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JELES NAPOK JELES NAPOK

Idősek világnapja 

A Mozgáskorláto-
zottakat Pártolók Klub-
jának gödi szervezete 
látta vendégül a város 
szépkorú lakosait a jeles 
nap alkalmából. Finom 
ebéddel és muzsikaszó-
val kedveskedtek nekik. 
1991 óta október elsején 
köszöntik az időseket, 
és Gödön is hagyomány-
nyá vált, hogy ilyenkor 

megünneplik azokat, akik hosszú, munkában eltöltött évek után itt 
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Lenkei György köszöntőjében 
megjegyezte, hogy az idősek napján, a szüleinkre, nagyszüleinkre gon-
dolunk, az ő áldozatokkal teli életükre, amely során átéltek háborút, 
forradalmat, és újjáépítették ezt az országot. – Hatalmas tisztelettel 
gondolunk rájuk. Remélem, az unokáink ránk is ilyen módon emlékez-
nek majd – mondta a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi bizottság 
elnöke. Lukács Józsefné klubvezető köszönetet mondott Turai Kiss 
Máriának, Kiss Józsefnek és German Istvánnak, akik több évtizede 
énekükkel és zenéjükkel szolgálják a közösséget. (Az eseményt az 
Önkormányzat és a József Attila Művelődési Ház támogatta.) 

Zene világnapi koncert 

Jótékonysági hangver-
senyt adott a JAMH-ban 
a Benedictus Furulya-
együttes, melynek törté-
nete évekre nyúlik vissza. 
Kezdetben két-, majd ké-
sőbb háromtagú formá- 
ci óban muzsikáltak 
együtt, azzal a céllal, 
hogy a Felsőgöd-Alsó-
göd- Sződligeti Re for - 
má  tus Egyházközség istentiszteleti és ünnepi alkalmait igényes  
zeneszámokkal színesítsék. Két éve alakultak kvartetté, közben  
a hangszerparkjukat is folyamatosan bővítették, így a komplett  
hangszercsalád (consort) birtokában lehetővé vált a teljes, 
négyszólamú hangzás. Eredeti művek mellett sok átiratot is ját-
szanak, ezzel is biztosítva a minél sokrétűbb zenei repertoárt. 
Az együttes művészeti vezetője Zoller Ágnes, a Váci Bartók- 
Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola tanára. 
Az együttes többi tagja – dr. Gulácsi-Bárdos Petra, Futó Melinda  
és Bojtor Noémi –, bár rendelkeznek több-kevesebb zenei előkép-
zettséggel, nem hivatásos muzsikusok. – A kö zös ze  nélés öröme 
mellett a közös hitvallás is összeköt bennünket, isme ret ségünk 
ui. az Alsógödi Református Gyülekezetből ered. Névválasztásunk  
is meggyőződésünket tükrözi: a Benedictus szó jelentése: áldott, mi 
pedig szeretnénk a zenén keresztül továbbadni mindazt azt áldást, 
amit kaptunk – tudtuk meg Zoller Ágnestől, az október 1-én ünnepelt 
világnap alkalmából.

VPK.

Animáció világnap – 
október 28.
Az animáció egy filmkészí-
tési technika, melyben egy- 
 mástól csak kicsit külön-
bö ző képkockák sorozatá-
ból áll össze egy történés. 
Olyan hatást keltenek ezzel, 
mintha a szereplők megele-
venednének, mozognának. 
Az animáció világnapja 
emléket állít az első folya-
matos mozgóképvetítés-
nek, melyet a nagyközönség számára tartottak. 1892. október 28-án 
Párizsban volt az Optikai Színház első bemutatója. A francia fölta-
láló, Charles-Émile Reynaud (1844–1918) kitalálta az átlátszó, hosz-
szú szalagok mozgatását, perforált celluloid szalagok segítségével. 
Az 1960-as, 70-es években Magyarországon is számos animációs 
rajzfilmsorozat készült. Hosszú évekig Gödön élt és alkotott Reisen-
büchler Sándor (1935-2004) Kossuth-, Balázs Béla-díjas, Kiváló és 
Érdemes művész, aki összetéveszthetetlenül egyedi, következetesen 
épített, egységes életművével a magyar és nemzetközi animációs  
filmművészet kiemelkedő, elismert alakja. Sodró erejű, látomásos,  
olykor groteszk műveiben az emberiség sorsáért aggódó, szenvedé-
lyes prófétaként, elkötelezett környezetvédőként mutatkozott meg. 
Főiskolai vizsgafilmjét (Kitörés) a felsőgödi Duna-parton öntevékeny 
„galeriről” forgatta 1964-ben. Kiváltképp méltó lenne a Göd Díszpol - 
gára címre, mert ilyen jelentőségű és elismertségű művésze a városnak 
nem volt és belátható ideig nem is lesz. Felnőtteket és gyermekeket 
egyaránt megragadó alkotásait érdemes volna folyamatosan vetíteni 
pl. a József Attila Művelődési Házban.

A reformáció emléknapja – október 31.
Több protestáns egyházban tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 
a hagyomány szerint 1517-ben e napon függesztette ki Luther Márton 
(1483-1546) a wittenbergi vártemplom ajtajára a X. Leó (1475-1521) 
pápa által kibocsátott bűnbocsátó levelek árusításával – minden 
idők egyik legjobb üzletével – kapcsolatos tételeit. Tanításaiban el-
utasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, ill. 
a vele való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltható-
ságát. A modern kori újságírást is elindító Fugger-bankház érdekeit 
is akarva-akaratlan kiszolgáló bibliamagyarázó – az Újszövetséget 
németre fordító – professzort a Bakócz Tamás (1442-1521) eszter-
gomi érsekkel szemben korrupcióval megválasztott Medici-bankár-
ház pápája kiátkozta és kiközösítette. (Az Ószövetségre épülő zsidó 
vallás és életvezetési kánon megítélése komolyan megosztotta a 
korabeli keresztény társadalmat.) Valójában e két bankár-kereskedő 
család érdekellentéte miatt tört ki később az ún. 30 éves háború, mely 
egyike volt a legpusztítóbb konfliktusoknak, Európa minden hatalmát 
érintette: 8-11 millió ember vesztette életét. Az igazi magyar refor-
máció eredetileg és általában nem vezethető vissza Lutherre vagy 
Kálvin Jánosra (1509-1564), mert egy rendkívül magas színvonalú 
műveltséget és vallást újított meg, mégpedig a szkíta kultúrát és ke-
reszténységet. Lásd a Kárpát-medencében a nagy számú, a magyar 
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nép- és egyházi művészet képírásban fogalmazott alkotásait, a XVI. 
sz. eleje óta szemet gyönyörködtető kazetták (az ég mennyezeteinek) 
ikonográfiai programját többnyire református templomokban!

Október 31-én este 6-kor zenés áhítatot tartanak Reformáció a zené-
ben címmel a Felsőgödi Református Templomban, Diósi Tamás or-
gonaművész és a Benedictus Furulyaegyüttes közreműködésével.

Mindenszentek – november 1.
A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek 
emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én tart: 
a megdicsőült Egyház ünnepe. A még élők a „küzdő egyházat”, a már 
meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a „szenvedő egyházat”, az üd-
vözültek pedig a „diadalmas egyházat” képviselik. Az ünnep 741-ben 
jelent meg először a megemlékezés napjaként. Egyetemes ünneppé 
állítólag IV. Gergely (?-844) pápa tette. A katolikus és az ortodox ke-
resztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszü-
neti nap. Nem tévesztendő össze a halottak napjával, a szenvedő 
Egyház ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház november 2-án 
az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szen-
vedő hívekért. Estéjét a halottak estéjének is nevezik, ilyenkor sok  
helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok az emlékezetükre. 

A magyar tudomány 
ünnepe – november 3.

A magyar tudomány ünne-
péről a Magyar Tudományos 
Akadémia 1997 óta megem-
lékezik. Hivatalosan 2003 óta 
ünnepeljük meg minden évben 
azon a napon, melyen 1825-ben 
Széchenyi István (1791-1860) 
birtokainak egy évi jövedelmét 
felajánlotta a Magyar Tudós 
Társaság megalapítására, a ma-
gyar nyelv művelésére, s ezzel 
lehetővé tette az akadémia 
megalapítását. Szándékával 
ellentétben – a szabadságharc 
leverése után – a Habsburg 
családi maffia az akadémiát a 

magyar nyelv és az évezredeket átívelő történelmünk meghamisítá-
sának szolgálatába állította. Ekkor mondta Arany János (1817-1882): 
„Boncold csak, nyelvész, hát baj, hogy az áldozat elvész?/ Tartozik ez 

tereád? Egy bizonyos: nem anyád!” (Ennek hatásai máig érződnek.). „…a 
tudós czím nálunk éppen nem a tudományos munka jutalma. Azt is csak 
a kegyelteknek szokták adományozni, akár tudnak valamit, akár nem” - 
állapította meg jövőbe látóan az MTA levelező tagja, Acsády Ingácz 
(1845-1906), a művelt zsidó középosztályból származó jogász, filozó-
fus és történész. Az intézményt 1949-ben szovjet mintára szervezték 
át, a tagságát kontraszelektálták, az akkor kizárt tudósokat a közgyűlés 
1989-ben részben rehabilitálta, de a kommunista rendszert kiszolgáló-
kat a helyükön hagyta. A hivatalos indoklás szerint az „Országgyűlés a 
tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, 
a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet 
elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja”. Az ünnepet 
egy hónapon át tartó tudományos rendezvénysorozat követi. 

Híres gödi tudósok: Huzella Tivadar (1886-1950) biológus, szövettan- 
és rákkutató, az alsógödi Biológiai Kutatóállomás létrehozója (az állo-
más kertjében volt két lakóház és több faház is, amelyek az itt dolgozó 
egyetemistáknak és kutatóknak adtak szállást); neves tudósok is meg-
fordultak itt, pl. Alexis Carell (1873-1944) Nobel-díjas francia sebész és 
Max Planck (1858-1947) Nobel-díjas német fizikus is, valamint Wigner 
Jenő (1902-1995) fizikus, aki gyermekkorában gyakran nyaralt az alsó-
gödi családi villában; 1963-ban ő is Nobel-díjat kapott az atommagok 
és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös te-
kintettel az alapvető szimmetriaelvek fölfedezéséért és alkalmazásáért.

A magyar nyelv napja – november 13.
A magyar nyelv napja a közfigyelmet igyekszik ráirányítani a magyar 

nép szellemi-kulturális öröksége és nemzeti önazonossága alapját je-
lentő nyelvünkre. 2011-ben az Országgyűlés a magyar nyelv napjává 
november 13-át nyilvánította. 1844-ben ui. ezen a napon fogadták el a 
magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelvről és nemzetiségről szóló 
törvényt, ami többek között leszögezte: „Az országgyűléshez bocsá-
tandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok és Intéz-
vények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. A törvénycikkek, 
valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkot-
tattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi ke-
gyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.” 
A páratlanul gazdag, ragozó – a valóságot nemcsak állapotszerűen, 
hanem változásában is leképező – magyar nyelvvel amúgy igen nagy 
„bajok” vannak, mert nem vett át senkitől-sehonnan semmit, és – ha 
tetszik, ha nem – a nosztratikus nyelvek között egyedüliként a teremtés 
titkaiba is elvezet. „Pözsög a’ Szent Írás mindenfelé a régi Magyar nevek-
től és régi Magyar Írás módtól – hívta föl a figyelmet már Horvát István 
(1784-1846) kiváló bölcsészdoktor, egyetemi tanár is. – Ti éjjel nappal 
Szent Írást olvasó rokonaim! hogyan nem vevétek észre a sok század 
alatt?” Őt követve adta ki tanulmányát pl. Markos Gyula (1861-1944) 
pap, lapszerkesztő, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt országy-
gyűlési képviselője Az Úr szava (vagyis a paradicsomi kinyilatkoztatás 
nyelve) magyar volt címmel. László Gyula (1910-1998) régész, törté-
nész, képzőművész és egyetemi tanár is kimondta: az „István-i térítés” 
előtti magyar szókinccsel az egész Bibliát le lehet „fordítani”. S bizony, 
a nyelvpörgető festőzseni, Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) is 
erre figyelmeztetett: „…emberek ébredjetek, mert van élő, magyarul be-
szélő égi hatalom, akinek mi eszközei vagyunk a világ fejlesztésében!” 
Sajnos mindezt iskoláinkban nem tanítják, a nyelvtan – a fölmérések 
szerint – a tanulók körében ma már az egyik legutáltabb tantárgy. 
Ennek következtében is egyre többen súlyos szövegértelmezési prob-
lémákkal küszködnek, ami már-már ellehetetleníti egymás megértését, 
elfogadását, még A tolerancia nemzetközi napján, november 16-án is.

M. L.

Reisenbüchler Sándor
(fotó: Somfai István)

Drávaiványi (Baranya megye) meseszép református templomának
fakarzata, szószéke és kazettás mennyezete, 1792Lenkei György köszönetét fejezte ki 

Lukács Józsefné klubvezetőnek és Zöldi 
Tóth Andreának, aki segíti a munkáját

Friedrich von Amerling (1803-1887): 
Széchenyi István, olaj, vászon, 
250x165 cm, 1836 (MTA, Budapest)
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Október 23. - nemzeti ünnep: a forradalom és szabad-
ságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 
1989. évi kikiáltásának napja.

Sortűz a Nyugati pályaudvarnál 
(Tanúkihallgatási jegyzőkönyv, részlet, Budapesti Katonai Ügyész-
ség, 2000. január 12.)

Zahorán Sándor tizennégy évesen élte át a forradalom napjait. 
Az azt követő szomorú eseményekre így emlékszik vissza: decem-
ber 6-án, a születésnapomon hazafelé készültem a vonattal Gödre. 
Várakozás közben hangos tömegfelvonulásra lettem figyelmes. 
Az emberek a Westend-udvaron gyülekeztek. Úgy emlékszem, 
vörös zászlós felvonulás volt. Több mondat hangzott el az újonnan 
megalakult Kádár-kormány mellett, hogy esetleg innen is küldjenek 
egy delegációt a kormányhoz, tisztázni a politikai helyzetet. A tér-
nek a pályaudvar felöli oldalára nemzeti zászlókkal újabb sokaság 
érkezett. Kisebb-nagyobb megszakításokkal egyes és sorozatlövé-
sek hangzottak el. A lövöldöző egy katonatiszt volt, aki felszaladt 
a taxiállomás feletti üvegtetőre, és ócsárolta a tömeget. A vállán 
átvetve géppisztoly volt. Pár perc múlva három fiatalember szaladt 
fel utána a tetőre. A katonatiszt először rájuk fogta a fegyvert, de 
nem mert lőni. A fiatalemberek egyre jobban a Körút felöli tető-
részhez szorították, majd sikerült elvenni a géppisztolyát, mivel a 
pályaudvar üveg teteje beszakadt alatta, a lába pedig beszorult.  
Sikerült lehozniuk a tisztet a tetőről. A tömeg zúgolódott, de amikor 
azok négyen leérkeztek, egy pillanatra néma, döbbent csend lett. 

Amíg a tetőn ez a jelenet zajlott, a körúton két páncélkocsi jelent 
meg, benne pufajkás ruhában lévő karhatalmisták, hogy oroszok 
vagy ávósok voltak-e, nem tudom. A katonai járművek a fegyvere-
ket a védtelen tömegre irányították. Ahogy a három fiatalember 
leért a tiszttel, lőttek. Én közvetlenül az első sorból láttam. Szá-
molva a várható következményekkel, beljebb húzódtam. A tér kö-
zepén lehettem, amikor eldördült az első sortűz, majd a második. 
Sebesült emberek jajveszékelését hallottam, és sokadmagammal 
a pályaudvar Vác irányában lévő raktárépületeinek rakodóterén át 
futottam. Jobb lábam ekkor sebesült meg az utánunk küldött lö-
vésektől vagy repeszektől. A nyoma ma is látható. Sokadmagam-

mal a MÁV Kórházba mentem kötözésre, mások a Szabolcs utcai 
kórházba. Hány halott volt? Nem tudom. A korabeli újságok 4-5 
halottról írtak.

(A visszaemlékezések forrása Láng József: 
Gödiek az 1956-os forradalomban, Gödi Almanach, 2018.)

Gödiek az 1956-os 
forradalomban

A Sztálin szobor feldarabolása, Rákóczi út-Nagykörút kereszteződés, 
háttérben a Nemzeti Színház, 1956. október 30. (Fotó: Fortepan; adományozó: Nagy Gyula)

Nyugati pályaudvar, Teréz (Lenin) körút, 1956 és a pályaudvar környéke az 50-es évek elején; jobb oldalt a legendás Ilkovics büfé, 
ahonnan az „ellenforradalmárok” előtörtek Csémi Károly (1922-1992) alezredes, a pályaudvarhoz kivezényelt karhatalmi ezred 
parancsnoka visszaemlékezése szerint (Fortepan)

Sírhantok a Harminckettesek terén, 1956. október 29. körül

 Zahorán Sándor (1942-2009) vitézzé avatása (Fotó: Bea István)

Dr. Benedek Csaba

Sztálin hasában voltam… 
A forradalom első napjaiban egy teherautóval sikerült bejutnom 

Pestre. A Nyugati pályaudvarnál szálltam ki. A körút jobb oldalán 
indultam el. Mindjárt a régi Szikra mozinál egy ávóst láttam lábánál 
fogva felakasztva, a szája teletömve százasokkal. Tovább menve 
a Podmaniczky utca után hasonló látványban volt részem. Az Ok-
togon előtt, valamelyik utcában nagy csődület volt. A harmadik 
emeletről egy ávóst hoztak le, nem vártam meg a végét. A Nemzeti 
Színháznál egyszer csak látom, hogy ott fekszik a Sztálin-szobor, 
lábbal a Duna felé. Sokan ott ütötték, vágták egy kis emléktárgy 
reményében. Én is közéjük álltam egy gazdátlan pajszerrel. Amint 
ott munkálkodtam, fegyverropogásra lettem figyelmes. Már csak 
ketten voltunk ott. Körülnézve láttam, hogy az éjjel-nappali élelmi-
szerüzlet irányából lőnek felénk. Hirtelen mást nem tudtunk tenni, 
bebújtunk a nagyvezér csizmátlan lábába, és előre kúsztunk a test-
ben. Szerencsére a másik oldalon óvatosan ki tudtunk kászálódni 
belőle, és beszaladtunk a szemközti patikába, ahol már elég sok 
ember húzta meg magát félelmében.

Egyszer csak föltűnt egy orosz tank, és lőni kezdett az EMKE pad-
lása alá, valószínűleg onnan lőhettek rá. Nagy megnyugvásunkra 
nemsokára irányt váltott, és tovább indult. Mindnyájan föllélegez-
tünk. A veszély elmúltával folytattam utamat egészen a Harminc-
kettesek teréig, ahol könyveket égettek. A szobor alatt sírhantokat 
láttam, tele voltak virággal. Hogy onnan miképpen értem haza, már 
nem emlékszem.    Dr. Benedek Csaba
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A nagyszerű cseh író, Karel Čapek (1890-1938) bűn ügyi 
történeteit összegyűjtő könyv címének (Betörők, bírák,  
bűvészek és társaik) analógiájára:

Szórólapterjesztők, képviselők, civilek és társaik
Lapunk szeptemberi száma igencsak kiütötte a biztosítékot jó 

néhány, politikailag erősen motivált-elkötelezett polgártársunknál, 
noha ez egyáltalán nem volt célunk. Már-már a kákán is csomót ke-
resve, amibe csak akartak, belekötöttek és menetrendszerűen föl-
háborodtak, anélkül is, hogy olvasták volna az újságot. Többnyire 
teljesen ártalmatlan és nyilvánvaló dolgokon is. Túlfűtött, sarkos, 
olykor méltatlan véleményüket különböző helyi facebook-csopor-
tokban fejtették ki. Én is jócskán megkaptam a magamét. A föl-
merülő kérdésekre-vádakra megkíséreltem tényszerű válaszokat 
adni – jobbára hasztalan. Sebaj! Nem sértődhetek meg: a mégoly 
éles hangvételű, tárgyszerű, szellemes párbeszédre nyitott vagyok 
a lapban és azon kívül is. Mindenesetre úgy jártak velem, mint az 
ismert viccben az, akit jól elpáholtak. Hazamegy kék-zöld foltokkal 
az arcán, megszaggatott ruhában. Mi történt veled, édesapám – 
kérdi a fia. Megvertek a kocsmában. Menjünk csak vissza, majd 
én megmutatom, hogy velem nem lehet tréfálni. Visszamennek. Ki 
merte bántani az apámat – kérdi a fiú. Hát én – mondja az egyik 
cimbora. Akkor most üsd meg, ha mered. Erre behúz az öregnek 
egy jó nagyot. Mire a fiú: Ezt nem mered még egyszer megtenni. 
Mi az, hogy nem, s ismét betakarja. Majd harmadszor is ugyanez 
történik. Mire az öreg föltápászkodik, leporolja magát, és kétség-
beesetten a fiacskájára néz. Erre ő: Na, édesapám menjünk haza, 
mert itt csúnya verekedés lesz.

Az elfogult, tünetszerű balegyenest leginkább a Gödi Össze-
fogás-frakció képviselője-„szirénhangja”, Hlavács Judit szerette 
volna bevinni személyes érintettsége okán is. Megnevezése nélkül  
ti. szóvá merészeltem tenni, hogy nem volt szép dolog, amikor 
azzal mószerolta a Göd Fejlődéséért-frakció tagjait, hogy csak 
politikai haszonszerzés végett vettek részt a viharkárok eltaka-
rításában. Honnan tudja, mi erre a bizonyítéka? Ennyi erővel ui. 
ezzel ő is meggyanúsítható lenne. (Pl. a hiperaktív krónikási tevé-
kenysége ugyan mi célt szolgál?) Tette ezt éppen akkor, amikor 
a város példamutató összefogásról tett tanúbizonyságot, amiről 
lapunk beszámolt.

Nehezményezte továbbá, hogy nem mutatkoztam be Neki. Nos, 
azért nem, mert a szeptemberi szám kapcsán még nem volt egy-
mással dolgunk. De – akár – Ő is bemutatkozhatott volna nekem, 
hiszen hivatalból tudnia kellett, hogy milyen adminisztratív akadály 
késleltette a kinevezésemet. (Azt a szívességet pedig nem tettem 
meg, hogy idő előtt jelentkezem be.) Amúgy pedig inkább arról kel-
lene számot adnia, hogy miért is nem jelent meg a Gödi Körkép 
hónapokig 2020-ban és miért akadályozza a pénzügyi fedezetének 
biztosítását mindmáig. Ha nem tudja, kérdezze meg a polgármes-
ter urat! Tőle holt biztos, hogy számára kielégítő választ kap. Itt kell 
fölhívnom a szíves figyelmét egy súlyos, önleleplező tévedésére: 
nekem nem kell, de nem is szabad megkérdeznem a független vá-
rosi magazinban megjelenő témákat illetően sem a polgármestert, 
sem a képviselő-testületet, sem bárki mást. Tőlük ti. semmilyen  
kérést, utasítást stb. nem fogadhatok el. Ezt a testület által  
– mint tu lajdonos – létrehozott lapot kiadó Gödi Szolgáltató  

Nonprofit Kft. és a magazin 
gazdasági kons t rukciója (a 
vo   natkozó ÁFA-törvény értel-
mében is) szigorúan tiltja. 
Szeretném remélni, hogy nem 
csak kézi vezérelt pártújsá-
got tud elképzelni. Mivel nem 
ilyen valósult meg, a kiadó és 
a főszerkesztő maradéktalanul eleget tesz a lap működésével kap-
csolatos testületi határozatoknak.

A minden lében kanál tisztelt képviselő asszony – finoman 
szólva – hajlamos arra, hogy ne bontsa ki mindig az igazság min-
den részletét. Azt is állította, hogy a lap azt taglalta, miért hall-
gasson a közönség a képviselő-testületi üléseken. Ezzel szemben 
viszont az a makacs tény, hogy kizárólag a vonatkozó jogszabá-
lyokat idéztük az ülés rendjét illetően. Ha neki a hatályos törvé-
nyekkel-szabályokkal van baja és – a tényleges munka helyett – az 
anarchiában, a tüntetésekben, az élőláncokban, az országos politi-
kában érdekelt, ne nálam kopogtasson! 

Ám, szerzőkkel, így Kovacsik Tamással is fönntartásai voltak, 
mert kvázi nem kért engedélyt tőle, hogy írhasson az újságban az 
alsógödi csónakház és csárda ügyében. Azon az alapon írt, mert 
tősgyökeres gödi polgár, és – osztozva a Duna-partra szánt építé-
szeti tervek miatt fölháborodott lakosok véleményével – néhány 
kérdést tett föl a városi főépítésznek, akinek válaszát természete-
sen itt és most közöljük. Aztán meg a szerző korábban képviselő 
és a Városfejlesztési Bizottság elnöke volt, jelenleg a városüze-
meltetési tanácsnok munkatársa, az adott témában bizonyára tá-
jékozott. (Mellesleg Hlavács harcostársa, Bodnár Zsuzsa számára 
is „az az ökológiai szemlélet a vonzó, mely az épített és természeti 
környezet harmóniáját kívánja városi feltételek közt megteremteni”. 
No, de ezt beszéljék meg egymás közt!) Persze, tudom, rettentően 
kellemetlen, ha másnak is van véleménye. 

Akadt olyan képviselő is, aki nagyon zokon vette, hogy helyi  
facebook-oldalakon egy szociológus tanulmányának (Botond  
Bálint: A Momentum Mozgalom az identitás nélküli emberek pártja, 
Magyar Nemzet, 2020. 02. 15.) megosztásával rávilágítottam arra, 
hogy miért támadják egyesek oly vehemensen az általam jegyzett 
Gödi Körképet. Ahogy előadta: Momentum-tagként elsősorban 
nem maga, hanem a Don-kanyart (tüzér őrnagyként) megjárt, ’56-
ban hősi halált halt nagyapja emléke miatt orrolt meg rám. Minden 
tiszteletemet nyilvánítottam ki a nagyapja (1917-1956) emlékének. 
Már csak azért is, mert – az ’56-os szervezeteknek a Magyar Te-
levízió elnökéhez írt levele szerint – az én műsorom (az Aranyfüst 
magazin) tükrözte 2000-2006 között a leghívebben e szabadság-
harc szellemét. Erre már nem válaszolt. Mindenesetre – közeledve 
nemzeti ünnepünkhöz – jóhiszeműen eltűnődtem azon, miért is 
hivatkozik ’56-ra, amikor a pártja momentán habozás nélkül ösz-
szeborul az egykori nemzetárulók örököseivel. Aztán a föllelhető 
adatok alapján kiderült a turpisság. (Ha hallgatott volna, bölcs ma-
radt volna.) Az alezredes nagyapa – a mai általános, törvénybe 
iktatott értékítélet alapján – minden bizonnyal nem a jó oldalán 
állt. Föltehetőleg ezért is neveztek el róla a Kádár-rendszerben 
általános iskolát és utcát Nagykanizsán. (Miként az ismert vicc-
ben két nagypapa beszélget: Emlékszel? Együtt lőttük a pártházat.  

Kissé vicces

Mikor, melyiket? – kérdi a másik. Hát, mikor melyiket.) Mindezzel 
együtt én a nagyapát hősi halottnak tekintem, függetlenül attól, 
hogy melyik oldalon esett el. A képviselő úr lelkivilágának, politikai 
kultúrájának megítélését viszont az olvasókra bízom. Úgy vélem, 
nemzetünk számára inkább a Török Ingácok (1795-1849) és az 
Iván-Kovács Lászlók (1930-1957) az örök példaképek.

Bizonyos aktivisták (antifák) legnagyobb hisztériáját a Fidesz vá-
lasztókerületi szóvivőjének Sajtóközleménye váltotta ki, mert egy, 
eddig érinthetetlennek vélt személyt vett célba. A közlemény azt 
kifogásolta, hogy Bodnár, a magát függetlennek nevező újságíró 
uszító hadjáratot folytat és negatív színben tünteti föl ország-világ 

előtt a városunkat, miközben bomlasztja a közösséget. Tény, hogy ő  
(a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédelmi Egyesület elnöke) 
az Átlátszó c. oknyomozó portál külső munkatársa, ahol rendsze-
resen támadja a Samsung-beruházást. No, itt aztán elszabadultak 
az indulatok. A személyiségi jog durva megsértését hozták föl és 
egyenesen kirívó bűncselekményt képzelegtek, miszerint a főszer-
kesztőnek ezért bíróság előtt felelnie kell. Ezzel szemben az ink-
riminált sajtóközlemény semmilyen jogot nem sért. Annyira nem, 
hogy ezt maga az érintett is pontosan tudja, miként azt is, hogy 
– mintegy közszereplő – többet kénytelen eltűrni, mint egy civil. Rá-
adásul az ominózus közleményt időközben a Magyar Távirati Iroda 
is kiadta, mely azért talán nem vádolható otromba szakmaiatlan-
sággal, mint azt megkísérelték rám sütni. Az, hogy Bodnár koránt-
sem független újságíró, tudva-tudattalan, akarva-akaratlan maga 
ismeri el: az itt természetesen közölt válaszában büszkén azzal 
dicsekszik, hogy az írásai tevékenyen hozzájárultak az előző Fi-
desz-többségű képviselő-testület bukásához a tavalyi önkormány-
zati választáskor. Vagyis – az eredeti meghatározásánál fogva és 
szabatos történelmi megközelítésben is – provokátor, agitátor: 
uszító, aki politikai célra buzdít, érzelmi ráhatással vagy meggyő-
zőnek hangzó érvekkel elégedetlenséget gerjeszt, lázít. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a facebook-oldalán erre szólít föl: „Ne titkold, hogy 
fideszes vagy. Szégyelld!” Ugyan miért kellene szégyellni magát 

Szatirikus képi poén
a főszerkesztőről 

(a Dühöngöd honlap nyomán)

Válasz
A Gödi Körkép 2020/6. sz.-ban Csabai Márk, a Fidesz válasz-

tókerületi szervezete szóvivője közleményt jelentett meg. Írója 
szerint cikkeimmel uszító hadjáratot folytatok, hazugságokat 
terjesztek és bomlasztom a helyi közösséget. Ezek a vádak alap-
talanok, de némileg érthető a gödi Fidesz elkeseredettsége és 
kétségbeesett vagdalkozása irányomban. Cikkeimben ugyanis 
igyekeztem feltárni mindazt a visszásságot, amit a fideszes vá-
rosvezetés elkövetett a város ellen. Talán írásaim is hozzájárultak 
az előző testület tavaly októberi bukásához. Legalábbis a győztes 
gödi ellenzék egyik tagja, Fülöp Zoltán - az általam feltárt tényekre 

hivatkozva - kárhoztatta az előző vezetést amiatt, hogy lehetővé 
tette egy veszélyes üzem városunkba való telepítését. Fülöp úr 
szerint a gödi vezetés „a térségi fideszes potentátokon kívül nem 
beszélte meg a dolgot senkivel, hanem egy fura csavarral tavaly júli-
usban maga kérte a kormánytól, hogy ipari terület legyen az erdőből, 
és ott kiemelt beruházás keretében iparterület jöjjön létre. Az ese-
ményekről a gödi média (Körkép, városi honlap, lakossági fórumok) 
helyett az Átlátszó oknyomozó hírportál igyekezett tájékoztatni.” 

A gödi közéleti eseményekről szólva én továbbra is a minél pon-
tosabb tájékoztatást fogom szem előtt tartani. Véleményem sze-
rint ui. éppen ez szolgálja a gödi közösség érdekeit. 

Bodnár Zsuzsa

Nyilatkozat
Méltatlan politikai támadások érték civil szervezetünk elnökét, Bod-

nár Zsuzsát. A Gödi Körkép szeptemberi számában. Csabai Márk, 
a Fidesz választókerületi szervezetének szóvivője- aláírással jelent 
meg Sajtóközlemény, melynek írója „álcivil provokátor”-nak nevezve 
őt, hazugságok terjesztésével vádolja, és felszólítja, hogy „…fejezze be 
a város rossz színben való feltüntetését!”

Szeptember 24-ről 25-re virradó éjszakán számos gödi postaládába 
dobtak be ismeretlen személyek aláírást nélkülöző, az egyesületünk 
elnökének fényképét szerepeltető szórólapokat az alábbi szöveggel: 
„Bodnár Zsuzsa / Kinek dolgozik? / Megtéveszti a gyanútlan embere-
ket! / Álcivil provokátor! / HAZUDIK!”

Mindezek az írások és tettek kizárólag az elkövetők politikai kultú-
ráját minősítik, és a valóságot nélkülöző állítások magyarázatot nem, 
büntetőjogi felelősségre vonást annál inkább igényelnek. Mindemellett 
egyesületünk ezúton is kifejezi nagyrabecsülését és elismerését Bod-
nár Zsuzsa újságíróként évek óta tartó tényfeltáró munkájáért (amellyel 
segítséget nyújt a gödi lakosoknak számos eltitkolt, életminőségüket 
jelentősen befolyásoló intézkedés és döntés megismerésében),

2020-tól kezdődően pedig civil szervezetünk céljainak (Göd ter-
mészeti-, épített és kulturális értékeinek megóvása, városképének 
megőrzése, az azt veszélyeztető problémák feltárása és nyilvános-
ságra hozatala, az iparosítással járó környezeti hatások felmérése és 
mérséklése) megvalósítása érdekében vállalt fáradhatatlan önkéntes 
tevékenységéért.

Sajnáljuk, ha a törvény által biztosított adatigénylések során 
feltárt tények nyilvánosságra kerülése bármely politikai csoport, 
vagy személy érdekeivel ellentétes, ugyanakkor messzemenően 
elítéljük a véleménynyilvánításnak ezeket a minden politikai kultú-
rát nélkülöző módjait. 

Elnökünk, Bodnár Zsuzsa irányításával megsokszorozott erőkkel 
dolgozunk tovább Göd-ÉRT, hogy mind több gödi lakos ismerhesse 
meg a környezetét, életét befolyásoló tényeket, összefüggéseket és 
élhessen állampolgári jogaival.

Ezúton is köszönjük a demokráciát tisztelő gödi lakosok együttér-
zését és támogatását a pihenéshez és a nyugodt élethez való alkot-
mányos jogaink megőrzésében.

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Emlékkő (fotó: Kurdi Imre)

KÖZÉLET
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valakinek a „nyitott társadalomban”, ha egy 10 éve – a választók 
akaratából – nagy többségű parlamenti párttal rokonszenvezik? 
Ez nem virtigli-vérbeli gyűlöletbeszéd? Mindenesetre a szeptember 
végi időközi önkormányzati választásokon (Mohácson, Karcagon, 
Gánton) a fránya választók csattanós választ adtak: az „elkesere-
dett”, „kétségbeesett” Fidesz-jelöltek – a demokrácia dicsőségére –  
fölényes győzelmet arattak.  Úgy tetszik, a szavazók inkább a  
fejlődést, a partnerséget és a települések jövőjét választották. 
Vajon beterjeszti-e ezek után a Gödi Összefogás újból – mintegy 
imamalomként – a képviselő-testület önfeloszlatását óhajtó javas-
latát?

Persze, a – tudjuk: nem létező – hálózat is beindult, ahogy szokott:  
a nemzetközi pénzügyi spekuláns, Soros György által támoga-
tott Átlátszó azonnal besorolt a „fáradhatatlan” kollegina mögé 
és Kecskés Krisztina, a Göd-Ért egyesület alelnöke is nyomban 
kiállt a „nagyra becsült” elnöke mellett. Ennek kapcsán – sajna! – 
megint egy vicc jut eszembe: egy páciens fölkeresi a pszic hológust. 
A fején a Gödi Körképből hajtogatott csákó, az arcán SZFE- 
feliratú maszk, a mellén „Nem adjuk Gödöt!” jelszó, a köldökén a „nyi-
tott társadalom” logója és maga után spárgával egy Samsung-tévét 
húz. A Mi a panasza? kérdésre pedig így csattan föl: Nekem? Én a 
főnököm (a „kedves vezér”) ügyében jöttem. Kecskésnek a szer-
kesztőségbe küldött Nyilatkozatát nem kellene közölnöm, hiszen 
az egyesület közvetlenül nem érintett a sajtóközleményben, mégis 
megjelenik. Majd az olvasók eldöntik, van-e valami köze pl. az alá-
zatos szolgalelkűséghez. 

Augusztus 24-25-én, az éj leple alatt ismeretlen eredetű, megle-
hetősen házilagos kivitelezésű – Bodnárt „népszerűsítő” – szóró-
lapok is megjelentek állítólag bizonyos postaládákban. Tény, hogy 
a lakossági visszajelzések alapján ezeket alig kapta meg valaki, de 
volt olyan is, aki egy önfeledt pillanatában jelezte, hogy ő viszont 
kapott, annak ellenére, hogy a környékén senki sem. A rossz nyel-
vek szerint neki közös a postaládája Bodnáréval. Markó József 
képviselő a szórólaptól, mint „eszköztől” – a gödi Fidesz-tagok 
nevében is – elhatárolódott. Ez minden bizonnyal azért is történt 
(helyesen), mert nem tünteti föl, hogy ki nek a nevében fogal mazták 
meg. Egy szórólap terjesztése ti., ha a tartalma nem sért jogsza-
bály(oka)t – ez esetben szerintem egyáltalán nem –, teljesen bevett 
szokás bármilyen célból, bármikor és bárhol, noha az is érdekes 
kérdés, hogy aki az internet korában (választási holtidényben)  

ezt az eszközt használja, vajon milyen ve vőkört céloz meg. Ez  
önmagában semmiképp sem bűncselekmény, ilyen tény- és jogál-
lást a Btk. nem rögzít. (Ha a Bodnár tevékenységét kifogásoló Saj-
tóközlemény nem lett volna nevesítve, lapunk sem közölte volna, 
hiszen mint a Beköszöntőmben is leszögeztem: névtelen levelek-
nek nem adok helyt és hitelt.) Ám, az a szórólap, mely (ilyen-olyan 
okból) nem vállalja, hogy kinek a véleményét tükrözi, a szándékával 
inkább ellentétes hatást vált ki, függetlenül attól, hogy az „ismeret-
len tettes(ek)” által hirdetett tartalma akár igaz is lehet. Annál is 
inkább, mert még azt is föl lehetne tételezni, hogy maga a célba 
vett személy fondorlatos akciója, hogy így gerjesszen rokonszenvet 
és hírverést maga mellett-körül. Jó lenne, ha kiderülne az igazság: 
kinek kell majd hamut szórnia a fejére…

Szóval kedves balett-
táncosok és vaskohá-
szok, környezetvédők 
és akkumulátorsava-
zók… – könyörgöm –  
egy kis humort, ha le-
het a vitáinkban, mert 
azzal talán könnyeb-
ben elviseljük egymást.  
(Kifejezetten tetszett 
néhány velem élcelődő, 
szellemes megjegyzés 
és képi fricska. A nyil-
vánvaló hazugságokat 
azonban mindenkor ki-
igazítom.) Ám, az sem 
ártana, ha inkább a 
város ügyeit előrevivő 
dolgokkal foglalkoz-
nánk.

Végezetül egy, a lap-
pal kapcsolatos valódi 
probléma, hiszen a hír-
verése – köszönhetően 
az ádáz kritikusai vak-
buzgóságának, ha úgy 
tetszik, ingyen reklámjának is – szerfölött jó és hatásos. Köszön-
jük. (L. pl. a némely postaládára, kapura kitett „Szórólapot és Meny-
hárt-féle Körképet nem kérek.” -poénkodásokat!) Számos olvasónk 
jelezte, hogy nem kézbesítik neki a várva várt magazint rendsze-
resen vagy úgy sem, noha ez minden gödi lakosnak alanyi jogon, 
ingyenesen jár. (Valaki pl. ezt posztolta: „A Gödi Körkép olyan, mint 
a vírus. A fene sem tudja, hogy ki terjeszti, és csak a véletlenen múlik, 
hogy megkapom-e.”) A lapot – kedvező áron – a Magyar Posta ter-
jeszti. A munkát alvállalkozónak adja ki, mely a jutalékból állítólag 
ennyire képes. Minden más megoldás jóval drágább lenne. A sok 
reklamációt a kiadó és a szerkesztőség eddig úgy-ahogy orvosolta, 
de ez nem járható út. A postával az önkormányzat szerződött, a 
problémát tehát nekik kell megoldaniuk. A folyamatos betelepülés 
(belső migráció) miatt immár jóval több az ingatlan, mint a 8400-as 
példányszám. Ezért az e számunktól újra formatervezett magazin 
példányszámát üdvös volna legalább 9000-re emelni.

Menyhárt László

Elekes Balázs építőmérnök és regisztrált környezetvédelmi szak-
értő a Gödi Összefogás-frakció (Balogh Csaba, Andrejka Zombor, 
Vajda Viktória és Hlavács Judit) facebook-oldalán tett közzé érte-
kezést. Erre dr. Pintér György, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és Jogi Bizottság elnöke, régebben alpolgármester (Fidesz-KDNP) 
és Fülöp Zoltán (Göd Fejlődéséért) alpolgármester válaszolt.  
Írásaikat  miként a szeptemberi számunkban megjelent Civil  
kerekasztal Samsung-ügyben c. beszámolót – vitaindítónak szán-
juk, hogy több legyen a válasz, mint a kérdés. (A Szerk.)

„Különös házasság”

Avagy mit kezdjünk egy gigaüzemmel, 
amely még tovább is terjeszkedne?

A Samsung-sztori eddig:

2016 –  A Samsung elindítja az egykori képernyőgyár 
 épületének kibővítését. 
2017 –  Megkezdődik az elektromos autók meghajtására 
 szolgáló lítiumos akkumulátorok gyártása.
2019 –  Göd fideszes városvezetése 80 hektár szántót és erdőt
 vásárol fel magánszemélyektől, 
 majd az erdő letermelése után eladja a Samsungnak. 
2020 –  Elindul az eddiginél is sokkal hatalmasabb Gyár II. építése. 
A kormány egyetlen tollvonással elcsatolja Göd területének ötödét, 
és elveszi a teljes Samsung-os adóbevételt. Óriási zöldterületeket 
nyilvánít iparterületté Göd körül.

A polgármestert az elmúlt hónapokban több kritika érte a Sam-
sung gyárral kapcsolatos politikája miatt. A bírálatok – a Samsung 
működését helyeslők és ellenzők körében – az alábbi szélső ér-
tékek felé csoportosulnak: „A gyár tevékenysége biztonságos, a 
magyar hatóságok jól teszik a dolgukat, sok munkahelyet és adó-
bevételt nyer ezzel a város és az ország. A beruházással szembeni 
akadékoskodás csak káros. Ráadásul Balogh Csaba egy olyan 
gyorsvonat elé fekszik be, amelyet úgysem lehet megállítani, jobb, 
ha nem is próbálja senki. Csak tovább rontunk a helyzetünkön.” 

Vagy: „A gödi lakosok egészséges, nyugodt és biztonságos élethez 
való joga az egyetlen igazi szempont. Az ország ne a gödiek bőrén 
szerezzen gazdasági előnyöket. Tulajdonképpen be kellene záratni 
az egészet, menjenek máshova. Ezt várjuk Balogh Csabától.” Azt 
látjuk, hogy a szélsőséges vélemények mögött sokszor több a hie-
delem, mint a tények ismerete. A polgármester eddigi tetteit és jö-
vőben szándékait pedig sokan csak szóbeszédek vagy szándékos 
ferdítések alapján ítélik meg. Lássuk hát, mi is a polgármester, ill. a 
mögötte álló képviselők és civil szakértők álláspontja a Samsung-
gal kapcsolatban.

A közelmúlt eseményei: az önkormányzati választások előtt egy 
évvel, a lakosság és az akkori ellenzék számos fórumon próbálta 
színvallásra kényszeríteni a fideszes városvezetést a Samsung 
terveivel kapcsolatban. De Markó Józsefék titkolózásba és mel-
lébeszélésbe menekültek. Minden alkalommal elmondják azóta 
is, hogy az erdőt nem a város vágatta ki – szó szerint ez persze 
igaz, hiszen a Pilisi Parkerdő tette, de vajon pont ekkor jutott volna 
eszébe akkor is, ha nem éppen a frissen összeállt, kiemelt nem-
zetgazdasági jelentőségű beruházási területről van szó? Azután, a 
tavaly októberi választási győzelmet követő átadás-átvétel során 

SAMSUNG 
– se veled, se nélküled?

Samsung-építkezés

Névtelen szórólap, amit csak
 kivételezettek kaptak meg

Bodnár Zsuzsa bejegyzése a facebook-oldalán a demokráciát 
tisztelő gödi lakosok pihenéshez és nyugodt élethez való alkotmányos 
jogainak megőrzése jegyében
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kipattantak a tervek, amelyek mindenkit hidegzuhanyként értek. A 
Samsung, a várostól megvett 80 hektáron egy körülbelül 700 x 300 
méteres új csarnokot épít, méghozzá hónapokon belül. Ez az a bizo-
nyos Gyár II., mintegy negyven futballpályányi területen; újabb 3-4000 
dolgozóval. Azonnal kialakítottuk a város érdekének megfelelő stra-
tégiánkat, hogy a Samsung és a megfelelő kormányzati szervek elé 
tárjuk:

A Gyár II. – zöldmezős gödi beruházás helyett – az Észak-pesti 
régió olyan pontján valósuljon meg, amely a következő előnyökkel 
bír: egy olyan ipari rozsdaövezet rehabilitációját jelentse, ahol az ipari 
infrastruktúra (víz, áram, vasúti iparvágány) már eleve rendelkezésre 
áll. Újpesttől Vácig elég bőséges a választék. Olyan területen legyen, 
amely a dolgozók számára tömegközlekedéssel is, leginkább vasút-
tal legyen elérhető. A környék útjain jobban szóródjon szét a közúti  
szállítás várhatóan hatalmas terhelése. A munkaerőigény és a mun-
kalehetőség ne ennyire koncentráltan, hanem a régióban jobban el-
osztva, a nagyobb népességű települések közelében jelenjen meg.  
A koreai menedzsment lássa meg az iparbiztonsági és vészhelyzet- 
kezelési értéket abban, ha nem egyetlen telephelyen van összezsú-
folva valamennyi technológiája.

Sajnos néhány hét alatt bebizonyosodott, hogy a Fidesz hosszas 
titkolózása oda vezetett, hogy túl későn jutottunk olyan pozícióba, 
amellyel egyáltalán terveink meghallgatására vagy átgondolására 
késztethettük volna a tárgyalópartnereket. A Gyár II. beruházás gőz-
erővel beindult Gödön. Balogh Csaba ebben a helyzetben igyeke-
zett az építkezéssel járó azonnali károkat csökkenteni. A februárig 
lefolytatott tárgyalásain elérte, hogy a Samsung mind az építkezés 
ideiglenes útjai, mind a végleges kiszolgáló utak tekintetében visz-
szavegyen a terveiből (pl. körben végig 4 sávos út), és a város által 
javasolt változat valósuljon meg. A tárgyalások eredményeképpen 
a kiszolgáló utak nem fognak lakóutcákba becsatlakozni. Január-
ban olyan közmeghallgatás megszervezésére került sor (élő közve-
títéssel), ahol a lakosok végre ténylegesen szembesíthették a koreai 
céget és a hatóságokat az elszenvedett ártalmakkal, ill. kérdezhettek 
a kockázatokról és veszélyekről.

A tavaszi időszakban, a Biztonsági 
Jelentés tárgyalási szakaszaiban a 
polgármester által újonnan kinevezett 
katasztrófavédelmi referens, ill. több 
civil szakértő is pontról pontra jelezte a 
hatóságnak a jelentés szakmai hibáit, 
azok kiigazítását kérve. (Nem szakmai 
hiba, de jól rávilágít a Biztonsági Je-
lentés minőségére, hogy több helyen 
„benne maradt” egy komáromi akku-
gyár neve, Samsung helyett). Az ezzel 
kapcsolatos online közmeghallgatást 
már Pest Megye Közgyűlése szervezte, 
és a beadott kérdésekre is a megye 
honlapján adták meg a válaszokat.

Göd területeinek a kormány által 
történt elcsatolásakor a polgármester 
az Alkotmánybírósághoz fordult a kor-
mányrendelet megsemmisítését kérve. 

A civilek által szervezett demonstrációkon Balogh Csaba és jelenleg 
is a Gödi Összefogáshoz tartozó képviselőink is részt vettek. Nyilat-
kozatot fogalmaztunk meg a városvezetés álláspontjáról, amelyet 
akkor még mind a 8 frakciótagunk aláírta. Szórólapon tájékoztattuk 
a gödieket, amelyet a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerkesztett és 
nyomtattatott ki, de terjesztési nehézségeik miatt mi magunk dobál-
tuk be a gödiek postaládáiba, önkéntesek segítségével. (A későbbi 
Göd Fejlődéséért frakció tagjai a szórólap megfogalmazásában igen, 
a terjesztésében már nem vettek részt.)

Az illegális munkásszállók felszámolásának érdekében a város 
rendeletet hozott a vendégéjszakák szigorúbb nyilvántartásáról. Az 
ennek nyomán tartott ellenőrzések során a jegyző több olyan szállás-
helyet bezáratott, ahol az áldatlan állapotok a szomszédságot is ko-
molyan háborgatták és közegészségügyileg is kifogásolhatók voltak.

A jelenlegi helyzet – továbbra is folyamatos feladatnak tekintjük 
a következőket: a termelési tevékenység és környezetvédelmi in-
tézkedések megismertetése Göd lakosságával, a lehetséges veszé-
lyeknek, ill. azok megelőzésének és elhárításának üzemelés előtti 
megvalósítása. A céget érintő környezet- és katasztrófavédelmi 
szabályok betartásának figyelése. Szabályszegés esetén intézkedés 
jegyzői hatáskörben, ill. a szakhatóságok bevonásával. Betekintés 
elérése a Samsung környezetvédelmi monitoring adataiba, ill. saját 
műszerek kihelyezése. A Samsung által közvetlenül vagy közvetet-
ten okozott egyéb problémák (ingatlanok értékcsökkenése, illegális 
munkásszállások, személy- és teherforgalom-növekedés) kezelése. 
Az építkezés(ek) és az ezzel kapcsolatos szabályok betartatásának 
figyelése.

Sajnos úgy tűnik, a Gödi Összefogást elhagyó képviselők, a fi-
deszesekkel szövetkezve, már nem a fenti elvekkel azonosulnak, 
hanem az előző vezetés városellenes gyakorlatát kívánják követni. 
Az a céljuk, hogy a Gödi Összefogás ne tudja hatékonyan képviselni 
a város érdekeit a Samsunggal szemben. Ezért felmondtak Göd ka-
tasztrófavédelmi referensének, és – az önkormányzati törvénnyel 
ellentétesen – megvonták a polgármester Samsunggal kapcsolatos 
jogköreit. A nyolc képviselőre hamar rá is ragadt a Samsung-koalíció  
elnevezés. A Samsunggal való ügyek intézésére ők Fülöp Zoltánnak 
adtak kizárólagos felhatalmazást, annak ellenére, hogy az önkor-

mányzati törvény világosan kimondja, a képviselő-testületet a pol-
gármester jogosult képviselni. Azóta a város semmilyen információt 
nem kapott arról, hogy milyen témákban és milyen eredménnyel 
zajlottak tárgyalások az alpolgármester és a Samsung, vagy a kor-
mányzati szervek között.

A jövő feladatai – a gödiek támogatására építve mi úgy készülünk,  
hogy a Samsung-koalíció nem tudja majd tartósan akadályozni a 
város érdekeit. A jelenleg ismert helyzetre a cselekvési tervünk az 
alábbi: elkészítjük a lakosság biztonságát szolgáló Külső védelmi ter-
vet 2021 tavaszáig. A gyár régóta kéri egy mentesítő út kijelölését az 
Ady Endre út-Pesti út nyomvonalán, arra az esetre, ha lezárják az M2-t. 
Mi azonban továbbra is kizárunk minden Samsung-szállítási forgalmat 
Göd lakóövezeteiből. A tartalék útvonalnak a gyárból közvetlenül az 
M2 déli csomóponti bekötőútjához kell vezetnie. A Samsung hivata-
losan mindig csak a saját alkalmazotti létszámáról közöl adatokat, 
amely a legutóbbi, 2020 augusztusi biztonsági jelentés szerint 3037 
fő. Az alvállalkozók, munkaerő-kölcsönzők foglalkoztatásáról, vagy az 
építkezésen dolgozó több ezer emberről nem nyilatkozik. Fontosnak 
tartjuk kikényszeríteni, hogy tudhassuk, valójában hányan dolgoznak 
a gyárban.

A gyári dolgozók nagy részét jelenleg buszokkal szállítják Buda-
pestről. Ez nagy környezetterhelést jelent, azonban egy helyi mun-
kásszálló építése sem feltétlenül előnyös. Az építési költségek 
meg térülése érdekében ui. várhatóan drágább lenne a szállón ágyat 
bérelni, mint most egy gödi lakos házában. Tehát a szálló léte ön-
magában nem csökkentené jelentősen a sokakat zavaró, tömeges 
szálláskiadást a városban, és lehet, hogy veszteséges is lenne az 
üzemeltetése. Ezért mi ellenezzük, hogy a város beruházásában 
épüljön munkásszálló. Amennyiben a Samsung kíván szállót építeni, 
azt a következő feltételek mellett tudjuk támogatni: korlátozott méret 
és befogadóképesség, közösen kiválasztott helyszín, kiszolgáló egy-
ségek létrehozása (bolt, étterem, rendelő, edzőterem, sportpálya, par-
koló). A magán-szálláshelyeken elhelyezhető személyek számát a 
lakóterület, a szobák és a mellékhelyiségek számának függvényében 
korlátozó meglévő törvény betartatása az építési hatóság feladata 
lenne (az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy rávegye őket a 
cselekvésre). Továbbra is fellépünk azokban az esetekben, ahol erre 
hatáskörünk van: illegális szálláshelyek, közegészségügyi veszélyt 
okozó helyzet stb. Fontosnak tartjuk, hogy a Samsung állítson forga-
lomba saját buszjáratot a gyár és a vasútállomás között, hogy ezzel 
is csökkentsük a személyautó-forgalmat.

A kormány az M2 út mindkét oldalán iparterületté minősített több 
száz hektárnyi szántót és erdőt, egészen a Nemeskéri úttól keletre 
fekvő lakóterületekig bezárólag. Szégyenletes módon olyan részt is, 
amely erdőtelepítésre volt kijelölve, hogy pótoljuk a Samsung kedvé-
ért kivágott 80 hektárt. A kormány tervei átláthatatlanok, de több jel 
utal arra, hogy egy új, „Csepel Művek” jellegű iparvárost álmodnak 
oda. Felröppent a hír már hatalmas elektrolit- és autógyárról is. Mi 
határozottan ellenzünk minden további ipari tevékenységet az M2 
úttól a Duna felé eső területen a Különleges Gazdasági Övezetben. 
Azt is felháborítónak tartjuk, hogy a szeptember elején nyilvános-
ságra hozott új biztonsági jelentésből derül ki, hogy a Samsung to-
vább terjeszkedik a bócsai lakóházak felé. Támogatjuk a Göd-ÉRT 
egyesület javaslatát, amelyben a Nemeskéri út és a Samsung közötti 
mezőgazdasági terület minél nagyobb mértékű (teljes) beerdősí-
tését kérik a Samsung és a lakóterületek minél jobb elhatárolása 

érdekében. Beletekintést kívánunk kapni az összes olyan építési en-
gedélykérelembe, amely ezeket a területeket érinti. Folytatni kíván-
juk az azonnali tárgyalásokat az elcsatolt területek adóbevételeinek 
részbeni visszairányításáról. Középtávon pedig tovább küzdünk az 
Alkotmánybíróságnál a területek visszaszolgáltatásáért. Ám szá-
mítunk arra is, hogy erre csak 2022-ben, egy kormányváltás után 
kerülhet sor.

Ui.: e cikk megírása után, szeptember 22-én, a Pest megye által 
szervezett katasztrófavédelmi közmeghallgatáson kiderült: a Sam-
sung mégsem hozott még végleges döntést a 2. gyár megépítéséről. 
Így érdemes visszatérnünk a kiindulópontra, itt leírt álláspontunkat a 
bővítés helyével kapcsolatosan képviselnünk. Emellett a cégtől befo-
lyó adóbevételek elosztása miatt Pest megye előtt is ki kell állnunk a 
város érdekében. E célból képviselő-testületi állásfoglalás és felha-
talmazás megalkotását kezdeményezzük.

Elekes Balázs

Közmeghallgatás a Samsung veszélyességi besorolásáról, 
2020. 01. 08., Duna-part Nyaralóházak, Színházterem

A Samsung elektromos jármű-akkumulátor gyárának
megnyitó ünnepsége, 2017 (Fotó: Botár Gergely)

Pest Megye Közgyűlésének elnöke által tartott közmeghallgatás
a Samsung veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú,

meglévő üzeme tevékenységének bővítéséről,
2020. szeptember 22., Duna-part Nyaralóházak, Színházterem



14 15www.godikorkep.hu GÖDI KÖRKÉP | 2020. október

KÖZÉLET

Például a Samsung-témában könnyű helyzetben vagyok. Mint a 
többi dolgomban is, itt sem kell állandóan figyelnem, kinek mikor, 
mit mondtam, mert következetesen mondom ugyanazt. Ahogyan 
politikában mondani szokás: az állás- és üléspont változása 
engem nem érint. Ellentétben azokkal, akik engem vádolnak. Sze-
rencsére az internet emlékezete tartós, hát kezdhetem azzal, hogy 
idézem magam:

„A rendezési folyamatnak az önkormányzat kellene az élére áll-
jon. A szabályok betartásának ellenőrzése, az érthető tájékoztatás, 
a fejlesztési és hatáscsökkentési tervek kidolgozása, bemutatása, 
lakossági egyeztetése mind-mind önkormányzati feladat lenne, és 
a Samsung érdekét is szolgálná.” (https://godiosszefogas.blog.
hu/2019/09/02/egy_varosi_legenda_nyomaban_mit_is_varha-
tunka_samsungtol)

Fenti írások idején még Markó úr volt a polgármester, Balogh úr 
pedig azóta szépen hasznot húzott az idézett írásokból is – ma 
ő a polgármester. És elfeledni látszik, hogy tudtuk: e beruházás 
alapvetően érint minden gödi lakost, nem lehet majd hübelebalázs 
módjára kapkodni és csapkodni. Láttuk, hogy együtt kell élnünk, 
közösen kell meg- és kibeszélni azt, mivé akarjuk formálni a jövőn-
ket. Elfelejtette, amit akkor együtt ígértünk a városnak. 

Ezt a feledést tükrözi Elekes Balázs sajátos hangulatú írása a 
Balogh-csapat blogján. Balázs jól ír és jó olvasni, mégis furcsa az 
egész. Olyanokról ír mintegy tanúként, amiről nincs, nem lehet tu-
dása – egyszerűen azért, mert nem volt ott. Kérdés nélkül elhiszi, 
amit mesélnek neki. Pedig a dolog nem ilyen egyszerű. A valóság 
sajnos vagy szerencsére sokkal összetettebb, sok a finom árnya-
lat. A természetben sincs fekete és fehér – ez a történet sem az.

Két nagy végletről ír, ebből az egyik egyszerűen nem létezik. 
Nem ismerek a városban egyetlen embert sem, aki szerint ne lenne 
javítanivaló a Samsung-beruházás körül, ne lenne legalább három 
tippje, mit lehetett volna eddig, és mit kéne ezután másképp csi-
nálni. A másik véglet viszont nagyon is létezik, ismertek, hango-
sak. Varázsütésre tüntetnék el a Samsung-gyárat, a koreaiakkal, 
a kormánypárti politikusokkal és tisztviselőkkel együtt, és szidnak 
mindenkit, aki nem kiabál velük együtt marhaságokat. A jól hangzó 
„Nem leszünk iparváros”-csatakiáltásukat később a még karco-
sabb „Nem adjuk Gödöt”-re cserélték. Hogy egyiket vagy másikat 
hogyan lehetne megvalósítani, arról persze szó sincs. Álmodni 
könnyű, élni nehéz. Persze, éppen ez az apróság különbözteti meg 
a civil aktivistát a felelős vezetőtől.

Az Elekes-írásban szereplő „tények” messze nem állják meg a 
helyüket. Már bőven a választás előtt lehetett tudni, hogy a frissen 
megvásárolt, 25 hektáron erdőmentesített, összesen 80 hektáros 
terület célja a gyár bővítése. A kampányban már vitatkoztam erről 
a regnáló városvezetéssel, visszaolvasható a linkeken. Nem ala-
kított ki senki semmilyen stratégiát arról, hogy jó lenne máshová 
tenni a második ütemet. Beszélgettünk erről Balázzsal az irodám-
ban. Stratégia lett volna? Dehogy, csak álmodoztunk. Persze az 
már akkor is veszett fejsze volt, a döntésen túl voltunk – nem he-
tekkel, hanem egy jó évvel. Nem sorolom végig, semmi sem úgy 
igaz, ahogy írja. Akit érdekel a valóság, keressen nyugodtan.

A felsorolt további feladatokról annyit: Balogh Csabának sok-sok 
hónap alatt rengeteg ideje és lehetősége lett volna ezeket megvaló-
sítani. Nem tette, engem pedig – minden más állításával szemben 
– ezekről a témákról januárban letiltott. Az pedig a hab a tortán, 
hogy mindezek után még a felelősséget is rám próbálja tolni. De a 
felelősség egyedül az övé mindazért az eredményért, amit ma lá-
tunk: elvették a hatáskört, elvették a forrásokat, kizártak mindenből, 
sőt, még a visszaadandó pénzekről is le fogunk maradni.

„Gödnek nem érdeke, hogy beszólogassunk egymásnak, Gödnek 
az az érdeke, hogy beszéljünk egymással.” (https://godiosszefo-
gas.blog.hu/2019/09/19/megint_a_samsungrol_valasz_a_felvete-
sekre)

A polgármester jövőképében alap, hogy szemben áll a képvise-
lő-testülettel, a gyárral, minden partnerrel. Mindenkinek megmondja 
a tutit, kioszt pár kokit és sallert. (Amit persze, ha más csinál, akkor 
az önkényuralom, de az ő esetében szabadságharc.) Kizár, kény-
szerít, ellenez, korlátoz. Legalábbis a képzeletében, mert ezekhez 
valódi eszköze a városnak igen kevés van. Civil követeléslista, felhe-
vült rendezvények szervezése, minősítgetések és riogatások helyett 
felelős viselkedésre van szükség. A jövő valódi feladatai egészen 
máshol kezdődnek: legelőször is oda kellene ülni a tárgyalóasztal-
hoz. Mert folyamatos tárgyalásra van szükség, a programban ígért 
megállapodásra a környezeti terhelések hiteles monitorozásáról és 
minden eszközzel való csökkentéséről, a dolgozók kulturált elhelye-
zéséről, egy közösen élhető jövő megalkotásáról. Ez Göd igazi útja. 
Nehezebb, rögösebb – de a városért, a közösségért felelősséget 
érzők ennél kevesebbet nem vállalhatnak. A polgármesternek pedig 
el kellene döntenie végre, mi akar lenni: felelős városvezető vagy 
felelősség nélkül odamondogató aktivista. A kettőt egyszerre nem 
lehet. Ismerjük a régi magyar mondást a két lóról és az egy hátsó-
ról. Jó lenne, ha ezt a döntést mielőbb meghozná – és kivételesen 
tartaná is magát ahhoz, amit mond.

Akik felelősséggel gondolkodnak, látják, hogy sokkal nehezebb 
helyzetből indulunk, mint ahol tavaly ősszel voltunk. Ahogy mon-
dani szokás: innen szép nyerni!

 Fülöp Zoltán

Felelőtlen cirkusz helyett valódi felelősségvállalást!Háromborítékos vicc
Kedves Balázs! 

(bár a kedves jelző ezen írásotok után nem igazán jön szívből…)
 Nagyon dühös lettem, amikor elolvastam az írásodat. Nem tudom, 

hogy dolgoztak-e mások a kezed alá, de végül is mindegy, Te jegyzed 
az anyagot. Azt sem tudom, hogy szándékosan van-e benne a sok 
csúsztatás, tévedés (hazugság?). Lássunk egy párat!

1./ A történeti felvezetőben ezt írod: „2019 – Göd fideszes város-
vezetése 80 hektár szántót és erdőt vásárol fel magánszemélyektől, 
majd az erdő letermelése után eladja a Samsungnak.”, majd egy kicsit 
lejjebb meg ezt: „Minden alkalommal elmondják azóta is, hogy az erdőt 
nem a város vágatta ki – szó szerint ez persze igaz, hiszen a Pilisi 
Parkerdő tette,” Tehát: nem, tényleg nem az csúnya Fidesz vezette 
önkormányzat vágatta ki az erdőt csak ez így jobban hangzik, jobban 
lehet fideszezni, indulatokat gerjeszteni stb.

 2./ „Az önkormányzati választások előtt egy évvel, a lakosság és az 
akkori ellenzék számos fórumon próbálta színvallásra kényszeríteni a 
fideszes városvezetést a Samsung terveivel kapcsolatban. De Markó 
Józsefék titkolózásba és mellébeszélésbe menekültek.” Bravó! Ezt is 
sokszor elmondtam, én is, mi is – mint önkormányzat – igyekeztünk 
megtudni a pontos terveket, de nekünk sem/nem árulták el. 

„Azután, a tavaly októberi választási győzelmet követő átadás-át-
vétel során kipattantak a tervek, amelyek mindenkit hidegzuhanyként 
értek.”  Az átadás-átvétel során pattantak ki tervek? Hol és ki adott 
oda nektek terveket, no, és mit? Most már biztosan tudjátok, hogy 
a Samsungnak erre a területre pontosan mik a tervei? Mert én nem 
ismertem korábban sem és most sem ismerek végleges terveket. De 
azért nekünk a választás előtt már tisztában kellett volna lennünk a 
nem létező végleges tervekkel. Korrekt ez?

[A szerkesztő megjegyzése: a két szerző között a facebookon lezaj-
lott levélváltás után tartott lakossági fórumon az Összefogás-mara-
dék és fő szövetségesük, a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő  
Egyesület is elcsodálkozott azon, hogy még 2020. szeptember végén 
sincsenek végleges Samsung-tervek. Ezt erősítette meg Elekes úr is,  
aki utólag ezzel egészítette ki az írását: „Jelen cikk megírása után, szep-
tember 22-én, a Pest megye által szervezett katasztrófavédelmi közmeg-
hallgatáson kiderült, a Samsung mégsem hozott még végleges döntést 
a 2. gyár megépítéséről, így érdemes visszatérnünk a kiindulópontra, 
itt leírt álláspontunkat a bővítés helyével kapcsolatosan képviselnünk. 
Emellett a cégtől befolyó adóbevételek elosztása miatt Pest megye előtt 
is ki kell állnunk a város érdekében. E célból képviselő-testületi állásfog-
lalás és felhatalmazás megalkotását kezdeményezzük.” Ezzel teljes 
mértékben alátámasztja Pintér úr állítását, miszerint az előző város-
vezetés nem tudott, mert egyébként nem is tudhatott a kész tervekről, 
hiszen azok még – a Samsung szerint is – ma sem léteznek.]

3./ De vissza 2019. októberéhez! Ekkor ui. megjött a csoda-Ösz-
szefogás (politikailag perverz, hiszen a szélsőjobbtól a majdnem 
szélsőbalig tartó összeborulás eredményeképpen felálló) csodacsa-
pata, és végre: „Azonnal kialakítottuk a város érdekének megfelelő 
stratégiánkat, hogy a Samsung és a megfelelő kormányzati szervek 
elé tárjuk…”. Gyönyörű! Ezt írja Elekes Balázs, aki nem polgármester, 
nem képviselő, de kialakította, ki tudja, kivel a stratégiájukat. És ezt a 
stratégiát tárgyalta valaha is az önkormányzat, vagy netán elfogadta 
a stratégiai anyagot a képviselő-testület? A lakossági fórumokat nem 
számítva az elmúlt közel egy évben volt-e valaha érdemi előterjesztés, 
épkézláb vita, netán egyeztetés, majd testületi határozathozatal ilyen 

tényleg stratégiai ügyben? Megkérdezem a Polgármesteri Hivatalban, 
de szerintem – a képviseleti demokrácia nagyobb dicsőségére – nem 
volt ilyen anyag 2019. októbere óta a testület előtt. Akkor ki milyen 
felhatalmazással és mit is képviselt? [Elekes úr előző pontnál idézett 
kiegészítésének utolsó mondatával gyakorlatilag itt is elismeri Pintér 
úr felvetésének jogosságát, hiszen ezúttal már képviselő-testületi ál-
lásfoglalás és felhatalmazás megalkotását kezdeményezi – A szerk.]

4./ És még sok mindent szóvá lehetne tenni. Pl. azt írod, hogy  
„Továbbra is folyamatos feladatnak tekintjük a következőket: A terme-
lési tevékenység és környezetvédelmi intézkedések megismertetése 
Göd lakosságával…” Tudod, ez már 2018. nyarán elindult, akkor (kez-
deményezésemre) már jártak bócsaiak a gyárban. Remélem, ez most 
folytatódik. 

Ezt írod 2020-ban: „Támogatjuk a Göd-Ért egyesület javaslatát, 
amelyben a Nemeskéri út és a Samsung közötti mezőgazdasági te-
rület minél nagyobb mértékű (teljes) beerdősítését kérik a Samsung 
és a lakóterületek minél jobb elhatárolása érdekében.” Kérlek, nézd 
meg a Fidesz-KDNP tavalyi választási szórólapját! Ezt mi már akkor 
javasoltuk…

Vagy: „A gyári dolgozók nagy részét jelenleg buszokkal szállítják 
Budapestről. Ez nagy környezetterhelést jelent, azonban egy helyi 
munkásszálló építése sem feltétlenül előnyös. Az építési költségek 
megtérülése érdekében ugyanis várhatóan drágább lenne a szállón 
ágyat bérelni, mint most egy gödi lakos házában. Tehát a szálló léte 
önmagában nem csökkentené jelentősen a sokakat zavaró, tömeges 
szálláskiadást a városban, és lehet, hogy veszteséges is lenne az üze-
meltetése. Ezért mi ellenezzük, hogy a város beruházásában épüljön 
munkásszálló. Amennyiben a Samsung kíván szállót építeni, azt a kö-
vetkező feltételek mellett tudjuk támogatni: korlátozott méret- és be-
fogadóképesség, közösen kiválasztott helyszín, kiszolgáló egységek 
létrehozása (bolt, étterem, rendelő, edzőterem, sportpálya, parkoló).” 
Emlékszem a kb. két évvel ezelőtt egy Samsung-vezető szájából el-
hangzott kijelentésre: „A Samsung megértette, hogy a gödiek nem sze-
retnének Gödre munkásszállót.” És nem építettek azóta sem, s most 
Ti elfogadjátok, hogy épüljön munkásszálló, csak ne Göd, hanem a 
Samsung építse… Hogyan is van ez? Az igaz, hogy túl sok sikerélmé-
nyünk nem volt a Samsung-történetben, de ezt legalább mi elértük.

Miért van az, hogy mindent jó ötletet, esetleges eredményt a Ti 
munkátoknak tudtok be, mintha veletek kezdődött volna az időszá-
mítás? Az előző ciklusban csak rossz dolgok történtek, de azóta Ti 
mindent jól és sikeresen csináltok? Hát én ezt egyáltalán nem látom. 
És persze, nem kérdeztek, csak ítélkeztek…, s sokszor rosszul és alap-
talanul. 

Biztos, ismered a háromborítékos viccet: a cégnél vezérigazga-
tó-váltás van, a távozó régi igazgató pedig átad három számozott 
borítékot az utódjának, azzal, hogy ha nagy baj van a céggel, akkor 
mindig bontson fel egyet. Először az egyes számút, aztán a kettest 
stb. Megy az élet, múlik az idő, elkezdenek bajok lenni a cégnél. Egy 
idő után a vezérigazgató úgy gondolja, nincs más hátra, ki kell bon-
tania az első borítékot. Ez áll benne: Kenj mindent az elődödre! Meg-
fogadja a tanácsot, meg is könnyebbül egy kicsit a felelősségteljes 
munkájában, megy az élet tovább. Idővel azonban megint csak jön-
nek a bajok, kénytelen-kelletlen rászánja magát a második boríték ki-
bontására, amiben ez olvasható: Fogj mindet a körülményekre! Ismét 
megfogadja a tanácsot, még egy kis átszervezést is megvalósít, de 
a bajok azonban továbbra is csak gyűlnek, s nincs mese, az utolsó 
boríték is sorra kerül. Ebben csak ennyi áll: Írj három borítékot!

A Gödi Összefogás csapata számos esetben még mindig az első 
borítéknál tart, holott immár a harmadik van soron…

 dr. Pintér György

Fegyelmi
A képviselő-testület 07. 17-én kelt határozata másodszor is 

fegyelmi eljárást rendelt el Balogh Csaba polgármester ellen; 
a vizsgáló bizottság elnökének Szilágyi László képviselőt, to-
vábbi két tagjának Hlavács Judit és Lenkei György képviselőket 
választotta meg és két ügyvédet kért föl szakvélemény adására. 
A testület az eljárás lefolytatása után, 09. 30-án állítólag arról 
határozott, hogy az önkormányzat honlapján közzé tett szakvé-
lemények szerint többek között jogsértéseket visszaesőként el-
követő polgármester fizetését hat hónapig 10 %-kal csökkenti. 
Az ügy részleteire és fejleményeire a következő számunkban 
térünk vissza, mert lapzártáig nem volt hivatalos közlemény. 

(A Szerk.)

KÖZÉLET
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Az épített környe-
zet minősége a leg-
szélesebb közügy, 
hiszen az építészet 
túlmutat az építé-
sen: a települések 
és az épületegyüt-
tesek szellemi, esz-
tétikai és humán 

értékek hordozói, ily módon alapvetően befolyásolják 
érzelmeinket, egy közösség életének minőségét és han-
gulatát. A szép, egészséges környezet társadalmi öröm-
forrás, minden ember közös ügye. E lap szeptemberi 
számában Célkeresztben az alsógödi Duna-part címmel 
Kovacsik Tamás cikke hosszan taglalta az alsógödi  
Széchenyi Csárda és csónakház újjáépítését. Jelen írás 
az abban foglaltak helyreigazítása mellett a folyamat és 
az egyes szereplők részletes ismertetésére vállalkozik, 
mert a valós értékítélet csak a valóságnak megfelelő tá-
jékoztatáson alapulhat.

A főépítész szerepe 
A főépítész az építéssel kapcsolatos helyi ügyek gazdája: 

alapvető feladata a benyújtott tervek előzetes véleményezése, a 
településképi konzultációk, a bejelentési és véleményezési eljárá-
sok lefolytatása, valamint a jelentősebb beruházások terveinek a 
képviselő-testület elé való terjesztése.  Mindemellett lényeges fel-
adata a döntéselőkészítés. A beruházások esetén Gödön a Beru-
házási és Városüzemeltetési Osztály összehangolásával indulnak 
a projektek – nem történt ez másképp a csónakház esetében sem. 
A beruházási részleg készíti elő tehát az adott fejlesztés műszaki 
szempontjait, a projekt javasolt ütemezését, a tervezési kiírást és 
terjeszti elő testületi döntésre.  A főépítész szerepe egy városi 
beruházásban természetesen több, mint egy puszta tervvélemé-
nyezői státus. Szakmai javaslataival igyekszik segíteni az adott 
fejlesztést. Szerencsés esetben már a programalkotás kezdeti 
szakaszában jelen van és az adott helyhez illeszkedő, arányos és 
reális fejlesztés irányába igyekszik mozdítani az elképzeléseket. 

A tervezési kiírás
A csónakház és a csárda tervezési programja hivatali egyezte-

tések során alakult ki korábban. A Beruházási Osztály a Gödi SE 
Kajak-Kenu Szakosztály (GSE) igényeit a helyszíni lehetőségekre 
igazított, racionalizált formában tartalmazó tervezési kiírást készí-
tett, melyet a jelenlegi főépítész a tervezési menetrend ütemezésé-
vel és a városképi szempontok hangsúlyozásával egészített ki. A 
kiírás pillanatában már ismert volt az idők során sajnos pusztulni 
hagyott, majd tető nélkül maradt csónakház statikai állapota, így 
a tervezési feladat a csónakház és a csárda újjáépítéséről szólt. 
Nem mellékes, hogy a csónakház korábbi, szerkezeti rendellenes-
ségek miatt kudarcba fulladt tetőfelújítása a fentiektől időben is 
teljesen független és a tervező személye sem azonos.

Első lépés: pályázat koncepcióalkotásra
A kiírásban megfogalmazott feladat a csónakház és a csárda 

újraépítése volt. Első lépésben, tekintettel a beruházás horderejére, 
koncepcióalkotást kért a város. A koncepcióterv általában a telek 
elhelyezkedését, környezetét, szabályozását figyelembe véve a le-
hetőségekre ad javaslatot, egy jól megalapozott megbízói döntést 
készít elő, ennélfogva nem fogalmaz meg kőbe vésett irányokat. 
Ezt csak egy későbbi ütemben követheti egy, az épületre összpon-
tosító vázlatterv, majd ennek elfogadása esetén az engedélyezési 
és kiviteli tervek készítése. 

A kiírás
A kiírás két programot fogalmazott meg: az egyik az elvesztett  

csónakház- és a csárdafunkciók együttes pótlására kért koncepció-
tervet, míg az összetettebb program célja az volt, hogy a telek adta 
lehetőségeket megvizsgálva egy, a város, a vízi sport és utánpót-
lás-nevelés, valamint a turizmus szempontjait ötvöző, összetett mű-
ködésű épület telepítésére adjon javaslatot a tervező. A sportszakmai 
szempontból is indokolt javaslatok rámutattak arra, hogy a gödi Du-
na-parton – bár igény lenne rá – jelenleg nem biztosított sem szállás-
lehetőség, sem kulturált vendéglátás. Ennélfogva egy ilyen komplex 
programot megvalósító épület óriási lehetőség lenne a város szá-
mára, melyhez akkor az anyagi háttér is biztosítottnak látszott.

A kiírásban a csárda befogadóképességét a vendéglátó szakmá-
ban jártas személy javaslatára adta meg 150 főben a Beruházási 
Osztály, a gazdaságos üzemeltetést megalapozó rendezvények 
igényét is figyelembe véve. Nem mellékes, hogy a műszakilag 
leromlott állapotú, így gazdaságosan nem felújítható csárda je-
lenlegi teljes alapterülete még a mai csekély befogadóképesség 
mellett sem volna elegendő egy, az érvényben lévő előírásoknak 
megfelelő, szabályosan üzemelő főzőkonyha elhelyezésére. Ez 
komoly érv volt az építés mellett. A Beruházási Osztály a csónak-
ház programját egyeztette a GSE-vel, mely a csónaktárolón túl 
lapáttárolót, irodát és egyéb kötelező helyiségeket tartalmazott. 
Mindezeken felül, választható elemként kérte megtervezni a mint-
egy 80 m2-es, közösségi teremként is használható edzőtermet a 
szükséges öltözőkkel és adott számú bérelhető kabinnal, valamint 
egy vízi turizmust kiszolgáló szálláshelyet. A gödi illetőségű Csóka 
Judit-féle korábbi terv csak a csárdára vonatkozott, míg Dénes 
György koncepcióterve a kiírás minden pontját teljesítette.  

Beszámoló és helyreigazítás a Széchenyi Csárda és csónakház kapcsán

A nyertes pályázóról
A város nyílt pályázat keretében keresett tervezőt a koncepció- 

alkotáshoz. Az épület kiemelt szerepe miatt elsősorban olyan épí-
tészek jelentkezését vártuk, akik komoly referenciával rendelkeznek 
és terveztek már a városba. A nyílt pályázatra Dénes György (DNS- 
Műterem, Szentendre, 720 000 Ft-os ajánlattal), valamint két buda-
pesti iroda (Singer Design Kft. 2 921 000 Ft-os és a Reprojekt Építé-
sziroda Kft. 2 250 000 Ft-os ajánlattal) adta be pályázatát, míg gödi 
építész nem pályázott. A választás Dénes Györgyre esett, a beadott 
ár és a meggyőző szakmai ajánlás alapján. Itt jegyezzük meg: Dénes 
György Pro Architectura-díjas tervező (Verőce főépítésze) nem a je-
lenlegi főépítész farvizén érkezett városunkba, hiszen 15 éve tervez 
Gödre.  Bár egy építészt az általa tervezett épületeken keresztül első-
sorban a köz megelégedése, így az idő igazol, referencia és szakmai 
elismertség tekintetében is teljesítette az elvárást.

Az elkészült koncepcióról
A koncepcióterv a tervezés jól bevált előkészítő, azt megalapozó 

szakasza. Ennek során a majdan tervezendő épület nagyságát kell 
meghatározni, figyelembe véve a telken való elhelyezhetőségét, a 
meglévő faállományt és az esetleges környezeti terheléseket. Meg 
kell vizsgálni, hogy a terület egyáltalán elviseli-e ezt a nagyságrendet, 
az építészeti megjelenés szinte másodlagos. Az elkészült koncep-
ciótervek (jelen esetben két változat) lehetőséget adnak a további 
megbeszélésekre, javaslatokra, előkészítik a tényleges tervezést. 
Dénes György terve mindkét változat esetében a jelenlegi elhelyez-
kedésből történő elfordítást javasolta az új épület telepítésére, annak 
érdekében, hogy a meglévő parkkal szorosabb kapcsolatot alkosson 
a közösségi célokat betöltő együttes. Az épület tömegét erősen ta-
golta, hogy a kiadott program szerint a meglévőnél lényegesen na-
gyobb épület visszafogottan, rejtőzködően jelenjen meg a Duna-parti 
tájban. A parkolók kialakítására – tekintettel az épület vízi turizmusra 
fókuszáló funkciójára – nem tett javaslatot, mert semmilyen körül-
mények között nem támogatható (fizikailag egyébként nem is meg-
oldható) a parkon belül parkolók elhelyezése. A vonatkozó országos 
jogszabályok értelmében az esetlegesen szükséges parkoló többlet 

elhelyezésére alternatív módon van lehetőség. Középület jellegéből 
adódóan a koncepció a minőségi, értékálló, ugyanakkor hagyomá-
nyos, természetes anyagok használata mellett tette le a voksát.

A tervbemutatás és körülményei
A Beruházási Osztály által szervezett tervbemutatáskor, melyre a 

tervező személyesen is eljött, a szakmai értékelés és a munkát to-
vábblendítő párbeszéd helyett az egész folyamatot megkérdőjelező 
vita alakult ki, melyet a közösségi média felületei tovább gerjesztettek.

A második terv
Noha érvekkel alátámasztott, higgadt párbeszédre így nem volt 

lehetőség, a tervező külön felkérés nélkül, az eredeti megbízás kere-
tében készített újabb látványtervet, új arculattal. Ezzel is arra kívánta 
felhívni a figyelmet, hogy az épület megjelenése nem eldöntött egy 
koncepcióterv esetén.

Merre tovább? 
Úgy véljük, a benyújtott koncepcióterv jó alapként szolgál a fej-

lesztés reális nagyságrendjének eldöntéséhez, valamint a leendő 
épület megegyezésen alapuló megjelenésbeli elvárásainak megfo-
galmazásához. Ez már azonban a vázlatterv fázisa lesz, ami pon-
tosított tervezési program mentén, konkrétabb formát tud adni az 
épületnek. Ennek keretében történhet majd meg a végleges építé-
szeti megjelenés, valamint a minden részletében kidolgozott alap-
rajz kiérlelése.

Ugyanakkor felszínre hozott a terv számos olyan kérdést, melyek  
elemzésre várnak, és ezek mentén további döntések meghoza-
tala válik szükségessé. Vizsgálandó, hogy a csárda és csónakház 
együtemű megújítása a várost érő megváltozott körülményekben 
egyáltalán valós forgatókönyv-e. Amennyiben a csárda megtartásá-
val számolunk, mérlegelendő, hogy ez a csónakház újjáépítésekor 
komoly kötöttségeket jelent-e, hiszen kis léptéke mellé nehezen 
illeszkedne egy bővített tömegű csónakház. Felmerülhet annak 
igénye is, hogy inkább a régi épület tömegéhez, formáihoz nyúljunk 
vissza és csak a szükséges mértékben bővítsük az épületet. Közös 
álláspontot kell tehát kialakítani a tervezést érintő épületrészeket, a 
kivitelezés ütemezését, valamint a csárda és a csónakház pontos 
tervezési programját illetően. Mindezeket figyelembe véve a Beru-
házási Osztály újabb előterjesztést készített, mely remélhetőleg 
hamarosan a képviselő-testület napirendjére fog kerülni.

A koncepcióterv bemutatását követő reakciók egyértelművé tet-
ték, hogy a csónakház és a csárda témája a közösség számára 
kiemelt fontossággal bír. Ugyanakkor számos alaptalan, a valóság-
nak nem megfelelő állítás jelent meg az ügyben. Ezt érzékelve a ter-
vezés következő szakaszaiban a társadalmasításra nagy hangsúlyt 
kívánunk helyezni. A következő fázisokban nyilvános és széles körű 
tervezői bemutatást és az elképzelések közösségi megvitatását ja-
vasoljuk. 

A fentiek figyelembevételével, gondolkodjunk hát együtt az érték-
őrzés és -teremtés e nagyszerű lehetőségéről!

Szerzők: Aba Lehel főépítész 
és Dénes György építész 

(a Beruházási Osztállyal egyeztetve) 
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Marton Zsolt váci megyéspüspök augusztus 1-jével 
Krzysztof Miklusiak lengyel szalvatoriánus atyát ne-
vez te ki a gödi katolikus egyházközségek élére. Kristóf 
atyával a felsőgödi plébánián beszélgettünk papi útjá-
ról és az eddig eltelt egy hónapról.

– Honnan érkezett közénk?
Árva megyében születtem, amely régen Nagy-Magyarország-
hoz tartozott. Két éves voltam, amikor a szüleim a munka miatt  
Bielsko-Biała városában telepedtek le. Itt gyártották a „Kispolskit” 
(Polski Fiat 126p – A szerk.), és itt készült a Lolka és Bolka  
(lengyelül: Bolek i Lolek) rajzfilm is. Édesanyám és három húgom 
a családjaikkal ma is ott élnek.
– Mikor érezte meg a Jóisten hívását a papi, szerzetesi hivatásra?
Picit hosszabb volt az utam a papság felé, mert ipari iskolában 
tanultam, dolgoztam, technikumot végeztem, a munka mellett 
érettségiztem le. Vallásos családból származom, elsőáldozás 
után kezdtem ministrálni. Jártam ifjúsági csoportba. A plébánián-
kon mindig is nagyon jó papok voltak. Felmerült a kérdés, hogy 
mi lenne, ha pap lennék, de én nem gondoltam arra, hogy az lehe-
tek. Úgy gondoltam, a papok bölcs emberek és én, egy egyszerű 
ember, nem lehetek pap. 
– Mégis pap lett, szalvatoriánus szerzetes.
Kiváló atyák foglalkoztak velünk, fiatalokkal, sok jó példát lát-
tam. Gyalogos zarándoklaton találkoztam szalvatoriánusokkal  
Częstochowa-ban. Nagyon megtetszett az ő vidámságuk, nyitott-
ságuk: a fiatalokkal együtt énekeltek, táncoltak. Gondoltam, hátha 
mégis nekem való ez az út, így jelentkeztem a rendbe. 
– Hogyan került Magyarországra?
Rendtársaink az egész világon szolgálnak. Hagyomány nálunk, 
hogy aki külföldön van és hazalátogat, eljön a szemináriumba és 
mesél az országról, ahol szolgál. Voltak olyan atyák, akik Magyar-
országon voltak. Féltem a nyelvtől, de bíztattak, hogy ők is csak 
Magyarországon kezdték el a magyar nyelv tanulását. Ez báto-
rított, meg a tudat, hogy itt vannak rendtársaim, akik segítenek. 
Jelentkeztem, hogy Magyarországra szeretnék jönni, így papszen-
telésem után Galgahévízre kerültem, ahol elkezdtem a magyar 
nyelvet tanulni. Majd Sződligeten lettem káplán, aztán 2009-ben 
visszakerültem Galgahévízre, már plébánosként. Az azóta eltelt 
években ott szolgáltam.
– Mennyire nehéz más országban papnak, szerzetesnek lenni? 
Mennyire más a kultúra?
A legkisebb nehézség a nyelv, mert azt valamilyen szinten meg 
lehet tanulni. A kultúrát elfogadni, beleilleszkedni már nehezebb. 
Ez nem mindenkinek megy, főleg azoknak nem, akik nagyon ra-
gaszkodnak saját hagyományaikhoz. A szívünket is meg kell nyit-
nunk a másik kultúra, a másik ember felé. Szerencsére nincs nagy 
különbség a magyar és a lengyel kultúra között, vallási szempont-
ból is nagyon hasonlóak: tiszteljük Szűz Máriát és a szenteket, 
csak más nyelven imádkozunk.

– Milyen érzésekkel jött el Galgahévízről?
Tizenegy évet töltöttem ott, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz 
eljönni onnan. Jó közösség alakult ki, akikkel bármilyen problémát 
együtt megoldottunk.
– Egy hónapja érkezett Gödre. Milyenek az első benyomások?
Amíg Sződligeten voltam káplán, miséztem néhányszor Gödön, de 
akkor csak jöttem-mentem. Meg vagyok lepődve, hogy ilyen nagy 
szeretettel, nyitottsággal fogadtak engem a gödiek. Izgultam, ho-
gyan fogadnak majd. 
– Milyen tervei vannak?
Nincs kész tervem. Első dolgom, hogy kiismerjem az itteni szoká-
sokat, hagyományokat. Nem szeretnék semmin változtatni, mert 
jól működik minden, ezt szeretném megtartani. A miserenden sem 
változtattam. Majd közösen finomítunk, változtatunk, ha kell. Jól 
működő egyházi élet van itt a két egyházközségben. 
– Lengyelországi zarándoklatokra, kirándulásokra lehet majd 
számítani?
Minden évben szoktunk gyalogos zarándoklatot szervezni  
Częstochowa-ba. Idén ez a vírus miatt sajnos elmaradt. Jó lenne, 
ha túl lennénk ezen az időszakon és újra lehetne kirándulni, zarán-
dokolni.
– Van-e szabadideje? Mit szeret csinálni olyankor?
Nincs sok szabadidőm. Szeretek barkácsolni, a kerti és felújítási 
munkákat megcsinálni. A fizikai munkától nem félek, sőt örülök neki, 
ha van időm rá, mert ilyenkor szellelmileg kikapcsolódik az ember. 

Vida-Szabó Emese

85 éves korában elhunyt Barcs Lajos földmérő mér-
nök, gödi lokálpatrióta, a Gaude kórus örökös tagja és 
a Felsőgödi Munkás Dalkör kórustagja, az evangélikus 
egyházközség presbitere, gondnoka.

„Ne félj, csak higgy!” – az 1905-ben épült Pesti úti Barcs-ház 
előszobájában a belépőt mindig ez a felirat fogadta, „bárhonnan” 
is érkezett az illető, még a legnehezebb időszakokban is. Barcs 
Lajos 1935 decemberében Felsőgödön született. Tanulmányait 
Vácott, Zombán és Szekszárdon végezte. Részt vett a cserkész-
mozgalomban, egészen annak 1948 augusztusában bekövet-
kezett feloszlatásáig. Gimnáziumi évei alatt kezdett kórusban 
énekelni, kosárlabdázott iskolai és egyesületi színekben. Édesapja 
először aljegyző volt Alsógödön, jegyző Felsőgödön, majd Csomád 
fő  jegyzője lett, emiatt – az akkori politikai helyzet okán – fiának 
nem fogadták el a felsőoktatási felvételijeit. 1955-57 között töl-
tötte sorkatonai szolgálatát, tizedesként szerelt le. Honvédségi 
javaslatra került be az állami földmérés kötelékébe. Munkájáról 
így vallott 2010-ben: „Munkahelyemen, a Budapesti Geodéziai és 
Térképészeti Vállalatnál műszaki ügyintéző, brigád- majd csoport-
vezető, műszaki ellenőr és osztályvezető beosztásokat értem el. 
Különböző munkafeladatok ellátásában vettem részt az eltelt több 
mint 50 év alatt a mérőszalagtól a GPS-ig és a térképek tusrajzaitól 
a számítógépes feldolgozásig bezárólag.”

Feleségével 1960-ban a miskolci földmérési kirendeltségen  
ismerkedtek meg, két gyermekük született: Ágnes és Balázs, akik 
négy unokával örvendeztették meg őket. A 70-es években egyebek 
mellett földmérő csoportjával légi fényképek alapján Göd új fel-
mérését, valamint egyéb, a Községi Tanács igényeinek megfelelő 
földmérési munkákat végeztek el a Szilvásban, és az Alba kert-
ben. 1989-ben egy új technológiával készülő felmérést készítettek 
elő a Földmérési Intézettel, mely számítógépes feldolgozás révén 
teljesen numerikus gépi feldolgozású térképi alapot szolgáltatott 
a legkorszerűbb igényeknek megfelelően Gödön. E munkájához 
csatlakozott a közmű-üzemeltetők igényei alapján elkészült köz-
műtérképek egy része is. Közben Nagy László katolikus esperes 
javaslatára tanácstag lett, s földmérő mérnöki szakértelmével is 
szolgálta körzete érdekeit. 

 1995-ben lett 
nyug díjas, utána 
kezdett újra kórus-
ban énekelni – im-
már Gödön. Erről, a 
maga humoros stí-
lusában így vallott 
korábban: „Amióta 
a Gaude Kórusba 
járok, úgy érzem, 
visszatérnek azok az 
élmények, amelye-
ket a közel 50 évvel  
ezelőtt tanult és most 
újra felelevenített  
énekszámok öröme okoz: pl. Van három jó barátom, Kodály:  
Esti dal, Éljen minden bájos szép nő stb. Összehasonlításként: az 
akkori, 6. órában tartott kötelező iskolai kóruspróbák és a mostani, 
csütörtök esti vegyeskari próbák között van némi különbség. Hogy 
tévedés ne essék: az előbbiekben kötelezőként vett kórusművek: 
Sztálin-kantáta és társai is megkövetelték a megfelelő énektudást. 
A Gaude azonban mást jelent: a műsorválasztás, a próbák, a fellé-
pések mind ugyanarról szólnak – arról, hogy együtt jól érezzük ma-
gunkat minden körülményben, mind a saját és mind a hallgatóság 
nagy örömére.”

Utolsó földi útján is a Gaude kórus kísérte a Nemeskéri úti te-
metőben. Chikán Katalin evangélikus lelkész búcsúztató gondo-
lataiban megemlítette utolsó tíz évének közéleti tevékenységeit, 
melyek csúcspontja a Bolla Árpád fasor kijárása volt az önkor-
mányzatnál. Temetésén Utassy Ferenc karnagy búcsúztatta.  Elő-
ször, a család kérésére, felolvasta Nemeskéri Kiss János üzenetét 
(Barcs Lajos édesapja, ill. Franciaországba emigrált nagybátyja és 
János édesapja nagyon jó barátságban voltak, ami Párizsban is 
folytatódott), ami így hangzott: „Lajos és felesége, Manyi mind a 
saját, mind a gyermekeik szívében hű barátságot őrzött a II. világhá-
ború szörnyű évei után Magyarországról emigráló Nemeskéri Kiss 
család iránt. Sosem felejtjük el ezt a hűséget, és a Nemeskéri Kiss 
család szíve együtt sajog a Barcs családéval, amiért Manyit már 
oly régen elveszítettük, most pedig Lajost, barátságát és végtelen 
jóságát is. Két éve láttam utoljára Lajost. Arra kért, kísérjem el a  
Duna-partra, ahol úgy szeretett sétálni. Egy csárdában ebédeltünk, 
és ahogy Európa legfestőibb folyója ragyogott a fényben, Lajos 
olyan erővel beszélt Magyarország iránti szeretetéről, hogy az 
bennem is új megvilágításba helyezte a hazaszeretetemet, melyet  
reményeim szerint a gyerekeimnek is tovább adok. A Nemeskéri 
Kiss család osztozik a Barcs családdal és barátaikkal a gyászban, 
az imában és a befelé fordulásban, bízik Isten örökkévalóságában 
és az emberiség jövőjében.”, majd bensőséges szavakkal búcsú-
zott a kórus legidősebb alapító tagjától. 

Sokan tették tiszteletüket a sírnál. Nem véletlen. Egy eltűnőben 
lévő korszak egyik nagy tanúja távozott a gödi közösségből. 

Isten veled, Lajos bácsi!
V. Pálfai Kinga

Új katolikus plébánosa van a városnakNekrológ

Búcsúi szentmise a Szent István plébániatemplomban
Augusztus 20-án a hívek nagy örömére régi kedves ismerőst 
kért fel Kristóf atya a mise főcelebránsának. Ország Tibor 
templom-, iskola- és közösségépítő mesterkanonok atya – aki 
1995-2013 között szolgálta a gödi katolikus közösséget –  
hirdetett igét. Nevéhez fűződik az alsógödi templom újjáépí-
tése, és sok egyéb közösségi tevékenység mellett a Búzaszem 
Iskola alapítói között volt. Képünkön a szószéknél Kristóf atya, 
balra tőle Tibor atya látható.

KÖZÉLETInterjú
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EGÉSZSÉG EGÉSZSÉGJárványhelyzet

Szeptemberben Balogh Csaba polgármester kezde-
ményezésére egy asztalhoz ültek a gödi egészségügyi 
dolgozók. A járványhelyzet ugyanis megkívánja, hogy a 
város különböző pontjain azonos irányelvek, a lakosok 
számára tiszta, világos és jól kommunikált rend szerint 
működjenek a szolgáltatások.

– A kerekasztal rendezvény elsődleges célja az volt, hogy közös 
álláspontot tudjunk formálni az orvosokkal, és egységes kommu-
nikációt tudjunk közvetíteni a lakosság felé – fogalmazott a pol-
gármester. – Bemutattam az önkormányzat oldaláról, hogy mi a 
különbség a tavaszi hullám és a mostani között. Pl. már nem ka-
punk információt a karantén alá rendelt ingatlanokról. Szeptember 
28-án végre választ kaptam az ORFK-tól, hogy csak statisztikai ada-
tokat közölhetnek, és így tudom mondani, hogy szeptember 18-án 
hivatalosan 70 karantén alá vont ingatlan volt Gödön.

A háziorvosok megkapják az értesítést, de fogászatok nem, és – 
mint kiderült – ezért volt olyan, hogy véletlenül tudták csak meg, 
hogy karantén alá rendelt személy szeretett volna időpontot fog-
lalni náluk. A fogászatok kiemelkedően nagy kockázatnak vannak 
kitéve már a munkájuk jellegéből adódóan is. Állami támogatást 
nem kapnak a védekezéshez, hiába kerül sokszorosába pl. a nekik is 
megfelelő – azaz folyamatos működésre alkalmas – légfertőtlenítő. 
Mint kiderült, nagy nehézséget jelent, hogy jellemzően csak javasla-
tokat kapnak az orvosok, és nem tényleges határozati utasításokat, 
valamint az eljárási protokoll részleteiben is rendszeresen változik. 
Emiatt a kerekasztal körül is nagy vita alakult ki az orvosok között, 
és a tesztek kapcsán sem tudtak egyetérteni, hogy melyiket hogyan 
érdemes használni.

Ennek ellenére is sikerült néhány közös megállapítást leszögezni, 
úgymint:

Mindenki csak szükség esetén menjen el otthonról!

Viseljenek a szájat és az orrot is egyaránt eltakaró maszkot!

Naponta mossák, vagy cseréljék a maszkot!

Szigorítani kellene a helyes magatartás betartatását – tájékoztatta 
lapunkat Balogh Csaba.

 A kerekasztal résztvevői közül a helyi közösségi média csopor-
tokban is megismertette gondolatait Zöldi Tóth Andrea. A Sem-
melweis Egyetemen végzett ápolót a Göd-felsői laborba járók, ill. a 
Kismama Klub tagjai személyesen is ismerik. Felvetései gondolat-
ébresztőként szolgál(hat)nak a város döntéshozói számára. 

– A kerekasztal után azt javasoltam, hogy célszerű lenne egy szak-
mai protokoll létrehozása a gödi háziorvosok és gyógyszerészek 
egyöntetű javaslata alapján, melyet utána – a szükséges, a helyzet 
változásaira reagáló finomításokkal – mindenkinek fontos lenne 
betartani. Felvetettem, hogy szükséges lenne a lakosság folyama-
tos, közérthető tájékoztatása. A legfontosabb tudnivalókat, melyek 

Covid19 érintettség esetén felmerülnek, példákkal célszerű elma-
gyarázni. Az egészségügyi várókban, patikákban rövid kampányfil-
meken, a Gödi Körképben és online is lehet tájékoztatni ismert, 
hiteles személyek, háziorvosok, védőnők, laboros munkatársak 
megszólaltatásával a megelőzés lehetőségeiről, az óvintézkedések 
fontosságáról, személyes felelősségről, az egészséges életmódról 
– beleértve a táplálkozást, testmozgást is. Kiemelt jelentőségű fela-
datnak találom a magas kockázatú személyek védelmében hozott 
megelőző intézkedéseket és folyamatos tesztelésüket – ilyenek 
például a házi gondozói szolgálat, vagy akár a vérvételes helyeken 
dolgozó munkatársak is, akik rendszeresen kerülnek kapcsolatba 
idős, beteg emberekkel. A megelőzés szempontjából a helyes 
maszkiviselés mellett elengedhetetlennek tartom elsősorban az 
egészségügyi ellátóhelyeken a mechanikus, fémből készült, kö-
nyökkel lenyomható fertőtlenítőszer-adagolók kihelyezését. Ezeket 
a tartós használatra való eszközöket érdemes lenne az óvodákban, 
bölcsődékben és valamennyi közintézményben felszerelni a bejárat-
nál és a mellékhelyiségekben, valamint ózonos levegő-fertőtlenítők 
beszerzését legalább azokban az intézményekben, ahol betegellá-
tás folyik – közölte Zöldi Tóth Andrea. 

Egészségügyi kerekasztal
Új labor és váró Göd-felsőn
A vérvételi helyeken a pandémia alatt hozott intézkedések betartatása miatt is töb-
ben fogalmaztak meg panaszokat. Az ellátást igénybe vevők kifejezésre juttatták, 
hogy hamar elfogynak a sorszámok, és emiatt hajnalban már be kell állni a sorba, 
holott reggel hétig vannak meghirdetve az alkalmak. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy a vérvétel Gödön egy nem kötelező szolgáltatása a városnak, a lakosok alap-
vetően Dunakeszihez tartoznak. A Göd-felsői labor munkatársaként Andreáék is 
szembesülnek a problémákkal, és azokra az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

– A levehető vérminták számát – azok feldolgozási kapacitása miatt – a szom-
szédos település laborja szabja meg. Így alkalmanként 50-50 minta levételére van 
lehetőség mindkét gödi településrészen, a mintákat pedig egy autó gyűjti össze 
és szállítja tovább kiértékelésre. Cukorterheléses vizsgálatoknál két óra elteltével 
kell vért venni a páciensektől, ezért van reggel két óra a vérvételre – és a minták 
sem tárolhatóak tovább helyben, miután bizonyos idő elteltével értékelhetetlenné 
válnak. Tehát a levehető minta mennyiségén és az alkalmanként kétórányi idő-
tartamon egyelőre nem tudnak helyben változtatni, de keresik a megoldást. Amin 
viszont igen, azok a várakozási körülmények – legalábbis a Kisfaludy utcában 
– megszűnnek. Ott ui. szeptember végén – a munkatársak kitartó lobbijának kö-
szönhetően – átköltözhetett a vérvételes labor egy tágasabb váróval is rendelkező, 
szomszédos helyiségbe. Ott egyszerre tizenöten tudnak a védőtávolság betartásá-
val fűtött helyen várakozni, így senkinek sem kell majd hosszú időn át az udvaron 
fagyoskodnia, mint korábban. 

Bizottsági határozat
A munkatársak javaslatát meghallgatva, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság döntött egy síkképernyőjű televíziókészülék beszerzéséről, melyet az 
új vérvételes labor várójában, a páciensek egészségügyi tájékoztatására hasz-
nálhatnak.

Az új labor felsőgödi épülete
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ALAPSZOLGÁLTATÁSI KISOKOS 

Idősellátás, gyermek- és családvédelem
Lenkei György, a SZELB elnöke is részt vett az egészségügyi 
kerekasztal megbeszélésen. Lapunknak úgy nyilatkozott, hogy 
korábban is mutatkozott igény a gyakran felmerülő lakossági kér-
désekre választ adó, közérthető tájékoztatóra, a kerekasztal pedig 
jó apropónak bizonyult ennek összeállítására. Ezért egyeztetett a 
gödi háziorvosokkal, hogy elkészülhessen egy mindenki számára 
érthető információs anyag – melyet az alábbiakban közlünk:

– Mi a teendőm, ha az iskolás gyermekem osztálytársának 
vagy közvetlen családtagjának pozitív lett a koronavírus 
tesztje?

Otthon marad, megfigyelés, gyermekorvostól véleménykérés.

– Mi a teendőm, ha csak évfolyamtársának vagy közvetlen 
családtagjának lett pozitív a koronavírus tesztje, és csak 
a folyosón találkoztak a gyerekek, nem is beszéltek egy-
mással?

Megfigyelés, tünetek jelentkezése esetén gyermekorvosi 
konzultáció.

– Mi a teendőm, ha a közvetlen családtagom lett pozitív, de 
a gyermeken, magamon semmilyen tünet nem jelentkezett 
eddig?

További intézkedésig otthon marad, járványügyi karantén.

– Mikor lehet munkába menni ismét?

Szoros kontaktoknál a rendeletek szerint 10 nap járvány-
ügyi megfigyelés után, ha nincsenek tünetei, akkor mehet 
újra dolgozni. Igazoltan fertőzött, vagy COVID-tüneteket 
mutatóknál a fertőzés igazolása vagy a tünetek kezdetétől 

legalább 10 nap elteltével, ha előtte legalább 3 napig láz-
talan és légúti tünetei sincsenek.

– Mikor és milyen módon adhat a gyermekorvos egész-
séges igazolást, amivel a gyermek biztonságosan mehet 
ismét közösségbe?

A gyermekorvos dönt róla legalább 3 nap tünetmentesség 
után.

– Mikor érdemes koronavírus-tesztet végeztetni?

Ha az akut fertőzöttséget-megbetegedést vagy a korábban 
kezdődött, vagy lezajlott betegséget kell igazolni.

– Mit mutatnak meg a különböző tesztek?

PCR- teszt: orr-garat nyálkahártyáról levett váladékból a 
vírus RNS örökítő anyagát mutatják ki. A másik csoport a 
vérből a vírus ellen termelődött ellenanyag kimutatására 
szolgál. Ezek alkalmazását az orvos-szakember ismeri, és 
aszerint választ, hogy a betegség melyik szakaszában tör-
ténik a vizsgálat.

– Milyen téves információk keringhetnek a köztudatban?

Sajnos sok. Védőoltás-ellenesség, maszkviselés félrema-
gyarázása, óvintézkedések kiforgatása. A járvány jelenlegi 
szakaszában a megelőzés nagyon fontos. Ehhez nincs 
másra szükség, mint a gyakori, alapos kézmosásra, fertőt-
lenítésre, zárt helyeken és tömegben a maszk viselésére, 
ill. a legalább másfél méteres védőtávolság megtartására. 
Amikor ezeket az óvintézkedéseket betartjuk, saját ma-
gunk mellett mások egészségének megőrzéséhez is fele-
lősen állunk.

Megelőzés 
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság kezdeményezésére 09. 21-től 
a Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek 
számára érintésmentes kézfertőtlenítő ket 
helyeztek ki. A járványveszély fokozódá-
sára való tekintettel a nagy forgalmú osz-
tályokon az ott dolgozók és az ügyfelek 
védelmében plexi elválasztókat építettek 
ki. A bizottság fölkérésére a jegyző elren-
delte, hogy az épületbe érkező ügyfelek 
testhőmérsékletét mérjék meg, és csak 
kézfertőtlenítés után, maszkban szabad 
belépni. 

Tájékoztató

EGÉSZSÉG

Az Alapszolgáltatási Központ folyamatosan segíti a 
rászoruló gödi lakosokat. Az alábbiakban közzétesszük 
azokat a szolgáltatásokat és elérhetőségeket, amelyek 
alapján szükség szerint bárki fordulhat a szakemberek-
hez. Az igénybe vehető segítségnyújtások java része jár-
vány- és veszélyhelyzet idején is működik.

Szociális étkeztetés

Ügyintéző: Szajbert Dóra, T.: 06 20 522 3339

A rászorultaknak sávos térítési díj ellenében (a maximális mérték 
házhoz szállítással 600 forint/adag) a legalább napi egyszeri meleg 
étkezését tudják biztosítani. Leginkább idősek, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, hajléktalanságuk miatt önellátásra képtelen szemé-
lyek vehetik igénybe - különös esetekben hétvégén is - a szolgáltatást. 

Házi segítségnyújtás

Ügyintéző: Kunvári Krisztina, T.: 06 20 491 2410

A szolgáltatást igénybe vevőket saját lakókörnyezetükben az önálló 
életvitel fenntartásában segítik. Mindez magában foglalja a szociá-
lis segítést, személyi gondozást, azaz háztartási munkákban, tisztál-
kodásban, bevásárlásban, ügyintézésben nyújtott támogatást is. A 
szolgáltatás térítési díjas, ami 450 forintos óradíjat jelent. Az otthon 
nyújtott szolgáltatásokhoz tartozik a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás is, mely egy segélyhívó készülék átadását jelenti, mellyel az 
ügyeletes gondozó elérhető, és probléma esetén a segítségnyújtás 
azonnal megkezdhető, szükség esetén pedig további egészségügyi 
vagy szociális ellátás kezdeményezésére is lehetőség nyílik. A nyak-
ban hordható vészjelző és a jelzőrendszer otthoni egysége kihelye-
zésének napidíja 100 forint. Jelenleg 40 fő jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtása megoldható.

Idősek nappali ellátása

Ügyintéző: Gyuris Irén, T.: 06 27 532 136 

Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevőknek szociális, egészségügyi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgálta-
tást nyújt, közösségi programokat szervez. A max. 1200 forintos napi 
térítési díj fejében háromszori étkezést, masszőrt, gyógytornászt, pe-
dikűrt, fodrászt is biztosítanak az ellátottak részére, akiknek a klubba 
való napi eljutását kisbusszal oldják meg. Heti öt napon keresztül, napi 
nyolc órában mintegy 30 főt tudnak ilyen módon ellátni.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyintéző: Sokhegyi Györgyi, T.: 06 20 405 7576

A családokban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 
gyermekek gondozásában és ellátásában segítenek. Összehangol-
ják az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését, 
szükség szerint megbeszéléseket szerveznek. Segítik a válsághelyzet-
ben lévő várandós anyákat. A családban jelentkező esetleges nevelési 
problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítésére szabadidős 

és közösségi programokat szerveznek. Indokolt esetben környezetta-
nulmányt készítenek, és javaslatot tesznek hatósági intézkedésekre. 
Térítésmentes szolgáltatásaik között gyermekpszichológus, család-
terapeuta, jogsegély-szolgálat, mediáció és kapcsolat-felügyelet is 
megtalálható.

Helytállás a veszélyhelyzet idején 
A járvány miatt márciusban be kellett zárni az idősek nap-

pali ellátását biztosító klubot, ám részben őket, ill. minden 
olyan 70 év feletti lakost, aki kérte, el kellett látni az ottho-
nában. Az Alapszolgáltatási Központ vezetője összefog-
lalta a tapasztalatokat.

A munkatársakat át kellett csoportosítani javarészt az ebédki-
szállításokhoz, hogy a megnövekedett igényeket ki tudjuk szolgálni 
– mondta Tóth Ildikó. Segítettük az időseket bevásárlással, gyógy-
szereik kiváltásával, csekkjeik befizetésével. Az ügyfélkörünkben lévő 
családjainkat is figyelemmel kísértük, ahol a járványhelyzet miatt 
problémák léptek fel, ott igyekeztünk a megfelelő ellátást biztosítani. 
Mire lecsengett az első hullám, az első nagy roham, már nyár volt és 
megkezdtük a táboroztatást. Hat héten át tudtuk a rászoruló gyerekek 
felügyeletét, étkeztetését, programjait, élményeit biztosítani a Huzella 
Iskolában. 

Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, sok tragédiát láttunk, a kol-
légáim rengeteg agresszióval találkoztak, amelyet az ellátottjaink 
félelemből, vagy ismeretek hiányában rájuk zúdítottak. A gyerekek tá-
boroztatása sem könnyed feladat, de ebből mindnyájan töltekezünk lel-
kileg. Egyrészt, mert azokkal a srácokkal, akikkel csak futólag, esetleg 
egy eljárás során találkoztunk korábban, ennyi idő alatt megismerjük 
egymást, kiépül a bizalom, kötődés. „Bók-bödönben” üzentünk egymás-
nak, ezek az írások örök emlékek mindannyiunknak. Régi táborosaink 
segítőként járnak vissza, kiderült, hogy az akkor kapott üzeneteket 
ők is a mai napig őrzik, és rengeteget jelent nekik az a szeretetteljes 
elfogadás, amit a táborok során megéltek. Erőt ad továbbá, hogy – a 
sokszor létszámunkhoz képest hatalmas feladatokhoz – mindig első 
szóra kapunk segítséget, akár az önkormányzathoz, akár helyi vállalko-
zókhoz, civil szervezetekhez, magánszemélyek hez fordulunk. Így lett a 
pan  dé mia miatt ózonos levegő-fertőtlenítőnk mindkét telephelyünkön, 
érin tés mentes fertőtlenítőszer-adagolóink, fertőtlenítőszereink, masz-
kok – még kézzel varrott is –, arcpajzsok, kesztyűk is rendelkezésünkre 
állnak. Ha egy ellátottunk nehéz helyzetbe kerül, órák alatt tudunk kór-
házi csomagot, ruhaneműt, pár nap alatt háztartási cikkeket juttatni neki 
a kialakult együttműködő partnerhálózatnak köszönhetően. 

Amint lehetett, újra megnyitottuk az Idősek Klubját is, hiszen a be-
zártságból, egyedüllétből nagyon vágytak már közösségbe az idő-
seink, és a családjaik számára is nagy segítség, hogy biztos helyen 
tudják őket, amíg dolgoznak. Nagyon vigyázunk a magunk, család-
tagjaink és az ellátottjaink egészségére. Aki beteg, az otthon marad, 
jellegzetes tünetek esetén teszteltetünk, mindenképp el szeretnénk 
kerülni, hogy esetleges gócponttá váljunk. Lemondunk a nagyobb 
tömeget feltételező programokról, elővigyázatosak vagyunk, hogy 
segíthessünk továbbra is mindenkinek, aki rászorul. A fent mega-
dott telefonos elérhetőségek mellett engem is kereshetnek probléma 
esetén a 06 20 563 8955-ös számon – fejezte be tájékoztatóját a 
központ vezetője.

V. Pálfai Kinga
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Olvasóink bizonyára emlékeznek arra, hogy 2019 máju-
sában az önkormányzat a hajdani golfpálya jövőbeni hasz-
nosítására ötletpályázatot írt ki. Annak rendje és mód ja 
szerint a beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékelte, 
és tavaly szeptemberben eredményt is hirdettek. Az érdek-
lődők a pályázatokba bepillantást nyerhettek a város hon-
lapján, de jogosan merül fel a kérdés: mi történt azóta?

A bírálóbizottság tagjai közül Hubayné dr. Horváth Nóra Gödön 
élő okl. táj- és kertépítész, PhD, a Szent István Egyetem docense az 
eredményhirdetést követően felajánlotta a városnak, hogy a soron 
következő tervezési műhelygyakorlatuk keretében koncepcióter-
vet készítenek az érintett területre. Ennek értelmében oktatótársa-
ival és végzős mesterképzéses tájépítész hallgatóival a pályázati 
ötletek felhasználásával, tovább gondolásával kidolgoznak egy 
olyan koncepciót, amely már közelebb viheti az önkormányzatot 
a megvalósítás irányába. Ez a munka idén ősszel az önkormány-
zattal egyeztetett módon meg is kezdődött. Ámde érdemes lenne 
először összefoglalni, hogy milyen, a lakosságtól érkező pályázati 
anyag állt össze, azok ismeretében mit tartanak hangsúlyosnak 
az itt élők és a szakemberek. Ehhez Hubayné dr. Horváth Nóra 
értékelő gondolatainak kivonatát adjuk közre:

Jelentős számú, szakmai szempontból is értékelhető értékes 
ötlet, fejlesztési elképzelés született. A dokumentációk nagy ter-
jedelme (összesen 203 oldal, valamint 19 db tervlap) jelzi, hogy a 
téma mennyire a lakossági és szakmai figyelem középpontjában 
áll. A pályázatok bevezetőiből kiderül, hogy a pályázók között van 
gimnazista baráti társaság, helyi civil szervezet, magánszemély és 
sejthetően több szakember is. Alapvetően három jól elhatárolható 
fejlesztési irány jelenik meg a pályázatokban: 
•  Az első csoport, mint leendő városi közparkként tekint a golf-

pálya területére, és kisebb-nagyobb intenzitású rekreációs célú, 
funkcióbővítő fejlesztésekkel, de jelentősebb beépítések nélkül 
képzeli el a golfpálya sorsát (a pályázatok 64%-a). 

•  A második csoport a golfpályán található védett természeti érté-
kek megőrzését, rehabilitálását, bemutatását, szakszerű kezelé-
sét tekinti elsődlegesnek, és elutasítja a beépítést és fejlesztést 
a jelenlegi funkciók megtartása mellett (21%). 

•  A harmadik csoport elképzelései a védett területek jelentős be-
építését, összetett sport-konferencia-rendezvény célú fejlesz-
tését irányozzák elő a védettség figyelmen kívül hagyásával (a 
pályaművek 15%-a). 
A leggyakrabban megfogalmazott fejlesztési célok a pályázatok-

ban: védett kíméleti terület, közösségi tér, pihenőhely, sétautak, fu-
tópálya, tanösvény, kilátó, kutyafuttató vagy akadálypálya, piknikező 
hely, kültéri fitness- vagy tornapálya, játszótér, vasút újrahasznosí-
tása, híd, tavak vízfelületének hasznosítása, mosdók, mezítlábas  
ösvény, mini golf- vagy métapálya, napozóstég, szökőkút, arboré-
tum, sövénylabirintus, WIFI-pontok, szabadtéri tanterem stb. 

A pályaművek csaknem mindegyike a helyi lakosságot jelöli meg 
fejlesztési célcsoportként, nem törekszenek a távolabbról érkező 
turisták igényeinek kielégítésére. A beérkezett pályaművekből jól 
érzékelhető, hogy mi adja Göd és a láprét környékének azonos-
ságát. Kirajzolódik a lakosság Gödről és a golfpályáról alkotott 
eszményképe: a város középpontja és zöld tüdeje, lehetséges kö-
zösségi tér, védett láprét, római kori emlékek, Erzsébet királyné 
(Sissi) emléke, golfpálya-, Kincsem-lovas múlt. Felmerült a pá-
lyaművekben néhány figyelemre méltó kérdésfelvetés, pl. a terület 
átminősítése zöldterületté, valamint a szomszédos Összekötő út 
túloldalán lévő teleksor fejlesztési területként történő kezelése 
(pl. új városközpont, közintézmények, játszótér stb. létesítése 
céljából). A tervpályázatra beérkezett művek kiválóak a golfpálya 
tovább tervezése céljából a tervkoncepció megalapozására, az 
igények előzetes tisztázására, a tervezési program előkészítésére. 

Az ötletpályázat sikere és a beérkezett elképzelések többségé-
nek megalapozottsága bizonyítja, hogy Göd lakóit érdemes ebben 
a formában bevonni a közösségi tervezésbe – eddig a kivonat.

A pályaművek kiértékelésére és a pályázatokban megfogal-
mazott hasznosítási javaslatok „összegyúrására” vállalkoztak a 
tájépítész hallgatók a terület természeti értékeinek megőrzését 
kiemelt célként tekintve. Október közepére elkészül az Egyetem 
hallgatóinak és oktatóinak több hetes munkája eredményeképp a 
koncepcióterv, melyet bemutatnak a Városházán. Lapunk a követ-
kező számában beszámol a fejleményekről.

GK

Lakossági ötletpályázat – és annak utóélete

Zöldfelület-karbantartás

1960 körül telepítették a Szakáts-kertben azokat a kanadai nyárfákat, 
amelyek közül több kidőlt az augusztus 29-ei viharban. Nem csoda, 
hogy kidőltek: az idős fák már régóta vágásérettek. A tóhoz vezető 
út mellett álló nyárfák a rézsűben csak egyik oldalon növeszthettek 
gyökeret, hiszen a másik oldalon gyökereik a semmibe lógnának, így 
a fáknak az egyik oldalukon nem volt és a még állóknak ma sincs a 
földben támasza. Ez volt a kidőlés közvetlen oka is: a délről érkező 
szélnek nem állhattak ellen, hiszen éppen délen nem volt gyökerük. 
Ágaik az elmúlt években kisebb szeles időben is gyakorta letörtek és 
harminc-negyven méteres magasságból zuhantak le az útra. 
A fák kivágása most lehetőséget nyújt arra, hogy az elvadult és tájide-
gen fafajokkal benépesült Szakáts-kert újra telepítését átgondoljuk. 
Érdemes lenne őshonos, ideillő fafajokkal benépesíteni. – Ebben a 
Búzaszem Iskola szívesen segít, hiszen 2008-ban már egy akkori pályá-
zattal több mint száz őshonos fát ültettünk el a kertben – nyilatkozta 
Horváth Szilárd iskolaalapító.
– Ez egy nagyobb lélegzetvételű terv – mondta el lapunknak Giczy B. 
Zsuzsanna, a város új főkertésze. – Az érintett területre tíz évvel eze-
lőtt készült egy tanulmányterv, miután a kanadai nyárfák élettartama 
30-40 év, ezek a koros fák bizony régóta vágásérettek. A Szakáts-kerti 
fákhoz végül a vihar előtt senki sem nyúlt hozzá, a kialakult helyzet 
miatt viszont egy több évre elhúzható munkafolyamatot (kezelés, 

vágás, csere) most részben két 
hét alatt kellett elvégezni, az élet-
veszély elhárítása miatt. Csak a 
szerencsén múlt, hogy eddig nem 
történt emberi sérülést, vagy éle-
tet követelő baleset, de az anyagi 
kár jelentős: megsemmisültek a horgászállások a tó körül, sérült a 
halőrház és a Búzaszem Iskola teteje, romba dőlt a kerítés, és az is-
kola udvarán felállított jurtát is a földdel tette egyenlővé két rádőlt fa, 
s sérült a környező faállomány is.
Az egész várost megtépázó vihart követően a Szakáts-kertben csak-
nem 30 koros fát kellett kivágni, és sok másikat kezelni: ritkítani 
és visszavágni. Az újra telepítés tervezése elindult, egy ártéri tölgy- 
kőris-szil ligeterdő-elképzelés szerint, szakmai vezetés mellett, er dész 
bevonásával.
 A körzet képviselője a légzuhatag másnapján egyeztetett az intéz-
mények vezetőivel, hiszen több iskola, óvoda udvarán is dőltek ki fák. 
Vajda Viktória az interneten közzétett összefoglalójában leszögezte: 
– Ha hosszú távra gondolkozunk, fenntartható szemlélettel, akkor 
mindenféleképpen be kell látnunk, hogy az invazív kanadai nyárfákat 
őshonos, ellenálló, hosszú élettartamú, erős, rugalmas, viharálló fákkal 
kell helyettesítenünk a jövőben.

 V. Pálfai Kinga

Októberben az önkormányzat is-
mét meghirdette az őszi faültetési 
akciót, melyről a város honlapján 
tájékoztatta a lakosságot. Azok a la-
kosok igényelhettek közterületre ül-
tethető fákat, akik vállalták, hogy az 
ültetést követő három évben gond-
ját viselik a kiültetett csemetéknek. 
Nekik és azoknak, akik egyébként 
ősszel faültetést terveznek, hasznos 
lehet az alábbi útmutató.

Ültetési és gondozási útmutató 
Az ültetési távolság általánosságban legalább ugyanannyi, mint a 
kifejlett fa szélessége, körülbelül 4-7 méter. A földlabdás fát a le-
hető leghamarabb el kell ültetni, addig nedvesen kell tárolni hűvös, 
árnyékos helyen. A fa koronáját tiszta, éles metszőollóval, lehető-
leg közvetlenül egy kifele néző rügy felett felére vissza kell vágni. 
A fa helyét, majd körülötte az ültetőgödör területét ki kell jelölni. A 
gödör mérete legyen legalább másfélszer szélesebb a földlabda 
átmérőjénél, és 20-30 cm-rel mélyebb annak magasságánál. 

Szükséges anyagok facsemeténként: 
10 kg komposztált szerves trágya, érett komposzt; 2 db 2,5 m hosz-
szú fakaró; 1 cm széles kötözőanyag, jutaszövet.

Életveszélyes fák a Szakáts-kertben

Faültetési és gondozási útmutató Az ültetés menete:
A trágya kétharmadát lapátoljuk be a gödörbe és keverjük össze 
ugyanannyi földdel. Helyezzük a fát a gödör közepére. Vigyázzunk, 
hogy fa kérgét ne sértsük meg se rakodáskor, se a lapátolással, 
a kéreg sérülése akár a növény pusztulásához is vezethet! Több 
irányból ellenőrizzük, hogy a fa törzse függőlegesen áll-e. Helyez-
zük be a karókat függőlegesen a fa két oldalára, és kezdjük el visz-
szatöltetni a porhanyós földet a földlabda köré. Taposással, ill. 
öntözéssel folyamatosan tömörítsük a talajt, amikor már majdnem 
feltöltöttük a gödröt, alaposan öntözzük be, majd a földet keverjük 
össze a maradék trágyával és kupacoljuk a fa törzse köré. A fát 
a korona alatt rögzítsük a karókhoz úgy, hogy közben ne sértsük 
meg a kérget. Végül borítsuk be a fa törzsét jutaszövettel. Ez meg-
akadályozza, hogy a fiatal fák törzse fagykárt szenvedjen, vagyis, 
hogy a napos és az árnyékos oldal közötti hőmérséklet-különbsé-
gek miatt hosszanti repedések keletkezzenek rajta, melyek nagyon 
rossz hatással vannak a nedvkeringésre.

Gondozás:
Az ősszel ültetett fát a fagyokig legalább hetente egyszer locsolni 
kell, kivéve, ha az időjárás nagyon csapadékos. Tavasszal a felku-
pacolt földet húzzuk el a törzstől, és alakítsunk ki fatányért, mely 
segíti a csapadék- és öntözővíz megtartását a fa körül. Tavasztól 
őszig legalább hetente 2-3-szor, nyáron, ill. aszályos időben pedig 
akár naponta is alaposan locsoljuk meg. A begyökerezési folyamat 
akár 1-2 évig is eltarthat. 
További segítségért írhatnak a fokertesz@god.hu e-mail címre.
Kívánjuk, hogy sokáig örömüket leljék a kiültetett fában!

Göd Város Önkormányzata
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Az elmúlt hónapokban is sikerült tennünk a közössé-
gért és a hátrányos helyzetű családokért.

Az Oázis lakóparkban tűzkárt szenvedett családok számára 
670 000 Ft-ot tudtunk átadni, mely összeg egy része a lakos-
ság összefogásának eredménye, másik része a Danyílova  
Galína hegedű-, és Bartos Csaba csellóművészeknek köszönhető 
piac koncert bevétele, valamint a Boldogságcseppek Alapítvány 
hozzájárulása volt. A gyűjtés jelenleg is fut. Az adományokat 
számlaszámunkra, Adomány - Oázis tűzkár-jeligére várjuk.

Lóránt jeligére érkezett az a 110 000 Ft, mellyel a hajléktalan férfi 
albérleti díját, ezzel az újrakezdés lehetőségét sikerült megterem-
teni az összefogás erejével. Lóránt történetét a Boldogságcsep-
pek felületein elolvashatják. Ez a gyűjtés befejeződött, köszönjük 
a felajánlásokat!

Gödi, nyugdíjas tanárnéninket régóta támogatjuk. Most is szeret-
nénk felhívni a   figyelmet kilátástalan helyzetére, melyben lakása 
forog kockán. Adósságának rendezéséhez kért segítséget a lakos-
ságtól. Számlaszáma megtalálható oldalainkon, de támogatásá-
hoz az Adomány – tanárnéni-jelszó használatával lehet utalni.

Születése óta támogatottjaink között szerepel az a kisfiú, aki szá-
mos rendellenességgel született. Állapota gyönyörűen javul. Szá-
mos műtéten van túl, mosolyog és gyönyörűen fejlődik. Családja 
boldog, ám az anyagi nehézségeik továbbra is fennállnak, támoga-
tásunkat továbbra is igénylik. Az Adomány – Cseppbaba-jelszóval 
tudnak a gondjaikon enyhíteni.

Támogatható családunk továbbá a Kisnémedi család, akik áramel-
látás nélkül maradtak egy kisbabával. Hátralékuk rendezéséhez 
kértek segítséget. A család kérése felületeinken olvasható. Esetük-
ben az Adomány- Kisnémedi család-jeligét használják!

Időszerűen támogatható családjainkról szóló leírások, ill. a támo-
gatáshoz szükséges jelszavak megtalálhatóak a Boldogságcsep-
pek Alapítvány facebook-oldalán. Hálásan köszönjük azokat a   
felajánlásokat is, melyekkel alapítványunk fenntartását, működé-
sét és fejlődését tudjuk elősegíteni.

Alapítványunk rendszeresen árverez el adományként beérkezett 
könyveket, játékokat, dísztárgyakat, eszközöket. A befolyt adomá-
nyokat havi rendszerességgel egy-egy megszorult család/személy 
részére ajánljuk fel, vagy alkalmi segítségkéréseket finanszírozunk 
belőle.  Árveréseinket figyelemmel kísérhetik ill. ajánlatot tehetnek 
a Boldogságcseppek Alapítvány – Charity shop csoportban. Szere-
tettel látunk mindenkit felajánlóként vagy licitálóként.

Pénzadományok gyűjtésén kívül tárgyi támogatást tudtunk nyúj-
tani számos helyi családnak, de rendszeresen szerzünk örömet 
egy helyi óvodának és sportegyesületnek is. Örömmel fogadjuk 
tehát a jó állapotú, hiánytalan játékokat, mesekönyveket, sportsze-
reket. Hetente küldtünk csomagokat rászoruló családok részére. 
Ezekbe a   csomagokba ruhanemű, használati eszközök, játékok, 
könyvek kerültek, a család kérésének megfelelően.

Nagyobb mennyiségben sikerült ruhaadományt juttatnunk Tunyog-
matolcsra, Romhányba, Rimócba, Erkre, Szárazdra, Mér községbe 

valamint Diósjenőre a rászoruló családok számára. Hálásan kö-
szönjük a szállítást Benyó Zsuzsának, alapítványunk titkárának, 
Kocsis Györgynének, alapítványunk önkéntesének, a vácdukai 
Csepp-pont vezetőjének és Takács Ferenc börtönmissziós lel-
késznek. Rendszeresen támogatjuk ruhaneművel az Oltalom Ka-
ritatív Egyesület óvodáját és hajléktalan szállóját, ill. egy vidéki 
anyaotthont. 

Mindezt nem tudnánk megvalósítani a lakosság és a helyi civil szerve-
zetek, vállalkozók felajánlása nélkül. Köszönjük a Gödi Öko Klubnak, 
hogy immár második alakalommal támogatta alapítványunkat ener-
giatakarékos led-izzókkal, hogy azokkal környezettudatos módon 
csökkenthessük egy-egy család energiaköltségét. Erre eddig két csa-
lád teljes háztartásában nyílt módunk. Szintén köszönettel tartozunk 
a gödi pékségeknek, amelyek rendszeres péksütemény adományaik-
kal támogatják munkánkat, illetve annak a vállalkozásnak is, amelyik 
egy családunk mindennapi ebédjét oldja meg hónapok óta.

Alapítványunkkal kapcsolatos minden információ megtalálható 
honlapunkon és facebook- oldalunkon. Továbbá szeretettel lá-
tunk mindenkit a kifejezetten gödieknek szóló Boldogságcseppek 
Csepp-pont Göd facebook-csoportban.

Továbbra is minden Csepp számít és minden Cseppnek helye van 
nálunk!

BCSA

Csepphírek
Augusztus 28-án a Boldogságcseppek Alapítvány szer-

vezésében rendezték meg a Karitatív Kerekasztal első 
ülését.  A Városháza nagytermébe meghívták a Polgár-
mesteri Hivatal érintett munkatársait, a helyi szociális te-
rület szakembereit, az oktatási és nevelési intézmények 
megbízottjait, ill. a   jótékonysági tevékenységet is végző 
civil szervezetek és csoportok képviselőit.
– Az összejövetel célja az volt, hogy építő, ugyanakkor baráti pár-
beszédet alakítsunk ki a résztvevők között, mely által mélyebb 
betekintést nyerhetnek egymás munkájába, és lehetőség nyíljon 
hatékonyan támogatni egymást meglátásaikkal, javaslataikkal, 
problémafelvetéseikkel – nyilatkozta lapunknak az esemény egyik 
szervezője, Kiss Mónika.

A részvevők bemutatkozását követően a hatékony együttmű-
ködés és kommunikáció további módszereiről esett szó. Szóba 
kerültek a SZEM (Szomszédok egymásért) mozgalom helyi meg-
valósításának lehetőségei. Az eseményről készült feljegyzés ol-
vasható a Boldogságcseppek Alapítvány honlapján is.
– Terv szerint e kerekasztalt negyedévente megrendezik. Alkalman-
ként egy-egy téma részletes körül járásával, szakemberek bevoná-
sá val és a helyi lehetőségekre, megoldásokra összpontosítva 

igyek szünk közelebb hozni egymáshoz a segíteni tudókat. Reméljük, 
együtt összetettebben tudjuk szemlélni a felmerülő nehézségeket, 
ezáltal képesek leszünk többet, jobban, hatékonyabban segíteni!  
– mondta Kiss Mónika.

Következő megbeszélésüket novemberre tervezik. Jelentkezé-
seket, javaslatokat meglátásokat örömmel fogadnak a karitativ-
kerekasztal@gmail.com címen.

BCSA

A COVID-19 világjárvány a Gödi Rotary Klub életét is 
gyökeresen megváltoztatta. Az év elején tervezett prog-
ramok mindegyike elmaradt és a klub összejövetelei az 
online térbe kerültek át hosszú hónapokra.
A tagság számára fontos volt, hogy lehetőségeihez képest segít-
sen azokon, akik a járvány miatt hirtelen nehéz helyzetben találták 
magukat.  A klub saját forrásából, a tagok egyéni hozzájárulásá-
ból és az országos Rotary-szervezettől kapott támogatásából si-
került több tervet is megvalósítani. Így a járvány első hullámában 
az egyik helyi patika támogatásával, a klub költségvetéséből 64 

Béres Csepp- és C-vitamin 
csomagot állítottak össze. 
Az adományt a klub elnöke, 
Mácsai Zsolt adta át az 
Alapszolgáltatási Központ 
vezetőjének, hogy így meg-
kaphassák a nehéz sorsú, 
otthonápolásra szoruló 
idős gödi emberek.

A szervezet laptopok ado-
mányozásával nyújtott 
segítséget gödi általános 
iskolák számára, hogy esz-
közzel nem rendelkező diá-
kok is részt tudjanak venni 
a digitális oktatásban.

Egy sokgyermekes családon segítettek azzal, hogy a klub kifizette 
az áramszámlájukat. Így nőtt az esélye annak, hogy a gyerekek 
részt tudjanak venni az iskolával való kapcsolattartásban és a táv-
oktatásban.
A vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök, felszerelések 
adományozásával segítették az iskolákat és a Sződligeti Viktor 
Speciális Otthont (fotónkon).
A klub évenként választ új elnököt, idén nyáron Pölczman Ákos 
vette át az ezzel járó feladatokat. Az elmúlt hetekben is akadt 
bőven tennivaló. – A nyár végi vihar okozta károk eltakarításában 
vettünk részt, kétkezi munkával. Klubunk tagjai kidőlt fák eltaka-
rítását, azok felaprítását és rászoruló családok számára történő 
elszállítását vállalták. Az ősz beköszöntével a járvány is új kihívá-
sokat jelent sok területen Göd életében. Ezekhez szerettünk volna 
segítséget nyújtani a meglévő forrásainkból: érintésmentes test-
hőmérséklet-mérőket szereztünk be és juttattunk gödi általános 
iskolák, szakszolgálat, bölcsődék és óvodák számára – mondta el 
lapunknak az elnök. VPK

A Gödi Rotary Club idén több mint 1 300 000 forinttal segített 
a rászorulókon. Ha támogatni szeretné tevékenységünket, a 
közlemény rovatban „adomány” megjelöléssel várjuk a fel-
ajánlásokat banki átutalás formájában erre a számlaszámra: 
10403253-50526875-77711009.

Karitatív Kerekasztal

Segítség - a Gödi Rotary Club jószolgálati tevékenysége a járványhelyzetben

FELHÍVÁS

Együttműködés

Fotó: Bokor Ádám

Fotó: Bokor Ádám
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KÖZÉLET

Színek, illatok, zamatok, történetek. Bemutatjuk a 
terme lői piacot. II. rész: Napsugaram Natúrpatika

Természetes kozmetikumok Gödről

Adva van egy gyógyszerész és egy vegyész – közös vonásuk a mi-
nőségi alkotásban meglelhető örömök felismerése, legyen szó nép-
táncról, népdaléneklésről, vagy természetes bőrápoló termékekről. 
– A kézműves műhelyt azzal a céllal hívtam életre 2014-ben, hogy 
főként növényi eredetű alapanyagokból természetes finomkozme-
tikumokat készítsek – kezdte a bemutatkozást Dr. Zdenkó Ágnes.  
– Kezdetben a receptúrák elkészítésével foglalkoztam, az alapokat  
gyógyszerész végzettségemnek köszönhetem. Ehhez társult a 
ter mészetes anyagok és a kézművesség iránti érdeklődésem. A 
fejlesztések során megérlelődött a gondolat, hogy a gyártási folya-
matokat környezettudatos módon, a legkisebb ökológiai lábnyom 
hátra hagyásával szeretném véghez vinni. Így adta magát az is, hogy 
az alapanyagok többségét hazai termelőktől igyekszem beszerezni. 
– Tavaly társultam Ágihoz – vette át a szót Huszti Katalin vegyész. 
– Az én szakterületem a minőségirányítás, így elsősorban a gyártás 
fizikai és dokumentációs környezetének kialakításában tudtam ki-
teljesedni.  Az ÁNTSZ által engedélyezett gyártó műhelyben készült 
kozmetikumok a szakhatóság által elismertek. De be kell valljam, 
természetesen a termékek saját kezű készítése a legjobb feladat, 
ami nekem is az alkotás izgalmát jelenti.

– A Termelői Piacon a szeptembertől jelen vagyunk – tette hozzá 
Zdenkó Ágnes. – Jó személyesen találkozni azokkal, akik csak a 
webáruházunkon keresztül ismertek eddig bennünket. Igyekszünk 
alkalmazkodni az évszakhoz és a különféle bőrtípusokhoz kínála-
tunkkal. Így válogathatnak a vásárlók a kézműves – csokoládés, 
mézes, körömvirágos vagy épp szenes – szappanok, testvajak, kré-
mek, arcápoló termékek széles választékából. A termékeink ható-
anyagai között egyebek mellett megtalálható az aloe vera, avokádó, 
a kókusz, homoktövis- és sárgabarackmag, valamint a mandulaolaj, 
hialuronsav és shea vaj is. A járványos időszakban az alkohol tar-
talmú kézfertőtlenítők folyamatos használata indokolt, de sokaknak 
alaposan kiszárítja kezének bőrét. Számukra gyógyír lehet terméke-
ink rendszeres használata, ahogy egy kedves vásárlónk visszajel-
zése is szól: „A krém, amit a bőröd megköszön!”

GK

PiacSarok

Mesélő gödi síremlékek #1: 
A Pázmány Péter 
utcai temető
A pozsonyi csata és a Szakáts kerti lagúna 

MEGHÍVÓ Séta az Ismerjük meg Gödöt 
Együtt csoport szervezésében

Időpont:  2020. november 07, 
  szombat, 14:00 – 16:00

Távolság: Kb. 1,5 km 

Gyülekezés: Göd, Pázmány Péter út, temető-
bejárat, parkoló (Hrsz.936).

A séta végén ugyan vissza lehet ide is érkezni, 
de aki gyalogosan érkezik, megtoldhatja a 
programot egy föveny sétával is, ha a Duna is 
úgy akarja, vagy a valamivel magasabban futó 
Svájci-sétányt is választhatja.  

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire 
becsüli a múltját, nézd meg a temetőit!” 

(Széchenyi István)

Mindenszentek kései gyertyalángjai és bó-
logató krizantémjai felett körbejárva meg-
idézünk néhány szép, szomorú vagy épp 
felemelő történetet, kezdve a temető helyen-
ként nagyon is viharos múltjával, és azzal, 
hogy a jó szerencsén túl mekkora szerepe volt 
néhány kitartó és leleményes helyi lakosnak 
abban, hogy ismét a békesség kertjévé válha-

tott a végső nyugalom helye. Szót ejtünk majd 
a hadisírgondozásról, védett sírokról, valamint 
kegyeleti szokásokról is, külföldi példákat is 
említve.  

Ezt követően elidőzünk kicsit a Pozsonyi Csata 
emlékművénél, majd a Szakáts-kerten át a par-
tig lesétálva fejezzük be a programot, tiszta, 
páramentes időt és alacsony vízállást erősen 
remélve.

Előkészületben: 
2020. december 06., vasárnap

Téma: Séta bölcsis-ovis gyerekeknek és 
szüleiknek – játszótértől játszótérig. A Mi-
kulás-sapiban vagy Krampusznak öltözve 
érkezők jutalmat kapnak. 

Kerekasztal-beszélgetést szervezett a Kismama Klub 
Göd Lázas fertőzések kisgyermekkorban címmel. Az 
alkalom, melynek a József Attila Művelődési Ház adott 
otthont, minden gödi, gyermeket nevelő család számára 
nyitott volt.
Dr. Szőke Henrik csecsemő- és gyermekorvos, antropozófus előa-
dását a résztvevők kérdései köré építette fel. Az édesanyák felve-
téseire válaszolva arról beszélt, hogy alapvetően a láz a szervezet 
normális reakciója, mely az immunrendszerrel együttműködve 
segíti egy-egy betegség leküzdését. A láz három szakaszában – 
az emelkedő, az elért és megtartott legmagasabb, ill. a csökkenő 
szakaszra  is részletes kísérési tanácsokat adott. Felhívta a váran-
dós, kisgyermekes anyák figyelmét arra, hogy a láz nem okvetlenül 
csillapítandó jelenség, meghatározott eseteken kívül a szervezet 
hatékony válasza a vírusok és baktériumok elleni küzdelemre, a 
gyógyulás és az immunrendszer erősödésének fontos kelléke. 
Külön kiemelte azokat a helyzeteket, amikor láz egy komolyabb 
problémát jelez: ilyen például 3 hónapos kor alatt minden alkalom, 
amivel azonnal orvoshoz kell fordulni. Wagner Andrea egészség-
fejlesztő gyakorlati bemutatót is tartott arról, hogy milyen módon 
és eszközökkel lehet megfelelően kísérni a lázas állapotot. A 
kerekasztal-beszélgetésen bemutatták azt az alkalmazást, mely 
szintén segítséget nyújthat a gyerekek, vagy más hozzátartozók 
testhőmérséklet-emelkedéssel járó betegségeinek kezelésében. 
A www.lazbarat.hu oldalról letölthető mobilalkalmazás mindenki 
számára térítésmentesen hozzáférhető.
A Kismama Klub Göd minden héten két délután kínál lehetőséget a 
várandósság és a kisgyermekes korszak idejét átélő nők, családok 
számára. Vezetője: Zöldi Tóth Andrea; minden fontos hírük megta-
lálható az azonos néven futó facebook-csoportjukban.

Ajánló
A következő kerekasztal-beszélgetés témája: Várandósság és az 
első hét év – holisztikus fogászati megközelítésben – előadók:  
Dr. Papp Huba, valamint Dr. Bán Marianna homeopata és antropo-
zófus fogszakorvosok, időpontja és helyszíne terv szerint: JAMH 
emeleti kiállítóterem, 2020. november 5. 10-12 óráig. Regisztráció 
szükséges a zoldi.toth.andrea@gmail.com emailcímen.

VPK

Tavasszal lapunkban 
be  mutattuk a Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetőjét 
azzal a céllal, hogy egy kis 
sorozatban a szerteágazó 
tevékenységeket is megismertessük. Ezúttal Melegné 
Steiner Ildikó gyógypedagógussal, logopédussal be-
szélgettünk a legkisebbekkel kapcsolatos feladatokról.
A korai fejlesztéssel foglalkozó szakmai csoport három hónapostól 
hatéves korig fogadja a gyermekeket. Gyermekorvos, neurológus, fül-
orr-gégész, vagy védőnő javaslatára, ill. a szülők megkeresésére vála-
szolnak tanácsadással, kognitív fejlesztéssel, megfigyelés alapján, a 
fejlődési skálát követve. Kijárnak a helyi bölcsödékbe is, és ellátják a 
rászoruló gyerekeket. Bálint Edina gyógypedagógus, tiflo-, szurdope-
dagógus (vakokkal, gyengén látókkal, ill. siketekkel és nagyot hallókkal 
foglalkozik); Schwenner Zsuzsanna és Fejes Erika pszichológusok, 
Petróczki Petra perinatális (születés körüli problémákkal és az ezek-
ből fakadó panaszokkal foglalkozó) pszichológus, valamint Kondákor 
Ágnes konduktor (egyéni és csoportos mozgásfejlesztés) végzik el 
a kisgyermekek vizsgálatát és kezdik meg a problémás terület(ek) 
fejlesztését, szükség esetén további szakorvosi véleményeket is be-
kérve. Az evési, alvási, ürítési gondokkal, megkésett kommunikációs 
vagy mozgásos problémákkal küzdő kicsinyek idegrendszeri vagy 
fizikai akadályoztatásában nyújtanak terápiás segítséget. 
– A korai fejlesztés meghatározó az egész későbbi életminőségre te-
kintve: minél előbb kezdik el a fejlesztést, annál nagyobb eséllyel lehet 
akár nyom nélkül felszámolni (ez függ a sérülés súlyosságától) a külön-
féle működési zavarokat. Ezek kezeletlenül az iskolai teljesítésben, ké-
sőbb pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is gátolhatják az 
egyént, míg a csecsemőkori kötődési zavarok később lelki elváltozáso-
kat okozhatnak. Az időben megkezdett terápiák gazdaságosabbak is: 
viszonylag kisebb befektetéssel megoldhatóak ilyenkor a problémák, 
melyek az idő előrehaladtával, görgetve, halmozódva jelentkeznek, és 
nagyobb terhet jelentenek az ellátásnak is, és a siker sem olyan bizo-
nyos. – mondta el Melegné Steiner Ildikó. A korai fejlesztéshez nem 
feltétlenül jelentkezés sorrendjében látják el a gyermekeket, hanem 
mérlegelnek a tünetek súlyossága alapján.

V. Pálfai Kinga

Láz – barát vagy ellenség? Korai fejlesztés

Szociális ügyek

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi bizottság 
szeptember 14-i ülésén döntött arról, hogy minden gödi 
újszülött egyszeri oltási támogatást kap. 
A 15000 forintos összeg orvosi javaslat, illetve kifizetett gyógy-
szertári számla bemutatása után kerül átutálásra. Az oltási támo-
gatás a 2020.09.15. után született gyermekek szüleit illeti meg, a 
gyermek egy éves koráig. 
A szülési támogatás a feltételeket teljesítőknek, valamint a Babafé-
szek minden gödi újszülött gyermeknek továbbra is jár. 

Kisgyermekesek támogatása

Egészség

Fotók: Kurdi Imre
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KULTÚRA
Búzaszem Iskola

Kárelhárítás és 
köszönetnyilvánítás
A Búzaszemben az augusztus 29-ei vihart követően, másnap el-
kezdték a rendrakást. Az iskolába járó szülők és gyerekek vasárnap 
felvágták az iskola területére dőlt fákat. A rönköket méteresre aprí-
tották, felhalmozták. Összejött vagy 20 erdei köbméternyi fa. Azóta 
annak egy részét a Búzaszem adta oda a rászorulóknak, másik ré-
szét pedig a Rotary Klubon keresztül juttatták el azoknak, akiknek 
segítséget jelent a fűtésben. A jurtát, amelyre a fa rádőlt, szeptem-
ber közepére építették újjá. A kerítés 30 méteres részen dőlt ki, ezt 
október elejére sikerült rendbe tennie az iskola közösségének.
A Búzaszem közössége nagyon hálás az alsógödi katolikus közös-
ségnek, hiszen a viharkárok elhárításáig, három héten keresztül a 
közösségi házban kapott helyet az egyik búzaszemes osztály. 16 
évvel ezelőtt ugyanott kezdődött a Búzaszem története, hat éven át 
járt oda egy osztály, így a hely ismerős volt a Búzaszem tanárainak.

H. Sz.

Klímastratégia kidolgozása és 
klímatudatossági szemléletformáló
programok megvalósítása Gödön 
KEHOP-1.2. 1-18-2018-00152

Gyerekek a klímavédelemért!
Göd Város Ön  - 
kormányzata klí - 
mavédelmi közle-
ke dési versenyt hir - 
de tett a gödi általános isko-
lások számára. A verseny mottója: 
Közlekedj klímatudatosan! volt. A verseny egy hétig tartott, mialatt 
minden nap lehetett szerezni egy-egy matricát, ha a tanulók környe-
zetbarát módon, – azaz gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel 
vagy telekocsival (egy autóban min. 4 ember) – érkeztek az iskolába. 
A matricákat bele kellett ragasztani a gyűjtő füzetbe és emellett egy 
klímatudatos közlekedési tesztet is meg kellett oldani. A helyes vá-
laszok betűjelének összeolvasásából a klíma szónak kellett kijönnie. 
A három gödi általános iskolából összesen 522 db gyűjtőlap érke-
zett vissza, melyből polgármester úr húzta ki a főnyereményként 
kerékpárt nyerő Cseszlai Dóra első osztályos tanuló nevét. A fődíj 
mellett számos kerékpározást segítő felszerelés került kisorsolásra.

Oktatás-nevelés

Huzella Tivadar  
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Pontveled program a Huzellában
Folytatódik az elem- és egyéb gyűjtés, eddig már 1 tonnányi ve-
szélyes hulladékot gyűjtöttek 2018 októbere óta az intézményben.  

 Továbbra is le lehet adni az elemeket, kisméretű akkumulátorokat 
(max. a laptop akku méretben), mobiltelefonokat, és az e-kütyüket 
– PDA, tablet, digitális fényképező, digitális kamera, GPS navigá-
ciós készülék, okosóra – és csak ezeket, mást nem vesznek át. A 
leadás után pontokat lehet gyűjteni, ehhez azoknak, akik ezután 
kezdik a gyűjtést, be kell regisztrálniuk a pontvelem.hu oldalra. Az 
összegyűjtött pontokkal tudnak vásárolni a pontboltban, vagy tud-
nak vele gazdálkodni (kamatoztatni, jótékonykodni...). Részletek 
a már előbb említett honlapon. A portára, a gyermek nevével, osz-
tályával feliratozott, becsomagolt leadott tárgyak után Bérczesné 
Leányvári Anikó tanárnő írja jóvá a pontokat. A járványhelyzet 
miatt a korábbi, szerda reggeli átvételi alkalmak megszűntek.

Piarista Iskola

Egy hónap után 
– a tanévkezdés kihívásai és örömei

– Nagyon vártuk az idei tanévkezdést, hiszen március óta nem talál-
koztunk teljes létszámban. Az indulást nehezítette, hogy az évnyitó 
előtti szombaton iskolánkat is megtépázta a vihar, de a kollégák 
áldozatos kármentő munkájának köszönhetően el tudtuk indítani a 
tanévet. Furcsa érzés mind a diákoknak mind nekünk tanároknak a 
maszkos működés, de fontosnak tartjuk egymás védelmét, s ezért 
a tantermekben is így dolgozunk. Átformálva ugyan, de megtartot-
tuk az orientációs évfolyamunknak az Erdei iskolát is. Szeptember 
végén a 10. évfolyamunkon bepótoltuk a tavaly elmaradt szintvizs-
gát is, amit mindenki sikerrel teljesített.
Felhasználva a korábbi online oktatás tapasztalatait készen állunk 
arra, ha részlegesen át kell állnunk digitális oktatásra. Készülünk 
a jövő tanévi beiskolázásra, ebben támogat minket a váci Piarista 
Kilátó fejlesztőközpont is. Ebben a tekintetben merész újításokra és 
újdonságokra készülünk.

G. L.
Huzella iskola reggeli életkép

Szülői értekezlet a piaristáknál

Október 6-án Török Ignác honvéd vezérőrnagy, had mér-
nök tiszteletére avattak emlékkövet a Luther és a Török 
utca kereszteződésében. 
A megemlékezésen az aradi vértanúk örökségéből az eskü meg-
tartásának jelentőségét emelték ki. „Isten engem úgy segéljen” 
– hangzik minden esküszöveg végén. Ez nem egy közhelyes szó-
fordulat, hanem áldás és átok 
egyszerre – fogalmazta meg 
Schramkó Péter történelemta-
nár. – Azt mondjuk ki vele: ha 
megtartom a szavamat, akkor 
az Isten – a nálamnál nagyobb, 
mindenható erő – engem pon-
tosan úgy segítsen, és bízom 
abban, hogy hűségemmel akár 
a halálom is értelmet nyer. Ma-
gyarán: a sorsom átengedem, 
feladom az önrendelkezése-
met. Az eskü a mai szemlélettel 
– én, enyém, nekem! – teljesen 
szembe megy, mert egy nálam-
nál fontosabb ügyért feladom a 
szabad akaratomat.
Az aradi tizenhármak halálukig 
hűek maradtak az esküjükhöz, 
melyet a hazáért, a szabadsá-
gért fogadtak. Ez az öröksé-
günk. 

Gödön az elmúlt két évben a Vécsey és a Pöltenberg utcában állí-
tottak emléktáblát az aradi vértanúk emlékére, ezt a sorozatot foly-
tatta most az önkormányzat. Az emlékkő Czifra Tamás kőfaragó 
mester munkája. A megemlékezésen a Búzaszem Iskola tanárai 
és növendékei működtek közre hangszeres zenével, énekkel és 
történelmi események felidézésével.

VPK

Emlékkőavatás
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2003 óta töretlenül hívják el Gödre az ország legnevesebb és legkivá-
lóbb dzsesszzenészeit, hogy a Duna közelében élvezhessék az itt élők 
és az ide látogatók a jobbnál jobb zenéket a város hangulatos helyszí-
nein. A Gödi Jazz Napoknál egy esztendővel idősebb BeCsal mozgalom 
célja rámutatni a közös zenei élmények és sportolás, az emberi kapcso-
latok, a barátság és a család értékére, és hogy olyan hiteles zenészeket 
hívjon el, akik egyebek mellett ezt az üzenetet is közvetítik.

Állatok világnapja
Élményekben gazdag délelőttje volt a piacra látogatóknak október 

első hétvégéjén. Az állatok világnapja alkalmából ui. számos progra-
mot szervezett a gödi önkormányzat. A kisgyermekes családoknak 
kiemelten kedvező lehetett, hiszen amíg a szülők bevásároltak a hét-
végére, a csemeték nyulakkal, bárányokkal, kecskékkel játszhattak az 
állatsimogatóban. 

A kicsit nagyobbak és bátrabbak pár lépéssel arrébb pedig kígyó-
val, békával, sólyommal, sünivel és bagollyal is ismerkedhettek egy 
solymász segítségével. A Boldogságcseppek Alapítvány és az Okö 
Klub asztalánál a csillámtetoválás mellett növény- és védett állatfel-
ismerő programban is kipróbálhatták magukat a résztvevők, akik, ha 
szerencsések voltak, gyönyörű növényekkel térhettek haza a Virágzó 
Dunakanyar jóvoltából. Jelen volt a Klímavédelem is, akiktől többek 
közt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban is választ kaptak kér-
déseikre az érdeklődők. A Kincsem Udvarház területén több helyen 
árultak zsákbamacskát is, ezek bevételének nagy részét a Minden 
Állatért Alapítványnak adományozták, akik ezúttal egy gazdára váró 
kutyussal érkeztek, valamint téli madáretetési tanácsokkal is ellátták 
a látogatókat, és kézműves programokkal is készültek. A délelőttöt 
tovább színesítette a Merry Go Round akusztikus duó koncertje.

2020. szeptemberében három koncertestet tartottak Gödön. A 
nyitónapon a Karosi Júlia Quartet (bal felső képünkön: Karosi Júlia 
– ének, Komjáti Áron – gitár, Bögöthy Ádám – nagybőgő, Varga 
Bendegúz – dob) zenélt a Tó Bisztróban, őket a Varga Bendegúz 
Quartet vezette fel. A középső napon a Magyar Jazz Quintet (jobb 
felső képünkön: Oláh Kálmán – billentyűk, Kőszegi Imre – dob, Feke-
te-Kovács Kornél – trombita, Fenyvesi Márton – gitár, Orbán György 

– bőgő) játszott a Belga Sörházban, utánuk pedig 
a Tomor Barnabás Trió muzsikált. A záróesten 
a Borbély-Dresch Quartet (bal alsó képünkön:  
Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, basszuskla-
rinét, furulya, Dresch Mihály – szaxofon, fuhun, 
Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob) 
játékát élvezhette a hallgatóság, majd egy gödi 
akusztikus duó, a Merry Go Round szórakoztatta 
a közönséget. 

A Belépés Családostul 
az alábbi koncerteket 
tervezi, amelyek a ví-
rushelyzet miatt lehet, 
hogy online kerülnek 
megrendezésre:

November 3.  Klukon Edit-Ránki Dezső négykezes zongoraestje
November 5.  Palojtay János zongoraestje
November 8. Kolonits Klára dalestje, 
  zongorán közreműködik Dinyés Dániel

Helyszín: Búzaszem Általános Iskola aulája
Részletekért figyeljék a szervezet honlapját, közösségi médiaol-
dalát. A szervezők arra kérik a zenekedvelőket, hogy a biztonság 
érdekében koncertjeiken a maszk használatát és a távolság meg-
tartásának fontosságát ne feledjék. GK

Három est a Belépés Családostul szervezésében

Gödön házasságot kötöttek:
Gotthilf Norbert és Hajmer Ágnes
Merényi Péter és  
Dorogi Bernadett Hajnalka
Papp Attila János és Jakab Júlia
Varjas Máté és Lakatos Melinda
Molnár Sándor és Litvai Krisztina Judit
Tóth Csaba és Ronyecz Lilla
Vajó György és Ács Nikoletta
Szabó Oszkár és Dancs Enikő
Berta Marcell és Dér Imola
Hortobágyi Tamás Mihály  
és Pánczél Boglárka

Juhász Zsolt és Kalóczkai Edit
Horváth János és Soós Katalin
Rendeki Péter és Botos Zsuzsanna
Ihász Ferenc Ágoston  
és Miklós Anna
Lovasi Viktor István és  
Kosznovszky Klára
Elek Zoltán és Ander Tünde
Mudri Dániel és Molnár Anett
Dávid Péter Milán és Szegvári Szilvia
Hegedűs Richárd és Ravasz Nóra
Rutkai János és  
Pehartz Adrien Éva

Gödön elhunytak:
Tóth Aranka Rózsa 77 éves
Boór Sándor 58 éves
Gyimesi György 95 éves
Háda Endre 85 éves
Senviczki István 67 éves
Pálinkás Jánosné  
(sz.: Stefancsik Regina) 52 éves
Kovács Miklós 79 éves
Perpék Jánosné  
(sz.: Vig Katalin Zsuzsánna) 71 éves
Sántics Györgyné  
(sz.: Bunkóczi Mária) 71 éves

Anyakönyvi hírek | 2020. szeptember

József Attila Művelődési Ház csoportok, szakkörök
(2131 Göd, Pesti út 72.) | www.godimuvhaz.hu

Kerámia
Hétfő: 16.00 - 18.00 
Helyszín kerámia műhely (pince)
Jazz balett
Hétfő: 14.00 - 18.30
Csütörtök: 15.00-16.00
Dance Fitness
Hétfő: 18.30 - 19.30
Csütörtök: 18.15 – 19.15
Baba-mama torna
Hétfő: 10.30 - 11.30
Kismama torna
Péntek: 9.00-10.00
Fit Dance Love
Hétfő: 18.30 - 19.30
Sakk
Hétfő: 18.00-20.00

Kerekítő
Kedd: 10.15
Aprók tánca
Kedd: 10.45
Hastánc
Kedd: 19.00 - 20.30
Csütörtök: 19.45 - 21.15

Zenebölcsi
Szerda: 10.00 - 11.00

Alakformáló torna
Szerda: 18.00-19.00

Pilates
Szerda: 19.00-20.00

Reiki
Minden hónap 2. szerda 18.00

Szövés
Minden hónap 2. szerda 15.00

Grund Up
Hétfő: 16.30 - 17.30
Csütörtök: 16.30 - 17.30

Czin-Ka-Folk Fitness
Csütörtök: 18.00 - 19.00

Etka jóga
Csütörtök: 19.00 - 20.30

Rajz
Szombat: 10.30
 
Ady Klub 
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)
 
Body Art
Hétfő, szerda, péntek, 
szombat: 8.30-9.30 
Ringató
Hétfő: 10.30

Kortárs tánc
Szerda: 16.00 - 17.00
Csütörtök: 17.30 - 19.00
Szombat: 10.00 - 11.30

Callenetics
Hétfő: 19.00-20.00
Csütörtök: 19.30 - 20.30

Gyógytorna: 
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00

AIKIDO
Kedd, péntek  
Gyerek kezdő:18.00-19.00
Gyerek haladó: 19.00-20.00
Felnőtt: 20.00-21.00

Baba-mama Klub
Szerda: 10.00 - 12.00

Kismama torna
Kismama Klub - Göd
Szerda: 17.00-18.00
Péntek: 16.00 - 17.00

Etka jóga
Szerda: 19.00 - 20.30
Péntek: 10.00 - 11.30

Nő klub
Minden páratlan 
csütörtök 19.00
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Kammerer Zoltán a 80-as évek második felében a Gödi SE Kajak- 
Kenu Szakosztályában ismerkedett meg azzal a sportággal, amiben 
később háromszoros olimpiai bajnok, sokszoros világelső, Európa 
legjobb kajakosa lett. Ekkor édesanyja volt a gödi szakosztály veze-
tője. „Kamera” nyerte a gödiek első magyar bajnoki címét 1990-ben – 
azóta 215-öt jegyez a Duna-parti klub. Első olimpiai bajnoki győzelmét 
éppen 20 éve, 2000 októberében, Sydney-ben szerezte.

– Jó visszagondolni, nagyon szép emlékek jönnek elő. ’96-ban vet-
tem részt először olimpián, 18 éves voltam akkor, majd ’97-től jöttek 
az igazi sikerek. Sydney-ben párosban és a négyessel is győztünk – 
emlékezik vissza a ma 42 éves bajnok. – Azóta is rengeteg munkát 
tettem a sportba, de ezt a mai napig is élvezem. A jelenlegi part-
neri megállapodásaim a tokiói olimpia évéig köteleznek, és mivel 
a játékokat egy évvel elhalasztották, nincs megállás 2021-ig sem, 
mindent beleteszek az előttem álló egy évben – mondta Kammerer 
Zoltán, aki 2003-ban Göd Díszpolgára címet kapott.

Vasvári Ferenc

Az Auroville Magyaror-
szág Egyesület Aqua-
Relaxáció nyílt napot 
tartott szeptember 
19-én a gödi strandon 
a város önkormányza-
tának támogatásával. 
A program keretében 
vízi tajcsi, jóga és masz-
százs gyakorlatokat 
tanítottak az érdeklő-
dőknek. 

- Az AquaRelaxáció célja, hogy a meleg vízben eltöltött időt jobban 
hasznosítsuk az egészség megőrzésére és testi és lelki ellazulásra. 
A programon Göd és környékének felnőtt és gyermek lakosai vettek 
részt, a legsikeresebb a közös vízi jógázás volt, melyet remélhető-
leg a jövőben gyakrabban élhetnek majd át a gödi strand látogatói  
– számolt be Bognár Noémi, az esemény egyik szervezője.

Egy, Gödön még nem 
elterjedt sportágban 
szervezett háziversenyt 
a Neveleki Szomszé-
dok Egyesület. A főzős 
dzsemborival össze-
kötött eseménynek a 
közösségépítés és a 
sportág megismerte-
tése volt a célja. Mint 
azt a szeptember 6-ai 
esemény elnevezése is 
mutatja – VII. Neveleki 
Bográcsozás és 0. Pe-
tanque Bajnokság –, a la-
kóközösség nem először 
szervezett csapatépítő 
eseményt, ez a sportág 
azonban minden bizony-
nyal most debütált.

– Három-három fővel 
összesen tíz csapat ját-
szotta le a petanque-baj-
nokságot, egy-egy csapatban kicsikkel-nagyokkal, gyermekekkel, 
szülőkkel. Éppen ez volt a célunk, hiszen a legtöbben még nem 
játszották ezt a játékot, mégis bátran kipróbálták. A több órás ver-
senyhez házisütemény és jól sikerült marhagulyás adta az energiát.  
A Gödi Ökoklub sátránál az odalátogatók pl. megtanulhattak hasz-
nált pólóból táskát készíteni. A szervezés természetesen már na-
pokkal korábban megkezdődött, elmondható, hogy egy nagyon jó 
kis közösséget építünk Neveleken. Több programot is szervezünk 
még az év végére a szemétszedéstől a már hagyománnyá vált ad-
venti kézműveskedésig. A petanque-nak pedig olyan sikere volt, 
hogy már tervezzük a folytatást; ehhez egy egész éven át tartó 
sorozatot szeretnénk megvalósítani, amihez online felületet is biz-
tosítanánk – tájékoztatott Bánfalvi-Radó Boglárka, az egyesület 
alelnöke és a program egyik szervezője.

A petanque a golyósportok közé tartozó, könnyen tanulható fran-
cia eredetű játék, amit kortól és nemtől függetlenül bárki játsz-
hat, akár parkban, zöld területen, éppen ezért kiváló szabadidős 
tevékenység. A hazai bajnokságok és a nemzetközi versenyek a 
szövetségek égisze alá tartoznak. A hivatalos versenyeket 12-14 
méter hosszú, 3-4 méter széles pályákon rendezik. Egyéniben és 
párosban is játszható fejenként három golyóval, vagy három fős 
csapatban fejenként két golyóval. A játék célja, hogy a csapatok a 
golyókat közelebb juttassák a célgolyóhoz (melynek Öcsi a neve), 
mint az ellenfél. Ezt közelítő dobással vagy az ellenfél golyójának 
kilövésével tehetik meg.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu 20 évvel az első olimpiai bajnoki cím után 
 – Tokióig nincs megállás

Jógáztak, tajcsiztak 
a gödi strandon

Szabadidősport

Kosárlabda Az ország 16 legjobb csapata között az U14-esek

Petanque-
bajnokságot 
rendeztek a Neveleki Szomszédok

Kamera és Toma (Kulifai Tamás) a szeptemberi szegedi 
világkupán újra összeült. Londonban a négyes tagjaként 

ezüstérmesek lettek (fotó: Luczó Péter) 

Az elmúlt időszak a Gödi SE Kosárlabda Szakosztályá-
ban az U14-es korosztálynak sikerült a legjobban, mi-
után az ország legjobb 16 csapata közé „játszották 
be” magukat. Az NB II-es csapat az 5. helyen zárta a 
járvány miatti „csonka” idényt.

– Idén a lányokkal utánpótlásban négy, fiúk között öt 
korosztályban indultunk, ezen kívül NB II-es csapatunk 
mellett egy amatőr felnőtt együttes is szerepel a Buda-
pest-bajnokságban – tájékoztatott Nyíri Csaba szak-
osztályvezető.

– A tavalyi év egészen különlegesre sikeredett – mondta 
Dévényi András edző. – Már év elején bizakodóak vol-
tunk, hogy az U14-es korosztállyal egészen sokáig jut-
hatunk, de azt talán mi sem hittük, hogy az ország 16 
legjobb csapata közé jutunk. Minden elismerésem a 
srácoké, az a munkamorál, lelkesedés és kitartás, amit 
az év során tanúsítottak, példaértékű minden fiatal szá-
mára. Külön kiemelném Vajda Zoltán teljesítményét, aki 
az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtotta az év 
folyamán. A szülőknek pedig köszönjük az egész éves 
támogatást és szurkolást.

A szakosztály felvételt hirdet a 2012-13-ban született 
fiatalok számára, edzéseket a Huzella Sportcsarnok-
ban tartanak. Érdeklődni a godbasket.hu-n, vagy a  
facebook/godkosar oldalakon, vagy telefonon Pálfi 
Jenő edzőnél a 20 258 6768-as számon, vagy a 30 836 
5661-en a klubvezető Nyíri Csabánál lehet. Dévényi András edző (jobbra) és Veszelszki Ede segédedző (balra) 

korosztályos csapata elit társaságba került. (Fotó: Horváth Csongor)

A résztvevők körében 
a jógázás volt a legnépszerűbb

A neveleki eseményen gyermekek és 
szülők egyaránt megmérkőzhettekA Rotary Club Göd szervezésében az online térben is látható- 

hallható interaktív előadást tartott Motiváció és célok a sportban 
címmel Kis-Simon Ildikó sportcoach, mediátor és mentál tréner 
szeptember 29-én az Ilka Csárdában.
A gödi rotarysok már nem először szerveztek sport témában fórumot. 
Az előadó ezúttal többgyermekes édesanya, maga is gyakorló „sport-
szülő”, aki elméleti tudása mellett saját tapasztalatait is megosztotta.
Az interaktív esemény során a jelenlévők arra kerestek választ, 
milyen képzésben részesüljön, mit sportoljon a gyermekünk, szü-
lőként hogyan tudjuk őket hatékonyan támogatni, mely képessé-
gek fejleszthetők, mi a siker, milyen hosszú távú hatásai vannak a 
fiatalkori sportolásnak, vagy éppen a jelenlegi koronavírus-járvány 
sújtotta időszakban hogyan tartható fenn a sporthoz köthető mo-
tiváció. A beszélgetés külön kiterjedt a helyes – asszertív – szülő- 
gyermek-edző közötti kommunikációra is.

 V.F.

Interaktív előadás a motivációról

A résztvevőket Pölczman Ákos, a klub elnöke (jobbra) 
köszöntötte, a beszélgetést dr. Bognár Viktor amatőr futó vezette
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Győzelemmel zárt kategóriájában a gödi Aqua Sport Promotion 
férfi sárkányhajós csapat az idei Balatonátevezésen, augusztus 
közepén. A versenyt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezte, az 
eseményen több mint háromezren vettek részt. Több éves múltra 
tekint vissza az egyesület, ahol a kenuzás, kajakozás, sárkányhajó-
zás és supozás technikáját is elsajátíthatják annak tagjai.                                                                                      

Horváth László Norbert elmondta, hogy az egyesületben nagy 
hangsúlyt fektetnek a szabadidős rendezvényeken való részvé-
telre, többen túrákon vesznek részt. – Minden szombaton talál-
kozunk, kenukkal, kajakkal, sárkányhajóval, vagy éppen supokkal 
szállunk vízre, és elmegyünk kirándulni a Duna valamely szép ré-
szére. A helyszínen nagyokat eszünk, beszélgetünk és kora délután 
indulunk haza.

A klub vezetője lapunknak arról is beszámolt, hogy csapatuk idén 
is benevezett a Balatonátevezésre, amely Magyarország egyik 
legnagyobb szabadidős vízi sportrendezvénye, amit a hazai ka-
jak-kenu szövetség idén harmadik alkalommal rendezett meg au-
gusztus 16-án.  

– Fonyódról hatvan sárkányhajó indult el, de nagy számban vet-
tek részt más hajóegységek is. A táv kilenc kilométer volt. Több, 
mint háromezer ember evezte át a Balatont. Idén két sárkányhajót 
indítottunk, ami példaértékű volt az egyesület életében. A lányok 
közösen készültek a fiúkkal az edzéseken, ahol jó hangulatban telt 
minden mozzanat. A fiúk a kategóriájukban az első helyen végez-
tek, míg a szabadidős lányaink a profi versenyzők ellen éppen, hogy 
lecsúsztak a dobogóról, így a negyedik helyet sikerült megszerez-
niük – mondta Horváth László Norbert. Majd hozzátette: Továbbra 
is szeretnék megtartani a családias hangulatot, aki csatlakozna az 
egyesület programjaihoz, jelentkezzen az asp.evezes@gmail.com 
elektronikus címen. 

– Újra dübörög a labdarúgóélet. Minden nehezítő körülmény dacára 
ismét gurul, pattog a labda – zeng a „hajrá Göd!”. Igyekszik mindenki 
felvenni a ritmust. A szakosztály legnagyobb örömére rengeteg új lab-
darúgó-palánta lepte el a létesítményt. 
Továbbra is várjuk a kicsiket, nagyokat, fiúkat, lányokat az edzése-
ken. Tájékozódni a facebook.com/Godise2131 oldalon lehet –  
tájékoztatott Gyenes Zsolt utánpótlásvezető.  

Egy aranyérem és egy 4. hely az ASP balatoni termése

Az U8-9-es korosztály a Kölyökligában lép pályára; 
több szép győzelmet számlálnak

U7
A szakosztály legkissebbjei szeptember 19-én 
vettek részt az első Bozsik-fesztiváljukon. A 
sződi csapattal játszottak még edzőmeccset, 
nagyobb torna nem volt ebben az időszakban.

U8-9
Kölyökliga
Gödi SE – III. Kerület 2-5 
Gödi SE – Kecskeméti SI 5-2   
Gödi SE – 4Trainerz 11-2
Monori SE – Gödi SE 1-4
Gödi SE – Mogyoród 3-5
Gödi SE – Kelen 0-10 
Gödi SE – Palóc Farkasok 12-4 
UTE – Gödi SE 3-3

U10-11
Kölyökliga
Dalnoki LA – Gödi SE 1-16 
Mogyoród FC – Gödi SE 0-12 
Gödi SE – Dunakeszi VSD 10-4 
Gödi SE – ASI DSE 1-1 
ASI DSE – Gödi SE 2-5 
Szigethalom SC – Gödi SE 2-7 

U14
Zebegény Gravittax – Gödi SE 6-1 (Csikós)
Gödi SE – Galgagyörki SE 0-9

Foci Suli Alapítvány – Gödi SE 5-1 (Szakál)
Gödi SE – Fortuna SE-Kismaros 1-2 (Tankó)
Csapatunk a 10. helyen áll.

U15
Gödi SE – Galgahévíz SK 8-4 (Balogh 6, Mada-
rász, Tolnai)  
Gödi SE – Aszódi FC 8-0 (Balogh 4, Tolnai 4)
Iklad KFC – Gödi SE 0-21 (Geiger 5, Tolnai 4, 
Madarász 4, Szilágyi 3, Balogh 2, Dobos, Győr-
vári, Bulkai) 
Csapatunk 100% teljesítménnyel vezeti a baj-
nokságot. 

U17 
Foci Suli – Gödi SE 5-2 (Dobos, Aradi)
Gödi SE – Leányfalu SE 1-2 (Aradi)
Csapatunk a 8. helyen áll.

Felnőtt Megye III.
Fortuna SE Kismaros – Gödi SE 5-3 (Sebő 2, 
Martin-Gál)
Gödi SE – Püspökhatvani SE 3-1 (Sebő, Mar-
tin-Gál 2)
Erdőkertesi SE – Gödi SE 1-1 (Balázs)
Gödi SE – GEAC 2-1 (Martin-Gál, Seres)
Csapatunk a 4. helyen áll.

Megye II.
Gödi SE – Piliscsaba 1-3 (Oláh) 

UFC Gyömrő – Gödi SE 3-0
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 1-6 (Szabó)
Szentendre VSE – Gödi SE 2-1 (Ráth)
Csapatunk a 12. helyen áll.

Öregfiúk
Gödi SE – FC Sződ 6-0 (Hiervarter 5, Laczik)
Zebegény Gravittax – Gödi SE 3-4 (Hiervarter, 
Laczik, Takács, Vincze)
Gödi SE – Vácduka KSK 6-2 (Vincze 3, Hier-
varter 2, Román)
Gödi SE – Verőcei SE 0-2 
Gödi SE – Vácrátót KSE 6-2 (Hiervarter, Ta-
kács, Vincze, Román, Mikesy, Kránitz)  

Női csapat 
Pest megyei Női Magyar Kupa
Kék Duna SE – Gödi SE 1-0 (sajnos nem sike-
rült a továbbjutás)
Pest megyei Női 3/4 pályás bajnokság
Gödöllői SK – Gödi SE 6-0

Diósjenő kizárásával és a 2. fordulóban el-
halasztott mérkőzés miatt a lányok a 3. 
fordulóban játszották le az első bajnoki mér-
kőzésüket, amelyen sajnos nem sikerült gólt 
szerezniük. A csapat további mérkőzései: 
október 25. 11.00: Kék Duna SE – Gödi SE, no-
vember 8. 14.00: Gödi SE – Eger SE.

Középen a ma 92 éves Prima Primissima-díjas mesteredző 
dr. Kotsics Attiláné, serleggel a győztes páros, 
balra Ludvig Zsolt főtitkár, hátul Király Zsolt

A korlátozások feloldásának köszönhetően június közepén elkez-
dődhetett a versenyszezon a Gödi Sportegyesület lovasai számára 
is. Az elmúlt időszak eseményeit Lenkei György szakosztályve-
zető ismertette.

– A csapat először Ócsán, még június 20-án állt rajthoz, ahol Kállai 
Szonja és lova, Szilaj elhozta a 2. helyet a felkészítő kategóriában. 
A következő megmérettetés az ezt követő hétvégére esett, akkor a 
2. és 3. helyen végeztek. Július 4-én Kecskemétre utaztak a Gödi 
SE versenyzői: Szabó Dorina és Maximus az ifjúsági kategóriában 
2. és 5. lett, Szabó Luca Mr. Calato „F” nevű lovával, felkészítő ver-
senyszámban 3., 6. és 5. helyet ért el, Kállai Szonja és Szilaj pedig 
3. lett. Július 18-án a Nemzeti Lovardában Iványi Anna Rozina és 
Contero kezdő lovas kategóriában a 6. helyen végzett. Augusztus 
21-től 23-ig a csapat ismét Kecskeméten szerepelt, ahol Kállai 
Szonja és Szilaj a felkészítő kategóriában három első hely mellet 
egy 3. és egy 4. helyet is hozott. Szabó Luca és Mr. Calato „F” felké-
szítő versenyszámban 3. lett; Szabó Dorina Maximus-szal, ifjúsági 
versenyszámokban egy 3. és két 6. helyet szerzett. Kállai Tamara 
és Blue Lightning nyitott kategóriában a 2. helyen zárt. Szeptember 
5-6-án Simonpusztán Iványi Anna Rozina és Contero kezdő lovas 
versenyszámban 4. helyet ért el, Szabó Luca és Mr. Calato „F” pá-
rosa felkészítő kategóriába 4., nyitottban 3. lett; Kállai Tamara és 
Blue Lightning, nyitott versenyszámban 1. és 2. helyezést jegyzett. 
Szeptember 19-én, Hevesen Szabó Luca és Mr. Calato „F”, nyitott 
kategóriában a 2. helyen végzett, Szabó Dorina és Maximus ifjúsági 
versenyszámban 2., nyitottban 3. lett. A Gödi SE Lovas Szakosztá-
lyának támogatását 2020-ban a Mahart Passnave vállalta magára, 
ami nagy segítséget jelent.

Számos dobogós  
helyezést szereztek 
a GSE lovasai

LovassportSárkányhajó Gödi győzelem 
 a Balatonon

Kállai Szonja Szilaj nyergében több dobogós helyezést is szerzett 
az elmúlt időszakban (Tic Photo)

A GSE szeptemberi 
eredményei

Hagyományőrző röplabdás teniszversenynek adott otthont szep-
tember 26-án a gödi Fenyves Tenisz Park. A tornán a hazai röplab-
daélet legendái vettek részt.
– 16 játékos vett részt a küzdelemben, volt, aki szurkolóként volt 
jelen. Minden páros négy mérkőzést teljesített, nagyon sportsze-
rűen zajlott le a verseny. Győzött a Fodor-Herceg páros, második a  
Király-Ludvig duó, míg harmadik a Lantos-Benkő egység lett – szá-
molt be az egykori válogatott Király Zsolt szervező, aki 1989-90-ben 
volt az év röplabdázója.
Az eseményre olyan röplabdalegendák látogattak el, mint dr. Kotsis 
Attiláné, akinek a vezetésével a montreali és a moszkvai olimpián 4., 
Münchenben 5., a bulgáriai világbajnokságon 4. lett a női válogatott 
és Garamvölgyi Mátyás egykori szövetségi kapitány, akinek irányí-
tásával az 1977-es Európa-bajnokságon a férfiak a 4. helyen zártak; 
továbbá Buzek László, Nagy István, Lantos Csaba és Hoboth Sán-
dor korábbi sokszoros válogatott játékosok.

Vasvári Ferenc

Gödön teniszeztek a röplabdasport legendái Tenisz

Labdarúgás
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SPORT

Pór Miklós Zoltán váltja a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának 
élén a leköszönő Nagy Árpádot, aki 2000 és 2006 között már be-
töltötte egyszer a tisztséget. Pór Miklóst jelentős többséggel vá-
lasztották meg a szakosztály szeptemberi közgyűlésén.
A 49 esztendős Pór Miklós születése óta Gödön él, 16 éves kajakos 
gyermeke mellett több mint 8 éve a szülői gárda és a szakosztályveze-
tés egyik meghatározó tagja. Vállalkozóként szerteágazó cégvezetői 
tapasztalatokkal rendelkezik. Tagja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
Bírói Testületének. Aktív részt vállalt a Sportház felújításában, a Göd 
Kupák és a Kajak-Kalandtáborok szervezésében és lebonyolításában, 
edzőtáborok logisztikájában, szállítóeszközök tervezésében és meg-
építésében, az eszközállomány korszerűsítésében. 
– Nyitott vagyok az újdonságra, de a meglévő értékek megőrzése 
mellett - mondta programjának ismertetésekor. – Továbbra is az 
utánpótlás-nevelés maradna a prioritás, de a versenysport ma-
gasabb szintű támogatásával. Fontosnak tartom a szakosztály 
érdekcsoportoktól való függetlenségét, a pályázati rendszer jobb ki-
használását. A döntéseket a szakosztályvezetéssel és az edzőkkel 
egyeztetve gondolom meghozni. A szabadidőágazat felélesztésé-
vel szervezett és biztonságos körülményeket szeretnék szavatolni 
azoknak a gyermekeknek, akik nem kívánnak versenyszerűen spor-
tolni, és továbbra is jó kapcsolatra törekszem a seniorokkal. Nyitott 
vagyok az új vízi sportágak felkarolására is.

V.F.

Tokajban rendezték a felnőtt és ifjúsági kajak-kenu maraton ma-
gyar bajnokságot, mely egyben válogató is volt az októberi, hazai 
rendezésű maraton Európa-Bajnokságra. A Gödi SE Kajak-Kenu 
Szakosztályát egy kisebb csoport képviselte Sinkó László edző 
vezetésével.

– Báthory Danit a második hellyel biztos indulónak gondoltuk a győri 
maraton Eb-n, a harmadik helyezett versenyzőnket pedig sajnáltuk, 
mert épphogy lemaradt a lehetőségről. Aztán jött a hideg zuhany,  
miután kiderült, hogy a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség a járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel törölte a versenyt – közölte az edző.

Velence adott otthont a Kolonics Györgynek emléket állító gyermek 
és kölyök magyar bajnokságnak, amelyen közel 1800 ifjú versenyző 
vett rész. A gödi szakosztályt 33 sportoló képviselte a 76 egyesü-
letet felsorakoztató mezőnyben. A GSE kajakosai 4 arany-, 1 ezüst- 
és 3 bronzérmet, valamint számos pontot érő helyezést gyűjtöttek; 
összesítésben az éremtábla 9. helyén végeztek.

A bajnoki ezüstérem 
Eb-részvételt jelentett volna

76-ból a 9. a GSE az utánpótlásbajnokság 
éremtábláján

Pór Miklós sokszor motorossal kíséri az edzéseket

Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült az Életforrás do kara-
teműhely 15 esztendős sportolója, Ragács Anna, a budapesti Eöt-
vös József Gimnázium 9. osztályos tanulója. A fiatal gödi karatéka 
a prof. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere kézjegyével 
ellátott oklevelet még nyáron vette át.
Karakó Sándor edző a siker mellett arról is beszámolt, hogy a vi-
lágbajnokot is jegyző Életforrás do sportolói a világjárvány inté-
kedései miatt február óta nem tudtak versenyezni, és a fekete 
övre pályázó Vass Réka Virág és Berki Bence a japán mesterek 
távolmaradása miatt nem tudtak vizsgát tenni, valamint a világ- 
és Európa-bajnokság is elmaradt. Következő versenyük az angliai, 
2021-es kontinensviadal lehet.

– A szokott helyünkön, a Huzella Iskolá-
ban sem tudunk készülni, helyette Fel-
sőgödön, a Duna-part Nyaralóházak 
terü letén kaptunk edzéslehetőséget,  
ahol na gyon segítőkészek velünk. Edzé-
seinket hét főn, szerdán és pénteken este 
tartjuk, várjuk a sportág iránt érdeklődő-
ket – mondta a 4 danos mester.

V.F. 

A gödi Ragács Anna edzőjével, 
Karakó Sándorral

Eredmények

2. hely: Báthory Dániel (K1 U17-18 22 km)
3. hely: Zoboki Zoltán (K1 U17-18 22 km) és Báthory Dániel, 
Péli Zalán (Göd, Szentendre, K2 U17-18 22 km)

Eredmények

1. hely: Polónyi Liliána, Varró Csenge, Csáti Csenge (MK1 U13 3 
x 200 m); Maszárovits László, Szabó Vilmos (K2 U13 2000 m); 
Kramer-Boga Ábel, Varga Zalán, Galba Zsombor, Vizsy Botond 
(MK4 U12 2000 m); Csáti Zsombor, Rózsa Julianna, Keszthelyi 
Péter, Kramer-Boga Emma (MK1 U10-11 4 x 200 m).
2. hely: Varró Csenge MK1 U13 2000 m.
3. hely: Przymuszala Nándor, Gál András, Maszárovits László, 
Szabó Vilmos (K4 U13-14 1000 m); Berecz Bálint, Rif Barnabás, 
Kiss Gergő (MK1 U13 3 x 200 m); Kramer-Boga Ábel, Varga Zalán, 
Galba Zsombor, Vizsy Botond (MK1 U12 4 x 200 m).

Kajak-kenu Új szakosztályvezető

Karate Jó tanuló, jó sportoló a gödi karatékák közt

Kedves Olvasóink !

Kérjük, hogy megfejtéseiket november 2-ig 
küldjék meg szerkesztőségünknek postai 
vagy elektronikus levélben. 

A kiadó postacíme:

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége, 
2131 Göd, Pf. 12.
E-mail-cím: 
berenyi.god@gmail.com

A helyes megfejtők között ajándé kot sorsolunk 
ki. A szerencsés nyertest nyereményének átvéte-
léről e-mailben, telefonon vagy postai úton érte-
sítjük. Kérjük, hogy a megfejtéssel együtt küldjék 
meg nevüket és elérhetőségüket is.

A Gödi Körkép 2020. szeptemberi számában kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Drágám, nincs olcsóbb  
az itthoni nyaralásnál!”   

A nyertes ezúttal: Frey Sándor

Szerencsés megfejtőnk a Rizma  jer Sörház  
(Felsőgöd, Duna út 1/b) egy hamburgerre és 
kézműves sörkóstolóra szóló meghívását  
veheti igénybe.
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Gyors MR vizsgálat 
a COVID időszak alatt is !

A koronavírus-járvány ideje alatt az egyéb 
megbetegedések kivizsgálása gyakran nehézségekbe 
ütközik. A hosszú várakozási idő akár súlyos 
egészségkárosodással is járhat. Az MR diagnosztika 
segítséget nyújt a panaszok okának, és a daganatos 
betegségek felderítésében is.
A Radivert MR többek között a koponya, mellkas,  emlő, 
has, kismedence, ízületek, szív vizsgálatát is végzi 
akár 1-2 napon belül, a legkorszerűbb berendezéssel.
A további részletekről honlapunkon, vagy a megadott 
elérhetőségek valamelyikén tájékozódhatnak.
A Gödi Körkép olvasóinak a hirdetés bemutatásával 
6% kedvezményt biztosítunk.

RadiVert Diagnostic MR Központ
1047 Budapest, Baross u. 99

www.radivert.hu 
Tel: +36302414960 

e-mail: radivert@radivert.hu

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 317 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2020. 10. 16-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

HIRDETÉS



Gödi Halászlé

Grillezett pisztráng
Ropogós pontyfilé
HarcsaBurger

Haltepertő, házi 
kenyérrel, marinált 
lilahagymával

Kínálatunkból:

+36 27 783 958
Nyitva: 
H-SZ 11:00-21:00
V: 11:00-20:00

2131 Göd, Alsógöd 
Pesti út 2.

MEGNYITOTTUNK!
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