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Az elmúlt nyáron a képviselő-testület 

két alkalommal is tartott rendkívüli 

ülést, és a szakbizottságok is többször 

összeültek.

Az utolsó munkaterv szerinti testü-

leti ülésen, július végén fogadta el 

a képviselő-testület Lukács István-

né, a Németh László Általános Iskola 

igazgatójának felmentési kérelmét. 

Megszavazták a Kusché Ernő – Vécsei 

Károly – Tompa Mihály – Kossuth 

Lajos utcák forgalmi rendjének módo-

sítását, az új KRESZ-táblákat nyár végé-

re már ki is helyezték. Szintén döntés 

született a József Attila Művelődési 

Ház vizesblokkjának felújításáról. Au-

gusztus első felében két alkalommal is 

tartottak rendkívüli ülést, napirenden 

szerepelt többek között a kiszolgáló 

út megvalósítási költségeinek áthá-

rításáról szóló helyi rendeletek mó-

dosítása, az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek módosítása (egy harma-

dik gyermekorvosi körzet létrehozása), 

valamint a Göd városában megvaló-

sult csatornaépítés V. üteme kapcsán 

adott kompenzációról  szóló rendelet 

módosítása.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság rendkívüli, nyílt ülésén a Göd 

természetes fürdőhely (Széchenyi-

szabadstrand) megnyitásának előké-

szítése volt napirenden. Az alsógödi 

parton időközben elkészült a négy-

ágú zuhanyzó a mosdó épülete előtt 

és egy öltözőkabin, illetve beszerezték 

az elkerítést lehetővé tevő bójákat is.

A Közművelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság tárgyalt, és állást foglalt 

a városi kitüntető címek odaítélésé-

ről. A Szociális Bizottság segélykérel-

meket tárgyalt. A Pénzügyi Ellenőrző 

és Jogi Bizottság valamennyi, az ön-

kormányzat gazdálkodását érintő 

téma tárgyalásával segítette a dönté-

sek előkészítését.

Tisztelt Olvasóink!

Mire köszöntő soraimat olvassák, az első meglepe-

tésen máris túl vannak: felfedezték, hogy a város 

meglehetősen nagy múltra – huszonegy évfo-

lyamra – visszatekintő folyóirata, a Gödi Körkép megújult, 

megváltozott kiadásban jelent meg. A rendelkezésünkre 

álló fórumokon: az Önkormányzat honlapján és az au-

gusztus 19–20-ai ünnepségekre hívó kiadványban már 

jeleztük érkezésünket, ennek ellenére biztosan akadnak 

olyanok, akiket váratlanul ér a változás. 

A folyóiratok újabb kiadásai általában viszik tovább előd-

jük hagyományait, bizonyos szempontból azonban vál-

toztatnak is a korábbi koncepción. Összességében arra 

törekszenek, hogy a folytonosság révén megtartsák 

mindazokat az értékeket, amelyeket az olvasók hagyo-

mányosan az adott folyóirathoz kötnek, másfelől viszont 

igyekeznek hozzá is tenni valamit a korábbi változathoz. 

Valamit, amitől azt remélik, hogy a kiadvány még tartal-

masabb, még érdekesebb lehet, szerepét az olvasók kö-

rében még inkább betöltheti. Így vagyunk ezzel mi is, 

az új szerkesztőség tagjai.

A megjelenéshez valamivel szerényebb és költségkí-

mélőbb papírminőséget választva szeretnénk bővíteni, 

színesíteni, változatosabbá tenni a tartalmat. Nem ha-

gyunk el semmit abból, amit a Körkép kínálatában meg-

szokhattak, viszont most, hogy a terjedelem ezt lehető-

vé teszi, néhány közérdekű, hasznos vagy egyszerűen 

érdekes témával szeretnénk mélyebben, átfogóbban is 

foglalkozni. 

A Gödi Körkép a város közéleti folyóirataként továbbra is 

ellátja majd közszolgálati tájékoztató szerepét: beszámo-

lunk a város jelentősebb eseményeiről, az önkormányzati 

döntésekről, a közélet híreiről, hogy a város lakói első kéz-

ből juthassanak hozzá a mindennapi életüket közvetlenül 

is érintő információkhoz. A tájékoztatásban az objektivi-

tást és a pártatlanságot fontos és minden körülmények 

között követendő alapelvnek tartjuk: feladatunknak te-

kintjük a tények és a háttérinformációk feltárását, egy-egy 

téma minél sokoldalúbb és teljesebb feldolgozását, hogy 

a különböző szempontok bemutatásával is segítsük ol-

vasóinkat saját, egyéni álláspontjuk kialakításában. A hír-

anyagok, valamint a közéleti, kulturális és sportesemények 

beszámolói mellett azonban sok egyéb témában is sze-

retnénk színes, érdekes, olvasmányos, az ismereteket bő-

vítő vagy akár szórakoztató cikkeket megjelentetni, ame-

lyek között – reményeink szerint – mindenki találhat majd 

érdeklődésének, ízlésének megfelelőt. 

A Gödi Körkép saját honlapján, ahol a folyóiratot elektro-

nikus formában is elérhetik, szeretnénk Önöket is bevon-

ni a lap életébe: számítunk véleményükre, témafelveté-

seikre, arra, hogy megosztják velünk gondolataikat, és 

bejegyzéseik nyomán újabb és újabb érdekes témákra 

bukkanhatunk, amelyeknek érdemes utána mennünk, 

és a lap hasábjain másokkal is megosztanunk. 

A kibővült szerkesztőség nevében hasznos időtöltést, 

kellemes olvasást kíván mindannyiuknak a megújult fo-

lyóirathoz

Koditek Bernadett

főszerkesztő

Kitüntetések a Városházán

Göd Város Önkormányzata idén második alka-

lommal adta át a „Göd Szolgálatáért” kitünte-

tő címet. 2011-ben a képviselő-testület Kocsis 

Györgyné és Tóthné Kolter Márta köztisztvise-

lők részére adományozta a „Göd Város Szolgá-

latáért” kitüntető címet. 

A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek 

között a Köztisztviselői Napon került sor, 2011. 

július 1-jén. Az ünnepségen a nyugdíjba vonuló 

kollégáktól is elbúcsúztak a munkatársak.

Testületi és bizottsági ülések a nyáron
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Tisztelt Gödi Lakosok!
Göd Város Önkormányzatának hivatalosan rendelkezésre álló adatai alap-

ján megállapítható, hogy több ingatlantulajdonos halmozott fel az út-

építési hozzájárulás kapcsán nagy összegű köztartozást. Olyan ingatlan-

tulajdonosokat is számon tartunk, akik évek óta nem teljesítik fi zetési 

kötelezettségüket, s közülük sokan egyetlen forintot sem fi zettek. Velük 

szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. (Ugyanis a tartozásait 

rendező 1760 tulajdonos joggal érezhetné igazságtalannak és méltány-

talannak, ha a nem fi zetők tartozásainak behajtása ügyében hatóságunk 

nem intézkedne.) Augusztus hónapban jó néhány végrehajtást elren-

delő végzést postáztak az érintetteknek. Ezek az ingatlantulajdonosok 

a hozzájárulás összegén felül – a törvény alapján – késedelmi pótlékot 

is kötelesek fi zetni. Felhívom ezen érintett ingatlantulajdonosokat, hogy 

– a kiküldött végzésben megjelölt határidőn belül – egyenlítsék ki tarto-

zásukat az Önkormányzat felé. Abban az esetben, ha fennálló tartozásuk 

kiegyenlítését nem kezdik meg, sor kerülhet a végrehajtás foganatosítá-

sára. Az esetleges végrehajtás költségei az érintett ingatlantulajdonost 

terhelik.

Markó József

polgármester

Címzetes főjegyzői címet kapott 

dr. Szinay József, aki több mint két 

évtizede látja el a jegyzői teendő-

ket Gödön. 

A kitüntető címre kimagasló szak-

mai teljesítménye alapján a város 

képviselő-testülete javasolta a jegy-

zőt. A felterjesztés a Kormányhiva-

talon és szakmai szervezeteken 

át kerül a cím adományozója elé, 

végső javaslatot pedig a belügy-

miniszter tesz a miniszterelnöknek. 

A dr. Szinay Józsefnek kitüntető cí-

met adományozó oklevelet Orbán 

Viktor írta alá. A cím ünnepélyes 

átadására nyár elején, a Belügymi-

nisztériumban került sor, a kitün-

tetést dr. Szinay Józsefnek Szabó 

Csilla államtitkár adta át.

Az előző Orbán-kormány idején 

létrehozott titulus csak keveseknek 

jár. A cím odaítélésének elbírálása-

kor nemcsak a pályán eltöltött időt, 

hanem a végzett munka minősé-

gét is fi gyelembe veszik, és sokat 

nyom a latban az is, elégedettek-e 

a település polgárai a jegyző tevé-

kenységével.

 A díjjal korábban pénzjutalom is 

járt, ettől az évtől azonban már 

csak az emlékplakettet vehetik át 

a kitüntető cím viselői.

V. Pálfai Kinga

A 
2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik 

majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen 

tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő 

volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.

Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak 

ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem kedveli. 

Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegen-

nek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat isme-

retlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy az adataik 

illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés sza-

badidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. 

évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidol-

gozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a tör-

vény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor 

az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. 

Azonban felhívjuk a fi gyelmet, hogy a népszámlálási törvény 

szerint az adatszolgáltatás kötelező!

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár le-

hetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal vagy 

nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív 

önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül vá-

laszthat: papír vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, 

leginkább idő- és környezetkímélő megoldás kétségtele-

nül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban 

a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azo-

nosító- és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, 

s még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak 

október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresz-

tül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kér-

dőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba 

beépített magyarázatok segítik. 

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden te-

rületén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a vá-

laszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. 

A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a fel-

vett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak 

az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szi-

gorú titoktartás köti.

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiz-

tos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás 

lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellá-

tott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e mun-

kára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba 

kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni.

Az összeírás sikeressége érdekében kérjük a tisztelt lakossá-

got, hogy a hiányzó házszámokat, ajtószámokat pótolják, 

illetve a címeket a postaládákon helyezzék el, hiszen a szám-

lálóbiztosok csak így tudják minden adatszolgáltatóhoz eljut-

tatni az adatszolgáltatói csomagot!

További részletes információkat a www.nepszamlalas.hu 

honlapon találhatnak. 

(Forrás: KSH) Dr. Szinay József 

címzetes főjegyző

Lakossági tájékoztató 
az októberi népszámlálásról

Szakmai és erkölcsi elismerést kapott 
a város jegyzője

Igazgatói álláspályázat

Göd Város Önkormányzata a fenntartása alatt működő Németh László 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói ál-

lására pályázatot ír ki. A részletes pályázati kiírás, illetve a pályázat fel-

tételei szeptember végétől a Nemzeti Közigazgatási Intézet interne-

tes oldalán (www.kszk.gov.hu) és az Oktatási és Kulturális Közlönyben 

(www.kozlonykiado.hu) olvashatók.
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Gödön elhunytak

Horváth József Lászlóné 
sz.: Molnár Mária, 63 éves

Szégner Lászlóné 
sz.: Béres Ilona 69 éves

Borbély Magdolna Erzsébet, 69 éves

Tóth Jánosné 
sz.: Gáspár Mária, 61 éves

Kiss István Mihályné 
sz.: Firon Borbála Margit, 88 éves

Dr. Karánsebesy Miklósné 
sz.: Kellényi Judit Mária, 89 éves

Baráth Tivadar István, 53 éves

Gödön házasságot kötöttek
Selmeczy Ádám
és Kovács Blanka

Bíró Zsolt
és Tóth Brigitta

Szabó Gábor
és Csordás Magdolna

Hegedűs László
és Koczoh Judit Erzsébet

Kovács István
és Burger Györgyi

Janotai Miklós
és Szlovák Adrienn

Kovács Norbert
és Császár Virág

Dankó László Norbert
és Gyányi Ibolya

Martikán Zsolt Vilmos
és Stanek Szilvia

Timár Károly
és Kurucz Réka Virág

Barankó András
és Krisfalusi Beáta

Berta Zoltán
és Bojczer Mónika Piroska

Csillag Gergely János
és Gyurcsok Eszter

Sztankay Zsigmond
és Szabó Laura Ildikó

Szabó Sándor Miklós
és Kökény Ildikó

Szilasi Zoltán 
és Oláh Marianna

Magyarosi Gergely
és Kozma Szilvia

Abinéri Attila
és Kiss Bernadett

Szeles Péter
és Madarasi Aliz

Brunszkó János Zoltán
és Thalom Henrietta Réka

A Frei család köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik fi uk temetésén részt vet-
tek, fájdalmukban osztoztak. 

Frei család

Köszönetet szeretnénk mondani mind-
azoknak, akik szeretett férjem, Horváth 
Mihály temetésére eljöttek, virágot 
hoztak, és fájdalmunkban osztoztak.

Szerető felesége, gyerekei,
unokái és dédunokái

Göd polgármestere, Markó József és dr. Bognár László 

a 8. körzet képviselője, bizottsági elnök augusztusban lá-

togatást tettek László Ferencnél, az OVIT Zrt. gödi telep-

helyének igazgatójánál. 

A találkozón a város vezetői tájékoztatták az igazgató 

urat a város pénzügyi helyzetéről, a szükséges lépések-

ről. Elmondták, hogy az üzem fontos a gödiek számára, 

mivel munkahelyeket biztosít, adót fi zet, mellyel jelentő-

sen hozzájárul a város bevételeihez.

Az üzem kapcsolata a környezettel, elsősorban az Oázis 

lakóparkkal összességében jó, azonban néhány kisebb 

dologban akadnak tennivalók. Ilyen például az éjszakai 

órákban jelentkező eseti zaj, amit az igazgató úr elmon-

dása szerint a daruk elektromos kapcsolói okoznak. A zaj-

problémát a hangárnyékoló földhányás magasításával 

fogja a város csökkenteni, az új csarnok elkészültével pe-

dig zajvédő burkolat is kerül az OVIT kerítésének a lakó-

telep felőli oldalára. A daruknál is megvizsgálják, lehet-e 

korlátozni a zajhatást. Szó került még az iparvágány szint-

különbségére, amely az áthaladó autóknak okoz nehézsé-

get, ennek javítására az igazgató úr ígéretet tett.

Bognár László kérte az igazgató urat, hogy amennyiben 

van lehetőség erre, az üzem támogassa a lakóparkiak 

játszótérépítését. A körzet képviselője ígéretet kapott, 

hogy lehetőségeihez mérten az OVIT is támogatást 

nyújt. Végezetül a kiemelt sportágak utánpótlás-nevelé-

séhez a vállalkozások társasági adójából adható célzott 

támogatás lehetőségét tekintették át. A város ígéretet 

kapott arra, hogy bár az ilyen döntések az OVIT esetében 

központosítva történnek, az igazgató úr mindent meg-

tesz annak érdekében, hogy a Gödön képződő társasági 

adóból a gödi sport kaphasson támogatást.

Nincs gázpalack 
a TESZ-nél
Kereslet hiányában a TESZ-nél 

az év végéig szünetel a PB-gáz-

palackok forgalmazása. A ben-

zinkutakon és a tüzép-telepeken 

továbbra is beszerezhetőek a gáz-

palackok. 

Sipos-Vizaknai Gergely református lelkész „hitves- és 

szolgatársával”, Gabriellával nyár eleje óta teljesítenek 

szolgálatot Gödön. A lelkészházaspár a teológiai aka-

démián ismerkedett össze, s az elmúlt tizenegy eszten-

dőben Vizsolyon vezették a református gyülekezetet. 

– A vasárnapi igehirdetés döntően az én feladatom, 

míg a gyermek-istentiszteleteket, az ifj úsági programok 

oroszlánrészét társam viszi. Év végéig – terveink szerint 

– minden gyülekezetbéli családot meglátogatnánk – 

mondta az új lelkész.

V. Pálfai Kinga

A város és az OVIT Zrt. 
együttműködése

Ösztöndíjpályázat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zatának kiírásán jelenleg még 

dolgoznak az Oktatási Miniszté-

riumban. Megjelenésekor Göd 

város internetes oldalán, valamint 

a Polgármesteri Hivatalban azon-

nal hozzáférhető lesz.

Képviselői 
fogadóóra
Dr. Bognár László, a 8-as választá-

si körzet képviselője szeptember 

22-én, csütörtökön az Ady Endre 

Művelődési Házban 18 és 19 óra 

között tartja fogadóóráját.

Ősszel is nyitva 
a termálstrand
A felsőgödi termálstrand szep-

tember 30-áig még a nyári nyit-

va tartás szerint reggel 6 órától 

este 20 óráig üzemel, és három 

medencével várja a látogatókat. 

A meleg vizű medence egész év-

ben várja a fürdőzőket. A strand 

területére legkésőbb este 19 óráig 

lehet belépni. 

Vizsolyból érkeztek Göd új lelkészei



GÖDI KÖRKÉP – 2011. 8 SZÁM 7

Augusztus 11-én az egyik internetes 

portál vezércikkben hivatkozott Varga 

Zoltán Péterre, a Jobbik Pest megyei 

Közgyűlésének képviselőjére, aki szerint 

a megyében augusztus hónap folyamán 

a nevelőszülői díjakat ugyan még ki tud-

ták fi zetni, ám a gyermekotthonoknak 

csak egymillió forintot utaltak, mely ösz-

szeg a szükségesnek csupán tíz százaléka. 

Ennek okán az említett intézményekben 

a gyermekek étkeztetését jelenleg csak 

adományokból és hitelekből lehet biztosí-

tani. Kérdés továbbá, hogy szeptemberben 

miképpen fogják megoldani az iskoláztatás 

fi nanszírozását.

Néhány nappal később Sipos Richárd, a Job-

bik Göd Város Önkormányzatának és Pest 

megye Közgyűlésének képviselője sajtó-

közleményben tudatta, hogy e vészhelyzet 

jelen pillanatban több szociális és gyermek-

védelmi intézményt érint Pest megye észa-

ki településein. Nagyrészt lakásotthonokról 

van szó. A Jobbik gödi alapszervezetének 

tagjai éppen ezért adománygyűjtésbe 

kezdtek, elsősorban a kétszázhúsz, fogya-

tékkal élő gyermeket és felnőttet befogadó 

Göd-újtelepi TOPhÁZ Speciális Otthon la-

kóinak a megsegítésére.

 A felajánlásokat – tej, kenyér, zöldségek és 

gyümölcsök, illetve tartós élelmiszerek – 

mindenekelőtt a megyéből várják, s azok 

célba juttatását – áll a sajtóközleményben 

– a párt aktivistái végzik majd el.

Mivel a citált sajtóközlemény a Gödi Kör-

kép szerkesztőségébe is eljutott, köteles-

ségünknek éreztük, hogy tájékozódjunk 

e kérdésben.

Ambrus András, Pest megye Önkormányza-

tának sajtófőnöke e témában a következő-

ket nyilatkozta:

A megyei önkormányzat körülbelül kétezer 

gyermekről és fi atalról gondoskodik a gyer-

mekjóléti szolgálat keretében. E gyermekek 

egy része az önkormányzat által fenntar-

tott lakóotthonokban él, a többiek pedig 

nevelőszülőknél vannak elhelyezve. E teljes 

rendszernek a fenntartása – a gyermekott-

honok rezsi- és bérköltségeitől az étkezte-

tésen, a ruházkodáson és az iskoláztatáson 

át a nevelőszülői díjakig – az idei eszten-

dőben kereken kétmilliárd forintba kerül. 

Az államtól a megyei önkormányzat – a rá-

ruházott feladat ellátására – normatívákat 

kap, ám e normatívákból a ténylegesen át-

utalt pénzösszeg 2011-ben csupán 1,3 milli-

árd forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy idén 

a gyermekjóléti szolgálaton belül 700 millió 

forint hiánnyal kell(ett) számolnia a megyei 

önkormányzatnak. 

Ez tehát az oka annak, hogy a megyei gyer-

mekjóléti szolgálat az elmúlt hetekben, hó-

napokban valóban nehéz helyzetbe került. 

A mielőbbi megoldás érdekében a megyei 

önkormányzat segítséget kért, s felhívá-

sukat igyekeztek minél nagyobb körhöz 

eljuttatni. Emellett természetesen haladék-

talanul leültek tárgyalni a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal (NEFMI), illetve a gondot 

jelezték a Közigazgatási Hivatalnak és a Bel-

ügyminisztériumnak.

Az illetékes állami szervekkel történt meg-

beszélések eredményeként augusztus 17-

én Nyitrai Imre szociális ügyekért felelős 

helyettes államtitkár ígéretet tett arra, hogy 

115 millió forintot azonnal átutalnak a me-

gyei gyermekjóléti intézmények számára. 

De ígéretet kaptak további költségvetési 

források ilyen célú átcsoportosítására is. 

Lenkei György, önkormányzatunk Szociá-

lis Bizottságának elnöke arról tájékoztatta 

szerkesztőségünket, hogy Gödön szó sincs 

„vészhelyzetről”, valamennyi érintett intéz-

ményben lakó gyermek a szokott módon 

hozzájut a napi ötszöri érkezéshez. Ám 

egyetlen területen valóban mutatkoztak át-

meneti problémák, nevezetesen azon gyer-

mekek ellátásában, akiknek liszt- vagy tojás-

érzékenységük miatt speciális diétára van 

szükségük. E probléma orvoslása érdekében 

az egyébként a Pest megyei Önkormányzat 

által fenntartott TOPhÁZ Speciális Otthon-

nak a város szolidaritásból segítséget kíván 

nyújtani. A Pénzügyi Bizottság Forró Gábor 

elnökletével – Markó József polgármesterrel 

egyeztetve – egy 500 ezer forintos egyszeri 

támogatás folyósításáról dönt.

A Göd-újtelepi TopHáz Speciális Otthon 

igazgatónője, dr. Pitzné Heinczinger Mónika 

elmondása szerint az elmúlt hetekben 

az intézményük számára a közétkeztetést 

biztosító HunGast Kft.-vel részben konszo-

lidálódott a helyzet: a cég továbbra is rend-

ben kiszállítja a meleg ebédeket, ám kony-

hai személyzet hiányában az ápolónők, 

a gondozók és a mentálhigiénés csoport 

tagjai segédkeznek a tálalásban, az arra rá-

szorulóknak az étkezésben, illetve ők vég-

zik a mosogatást is. 

Összefoglalva tehát: az otthon lakói tulaj-

donképpen semmiben sem szenvednek 

hiányt, ám élelmiszer-adományokat a to-

vábbiakban is szívesen elfogadnak, hiszen 

ott mindig szükség lehet a segítségre, ahol 

több mint kétszáz gyermek és felnőtt ellá-

tásáról kell gondoskodni.

Érdeklődtünk az ugyancsak megyei fenn-

tartású gödi Anyaotthonban is, ahol jelen-

leg két fi atalkorú édesanya és kisgyermekeik 

tartózkodnak. Lukács Gabriellától, az Anya-

otthon vezetőjétől megtudtuk, hogy – bár 

némi csúszással, de – jelenleg is megkap-

ják a szükséges ellátmányokat, amelyeket 

a Gödi Alapszolgáltatási Központtól érkező 

tartósélelmiszer-adománnyal és az otthon 

saját házi veteményeséből ki tudnak egészí-

teni, tehát az ott élők napi étkeztetése meg-

oldott. Probléma inkább az egyéb pénzbeli 

juttatások terén jelentkezik: az egyik gon-

dozott anyuka éppen iskolát kezd, és még 

nem érkezett meg a beiskolázási támogatás. 

Sajnos az épület fűtésrendszere jelen állapo-

tában nem állná meg a helyét télen, ez ügy-

ben is elkélne a segítség. 

– Szerencse, hogy jelenleg nem kétszer-há-

romszor ekkora a létszám, hogy nincs egyet-

len tápszeres babánk sem, különben nálunk 

is gond lenne. Így viszont sikerült jól beosz-

tanunk a rendelkezésünkre álló forintokat – 

fejezte be nyilatkozatát az otthon vezetője.

A Gödi Körkép a hír hátterének megismeré-

se során számos esetben találkozott a segí-

tő szándék megnyilvánulásával, és örömmel 

tapasztalta, hogy az összefogás a nehéz 

helyzetekben is megoldásra vezet. �

Augusztus közepén érkezett szerkesztőségünkbe a hír, hogy súlyos 

ellátási problémák alakultak ki több, megyei fenntartású szociális 

intézményben. Mivel a kérdés két gödi illetékességű intézményt is 

érint(het)ett, úgy láttuk helyesnek, ha elindulunk a hír nyomán. 

Éhe a kenyérnek?
EGY NEHÉZ HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEINEK NYOMÁBAN
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A 
régi, több évtizeddel ezelőtt ki-

alakított hulladéklerakók általában 

a települések külterületén kaptak 

helyet, s mivel a keletkezett háztartási 

hulladékot hagyományosan egy mar-

kológéppel kivájt, egyszerű gödörbe 

ürítették az önkormányzatok, így a le-

bomlás során keletkező szennyező és 

környezetkárosító anyagok akadálytala-

nul szivároghattak be a talajba és a ta-

lajvízbe. Mára a törvényi szabályozás 

alapján az uniós jogszabályoknak nem 

megfelelő lerakókat 

bezárták. A környe-

zetre veszélyt jelentő, 

régi „szeméttelepek” 

helyett modern mo-

nitoring-rendszerrel 

ellátott, speciálisan 

szigetelt lerakók épül-

tek, amelyek megaka-

dályozzák az élővizek 

és a talaj szennye-

zését. Fenntartásuk, 

üzemeltetésük ugyan-

akkor többszörösé-

be kerül, mint a régi, 

felszámolt telepeké. 

Magyarországon ma 

a hulladékkezelés egész koncepciója 

átalakulóban van, fokról fokra igazodik 

az európai uniós normákhoz. Ez viszont 

a települések hulladékkezelésében is 

változásokat és nem mellesleg a költ-

ségek növekedését vonja maga után. 

Szerkesztőségünk annak próbált utána-

járni, hogyan zajlik városunkban a kör-

nyezettudatos hulladékgazdálkodásra 

való átállás, és a szemétszállítási díjak 

alakulásában hogyan érinti ez a lakos-

ságot.

A Településellátó Szervezet (TESZ) igaz-

gatója, dr. Hetényi Tamás tájékoztatása 

szerint az európai uniós előírásoknak 

való megfelelés a költségek jelentős 

emelkedésével járt együtt Gödön is. 

A zártmedencés lerakóhelyen ugyanis 

a hulladék lerakásáért két és félszeresét 

kell fi zetni a korábbi rendszerben fi ze-

tett díjnak. Ma egy családi ház évente 

nagyjából egy tonna háztartási hulla-

dékot termel, éves viszonylatban tehát 

„apránként” ennyi szemét kerül bele 

a 120 literes kukákba, amelyeket a lako-

sok a szemétszállítási napokon kitesznek 

a kapu elé. Ennek az egy tonnányi hulla-

dékmennyiségnek a lerakásáért három 

évvel ezelőtt még csak 4000 Ft körüli 

összeget kellett fi zetni a hagyományos 

lerakóhelyen. Két éve azonban, az euró-

pai normáknak megfelelő csörögi tele-

pen, ahová a gödi szemét kerül, tonnán-

ként közel 10 000 Ft 

a lerakás díja. A növe-

kedés mértéke – a két 

és félszeres árkülönb-

ség – valóban ma-

gas, pedig a TESZ-nek 

a REMONDIS cég al-

vállalkozójaként még 

így is nagyon kedvező 

árat sikerült kialkud-

nia. Más konstrukció-

ban ugyanis ugyanez 

a szolgáltatás a Gö-

dön élőknek háztartá-

sonként 14 000 forint-

jába kerülne. Ennyit, 

illetve ezen felül még 

egyszeri belépési díjat, éves tagdíjat 

és esetenként pótdíjat is fi zetnek azok 

a környező települések (például Fót, 

Pócsmegyer, Rád, Szob és Vác), amelyek 

beléptek a regionális önkormányzati 

környezetvédelmi társulásba, a Zöld 

Híd Programba, és egy távolabbi, szin-

tén EU-konform lerakóhelyre, Kerepes-

re szállíttatják a szemetüket. dr. Hetényi 

Tamás külön is felhívta a fi gyelmet 

arra, hogy megtévesztő, ha valamelyik 

szomszédos városban élő ismerősé-

től azt hallja, hogy náluk alacsonyabb 

a szemétszállítás díja. Egyes települé-

seken az önkormányzat ugyanis támo-

gatja a szemétszállítási díjat, de más 

címeken, például kommunális adóba 

beépítve általában ugyanúgy megfi zet-

teti a lakosokkal az általuk megtermelt 

hulladék begyűjtésének és kezelésének 

költségeit – hangsúlyozta a TESZ igaz-

gatója. Korábban a kommunális hulla-

dék költségeinek rohamos emelkedé-

sét a Gödi Önkormányzat is igyekezett 

a szemétszállítási díj támogatásával 

tompítani, de ma már ezt nem teszi. Ez 

ugyanis hosszabb távon komoly terhe-

ket ró a költségvetésre, ráadásul nem 

ösztönzi a lakosokat arra, hogy igye-

kezzenek tudatosan gazdálkodni a csa-

ládban keletkező hulladékkal, hanem 

éppen eltereli a fi gyelmet a szemétkér-

déssel kapcsolatos egyéni felelősség-

ről. Pedig a megoldást az jelenthetné, 

Mennyi szemetet termel 

a város egy évben

Göd városa évente 6000 tonna kom-

munális hulladékot termel. Ha ezt 

a szemétmennyiséget 6m3-es kon-

ténerekbe raknánk, a konténersor 

26 km hosszú lenne, azaz a felsőgödi 

Autópihenőtől a 2-es út egyik sávját 

teljesen elfoglalva éppen a Lánchíd 

budai hídfőjéig érne.

A környezetvédelem szempontjából kiemelten fontos hulladékkezelés kérdésében 

ma Magyarország valahol két korszak határán, és egy halaszthatatlan szemléletváltás 

küszöbén áll. 

Milyen tételekből áll 

a szemétszállítási díj

A háztartásonként (illetve 120 literes 

gyűjtőedényenként) kötelezően fi ze-

tendő 23 400 forintos szemétszállítási 

díj a következő költségtételeket tartal-

mazza: a hulladék kukásautóval tör-

ténő begyűjtésének üzemanyag- és 

bérköltsége, a lerakóba szállítás üzem-

anyagköltsége, a lerakói díj, a szállító-

járművek fenntartási és karbantartási 

költségei, a közterületeken a szeme-

tesek és a szelektív gyűjtők rendszeres 

ürítésének költségei, a közterületi fű-

nyírás és parlagfűirtás költségei, az il-

legálisan lerakott hulladék összegyűj-

tésének és elszállításának költségei 

és az esetenkénti külterületi takarítás 

költségei.

A szemétnek is ára van
A JÖVŐ ÚTJA A TUDATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

k 

j
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ha a környezettudatosság részévé vál-

na a közgondolkodásnak, és mindenki 

a maga kis portáján igyekezne csökken-

teni a keletkező hulladék mennyiségét 

– magyarázza dr. Hetényi Tamás. 

Az Önkormányzat környezetvédelmi 

előadója, Jakab Júlia a város hulladék-

gazdálkodásáról készített átfogó tanul-

mányában és személyes beszélgeté-

sünk alkalmával is kifejti, hogy a szelektív 

hulladék gyűjtésének fontosságát nem 

lehet eléggé hangsúlyozni. A kommu-

nális hulladéktól elkülönítve gyűjtött 

papír, műanyag és üveg ugyanis újra-

hasznosítható, ezért vétek növelni vele 

a „valódi szemétnek” minősülő háztar-

tási hulladék térfogatát, és feleslegesen 

terhelni a környezetünket. 

Meg kell tanulnunk egyéni szinten 

is „spórolni”, helyesen gazdálkodni 

a szeméttel, ahogyan az energiával is. 

Erre már a gyerekeket is időben taníta-

nunk kell, nyilatkozta Szabó Csaba, a Vá-

rosfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság alelnöke, aki lelkesen fáradozott 

azon, hogy az idei tanévben a gödi isko-

lákban minden tanuló részese lehessen 

a városi szelektív hulladékgyűjtésnek.

Az Önkormányzat hosszabb távon gon-

dolkodva egy olyan rendszer kialakítá-

sára törekszik, amelyben a háztartáson-

ként keletkezett hulladék mennyiségét 

fi gyelembe vevő, arányosabb díjfi zetés 

valósulhat majd meg – tudtuk meg 

a TESZ vezetőjétől. A szelektív hulladék 

elszállítása már ma is ingyenes a lako-

sok számára. A jövőben viszont akár 

pénzt is hozhat a családok konyhájára, 

hiszen a sárga zsákokban gyűjtött hul-

ladék mennyiségével is kevesebb lesz 

majd az a háztartási hulladék, ami után 

valóban szemétszállítási díjat kell fi zetni, 

pontosan annyit, amennyibe a hulladék 

kezelése kerül.

Koditek Bernadett

10–11.  
10 óra
A Mozgáskorlátozottak Pártoló 
Klubjának hobbikiállítása

10. 
szombat  

9–12 óra
A Homeopátiás Klub összejövetele
Téma: fogászat – Dr. Pap Huba

16. 
péntek

17.30
Új Horizont Irodalmi Klub
Pálfalvi György gombász, szakíró, 

szaktanácsadó tart bemutatkozó előadást. 
Téma: gombaismeret, kiállítás, gombász dísz- és 
használati tárgyak, művészeti tevékenységek.

16.
péntek  

18 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
Farkas Éva kárpitművész 

kiállításának megnyitója

17.
szombat 

10. óra
V. Gödi Szüreti és Lovas Fesztivál
Alsógöd – Sportpálya

Fogatok szépségversenye, bográcsos főzőverseny, 
egész nap gyermekprogramok, hagyományőrző 
mesterségek, néptáncbemutató, állatsimogató, 
pónilovaglás.
Információ: 06-70/331-09-55

18. 
vasárnap

10 óra
Kulturális Örökség Séta 
Bátorfi  József vezetésével

Indulás és érkezés a Művelődési Házhoz
Útvonal: JAMH – M2 felüljáró – Római erődítmény 
(Göd-Újtelep) – Avar kori erőd (Várdomb) – Kincsem 
– Feneketlen-tó – Piarista Iskola – Huzella Iskola – 
JAMH. A távolságok miatt különbusszal megyünk 
a helyszínekre, ezért kérjük, hogy részvételi 
szándékukat előre jelezzék a 27/532-160 vagy 
a 06/20- 485-47-91-es telefonszámokon.

18. 
vasárnap

18 óra
Operabarátok órája – Orosz operaest 
József Attila Művelődési Ház

fellépnek: Bándi Írisz Réka, Kovács Ágnes, Pető 
József és Lukács István operaénekesek;
zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya
műsorvezető: prof. dr. Pavlik Gábor
A belépés minden programra díjtalan. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

22. 
csütörtök

16.30
Őstörténeti előadás
Dr. Surányi Dezső akadémiai doktor, 

ny. növénybiológus „A magyarság őshonos 
gyümölcsfái a Kárpát-medencében” címmel tart 
előadást.

25. 
vasárnap

10–12 óra
Meteor- és papírmadár-készítés
Családi kézműves játszóház

Belépő: 400 Ft

30. 
péntek

16 óra
A Nótaklub összejövetele

30. 
péntek

18 óra
Felvidékiek köre, Szántai Lajos 
„A magyar Szent Korona ereje, szentsége 

és misztériuma” címmel tart előadást.

A József Attila Művelődési 
Ház új foglalkozásai

Zumba 
minden kedden 17.45–18.45-ig
Színjátszó kör 
minden csütörtökön 17.00 órától
Szülésfelkészítő tanfolyam 
minden csütörtökön 9.30–11.00-ig

Bővebb információt a www.godimuvhaz.hu 

honlapon vagy a 27-532-160-as telefonszámon 

kaphatnak!

2. 
péntek

16–17- óráig
Pilates torna

10.
szombat 

10–12 óráig 
Családi kézműves játszóház: Meteor-
 és papírmadár-készítés. Belépő: 400 Ft

12.
hétfő 

13–17 óra 
Véradás

17.
szombat 

14.30–16.30 
Cukorbetegek klubja

17.
szombat 

17 óra 
Retro Ady Klub: Felsőgödi focisták és 
barátaik 40–50 évvel ezelőtt. Egykori 

amatőr fi lmrészletek és fotók vetítése.
Információ: gabor.galle@gmail.com, 06-30/370-24-91

Az Ady Klub új foglalkozása
Pilates torna 
minden pénteken 16.00–17.00-ig.

A József Attila Művelődési Ház a nyári felújítási munkálatok befejeztével 

ősztől megszépülve várja rendezvényeire vendégeit. 

A József Attila 

Művelődési Ház 

szeptemberi programjai

Az Ady Klub 

szeptemberi programjai

Mit nem szabad 

a kukába tenni

A kukákban gyűjtött kommunális 

hulladékban nem lehet sem sitt, sem 

szerves hulladék (levágott fű vagy 

gaz), sem veszélyes hulladék (például 

akkumulátor). A TESZ hulladékbe-

gyűjtéssel foglalkozó munkatársai, 

ha ilyen hulladékot találnak a tároló-

edényben, a kukát nem ürítik ki.
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A települési önkormányzat – természetesen a törvény adta ke-

retek között – saját hatáskörében dönthet arról, hogy milyen 

helyi adókat vet ki a város polgáraira, vállalkozásaira, vendé-

geire. Gödön milyen adónemek szerint adóznak a lakosok, és 

az összes adóbevételnek egy-egy adónem hány százalékát te-

szi ki? – kérdeztük Jakab Gábort, az Adóosztály vezetőjét.

– Városunkban az ingatlanok után építmény- és telekadót, a ven-

dégek (Gödön állandó lakóhellyel nem rendelkezők) elszállásolá-

sa után idegenforgalmi adót, a vállalkozási tevékenységek után 

pedig iparűzési adót kell fi zetni. Az említettektől elkülönített cso-

portba, de mégis az adózási szakterülethez tartozik 

a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Ez utóbbit 

azok kötelesek fi zetni, akik az ingatlanjuk előtt 

húzódó csatornavezetékre nem végeztették 

el a rákötést. A gépjárműadó és talajterhe-

léséi díj mértékéről nem helyben születik 

döntés, s hivatalosan nem is minősül-

nek helyi adónak. Ezek olyan, központilag 

meghatározott fi zetési kötelezettségek, 

amelyek bevétele szintén az önkormány-

zatot illeti meg. Az összes adóbevétel kö-

zül kimagaslóan az iparűzési adó jelenti 

a legnagyobb arányt a maga 60 százalé-

kával. Az építményadó 21%, a gépjármű-

adó 12%, a telekadó 5%, a maradék 2% pedig 

az idegenforgalmi adóból, a talajterhelési díj-

ból, valamint a késedelmi pótlékokból és bírsá-

gokból tevődik össze.

Mekkora hányadát teszi ki az adókból származó bevétel a vá-

ros költségvetésének? 

– A tervezett adóbevétel a 2011. évi költségvetés több mint 3,6 

milliárd forintos bevételi oldalának közel 36 százalékát jelenti. 

Ez igen jelentős összeg, ezért nagy a felelősségünk. Hiszen, ha 

mondjuk, „csak” 90 százalékosra sikerülne a teljesítés, már az is 

több mint 130 millió forint bevételkiesést jelentene a városnak, 

vagyis ennyivel kevesebb pénze jutna az önkormányzatnak 

az éves tervben szereplő, és az egész város érdekeit szolgáló cé-

lok megvalósítására.

Az elmúlt években is ilyen nagy aránnyal szerepeltek az adó-

bevételek a költségvetésben? 

– A 2001–2007. közötti időszakban még csak 10–15% közötti volt 

ez az arány. 2008-tól ugrott meg jelentősebben, akkor volt elő-

ször 30% körüli, majd 30% feletti ez a mérték. 2008-ban közel 

duplájára nőtt a város iparűzési adóbevétele, mivel 2008. január 

1-jétől – jogszabályi változás következtében – nagyon jelentősen 

szűkült ennél az adónemnél a kedvezményadás lehetősége. 

Konkrétan milyen összegű adóbevételt tervezett az önkor-

mányzat az idei költségvetésben, és mennyi pénz folyt be 

a mai napig az adók befi zetéséből?

– Az éves költségvetésben a képviselő-testület az idei esztendőre 

1 milliárd 305 millió forint önkormányzati adókból származó be-

vételt tervezett. Jelenleg (2011. augusztus végén) több mint 630 

millió forint körüli bevételnél tartunk. Ez az összeg közel 90 mil-

lió forinttal meghaladja az egy évvel ezelőtti mértéket, de idén 

a tavalyinál 18 százalékkal magasabb a tervszám, ennyivel több 

adóbevételre számítunk. Ezért azt mondhatom, hogy a teljesítés 

jelenlegi aránya körülbelül ugyanolyan, mint tavaly ilyenkor volt. 

Miből adódik a tervszám 18 százalékos növekedése? Ma-

gasabbak az adók, vagy több az adózó a városban? Esetleg 

az adófi zetői magatartás megváltozására számítanak? Ha 

nem emelkedett az adók mértéke, akkor hogyan teljesíthető 

a tervezett 1 milliárd 305 millió forintos adóbevétel? 

– A városi költségvetés egyensúlyához volt szükség magasabb 

adóbevétel tervezésére. Az adómértékek nem emelked-

tek, a lakások, lakóházak után fi zetendő építményadó 

összege már 2007 óta változatlan, az iparűzési adót ez 

év januárjától 2 százalékról 1,9 százalékra csökkentette 

a képviselő-testület, és nem változott számottevően 

az adózók száma sem a településen. Viszont igen 

jelentős, közel 300 millió forintnyi a kintlévőség, azaz 

a be nem fi zetett adóhátralék. A városvezetés jogos 

elvárása, hogy ezt az összeget minél nagyobb mér-

tékben csökkentsük. A végrehajtási munka eredmé-

nyességének további fokozását a közös teherviselés 

elve, illetve a határidőre és pontosan fi zető adózókkal 

szembeni „méltányosság” is indokolja. Természetesen 

mindent megteszünk a bevételi terv teljesítése érdekében, 

bár ez az Adóosztály munkatársaitól sokszor feszített mun-

katempót kíván. Az idei évben igyekszünk még jobban kihasz-

nálni a törvény adta lehetőségeinket, ezért az illetékes bírósági 

végrehajtó irodát is bevontuk az adóhátralékok beszedésébe.

Közös terhünk, az adó
HÁROMSZÁZMILLIÓS KINTLÉVŐSÉG

Tájékoztatás adófi zetési 
határidőről és felhívás 
az adótartozások rendezésére

Tisztelt adófi zető gödi polgárok és vállalkozók!

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy az építmény-, telek- és 

gépjárműadójuk, valamint iparűzési adóelőlegük második 

félévre esedékes összegét – a későbbi pótlékfelszámítást 

vagy az esetleges behajtási eljárást elkerülendő – 2011. szep-

tember 15-ig szíveskedjenek maradéktalanul megfi zetni!

Egyúttal kérünk minden olyan gödi lakost, illetve vállalko-

zást, akit (amelyet) a korábbi időszakból bármilyen összegű 

önkormányzati adótartozás terhel, hogy azt – saját érdeké-

ben – mielőbb fi zesse meg! 

A lejárt esedékességű, jogerősen megállapított adó végre-

hajtható tartozásnak minősül. Ha a behajtási eljárás – külö-

nösen bírósági végrehajtó bevonásával – megindul, annak 

költségei is az érintett adózót terhelik. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Jakab Gábor,

az Adóosztály vezetője

IIIdddeeeejjjjjeeee
fififi  zzzeeetttnnnniiiii!!!!
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Milyen esetekben kerülhet sor bírósági végrehajtásra? 

– Minden olyan adóösszeg végrehajtható tartozásnak minősül, 

amely jogerős, tehát megállapítása ellen az előírt határidőn belül 

nem fellebbeztek, és lejárt esedékességű, vagyis a fi zetési határ-

ideje letelt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden eset-

ben azonnal bírósági végrehajtóhoz fordulunk, ha adótartozással 

találkozunk. Évente egyenlegértesítőt küldünk minden adózónak, 

akinek tartozása van. Ezenkívül minden évben, többnyire októ-

berben felszólítjuk a legalább ezer forinttal tartozó hátralékosain-

kat tartozásuk rendezésére. Bírósági végrehajtásra általában akkor 

kerül sor, ha az adótartozás összege jelentősebb – 100 000 Ft-ot 

is meghaladó –, vagy a korábbi értesítéseink, felszólításaink hiába-

valónak bizonyulnak. A bírósági végrehajtás egyébként további ki-

adásokat jelent az adózónak, mert ez esetben a végrehajtási eljárás 

költségeit és a végrehajtó jutalékát is ő fi zeti, ami 20–30 százalékkal 

is megnövelheti a fi zetendő összeg mértékét. 

Milyen eredménnyel járt a bírósági végrehajtó tevékenysége 

ebben az évben?

– Az idén a bírósági végrehajtó eddig 20 millió forint körüli össze-

get szedett be a város számára. Úgy tapasztaljuk, hogy a behajtá-

si eljárások hatására javul a fi zetési morál. Mi természetesen meg-

őrizzük az adótitkot, nem hozzuk nyilvánosságra a hátralékosok 

nevét, de a városban híre megy, ha valaki ellen végrehajtás indul. 

A hír hallatán sok adóhátralékos gondolhatta úgy, hogy a bírósá-

gi végrehajtást elkerülendő, inkább megfi zeti a tartozását. 

Hallani arról, hogy lehetőség van a gépjárműadó fi zetésének 

elmulasztása esetén arra, hogy a hatóság a gépkocsiról leve-

tesse a rendszámot. 

– A hír igaz. A gépjárműadóról szóló törvény szerint egy éven túli 

adótartozás esetén az önkormányzati adóhatóság kezdeményez-

heti a gépjármű forgalomból történő kivonását. 

Ma sokan élnek nehéz anyagi helyzetben, banki és közmű-

tartozásokkal is küzdve. Van-e az adóosztálynak valamilyen 

kimutatása arról, hogy milyen társadalmi rétegből kerülnek 

ki az adótartozást felhalmozók?

– Ilyen kimutatásunk, nyilvántartásunk nincs, azonban a helyi is-

mereteink és a gyakorlati tapasztalataink alapján a hátralékosaink 

között nagyjából egyenlő arányban szerepelnek a nehezebb kö-

rülmények között élők és azok, akik az őket terhelő összegeket 

– vagy legalábbis azok egy részét – az anyagi helyzetük alapján 

valójában ki tudnák fi zetni. Egyébként az utóbbiak között találha-

tóak jelentős számban azok, akiknek vállalakozási tevékenységük, 

a tulajdonukban lévő nagyobb ingatlan- vagy gépjárműmennyi-

ség miatt már eleve lényegesen magasabb az adófi zetési kötele-

zettségük, mint az „átlagos” gödi polgárnak. 

Az önkormányzatok feladatainak és fi nanszírozásának újra-

gondolása napirenden van. A változások várhatóan 2013-tól 

lépnek életbe. De hogyan alakulnak az önkormányzati adók 

2012-ben? Milyen változásokra számíthatnak jövőre a vállal-

kozások és a magánszemélyek?

– Mint említettem, a gépjárműadó egy központi adónem, a mér-

tékét törvény szabályozza, s ezt az önkormányzat továbbra sem 

tudja befolyásolni. Az idén csökkentett iparűzési adót a képvise-

lő-testület valószínűleg nem fogja emelni, azonban az építmény- 

és esetleg a telekadó mértékét illetően sor kerülhet valamilyen 

mértékű emelésre. A lakásoknál, lakóházaknál a 150 négyzetmé-

ter alapterületig alkalmazott 200 és 300 forintos m-enkénti épít-

ményadó az ez évi 1580,8 forint összegű törvényi maximumhoz 

képest csak 13, illetve 19 százalékos mértéket jelent. Az elmúlt 

négy év infl ációját is csak nagyjából követő 25–30 százalékos 

emelés esetén a helyi adómértékek még mindig csak a kivethető 

adómaximum 16, illetve 24 százalékát tennék ki. Egy 100 négy-

zetméter alapterületű lakóház esetében ez 5–6 ezer forint éves 

építményadó-emelkedést eredményezne, s a város mintegy 

25 millió forint adóbevétel-növekedéssel számolhatna. 

Természetesen az adómértékek meghatározásánál az adóalanyok 

teherviselő képességét is fi gyelembe kell venni, ezért az előzetes 

elemzések időszakában, illetve az adókoncepció kialakításakor 

igyekezni fogunk minden szempontot mérlegelni. �

A Szüreti Fesztivál sportprogramjairól lapunk 26. oldalán olvashatnak.
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Szerkesztőségünk az egyik kábel-

szolgáltatótól kapta a hírt: az el-

múlt időszakban jelentősen meg-

növekedett a kábellopások száma 

Pest megyében. 

Egyre gyakrabban maradnak tele-

fon-, internet- vagy TV-szolgáltatás 

nélkül az előfi zetők. A tolvajokat 

a kábelekben található réz eladá-

sa motiválja. A lopásokra általá-

ban éjjel kerül sor. Gyanús esetnek 

számít, ha valakit éjszaka látunk 

dolgozni egy szerelőaknában, 

vagy ha az út mentén éjszaka na-

gyobb tűzre, sötét füstre leszünk 

fi gyelmesek. A tettesek ugyanis 

többnyire közterületen égetik le 

a rézvezetékekről a műanyag bo-

rítást. Jelentsük be a rendőrségen, 

ha gyanús esetet tapasztalunk!

Kábellopások a megyében
AKADOZHAT A SZOLGÁLTATÁS A TOLVAJOK MIATT

Az elmúlt hónapokban a környékün-

kön két alkalommal is megjelentek 

a tolvajok. Bár a szebbik nemről el-

nevezett Zsuzsanna és Klára utcákat 

környékezték meg, nem lányokat 

akartak szöktetni, hanem kábelekért 

jöttek… Első alkalommal sikerrel jár-

tak: éjjel kettő körül, amikor az ott 

lakók az igazak álmát aludták, a tol-

vajok lementek az utcák végén a ká-

belaknákba, majd kimetszették és 

kihúzták a két akna közötti kábelt, és 

elillantak a vonalas telefonok értékes 

huzalaival.

A második esetben a Kádár utcai 

akna fedelét „tették” arrébb, nyilván 

hasonló céllal. Ám ekkor valaki a kö-

zelben arra ébredt, hogy a kutyája 

a szokottnál erőteljesebb csaholás-

ba kezdett. A lámpagyújtásra sze-

rencsére eliszkoltak a drótkeresők, 

az illető lakó pedig – tudomásunk 

szerint – értesítette a rendőrséget.

Nem kell tehát haragudni a szom-

széd kutyájára, amikor éjjel – nyil-

ván okkal – ugat. Ha ilyenkor lámpát 

gyújtunk, kinézünk, jelét adjuk, hogy 

felfi gyeltünk a szokatlan esemény-

re, nagy valószínűséggel sikerül el-

riasztanunk a rongálót. A rendőrség 

pedig, ha értesítjük, az éjszakai gyér 

forgalomban könnyen utolérheti 

a értékes kábelekkel vagy éppen el-

tulajdonított személyes tárgyainkkal 

iszkoló tolvajt.

Fehér István, Göd

�  Az ittas vezetés július elsejétől minimum 150, maxi-

mum 300 ezer forint pénzbírsággal büntetendő. 

�  Egy elnézett piros lámpánál vagy vasúti tilos jel-

zésnél 100 ezer forintot kell fi zetnie az autósnak, még akkor is, ha 

a lámpa csak sárgát jelzett. 

�  Változott a gyorshajtás büntetése: 15–20 km/h közötti sebességtúl-

lépés továbbra is szabálysértésnek számít, e fölött azonban 30 ezertől 

300 ezerig büntethető a vezető. 

�  A biztonsági öv bekapcsolásának elfelejtése 15, 30 és 45 ezres bírságot 

von maga után, attól függően, hogy lakott területen belül, kívül vagy 

autópályán állítják meg az autót a rendőrök.

�  Elvehetik a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi személy 

gépkocsiját, ha annak van másik, még be nem fi zetett büntetése, ak-

kor is, ha az autót nem a tulajdonos vezeti. 

�  A szabálysértésekért az eddigi egy-öt helyett egy-nyolc pont jár, 

a gondatlan bűncselekményért kilenc, a szándékosért tizenegy.

A lap értesülései szerint Gödön magukat gázó-

ra-leolvasóknak kiadó személyek próbálnak be-

jutni egyedülálló vagy idős emberek otthonába. 

Itt hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy a szolgáltatók 

munkatársai kizárólag a mérőóráig mennek be 

a fogyasztó ingatlanába, semmilyen kéréssel nem 

fordulnak az ügyfélhez, és nem kérhetik a számla-

tartozások helyszíni, készpénzes rendezését. Óva-

kodjunk a csalóktól!

Óvakodjunk a szolgáltatásaikat az utcáról kí-

nálóktól!

Az ősz beköszöntével várhatóan ismét megje-

lennek a tűzifa árusok, bádogos-tetőjavító szol-

gáltatást ajánlók, vas- és fémhulladékgyűjtők 

az utcákon. Közöttük nagy számban fordulnak elő 

olyanok, akik egy későbbi betöréshez tartanak 

terepszemlét. Kérjük, legyenek körültekintőek, 

ne engedjenek ismeretlen árusokat, szolgálta-

tókat az ingatlanjukba! A kerti kapukat, hátsó 

bejáratokat, erkélyajtókat tartsák zárva! Minden 

gyanús esetben hívják bizalommal a Gödi Rend-

őrőrs (27/345-115) vagy a Dunakeszi Kapitányság 

(27/341-402) telefonügyeletesét. 

Fokozottan vigyázzunk az egyedül közlekedő 

gyerekekre!

A tanévkezdés idején a rendőrség ismét fokozott 

fi gyelemmel segíti az iskolába igyekvő gyerekek 

közlekedését, biztosítja a gyalogos-átkelőhelyeket. 

A szülők az önállóan közlekedő gyerekekkel beszél-

jék meg a gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés 

szabályait. A városunkban vezetőket külön is kér-

jük, hogy a zebrákat lassítva közelítsék meg! 

Tájékozódjunk a közlekedési jogszabályok 

változásairól!

Az autósok fi gyelmét az őszi, a vezetést nehezítő 

időjárási körülmények mellett szeretnénk a júliusi 

jogszabályváltozásokra is felhívni.

Nagy Attila 

rendőr százados, őrsparancsnok

Lefülelt rongálók
ÉRDEMES ODAFIGYELNI A KÖRNYEZETÜNKRE 

Hamis gázóra-leolvasók 

járják a környéket

Július elsejétől szigorodtak 

a közlekedési bírságok!

Rendőrségi közlemény 

az őszi időszakról
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Új doktornő várja 

a kis betegeket

Göd város képviselő-testülete 

néhány hónapja pályázatot írt ki 

egy új, harmadik gyermekorvo-

si státuszra, melyet szeptember 

1-től dr. Domán Csilla tölt be. 

Az új körzethatárok alapján az új-

telepi gyermekek ellátása is hoz-

zá tartozik majd. Ezért augusztusi, 

rendkívüli ülésén a képviselő-tes-

tület úgy határozott, hogy dr. 

Lantos István kérelmét a vegyes 

körzet fenntartása iránt elutasít-

ja. A döntéshez a polgármesteri 

hivatal a szakhatóságok vélemé-

nyét is kikérte. Az ÁNTSZ vélemé-

nyezésében szintén a gyermek-

orvosi szakrendelőt támogatta. 

Az újtelepi rendelő hiányossá-

gai közé tartozik, hogy ott nincs 

a gyermek betegek számára kü-

lön bejárat, váróhelyiség, pelen-

kázóasztal, míg a Kisfaludy utcai 

rendelőben mindezek a feltételek 

adottak. A göd-újtelepi rendelő 

ezentúl felnőtt háziorvosi rende-

lőként üzemel tovább.

Szeptembertől az új gyermekorvos, dr. 

Domán Csilla munkájára is számíthatnak 

a szülők és a gyerekek. 

Mióta él a doktornő Gödön?

– Néhány éve költöztem ide. 

A várost már régebb óta is-

mertem, azelőtt is sok időt 

töltöttem itt, főleg a Dunán, 

és nagyon megszerettem. 

Korábban Budapesten lak-

tam, és egyáltalán nem bán-

tam meg, hogy kiköltöztem 

a fővárosból. Élvezem ezt az életformát. Nyáron, még ha 

dolgozom is, itt úgy érzem, mintha nyaralnék.

Honnan érkezik a harmadik gödi házi gyermekorvosi 

státuszt betölteni? 

– Azelőtt Budapesten, a Margit Kórház újszülöttosz-

tályán dolgoztam. Amikor Gödre költöztem, az akkor 

még bölcsődés, kisiskolás gyermekeim miatt közelebbi 

munkahelyet kerestem, nem tudtam volna mindennap 

bejárni Budapestre. Így kerültem a váci kórház újszülött-, 

csecsemő- és gyermekosztályára, ahol két és fél éve dol-

gozom szakorvosként.

Milyen formában fogja ellátni a rendelést?

– Az egészségügyi szolgáltatás biztosítása önkormány-

zati feladat, én az ezzel kapcsolatos feladatokat vállal-

kozóként fogom ellátni. Az új, 3. számú gyermekorvosi 

körzet az Ady Endre utca, a vasútvonal és az Alagút utca 

által határolt területet jelenti, ez a körzetem.

Mikor nyit a rendelő, és mely intézmények fognak ön-

höz tartozni?

– Szeptember 1-jétől működik a rendelő a Kisfaludy utca 

7/a szám alatt. Igyekeztünk a város házi gyermekorvo-

saival összeegyeztetni a beosztásunkat, így a városban 

egyszerre egy gyermekorvos fog rendelni, meghatáro-

zott idő szerint. Ezzel összhangban lesz majd mindegyi-

künknek az egészségügyi tanácsadása is. Az oktatási 

intézményeket is elosztva látjuk el, hozzám a Palánta 

Óvoda és a Huzella Tivadar Általános Iskola tartozik.

Célok, vágyak, személyes motiváció?

– Mindig törekedtem arra, hogy a gyerekeknek ne csak 

a betegségét ismerjem, hanem felnövekedésüket is fi -

gyelemmel kísérjem, környezetüket, életvitelüket is 

megismerjem. Ezt a komplex szemléletet házi gyermek-

orvosként lehet a leginkább megvalósítani. Különösen 

nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a megelőzésre: a vé-

dőoltásokra, a szűrésekre, valamint a betegségek szö-

vődményeinek kivédésére. Munkámat mindig lelkiisme-

retesen, tudásom legjavát adva fogom végezni.

V. Pálfai Kinga

Nem lesz vegyes orvosi körzet 

Göd-Újtelepen
Dr. Lantos István háziorvos közel húsz esztendőn át vegyes kör-

zetbe sorolva dolgozott. Szeptembertől rendelőjében csak fel-

nőtt betegeket lát el.

Dr. Pruzsinszky Ibolya
A rendelő címe:
2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: 27/337-923; 27/345-20
Rendelési idő:
Hétfő: . . . . . . . . . . . 11-14
Kedd:  . . . . . . . . . . . . 8-11
Szerda: . . . . . . . . . .15-18
Csütörtök:. . . . . . . 11-14
Péntek:. . . . . . . . . . . 8-11
A doktornő 2011. augusztus 1. és szep-
tember 26. között szabadságon van. 

Helyettesíti: 
Dr. Kővári Zita 
A helyettesítés alatt a rendelési idő:
Hétfő: . . . . . . . . . . 08-10
Kedd:  . . . . . . . . . . .15-17
Szerda: . . . . . . . . . .13-15
Csütörtök:. . . . . . .13-15
Péntek:. . . . . . . . . .13-15

Dr. Domán Csilla
A rendelő címe:
2132 Göd, Kisfaludy u. 7/a
Telefon: 27/331-767
Rendelési idő:
Hétfő: . . . . . . . . . . .15-18
Kedd:  . . . . . . . . . . . 11-14
Szerda: . . . . . . . . . . 11-14
Csütörtök:. . . . . . . . 8-11
Péntek:. . . . . . . . . .15-18

Dr. Vecserka Zsolt
A rendelő címe:
2132 Göd, Pesti út 81.
Telefon: 27/532-180
Rendelési idő:
Hétfő: . . . . . . . . . . . . 8-11
Kedd:  . . . . . . . . . . .15-18
Szerda: . . . . . . . . . . . 8-11
Csütörtök:. . . . . . .15-18
Péntek:. . . . . . . . . . 11-14

Császi Gyógyszertár
cím: 2132 Göd, Ady Endre utca 3/a
telefon: (27) 531 355
hétfő-péntek: 8-17 óráig
szombat: 8-12 óráig

Életfa Patika
cím: 2131 Göd, Kincsem u. 2.
telefon: (27) 337 002
hétfő-péntek: 8-19 óráig
szombat: 8-14 óráig

Inczeff y Patika
cím: 2131 Göd, Pesti út 86.
telefon: (27) 336 150
hétfő-péntek: 7.30-19.30 óráig
szombat: 7.30-12.00 óráig

Viktória Gyógyszertár
cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
telefon: (27) 531 440
hétfő-péntek: 7-19 óráig
szombat: zárva

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
szeptember 5-től: Életfa Patika
szeptember 12-től:  Viktória 

Gyógyszertár
szeptember 19-től:  Császi 

Gyógyszertár
szeptember 26-tól: Inczeff y Patika

A soros patika mindig egy héten ke-
resztül biztosítja az állandó ügyeletet. 
A váltás minden hét hétfőjén történik. 

A gyermekorvosok 2011. szeptember 1-jétől

megváltozott rendelési idő szerint fogadják betegeiket

Gödi patikák nyitva tartása és ügyeleti rendje
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Az egyedülálló folyam
BESZÉLGETÉS A DUNA VÍZMINŐSÉGÉRŐL

Csányi Béla hidrobiológus itt él, 

Gödön. Munkája során többször 

végigjárta már a Duna teljes hosz-

szát, és pontos képe van arról, hogy 

a legfrissebb mérések, a legújabb tu-

dományos eredmények szerint milyen 

a „mi” folyónk vízminősége.

– Amióta a bécsi, később pedig 

a pozsonyi szennyvíztisztító megépült, 

a Budapest feletti szakasz minősége 

ugrásszerűen megjavult. Ez nem je-

lenti azt, hogy ma már nincs problé-

ma, hiszen a nagy- és kisvárosok, falvak 

még mindig számos esetben potenci-

ális környezetszennyezést jelentenek, s 

a mezőgazdasági területekről történő 

diff úz bemosódás miatt a növényi táp-

anyagterhelés is jelentős ezen a síkvidé-

ki Duna-szakaszon. Ez utóbbi jelenség 

amúgy természetes dolog azon nagy 

folyamok esetében, amelyek a sík vi-

dékre kiérnek és lelassulnak a hegyi 

száguldás után. Mindenesetre elmond-

ható, hogy a Szobtól Budapestig tartó 

szakasz – így a gödi Duna is – a magyar-

országi folyamrész legtisztább, legjobb 

minőségű részének számít.

Ám e vízminőségi javulás csak Budapes-

tig tartott, mert a budapesti kommunális 

és ipari szennyvizeket egészen 2010-ig 

– mondjuk ki – egyáltalán nem tisztítot-

ták. Mióta azonban a Csepeli Központi 

Szennyvíztisztító fogadja Buda, Óbuda, 

Észak-Pest és Dél-Pest szennyvizeit, ezt 

a hatalmas mennyiséget itt összegyűjtve 

tisztítják, ami által az utóbbi időszakban 

jelentősen javult a főváros alatti Duna-

szakasz minősége. Az Al-Dunán persze 

még más a helyzet, Belgrád és Buka-

rest például még mindig egy-egy „forró 

pont” a folyam mentén – így azon a kör-

nyéken még súlyosak a gondok a Duná-

ba jutó szennyvizekkel.

Milyen módszerekkel lehet vizsgálni 

a Duna vízminőségét?

– Az Európai Unió tagországaiban 

többféle módszer létezik, mind a szab-

ványos mintavételre, mind pedig az ál-

lapot értékelésére vonatkozóan. A víz-

minőség megállapítására használt 

különféle módszerek közös jellemzője, 

hogy mindegyik a biológiai indikáció 

elvén alapszik. A folyóban található élő-

lénycsoportok alapján határozzák meg 

a víztér ökológiai állapotát. A halak kö-

zül például a ponty- és keszegfélék 

szeretnek kifejezetten a szennyvízbe-

folyók környékén tanyázni, de ez nem 

azt jelenti, hogy minden hal ugyanilyen 

tűrőképességgel rendelkezik! A halállo-

mány összetétele tehát pontosan jelzi 

a vízminőséget, valamint a víztér ökoló-

giai állapotát.

Az Európai Unióban úgynevezett Víz 

Keretirányelv (VKI) írja elő, hogy milyen 

élőlénycsoportokat milyen módszerek-

kel kell vizsgálni. A különféle vízi szer-

vezetek ugyanis eltérő módon képesek 

tolerálni a szennyezőanyagok hatá-

sait. Az öt élőlénycsoport közül az egyik 

a vízben lebegő növényi parányok 

együttese: ez a fi toplankton. (A fi to elő-

Városunk jellegzetes arcához, szépségéhez és vonzerejéhez hozzátarto-

zik, hogy a tíz országot összekötő Duna mellett fekszik. Göd csodaszép 

Duna-partja nagy érték – de amíg a víz ideér, több mint 1200 kilométert 

tudhat maga mögött, s még 1670-et kell megtennie, hogy elérje a Fekete-

tengert, miközben országokat és kultúrákat köt össze. A Duna vízminősé-

ge ezért közös ügy, és nagyban függ a folyó adottságaitól, egy-egy terület 

jellegétől és persze a körülötte élő emberektől.

Csányi Béla
1952-ben született, a Sváb-hegyen 

nőtt fel. Gyerekkorától a biológia, 

a vízi élővilág érdekelte. Az ELTE-n 

szerzett biológus diplomát. Ezután 

Hollandiában vett részt posztgradu-

ális képzésben, majd Debrecenben, 

a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 

szerzett PhD-fokozatot hidrobiológi-

ából. A Dunával való szorosabb kap-

csolata 1990-ben kezdődött, amikor 

a Magyarországra látogató Cousteau 

kapitány meghívta a Dunát vizsgáló 

projektjébe. Ettől kezdve számos, a fo-

lyóval kapcsolatos vizsgálat résztvevő-

je, szakértője.
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tag növényt jelent, a plankton pedig a víz-

ben lebegő parányi élőlényeket.) A má-

sik vizsgálandó csoport a fi tobenton, 

vagyis azok az algák, amelyek a köve-

ken és az aljzaton bevonatot alkotnak. 

Ezeken belül fontos szerepük van a ko-

vaalgáknak. Azután a vízi makrofi ton 

együttest is vizsgálni kell – ez egysze-

rűen a vízi növényzetet jelenti, ennek 

fajösszetételét, állományainak nagysá-

gát mérik fel. A Keretirányelv kötelezően 

előírja a vízi makrogerinctelenek vizs-

gálatát is. E csoport az összes, szabad 

szemmel jól tanulmányozható gerinc-

telen állat együttesét foglalja magában 

(csigák, kagylók, vízi rovarok, rákok, pi-

ócák, férgek). És persze a már említett 

halak állományainak felmérését is köte-

lezően előírja a VKI.

A Víz Keretirányelvben megfogalma-

zott ajánlásoknak megfelelő monito-

rozó, folyamatosan működő ökológiai 

állapotjelző-rendszer azonban Magyar-

országon még jelentős pontosításra, 

továbbfejlesztésre szorul.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre nincs 

pontos képünk a Duna vízminősé-

géről?

– Szerencsére ez nem így van. Jól nyo-

mon követjük a vízminőség változásait, 

csupán azt szeretném hangsúlyozni, 

hogy a folyamkutatás terén nemcsak 

hazai, de jelentős mértékű nemzetkö-

zi elmaradások is vannak. Szerencsére 

ilyen kutatások folynak a VITUKI-ban, 

ahol dolgozom. Mostanában például 

a Duna hajózhatóságának javítását cél-

zó beavatkozásokkal kapcsolatban vég-

zünk nagyléptékű (a Szob és Mohács 

közötti Duna-szakaszra kiterjedő) fel-

méréseket. Erre azért van szükség, hogy 

elkészülhessen egy hatástanulmány, 

amely a tervezett kotrásoknak a vízi élő-

világra gyakorolt hatásait próbálja előre 

megbecsülni. Ehhez pedig előbb ter-

mészetszerűleg fel kell mérni a jelenlegi 

biológiai állapotokat.

Ennél nagyobb, az egész Dunát átfogó 

mérések is lezajlottak már 2001-ben és 

2007-ben az Első és a Második Nemzet-

közi Duna-expedíció keretében. Ennek 

a több ország összefogásával megva-

lósuló tudományos expedíciónak pont 

az volt a célja, hogy a Duna teljes hosz-

szában képet kapjunk a víz minőségé-

ről és az élővilág helyzetéről. 2600 kilo-

méteren át a Duna-deltáig több hajóval 

ment végig a kutatócsapat, s közben 

számtalan mérést végeztünk.

Mit tudnak a magyar kutatók hozzá-

tenni e kutatásokhoz?

– Remélhetőleg egyre többet. Az vi-

szont probléma, hogy az EU-ban az ilyen 

nagy, élő folyamokban történő vizsgála-

tokra még nincs meg a megfelelő mód-

szertan, tapasztalat. Ezt hangsúlyozom 

számos hazai és nemzetközi fórumon, 

ha tehetem. Amit Nyugat-Európá ban 

eddig elértek, az elsősorban kis vízfo-

lyásokra érvényes. Amiben viszont mi 

már előbbre tartunk, az a mély vizeknek 

a vizsgálata. Ebben a magyar eredmé-

nyek igen fontosak.

A VITUKI-ban – számos tudományos 

partnerintézménnyel karöltve – kidol-

goztunk például egy új, mélységi halá-

szati mintavételi eljárást, amely segítsé-

gével merőben új információkat tudunk 

gyűjteni a nagy folyók halállományairól. 

Ehhez hasonlóan a makrogerinctelen 

élővilág felmérésre is rendelkezünk 

mélyvízi tapasztalatokkal. Remélhető-

leg tehát számos ponton tudunk újabb 

módszereket javasolni a Duna kutatá-

sára az eljövendő nemzetközi felmérési 

programok során. A nemzetközi Duna-

expedíciókra hatévenként kerül sor, 

a következő 2013-ban lesz esedékes.

Milyen eredményekkel zárultak a ha-

józhatósággal kapcsolatos eddigi 

vizsgálatok?

– Az tapasztalható, hogy sok védett hal-

faj él a hazai Duna-szakaszon. A halállo-

mány azonban jelenleg nem mondható 

gazdagnak, hiszen a korábbi folyam-

szabályozási munkálatok, az iparosítás, 

a mezőgazdaság, de a horgászati, ha-

lászati hasznosítás is mind megtette, il-

letve megteszi a hatását. Még a hajózás 

is, a maga módján (bár kifejezetten erre 

vonatkozó kutatási eredmények még 

nincsenek). A gödiek jól ismerik azt a lát-

ványt, amikor tavasszal az ivadékok ott 

hemzsegnek a part menti felmelegedő, 

sekély vízben. Senki sem tudja, hogy mi-

lyen mértékű a természetes utánpótlás-

ban bekövetkező kár! Ennek ellenére itt, 

a gödi vizeken is szép számmal előfor-

dulnak Natura 2000-es jelölőfajok, azaz 

olyan ritka állatok, melyeket – és azok 

élőhelyeit – az EU Natura 2000-es prog-

ramja szerint védettnek kell nyilvánítani. 

Ilyen például az Unio crassus, a tompa 

folyami kagyló: valahányszor lemegyek 

itt, Gödön kis vízállásnál a Dunára, min-

dig találok egy-két szárazra került élő 

példányt. Ezeket aztán visszaeresztem 

jó helyen, nehogy véletlenül újra a part-

ra kerüljenek. Büszkék lehetünk, mert 

a mi Dunánkban számos ritka, nagy 

természetvédelmi értékkel bíró élőlény 

van még, s Magyarországon a Duna – 

a budapesti szakasz kivételével – min-

denhol kijelölt Natura 2000-es terület.

Mit jelent egy hidrobiológus számára 

a gödi Duna-szakasz?

– Mindig úgy véltem, hogy a folyóvíz 

sokkal érdekesebb és bonyolultabb, 

mint egy állóvíz. Mozog, és határtalan 

dolgokat köt össze, olyan, mint egy ér-

hálózat. A mi Dunánk, az csak egy rövid, 

viszonylag még természetesnek mond-

ható folyam-szakasz, és összehasonlítva 

a német és az osztrák szakasszal lát-

hatjuk, hogy számos olyan értékkel bír, 

amelyet a felső, erőművekkel, gátakkal 

teletűzdelt folyóból mára már elveszí-

tettek a túlszabályozással. A parti kavics, 

amit itt látunk Gödön, és amit sokan 

nem szeretnek, mert ha leülnek a par-

ton, akkor „jaj, nyom!”, ez a természetes 

meder; ez unikális, a világon egyedülál-

ló, csakúgy, mint az élővilága!

Pásztor Balázs

Cousteau kapitány
dunai expedíciója
A világhírű tengerkutató biológus, 

ökológus Jaques-Yves Cousteau 

(1910–1997) egy dunai expedíció ke-

retében két éven át (1990–1992) jár-

ta be helikopterrel és hajóval a nagy 

folyam teljes hosszát. Az expedíció 

célja az volt, hogy feltárja a terület 

ökológiai veszélyforrásait, és átfogó 

tanulmány szülessen a folyó védel-

mére, vízminőségének javítására, 

élővilágának megóvására. A mun-

kába Cousteau kapitány az érintett 

országok szakembereit is bevonta, 

így számos magyar kutató vett részt 

a programban.
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A Kossuth tér téglái
BESZÉLGETÉS A TERVEZŐVEL

Tervezőasztalokkal zsúfolt iroda és for-

mális keretek helyett a Duna-parton 

találkozom Hubayné dr. Horváth Nóra 

okleveles táj- és kertépítésszel, aki éppen 

a Göd Kupán résztvevő gyermekeinek 

szurkol. Két futam között szakít rá időt, 

hogy elbeszélgessünk egy, a szívének 

szintén kedves „gyermekről”, az ő elkép-

zelései alapján megújult Kossuth térről.

„A tervezési munka előtt már sok-sok in-

formációval rendelkeztünk, hiszen a ko-

rábban készített köztérfelmérési program 

pontosan jelezte a lakosság igényeit, ja-

vaslatait. Mi ezek alapján indultunk el. 

Nyilván voltak megvalósíthatatlan ötle-

tek – nem épült színpad, sem kertmozi –, 

de a reális ötleteket és a funkcionálisan 

helytálló elképzeléseket megpróbáltuk 

beemelni a koncepcióba, – így lett pél-

dául játszótér és kerékpártároló is. Egy új 

alsógödi főtér kialakítását tűztük ki célul: 

egy működő, közösségi teret sok zölddel, 

amelyet örömmel használnak az itt élők, 

legyen szó fi atalokról vagy idősebbekről. 

A nemrég felújított Petőfi  tér szögletes 

vonalaival szemben itt egy játékosabb, 

fi atalosabb, dinamikusabb formát vázol-

tunk fel. A teret keresztben átszelő kerék-

páros- és gyalogút vonala mentén így két 

ellipszis alakzat rajzolódik ki.” 

Amikor a hatásokról, az inspirációkról kér-

dezem Horváth Nórát, Alsógöd múltja 

felé vesszük az irányt: „Rengeteg kutató-

munkát végeztünk a Kossuth tér törté-

netével kapcsolatban. Kiderült például, 

hogy e terület az 1800-as évek végén 

működő Floch-féle téglagyár tulajdoná-

ban volt (ezzel kapcsolatban lásd a ke-

retes írásunkat). A gyár, a család, illetve 

maga a terecske múltja szervesen össze-

fonódik az alsógödi városrész alakulásá-

val, fejlődésével. Innen jött az ötlet, hogy 

a klasszikus gödi címeres tégla megjelen-

hetne a Kossuth-tér építményein, például 

a cukrászda homlokzatán. Emellett tég-

lából rakott falszakaszokat is terveztünk, 

amelyek helytörténeti tablóként, infor-

mációs táblaként funkcionálnának. Ezek 

jelenleg még nem láthatóak a téren, de 

hamarosan elkészülnek. A növényzet 

sem a végleges még, előreláthatólag ősz-

szel kerülnek majd helyükre azok a tűle-

velű örökzöldek, amelyek a növény-térfal 

szerves részét képezik, ám a májusi kivi-

telezéskor még nem kerülhetett sor a be-

ültetésükre.”  

A beszélgetésünk vége felé a visszajel-

zésekről kérdezem: milyenek a szemé-

lyes tapasztalatai, hogyan fogadta Göd 

a megújult Kossuth teret? „Olyasmit ter-

vezni, ami mindenkinek tetszik, lehetet-

len vállalkozás. A munka elkészülte után 

természetesen voltak kevésbé lelkes, 

kritikusabb hangok is. Amit személy sze-

rint fontosabbnak érzek, az a közönség 

reakciója, a szemmel látható elfogadás, 

ahogyan – pontosan úgy, amint az ter-

veinkben szerepelt – az itt élők birtokba 

vették, s működtetik, »megélik« a teret. 

Gödön az elmúlt években folyamatosan 

újulnak meg közterületek, s a Kossuth tér 

után még inkább úgy érzem, hogy talán 

még látványosabb, izgalmasabb irányt 

vehet ez a fejlődési folyamat.”

A térről folytatott eszmecsere során érzett 

lelkesedés nem hagy bennem kétséget: 

tervező és terv között bensőséges kap-

csolat alakult ki. „Saját gyermekemként 

tekintek rá” – kapom meg a választ a vi-

szonyt fi rtató kérdésemre. Most azonban 

búcsúznunk kell, hiszen indul a következő 

futam, ahol egy másik gyermeke lapátolja 

majd a dunai habokat…

Turtóczki Ede

A Kossuth-szobor (1948)

1948 januárjában az alsógödi piactér a megtisztelő Kossuth Lajos tér elneve-

zést kapta. Ugyanezen év márciusában már leleplezik Sziklai (Schwaral) Gyula 

Kossuth-mellszobrát. A szobor 1990-ig „szemlélhette” az ott zajló márciusi 

nemzeti ünnepek megemlékezéseit, amikor ismeretlen vandálok megron-

gálták. A mellszobrot később eredeti formájában restaurálták. A Kossuth teret 

2010–11-ben az önkormányzat átépíttette, parkosította, így az ismét méltó kö-

rülmények között fogadhatja az embereket.

(Forrás: www.god.hu)

A gödi téglagyár

A Floch család az 1800-as évek vé-

gén létesítette Gödön tégla- és ce-

mentlapgyárát, ahol préselt gépi 

téglák gyártása folyt. Az alapanyagot 

a mai Feneketlen-tó helyén nyerték 

ki. A kör alakú téglaégető kemence 

a hosszú házak és a Duna között állt, 

a Kossuth tér környékén az irodaépü-

let és a téglaszárítók helyezkedtek el.  

A gyár 1915-ben veszteségessé vált, 

felszámolták, majd 1924-ben lebon-

tatták, s a területet kiparcellázták.

(Forrás: Gyüre János: Gödi ki kicsoda 

a XIX. és a XX. századból. Gödi Alma-

nach, 2006.)

Augusztus 3-án, ünnepélyes keretek között adták át a több mint 30 millió 

forintból felújított Kossuth-teret. Alsógöd megújuló és megszépülő cent-

rumában egy valódi főteret vehetett birtokba a helyi polgárság, hiszen 

a fagylaltozóval, játszótérrel, kerékpártárolóval, pihenőpadokkal felszerelt 

közterület minden korosztály számára vonzó sétahely lehet.
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Az augusztus 19-én, a Nemeskéri Kiss 

Kúria ősfás kertjében megtartott 

ünnepség keretében Markó József 

polgármester köszöntője után adták át 

a három díjazott kitüntetéseit a több 

száz fős közönség előtt. Dr. Jelenits István 

piarista szerzetest, aki a Piarista Szakisko-

la létrehozásával, majd a fővárosból éve-

kig visszajárva ott folytatott pedagógusi 

munkájával, valamint az évtizedek óta 

rendületlen heti állandó misézéssel vívta 

ki a gödiek megbecsülését, a város képvi-

selő-testülete Göd Díszpolgárává válasz-

totta (a szerzetes teológusprofesszorral, 

íróval és költővel készült interjúnkat a 18. 

oldalon találják meg a kedves olvasók).

A 2004-ben elhunyt, évtizedekig Gödön 

élő és alkotó Balázs Béla- és Kossuth-dí-

jas, kiváló és érdemes művész animáci-

ós fi lmrendezőt, Reisenbüchler Sándort 

posztumusz Göd Emlékéremmel ismerte 

el a város önkormányzata, a díjat özve-

gye vette át, aki megköszönte, hogy nem 

feledkeztek meg néhai férjéről.

Pro Urbe-díjat adományozott Göd Város 

Önkormányzata Bagócsi Sándornak, aki-

nek munkássága, valamint a város sport-

életében betöltött meghatározó szerepe 

méltatott az elismerésre.

Az ünnepségen közreműködtek a vá-

ros iskolái: A Huzella Gézengúzai a GDSE 

Táncszakosztályával az István, a király 

című rockoperából mutattak be néhány 

részletet; a Búzaszem zeneiskolás növen-

dékei autentikus népzenével és magyar 

népdalok feldolgozásaival készültek; 

a Németh László Iskolához tartozó Gödi 

Ifj úsági Fúvószenekar zenei kíséretet 

adott, térzenét szolgáltatott és a mazso-

rettcsoporttal kiegészülve zárta az ünne-

pi délután első részét.

Az ünnepi beszéd megtartására a város 

új díszpolgárát kérték fel. Jelenits tanár 

úr a Himnusz versszakainak felidézésével 

vezette át a hallgatóságot a magyar tör-

ténelem honfoglalás kori eseményeitől 

kezdve, István uralkodásán át egészen 

a máig. Ahogy fogalmazott: István ko-

molyan vette a keresztséget és az enge-

delmességet, amivel az Istennek tartozik 

ő és a népe. Királlyá a felelősségtudat 

emelte, mély meggyőződés vezette oda, 

amit tett, amit véghez vitt. Istvánnak egy 

ország meghódítása nem a zsákmányt 

jelentette, hanem a haza meglelését. 

A meghódított területen élőket nem 

igázta le, arra törekedett, hogy testvérei-

vé tegye azokat. Amikor koronáért külde-

tett a pápához, királyságát nem csak saját 

népe, hanem egész Európa elismerte. 

A hivatalos ünnepség után a színpadon 

pazar programok, fellépők egész sora 

váltotta egymást. Elsőként Mészáros Sára 

és a Feketekék együttes lépett fel, auten-

tikus népdalokat és saját feldolgozásokat 

játszottak, énekeltek. Majd a legfi atalab-

bak örömére a Kossuth Rádióból jól is-

mert Vacka Dalok csendültek fel Ruttkai 

Bori és a Hébe-hóba Banda előadásában. 

Az esti nagykoncert idejére a közön-

ség közel kétezer fősre duzzadt, az Első 

Emelet előtt őket DJ Tom Tailor melegí-

tette be a ’80-as, ’90-es évek legnagyobb 

hazai és külföldi slágereivel. Kiki és együt-

tese, a 2012-ben jubileumi, 30. születés-

napjára készülő Első Emelet fellépése óri-

ási siker volt.

Augusztus 20-án a Duna Csárdánál fe-

jeződött be a 2011-es ünnepségsorozat, 

a tűzijátékot óriási érdeklődés övezte, 

a több ezer ember között gyakorlati-

lag egy tűt is nehéz lett volna leejteni. 

Az aláfestő zenére komponált show-t 

a tömeg elragadtatott morajlása kísérte, 

a Duna felett cikázó rakéták által nyújtott 

látvány lenyűgöző volt. Hagyományo-

san a gödi Scarabeus együttes koncertje 

zárta a programokat, a jó hangulatú tán-

cos zenék késő éjszakáig összetartották 

a gödieket ezen a meleg nyári estén. 

V. Pálfai Kinga

Hosszú esztendők után 2011-ben ismét kitüntető címeket adományozott 

a képviselő-testület a városért kiemelkedően értékes, példamutató tevé-

kenységet végzőknek.

Együtt ünnepeltünk
ELISMERÉSEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK AZ AUGUSZTUS 20AI VÁROSI ÜNNEPEN

Markó József polgármester és a kitüntetettek: Jelenits István, Bagócsi Sándor 

és Reisenbüchler Sándor özvegye, dr. Petrovics Éva

Gézengúzok Színjátszócsoport: István, a király

A Nemeskéri-Kiss Kúria árnyas parkjában 

tartották az ünnepséget



KULTÚRA

18

„Jólesőek és megindítóak a dicséret szavai. 

Csak hát az ember rögtön azt gondolja, 

hogy erre azért mégsem szolgálhatott rá, 

hiszen ez a legnagyobb elismerés, amit 

csak egy város adhat valakinek” – szóltak 

szerénységgel és meghatódottsággal 

Jelenits István atya csendes szavai a mik-

rofonból, amikor a Szent István-napi vá-

rosi ünnepen Markó József polgármes-

tertől átvette a „Göd Város Díszpolgára” 

címet. Ám hiá ba minden tiltakozása, aki 

ott volt, elmondhatja, milyen felemelő 

érzés, amikor egy kitüntetés eredeti je-

lentésének megfelelően azonnal szimbó-

lummá válik valaki kezében, és lényege 

szerint egy közösség közös ajándékaként, 

tiszteletének és hálájának őszinte kifeje-

zéseként hat. Augusztus 19-én minden 

kétséget kizáróan ez történt, miközben 

István atya, kezében az oklevéllel lesétált 

a színpadról az emberek közé.

* 

Emlékszik, István atya, mikor járt elő-

ször Gödön?

Nem tudnám megmondani a pontos 

idejét. Én itt gyakorlatilag állandó átutazó 

voltam. Laktak itt tanítványaim, s ha men-

tünk biciklizni a Börzsönybe, vagy éppen 

kajakoztunk, gyakran megálltunk Gödön. 

Mindig nagyon szerettem a Duna-partot, 

a szívemhez nőtt ez a környék. 

Ezért döntött úgy 1992-ben, hogy Gö-

dön indítja útjára az ország első piaris-

ta szakmunkásképző iskoláját?

Egy ideje ott dolgozott már bennem 

a gondolat, hogy a rendi gimnáziumok 

mellett nagy szükség lenne egy piarista 

szakmunkásképző iskolára is. Szerettem 

volna egy barátságos, természetközeli 

helyet találni ehhez. Aztán egyszer csak 

jött a hír a gödi Duna-part közelében 

lévő katonai épülettömbről, amelyet 

az akkori önkormányzat értékesíteni 

akart. Arra gondoltam, ez éppen alkal-

mas hely lesz a gyerekeknek: ott a víz-

part, a csónakok, a nagy fák, a parkban 

a mókusok… Tanítás után nem muszáj 

mindjárt hazamenni, együtt tölthetjük 

az időt. Nyolc éven át minden héten 

kétszer jöttem, és tanítottam.

Pontosabban, tanított és nevelt. A pia-

rista iskolákban ez a kettő együtt 

jár… 

Igen, azt hiszem, erre különösen nagy 

szükség van napjainkban, amikor a gye-

rekek élete talán nehezebb, mint vala-

ha. Mi annak idején a háborúban meg 

a szegénységben is könnyebb helyzet-

ben voltunk, mint a mai gyerekek. Ha 

nehéz is volt a sorsunk, legalább egyér-

telműek voltak a dolgok. Ma az életnek 

ebben a látszólagos gazdagságában 

egyszerűen nem lehet eligazodni, nincs, 

aki utat mutasson. Régen erősebbek 

voltak a családi kötelékek. A gyerek már 

kicsi korában bekapcsolódott a szülők 

életébe. Az iparoscsaládokban ott lá-

batlankodott a műhelyben, s szinte ész-

revétlenül tanulta meg a mesterséget. 

Ma viszont sok olyan család van, ahol 

a szülők hét közben alig látják a gyere-

ket. Gondoskodnak róla, mindent meg-

adnak neki, csak éppen teljesen magára 

marad a világban. 

A piarista nevelés hogyan tudja kezel-

ni ezeket a problémákat?

Egyetemes megoldásaink nincsenek, 

de legalább tudatában vagyunk a ba-

joknak. A gyerek sokáig úgy jár iskolába, 

hogy nem is mehet műhelybe, holott 

a tanuláshoz is az hozza meg a kedvét, 

ha látja, hogy a tudása alapján valamit 

alkotni tud, ami az ő keze alól kerül ki. 

Ez a sikerélmény viszi rá őt arra, hogy 

belássa: ha mester akar lenni, akkor nem 

árt, ha ki tudja számolni, mennyi anyag-

ra van szüksége egy szoba padlózatá-

hoz, hogy kell kiállítani egy számlát…

A jó iskolai közösség sokat segíthet 

abban, hogy a dolgok valahogy még-

is renddé szerveződjenek egy gyerek-

ben. Mitől válik egy osztály és a tanára 

valódi közösséggé?

Ez nagyon összetett kérdés, ugyanakkor 

tulajdonképpen végtelenül egyszerű is. 

Ha a tanár együtt él a gyerekekkel, az élet 

maga szövi meg azokat a szálakat, ame-

lyek a gyerekek egy csoportjából közös-

séget formálnak. A nevelési kérdéseket 

nemigen lehet előre tervezni, azokat több-

nyire az élet hozza magával, és az ember 

az egész lényével válaszolja meg őket, az-

zal, ahogyan együtt él a diákjaival. 

Egy gödi szobafestő osztályommal pél-

dául egyszer vonattal mentünk Zebe-

gényig. A szomszéd vagonból egyszer 

csak azt hallottam, hogy nagy a kiabálás 

és a perpatvar. Átmentem a fi úk kocsi-

jába, és fi gyeltem, mi történik. Egy idős 

házaspár ült egy lehúzott ablak mellett, 

a diákok pedig velük szemben, a má-

sik oldalon. Ők is kinyitották az ablakot. 

A házaspárt zavarta a huzat, rászóltak 

a fi úkra, hogy azonnal húzzák fel az abla-

kot. Megtették. Ám amikor a vonat Vác-

nál megállt, valamelyik mégis kinyitotta 

az ablakot. Akkor tört ki a botrány. A há-

zaspár veszekedni kezdett velük, ők meg 

azt kiabálták, hogy „de hiszen most nem 

is megy a vonat”, „most igazán lehet”… 

Felhúzattam a gyerekekkel az ablakot, 

aztán a házaspár Kismarosnál leszállt. 

Lesegítettem a csomagjaikat, elnézést 

kértem tőlük a gyerekek miatt, de ők 

csak morgolódtak tovább, hogy ilyenek 

ezek a tanárok, hát persze, hogy a gye-

rekek se jobbak.

A következő osztályfőnöki órán aztán elő-

vettük a témát. Elmondtam a gyerekek-

nek, hogy szerintem alapjában véve ne-

kik volt igazuk, de ha az embernek igaza 

van, akkor sem kell feltétlenül ordítania. 

A csendes szavakat olykor hangosabban 

hallani… Másrészt meg, néha az igazá-

ból is engedhet az ember, lehet nagylelkű 

is. Itt kezdődik az Evangélium – ez jutott 

eszembe akkor, ezt mondtam nekik. S ez 

a mondat, mint valami láthatatlan szál, 

évekre összekötötte őket, nem volt olyan 

nap, hogy el ne hangzott volna.  A közös 

élmény kovácsolta őket közösséggé. 

Koditek Bernadett

„Itt kezdődik az Evangélium”
BESZÉLGETÉS JELENITS ISTVÁN PIARISTA ATYÁVAL

„Nem készen születünk embernek, 

hanem azzal a meghívással, hogy 

ember legyen belőlünk.”

Jelenits István
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Az alsó- és a felsőgödi egyházközsé-

gek 1945-ig összetartoztak. A há-

ború után az alsógödiek kérésére 

az akkori váci püspök engedélyével új 

plébánia alakult. A meglévő romos kis 

templomot Nagy László plébános atyá-

val a hívek újították föl és bővítették ki, 

méghozzá a következő fondorlattal: 

megvásároltak egy lebontásra ítélt há-

zat, s annak a tégláit használták az épít-

kezéshez. 

1993. április 30-án éjszaka egy tizen-

kilenc éves gödi fi atal betört a temp-

lomba – két éven belül ez volt az ötö-

dik betörés –, s miután nem talált pénzt 

a perselyekben, bosszúból a miseruhá-

kat és a misekönyveket a sekrestye kö-

zepére halmozva felgyújtotta a templo-

mot. A plébániatemplomot súlyos kár 

érte, használhatatlanná vált.

Dr. Faragó László, a templom rendbeho-

zataláért alakult gondnokság egyik tag-

ja így emlékszik vissza a történtekre: 

„Reggel fél hétkor csöngetett be hoz-

zánk a sekrestyés: Laci bácsi, kiégett 

a templom! Hogy a megmaradt temp-

lomi holmikat szét ne hordják, azokat 

a garázsunkba pakolták be. Az égett 

szagot még jóval az egy évvel később 

is éreztük a házunk környékén. László 

atyát időközben nyugdíjazták. A püs-

pök úr több papot is küldött a követke-

ző esztendőkben, a miséket pedig hol 

a Huzella Tivadar Általános Iskolában, 

hol a Piarista Szakiskola étkezőjében 

tartották. Aztán a hívek gyűjtésbe kezd-

tek: két éven át „koldultunk” a Ferenciek 

terén, s közel egymillió forint jött így 

össze. Mindenki mozgósította az is-

merőseit itthon és külföldön: papok 

gyűjtöttek, képzőművészek adakoztak, 

kegytárgyakból, festményekből kiállí-

tásokat szerveztünk. A város tíz, a püs-

pök atya tizennyolc millió forintot adott 

az újjáépítéshez. Példamutató volt a fel-

sőgödi egyházközség segítsége – éve-

ken keresztül lemondtak a nekik járó 

önkormányzati támogatásról a javunkra 

–, és igen jelentős segítséget kaptunk 

a református és az evangélikus gyüleke-

zetektől, sőt felekezeten kívüliek is ada-

koztak a nemes célra”.

Bea István, aki 1995 és 1997 között 

az egyházközségi képviselőtestület ve-

zetője volt, közelről látta az újjáépítés 

egész folyamatát: 

„A templom újjáépítése negyvenmillió 

forintba került. A feladatokból oroszlán-

részt vállalt magára Ország Tibor atya, 

aki 1995. július elsejével felsőgödi plé-

bánosi megbízást kapott, s emellett 

a munkálatok felügyeletét is rábízták. 

Ő egyszerre épített közösséget és temp-

lomot. A szó fi zikai értelmében részt vett 

a romok eltakarításában, a munkák ösz-

szehangolásában, de ott tüsténkedett 

az építkezésen is: javította a kerítést, 

emelte az urnafalat. Egyházközségünk 

akkor élte virágkorát. Minden egyes al-

kalommal harminc-ötven fős önkéntes 

társaság jelentkezett a munkákra. Az új 

templom felszentelésére végül 1996. 

augusztus 20-án került sor. A felszen-

telést Keszthelyi Ferenc püspök atya és 

Katona István váci segédpüspök közö-

sen végezték.”

Kettejük közül Keszthelyi püspök úr az-

óta már nem él, Katona István viszont 

a felszentelés tizenötödik évfordulóját 

is a gödi hívekkel töltötte, ő celebrálta 

az ünnepi szentmisét. Mint elmond-

ta, nincs olyan rossz, amiből valami jó 

ne születhetne. „Leégett a régi temp-

lom, s ezt a szörnyűséget annak idején 

Nagy László atya a hívekkel együtt na-

gyon megszenvedte. Most viszont egy 

gyönyörű, új templomban jöhetünk 

vendégségbe az Atyához.” A püspök 

úr szentbeszédében a templom védő-

szentjének, Szent Istvánnak önnön fi -

ára – és rajta keresztül ránk – hagyott 

intelmeire hívta fel a fi gyelmet: „Szent 

királyunk így összegezte a főbb vezetői 

erényeket: irgalmasság, szeretet, türe-

lem, alázat, mértékletesség, szelídség, 

becsületesség, szemérmesség. Bárcsak 

ma is ilyen vezetői volnának a népek-

nek! Amit Szent István király mondott, 

az számunkra ma is életalakító erő és jö-

vőt nyitó ígéret… A kereszténység pe-

dig attól lesz hiteles, ha át tudjuk adni 

Jézus tanítását, ha tanúságot tudunk 

tenni életünkkel arról, hogy hozzá tar-

tozunk.” 

A jubileumi szentmisét a hagyomá-

nyos Szent István-napi búcsú követ-

te. A templomkertben Katona püspök 

atya, Marton Zsolt plébános-esperes 

atya, az új református lelkészházaspár, 

Sipos-Vizaknai Gergely és felesége, va-

lamint Markó József polgármester és 

dr. Szinay József főjegyző urak, továbbá 

az egyházközség hívei közös gulyás-

ebédet fogyasztottak el. A fi nom házi 

sütemények mellett a jelenlévők hol 

keserűbb, hol vidámabb történetekkel 

idézték fel az egyházközség múltbéli 

hétköznapjait és ünnepi pillanatait. 

V. Pálfai Kinga

Jubileumi szentmise
TIZENÖT ÉVES A SZENT ISTVÁNPLÉBÁNIATEMPLOM

A tizenöt éve leégett plébániatemplom

A jubileumi szentmisét 

dr. Katona István nyugalmazott 

segédpüspök celebrálta
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Kevés város büszkélkedhet olyan színvonalasan működő, 

kiváló iskolákkal, óvodákkal, mint a mi városunk. A gazda-

sági lehetőségek adta keretek között minden intézmény 

törekszik a fejlesztésre, hol egyik, hol másik újul meg, bővül, 

dolgoz ki új programot, nyer pályázati pénzeket céljai megva-

lósítására. 

Tanévkezdő iskolakörképünk összeállítása során azokba az in-

tézményekbe látogattunk el, ahol az idei tanév jelentősebb 

változásokkal indul. 

Kincsem Óvoda 

Az idén is teljes kapacitással 

üzemel a felsőgödi önkor-

mányzati óvoda, amely a ta-

valyi évet szép sikerrel zárta: 

két európai uniós pályázaton 

is támogatást nyert fejlesztési 

terveihez. Az igazi nyertesek, 

persze, a gyerekek lesznek, és 

az óvodapedagógusok. Az intézmény profi ljához, a művészeti 

neveléshez igazodó uniós pályázat a  tehetséges gyerekek fel-

fedezéséhez, felkarolásához és tehetségük továbbfejlesztéséhez 

nyújt kiemelkedő segítséget három művészeti ágban (rajz, dra-

matikus játék, népi hagyományőrzés-zene). A megalapozás évei 

után a tehetséggondozás később a közeli Németh László Általá-

nos Iskolában folytatódik. 

Az óvoda a 2011/2012-es nevelési évet teljes kapacitással kezdi, 

14 gyermekcsoporttal, minden csoportban maximális, 30 fős lét-

számmal. 

– Az idei, kéthetes nyári szünetben sikerült teljesen felújítani 

a tornatermet. Ezt – a szülői munkaközösség teljes támogatá-

sával – nagyobb részben a télen rendezett bál bevételeiből volt 

módunk megfi nanszírozni. Falbeomlás miatt teljesen fel kellett 

újítani egy csoportszobát is, és az esőzések miatt balesetveszé-

lyessé vált három homokozót is kicserélték. A gyerekeket fogadó 

előtérben, több csoportszobában és a tálalókonyhákban is tisz-

tasági meszelést végeztek. 

Az aggasztó állapotban lévő fűtési rendszer felújítására vagy cse-

réjére azonban egyelőre továbbra sem sikerült megoldást találni 

– tudtuk meg Szabó Zsófi a intézményvezetőtől.

A Kincsem Óvoda idén is megrendezi hagyományos 

Mihály-napi vásárát! Ennek időpontja október első he-

tében lesz.

Kastély Óvoda – Hétszínvilág Óvoda – Fácán óvoda 

A gödi óvodai körzet jelentke-

zői közül a 2009-ben született 

gyermekek kivételével az idén 

minden kisgyermek felvételt 

nyert a Kastély Óvodába. Itt 

hét csoportban 210, a Hétszín-

világ óvodaegységben három 

csoportban 68 kisgyermek-

kel kezdődött meg a tanév, s a Fácán épületben is maximális 

a kihasználtság. Az engedélyezett 269-es összlétszám ellenére 

az év végére várhatóan 340 fő lesz az ellátott óvodások száma – 

mondta el lapunk olvasóinak Karaszek Ernőné óvodavezető.

Az új óvodaegységben hat szakképzett óvodapedagógus, há-

rom szakképzett dajka, valamint egy udvar- és épületgondozó 

dolgozik. A tíz új kolléga közül hét gödi lakos. A Fácán épületben 

új szakfeladatként a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását 

is megkezdik. Ehhez a szakembereket az együttműködési szer-

ződés szerint a városi Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja.

A korábbi műszaki átadást követően az augusztus 29-ei projekt-

zárón hivatalosan is átadták használatbavételre a teljesen beren-

dezett tereket: a földszinten három csoportszobát öltözőkkel és 

mosdókkal, a tornaszobát, a fejlesztőszobát, valamint a melegí-

tőkonyhát és az elkülönítőt. Az emeleten, melyet akadálymen-

tesen is meglehet megközelíteni, iroda, raktár, orvosi szoba és 

gépészeti helyiség, személyzeti öltöző és étkező épült.

Az új intézményt kis lakóik, az ovisok mondókázással, körjátékok-

kal köszöntötték, s vették jelképesen birtokba.

Németh László Általános Iskola 

Az új tanév sok változást ho-

zott a Németh László Általános 

Iskolában. Lukács Istvánné igaz-

gatónő huszonkét évi munká-

ja után kérte felmentését. Göd 

képviselő-testülete a kiemel-

kedő szakmai életút elisme-

réseként címzetes igazgatói 

címben részesíti őt. Az intézmény vezetésével kapcsolatos fel-

adatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig megbízott 

igazgatóként Bajkó Ildikó igazgatóhelyettes látja el. Idén közel 120 

elsős kezdi meg tanulmányait a négy első osztályban. A tanulók 

száma 40 fővel nőtt az előző tanévhez képest, s ez azt is jelenti, 

Újra megnyíltak 
a tudás kapui
KIS PANORÁMA A TANÉVKEZDÉSRŐL

Közel két és félezer óvodás, iskolás kezdte meg az idei 

tanévet. Véget ért a nyár, korán reggel a gyerekeknek 

is újra kelniük kell, rájuk is várnak a feladatok.
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hogy az intézmény lassan megközelíti befogadóképességének 

határát. A feladatok ellátását azonos pedagóguslétszám mellett, 

belső átcsoportosítással szervezték meg. 

– Az idei tanévre két tanteremnyi új padot tudtunk vásárol-

ni részben a költségvetésünkből, részben pedig a szülők ala-

pítványi támogatásából. A régi, de még használható padokat 

a képzőművészeti tagozatunk kapta meg. Udvari játékaink bő-

vítését szintén a szülők segítségének köszönhetjük. A nyár so-

rán számos karbantartási munkát végeztünk el: többek között 

tantermek festésére, szekrények javítására, táblafestésre került 

sor. Így minden tanítványunk jól felszerelt tantermekben, tiszta 

és rendezett körülmények között kezdheti meg az új tanévet. 

Az alsó tagozatnak tervezzük további interaktív táblák vásárlását 

is. A nyár folyamán sem tétlenkedtünk, újabb TÁMOP-pályázatot 

nyújtottunk be, amellyel elnyerhetjük a referenciaintézménnyé 

minősítést. Az előminősítési követelményeknek már megfelel-

tünk – tájékoztatott Bajkó Ildikó megbízott igazgató.

Helyreigazítás

A Gödi Körkép júliusi számában megjelentekkel ellen-

tétben a Németh László Általános Iskolából ballagók 

közül harminckilencen folytatják tanulmányaikat szak-

középiskolában, és heten szakiskolában.

Búzaszem Iskola

Új korszak kezdődik a legfi atalabb gödi iskola életében. A szep-

tembertől nyolc osztályosra bővülő Búzaszem Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 133 diákkal kezdi meg – 

jogi és gazdasági értelemben 

is – önálló működését. 

Megszűnik tehát az eddigi két 

(általános és művészeti) tag-

intézmény, és egyetlen szer-

ves egységet alkotva jön létre 

az új iskola. A keresztény, csa-

ládias, a magyar hagyományo-

kat megélve ápoló iskolát a Piarista Rend Magyar Tartománya 

fogadta intézményei és közösségei sorába. 

– A piarista oktatásnak ezentúl két arca lesz Gödön: egy szak-

iskolás és egy búzaszemes. Összefonjuk az életünket, sok közös 

programot tervezünk. Annak köszönhetően pedig, hogy a Búza-

szem két tagintézményből egy iskolává válik, tanítóink és taná-

raink is egységes irányítás alá, egy munkaközösségbe tartoznak 

majd. Ennek az iskola életében számtalan pozitív hatására számí-

tunk – nyilatkozta Lázár László iskolaigazgató.

Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

Az új tanévben nem bővít-

jük képzési kínálatunkat, így 

továbbra is kőfaragó-műkö-

ves-épületszobrász, kőműves, 

szerkezetlakatos, karosszériala-

katos, szerszámkészítő, ács-áll-

ványozó és bútorasztalos 

szakmákat tanítunk. Működik 

továbbá a szakiskola mellett az esti rendszerű gimnáziumi kép-

zés, amelybe várunk minden gödi és Göd környéki jelentkezőt.

Az előző tanévben komoly tárgyalások kezdődtek a Búzaszem 

Általános Iskola és a Piarista Tartományfőnökség között. A kö-

zeledés folyamatában a Gödi Piarista Rendház közössége is 

részt vett. Ez a folyamat is megerősítette bennünk, piaristákban 

a szándékot, hogy közösségünket látható, reális egyházi közös-

séggé tegyük – mondta el Szabó László igazgató.

A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 

A Huzella Tivadar Általános és 

Két Tanítási Nyelvű Iskolában 

a nyári munkálatok zömét a 

Walch-épület tavaly még nem 

használt termeinek felújítása, 

berendezése jelentette. A két 

hátsó teremben kicserélték 

a csepegő radiátorokat, festet-

tek, takarítottak. Az épületben szeptembertől négy tanulócso-

portot helyeznek el.

– Az ötödik első osztály indítása végett felvettünk két tanítót két 

nyugdíjba vonuló kolléga helyére. Az egyik új tanító angol, a másik 

német műveltségi területen végzett, ami azért fontos a számunk-

ra, mert július 1-jétől az iskola két tanítási nyelvű lett. Folyamatban 

van az idegen nyelvi lektor felvétele is. Az ő alkalmazása sem jelent 

plusz státusz- vagy bérigényt. A két tanítási nyelvű oktatásra való 

átállás miatt a német és az angol nyelvet tanuló csoportok tantár-

gyi tanterveit is módosítottuk. A nagy érdeklődésre való tekintet-

tel az első évfolyamon az idén öt osztállyal kezdjük meg a tanévet 

– számolt be a tanévkezdésről Horváth Ferenc igazgató.

V. Pálfai Kinga

Átadták 

a Fácán Óvodaegységet
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Városunk a természet közelsége, 

a szabadidős lehetőségek sokasága 

miatt ideális hely a gyerekek számára 

a vakáció alatt is. Az idén nyáron volt, 

hogy egyszerre több mint kétszáz 

gyerek táborozott Gödön, és élvezte 

a változatos, színes és kalandos nyári 

programokat.

A nagykorúvá válás hetei

Idén tizennyolcadik alkalommal rendez-

te meg a József Attila Művelődési Ház 

az Ifj úsági Képzőművészeti Alkotótá-

bort. Az új és az évek óta vissza-visszajá-

ró növendékek Garami Máriánál rajzolni, 

Véninger Margónál kerámiázni, Sándor 

Jánosnál szobrászkodni tanulhattak, 

a legkisebbek kézműves-oktatója pedig 

Kristóf Andrea volt. 

A tábort záró kiállítás megnyitóján Prókai 

Gábor művészettörténész, a tábor mű-

vészeti vezetője elmondta: „A kiállított 

tárgyak bizonyítják, hogy nem várt sikert 

aratott az idei téma. A gyerekek hozzá-

tették a tanult ismeretekhez a saját gon-

dolataikat, meglátásaikat. A tanároknak 

ebben van a legnagyobb érdemük: ki 

tudták bontani a tanítványaik képzele-

tét.” És valóban, a kapott feladatokkal el-

mélyülten foglakoztak a négyféle módon 

alkotók. Első ránézésre csak azt látjuk, 

hogy a keramikusok jelképekkel ismer-

kedtek, de kicsit közelebb lépve szem-

betűnő, milyen sokféle egyedi látásmód 

megnyilvánulásai a hosszú asztalokon 

kiállított mózeskosarak, keresztek, halak, 

Noé-bárkák. Különleges formáikkal mind 

különböznek egymástól. A falakon a raj-

zosok munkái a tanult technikák sokszí-

nűségével adják vissza az alkotás közben 

hallgatott bibliai történeteket. A szobrá-

szok is Noé bárkáját formázták meg, a kis 

kézművesek pedig apró könyvecskéket 

készítettek, szintén a Biblia nyomán. 

A tárlat megnyitása előtti órákban a tá-

borozók egy része a Nemeskéri Parker-

dőben hagyományos játékokkal játszott, 

apró jurtával, annak berendezési tárgyai-

val ismerkedett. Mások eltökélten végez-

ték az utolsó simításokat az alkotásokon, 

vagy a kiállítás berendezésében segéd-

keztek. Aztán egyszer csak, szinte varázs-

ütésre, megtelt a nagyterem szülőkkel, 

testvérekkel, barátokkal, akik nem győz-

ték feltenni a kérdéseiket. A kis művészek 

pedig büszkén magyaráztak az alkotás 

folyamatáról. 

A tábor hagyományaihoz híven az egyes 

szakok az idei évben is ösztöndíj-jelöl-

teket állítottak. A tanárok és a gyerekek 

közös véleménye szerint Andráska Csilla 

szobrász, Schrott Zsófi a rajz, Salamon Esz-

ter kerámia szakos növendékek is mél-

tóak lettek volna a 2012-es alkotótábori 

részvételre, ám ezt a megtiszteltetést vé-

gül – sorsolás útján – az idén Bódis Noémi 

kiskézműves nyerte el.

Pincétől a padlásig 

A József Attila Művelődési Ház által 

szervezett Népművészeti Alkotótábor-

ban idén a lószőrékszer-készítőknél volt 

csúcslétszám: a kezdők és haladók össze-

sen huszonnégyen vettek részt a Németh 

Viktória által vezetett szakon. Császár Kata 

és Császár Ernő a népi fazekasság alapjait 

tanította: a terített asztalhoz tartozó esz-

közöket készítettek. Idén egyik tanítvá-

nyuk, Szerecz Sára kapta a 2012-es évre 

szóló ösztöndíjat.

Kézműves barátaink csodálják, hogy bírjuk, 

hogy tizenkilenc gyerkőc nyüzsög körülöt-

tünk... A nap végére velük együtt mi is na-

gyon elfáradunk. De az érdeklődéssel nincs 

gond. Szerencsére újra divat a kézműveske-

dés. A gyerekek imádják összekenni magu-

kat. Van, aki direkt nem mossa le a lábáról, 

orráról, hajáról az agyagot ebéd előtt, hogy 

lássák, ő már sorra került aznap a korong-

nál. (Császár Kata és Császár Ernő)

Semes-Bogya Esztertől a magyar ornamen-

tika szerinti fafaragást szabadon válasz-

tott mondák alakjain keresztül tanulták 

a növendékek. Mráz Józseftől a pásztor-

művészetet, abból is a bőrős munkákat 

leshették el csoportja résztvevői. Bartha 

Kata Söndörő csoportja ezúttal a gyap-

júval, a fonalkészítéssel ismerkedett. Rok-

kát, orsót használtak, festették a fonalat, 

majd szövésbe kezdtek. 

Fontosnak tartom, hogy a tábor ideje alatt 

rengeteg népzenét, népdalt hallgattunk, 

s ezeken keresztül beivódott a gyerekekbe 

egyfajta érzés, hangulat, ami aztán vissza-

köszönt az elkészült alkotásokban. Kezdet-

ben arra gondoltam, egy-két órán át majd 

csak bírják valahogy… Magam is meg-

lepődtem, hogy végig élvezték, nagyon 

Táborozni jó!
GÖDI VAKÁCIÓK SZÍNES ÉLMÉNYEI

Pihenőidő a jurtában
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szívesen hallgatták ezt a ma már sajnos 

nemigen kedvelt műfajt. A zene nyugtató, 

mégis tevékeny hangulatot teremtett kö-

zénk. (Mráz József)

A kiállításon szerencsére nemcsak meg-

nézni lehetett az elkészült munkákat, de 

kézbe venni is. A gyapjú, a bőr, a fa ta-

pintása önmagában is élvezet, a szemet 

gyönyörködtető forma- és színkavalkád-

dal együtt pedig igazi élményt nyújtott. 

És hogy mennyire nem változik a nő… 

Vagy csak a divat ismétli önmagát? A ló-

szőr ékszerek légies, apró gyöngyökkel 

díszített darabjait ma is szívesen viseljük, 

akár csak a jurtákban élő őseink. Bizserge-

tő érzés ilyen közelállónak érezni magun-

kat hozzájuk egy-egy aprócska ékszer 

kapcsán. Ahogyan az is elgondolkodtató, 

hogy a mai ultramodern, ultraműanyag 

korunkban, amikor az üdítős palackokat 

szelektíven gyűjtjük, hogy a belőlük ké-

szült ruhákat boldog környezettudattal 

öltsük magunkra, gyermekeink milyen 

ösztönös örömmel kezelik a természetes 

anyagokat, és milyen örömet élnek meg 

a velük való munka során. 

Az idei esztendőben zárt be az Élő Nép-

művészet című kiállítás a Néprajzi Múze-

umban, amely hihetetlen gazdag anya-

got tartalmazott. Honnan táplálkozik 

a népművészet? Innen. Ilyen alkotótábo-

rokból, ahol a gyermekek pincétől a pad-

lásig birtokokba veszik a teret, s nyüzsgő, 

lelkes alkotással, megható odaadással 

készítik az új tárgyakat – mondta el Sel-

meczi Kovács Attila etnográfus, a tábor 

tiszavirág-életű kiállításán.

Alkotótáboroztatni is egyfajta mű-

vészet

Az Alapszolgáltatási Központ hét eszten-

deje szervezi a Duna-parti Alkotótábort 

a gödi nagycsaládos és hátrányos hely-

zetű, szociálisan rászoruló gyermekek ré-

szére. Mindössze egymillió-négyszázezer 

forint áll a szervezők rendelkezésére, en-

nek jelentősebb részét a kistérség állja, de 

erejéhez mérten a gödi önkormányzat is 

támogatja az öthetes, bejárós formájú tá-

bort. A Duna-parti Nyaralóházak terüle-

tén gyönyörű természeti környezetben, 

szabadtéri sportoláshoz, játékhoz, cso-

portmunkákhoz, rossz időben a beltéri 

programokhoz is megfelelő infrastruktú-

rával fogadják a napi hetven gyereket. 

2011-ben kétszázhúsz gyerek jelezte elő-

zetesen részvételi szándékát, köztük töb-

ben mind az öt hetet itt töltötték, mivel 

nem adódott más nyaralási lehetőségük. 

A tábor a hátrányos, halmozottan hátrá-

nyos helyzetű családok számára térítés-

mentes, egyébként a napi térítési díj is 

alacsony a fi zetős gyermekek számára, 

szinte csak az étkeztetést fedezi. 

A program azonban izgalmas és gaz-

dag: kézműves foglalkozások hetente 

két napon át, aztán két nap a sporté, 

a hét egy meghatározott napján pedig 

az egész társaság buszra ül, és kirándul-

ni megy. Múzeumokban, állatkertben 

gyűjtik az újabb élményeiket a gyere-

kek. Nagy kánikulában, a kora délutáni 

órákban a színházteremben fi lmvetítés, 

zenés-táncos programok váltják fel a sza-

badtéri játékokat. 

– Alkotótábor ez, amelynek a megszer-

vezése és fenntartása már maga is művé-

szet – fogalmaz Mikó Istvánné táborveze-

tő. - Ilyenkor az Alapszolgáltatási Központ 

munkatársai, de még a Gyermekek Háza, 

sőt a Tanoda pedagógusai is itt teljesíte-

nek szolgálatot, hogy ezt a nagy gyerek-

sereget ennyi időn át, tartalmasan és 

szakmailag kiváló szinten kiszolgáljuk. 

Párhuzamosan a táborral, százhúsz gyer-

meknek szervezzük a napi meleg ebéd 

házhoz szállítását – ők egyedül vannak 

napközben, így legalább rájuk néz valaki. 

A tábor heti ritmusa az elmúlt esztendők 

tapasztalatai alapján jól bevált, a gyerekek 

láthatóan jól érzik magukat, nincs feszült-

ség, fegyelmezési gond. Kevés szabályunk 

van, de azokat következetesen betartat-

juk. Nálunk minden reggel péksüteményt 

kapnak a gyerekek, ebédelni egy közeli ét-

terembe járunk, ahol szépen terített asztal 

és udvarias kiszolgálás vár bennünket. So-

kuknak ez is újdonság, talán a családjukkal 

még sosem jártak étteremben. Délután 

az uzsonna bőséges gyümölcs, ami a vi-

taminok mellett a folyadékpótlást is segí-

ti. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség 

megőrzésére, hetente két alkalommal 

testnevelő vezeti a sportprogramokat. 

A Kesserű Andrea vezette kézműves foglal-

kozások idén az egyiptomi kultúrát idézik 

meg, s a fi úk éppolyan lelkesedéssel vesz-

nek részt ezeken, mint a lányok. 

Én a kirándulásokat kedvelem, Budapesten 

múzeumba mentünk, még 3D-s fi lmvetítés 

is volt! Nagyon jók a kézműves foglalkozá-

sok is: papírt merítünk, kötelet verünk, a lá-

nyok gyöngyöt fűznek… Meg hát jól lehet 

barátkozni . (Marci)

Azt szeretem ebben a táborban, hogy annyi 

mindent lehet csinálni. Sokféle sportra van 

lehetőség: foci, tollas, pingpong, mindenfé-

le játékok és versenyek. Én jobban szeretem 

a bejárós formát, mint az elutazóst, mert 

így közel vagyok a családomhoz. (Zoli)

– Azt gondolom, ez a tábor nagyszerű 

lehetőséget jelent sok gödi gyermek-

nek – mondja elgondolkodva Nagy Ernő 

táborvezető-helyettes –, hiszen a foglal-

kozások gazdagsága, a környezet, a szak-

mai színvonal semmiben sincs elmarad-

va a drága napközis táborokhoz képest. 

A gyerekeknek itt egy helyen sportolásra 

és kézműveskedésre is lehetőségük nyílik, 

és a heti kirándulások helyszínei is min-

dig igen csalogatóak. Ugyanakkor ezek-

nél a gyerekeknél a stabil érzelmi háttér 

is nagyon fontos. Vannak, akik érzelmileg 

szegény, szeretethiányos környezetből 

jönnek. Pedig ez az alap a gyermekne-

velésben. A gyerek érezze, hogy szeretik, 

nagyon, minden körülmények között. 

Véletlenül se gondolja, hogy teher a csa-

ládja számára. Ha még a szeretet meg-

van, akkor a többi, esetleg hiányzó dolog 

mind-mind sokkal lényegtelenebb, csak 

egy-egy probléma, ami megoldásra vár.

V. Pálfai Kinga

Elmélyülés Alkotás mesehallgatás közben

Egyiptomi uralkodók
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Mi vonzotta a pedagóguspályára?

– A családunkban sok a pedagógus, és én 

az ő jó példáik nyomán kiskorom óta erre 

a pályára készültem. Késői gyerek voltam, 

s a szüleim úgy látták jónak, ha először in-

kább szakmát adnak a kezembe. Később 

aztán, az iskolavezetés napi gyakorlatában 

nagyon sok hasznát vettem a közgazdasági 

ismereteimnek. A munkámat mindig a hi-

vatásomnak éreztem, és rengeteg örömet 

találtam benne. Negyvenkét évet töltöttem 

tanítással: először tizennégy esztendőt Dej-

táron, majd huszonnyolcat Gödön, és eb-

ből huszonkét esztendeig a Németh László 

Általános Iskola igazgatója lehettem. Úgy 

éreztem, most jött el az ideje az elköszö-

nésnek: a családommal együtt hoztuk meg 

a döntést, és felmentésemet kértem a gödi 

képviselő-testülettől. A kinevezésem egyéb-

ként 2013. július végéig szólt.

Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? 

– A magas tanulói létszám mindig jellemző 

volt az iskolánkra, már évtizedekkel ezelőtt 

is hét-nyolcszáz gyerek járt hozzánk. Akko-

riban még nehezebb körülmények között 

dolgoztunk: két telephelyen folyt a tanítás, 

az alsó tagozatnak a Lenkey utcai épületek 

adtak otthont. Az évek során aztán foko-

zatosan bővült az iskola, javultak a lehető-

ségeink. A munka mellett gyakran jártam 

szakmai tapasztalatcserére a Németh László 

nevét elsőként felvett budapesti iskola igaz-

gatójához, Hoff mann Rózsához, aki szakmai 

mentorom és példaképem volt. Rengeteget 

tanultam tőle, és később számos alkalom-

mal hívtam meg Gödre előadást tartani. 

Milyen elvek, értékek mentén vezette 

az iskolát?

– Arra törekedtem, hogy a tanulóimat a tu-

dás mellett az emberség, a becsület, mások 

tisztelete, segítőkészség és szerénység jelle-

mezze. A gyerekeknek én soha nem voltam 

igazgatónő, hanem Éva néni. Megosztot-

ták velem a gondolataikat, az élményeiket, 

mindig őszinték és közvetlenek voltak. Azt 

hiszem, erre vagyok a legbüszkébb. A legza-

bolátlanabbakat is meg tudtam szelídíteni. 

Igazgatónak lenni számomra nem hatalmat, 

hanem feladatot, felelősséget jelentett. Sok 

kollégám azt köszönte meg, hogy hagytam 

őket dolgozni, nem nyomtam el őket. Min-

dig is híve voltam az új módszereknek, a ki-

hívások motiváltak, és nagy hangsúlyt fek-

tettem a pedagógusaim továbbképzésére. 

Mások véleményére nyitott, együttműködő 

vezető igyekeztem lenni, aki mindig kész 

az értelmes kompromisszumokra. Nagyon 

fontosnak tartottam, hogy élő kapcsolatot 

ápoljunk Németh László családjával. A lányai 

évente akár többször is vendégeskedtek 

az iskolában. Németh László két gyermeké-

nek gödi sírhelyét is folyamatosan ápoltuk, 

gondoztuk, nyaralóházukon emléktáblát 

avattunk. Németh László szellemi hagyaté-

kát, értékrendjét, szellemiségét mindig kö-

zelállónak éreztem magamhoz, és igyekez-

tem nemcsak őrizni, de továbbadni is. 

Milyen érzésekkel fejezi be a pályáját?

– Az utolsó tanítási év, amelyben még az is-

kola igazgatója lehettem, minden szem-

pontból nagyon sikeres volt. Azt szokták 

mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni. 

Nyugodt szívvel búcsúzom, mert tudom, 

hogy olyan tantestületet, olyan összetartó 

közösséget hagyok magam mögött, amely-

nek tudása, ereje, hite elegendő lesz ahhoz, 

hogy megfeleljen az újabb kihívásoknak. 

Olykor eszembe jut Gárdonyi mondata 

az Egri csillagokból: „a falak ereje nem a kő-

ben van, hanem a védők lelkében”. Ugyanez 

igaz az iskolánkra is. Nagyon sok segítséget, 

támogatást kaptunk a munkánkhoz. A váro-

si képviselő-testület mindig is oktatáspárti 

volt, és ez fontos feltétele a színvonalas szak-

mai munkának. A szülők rengeteg segítsé-

get nyújtottak az alapítványnak, és e-mailek, 

levelek tömege jelezte, hogy szívükön vise-

lik az iskola sorsát. Hálás vagyok, hogy ilyen 

körülmények között dolgozhattam.

Több mint négy évtized után mi fog a leg-

jobban hiányozni önnek?

– Én nagyon szerencsés ember vagyok: 

egész életemben azzal foglalkozhattam, 

amit igazán szeretek, ami az életemet jelen-

tette. A családom olyan hátteret biztosított 

a munkámhoz, ami lehetővé tette, hogy azzá 

lehessek, aki lenni szerettem volna. Most már 

szeretnék több időt tölteni velük. Jó lesz ker-

tészkedni, sütni-főzni, és alig várom az unokák 

érkezését. Ezzel együtt még belegondolni 

sem merek abba, hogyan fogok búcsút ven-

ni a gyerekeimtől a szeptember elsejei évnyi-

tón… Túl nagy most a csend, ami körülvesz, 

nem tudok még mit kezdeni ezzel a nagy 

nyugalommal. Ilyenkor, nyár végén készítet-

tük elő az éves tanmenetet, a programokat, 

napi szinten problémák tucatjait oldottuk 

meg, és én nagyon szerettem ezeket a he-

teket. Hiányoznak a kollégáim, és hiányoznak 

a gyerekek. Nagyon... Nem tudom, ez az ér-

zés mikor enyhül majd. Hiába az én dönté-

sem, most még kimondhatatlanul fáj a tudat, 

hogy a becsengetés az idén nekem már nem 

szól. Ugyanakkor bízom abban, hogy szak-

mai tapasztalataimmal még sokáig hasznára 

lehetek a városban a közoktatásnak.

V. Pálfai Kinga

Négy évtized, 
negyven tanév
BÚCSÚZIK A NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA

A pedagóguspályán is ritkaságnak számít, és nagy szakmai elismerést je-

lent, ha valaki huszonkét éven át ugyanannak az intézménynek a vezetője 

lehet. Lukács Istvánné, a Németh László Általános Iskola igazgatója abból 

az intézményből megy most nyugdíjba, ahol szakmai pályafutásának több 

mint a felét töltötte el.

Lukács Istvánné

Pedagógus, iskolaigazgató 1989–2011 
között a Németh László Általános Iskola 
intézményvezetője. Nógrád megyében, 
Nagyorosziban született, közgazdasági 
szakközépiskolába járt, majd az egri tanár-
képző főiskolán történelem-orosz szakon 
diplomázott, később közoktatás-vezetői 
végzettségre tett szert. Irányítása alatt ve-
zették be a művészetoktatást a felsőgödi 
iskolában, 1996-ban. Két gyermek édes-
anyja: fi a és lánya jogi diplomát szereztek.
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Sárkányhajó

Gödi búcsú az EU-elnökségtől

A „Duna Party” elnevezésű rendezvénnyel búcsúzott Magyar-

ország az EU-elnökségtől. Az eseményen főszerepet kaptak 

a Magyar Kajak-Kenu Szövetség programjai is, melyek közt 

sárkányhajó-versenyt is rendeztek a Lánchíd és a Margit híd 

között, majd karneváli hangulatban evezhettek le a résztve-

vők a Lágymányosi-öbölig. Az utolsó kilométereken 

a kajakosok, kenusok és evezősök mellett már 

a lengyelek tutaja is részt vett. A karavánnal 

utaztak a Gödi SE kajakosai is, Sinkó László 

motoros hajóval biztosított. A dunai ren-

dezvényen Viola Albert kormányzásá-

val egy gödi sárkányhajó is részt vett 

a város önkormányzatának dolgozói-

val, a Dunakaland Alapítvány és a Be-

lépés Családostul programsorozat 

szervezőivel, segítőivel. 

A Duna Party-ra ellátogatott Göd há-

romszoros olimpiai bajnok kajakosa, 

Kammerer Zoltán is, aki reggel a Kék 

Duna Hotel melletti parton az indulás-

nál segédkezett, majd a Duna Televízió 

alkalmi kommentátoraként élő adásban 

buzdította a gödi egységet. 

– Nagyjából 600-an indultak sárkányhajó-

val, és közel 700 résztvevője volt a vízi fel-

vonulásnak, azaz mintegy 1300 ember szállt 

vízre – mondta Schmidt Gábor, a szövetség 

Gödön is jól ismert főtitkára.

A gödiek számára Kovácsné Szabó Rita, 

a Városi Közlekedési Kft. ügyvezetője térítés-

mentesen biztosított buszt a hazautazáshoz.

Augusztus 20-án a Belépés Családostul programsorozat 

szervezői egy egész napos Duna-parti sportmulatságot kí-

náltak a gödieknek. A rendezvényen nem „csak” a gödiek 

vettek részt, hanem más városokból is jöttek lelkes érdeklő-

dők. A délelőtti programban a Kék Duna Hotel két pályáján 

strandröplabda, a délutániban az alsógödi csónakház előtt 

sárkányhajó-verseny szerepelt. Volt olyan röpis, aki a torna 

végén bringával átgurult egyet evezni.

Strandröplabdában 17 csapat indult: a családi mezőnyben 

a Winchester United, a gyermekek öt az UCsDSE „A”, míg 

a felnőtt mixben a Gödöllői Szöcskék bizonyultak a legjobb-

nak. A sárkányhajózást 11 csapat közül a Wing Tsun nyerte. 

A sportnapon részt vett többek közt a Vasas női utánpót-

lás-röplabdacsapata; illetve Serényi Tamás, az utánpótlás-röp-

labdaválogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki megelége-

déssel nyugtázta, hogy Göd magas szinten szervezett, több 

település játékosait megmozgató tornát rendezett, amely 

a térség szabadidősportjának igen fontos eseménye.

 „A versenyzők és hozzátartozóik létszámából, a kitűnő han-

gulatból igazán nagyszerű sportnapként értékelhettük 

az idei augusztus 20-ai rendezvényt. A strandröplabdások 

és a sárkányhajósok óriási küzdelmet vívtak egymással, a gö-

dieken kívül Budapestről, Gödöllőről, Dunakesziről, Vácról és 

Gyöngyösről is érkeztek amatőr sportolók. Jó érzés, hogy 

egyre népszerűbbek a havonta rendezendő gödi sza-

badidős sportnapok; s talán elmondható, hogy sok 

családnak, gyereknek és felnőttnek igazi ünnepna-

pok ezek a rendezvények. Amennyiben mindenki 

így érzi, van értelme az összefogásnak, érdemes időt 

és energiát fordítani a szervezésre, rendezésre. Nagy-

szerű érzés, hogy a sárkányhajózásra teljes csapat-

tal, 20 fővel nevezett az önkormányzat, a Kincsem 

Óvoda csapata, megint velünk volt a Mikesy csa-

lád csapata, s meghívott vendégként idén is a dob 

mögé ült Holló Aurél, az Amadinda együttes jeles 

tagja. Külön köszönet jár Lukács Gábornak és Érdi-

Krausz Zsuzsának a strandröplabda-verseny szer-

Belépés Családostul 

Augusztus 20-án a strandröplabda 
és a sárkányhajó volt főszerepben

vezéséért és lebonyolításáért, Viola Albertnek a mobil kötélpá-

lya felépítéséért és az egyik sárkányhajó biztosításáért, a gödi 

kajakos szakosztálynak a motorcsónak rendelkezésünkre 

bocsátásáért és a versenyközpont irányításáért, Balázsovits 

Jánosnak a hangosítóberendezés üzemeltetéséért, valamint 

minden egyes segítőnknek és támogatónknak” – értékelt 

Wagner László.

Teljes eredménylisták, fotók és aktuális információk:

www.belepescsaladostul.mlap.hu

A tizenhét csapat közt gyerekek, 
felnőttek egyaránt pályára léphettek

Mintegy ezerháromszázan hajóztak
a Dunán, búcsúzva az EU-elnökségtől
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Szeptember 17-én, szomba-

ton a Gödi Szüreti Fesztivál 

keretében kerül sor a Belé-

pés Családostul sportprog-

ramokra és a Gödi Sport-

egyesület toborzójára a klub 

alsógödi sporttelepén. A lát-

ványos bemutatóról a lova-

sok gondoskodnak.

A futószámok időpontjai: 

9.30-tól családi, 9.40-től ovis, 

9.50-től alsós, 10.00-től fel-

sős, 10.20-tól 5000 m-es fu-

tás. A labdajátékok 10 órakor 

kezdődnek: strandröplabda, 

valamint ovisoknak, illetve el-

sős és másodikos gyermekek-

nek „VUK” szüreti foci szerepel 

a programban. Az eredmény-

hirdetést és a tombolasorso-

lást 13 órától tartja Wagner 

László és szervezőcsapata. 

A vendéglátó Gödi SE szak-

osztályai a május elsejei be-

mutatókhoz hasonló sport-

ági börzével csalogatják 

a sportolni vágyó fi atalokat. 

A gyermekek kipróbálhatják 

a sportágakat, megismer-

kedhetnek azok alapvető sza-

bályaival, a GSE edzéslehető-

ségeivel. Májusban az eső 

ellenére is népszerűnek bi-

zonyult a mobil kosárpalánk, 

a tollaslabdázás és az asztali-

tenisz.

A szüreti rendezvények 

egyik látványossága lesz 

a lovasbemutató, melynek 

során bemutatkozik a négy 

nagy gödi istálló: várhatóan 

lesz díjlovaglás, díjugratás, 

western-lovaglás és kaszka-

dőr-bemutató.

Ajánló 
Sportprogramok 
a Szüreti Fesztiválon

Szenzációs gödi siker szü-

letett az augusztusi MOL 

Kajak-kenu Világbajnoksá-

gon: a mindössze 22 éves (még 

U23-as) Kulifai Tamás a kajak 

kettesek 500 méteres versenyé-

ben Tóth Dáviddal aranyérmet 

szerzett. Olimpiai bajnokunk, 

Kammerer Zoltán a döntőben 

hetedik lett a négyessel, – tel-

jesítményük négy olimpiai kvó-

tát ért. 

A vb statisztikájához hozzátarto-

zik még, hogy a szegedi esemé-

nyen 94 ország 1300 – köztük 

48 magyar – versenyzője indult, 

s a két gödivel együtt összesen 

18 hazai férfi  kajakos ült hajóba. 

Kulifai Tamás kétéves kora óta lakik 

Gödön, s tízévesen kezdett kaja-

kozni a Gödi SE-ben. Mint meséli, 

a Duna közelsége meghatározó 

volt a számára; nevelőedzői-

nek, Sinkó Lászlónak és Makrai 

Csabának, valamint a kiemelke-

dően jó és eredményes gödi ka-

jakos csapatnak is igen nagy része 

van mostani sikerében. 

„Összeszokott páros vagyunk 

Dáviddal. Már a rajtnál éreztük, 

hogy meglehet az érem, fél táv-

nál kezdtünk meg-

indulni, a közönség 

buzdítása hihetetlen 

érzés volt. Dobogó, 

nyilatkozatok, fotó-

zás – feledhetetlen 

élmény. Ötszáz után 

az ezerrel is megpróbálkozunk, 

az már olimpiai szám. Célom gyö-

keret verni a felnőtt mezőnyben, 

a jövő évi válogatók alkalmával 

pedig olyan eredményt elérni, 

ami a londoni olimpiai részvételt 

jelentheti a számomra. Az or-

szág szerzi a kvalifi kációt a sport-

ágban, a szakvezetés a 2012-es 

válogatók után dönt az utazó 

keretről. Szeretnék benne lenni, 

s ezért fogok dolgozni a továb-

biakban is. Köszönöm Siminek, 

Csabának az alapokat, és Kati 

néninek az áldozatos munkáját!” 

– nyilatkozta a friss világbajnok 

a Gödi Körképnek.

Vasvári Ferenc

A Gödi SE kajakosai az után-

pótlás-korosztályok nemzetközi 

megmérettetésein idén is hozták 

a formát; ezúttal az ifi  Hagymási 

Réka és Havas Balázs növelhették 

Magyarország és Göd hírnevét 

a nagyvilágban. 

Az ifj úsági kajak-kenu gyorsasági 

világbajnokságon, Brandenburg-

ban 64 ország több mint 650 ver-

senyzője vett részt. A magyarok 5 

arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet 

szereztek. A nemzetek érem-

táblázatának élén Magyarország 

végzett. A 16 éremből kettőt 

a fi atalabbik Hagymási lány nyert 

(tavaly nővére, Anita a korosztá-

lyos kontinensviadalon lett Euró-

pa-bajnok). Réka ezúttal K-2 1000 

méteren aranyérmet szerzett 

a győri Takács Tamarával páros-

ban, a kettős 500-on ezüstérmes 

lett, míg a gödi lány 200 méteren 

negyedikként ért a célba.

Amíg Réka a németeknél a világ 

legjobbja lett, addig klubtársa, 

Havas Balázs Gábor a franciaor-

szági maratoni Európa-bajnok-

ság dobogójának második fo-

kára lapátolta hajóját. A gödi fi ú 

a kelet-franciaországi Saint Jean 

de Losne-ban a 21,5 kilométe-

res, ötkörös távon egyesben és 

Durkó Gáborral párosban egy-

aránt ezüstérmes lett. 

A GSE-ből a közelmúltban 

a Domino-Honvédba távozó 

U23-as kajakos, Slezsák István 

a zágrábi U23-as és ifj úsági Eb-n, 

K-1 500 méteren zárt bronzot 

érő helyen; a szintén közelmúlt-

ban Gödről eligazolt, most KSI-s 

Váczai Enikő a kajak négyes-

sel 500 méteren második helyen 

fejezte be a versenyt. A magya-

rok Horvátországban összesen 

13 érmet szereztek.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu 

Kulifai Tamás világbajnok

Hagymási Réka világbajnok, 
Havas Balázs Gábor Európa-bajnok 

Kulifai Tamás
• Születési idő: 1989. május 4.
•  Klubok és edzők: 1999–2008, Gödi SE, 

Sinkó László, majd Makrai Csaba;
2009-től MTK, Almási Nándor, majd 
2010 júniusától egy könyöksérülés 
miatt több mint 3 hónap kihagyás után 
2010 őszétől Fábiánné Rozsnyói Katalin

Legjobb felnőtt eredmények 
• Vb K-2, 500 m 1. hely, Szeged, 2011
• Eb K-2, 500 m 6. hely, Zágráb, 2011

Legjobb utánpótlás-eredmények 
• U23 Eb K-2 500 m 4. hely, Belgrád, 2011
• Ifi  maratoni Vb K-2, 6. hely, Perth, 2005
• Ifi  maratoni Vb K-1, 5. hely, Győr, 2007
• Ifi  Eb K-2, 1000 m 8. hely, Plovdiv, 2005
• Ifi  Vb K-2, 1000 m 5. hely, Racice, 2007
• Ifi  Vb K-4, 500 m 5. hely, Racice, 2007

Kulifai Tamás (hátul) közel tíz évig volt a Gödi SE versenyzője
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Nemzetközi sporttábort szervezett 
a gödi Rotary Club

A világ tizenhárom országából érkezett Gödre az a ti-

zennégy fi atal, akik a gödi Rotary Club által – első íz-

ben, hagyományteremtő szándékkal – szervezett nem-

zetközi ifj úsági sporttábor (Sport&Fun Rotary Camp 

Göd) lakói voltak júliusban. 

A 
tizenöt és tizennyolc év közötti fi úk és leányok a  Rotary 

honlapokon meghirdetet Ifj úsági Csereprogramra Olasz-

országból, az Egyesült Államokból, Tajvanról, Német-

országból, Finnországból, Franciaországból, Lettországból, 

Litvániából, Csehországból, Szlovéniából, Spanyolországból, 

Izraelből és Törökországból érkeztek. A külföldiekhez gödi fi a-

talok is csatlakoztak. 

A másfél hetes, mindenekelőtt a sportolásra épülő tá-

bor természetesen kulturális eseményeknek sem volt híján. 

A programok kerékpáros-evezős vándortáborral kezdőd-

tek. Királyréten hagyományőrző íjászatra, Esztergomban fal-

mászásra, a Duna kanyarban sárkányhajózásra és kenutúrá-

ra, a Börzsönyben gyalogtúrára, Budapesten városnézésre, 

a Budai-hegységben barlangászatra, Csillebércen kalandpark-, 

Szentendrén skanzenlátogatásra, míg Visegrádon a várjáték 

megtekintésére került sor. A táborlakók megismerkedhettek 

Göd természeti értékeivel, a Duna-parttal, a Homokszigettel, 

ahol további sportos programokban lehetett részük. A tá-

bort a felsőgödi Balázsovits Sportcsarnokban megrendezett 

sportnap zárta. A szervezők a tradicionális magyar konyha 

bemutatására is gondoltak.

A gödi Rotary Club által szervezett esemény egyedülállónak 

számít Magyarországon. A lelkes, lokálpatrióta szervezők a sa-

ját családjaik mellett a környékbeli vállalkozókra és az önkor-

mányzatra is számíthattak. Így kaptak jelentős kedvezményt 

a szállás- és éttermi költségekből, ingyen használhatták a tor-

nacsarnokot és vehettek  igénybe sporteszközöket térítés-

mentesen.  Köszönet illeti azokat a családokat is, akik szállást 

biztosítottak a külföldi gyerekeknek, illetve segítették a tábor 

életét.

Évente hasonló számban várnak gyerekeket a világ minden 

tájáról, hogy a helyi fi atalokat és családokat bevonva minél 

többükkel szerettessék meg Göd városát és a Dunakanyart, 

s adjanak lehetőséget új kapcsolatoknak, építsenek országo-

kon, földrészeken átívelő hidakat.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu 

Hazai csapatgyőzelem

a Göd Kupán

A 
késő nyári kánikula 

mellett – ami után ta-

valy ilyenkor csupán 

sóvároghattunk – remek 

hangulat és több mint hat-

száz vízi sportot kedvelő, 

illetve strandolók, család-

tagok, barátok részvétele 

jellemezte az idei Göd Kupa 

kajak-kenu versenyt.

A délelőtti kajakfutamokra 

hét egyesület összesen 189 

sportolót nevezett, köztük 

a Gödi SE 85 fiatalt indított. 

A programban 20 verseny-

szám volt meghirdetve, 8–9 

éves kortól egészen az ifikig 

(utóbbi kategóriában bárki 

indulhatott, kortól füg-

getlenül). A duna-

kanyari kajakosok 

mellett szegediek 

is részt vettek az al-

sógödi eseményen. 

A csapatversenyt 

végül a házigazdák 

nyerték 338 pont-

tal, megelőzve a 250 

pontos második he-

lyezett Váci Hajót 

és a 151 ponttal 

záró nagyma-

rosiakat. A futa-

mokban a GSE 

kiválóságai közül 

sikerrel szerepelt 

Havas Balázs, 

Slezsák István 

és Hagymási 

Réka korosz-

tályos világ- és 

Európa-bajnoki 

dobogós helye-

zett. 

Az ünnepélyes megnyitón 

megjelent Markó József 

polgármester is. A díját-

adók között, a támogatók 

és a szakosztályos sport-

vezetők mellett ott volt 

a Magyar Kézilabda Szövet-

ség elnöke, Vetési Iván. 

A sportolókhoz hasonlóan 

a déli vendéglátás is meg-

döntött néhány rekordot: 

öt kondér gulyás, egy üst 

halászlé és 150 kiló kenyér 

fogyott el. A verseny szer-

vezésében és lebonyolítá-

sában mintegy harmincan 

vettek részt.

A délutáni kenufutamok 

a szabadidősport és sport-

ág népszerűsítése jegyé-

ben teltek: 14 kategóriában 

140 egység 430 indulója 

versenyzett. A különféle 

kategóriák között szerepelt 

a Rotary-futam, illetve 

a Belépés Családostul 

programsorozat csa-

ládi futama is.

A napot hangulatos tá-

bortűz, majd a Scarabeus 

zenekar koncertje zárta.

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezte a Gödi SE Kajak-

Kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány a 18. 

alkalommal kiírt Göd Kupát, a Dunakanyar egyik legna-

gyobb vízisport-eseményét.

A csapatversenyt a gödiek 
nyerték, a kupát Stiglincz 
Orsolya utánpótlás-edző 
emelte a magasba

A tábor lakói a visegrádi várjátékokat is megtekintették
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A 
hagyományokhoz illően az idén is augusztus 20-án ren-

dezte a GSE asztalitenisz-szakosztálya és a névadó cég 

a Rekord Kupát. A tizenharmadik alkalommal kiírt asztali-

tenisz-viadalon az utóbbi esztendők legnépesebb mezőnye 

gyűlt össze 43 játékossal és kísérőikkel.

Az ünnepi kaucsukparádéra, a Balázsovits Sportcsarnokba 

a gödieken kívül váciak és dunakeszi játékosok is érkeztek.

„Örömteli, hogy évről évre egyre több az amatőr, most kere-

ken harmincat számláltunk. A másik fi gyelemre méltó jelen-

ség, hogy az utánpótlás körében is egyre népszerűbb a ping-

pong: 16 ifj úsági, zömmel általános iskolás játékos nevezett. 

Összesen tizenhárom serleget, emellett különbféle ajándék-

tárgyat osztottunk ki” – összegzett Fojt Attila főszervező.

V. F.

Asztalitenisz

Ha augusztus huszadika, 

akkor Rekord Kupa!

Labdarúgás
A 2011/2012. évi Pest megyei II. osztály A-csoport FELNŐTT 

bajnokság őszi idényének SORSOLÁSTERVEZETE

 1. forduló 2011. 08. 27. szombat 17:00 Gödi SE - Ürömi SC
 2. forduló 2011. 09. 03. szombat 16:30 Nagymaros FC - Gödi SE
 3. forduló 2011. 09. 10. szombat 16:30 Gödi SE - Rád SE
 4. forduló 2011. 09. 18. vasárnap 16:00 Viadukt-Biatorbágy SE II. - Gödi SE
 5. forduló 2011. 09. 24. szombat 16:00 Gödi SE - Budajenő KSE
 6. forduló 2011. 10. 01. szombat 15:00 Nagykovácsi SE - Gödi SE
 7. forduló 2011. 10. 08. szombat 15:00 Gödi SE - Leányfalu SE
 8. forduló 2011. 10. 15. szombat 14:30 Gödi SE - Visegrád SE
 9. forduló 2011. 10. 23. vasárnap 14:30 Vác-Deákvár SE - Gödi SE
 10. forduló 2011. 10. 29. szombat 13:30 Gödi SE - Szigetgyöngye SE
 11. forduló 2011. 11. 06. vasárnap 13:30 Fortuna SC-Kismaros - Gödi SE
 12. forduló 2011. 11. 13. vasárnap 13:30 Szabadnapos - Gödi SE
 13. forduló 2011. 11. 19. szombat 13:00 Vácduka KSK - Gödi SE

Eredmények
Igazoltak
felnőttek:

 1. Oroszki Viktor (Göd),

2. Némann Dávid (Vác),

3. Felker Zoltán (Göd)

ifj úságiak:

1.  Pataki Ádám (Dunakeszi),

2. Veszely Dániel (Göd),

3.  Osváth Tibor (Dunakeszi)

Amatőrök
felnőttek:
 1. Veszely Tibor (Göd),
2. Czibrik Lajos (Göd),
3. Molnár Sándor (Vác)
ifj úságiak:
1. Lovasi Trisztán (Göd),
2.  Érseki Bence (Dunakeszi),
3. Pável Attila (Göd)
nők:
 1.  Kovács Anikó (Dunakeszi), 
2. Veszely Klaudia (Göd),
3. Turczer Edit (Göd)

Tanévnyitó sportrendezvényt szervez szeptember 10-én a GDSE 

a Gödi Termálfürdő területén. Az esemény a gödi szülők és gyerme-

keik sportági orientációját szolgálja.  „A rendezvény során az egyesü-

letünknél sportoló gödi iskolások különböző, Gödön űzhető sport-

ágban mutatják be eredményeiket. A gyermekek számára amatőr 

versenyt szervezünk, és egész napos játékprogramokat biztosítunk. 

A gödi felnőttek sport, mozgás és egészséges életmód iránti igé-

nyét is fel kívánjuk ébreszteni, ezért lehetőséget nyújtunk a ha-

gyományos és a modern mozgásformák kipróbálására” – mondta 

Kobolák Gabriella főszervező.

Az esemény – amelyen érmek, oklevelek, ajándéktárgyak találnak gaz-

dára – reggel 10 órakor kezdődik, s a belépőjegy egységesen 350 Ft.

A verseny- és bemutatóprogramokban szerepel úszás, szinkron-

úszás, vízi terápia, parkröplabda, ju-jitsu, tánc, vízilabda, spinning, 

atlétika, gerinctorna, gyógymasszázs, body art és aqua fi tnesz.

Ajánló 

Tanévnyitó vízi sportnap 

a felsőgödi strandon

Gödi győzelem a Városok Harcán

Négy labdajátékban mérték össze képességüket a Városok 

Harca elnevezésű rendezvény résztvevői Dunakeszin, augusz-

tus 21-én. A Lukács Gábor által szervezett programban strand-

röplabda, strandfoci, strandkosár és asztalitenisz szerepelt.

A játékosok közt pályára lépett Tölgyesi Péter athéni olimpi-

kon, Batáriné Balázs Erzsébet, egykori többszörös röplabda-vá-

logatott és Rácz Réka szenior Európa-bajnok. 

Az egész napos viadalt a Gödi Diák-Sport Egyesület nyerte, 

megelőzve a második helyezett szentendrei és a harmadik-

ként záró fóti csapatot.

A győztes gödi csapat tagjai Oláh Levente, Dániel és Katalin, Varga 
Ádám, valamint Érdi-Krausz Tímea és Gábor voltak

A negyvenhárom játékos rekordot jelentett a Rekord Kupán
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Víz-Gáz-Fűtésszerelés

Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

BŐR ÉS TEXTIL

RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA

TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Sitt, sóder, homok, 
termőföld szállítás, 

lomtalanítás 3-4-5-6-7-8 m3 
konténerekkel.

GÉPI FÖLDMUNKA

KONTÉNER RENDE LÉS

06-20-941-5805

TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

SÍRKŐAKCIÓ!SÍRKŐAKCIÓ!
KAMATMENTES HITEL!KAMATMENTES HITEL!

Márvány, gránit,
mészkő síremlékek készítése.

Épületek teljes körű műkövezése.

Lépcsők, párkányok, fürdőszoba-
és konyhapultok gyártása.

Ablakpárkányok készítése szinte azonnal.

Baluszter korlátok, kerti díszek,
grillsütők készítése.

Kerítéspanelek, járdalapok
és kerítésoszlopok készítése.

Elköltöztünk! Új cím!Elköltöztünk! Új cím!
Műhelyünk a gödi temetőnélMűhelyünk a gödi temetőnél

található.található.
Mobil: 06-20-9413-977

Fax: 06-27-331-663
E-mail: lakatoskalman@freemail.hu

www.koakobonkft.hu

Elektroszmog
mérés lakásban,

irodában.

Tanácsadás.

06-30-9364-164

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác tüzi-

fa hasítva, leszállítva eladó!

Telefon:
06 20 496 1264
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 olvasás, törlés, feltárás és javítás
 regisztrációs matrica pótlása

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! Bankkártya elfogadás
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• n�stény macska ivartalanítása:   8.500 Ft
• kandúr macska ivartalanítása:   5.500 Ft
• szuka kutya ivartalanítása:  18.000 Ft 21.000 Ft 23.000 Ft
• kan kutya ivartalanítása:  15.000 Ft 17.000 Ft 19.000 Ft  

�szi akció 
a Fels�gödi Kisállatrendel�ben

Szeretettel várjuk!
Göd, Bozóky Gyula tér 2.

Tel.: 06-20 592-79-68
 06-20 330-77-57

Nyitva tartás: 
hétf�-péntek 16-19h • kedd, csütörtök, szombat 09-11h • vasárnap 17-19h

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás
• minőségi rajzeszközök

 • kreatív hobbitermékek

 • játék, ajándék

• csomagoló-anyagok, 

ajándéktasakok

• mesekönyvek

 • képkeretek, fotóalbumok

• matricák • képeslapok

 • minőségi iskolatáskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B   Telefonszám: +36 20/998-0062

Nyitva tartás: H-P: 9–18 óráig, Sz: 8–13 óráig

Fénymásolás • iratkötés • spirálozás!

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK, SEGÍTŐKÉSZ ELADÓK!

Minden, ami az iskolába kell… 

Apróhirdetések
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása 
 alpintechnikával is, kosaras daruval.
 Elszállítás megoldható. 
 Tel.: 06-30/463-4070, 06-27/337-353
• Házhoz megy: Fodrász 1000 Ft
 Gyógy pedikűrös: 1200 Ft
 Hívd Ildikót!
 Tel.: 06-70/269-8446
• Nagyméretű családi ház eladó összeköl-
 tözőknek Gödön. Lakást beszámítok.
 Tel.: 06-30/385-6613
• Jó állapotban lévő „PETROF” pianínó 
 Felsőgödön eladó.
 Tel.: 06-30/971-2972
• Membrános búvárszivattyú tekercselése,
 javítása, eladása, beszerelése
 Tel.: 06-20/4610-422
• Utánfutót bérbe adok.
 Tel.: 06-30/359-5397
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P E D I K Ű R 
körülmények között 

pedikűrös 

kezelést vállalok.

Az első alkalommal 

ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

BÁBAKALÁCSBÁBAKALÁCS
MONTESSORIMONTESSORI

ÓVODAÓVODA
VÁCVÁC

2011 szeptemberétől
70/32-32-707

www.babakalacsovi.hu

2132 Felsőgöd, Pesti út 155.

2132 Felsőgöd, Pesti út 155.
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Időpont:
2011. 09. 24. Szombat

9.00 -14.00

2011. 10. 08. Szombat
9.00 -14.00

Bejelentkezés alapján!

GyerekGyerekszemészetszemészet
a SZEMCSI optikábana SZEMCSI optikában

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7066

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00

Szombat 9.00-12.00

Szakorvos: Dr. Véghseő Andrea (Heim Pál Kórház)

A vizsgálat díja: 2000 Ft/fő

B

(Alagút utca - Mikszáth utca sarok)

FELSŐGÖDÖN A HONVÉD SOR ELEJÉN
DELIKÁTESZ BOLT NYÍLT!DELIKÁTESZ BOLT NYÍLT!
Kapható: Kimért édességek,
desszertek, ajándékkosarak, 
dohányáruk, vízipipák és kellékek,
üdítők, italok és keleti fűszerek.

5.000 Ft fölötti ajándékkosár
vásárlása esetén Göd területén
belül a házhoz szállítás ingyenes.

KonténeresKonténeres
sittszállítás

4-6 köbméteres konténerekkel.
Sitt, homok, sóder, termőföld,

zöldhulladék.
Kovács BalázsKovács Balázs

Tel.: 06-30/589-5293Tel.: 06-30/589-5293
06-27/334-05406-27/334-054

sittszállítássittszállítás
PLASTIK GENERAL

SZOLGÁLTATÁSAINK

  AUTÓK, KAMIONOK
- LÖKHÁRÍTÓ-JAVÍTÁS
- LÁMPAJAVÍTÁS
- HŰTŐJAVÍTÁS
- OPTIKAI TUNING
- GYORSSZERVÍZ
- ALKATRÉSZ-BESZERZÉS
- IGÉNY SZERINT FÉNYEZÉS

  HAJÓ, JETSKI, MOTORCSÓNAK
- TESTJAVÍTÁS
- IDOMJAVÍTÁS
- KAJAK, KENU
- GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
- LÁDÁK ÉS REKESZEK
- JAVÍTÁS, PÓTLÁS
- KERTI BÚTOROK JAVÍTÁSA

MOTORKERÉKPÁR
- IDOMOK JAVÍTÁSA
- SÉRÜLT M. JAVÍTÁSA
- FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS
- GARANCIÁLIS SZERVÍZ
- FÉNYEZÉS
- ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE

MINDEN, AMI MŰANYAG
TEL.: 06-27/637-036
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Egész napos 
könnyed kikapcsolódás a
család minden tagjának!

ingyenes gyerekjátékok
Bábjáték

Gyermekszínház
Pom-pon csapat

Sport- és tánc -
bemutatók,

Római kori és kelta
hagyományôrzô tábor

Bungee jumping
Merida biciklipálya

Kirakodóvásár Kézmûves
foglalkozások,

Színvonalas gasztronómiai kínálat
Széles sörválaszték

Támogatók: Penny Market, Decathlon Sportáruház, Volksbank, CIG Pannonia Életbiztosító

18:00 Fesztivál megnyitó
18:15 Fekete Jenô és a Muddy Shoes
19:45 Póka Egon Experience
21:00 Kasza Tibor
22:00 Krízis Band

Szombat
9:00 Penny Market Dunakeszi fôzôverseny
10:00-14:00 Sportválasztó
10:00-15:00 Kistérségi hétpróba
14:30 Decathlon kerékpárverseny 
16:30 Oksa zenekar koncert
18:00 Trium virtus koncert
21:00 TNT koncert

Vasárnap
10:00-15:00 Vir bonus ókori játék a gyerekeknek
10:00 Rendôrségi és készenléti mentôk bemutató
15:30 Gladiátorviadal
16:00 Szarvas törzs kelta harci bemutató
16:15 Blues Fathers koncert
18:45 Magyar Változat Munkatársai koncert
20:00 Irigy Hónaljmirigy

Péntek
Sárkányhajó verseny a Dunán, 
befutó 17 órakor a Dunakeszi révnél.

Dunakeszi

Feszt 
kulturális- és sörfesztivál 

a Dunakeszi Katonadombon

2011. 
szeptember 

16-18. 

ANGOL
NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL

Gödön, a József Attila M�vel�dési Házban és az Ady Klubban.
Jelentkezzen miel�bb 2011 szeptemberében induló tanfolyamainkra!

Jelentkezés:06-20-578-5190, 27-337-520, 
herriot@freemail.hu

(OKÉV ny.tart. szám: 13-0860-05)

Honlap: http://herriot.webnode.com






