezõjében a 19

esztendõs Szimler András és a
17 éves Makka László kumite, a
15 esztendõs Szimler Áron pe-
dig kata második helyzést ért el.
Minden korosztály I – III. helye-
zettje (kelet-nyugat) bejut a
nagydöntõbe, mely minden év-
ben Dunakeszin kerül megren-
dezésre. Az áprilisi dunakeszi
nagydöntõn végül Szimler And-
rás és Makka László is bronzér-
mes lett kumite-ben (küzdelem).

Budapesten, a meghívásos
Szac Kupán 100 karatéka mérte
össze erejét. Itt is eredményesen
szerepeltek a kisebb gyermekek.
Klejn Dániel kumite III.,
Bérczes Kornél kata III., Bauer
Gergõ kata IV., Zsóri Ger-
gõ kumite III., míg Kovács D.

Géza kata I. és kumite II.
helyezést ért el.

Négy gödi karatékát ismét be-
választottak a karate válogatott-
ba: Szimler Áront (1992-es szü-

letésû, nagyreményû verseny-
zõ), Makka Lászlót (kadett
kumite, a 2006-os Európa-baj-
nokság bronzérmese);
Stiegmann Martint (junior
kumite), illetve Vágvölgyi Ba-
lázst (junior kata).

Szimler Áron (EB V. helye-
zett) és Makka László (EB III.
helyezett) egyaránt részt vesz
május végén a Szlovéniában
megrendezésre kerülõ Európa-
bajnokságon. Még a nyár elõtt
sor kerül az utolsó hazai OB-re,
melynek Törökbálint ad otthont,
a gödi csapat természetesen ott
lesz. Július 21-én Karakó Sándor
öt tanítványa vizsgázik majd fe-
keteövre.

V. F.

II. Búzaszem Vándorkupa
A Búzaszem Általános Iskola
május 12-én, immár második al-
kalommal rendezte meg iskolai
futballkupáját. A tervek szerint
pár év múlva már az iskola épü-
leteinek otthont adó Szakáts-
kertben lebonyolított tornán gye-
rekek és felnõttek közös csapa-
tokban mérték össze tudásukat.
A foci most is igazi családi prog-
ram volt: a kiírás sajátos szabá-
lyai között szerepel többek közt,
hogy az ötfõs csapatokban leg-
feljebb két felnõtt játszhat, csak
gyermek lõhet gólt, s csak gyer-
mek állhat a kapuban.
Míg múlt õsszel a Vad Banda,
most a Csipet Csapat végzett az

élen. Bizton elmondható: a kez-
detben esõs, késõbb mosolygó
napsütéses délelõttön nemcsak
õk, hanem valamennyi játékos
és szurkoló jól érezte magát.
Folytatás õsszel, a III. Búzaszem
Vándorkupán!

L. L.
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Egy felsõgödi 9 éves kisfiút
szeretnék bemutatni, aki 2006
szeptemberében baseball csapa-
tával a Magyar Bajnoki Döntõn
I. helyezést ért el.

Erõs Sebestyén 2. osztályos, a
Németh László Általános Iskola

és Mûvészeti Oktatási Intéz-
mény tanulója, elég ritka sportot
választott magának. Jobban
mondva Magyarországon ritka
sport, hiszen Amerikában igen
kedvelt sportág a baseball.

Sebi a legfiatalabb magyar ba-
seball játékos, már 3 éve játszik.
Egy héten kétszer 2 órát utazik
Szentendrére edzésre, a
Sleepwalkers serdülõ csapatá-
hoz. A kitartó munka és a sport-
szeretet tavaly õsszel meghozta
gyümölcsét. A Szentendre és Vi-
déke újság így írt a csapatról: „A

Szentendre Sleepwalkers serdü-
lõ baseballcsapat messze felül-
múlva az ellenfeleit megnyerte
az idei bajnokságot.”

Sebestyén igen tehetséges,
ügyes játékos, nagyon nagy esé-
lye van rá, hogy jövõre japán

edzõtáborba menjen. A serdülõk
japán edzõje Yodzo Fujiwara
nagy szeretettel oktatja a gyere-
keket. Szinte csak dicséretet
kapnak tõle a srácok, számára is-
meretlen a magyarországi

- reméljük már kihalóban lévõ
- poroszos nevelési módszer.
Úgy véli, a sport játék, nem pe-
dig harc, amiben a másikat le
kell gyõzni. A csapatok nem el-
lenfelek. Elõfordult olyan eset,
amikor az egyik csapatból átáll-
tak a másik félhez játszani, hogy
menjen a mérkõzés.

A gyerekek jól érzik magukat
együtt, nem számít az sem, ha
valaki egy kis súlyfelesleggel
küzd – ha jól tud dobni, õt is éri
sikerélmény.

Mindenkit szívesen fogad a
baseball társadalom. A baseball
azért is jó, mert még nincs az a
nagy tehetségkutatás, ami miatt
sok gyerek kiesik egy-egy klub-
csapatból, mert nem bírja a
“mindenáron gyõzni” kívána-
lomnak való megfelelést.

Sebi szüleinek régóta dédelge-
tett álma, hogy Gödön is meg-
kedveltessék ezt a sportot. Ke-
restek oktatót, bekopogtattak a
Gödi Sportegyesületbe is, eddig
sikertelenül. Pedig Yodzo, az
edzõ átjárna Szentendrérõl beta-
nítani az itteni oktatót. Simonyi
György, a Szentendre
Sleepwalkers Sport Egyesület

elnöke felajánlotta, hogy eljön-
nének Gödre bemutatót tartani,
csak idõben kezdjük el a szerve-
zést. 

Május 26-án egész napos ser-
dülõ bajnoki fordulót tartanak
Szentendrén, majd nyár elején
Szentendre-Szlovákia rangadóra
kerül sor, amelyre bennünket is
szeretettel várnak. Azt hiszem,
ezt a nagy lehetõséget nem lenne
szabad elszalasztani, hátha Gö-
dön is lesz Baseball. Örömmel

fogadom azoknak a jelentkezé-
sét, akik segíteni tudnának egy
gödi baseball csapat megszerve-
zésében.

Elérhetõségeim: 
gergely.marta@citromail.hu
Telefonszámom: 
06-20-971-81-21

GERGELY MÁRTA

KOB KÜLSÕS TAG

Akár Gödön is lehetne baseball!

Az „Egyházközségi majális 2007”
keretében került megrendezésre a „Belé-
pés családostul” programsorozat leg-
utóbbi állomása.

Afutballmérkõzéseken hat csapat vett
részt, 60 fõ rúgta a labdát, a tornát végül a
„Bimbó” csapat nyerte, másodikként a
„Leverpool” zárt. A felsõgödi Karitász
csoport Szájbert Istvánné vezetésével dí-
jazta a csapatokat éremmel, serleggel, tor-

tával, süteménnyel, zsíros kenyérrel. A
gyermekek körében oly népszerû kéz-
mûves foglalkozást ezúttal is Sápi Vera
tartotta. A családi ügyességi versenyben
12 csapat, mintegy 80 fõ vett részt,
ugyanennyien indultak a váltóverseny-
ben is. A Felsõgöd-Alsógöd nõi futball
mérkõzés eredménye 4:1 lett, a  játékve-
zetõ ezúttal Ország Tibor plébános úr
volt. Ismét nagy sikert aratott a tojásdobás

párokban, összesen 40 pár vetélkedett.
A Belépés családostul  rendezvény-

sorozat újabb sikeres napot zárt: közel
200 gyermek, szülõ töltötte sportosan a
május elsejét, további 100 fõ pedig eljött,
hogy együtt legyen egy kellemes társa-
sággal, beszélgethessen, ismerkedhessen
másokkal és egyen egy finom gulyást,
mely a Frey-házaspárnak és segítõinek
volt köszönhetõ.

A városvezetõk közül jelen volt

Markó József polgármester, dr. Bognár
László alpolgármester és több képviselõ
is.

AWagner László vezette szervezõk –
no és a résztvevõk – köszönetet monda-
nak Tanczik Erikának a büféért és az el-
látásért, Fülöp Józsefnek az áramért és a
focihálókért, valamint Tuza Józsefnek a
pályák fölvonalazásáért.

W. L.-V. F.

Sportprogramok május elsején - családostul
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Göd- Szõdliget között
fõútvonal mellett 

(a volt Gödi Otthon Áruház
területén) 

üzletek, irodák, raktárak
és udvar bérelhetõ

Tel.: 06-30-951-3193

Vennék, 
vagy bérelnék 

30-50 m2-es 
családi házat 
kis telekkel!

06-30-9817-543
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GÖD
TERÜLETÉN

SZÁNTÓFÖLDET
VÁSÁROLOK!
06-30-619-2036

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501
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ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es

egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített, 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

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
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával is! Darabolva. Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070, 06-27-337-353
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és ruha-
tisztítás, búvárszivattyú-tekercselés. Göd,
Kincsem Park, nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, ja-
vítást. Tel.: 06-70-505-1177
- Jó állapotban lévõ bútorok olcsón eladók.
Tel.: 06-20-941-8410.
- 2 szobás tetõtéri lakás, külön bejárattal,
hosszú távra kiadó. 06-70-238-0876.
- Helyiség kiadó üzletnek, irodának -
Felsõgödön a Lenkey utcában, az óvóda és ru-
házati bolt között. Tel.: 27-332-245, 30-683-
1690.

- Alsógödön emeleti lakás kiadó. Tel.: 06-
70-283-1203.
- Felsõgödi szépségszalonba fodrászt kere-
sek. Tel.: 06-20-955-3401.
- 45 éves ápolónõ gyakorlattal, tapasztalat-
tal idõs személy gondozását vállalja Göd -
Alsógöd területén. Tel.: 06-30-219-4305.
- Német és latin tanítást vállal diplomás ta-
nár. Tel.: 06-20-419-5430.
- Eladó 1-3 fázisú kompresszor 8 bar nyo-
máshatár, kb. 100 l tartály, tartozékokkal
(használt); 300 l hûtõláda (használt); zo-
máncozott üst - tartóval (kb. 50 l); antik var-
rógép; 4 db kárpitozott szék. Tel.: 27-330-
273, 70-701-6705, megtekinthetõ egész
nap.
- Gyermekfelügyeletet vállalok Gödön,
Dunakeszin is! Tel.: 06-30-219-4305.

Apróhirdetések
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Gödön 1760 m2-es
összközmûves 

IPARI TELEK ELADÓ!
Tel.: 06-70-778-1578

06-27-532-320
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

Kiadó két különbejáratú
irodahelyiség

Gödön, a Csokonai utcánál
irodai vagy szolgáltató tevékenységhez.

Ugyanott könyvelést 
és cégalapítást vállalunk!

Érdeklõdni lehet telefonon: 06-30-9313-314
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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

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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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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