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KÖZÉLET KÖZÉLET

Ez évben hónapos kihagyásokkal (!?), botladozással  
szeptemberben – a lakosság, az olvasók kifejezett igényére 
– a képviselő-testület többségének jóvoltából újra indult a 
Gödi Körkép, s máris heves indulatok, bírálatok stb. kereszt-
tü zébe került, mintha az újság lenne a város legfontosabb 
problémája. Mindössze két szám jelent meg, de egy meg-
lehetősen szűk, bár annál hangosabb, politikailag, világné-
zetileg erősen elkötelezett, ellentmondást nem tűrő kör  
kirí vó elfogultsággal vádolta meg. Rögvest kimondta az ítéle-
tet: úgy rossz, ahogy van – Arany Jánost idézve –, „Máglyára! 
el! igen kemény… lágyabb ének kell nekünk” (A walesi bárdok). 
Ugyan mihez képest? No, ezt mindjárt megvizsgáljuk, de előbb 
egy kis statisztika.  

A szeptemberi számban egy országos poli-
tikai párt helyileg is érdekelt választókerülete 
által kiadott, pár soros sajtóközleménye váltott 
ki hisztérikus rohamokat. Erre a célba vett, a 
helyi közéletben aktív politikai szerepet játszó 
(egyedi, kivételes közszereplőnek minősülő) 
közíró annak rendje és módja szerint az októ-
beri számban válaszolhatott. Mi több, az általa 
vezetett Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Város-
védő Egyesület őt pártfogó nyilatkozatának is 
nagyvonalúan helyt adtam. E mellett 3 oldal 
terjedelemben a lapot ért kritikákat igazítottam 
ki tényszerűen, és egy névtelen szórólaptól ha-
tárolódtam el egyértelműen. Szóval, adva van 
mindössze 3 vitatott oldal az eddig 2 x 44 = 
88 oldalas lapban. Abban, mely többek között 
– dió héjban sorolva – beszámolt az időszerű 
jeles napokról, a Török Ignác-emlékkőavatás-
ról, a Gödi Értékőrzők Önkéntes Társulata, az 
Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről, a viharkárok fölszá-
molásában mutatott példaértékű összefogásról, civil kerekasztal-
ról a Samsungról, az alsógödi csónakház építészeti terveiről pro 
és kontra, többször a járvány- és egészségügyi helyzetről, a véde-
kezésről, a Boldogságcseppek Alapítványról, a Gödi Lokálpatrióták 
munkájáról, az augusztus 20-i kitüntetettekről, díjazottakról, állami 
elismerésekről, számos kulturális és sporteseményről, a gödi spor-
tolók sikereiről, a tanévkezdésről, a Kincsem Óvoda átadásáról, a 
Termelői Piacról, helyi polgárok visszaemlékezéseivel tiszteleg-
tünk az októberi nemzeti ünnepünk alkalmából, három vélemény 
közlésével vitát kezdeményeztünk a Samsung-beruházásról, nek-
rológot közöltünk a város jeles polgáráról, megszólaltattuk Göd új 
katolikus plébánosát, szerfölött közérdekű bizottsági határozato-
kat ismertettünk, taglaltuk a Golf-pálya hasznosítási lehetőségeit, 
önkormányzati és kulturális programokról tettünk közzé ajánlókat 
stb. E tények önmagukért beszélnek. Mindennek a szemellenzős 
semmibevétele tehát egyértelműen a kitűnő munkatársaim és a 
magam tevékenységének szélsőségesen elfogult megközelítésére 
vall. Mert miként lehet mindössze két lapszámot bárminő rész-
rehajlással, szakmaiatlansággal vádolni, amikor a terjedelmében 
csupán a 3,5%-a tekinthető így-úgy politikai jellegűnek? Na, azért 
ez még viccnek is rossz.

Ezzel szemben a kritikusainknak semmi fönntartása nem volt  
pl. a Gödi Körkép összevont májusi-júniusi számával, mely két-
ségtelenül számukra „lágyabb énekkel” andalította a nagyérde-
műt. Ebben ti. többek között 3 fotóval is szerepelt a polgármester, 
megjelent egy önértékelése, a márciusban alakult – a megválasz-
tásában jelentős szerepet játszó – Göd-ÉRT Környezetvédelmi 
és Városvédő Egyesület bemutatkozása, az általa kinevezett ka-
tasztrófavédelmi referens összefoglalója a veszélyhelyzetről, egy 
vitatott polgármesteri fölhívás pertársaság alakítására és persze 
köszönet illette a „hősöket”, akik segítették a rászorulókat a jár-
ványhelyzetben, köztük a polgármester jelenlegi frakciójába tarto-
zókat. Hát, így kell(ene) ezt csinálni: ez aztán a személyi kultusztól 
mentes, habtiszta közszolgálatiság, ami bizonyára az érintettnek 
is kínos, s semmi esetre sem tenne neki jót hosszabb távon. 

Persze, a lakosság csöndes többsége akkor sem ajvékolt, 
csak elhűlve nézte, mi folyik itt. Ennek ellenére az október 26-ai 
nyilvános testületi ülésen a frakció grafomán tagja – mikor bizo-
nyára elgurult a gyógyszere – a jogi normákát messze túllépve 
rágalmazott, majd azt találta mondani, hogy amit művelek, az az 
újságírás legalja. (Éppen ő, aki farizeus módon az inkriminált szá-
mot jegyző elődömet bátor kritikára biztatta még – kimondani is 
szörnyű – a frakciójával szemben is.) Hát, neki legyen mondva. S 
ugyan mihez képest? Mert szeretném remélni, hogy jelen össze-
vont lapszámunk megjelenését – e rendkívüli jogrendben meg-
növekedett hatásköre és felelőssége tudatában is – korrekten 
nem akadályozó polgármester úr sem tekinti irányadónak a kel-
lemetlenül emlékezetes példányt egy független városi magazin 
számára. (Eltekintve attól, hogy kit szeretne látni a Gödi Körkép 
élén.) Itt említem meg: november végén megjelent Balogh Csaba 
kiadásában a szórólapként terjesztett Göd hangja c. momentu-
mus pártújság első száma. Lapunk – függetlenül a tartalmától 
– üdvözli, hogy a járvány fokozódásakor is színesedett a helyi 
sajtópaletta. Biztosra vehető, hogy a kiadó és szerkesztőtársai a 
számukra oly szerfölött fontos propaganda mellett is ugyanany-
nyit tesznek Gödért, mint eddig.

(Vezér)CIKK Ádáz ellenfeleink a – bármilyen tényalapot nélkülöző – dühödt 
szidalmazáson kívül tárgyilagosabbnak tűnő módszert is bevetet-
tek az újság lejáratására. A CIKK (Civil Kurázsi és Kontroll társaság) 
ún. közvélemény-kutatást folytatott többek között a lap elfogadott-
ságát illetően. Hogy, hogy nem, de megállapította: a név nélkül (!) 
válaszolók mindössze 10%-ának tetszik. Kérdésemre, hogy hány 
tagjuk van és hány helyi személyt kérdeztek meg hitelt érdemlően, 
eleinte nem nagyon akartak válaszolni, majd igencsak kétes értékű 
magyarázatokba bonyolódtak. Kiderült, hogy esetükben egyszerű 
civil szervezeti formáról van szó, mely nem igényel bírósági, vagy 
hatósági bejegyzést, regisztrációt. Akár két természetes személy – 
vagyoni hozzájárulás nélkül - egy szerződésben megjelöli a célokat, 
az együttműködés formáját, a társaság szervezetét és képvisele-
tét. Nincs formai kényszer, a szerződés meglehetősen szabadon 
alakítható. Az elvárás csak annyi, hogy a társaság célja ne gazda-
sági legyen, és legyen egy ügyvivő tag. (S még mondja valaki, hogy 
Magyarország nem „liberális” jogállam!) Vagyis a barátnőmmel, a 
szomszédommal stb. ketten, netán egy családon belül – pl. „Ku-
rázsi mama gyermekeivel” – (hipp-hopp!) alakíthatunk egy civil 
szervezetet, s valamiképp kérdéseket intézünk a lakosság töredé-
kéhez. (Mi még elhunytaktól is begyűjtjük a válaszaikat, hiszen jel-
mondatunk: a Halott Életek is Számítanak. Vagy mi a frász!?) Majd 
ilyen-olyan módon megállapítjuk, hogy a többség szerint a CIKK cél-
jai, ügybuzgalma csak 10 % tetszését nyerték meg, s valójában nem 
a köz véleményére kíváncsi, hanem a közvéleményt szeretné ma-
nipulálni. Ezt nyilvánosságra hozzuk a gödi online csoportokban, 
amit a beszervezett néhány tag és hasonszőrű balek lelkesen láj-
kol. Ugye, nem is olyan ördögtől való ez? Nem, de nagyon átlátszó, 
mint a hazánkat szakmányban lejárató, gyakran külföldről pénzelt, 
senki által nem választott szervezetek, egyesületek aknamunkája. 
Nem mellesleg „a hatalmas tömegbázisú” CIKK is a megválasztott, 
azaz a legitim helyi képviselőket akarja ellenőrizni-megítélni. Azaz 
megfölebbezhetetlen – a Kádár-korszak rettegett intézményére ha-
jazva – „Népi Ellenőrzési Bizottságként” szeretne tetszelegni.

De milyen mó(d)szerekkel dolgozott a „minden gyanú fölött álló” 
– ám politikailag leplezhetetlenül elfogult – CIKK? A lakoság meg-
keresése, az adatgyűjtés három módon történt: facebook-oldalakon 
(egy gépről egyetlen ív kitöltési lehetőséggel), postaládánként egy 
szórólap elhelyezésével és családonként egy db. kérdőív átadása 
(személyes megkereséssel). „Két hét alatt összesen 267 kitöltött 
kérdőívet kaptunk vissza, mely kb. 400-450 személynek felelhet 
meg, ha figyelembe vesszük, hogy jobbára családokat, háztartáso-
kat és nem személyeket szólítottunk meg” – írták a jelentésükben. 
Hoppá! Milyen alapon tételezik föl 1,5-1,7-es szorzóval, hogy egy, 
esetleg mégoly célirányosan megkeresett családon-háztartáson 
belül azonosak a vélemények bizonyos kérdésekről, amikor erre 
semmilyen egzakt bizonyíték nincs? Maradjunk tehát annyiban, 
hogy mindössze 267-en nyilatkoztak egy 8400 példányszámú, min.  
12 000 lakos által olvasott újságról. Ezt a vágyvezérelt, silány, saját 
bevallás szerint is amatőr közvélemény-kutatást pedig semmilyen 
vonatkozásban sem lehet jellemzően kifejezőnek és jelzésértékű-
nek nevezni. Hivatkozási alapként („lakossági bizalmi indexként”) 
komolyan venni pedig böszmeség. A valós gond ui. nem az, hogy 
egy elenyésző kisebbség legszívesebben beszántaná a Gödi Kör-
képet főszerkesztőstől, hanem az, hogy nem mindenkinek jut a je-
lenlegi példányszámból és a terjesztés hiányosságaiból fakadóan. 
Kissé furcsa: éppen most tömegesen jelzik, hogy hozzájuk nem jut 
el a nyomtatott újság, amit egy részük korábban megkapott, mi-

közben egyesek szerint alig van rá szükség, mert az önkormány-
zat honlapján online formában is hozzáférhető (god.hu/media/
korkep). Ebben van némi sandaság, mert nyilvánvaló, hogy a kétféle 
olvasóréteg politikai irányultsága, érdeklődése nem teljesen azo-
nos. Az is nyilvánvaló, hogy egy havi magazin nem versenyezhet a 
facebookon percenként megjelenő hírekkel stb., mert országszerte 
más a feladata, létjogosultsága: pl. nélkülözhetetlen kordokumen-
tum a város életéről a jövő számára. Egyébként meg osztom az 
angol miniszterelnöknek, Winston Churchillnek tulajdonított mon-
dást: „Csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítok.”

Néhányan kifogásolták, hogy az alsógödi csónakház építészeti 
tervei kapcsán szeptemberben megjelent cikk egyoldalúan mutatta 
be a pályázat eredményét és a polgármester által megbízott főépí-
tész tevékenységét, aki jelezte, hogy válaszolni fog. A tervezővel 
közösen megfogalmazott és a Beruházási Osztállyal egyeztetett 
álláspontját természetesen az októberi számban közöltük. Ebben 
minden lehetséges, meggyőzőnek tűnő érvet, tudnivalót fölhoztak 
a mentségükre úgy általánosságban és konkrétan a naná, hogy na-
gyon szabályszerű, szakszerű pályáztatás mellett, s hogy mennyire 
célszerű lenne immár az ügy – úgymond – „társadalmasítása”. 
Most, amikor már az adófizetők pénzén jókorát vajúdtak a hegyek, 
s – a tiltakozó lakosok szerint – nem igazán odavaló, felfuvalkodott 
egeret szültek? S most kezdődik minden elölről… Persze, az ördög a 
részletekben lakik és az ismétlés a tudás anyja: időközben a képvi-
selő-testület két másik, a főépítész úr által előterjesztett beruházási 
terv átdolgozását és felülvizsgálatát kérte, mert valahogy ezeknél 
sem sikerült első nekifutásra érvényesíteni a környéken (Munkácsy 
Mihály és Nemeskéri-Kiss Miklós utca) lakók nyilvánvaló és jogos 
érdekeit. Fontosak a beruházások, de azért nem árt, ha a lakosság 
is jól jár – néha, legalább játszásiból (pl. egy új bölcsődével).

Az októberi számban közöltem, hogy a Fidesz választókerületi 
szervezetének élénk visszhangot kiváltó szeptemberi Sajtóközle-
ményét a Magyar Távirati Iroda is kiadta. Ennek alapja a PestiSrá-
cok országos oknyomozó hírportál volt, ahol a közlemény utóbb 
szintén megjelent. Mivel az általam ismert mellékelt fotót a göd.hu 
nyomán közölték, a szöveg forrásául megadott MTI is hitelesnek 
tűnt. Miután jelzést kaptam, hogy ez utóbbi kétséges, azonnal külön 
levélben fordultam a szerkesztőséghez, a főszerkesztőhöz és a lap-
igazgatóhoz. Mivel mindmáig választ nem kaptam, az iroda, mint 
valós forrás tényként nem vehető figyelembe.

Ugyancsak e számban néhány, általam határozottan és ténysze-
rűen visszautasított kritikát jóhiszemű tévedésből Hlavács Judit-
nak tulajdonítottam, noha azokat ezúttal részben Vajda Viktória 
képviselőtársa követte el. Mentségemre legyen mondva, hogy a 
Gödi Összefogás-frakció Göd hangja honlapján megjelenő írások-
nál nem mindig következetes a szerző megjelölése. Mindenesetre 
– bár nem kértek helyreigazítást – a szíves elnézésüket kérem.

Szerkesztőtársaim és a kiadónk nevében is kívánok minden olva-
sónknak, hirdetőnknek, szerzőnknek, a nyomdánk munkatársainak, 
a lap terjesztőinek, a képviselő-testület tagjainak, az önkormányzat 
vezetőinek és dolgozóinak, bírálóinknak és támogatóinknak áldott, 
békés karácsonyt és egy boldogabb, veszélyhelyzetek nélküli új 
évet, melyben újságunk is remélhetőleg az ideinél zavartalanabbul 
működhet! (Ha netán nem, akkor MÚK: Márciusban ÚjraKezdjük.)

Menyhárt László
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Majd’ egy évig voltam Göd város alpolgármestere. Mígnem –  
a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) és a Belügyminisztérium 
állásfoglalása szerint is – a veszélyhelyzeti jogkörein messze 
túllépve Balogh Csaba leváltott a tisztségemről Fülöp Zoltánnal 
együtt. Tette ezt annak érdekében, hogy helyünkre saját barátait 
és frakciótársait ültesse. Ezzel egyelőre a létező összes fék és el-
lensúly kikerült az önkormányzat demokratikus rendszerből. Ma a 
4 fős momentumos kisebbség sakkban tarthat egy egész önkor-
mányzatot és várost. Ez az ő karácsonyi ajándékuk a gödieknek.

Balogh Csabában az első két hónapban még megvolt az együtt-
működés látszata. Így megszervezhettünk neki egy polgármesteri 
fogadást, Göd gazdasági szereplőivel megindulhatott a kölcsö-
nös együttműködés. Tavaly decemberben 30 vállalkozó fogadta 
el meghívásunkat. A nyári vállalkozói fórumára viszont már alig 
páran voltak kíváncsiak (lehet, hogy nem egy cégvezetéstől eltiltott 
havert kellett volna meghívnia előadónak).

Hosszú és sikeres tárgyalásokat folytattam a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelővel, így Göd kezelésébe kerülhetett a Kék Duna két 
sportlétesítménye: a sportcsarnok, ill. a csónakház. Ezzel biztosítva 
lett több száz gyermek téli sportolási lehetősége és a kajakosok 
hajóinak védett tárolása, ha már az ő csónakházuk lebontásra ke-
rült. Ha már csónakház. A csónakház újjáépítésének projektjét is 
én vittem a tavaszi pandémiás időszakig. Úgy adtám át a folyama-
tot, hogy szóbeli megállapodásunk volt a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetséggel arról, hogy közösen építjük újjá az alsógödi csónakházat. 
Schmidt Gábor, a szövetség elnöke a sportbálra is elfogadta a meg-
hívásunkat. Ma ott tartunk, hogy a szövetség kiszállt az együttmű-
ködésből, s ma a hivatal szerint alsóhangon 230 millió forint (!?) 
lenne a csónakház újjáépítése. Egy csónakházról beszélünk, amely 
nagyjából 4 fal meg egy tető. (Hm!)

A nyári hónapok is eseménydúsan zajlottak, nem úgy, ahogy 
szokott, és nem csak azért, mert megszületett ötödik gyermekem 
is. Kiderült, hogy ismeretlenek lehallgattak, majd a lehallgatott be-
szélgetésemet közre is adták. Egy csöndes Duna-parti kisvárosból 
fél év alatt egy dél-olasz várost csináltak, ma Gödnek (minden bi-
zonnyal csak ideig-óráig) olyan alpolgármestere van, akinek a férje  

– valószínűleg – bűncselekményből származó hanganyagot osz-
togat a Facebookon.

A gödiek joggal érzik, látják nap mint nap, hogy a város fejlesz-
tése megállt. Amíg tavaly pl. több, mint 10 utca lett felújítva, addig 
ebben az évben egyetlenegy sem került aszfaltozásra. A nyári pan-
démiás helyzet után a képviselő-testület átvette a város vezetését. 
Az addigra kontrollt vesztett Balogh úr jogköreit megvonta, költ-
ségvetési keretét korlátozta, számos rendelkezését visszavonta. 
Az átláthatóság és az ellenőrizhetőség végett a 200 ezer forint 
fölötti döntéseket a testület tárgyalja.

Az új, átláthatóbb működési mód lehetőséget biztosított arra, 
hogy végre beindítsuk a várost. Az addig blokkolt, halasztott építő 
gondolatok táptalajt találtak a képviselő-testület Gödért dolgozó 
tagjainál. Elindulhattak a fejlesztések, a körzetemben is. Új kerí-
tést kap a bölcsőde, a Huzella utca aszfaltozásának tervezése el-
kezdődött, ezáltál a Szivárvány Bölcsőde régóta várt parkolója is 
megépül, közvilágítást kaphat a kerékpárút és az Öregfutó utca. A 
Villamos utca rendezése végett megindult az egyeztetés az OVIT-
tal, a mostani őszi útfelújításnál 13 földút lesz felújítva a körze-
temben.

Széllel szemben nehéz dolgozni, de ezt már megszoktam. Éve-
kig irányítottam ellenzéki politikusként Pest megye egyik legsike-
resebb egyesületének labdarúgó-szakosztályát, most sem fogom 
feladni. Hiszek a demokráciában, az itt lakók pártsemleges képvi-
seletében. Balogh Csabával ellentétben tudom, hogy nincs balos 
vagy jobbos gyerek, nincs liberális vagy konzervatív utca. Gödiek 
vannak, a szomszédaim.

 Az előttünk álló ünnepekhez jó egészséget és szeretetteljes na-
pokat kívánok mindenkinek!

Lőrincz László

Épp meghalni látszik reményünk, hogy bármi és bárki képes 
rávenni polgármesterünket, hogy végre látszatcselekvés és face-
book-posztok írogatása helyett dolgozzon a város érdekében. 
Jogszerűen, a jogállam normái és keretei között, kötelességeit 
betartva és teljesítve, ahogy azt vállaltuk a választások előtt.

Az első veszélyhelyzet idején még mintegy két hét kellett ahhoz, 
hogy az alpolgármesterek leváltását elővegye. Erre az ötletére 
akkor jegyző úr – hivatkozva az Alaptörvényre, az Alkotmánybí-
róság határozatára, az önkormányzati és katasztrófavédelmi 
törvényre, a Belügyminisztérium, valamint a Miniszterelnökség 
által együttesen kiadott állásfoglalásra – szép jogi dolgozatban 
kifejtette, hogy nem igazán jó ötlet, jogilag „aggályos”. Hétköznapi 
nyelvre lefordítva: nem jogszerű – de mivel ő maga nem a legfőbb 
bírói testület, hát mást nem mondhatott. Aki nem ért a szóból, az 
vessen magára. Úgy tűnt azonban, polgármesterünk ért a szóból, 
bár még vagy háromszor fölvetette a dolgot, döntést végül nem 
hozott. Aztán vége lett a veszélyhelyzetnek, történt, ami történt. 

A második veszélyhelyzetet is meghirdették, és úgy tűnt, a 
megkezdett enyhülést sikerül folytatni. Polgármesterünk kifeje-
zetten jó indítvánnyal kezdett. Nem a szembenállás a cél, ha már 
van hajlandóság az enyhülésre, a levelet örömmel üdvözöltem. A 
nagy együttműködés azonban csak az első konzultációig tartott. 
Polgármester úr indítványozott, kérdezett, válaszoltunk, javaslatot 
tettünk, aztán eldöntötte: nem változtat semmit. Maradt a senkire 
sem hallgatás, az ígéretek megszegése, a nyers öntörvényű hoz-
záállás.

A következő hétfő délutánra is volt meghirdetett konzultáció, 
ez minden értesítés nélkül elmaradt. Helyette kedd reggel 9:00-re 
került meghirdetésre egy összejövetel. Teljesen sima munkaülés-
nek tűnt, komoly vitakérdés nélkül, mindössze három meghirde-
tett témával. Ezeken gyorsan végigmentünk, közben végig érezni 
lehetett: valami még lesz. Hát lett is. A dolog láthatóan elő volt 
készítve: előkerült az alpolgármesterek leváltása. Előzetes értesí-
tés, írott anyag, vagy bármilyen említés nélkül. Hallottunk pár mel-
lébeszélő tirádát a bizalomvesztésről és hős munkaelosztásról, 
pár ismert és néhány újabb hazugságot felelősségről és felada-
tokról. A korábban bemondott és sosem igazolt korrupciós vádak 
keddre már elolvadtak. A kötelező hűségnyilatkozatok után a pol-
gármester lezárta a kérdést. Volt egy kis utórezgés más dolgo-
kon. Különös bájt adott a csevejnek, hogy 10:26-kor, még bőven a 
megbeszélés alatt élesedett a láthatóan rég megírt polgármesteri 
FB-bejegyzés az alpolgármesterekről. A tények kedvéért: a döntést 
mintegy 4 órával az után írta alá, miután megtörténtét bejelentette. 
És sem ezek, sem egyetlen más polgármesteri döntés sem érhető 
el városunk lakossága felé. Hát ennyit arról a valóságról, ami a 
polgármestert körül veszi. Álság, hazugság, politikai kommuniká-
ció, a jogi normák és a város lakóinak semmibe vétele. Sajnos azt 
kell mondanom, hogy nem neki fogyott el a bizalma felénk, hanem 
nekünk az ő irányában. Eddig hittünk abban, hogy van visszaút és 
van valódi szándék a választói akarathoz való visszatérésre. Ki-
derült, hogy nincs, és soha nem is volt. Csak kommunikáció volt, 
valódi szándék nem.

Amit most látunk, az a pőre valóság. Idecsöppent ifjú polgár-
mesterünknek a legfontosabb a hatalom, az egyszemélyi döntés 
és a hazug kommunikáció. Városunknak azonban mindez telje-
sen lényegtelen. Nem ezért dolgoztunk a választáson, és nem ezt 
vállaltuk. A testület és a város magára maradt. A veszélyhelyzet 
végével kezünkbe kell venni a dolgok irányítását, hogy végre meg-
indulhasson az a fejlődés, amire oly régen várunk!

Fülöp Zoltán

Hosszú, mozgalmas, 
de sikeres év volt

Egy döntés margójára

Leváltás – Egy illúzió vége

2020. 11. 17-én Balogh Csaba polgármester az alábbi köz-
leményt hozta nyilvánosságra a facebook-oldalán, amire az 
érintettek a la punkban válaszolni kívántak. 

(A Szerk.)

A gödiek bizalmáért érdemes dolgozni
Az alpolgármesterek pozíciója már nagyon régóta volt kérdés 

a gödi politikában. Fülöp Zoltán és Lőrincz László rég elvesz-
tette a bizalmamat, ahogy elvesztette a pár hónapja közölt köz-
vélemény-kutatás adatai alapján a gödi választók bizalmát is. 

Úgy döntöttem, hogy nem hagyhatom, hogy akadályoztatá-
som esetén olyan személy legyen a helyettesem, akiről nem 
tudom elhinni, hogy jóhiszeműen és Göd érdekeit szem előtt 
tartva fogja ellátni a feladatát. Emiatt a mai naptól Fülöp Zol-
tánt és Lőrincz Lászlót felmentettem alpolgármesteri tisztsé-
gükből.

Helyettük két olyan embert bízok meg a feladattal, akik 
egyértelműen Gödért dolgoznak majd, ahogy ezt eddig is bi-
zonyították odaadó munkájukkal, közösségszervező képessé-
gükkel, tiszta jellemükkel. 

Gratulálok Andrejka Zombor és Hlavács Judit új alpolgár-
mestereknek és sikerekben gazdag munkát kívánok nekik!

Göd Város Önkormányzatának 
pénzügyi tájékoztatója

2020. november 20-i állapot 
Az Önkormányzat pénzkészlete 
(számláin lévő összegek + pénztár): 3 303 111 000 Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete 
(számlán lévő összeg + pénztár): 10 247 000 Ft

TESZ és az intézmények pénzkészlete 
(számláin lévő összegek + pénztár): 154 026 000 Ft

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen 
(számlákon lévő + pénztárban lévő összegek): 3 467 384 000 Ft
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2019. október 13-án volt az önkormányzati választás. Gödön 
az előző képviselő-testületi összetétel jelentősen megváltozott. 
Azóta egy év eltelt. Időközben ilyen-olyan okokból a választás 
utáni erőviszony átrendeződött. Jelenleg három – a Göd Fejlő-
déséért, a Gödi Összefogás és a Fidesz-KDNP – frakció működik 
4-4-4 taggal. A polgármester a számos kérdésben kisebbségbe 
szorult Gödi Összefogás tagja. Lapunk az évforduló kapcsán 
egyetlen körkérdést intézett a frakcióvezetőkhöz: – A jelenlegi 
helyzetben mit tudnak tenni és ténylegesen mit tettek a város 
eredményes működtetése érdekében? (A Szerk.)  

A helyi demokráciáért
A választáson indult Gödi Összefogás-frakcióból csupán négyen 

maradtunk, Andrejka Zombor, Balogh Csaba, Hlavács Judit és jó-
magam. Mi ugyanazt valljuk és hisszük, amit 2019. októberében, 
csupán az erőviszonyok és a széljárás változtak, leginkább a többi 
frakció környékén. 

Az elmúlt évben felbolydultak a kedélyek a városban. Ez – vé-
leményünk szerint – főként annak köszönhető, hogy sikerült egy 
nagyot lépnünk előre az önkormányzati transzparenciában. Mert 
valljuk be, könnyű úgy a csend és béke látszatát fenntartani, ha 
minden titkos üléseken vagy éttermek különtermeiben dől el, és 
a lakosok nem értesülnek sem konstruktív vitáról, sem esetleges 
nézeteltérésekről, azokról a kényes kérdésekről meg végképp nem, 
amiben láthatóan nem a város érdekeit képviselik a „jó atyafiak”. 
Ezt az eredményt egy kifejezetten fontos lépésnek tartjuk, hiszen 
nekünk és a városlakóknak is érdeke az átlátható városvezetés.

Nyitottabb és korszerűbb lett a hivatal működése is. Előremuta-
tónak tartjuk továbbá azt is, hogy a lakossági részvétel a korábbi-
aknál nagyobb szerepet kapott, a valódi civilek és civil szervezetek 
szavát is meghallgatjuk és figyelembe vesszük a döntések előké-
szítésében. A Fidesz-KDNP-Göd Fejlődéséért frakcióknak köszön-
hetően megszüntetett Humánügyi bizottság munkája során egy 
régóta húzódó kulturális koncepció alapjait tettük le. Emellett 
megreformáltuk a szociális ellátások rendszerét is, új, konkrétabb 
és követhetőbb támogatási formákat, így gyógyszertámogatást 
vezetve be.

Amennyire a járványhelyzet lehetővé tette, továbbvittük a hagyo-
mányos kulturális programokat, a civil támogatásokat, és pályáza-
tot írtunk ki, hogy online kulturális események megszervezésével 
támogassuk a bevételeiktől elesett helyi művészeket.

Göd településképéért felelős csapatunkba egy új városi fő-
kertészt vettünk fel, és már csak elfogadásra vár az új környe-
zetvédelmi rendelet is. Az új főépítészi irodával együttműködve 
megalapoztuk a településrendezési eszközök fejlesztését, a Golf-
pálya-ötletpályázat konkrét kidolgozását a Szent István Egyetem 
tájépítész hallgatói segítségével, és az új, 24 tantermes iskola ter-
veinek megvalósíthatóságát.

Ami a választási ígéretek 9 pontját illeti: sikerült megakadályoz-
nunk a Temető-tábla beépítését. Elindult egy átfogó demográfiai 
tervezés az óvodai csoportlétszámok csökkentése érdekében: 
egy új óvoda építésének előkészítése ez. A forgalomrendezésbe 

is belefogtunk, a projekt első szakasza, a forgalomtechnikai felül-
vizsgálat - vagyis a jelen helyzet pontos felmérése és a megvalósí-
tandó változtatások, fejlesztések kijelölése szeptemberben zárult 
volna. Ez valamennyit csúszik, de reméljük, hamarosan ebben is 
tovább léphetünk. A neveleki csatornázás közbeszerzése kiírásra 
került, és a város kamerarendszerének kiépítésének projektjét is 
elkezdte a Beruházási osztály. Az új köztéri szemetesek kihelye-
zése is elkezdődött, a továbbiakkal meg kell várnunk a Hulladék-
gazdálkodási Kft. járműbeszerzésének lezárultát. 

Ami egyértelműen nem valósult meg, az a gördülékeny együtt-
működés a képviselő-testület tagjai között. Másra számítottunk, 
ha nem is feltétlenül szoros barátságra, de korrekt, előremutató és 
demokratikus működésre, az előző rendszer közös átalakítására. 
A szükséges beruházások és fejlesztések elmaradása az erőviszo-
nyok felborulásának és az állandó viszálynak az eredménye, amely 
gyakorlatilag ellehetetlenítette a hatékony munkavégzést.

A Samsungtól várt adóbevételek elvesztése komoly csapás a 
városra, hiszen Göd területének 20%-át elcsatolták és Pest Megye 
Önkormányzata alá rendelték. Egy megyei szintű vezetés sosem 
tudja a lakosok érdekeit úgy beépíteni, mint ahogy azt kellene, hogy 
az ipari tényezők kontrollja, átláthatósága megvalósulhasson. Az 
elvont bevételek pedig kifejezetten méltánytalanok, hiszen a város 
kasszájába befolyó iparűzési adónak kellene kompenzálnia az el-
múlt évek terheit is, amiktől folyamatosan szenvedett a lakosság 
egy része (és ami a Fidesz fő választási ígérete is volt). Sértőnek 
találjuk, ahogy elbagatellizálják a kormány szövetségesei a zaj- és 
légszennyezés, valamint a demográfiai változások hatásait Göd 
lakóira, amikre folyamatosan fel fogjuk hívni a figyelmet.

Rövid távon nagyon nehéz, nehéz lesz a helyzetünk. Mostanra 
ugyan a város működését szolgáló előterjesztések egy része vi-
szonylag kis ellenállással elfogadásra kerül a testületi üléseken, de 
közelében sem vagyunk az általunk megcélzott helyzetnek. Véle-
ményünk szerint az mindenképp hasznos, hogy a lakosok láthatják 
a történéseket, mindent élő, egyenes adásban, ezek kapcsán pedig 
állást tudnak foglalni az őket érintő kérdésekben. Fontos, hogy a 
közügyekben a lakosok is részt vegyenek, és a politizálás ne egy 
lesajnált, kellemetlen dolog legyen. Ezt szeretnénk bátorítani – a 
vírushelyzetet figyelembe véve – rendszeres személyes fórumok-
kal, fogadóórákkal, állandó elérhetőség biztosításával.

Tudjuk, hogy nagy a zaj, sok és még így is nehezen követhető 
a változás, ami jelenleg kellemetlen és zavaró lehet, de bízunk 
abban, hogy a „pohár kiborulása” hosszú távon erősíti a város 
és közösségének alakulását, a részvételiséget, összességében a 
helyi demokráciát.

Ha szeretnének mélyebb betekintést nyerni a munkánkba, láto-
gassanak el a www.godhangja.com oldalra!

Vajda Viktória

Egy év mérlege

A 2019. évi önkormányzati választás nem a Fidesz-KDNP jelölt-
jeinek várakozásai szerint alakult, mert csak négyen kerültünk be 
a képviselő-testületbe, míg a másik oldalon egy nyolc fős, akkor 
még egységesnek látszó „csapat” többséget szerzett. A választás 
eredményét nem vitattuk, az átadás-átvétel rendben megtörtént.

A képviselői munkával kapcsolatban azt az elvet fogalmaztuk 
meg, hogy „konstruktív ellenzékként” fogunk működni. Abban 
bíztunk, hogy az esetek jelentős részében hallgatni fognak ránk, 
hiszen a „nyolcakból” hatan (köztük az üzleti világból érkezett 
polgármester is) teljesen tapasztalatlanok voltak, eleve nem le-
hetett elegendő ismeretük a város helyzetéről, az egyes ügyek 
előzményéről, sőt az önkormányzati rendszer működéséről sem. 
Így sokak meglepetésére mi is megszavaztuk az új önkormány-
zati bizottsági fölállást, bár két területtel, a szociális ügyekkel és 
a városüzemeltetéssel kapcsolatban már 2019-ben jeleztük, hogy 
a bizottsági kezelésük hiányos, ill. problémás, majd 2020. elején 
– miután a módosító javaslataink befogadásra kerültek – megsza-
vaztuk a város ez évi költségvetését is. 

Miközben igyekeztünk építő jellegűek és nyitottak lenni, egyre in-
kább azt tapasztaltuk, hogy a segítségünkre-tapasztatainkra nem 
igazán van igény a „másik oldalon”. Igaz, ennek egyik fő oka az 
volt, hogy elfoglalták magukat önmagukkal. A költségvetés közös 
elfogadása után ui. kifelé is nyilvánvalóvá vált, hogy a kétharmados 
többséggel bíró „nyolcak” tömörülése látszategység volt csupán: 
a teljesen különböző nézeteket és elveket valló pártokból érkezett, 
sok esetben egymást korábban nem is ismerő emberekből álló 
„csapat” tagjai egymás ellen fordultak. A „nagy összefogás” végül 
is felbomlott, a közös frakció kettészakadt.

Sajnos folyamatosan azt érzékeljük, hogy a választáson nyertes 
képviselők és a polgármester munkájának a középpontjában nem 
Göd tényleges ügyeire irányul a szándékuk-tevékenységük, hanem 
leginkább egymással és különböző konfliktushelyzetek létrehozásá-
val, majd annak kezelésével vannak elfoglalva. Jól jellemzi a helyzetet, 
hogy a választást a Samsung témájával megnyerőknek már nem volt 
fontos a Samsung ügyét egyszer sem a képviselő-testület elé hozni és 
tárgyalni róla. A polgármester pl. még a választás előtt elkészített és 
sikeres, a felsőgödi kerékpárút felújítását célzó pályázat kapcsán gya-
korlatilag följelentette az előző városvezetést. Hűtlen kezelést kiáltva 
beszámolójában írt erről, de a rendőrség bűncselekmény hiányában 
lezárta a nyomozást, ám ő az írásában név szerint említett (azaz meg-

rágalmazott) köztisztviselőktől és volt városvezetőktől azóta sem 
kért bocsánatot. Az egyik név szerint említett, egyébként kiváló mun-
kát végző köztisztviselő a nevének meghurcolása miatt felmondott. 
De nem ő volt az egyetlen, aki elment a hivatalból, mert a városban 
is komoly megütközést keltő ellentétek, személyes összecsapások, 
különösen a polgármester és az – ő javaslatára megválasztott – al-
polgármesterek között, a hivatali munkát szinte ellehetetlenítették. Ki-
váló, a várost szerető, érte szívesen dolgozó köztisztviselők mentek 
el, mert nem bírták a folyamatos feszültséget, a rossz, vagy a meg 
sem hozott vezetői döntéseket. Azt, hogy a polgármester sokszor 
nem azzal foglalkozik, amivel kellene, és gyakran olyan dolgokkal is 
foglalkozik, ami meg nem az ő feladata. 

A tavaszi veszélyhelyzet idején az áldatlan állapotok még tovább 
romlottak. A polgármester egyszemélyi döntéseinek egy részét a 
képviselő-testület a normál körülmények helyreállítása után visz-
szavonta, sőt, a polgármester ellen két fegyelmi eljárás is indult, 
és mindkettő elmarasztalással végződött. 

A testületi munkát eddig is folyamatosan igyekeztünk és igyek-
szünk lehetőségeink szerint támogatni. A szervezeti átalakulá-
sok után frakciónk adja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság egyik tagját, Csányi Józsefet és annak elnökét, jóma-
gamat. Markó József városüzemeltetési tanácsnokként törekszik 
kiépíteni az együttműködés formáit, melyekben az évtizedes és 
szerteágazó tapasztalatait a város érdekében felhasználhatja. A 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság Bizottság el-
nökeként dr. Pintér György dolgozik. Ő korábban a pénzügyekért 
felelős alpolgármester volt, aki – bár nem az ő feladata lett volna 
– a megváltozott pénzügyi helyzettel kapcsolatban elkészítette az 
eddigi egyetlen előterjesztést. 

Határozott véleményünk, hogy ennyi idő után ideje lenne a „túl-
oldalon” félretenni a személyi ellentéteket, hogy végre megalapo-
zott, tárgyilagos döntéseket hozhassunk. Többször jeleztük, hogy 
a megoldásra váró problémák között a város pénzügyi helyzete a 
legégetőbb. Ismert, hogy a Samsungtól származó adóbevétel elke-
rült a várostól. Meggyőződésünk: erre nem a gyár előtti dudálások 
a hatékony megoldás, hanem – ha fogcsikorgatva is, de a helyze-
tet józanul elfogadva – tárgyalni kellett volna és kellene arról, hogy 
ebből a nagyon rossz helyzetből miként lehetne a lehető legtöbbet 
kihozni. Ha a városvezetés szilárd testületi támogatással tárgyal, 
akkor lenne nagyobb esély arra, hogy az adóbevételek visszaosz-
tásánál érdekeinket hatékonyan tudjuk képviselni. Már bizottsági 
szinten is jeleztük e kérdés fontosságát, azonban eddig, több más 
fontos kérdéssel együtt – sajna! – ezt a témát sem tűzte a polgár-
mester és szűk csapata napirendre. 

Frakciónk minden kérdésben nyitott az egyeztetésekre, ameny-
nyiben azok érdemi témáról és nem már eldöntött kérdések smin-
keléséről szólnak. Jelenleg a város lejtmenetben van, gyakorlatilag 
újra kell építeni a hivatalt. Készek vagyunk arra, hogy a nálunk lévő 
tudással és tapasztalattal továbbra is hozzájáruljunk az érdemi 
munkához. Készek vagyunk együttműködni a testület minden 
tagjával, hogy – a város valódi érdekeiből kiindulva – közösen 
találjunk a fölmerülő kérdésekre megoldásokat. Sajnos ez eddig 
másképpen alakult.

Lenkei György

Tapasztalattal – együttműködésre készen
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KÖZÉLET KÖZÉLET

A Göd Fejlődéséért frakciót magát is a város eredményes, átlát-
ható és demokratikus működtetése iránti ígéretünk hívta életre. Az 
önkormányzaton eluralkodott az átláthatatlan és kiszámíthatatlan 
– avagy nagyon is kiszámítható – pártosság, szeretett városunk és 
a gödiek egyre inkább háttérbe szorultak. Ezt megelégelve döntöt-
tünk. Lőrincz László, Hives Gábor, Szilágyi László és jómagam azt 
vállaltuk, hogy nem a pártpolitikai szempontokat, hanem a gödiek 
érdekeit fogjuk képviselni, és mi tartjuk is magunkat ehhez az ígé-
rethez. Célunk, hogy hangzatos politikai bolhacirkusz helyett újra 
az építő szándékú párbeszéd és az eredményes munka jellemezze 
a testületi üléseket.

Első és legfontosabb, hogy a város működőképességét bizto-
sítsuk és az elkezdett fejlesztéseket végig vigyük. Ennek alapvető 
föltétele, hogy normalizáljuk a viszonyunkat a kormánnyal és a  
Samsunggal, majd ezután a lehető legtöbb forrást harcoljuk ki Göd-
nek. Ez a forrás lehet majd a fedezete a gyár körüli hatáscsökken-
tésnek és – ha szükséges – a környéken élők kártalanításának is.

A kormánnyal való viszony normalizálása az érdekeink ésszerű, 
de határozott képviseletét jelenti: ezért támogatjuk, hogy a város 
költségvetését alapjaiban megrendítő döntés ellen alkotmányjogi 
panaszt nyújtsunk be. A tilta kozásunk nyugodt, komoly, de elszánt 
– készen állunk bármeddig 
elmenni a jogi és egyezte-
tési lehetőségekben, de ko-
molytalan bohóckodást, és 
öncélú ripacskodást nem 
támogatunk.

Városunk fejlődéséért 
eddig is a választási progra-
munkban vállaltak képvise-
letét láttuk el, amennyire azt 
a külső tényezők engedték. 
Azon dolgozunk, hogy vissza-
állítsuk az önkormányzat és a 
demokratikus intézményrend-
szer jogszerű működését is. 
Ezen a területen sajnos van-
nak erős hiányosságok. 

Mi azt gondoljuk, a cél nem 
szentesítheti az eszközt, és 
egy-egy lépés, intézkedés 
nem attól lesz jogellenes, 
hogy arról egy képviselő vagy 
akár a polgármester kijelenti 
a törvénysértést. Sorban ja-
vítjuk az előterjesztéseket, 
megalkottuk a nem várt hely-
zetek kezelésére szolgáló Havaria-keret szabályozását, használ-
hatóvá tettük a Krízis Alapot, javítottuk és átláthatóbbá tettük a 
beszerzések és közbeszerzések szabályait. Újraterveztetjük a csó-
nakházat, ideje, hogy a város egyik jelképe méltó szépségével ör-
vendeztesse meg a gödieket és vendégeinket. Folytatjuk a munkát, 
hogy megkapjuk az új 24 tantermes általános iskolát. Dolgozunk 
az óvodai férőhelyek bővítésén, a Kék-Duna üdülő hasznosításán,  
 

a bócsai problémák rendezésén, a neveleki utak rendbe tételén, 
és még számos kisebb, az egyes körzeteket érintő feladat meg-
oldásán.

Még a közös frakcióban első lépésként kezdeményeztük a klí-
mavészhelyzet kihirdetését. A klímaváltozás nem csak politikai 
termék, hatását már mindannyian a bőrünkön érezzük, ezt a témát 
folyamatosan beépítjük minden döntésünkbe. Ezért is vettük föl a 
beszerzési szempontok közé a fenntarthatóságot, valamint indí-
tottuk el a SECAP, azaz a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 
megalkotását. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tavasszal indult 
gödi tervezési szakasz lassan a végére ér. Ez az akcióterv pontos 
adatokkal szolgál arról, hogy városunkban hol milyen fejlesztések 
szükségesek ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a ránk váró kihí-
vásokkal, és arról, hogy jelenlegi működésünket vagy az eljövendő 
fejlesztéseket hogyan tudjuk a lehető leggazdaságosabbá, legol-
csóbbá, leghatékonyabbá tenni.

Az idei évben sajnos nagyon elmaradtunk a civilek támogatásá-
val, ebben határozott lépéseket fogunk tenni még ebben az évben. 
Ezért kezdeményeztünk már fórumot, és ahogyan a járványügyi 
helyzet ezt engedni fogja, újra nyitott fórumokat fogunk szervezni, 
hogy tájékoztassuk a fejleményekről a gödieket. De a fejlesztések 

irányáról nem dönthetünk egyedül, ezért új programokat indítunk, 
hogy a város lakói érdemben kapcsolódhassanak be jövőjük ala-
kításába. Közösségi tervezést kezdeményezünk az Okos Város 
program beindításához. Választási ígéretünk volt a város teljes, 
korszerű és zöld újratervezése. Ezt a folyamatot a veszélyhelyzet 
megszűntével tudjuk elindítani – széles körű társadalmi párbe-
széddel és az érintettek bevonásával.

Fülöp Zoltán

Bohóckodás helyett párbeszéd
Tisztelt gödi lakosok,  
kedves szomszédjaim!

Bő egy év telt el, mióta 
megtiszteltek bizalmukkal, s 
megválasztottak az 1. számú 
körzetben, hogy képviseljem 
érdekeiket a képviselő-testü-
letben. Magam is a városban 
nőttem föl, így képviselőként 

is Önökkel, gödi polgárokkal, az elképzeléseik és igényeik szerint vé-
geztem és a jövőben is így szeretném végezni munkámat a Bócsát 
és környékét felölelő körzetben. 

Sajnos ez az év a vírus árnyékában telik. Ennek ellenére az Önök-
kel közösen elvégzett munka nem volt eredmények nélküli, hiszen 
a számos megtartott közös fórumon, beszélgetésen kialakított kör-
zeti fejlesztések elindultak. Többek között a kiserdei (Marigna ne téri) 
és a bócsai játszótér teljes felújítása, a „Golf Lakópark” területén 
található játszótér fejlesztése, a Fürdő utcai közvilágítás felülvizs-
gálata, a Pálya és Zimpel Károly utca közötti szakasz közvilágítása, 
a Pálya és Fácán utca találkozásánál biciklitároló létesítése, az Er-
dész utcai járda tervezése és közvilágítás felülvizsgálata, a Rómaiak 
útja-Nemeskéri temető közötti járdafelújítás. Kamerákat telepítünk 
az Erdész utcai újrahasznosító hulladékgyűjtő szigetnél, felújítjuk a 

Sajó és Maros utca közös részét, a Fürdő utcai garázsok mögött 
is aszfaltozott út lesz. E fejlesztések befejezése után még szebb, 
élhetőbb városrész lesz az otthonunk.

A tavaszi és a mostani veszélyhelyzet alatt azzal is igyekeztem se-
gíteni, hogy maszkokat osztottam és adok a hozzám fordulóknak. 
Egy rászoruló család számára laptopot vásároltam, hogy mind a 
munka, mind pedig a tanulás megoldható legyen számukra otthonról. 

Ahogy idén is, jövőre is több lakossági fórumon, személyes talál-
kozókon szeretném megbeszélni Önökkel közös dolgainkat, amint 
azt a pandémiás helyzet lehetővé teszi. Addig is az online tér adta 
lehetőséggel élve, kérem, tartsuk a kapcsolatot egymással, köves-
sék a facebook oldalamat (facebook.com/Szilágyi-László-), írjanak 
levelet (szilagyilaszlo@god.hu), hívjanak telefonon: 06 20 225 7944!

Végezetül engedjék meg, hogy az év végéhez közelegve kívánjak 
kellemes ünnepeket Önöknek.  Ez a karácsony most más, mint amit 
megszoktunk, zártabb, csöndesebb. Sajnos családtagjainkkal csak 
korlátozott módon tudunk ünnepelni, mégis azt kívánom, hogy e szép 
ünnepen megtépázott lelkivilágunk megnyugodjon legalább erre a kis 
időre!  Az új évre pedig tekintsünk bizalommal, bízzunk abban, hogy 
hamar túl leszünk e nehéz időkön. Sok-sok örömteli napot, jó egész-
séget és új, szebb, vírusmentes évet kívánok Önöknek.

Barátsággal: Szilágyi László 

Beszámoló

Az újHÁZ Centrum 2016-ban indította el a Jót tenni jó 
kampányát. A Piramis Építőház Kft. is e hálózat tagja.

– Gödön lakom, ahogy sok munkatársam. – mondta Juhász Attila, 
a kft. ügyvezetője. – Ismerjük a környéket és a helybelieket. Ha 
csak egy olyan család lenne a városban, amelynek gondot okoz 
fölfűteni az otthonát a téli hidegben, már az is egyel több lenne 
annál, mint amit tétlenül tudnánk nézni. De sajnos nem ez a helyzet, 
és szomorú módon minden évben hamar meglesz a gazdája annak 
a tűzifának, amelyet ezeknek a családoknak ajánlunk föl. Idén 5 
olyan családot igyekszünk segíteni 1-1 nagy kalodás tölgy tűzifá-
val, akik – önhibájukon kívül – nagyon kemény körülmények között 
élve mutatnak példát emberségből mindannyiunknak. 

Az adományozott kalodák súlya egyenként mintegy 700-800 kg, 
így az elszállítás nem lenne egyszerű feladat, de a Piramis mun-
katársai ezt is magukra vállalták. Minden érintettnek a portájára 
visszük a fát, hiszen nem várhatjuk el idős, beteg emberektől, 
vagy kisgyermekes anyukáktól, hogy még ezzel is bajlódjanak. 
Szeretném megköszönni a Gödi Alapszolgáltatási Központ veze-
tőjének, Tóth Ildikónak és munkatársainak a közreműködését, 
hogy segítettek a szervezésben, és hogy minden hasonló esetben 
nyugodt szívvel fordulhatunk hozzájuk. Nagyon reméljük, ezzel 
az adománnyal mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezeknek az 
emberi tartásból példát mutató családoknak egy picivel szebb 
decemberük, karácsonyuk legyen.

A Piramis Építőház ott segít, ahol legnagyobb a szükség
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KÖZÉLET JÁRVÁNY

– Polgármestersége első éve alatt rögtön két rendkívüli időszakkal 
is meg kellett/kell birkóznia. A tavaszi, első koronavírus-járvány 
alatt szerzett tapasztalatok mennyire hasznosíthatók?

– Hasznosítható minden tudás, amit tavasszal megszereztünk. 
Sokat tanultunk a fertőtlenítési módszerekről, valamint megtapasz-
taltuk, hogy egyes intézkedésekre hogyan reagálnak a lakosok. Bár 
az első hullám alatt elsősorban tájékoztatnunk kellett a lakosokat, 
hogy a védekezés hatékony legyen, mára már sokkal inkább a nö-
vekvő feszültség mérséklésével kell foglalkoznunk. Egyre többen lát-
ják kilátástalannak a helyzetet, amiből – különböző okokból – nem 
tudunk még kiutat mutatni. Nyár óta már nem kapunk adatokat sem 
arról, hogy mennyi beteg van Gödön, hányan kaptak karantén-hatá-
rozatot. A hírek alapján a karantén-intézkedések – melyek nem az 
önkormányzathoz tartoznak – nem is mindig következetesek, és így 
nekünk is külön állásfoglalást kell kérnünk a különböző esetekről, 
hogy pontos tájékoztatást tudjunk nyújtani a lakosoknak.

– Saját tapasztalatot is kénytelenek voltak elszenvedni a fertőzést 
és az azzal járó karantént illetően. Milyen segítséget kaptak, mivel 
tudtak élni? Ezzel kapcsolatban milyen gödinek lenni? 

– Nagyon sok jó szándékú gödit ismerek, és így számtalan felaján-
lást és segítséget kaptunk. Igaz, az ételt házhoz rendeltük, mert a 
feleségem, Viki teljesen elgyengült és ápolásra szorult. Emellett 
nekem a gyerekeket is szórakoztatnom kellett, és nem csökkent a 
napi 8 órát meghaladó polgármesteri teendőm sem. Hasznosnak bi-
zonyult, hogy korábban én is segítettem más, karanténban lévő sze-
mélyeknek, akikkel sokat beszélgettem, így volt tippem arra, hogy 
tudok időt nyerni. Szerencsére a hivataltól egy kőhajításnyira lakom, 
így nem jelentett különösebb terhet az aláírós mappákat elhozatni. 
Ezt úgy háláltam meg, hogy minden óvintézkedést extra szigorúan 
betartottam, és fertőtlenítettem minden felületet átadás előtt. Meg 
is lett az eredménye, mert a hivatal későbbi tesztelésekor kiderült, 
hogy senkit sem fertőztem meg.

– A járvány – mint az élet minden területén – sok tervet, számítást 
keresztülhúzott. Mik a legfontosabb tervek 2021-re magánember-
ként? És polgármesterként? 

– A kérdés alapján döbbentem rá igazán, hogy magánemberként 
már nem is igazán gondolok magamra, csak polgármesterként. 
Szívesen sorolnám a 2021-es önkormányzati terveket, de az gya-
korlatilag a költségvetésből fog kiderülni, hogy mi fér bele. Magán-
emberként nem a pénztárca szabja a gátat, sokkal inkább az idő. 
Idén februárban fogadtam örökbe menhelyről egy kutyát, ami meg-
változtatta a hétköznapjaimat. Két órával kevesebbet alszom, hogy 
beleférjen a sétáltatása a napi rutinba, de Cerberusnak köszönhe-
tően mégis kipihentebb vagyok. 2021-ben a családommal szeret-
ném a kapcsolatunkat mélyíteni minőségi együtt töltött idővel, mert 
az pótolhatatlan. Az idősebb lányom ráadásul jövőre lesz iskolás, 
aminek a kiválasztása izgalmas kihívás.

– Mennyire alakította át a gondolkodásmódot, a prioritásokat az, 
hogy egy városért felelős, illetve az, hogy a várost járványhelyzet 
idején kell vezetni?

– A gondolkodásmód és prioritások változásai abból erednek, hogy 
a veszélyhelyzet idejére a teljes önkormányzati döntéshozatalt 
és felelősséget a polgármesterre bízta az országgyűlés. Innentől 
kezdve sajnos másodlagos fontossága lehet csak a politikai egyez-
tetéseknek, mert legfontosabb, legsürgősebb teendőnk, hogy a jár-
vánnyal szemben tudjunk azonnal fellépni szükség szerint. A város 
működtetése viszont nem vált annyival sürgetőbbé, azon a téren 
több egyeztetésre van lehetőség, de a felelősség továbbra is az 
enyém. Bármi döntést hozok, azt utólag számon kérhetik, és nem 
tudok majd senkire ujjal mutogatni. Úgyhogy egyszerre van szükség 
a hasznos tanácsokra, és továbbra is ragaszkodnom kell a saját 
meglátásomhoz. Ahogy mondani szokták: „nem szeretnék senki 
helyett börtönbe menni”.

– Mire a lap megjelenik, belépünk az adventi időszakba. Idén kö-
zösségi rendezvények nélkül várakozunk a karácsonyra. Hogyan 
készül a Balogh család? Hoz pozitív változásokat is az eddigi, ha-
sonló időszakokhoz képest ez a kényszerű visszahúzódás?

– Idén először sikerült időt fordítanunk arra, hogy időben besze-
rezzünk karácsonyi díszeket. Apróságnak tűnik, de a fények üdítő 
látványt nyújtanak a nyomasztóan hosszú estéken. Igaz, jelen körül-
mények között este 8 után kár felkapcsolva hagyni, mert nem sok 
járókelő értékeli. A gyerekekkel együtt minden apró, meghitt ünnepi 
dolgot értékelni tudunk. Az adventi kalendáriumot mesékkel tölt-
jük föl, a piacról szerzett diókrém kerül a lekváros szendvicsbe, és 
együtt énekeljük az ünnepi dalokat (no meg a Jégvarázst). 

VPK

Városvezetés, pandémia, 
tervek és ünnepvárás
Interjú Balogh Csaba 
polgármesterrel

A koronavírus-járvány második hulláma városunkban 
is számos változást hozott. Több területen megváltozott 
az ügyintézés menete, egyes intézmények karantén alá 
kerültek, volt olyan óvoda, ahol csak ügyeletet tudtak biz-
tostani a sorozatos megbetegedések miatt.

Két hétre bezárt a Polgármesteri Hivatal, miután két ott dolgozó 
munkatársról kiderült, hogy megfertőződött a vírussal. A város 
jegyzője kérdésünkre arról számolt be, hogy különösebb fennaka-
dás nélkül tudta a hivatal ellátni a feladatait. A munkatársak hét-
főnként hosszú nyitva-tartással fogadták az előzetesen időpontot 
foglalt ügyfeleket olyan esetekben, ahol ez szükséges volt. Álta-
lánosságban telefonon igyekeztek minden megkeresést fogadni, 
és a fölmerülő kérdéseket tisztázni. Keddtől péntekig a legtöbben 
otthonról látták el a munkájukat, csak a halaszthatatlan feladatok-
nál tartották fönn a hivatali ügyintézést. A megbeszéléseket online 
formában tartották. A tapasztalatok és a járványhelyzet várható 
alakulása miatt előreláthatóan az év végéig marad a kevert mun-
kamenet: bizonyos napokon csak online, meghatározott időpon-
tokban pedig – egyes ügymeneteknél – lesz lehetőség személyes 
ügyintézésre. A munkatársak tesztelése lezajlott, szerencsére 
kevesen fertőződtek meg, és döntően enyhe tünetekkel vészelték 
át a betegséget. – Ezúton is szeretném megköszönni a helytállást 
minden hivatali dolgozónak – mondta dr. Szinay József.

A kormány november elején ismét veszélyhelyzetet hirdetett 
ki, ami más intézkedések mellett újra a polgármesterekre tes-
tálja a képviselő-testület jogait. Balogh Csaba online egyeztetett 
az önkormányzati képviselőkkel november 9-én, ez a megbeszé-

lés azonban nem egyenlő egy képviselő-testületi üléssel. – Sem 
ebben, sem más formában nincs lehetőségem átadni a felelőssé-
get a képviselő-testületnek, az mindenképpen engem terhel. Így a 
tanácskozás során nem a képviselők döntésére vagyok kíváncsi, 
hanem a szakmai véleményükre, érveikre, hogy megalapozott dön-
tést hozhassak az adott ügyekben, emellett azt várom, hogy felhív-
ják a figyelmemet arra, hogy miképp tehetnék többet a városért a 
veszélyhelyzetben. Ezt a feladatot, úgy látom, el fogjuk tudni látni 
ebben az online felállásban is – mondta el megkeresésünkre a pol-
gármester. Majd azt is hozzátette: – A második hullámban nem 
kapja meg a város vezetése az igazolt fertőzöttek számát, ill. a 
karanténhatározatokat, így a veszélyhelyzeti munkacsoport a meg-
betegedésekről a háziorvosoktól igyekszik tájékozódni. A szociális 
dolgozók, pedagógusok szervezett tesztelésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak nincsen szervezési feladata.

 Csaknem 500 gödi lakos koronavírus-szűrését támogatta az ön-
kormányzat tavasztól november közepéig. A programot – a Szoci-
ális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára – folytatták 
ősszel. A szakbizottság a veszélyhelyzetben hivatalos ülést nem 
tarthat, csak tanácskozást, melyek során a rászorulók ügyében 
előkészítik a polgármesteri döntést. – Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a javaslataink elfogadásra kerültek, így a hozzánk fordulókat a 
veszélyhelyzettől függetlenül a lehető leggyorsabban megsegítjük 
– tudtuk meg Lenkei Györgytől. Azt is elmondta: – Hasznosnak 
bizonyultak az óvintézkedések a hivatalban. A kötelező testhőmér-
séklet-mérés, kézfertőtlenítés és maszkhasználat, ill. a nagy ügyfél-
forgalmú irodákban kiépített plexifalaknak köszönhetően alacsony 
számú maradt a megbetegedés. 

A bizottsági elnök arról is tájékoztatott, hogy az ősz folyamán 
az augusztusi viharkárokról beérkezett lakossági bejelentéseket 
megtárgyalták és csaknem 6 millió forint összegben segítették a 
károsultakat.

A járvány második hulláma miatt az Idősek Klubja ismét bezárt, 
a klubtagokat ezért otthonukban látják el az Alapszolgáltatási 
Központ munkatársai. – A klubban dolgozó kollégák egy része a 
szociális étkeztetés szakfeladatra lett átirányítva, a központban 
telefonos ügyeletet tartunk. A tavaszi időszak csúcsadagszámát 
szociális étkeztetésben november közepére még nem értük el, de 
alig vagyunk alatta. Minden megbeszélést, konferenciát stb. igyek-
szünk online, ill.  telefonon megtartani – nyilatkozta Tóth Ildikó. A 
központ vezetője azt is elmondta, hogy a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál személyes ügyintézésre - előzetes bejelentkezést 
követően - van mód. A központ székhelyére és telephelyére érin-
tésmentes testhőmérést követően lehet belépni, a kézfertőtlení-
tés szintén érintésmentes adagolókkal történik, a maszk viselése 
kötelező. Az épületeiket ózongenerátorokkal fertőtlenítik minden 
munkanap végén. 

Mivel a második hullámban nincsenek pontos adataik a hatósági 
karanténban lévő emberekről, a 06 20 563 8955-ös ügyeleti tele-
fonszámon várják a hívásokat azoktól, akiknek nincs a családban, 
környezetében, szomszédságában olyan személy, aki segíteni tudja. 

GK

Veszélyhelyzet – második hullám

A járványhelyzet korlátozó intézkedései miatt bezártak a helyi 
kulturális intézmények is. A Göd Városi Könyvtár november 
közepén elindította az előjegyzéses kölcsönzését, valameny-
nyi óvintézkedés betartásával. Abban bíznak, hogy a decem-
ber 22-ig így segíteni tudják olvasóikat. A honlapjukon a 
ka talógus és az új könyvek ajánlói könnyítik meg a választást. 
A Könyves Kuvik nyílt facebook-csoportban szintén hasznos 
információkhoz lehet jutni.

Elérhetőségek: www.godikonyvtar.hu;  
konyvtar@god.hu; T.: 06 27 532 155
A József Attila Művelődési Ház programjainak javarészét  
átszervezte tavaszra. Honlapján, ill. közösségi média oldalán 
időről időre közzétesznek tartalmakat, ezzel tartva a kap-
csolatot a közönséggel. Az adventi készület idején koszorú 
készítést közvetítettek, melyhez az egységcsomagok ösz-
szeállításával és érintésmentes átadásával is segítették az 
érdeklődőket. Decemberben felújítási munkákat terveznek a 
munkatársak, így 2021-ben megújult környezetben fogadják 
majd a látogatókat.

Elérhetőségek: www.godimuvhaz.hu;
info@godimuvhaz.hu; T.: 06 27 532 161
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No bölcsőde?
2020. 11. 23-án online tanácskoztak a képviselők a 

bölcsőde ügyében, melynek eredeti helyszínét néhányan ki-
fogásolták. „Megkerülhetetlen szempont volt, hogy csak olyan 
ingatlan jöhet szóba, amelynek a besorolása lehetővé teszi a 
bölcsőde megépítését, és az önkormányzat tulajdonában van 
(a szabályozás módosítása, ill. a vásárlás nem fér bele a szoros 
határidőkbe) – számolt be a Gödi Összefogás-frakció állás-
pontjáról Hlavács Judit. – Erre az egyetlen helyszín a Rómaiak 
útja és a Nemeskéri út »sarkán« van, ahol az önkormányzatnak 
5 egymás melletti üres telke van. Ezek összevonásával létre-
jön az a kb. 4000 m2, amire már felhúzható az épület. Bár a 
szomszédság (a temető és a sírköves) nem éppen az, amit el-
képzelnénk egy bölcsi mellé, de egy zárt kerítéssel és gyorsan 
növő sövénnyel a lehatárolás megoldható. Közművesítésre, 
áttervezésre, valamint szilárd útburkolatra is szükség lesz, va-
lamint nincs messze (kb. 1 km-re) a Komlókert utcai bölcsőde, 
de autóval mindenképpen sokkal inkább megközelíthető, mint 
a Jávorka utca.

Az első feladat a támogatási szerződés aláírása a helyszín 
módosításával, de az előkészítésbe is azonnal bele kell vágni, 
hogy időben megkezdődhessen majd az építkezés. Föl kell 
mérni, milyen többletberuházásokra van szükség, és ezeknek 
mi a becsült költsége… azt gondolom, hogy ha nem tudjuk át-
helyezni a tervezett bölcsődét, akkor inkább le kell mondani a 
pályázati támogatásról. Sok képviselő szerint pedig az elsődle-
ges szempont az, hogy kapjuk meg a pénzt, és valósítsuk meg 
a terveket…”

Nyilatkozat
Tisztelt Polgármester Úr!

Mi, alulírott önkormányzati képviselők támogatjuk, hogy Gödön 
egy új bölcsőde épüljön, melyhez Magyarország Kormánya 480 
millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a tavaly be-
nyújtott pályázat alapján. Ehhez az összeghez önkormányzatunk 
közel 200 millió forint önerőt egyhangúlag megszavazott az idei 
költségvetés elfogadásakor. Közel 70% támogatás kerülhet most 
veszélybe. 

Már 30 nap sem maradt a támogatói szerződés megkötésére. 
Szinte biztos, hogy amennyiben az nem kerül aláírásra, akkor 
Gödön sehol sem fog bölcsőde épülni a következő években. Egyér-
telmű, hogy a Jávorka utcában található épület felújításra szorul, 
azonban városunk jelenleg ennek a szükséges felújítási munkának 
az elvégzését pénzügyileg nem engedheti meg magának. 

A katasztrófatörvény alapján Önre – mint polgármesterre – 
szálltak a képviselő-testület jogkörei, így ebben az ügyben egy 
személyben hozhat döntést. Ön az elmúlt évben nem nyilatkozott 
erről a témáról, és félő, hogy városunk közel félmilliárd forinttól fog 
elesni, mely lakosonként kb. 30 000 forintot jelent.

 

Gödnek szüksége van egy új bölcsődére, hiszen városunk sze-
rencsés helyzetben van, mert folyamatosan születnek gyermekek 
és további növekedés várható. Ezért előre kell gondolkoznunk és 
terveznünk az oktatási intézményeink kapacitását; – fenntartási 
időszak végén pedig kevés ráfordítással akár óvoda is lehetne újra 
ezen a helyszínen, mivel most is a Hétszínvilág óvoda működik 
itt; ezzel a beruházással Göd vagyonelemeiben közel 700 millió 
forintos értéknövekedés fog bekövetkezni. 

Városunk már régóta vár új óvodára és általános iskolára is, de 
a költségek miatt Göd egyedül ezt a terhet nem tudja vállalni. Ha 
Polgármester Úr most lemond az új bölcsőde építéséről, akkor 
félő, hogy településünk a következő években ilyen célra nem fog 
a kormánytól semmilyen segítséget kapni, és az pedig kérdéses, 
hogy Pest megyétől – az elvett Samsung-adóból – Göd intézmény-
fejlesztésre vagy felújításra fog-e forráshoz jutni.

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet alatt felelős városvezetőként kö-
rültekintő és megfontolt döntést hozzon, vegye figyelembe a kép-
viselő-testület többségének akaratát, hiszen Göd életében ilyen 
beruházásra ritkán adódik lehetőség.

Göd, 2020. 11. 23. Tisztelettel: 
Csányi József, Hives Gábor Ferenc, Fülöp Zoltán,  

Lenkei György, Lőrincz László, Markó József, 
dr. Pintér György, Szilágyi László Lajos 

A Kincsem óvoda belső udvara

helyzet miatt az idén a megszokottnál óvatosabbnak kell lennünk, 
visszafogottabban kell majd ünnepelnünk. De épp ezek a meghitt 
pillanatok tudatosíthatják bennünk, hogy mennyire fontos vigyáz-
nunk egymásra, a szeretteinkre. Arra kérek hát mindenkit, hogy a 
családon belül is óvjuk meg egymást, szeretteink egészségét annak 
érdekében, hogy még nagyon hosszú időn át újra ugyanúgy együtt 
ünnepelhessünk, mint ahogyan eddig megszoktuk. Ehhez kívánok 
a választókerületemben mindenkinek jó egészséget és áldott kará-
csonyi ünnepeket! 

Sz. P. A.
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A legfontosabbak azok a sikerek, amelyeknek a város és 
az itt élő emberek látják a hasznát – fogalmazott a la-
punknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. 
Mint mondta: azon dolgozunk, hogy Magyarországon 
senkinek se jelentsen anyagi hátrányt a gyermekvállalás.

– Milyen fejlesztésekre számíthatnak a gödiek a közeljövőben?
– Örömmel mondhatom, hogy megnyílt a lehetőség egy új bölcsőde 
fölépítése előtt a Jávorka Sándor utcában. A tervek szerint ez egy 
négy csoportszobás, korszerű intézmény lenne a jelenlegi, sokkal  
kisebb épület helyén. Erre a beruházásra nyert most hazai források-
ból 480 millió forintos kormányzati támogatást Göd városa.
– Mire számíthatnak a szülők, milyen lesz az új intézmény?
– Az új bölcsődében négy, a szabványoknak megfelelő gyermekszo-
bát alakítunk ki. Ezek természetesen kiegészülnek majd a szükséges 
igazgatási, szociális, konyhai és üzemeltetési helyiségekkel is. A Já-
vorka Sándor utcai ingatlan megfelelő helyszín erre a beruházásra, 
ugyanis teljes közművel és burkolt útfelülettel rendelkezik. Ez nem-
csak az ellátás miatt érdekes, de sokat jelent azoknak a szülőknek is, 
akik így biztonságosan közlekedhetnek, amikor naponta ide hordják 
a gyermekeiket, illetve délután értük jönnek. A nyertes pályázatban 
a meglévő telekhatáron belüli fejlesztésekre kért támogatást Göd 
városa, ezért várhatóan ezen a helyszínen valósulhat majd meg a 
beruházás.
– Térségünk országgyűlési képviselőjeként Ön miért karolta föl ezt 
a beruházást?
– Azért, mert Gödön bővíteni kell a bölcsődei férőhelyeket. Ez az 
oka annak, hogy képviselőként én is támogatom ezt a beruházást. 
Régóta az a meggyőződésem, hogy a jövőt építi az, aki iskolákat 
és óvodákat épít. Oktatási-nevelési intézményekre pedig egyre na-
gyobb számban lesz szükségünk, ugyanis mi vagyunk az ország 
egyik legfiatalabb térsége, nagyon sok gyermeknek kell helyet biz-
tosítanunk az intézményeinkben. Mivel a miénk hazánk legnagyobb 
tankerülete, számunkra különösen fontos, hogy a munka a XXI. szá-
zad követelményeinek megfelelő eszközökkel és a lehető legjobb 
körülmények között folyhasson. És ugyanígy gondoskodnunk kell a 
meglévő intézmények folyamatos karbantartásáról, felújításáról is. 
Ez az elsődleges feladataink közé tartozik. A választókerületemben 
éppen ezért már az elmúlt években is több iskolát, óvodát és bölcső-
dét építettük, nagyon sokat felújítottunk. Hadd emlékeztessek arra, 
hogy Gödön pl. az idei tanév elején adtuk az új Kincsem óvodát.
– Mennyiben befolyásolják ezeket a fejlesztéseket a járványhely-
zet miatt érvényben lévő korlátozások?
– A legfontosabb nagyberuházások a koronavírus-járvány ellenére 
sem álltak le, a kényszerű korlátozások időszakában is töretlenül 
folytatjuk a munkát. Ennek ékes bizonyítéka a gödi Kincsem óvoda 
is, hiszen a legnehezebb időszakban is dolgoznunk kellett annak 
érdekében, hogy az idejáró csaknem négyszáz óvodás gyermek 
számára a tanévkezdésre elkészülhessen ez a csodálatos új épület. 
Ezt én egy nagyon fontos eredménynek tartom! Ez egy olyan siker, 

amelynek a város és az itt élő emberek látják a legnagyobb hasz-
nát. Ennek a munkának a folytatása lesz az új bölcsőde, amelyben 
a csoportszobákat, a hozzájuk tartozó teraszokat és játszókerteket 
a tervezett parkoló határolja majd le az utcától. Az épületen belül 
a csoportszobákat oldalfolyósó köti majd össze egymással, és a 
többi helyiséggel is. Mindez azt jelenti számomra, hogy itt is egy 
igényes kivitelezésű, a biztonságot előtérbe helyező, minden szak-
mai igényt kielégítő, modern intézményt tudunk majd kialakítani, 
elsősorban a gödi gyermekek érdekében.
– A családok életét mennyiben befolyásolhatja a most kialakult 
helyzet? 
– A kormány többféleképpen is támogatja a családokat, ami ebben 
a megközelítésben szorosan kapcsolódik a gödi bölcsődeépítéshez 
is, hiszen nagyon fontos, hogy az oda járó gyermekek kiegyensú-
lyozott családi viszonyok között élhessenek. Ezt pedig a járvány 
ellenére is szavatoljuk nekik, hiszen jelenleg is két és félszer akkora 
összeg van a költségvetésben a családok támogatására, mint tíz 
évvel ezelőtt. Ebből pedig természetesen itt helyben részesülhetnek 
a gödi családok is. Példaként kiemelném a Babaváró támogatást, 
amit az alacsonyabb fizetésű fiatal párok is fölvehetnek akár önerő 
nélkül is. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a januárban induló, 
hárommillió forintos lakásfelújítási támogatást is. Nagyon fontos, 
hogy ezek mindegyike közvetlen támogatást jelent a gyermeket ne-
velő családoknak, s bár itt országos intézkedésekről van szó, ezek 
is jelentős mértékben hozzájárulhatnak térségünk és azon belül a 
város fejlődéséhez, a gödi családok megerősödéséhez.
– Látni már eme kedvezményeknek az egyértelmű, határozott 
eredményeit?
– Igen, hiszen a házasságkötések számának növekedése, vagy a 
gyermekvállalási kedv javulása is jelzi, hogy a korábbi folyamatok 
kezdenek megfordulni, megváltozni. De ugyanilyen fontos kérdés 
az is, hogy a már gyermeket nevelő családok jóléte hogyan alakul, 
mennyi többletteher, -kiadás éri őket a világjárvány miatt kialakult 
helyzetben. Ezért azon dolgozunk, hogy Magyarországon semmi-
lyen körülmények között se jelentsen anyagi terhet, ne jelenthessen 
semmiféle hátrányt az, ha valaki gyermeket vállal.
– A járványhelyzet miatt vélhetően az idei karácsonyunk sem lesz 
a megszokott. Ön hogyan készül az ünnepekre?
– Mint minden évben, természetesen az idén is nagyon várom az 
ünnepeket. Többgyermekes édesapaként különösen fontosak 
számomra az elmélyülésnek azok az őszinte pillanatai, amelyeket 
minden évben a karácsonyi ünnepek hoznak el az életünkben. Meg-
tapasztalhatjuk ilyenkor, hogy mit jelent az összetartozás élménye, 
amit leginkább a család adhat meg az embernek. Tény, hogy a vírus-

Lesz pénz egy új bölcsőde 
fölépítésére Gödön

A fényben úszó Országház előtt
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Tarvágás a Szakáts-kertben 

Bakaló János őstermelő (Mezőmadaras, Erdély):
Mit is csinált ez a csodálatos fa? Élete utolsó pillanataiban újjáélesz-
tette önmagát. Úgy döntött, tovább fog élni. S még élő kis sejtjéből, 
magjából – levetve régi ruháját – újjáéledt. Ilyen csodálatos a termé-
szet...  Elég egy kis akarat s akár csak egyetlen egészséges sejt, mag. 
És még a legnehezebb, - lehetetlenebb helyzetből is ki tudjuk magunkat 

hozni. A test, ahogyan e csodálatos fa is, öngyógyító.

Az augusztus 29-ei vihart követően a Szakáts-kertben csak-
nem 30 fát kellett – úgymond – kivágni, és sok másikat ke zel ni: 
ritkítani és visszavágni. Lapunk októberi számában ennek  
kapcsán nyilatkozott többek között a körzet képviselője, Vajda 
Viktória és a város új főkertésze, Giczy B. Zsuzsanna. Amikor  
a lakosság szembesült a tömeges, válogatás-mérlegelés nél küli 
tarvágással, sokan megdöbbentek és fölháborodtak. Vajon ez 
volt az egyetlen helyes, lehetséges megoldás? (A Szerk.)  

Lehet erre válaszolni? Nem. Csak látni, és elgondolkozni az 
interjú kon. A kerten már nemigen lehet...

De! Amit a cikk állít, hogy a fasor fáinak a rézsű felé nem vol-
tak gyökerei, vagy, hogy a „semmibe lógtak”, ez barokkos túlzás. 
Valamint nincsenek „még álló” fák, hiszen az összes fát a fasor-
ban – az egészségeseket is – kivágták. Ráadásul a szemközti  
homokrézsűre döntötték egy részüket, így aztán jelentős rombo-
lást okoztak az ott élő növényzetben is. A főkertész nyilván tudja, 
ha egy homokdombon tarvágást csinálnak, az nagyobb esőzés 
után megcsúszhat, ugyanis – tudtommal – az élő gyökerek meg-
kötik a homokot. Még szerencse, hogy eső is olyan ritkán van, mint 
egy légzuhatag. Vagy nem?

Ami a kert déli részén lévő favágást, növényritkítást illeti, arra 
eddig magyarázat nincs, lévén sík terület, egy dombbal védve. Bár 
ez már csak egy a választás környéki „rendezésnek” a folytatása, 
ami eddig egyáltalán nem látszott. Esetleg leh et az magyarázat, 
hogy azok a fák sem „őshonosok"? Ez egy számomra értelmezhe-
tetlen kifejezés. De a kertészek feje biztosan elmondja egyszer, 
mióta számít őshonosnak egy fa Gödön (a nyárfák ezek szerint 
nem). Ez a kert már igen régen önfenntartó. Különösebb emberi 
beavatkozás nélkül egyszerűen gyönyörű. A tündérek és manók 
kertje. Volt. Most ők elköltöztek, vagy a maradék kertben gyászol-
nak az emberi pusztítás nyomán. Ehhez mindenképp szakértő 
ember kellett, mint szerte a világon. De a cikk szerint itt 2008-ban 
már történt fatelepítés, 100 darab őshonos (?) fát ültettek el gon-
dos kezek. Hova? Ezek most hol találhatóak? Tessék megmutatni!

Egy biztos, hogy tíz éve készült egy tanulmányterv, de az előző 
önkormányzat egyetlen fát sem ültetett, hiszen akkor most lenne 
egy 10 éves fasorunk a kivágott fák helyett, jól láthatóan. A horgász-
állások is elpusztultak a viharban kidőlt fák miatt – írta a szerző. 
Ha lehetne egyetlen elpusztultat mutatni, na arra kíváncsi lennék.  

Ha meg idegenszívű, lejárt szavatosságú fák alá építenek, még ha 
csak egy jurtát is, akkor biztos, a fa a hibás, ha kidől. Logikus. 

„Életveszély”! – mint hivatkozás. Ez a kert alig látogatott, né-
hány horgász szokott üldögélni a tó partján. A gödiek nagy része 
azt sem tudja, merre búvik meg. Az utcákon, a kertekben, a Du-
na-parton és az ártérben sétálók nagyobb veszélyben lehetnek 
szélvihar esetén a szakadó ágak, a dőlő fák miatt. Nos, a kertben 
legkevésbé. Tán most, hogy minden tiltakozásunk ellenére megen-
gedték a kertben való parkolást, még ez is előfordulhat. Ebből is 
láthatjuk, az élet: veszély!

Koros fa, koros ember – vágjuk ki, még az egészségeset is! Kor- 
és kórszellem, ami mára beköltözött az „új légzuhataggal" együtt. 
Mondják, megindult a tervezés, bár ezt most inkább víziónak hívják, 
ami, ugye, nem azonos. De tíz éve is terveztek, eredmény: semmi.

Azt, hogy a körzet képviselője mit látott ebből a kertből valaha 
is, azt nem tudom, de a pusztításból semmit, csak a főkertész el-
mondása alapján tájékozódhatott, még fotók sem álltak a rendel-
kezésére a viharkárról, lévén akkor már hivatalosan is beteg volt.

A legjobban a képviselő utolsó, „hosszú távra gondolkozó” irány-
mutatása tetszett, komolyan: „rugalmas” (gumifa? – mert az nem 
őshonos) és „viharálló” fa (ami nincsen).

Utószó: ami a kertben történt, az bizony árulkodik az előző ön-
kormányzatok „törődéséről”, hanyagságáról, a lehetőségek föl 
nem ismeréséről. De a múlttal mit lehet kezdeni? Vagy a jövő vízió i-
val? Semmit. Az „itt és most” a lényeg. Erre viszont nem látok je-
lenleg semmi garanciát.

Pálfai Péter

A járványhelyzet következtében megnövekedett a szomszédok 
közötti súrlódások mennyisége. Egyrészről a bezártság, az ezzel 
járó, a megszokottnál tétlenebb életvitel, az ingerszegényebb kör-
nyezet önmagában feszültséget gerjeszt. Másrészről nincs lehe-
tőség ama tevékenységeket, amelyeket eddig el lehetett végezni 
a szomszéd távollétében, máskorra időzíteni, hiszen mindenki ott-
hon van. Érezhetően fokozódott a feszültség a lakosság körében, 
ezzel együtt megnőtt az önkormányzatnál a birtokvédelmi témá-
ban történő megkeresések száma.

A legtöbben olyan képzetet társítanak a birtokvédelemhez, mint a 
kamillateához: minden jajra-bajra orvosság. Ezzel szemben a szom-
szédjogokról kevesen hallottak, s így a hétköznapi nyelvben minden 
szomszédok közötti nézetkülönbség a birtokvédelemmel egy kalap alá  
kerül. Pedig ez csak egyfajta általános jogvédelmet jelent és különleges 
jogvédelem hiánya esetén alkalmazható. Birtokvédelmi eljárást lefolytatni 
akkor lehet, ha más ügymenet megindítására nincs lehetőség.

Kecsegtető ugyan, hogy a jegyző előtti birtokvédelmi eljárás gyors, 
mindössze 15 nap a határidő, azonban csak egy éven belül keletkezett 
összeütközéssel kapcsolatosan járhat el, és csak akkor, ha a kérdés nem 
tartozik bírói útra. Ezen belül pedig csak egyetlen dologról rendelkezhet 
a határozatában: az eredeti állapot helyreállításáról. Egy szomszédjogi 
konfliktusban nem intézkedhet a jegyző, kizárólag a bíróság teheti meg. 

A hozzá nem értőknek a tulajdon- és a birtokjog viszonya sem egyér-
telmű. Fontos tisztázni a különbséget, mert a két jogintézmény védelmi 
rendszere más. A birtoklás azt jelenti, hogy a jogosult az adott dolgot 
magánál tarthatja (a dolog nálam van), szemben a tulajdonjoggal, ami 
azt jelenti, hogy a dolog az enyém (a tulajdonomban van). Azt kell meg-
érteni, hogy a birtoklásra jogosult személye nem minden esetben egye-
zik meg a tulajdonossal (pl. az özvegyi jogán lakást haszonélvezőként 
birtokló és használó személy nem tulajdonos, de birtoklásra jogosult). 
Más megközelítésből, amikor valaki a zajos fővárosból vidékre költözik, 
összetartó, családias közösséget, nyugalmat és csöndet képzel az új 
élete köré. Később szembesül a vidék zajaival, azzal, hogy itt kora reggel 
fát vágnak, fűrészelnek, hajnalban (vagy egész nap) a kakas kukorékol, a 
kutya ugat... Miután az új lakos szomszédjával nem jut dűlőre, bíróság-
hoz fordulni nem akar, a jegyzőt keresi meg. Panasza alapvetően birtok-, 
a megoldás viszont sokszor állatvédelmi jellegű.
Melyek azok a kérdések, ahol kizárólag bíróságtól remélhetünk jogse-
gélyt, és nem birtokvédelem formájában?
1. „A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges 
földtámasztól anélkül, hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskodnék.”
2. „Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak 
gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából 
vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében kö-
teles a földjére való belépést megengedni. A tulajdonos a szomszédföldet 
kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bon-
tási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.”
3. „Ha a tilosban talált állat tulajdonosa ismert, az ingatlan tulajdonosa 
köteles őt az állat befogását követően annak elszállítására felszólítani, 
de mindaddig visszatarthatja az állatot, amíg az az általa okozott kárt az 
állat tulajdonosa meg nem téríti.”
4. „Ha a kirepült méhrajt annak tulajdonosa két napon belül nem fogja be, 
azon birtokbavétellel bárki tulajdonjogot szerezhet.”
5. „A tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtart-
hatja, ha azokat a fa tulajdonosa föl nem szedi.”
6. „A közterületre hulló terményt bárki fölszedheti, ha a növény tulajdo-
nosa a termény beszedését elmulasztotta.”
7. „A két ingatlan határvonalán álló növény és terménye egyenlő arányban 
illeti a szomszédos ingatlanok tulajdonosait.”

8. „A szomszédos ingatlanok elválasztásra szolgáló kerítés mezsgye vagy nö-
vény használatára az ingatlanok tulajdonosai közösen jogosultak…”
9. „Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló 
gyökerek levágására, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák 
és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.”
10. „…zaklatást az követ el, aki mást rendszeresen azért háborgat, hogy 
beleavatkozzon a magánéletébe vagy megfélemlítse.”
11. csendháborítás miatt a Járási Hivatal szabálysértési hatóságánál 
lehet feljelentést tenni
12. kamerás kukkolás (adatvédelmi jogszabály, GDPR, NAIH)

A jegyző birtokvédelmi eljárása sem államigazgatási, sem nem önkor-
mányzati hatósági ügy, az egy magánjogi eljárás. A Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései alapján birtokvédelmi ügyekben az eljárás a bí-
róság hatáskörébe tartozik, és csak kivételes esetben (egy éven belüli 
birtoksértés esetén) jelöli meg a jegyzőt.  A jegyzői birtokvédelmi eljárás 
– mondhatni így – a bíróság előszobája. 

Nézzünk néhány jellegzetes esetet, amikor tényleg jogos a jegyző előtti 
birtokvédelmi eljárás! Pl.: ha a tulajdonos kizárja a bérlőt a lakásból, vagy 
ha a bérfizetés elmaradása miatt a közműveket elzárja, vagy ha a tár-
sasház kapuját bezárják és valamelyik tulajdonosnak nem adnak kulcsot, 
vagy a közös tulajdonban álló kertet a társtulajdonos lekeríti, vagy a bérlő 
a bérleti jogviszony megszűnését követően nem üríti ki és nem adja visz-
sza a bérleményt. Ilyenkor a jegyző a birtoklás tényén alapuló védelmet 
nyújt a birtokában sértett jogosultnak. Ezen eljárásban a tényföltárás kö-
telezettsége nem a hatóság, hanem a kérelmező feladata. Legegyszerűbb 
(és legősibb) birtokvédelem a jogos önhatalom, melynek keretében a bir-
tokos a birtoka ellen irányuló támadást – a birtok megvédéséhez szüksé-
ges mértékben - önhatalommal is elháríthatja.

Hova forduljon a panaszos, ha birtokvédelmi kérelmet kíván benyúj-
tani? Nem birtokvédelmi kérdésben, valamint egy éven túl fennálló 
panasz esetén kizárólag bírósághoz; egy éven belüli panasz esetén a 
jegyzőhöz akkor, ha az eljárás megindításától számított 10 napon belül 
tudja bizonyítani saját birtokosi helyzetét, az egy éven belüliséget, a bir-
toksérelem megtörténtét. (Az eljárásról és annak illetékéről tájékoztató 
található Göd város honlapján.)

A birtokvédelemmel foglalkozó ügyintézők nagyfokú stressznek van-
nak kitéve. Olyan konfliktushelyzeteket igyekeznek megoldani, ahol az 
esetek nagy többségében a felek között már évek óta nézeteltérések 
állnak fönn, és megkeserítik egymás életét. Nem ritka, hogy kérelmező 
s kérelmezett eleve fölhergelt állapotban érkezik a hatósághoz, és azon 
vezeti le a feszültségét, akit éppen ott talál. Azt kérjük tehát mindenkitől, 
hogy maradjunk türelmesek, tartsuk be az írott és íratlan szabályokat, 
igyekezzünk egymást minél kevésbé zavarni, és egymás zavarását, ha 
lehetséges, minél megértőbben tűrni. 

(Forrás: dr. Nagy Csilla, dr. Bisztriczki László)

Válasz a tarvágásra
Birokvédelem kontra kamillatea

A szomszédaim jó zenét hallgatnak – akár akarják, akár nem;
Gátőrház, Duna-parti kocsma, Felsőgöd
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KÖZÉLET

Pest Megyei Kormányhivatal
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében a kormány-

hivataloknál igényelt okmányok személyes átvételére csak kivé-
teles esetekben, időpontfoglalással van lehetőség. Az elkészült 
okmányokat postai úton kézbesítik a hivatalok.

Az elkészült okmány – a kérelemben korábban megjelölt kormá-
nyablakban, okmányirodában – kivételesen az alábbi esetekben 
vehető át személyesen:
• aki ideiglenes személyi igazolványt kapott (annak leadása céljából),
• aki a kérelem benyújtásakor még érvényes személyi igazolványát, 
jogosítványát az igényléskor valamilyen okból nem tudta leadni (az 
okmány leadásával egyidejűleg),
• a kártya formátumú (új típusú) személyi igazolványon lévő tároló elem 
aktiválása céljából (ha a kérelemben személyes átvételt jelölt meg),
• valamint a konzuli tisztviselőnél.

 
Az ügyfélnél visszahagyott – leadási kötelezettséggel érintett – út-
levelet szintén személyesen kell az igényléskor megjelölt átvételi 
helyen leadni, továbbá
• a soron kívüli útlevelet a kérelemben megjelölt kormányablakban, 
okmányirodában,
• a sürgősségi és az azonnali kiállítású úti okmányt a Központi Okmány-
irodában (Budapest, XIII. ker. Visegrádi u. 110-112.) lehet átvenni.

Fontos, hogy az elkészült okmányok átvételéhez is időpontot kell 
foglalni online a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás használatával 
vagy a magyarorszag.hu megújult időpontfoglaló felületén keresztül, 
továbbá telefonon az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon. Az 
időpontfoglaláshoz – a veszélyhelyzetre tekintettel – nem szükséges 
ügyfélkapus azonosítás (kivételt képeznek a gépjárműügyek).

Minden más esetben az elkészült okmányokat (pl. a jogosítványt) 
postai úton (hivatalos iratként) juttatják el a kérelmező által mega-
dott címre (akkor is, ha a kérelemben személyes átvételi mód került 
megjelölésre).

(Miniszterelnökség)

SAMSUNG

2020. október 27-én – a járványügyi előírásoknak megfele-
lően – közel 50 gödi vállalkozó összegyűlt egy véleményfor-
máló beszélgetésre. A találkozó célja az volt, hogy a részvevők 
fölelevenítsék a 90-es években működő Gödi Vállakozók Egye-
sületének sikereit, és átbeszéljék, mit tehetnek a helyi vállalko-
zók annak érdekében, hogy városunk sikeres jövő elé nézzen.  

A Gödi Vállakozók Egyesülete 1990-ben alakult meg, és az első 
önkormányzati választásokon 8 képviselőt juttatott be a képvise-
lő-testületbe. Köszönhetően annak, hogy abban az időben a lakosok 
nem pártajánlás alapján döntöttek az egyes jelöltek között, hanem 
azok alkalmasságát nézték. Sajnos azonban többéves alvó állapo-
tot követően, 2019-ben ez az egyesület befejezte működését.

A találkozón az új vállalkozói réteg mellett jelen voltak a régi 
egyesület alapítói is, köztük Fülöp József, a Poli-Mix Kft ügyveze-
tője, akinek ötletgazdaként nagy szerepe volt abban, hogy az eredeti 
egyesület közel 30 évig fenn tudta tartani működését. A találkozón a 
múlt összefoglalóját és a jövőbeni célokat az egyik kezdeményező 
Szegedi Sándor, Göd korábbi polgármestere foglalta össze. A talál-
kozó később alakuló üléssé változott, mivel a résztvevők határozott 
véleménye szerint ismét szükség van arra, hogy a helyi vállalkozók 
megmutassák magukat és tanácsaikkal, munkájukkal hozzájárul-
janak a város és közösségei fejlődéséhez. Egyértelmű vélemény 
alakult ki arról, hogy a jelenlegi gödi politikai helyzetben, a képvise-
lő-testületben és az önkormányzatnál kialakult feszültségeket csak 
semleges alapon, pártpreferenciáktól mentesen lehet kialakítani. A 
gödi vállalkozók ebben szeretnének segíteni. Az elmúlt időszak ese-
ményei világosan megmutatták, hogy a helyi civil szervezeteknek 
nagyobb szerepet kell vállalni a közéletben és a várospolitikában, 
amelyet csak szoros összefogással lehet megvalósítani. E gondo-
latok mentén a részvevők közös elhatározással – egyhangú döntés-
sel – megalakították a Vállakozók Gödért Egyesületet, és kifejezték 
szándékukat, hogy az újjáalakuló egyesület (V. G. E.) ennek a civil 
összefogásnak az egyik motorja kíván lenni.

Az alapítók között számos régi és új vállalkozó található a fiatalabb  
korosztálytól a régi „öregekig”. Az egyesület – az alapítók szándéka 
szerint – nem valami, vagy valaki ellen jött létre, hanem azért, hogy 
városunk fejlődését szolgálja a mögötte felhalmozott szakmai ta-
pasztalattal.

A találkozón 3 tagú elnökséget, valamint 3 tagú felügyelőbizott-
ságot is választottunk. Az új egyesület első elnökének a részvevők 
Szegedi Sándort választották meg, aki az alakuló ülés zárásaként 
hangsúlyozta: bár kevesen tudják, de városunkban közel 2000 vál-
lalkozó él és dolgozik, akiknek székhelyük nem föltétlenül Gödre 
van bejelentve. Ezért az egyesület megalakulását követően további 
vállalkozók csatlakozását várjuk, akiknek fontos a társadalmi fe-
lelősségvállalás, a hagyományok, a társadalmi közösségek meg-
őrzése, és tapasztalataikkal, tudásukkal hozzá tudnak-akarnak 
járulni városunk fejlődéséhez.
Az egyesület céljai a teljesség igénye nélkül:
– a helyi vállalkozók támogatása a jogszabályi változások nyomon 
követésével, pályázatok figyelésével és ezekről naprakész infor-
mációk biztosítása a tagoknak;
– tagjaink között kedvezményrendszer indítása;
– rendezvények, szakmai továbbképzések szervezése;
– civil szervezetek összekapcsolása, önazonosság-alakítás;
– szakmai tanácsadás; 
– mediátorszerep betöltése az önkormányzat és a vállalkozások 
között.

Az egyesület bírósági bejegyzése folyamatban van. A hivatalos 
eljárás lezárása után lehetőség nyílik további vállalkozások csat-
lakozására, melyet ezúton is kérünk.

További információ a 30-950-9287-es telefonszámon kapható.

V. G. E. elnöksége

Az októberi számunkban Elekes Balázs építőmérnök és regisztrált 
környezetvédelmi szakértő fejtette ki véleményét Samsung-ügyben. 
Erre dr. Pintér György (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi Ellenőrző, Közbe-
szerzési és Jogi Bizottság elnöke és Fülöp Zoltán (Göd Fejlődésé-
ért) alpolgármester válaszolt. E három megnyilvánulást vitaindítónak 
szántuk a város számára oly fontos és időszerű témában, hogy több 
legyen a válasz, mint a kérdés. (Versenyezni persze nem tudunk pl. 
azzal a hiperaktív képviselővel, aki immár ezzel dicsekedhet: „Már 
az 51-edik fejezetnél tartok, ami a Samsungról és rólam szól.”) Jelen 
hozzászólónk okleveles villamosmérnök, 1958 óta él Gödön, a kör-
nyezetvédő Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke. 1980-90 
között a Paksi Atomerőmű tervezőjeként dolgozott. Ez idő tájt infor-
matikusként rendszerek biztonságos üzemeltetésével és felügyeleté-
vel foglalkozik. (A Szerk.)

Városunk életében az egyik meghatározó tényező ma nyilvánva-
lóan a Samsung. Húsz éve, 2000-ben dőlt el, hogy ide költözik. Először 
hagyományos képcsöveket gyártottak, jelentős ipari víz felhasználás-
sal. Szerencsésebb lett volna, ha az M2-es út túloldalára költözik az 
üzem, ez a hajó azonban elment. Később áttértek plazmatévék ösz-
szeszerelésére. Jellegénél fogva ez az üzem környezeti problémákat 
nem okozott. A plazmatévék forgalmazását azonban az EU az ener-
giapazarlásuk miatt betiltotta. Ezután évekig zárva volt, majd úgy dön-
töttek a tulajdonosok, hogy a telephelyet felhasználják a gépkocsik 
akkumulátorainak gyártásához. Ehhez azonban az eredeti telephely 
szűknek bizonyult. Jelentős beruházásba kezdtek.

A múlt tanulságai fontosak ugyan, de a sorozatos változtatások 
miatt egyszemélyi felelőst immár lehetetlen találni. Tehát tudomásul 
kell venni: a Samsung itt van! Az egészen bizonyos, hogy ahol egyszer 
gyár épült, ott sokáig gyár lesz. Nem biztos persze, hogy örökké akku-
mulátorokat fog gyártani, de hogy botanikus kert nem lesz a helyén, 
arra mérget vehetünk.

Mi a teendő? 
Meg kell védeni a lakóterületünket mindenféle szóba jöhető kör-

nyezeti ártalomtól. Nemcsak a jelenlegi ártalmat figyelő automata 
monitoring rendszert kell kiépíteni, hanem valamennyi lehetséges 
ártalmat figyelő automata rendszer kiépítésére is szükség van. 
Ennek a beruházással együtt meg kellene valósulnia. Az üzemelte-
tését azonban nem szabad a beruházóra bízni! Ez ui. alkalmat ad a 
közzétett adatok manipulálására. (Kecskére nem bízunk káposztát, 
ahogy a szólás mondja.) Ez az önvédelmünknek fontos alapeleme.

Mi vezetett erre a következtetésre?
Sokan ellenzik a gyár működését, szeretnék, ha elköltözne innen. Ez 

azonban jelenleg nem tűnik életszerű elképzelésnek. A gyár bővítése 
jelentős állami támogatással zajlik. Az állam – érthető módon – az 
előtt a dilemma előtt áll, hogy az iparosodásra, munkahelyteremtésre 
szükség van, de mérhetetlen környezeti károkozás nélkül. 

A megelőzésében volna tehát szerepe a városnak és ezen belül az 
önkormányzatnak. Más megvalósult nagyberuházás tapasztalataiból 
lenne érdemes tanulságokat levonni, és menteni, ami menthető. Az 
előremenekülés egyik példájaként a Paksi Atomerőmű építését emlí-
teném, azt ti. jól ismerem. Az erőmű körül kialakított monitorrendszer 
nemcsak az erőműre, hanem az időjárásra és minden egyéb mérhető 
adat gyűjtésére is összpontosított. Kiderült, hogy miközben mindenki 
a sugárzástól tartott, néhány környékbeli hanyag vegyi üzem bukott 
le a szennyezésével. Ezek az üzemek e független rendszer nélkül ma 
is vidáman szennyeznének, és a kutya sem figyelne rájuk. Hosszú 

távú előnyei is szembeötlőek. A meteorológiai és háttérsugárzással 
kapcsolatos mérések során pl. óriási adatvagyon keletkezett. A Paksi 
Atomerőmű működési engedélyét nemrég hosszabbították meg 
2030-ig. Mi is gondolkozzunk hosszabb távon!

Induljunk ki abból, hogy ha Gödön a Samsung jelenlegi akkumulá-
tor-technológiája 4-5 év alatt lefut, a mostani gyárterületen azt köve-
tően is üzem lesz, csak még nem tudjuk, mit is fognak ott előállítani. 
Tehát ne ragadjunk le a jelenlegi akku-technológiánál, a monitoring 
rendszernek az újabb gyár technológiájához is támpontot kell adnia.

Arra is gondolnunk kell, mi lesz, ha Sződ vagy Csomád lesz a hely-
színe egy hasonló méretű beruházásnak. Hatását tekintve nagyon 
közel lenne hozzánk, de beleszólásunk még ennyi sem lenne. A Sam-
sunghoz kiépített monitoring rendszer a közelünkbe költöző kisegítő, 
beszállító üzemek megjelenése esetén is hasznunkra lenne. Az ilyen 
beruházásokat célszerű volna átterelni az M2-n túli területekre. Az 
odatelepülést fejlesztéssel, és nem pusztán szabályozással kell elő-
segíteni, akár területvásárlás árán is.

Addig is vannak halaszthatatlan tennivalók. Persze a 400kV-os alál-
lomás transzformátorainak zaja esetében is hónapokat vett igénybe, 
míg megoldás született, a Samsung zajterhelésének megszüntetése 
is el fog tartani egy ideig. Csak nagyon költséges megoldások létez-
nek. A zaj nemcsak a hallható tartományban lehet káros, hanem az 
infra- és az ultrahangok is komoly környezeti gondokat okoznak. (Ez 
egy újabb érv a gyártótól független monitoring rendszer létesítésére 
és üzemeltetésére.)

Egyre gyakoribbak a felhőszakadásszerű esők. Világosan lát-
szik, hogy az eddig alkalmazott vízelvezetési megoldások már nem 
elegendőek. Ilyen kiterjedt beépített és burkolt területen hatalmas 
mennyiségű víztömeg gyűlhet össze percek alatt. A gyorsan mozgó 
víz – mint tudjuk – óriási károkat okozhat. Egy meteorológiai mérő-
rendszertől nemcsak az esetleges szélsőségek hatásának szám-
szerűsítése várható, hanem az éghajlatváltozás helyi hatásainak 
fölismerését is lehetővé teheti.

Az ipar a problémáinknak csak az egyik része. De legalább bevételt 
fog hozni a városnak, még ha nem is annyit, mint szeretnénk. A teme-
tőtábla beépítése és a meglévő lakóterület sűrítése legalább akkora 
gondot jelenthet a város számára, mint a Samsung. Több ezer új lakó 
megjelenése a városunkban szociológiai, költségvetési, intézményi 
stb. bummot okoz. Sem területünk, sem forrásaink nincsenek az így 
születő igények kielégítésére. Egyetlen intézményünk esetében sincs 
kapacitástartalékunk. Hirtelen minden kevés lesz. Nem lesz sem 
bölcsőde, óvoda, iskola, orvos, művelődési ház, könyvtár, szociális 
alapszolgáltatás, sem bolt a kellő mennyiségben. Útjainkon több ezer 
újabb autó jelenik meg. Naponta! (Ez környezetvédelmi szempontból 
se kívánatos.) Az iparterületek kapcsán fölmerült önvédelmi megol-
dásokra e területen is szükségünk lesz. 

A monitoring rendszerrel számos kérdésre kaphatunk választ. Ezek 
műszaki, technikai adatok. Azonban vannak olyan kérések, amelyek 
nagyobb súlyúak és nehezebb lesz rájuk választ találni. Mi lesz veled 
Göd, ha ezeket a várhatóan fejlesztési területeket nem tudja megvá-
sárolni a város? Mi lesz, ha nem tud megállapodást kötni a beruhá-
zókkal? Mi lesz, ha megint minden a spekulánsokon fog múlni, ahogy 
2000-ben történt, a Samsung idetelepülése vagy akár az – eufemisz-
tikusan elnevezett – Oázis-lakópark szabályozása idején?
Mérhetetlen a városvezetők felelőssége!

Berta Sándor

Megalakult a Vállakozók Gödért Egyesület
„Különös házasság” – Mi lesz veled Göd?

TÁJÉKOZTATÓ
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JELENSÉG JELENSÉG

A címben jelzett téma nem a sertések és galambok izgalmas nemi 
életére utal, hanem egy fölöttébb különös, „fülbemászó” jelenségre, 
amely világszerte, immár fél évszázada sokak életét megkeseríti, 
noha – miként a fülbemászó rovar sem költözik a fülbe – ez sem 
biztos, hogy a hallójáratban keletkezik. Az utóbbi időben a „Búgást” 
Gödön is egyre több elkeseredett és dühös lakos hallani véli, s elsőd-
leges zajforrásként a Samsungra gyanakszik. A nagyszabású beruhá-
zásért eleve nem különösebben rajongó Göd-ÉRT Környezetvédelmi 
és Városvédő Egyesület persze azonnal rárepült a témára, s kam-
pányt indított a csendes Gödért, bár az is meglehet, eltévesztette a 
zajkeltő tettes házszámát, vagy csak egyet pécézett ki magának. Arra 
biztat, hogy akik otthonukban hallják a gyár egyre erősödő hangját és 
ez a nyugalmukat zavarja, egyszers mind az ingatlanjaik értékét csök-
kenti, nyújtsanak be közérdekű panaszt az illetékes szervekhez, akár 
naponta. A zajforrást illetően azonban új szempont is fölmerült egy, 
a Gödiek facebook-csoport honlapján közölt bejegyzésben. (A Szerk.)

„Nem Samsung, nem is kombájn, a közlekedésre sem fognám rá  
–  hívja föl a figyelmet Szerecz Ferenc villamosmérnök. – Nem más  
a forrás, mint a gödi áramtelep. A hangot az óriási trafók tucatnyi hű-
tőventillátora kelti, mégpedig éjjel-nappal. A kilépő zaj hangereje mély 
frekvenciákon összemérhető egy koncertszínpadéval, ezért nagy te-
rületet szennyez. Az Oázis lakópark felé falat is építettek, ami abban 
az irányban valamivel csökkenti a zajt, ugyanakkor nyugati irányban 
nyitott a tér, és részben a fal miatt is az elsugárzott energia ebben az 
irányban tovább nőtt. Másfél km-re lakom a teleptől, de zárt térben 
folyamatosan 44 dB fölötti a hangnyomás. Ez nem nagy hangerő, de 
folyamatosan jelen van, és aki hallja, azt zavarja. A zavaró hang mély-
sége miatt az emberek 90%-nál hallásküszöb alatt van a búgó élmény 

– másképpen fogalmazva –, ők egyáltalán nem észlelik. Aki viszont 
hallja, nem tud védekezni ellene. A megoldás az áramtelepen belüli 
legalább 10 dB-es helyi zajcsillapítás lehetne. Aki maga is szívesen 
meggyőződne a zajforrás hollétéről, annak javasolnám, hogy tegyen 
egy kört az Országos Villamostávvezeték Zrt. telepe körül.

Maga a hang, amit pl. az OVIT hátsó kerítésénél hallhatunk, egy 
folya matos gépzúgás. Ahogy növekszik a távolság, már csak néhány 
mélyebb hang hallható, de ezek nem infrahangok, hanem 110-300 Hz 
közötti tartományba eső frekvenciák. A nappali zajban szabadtéren 
csak közelről – néhány száz méterről – hallhatók, de amint csönde-
sebb helyen tartózkodunk, akár 4 km-ről is észlelhetők. Én műszerrel 
„látom” a frekvenciákat és az intenzitást is. Maga a jelenség szünet 
nélküli, mert a trafók mindig üzemelnek. Hogy termelnek-e infrahangot, 
azt nem tudom, de ha igen, azt szerencsére egyikünk sem hallja, hiszen 
ez olyan hang, ami az ember által észlelhető legmélyebb hangok alatt 
található… A gépzúgást hallhatják Leányfalun és Tahiban is. A hang-
erő a távolság duplázásával 3dB-el csökken. Nálam légvonalban 44 
dB mérhető, Tahiban lehet kb. 40. A távolságtól nem szűnik meg, csak 
csökken a hangerő. (Pl. az elefántok 15-20 km-ről is hallják egymást.)”

„Több dolgok vannak földön és egen, …mintsem bölcsel-
metek álmodni képes.” (William Shakespeare: Hamlet)

Az ún. Búgás az egész világon tapasztalható jelenség. Oka, ere-
dete ismeretlen, a lakosság kb. 5%-a hallja ezt a hangot, zömében 
az idősebb korosztály és 70%-ban a nők. Olyan, mintha egy nagy tel-
jesítményű dízelmotor alapjáraton pörögne valahol a közelben, vagy 
mintha egy már kilőtt II. világháborús repülő esne le éppen, de sose 
érne földet. Az iparosodott országokból több visszajelzés érkezett, 
mint a fejletlenebbekből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Búgás 
az ipari tevékenységgel áll összefüggésben, mert a visszajelzéshez 
alkalmazott eszközök (internet, telefon stb.) is kevésbé állnak ren-
delkezésre a fejletlen területeken. Beszámolók alapján összegez-
hető, hogy a hajnali órákban és a hétvégéken a legerősebb a hang, és 
egyértelmű, hogy a falak között, házakban lényegesen hangosabb, 
mint a szabadban. Ezen kívül az emeleten jobban lehet hallani, mint a 
földszinten. A Búgás ellen a füldugó hatástalan, tulajdonképpen még 
jobban fölerősíti az általa keltett zavaró hatásokat. Az egyedüli haté-
kony ellenszer egy ellenhangforrás bevetése: zene, ventilátor, utcazaj. 

A Búgás először csak egy zavaró körülmény, aztán pszichés gon-
dokat okozhat, majd végül fizikai jelenségeket eredményez a testben. 
Nem egy esetben öngyilkossághoz vezetett. A beszámolók alapján a 
leggyakoribb kísérő tünetek az álmatlanság, összpontosítási nehéz-

ségek, fejfájás, bőrpír, hányinger, fáradtság, feszültség, izomgörcs, 
szívritmuszavar, szemrángás, fülnyomás. Nagyon sok olyan család 
van, ahol csupán az egyik családtag hallja, de vannak olyan esetek, 
amikor több családtag is érintett, amikor minden szenvedő ugyanak-
kor hallja a hangot.

Az első tömeges bejelentés a 60-as évek közepén történt Angliá-
ban. Az egész országból jöttek jelzések, de Bristol környéke volt a 
legérintettebb. Az ügy a „Bristol Búgás” néven vált ismertté. A szen-
vedők összeálltak és elutaztak Londonba, és a Londoni Egyetem 
segítségével kutatásba kezdtek a jelenség föltárására. A vizsgálatok 
során megállapították, hogy a Búgás frekvenciája 36 Hz, valamint ki-
fejlesztettek egy alumínium sisakot, amit ellene hatékonynak véltek. 
A 70-es évek közepére a bejelentések mindennapossá váltak Anglia 
csaknem minden városának környezetvédelmi és egészségügyi hiva-
talában. Két országos lap föltette a kérdést az olvasóknak, hogy „Ön 
hallja a Búgást?”. Több mint 2000-ren válaszoltak. A bejelentések és 
a szenvedők száma tovább nőtt, és 1988-ra a brit kormány is fölfigyelt 
a jelenségre, s fölkérte a Salford Egyetemet, hogy gyűjtse össze a pa-
naszokat. 1992-ben a Környezetvédelmi Minisztérium 50 000 fontot 
fizetett egy kutatóintézetnek, hogy derítse föl a Búgás hátterét. A ku-
tatás hanyag és műkedvelő volt, az eredménye kudarc: nem sikerült 
meggyőző magyarázatot találni. 

Búgás

Mi okozá? A többi, néma csend…

Az USA-ban az első rögzített bejelentés 1976-ból, Oregon államból 
való, de a jelenség 1992-ben került középpontba az azóta is sokat em-
legetett „Taos Búgás” kapcsán, a New Mexikóban található Taos vá-
rosban. A nagy médianyilvánosságot kapó és nagy port felkavaró ügy 
miatt a kormány kutatásba kezdett az Új Mexikói Egyetem és három 
további kutatóintézet tudósainak bevonásával. 1994-ig semmit nem 
találtak, amiből a Búgás okára lehetne következtetni. Nem sokkal 
ezután a csapat szétszéledt és a kormány megszüntette a kutatást. 
A német szenvedők még rosszabbul jártak. 2004-ben a kormánynak 
benyújtottak egy panaszt, de az elutasította a megkeresést, és azt 
tanácsolta a csoportnak, hogy kérjenek orvosi segítséget. Sok-sok 
elmélet látott napvilágot az idők során a Búgás eredetét illetően, de 
eddig egyik sem bizonyított. Földmoraj, tengeralattjárók kommunikáci-
ója, óceáncsúszás, elektromagnetikus, légköri kísérőhang és sok más 
különböző elmélet vár bizonyításra. Új-Zélandon és Európa más terü-
letein is rengeteg bejelentést vettek jegyzékbe és sok kísérlet történt a 
probléma feltárására ezeken a területeken is. 

Szinte minden szenvedő ugyanazt az utat kénytelen bejárni. Először 
is, akik nem tapasztalják a Búgást, hajlamosak őket bolondnak, túl-
érzékenynek bélyegezni, ezért elég hamar leszoknak arról, hogy erről 
beszéljenek. Maguk kísérelnek meg utánajárni a hangnak. Először 
mindenki a környezetében keresi a forrást, aztán elkezd utazgatni. 
Később a helyi hatóságokhoz vagy a médiához fordulnak, de megol-
dást sehonnan nem kapnak. A kormányok is föl vannak készülve előre 
gyártott válaszaikkal, ha netán valaki addig a szintig egyáltalán eljut a 
kérdésével. Ez az ügymenet általában 5-10 évig tart, ezalatt a szen-
vedő kifárad vagy meghal. (Nem a Búgástól, hanem statisztikailag.)

Az esetek többségében a Búgást 50 éves kor után kezdik hallani 
az emberek. Viszonylag hirtelen bukkan föl a hang és kezdetben több 
frekvencián is megszólal(hat). Néha napokig, sőt hetekig is csönd van, 
aztán kezdődik minden elölről. Ebben a szakaszban a hang a házon 
belül sokkal hangosabb, mint a szabadban. A szenvedő először a laká-
sát kutatja át, a hűtőt, a kazánt, a kapcsolótáblát, a hifitornyot stb. Majd 
következik a szomszéd és a közeli szupermarket, trafó, mobiltorony, 
gyárak. Ezután az önkormányzatok és környezetvédelmi szervezetek… 
Az eredmény negatív, a hang forrása nem lokalizálható. A második fá-
zisban a már elkeseredett szenvedő a tudományos megközelítést veszi 
elő: rádió- és mikrohullámokban, hadikísérletek mellékhatásaiban, mo-
biltelefon-interferenciákban keresi a megoldást, eredménytelenül. A 
Búgás áldozta ekkor nem tud mást tenni, megpróbál tűrni. Ekkor aján-
latos eljutni oda, hogy elfogadjuk: a búgás nem föltétlenül egy külső 
jelenség, hang, aminek külső (hang)forrása van, hanem a szervezetünk-
ben keletkező hatás, amit leginkább hangként fogunk föl. Aki megta-
pasztalta a Búgást, tudja, érzi, hogy más, mint bármilyen külső hang. 
Bent, a fül mögött, a tarkó mélyén rezegtet, mintha az az alapjáraton 
brummogó dízelmotor a fejünkben lenne. A testünk változik, ezzel ké-
pességeket vesztünk el és nyerünk. Ha a változás olyan irányú, akkor 
képesek leszünk észlelni a Búgást. Vagyis a Búgás nem hang, de ettől 
még egy létező jelenség, egy hatás, lehet külső is, a lényeg, hogy félre 
kell tenni a hangforráselméletet, mert 40 éve az összes földrészen még 
csak megközelítő eredményt sem hozott ez a hozzáállás. Egy nagyon 
érdekes, merőben új és elég meggyőző elmélet szerint a gravitációs 
hullámok és a szervezetben végbemenő változás együttesen okozzák 
azt, hogy a belső fül – ami a gravitáció észleléséért felelős szervünk 
– a gravitációs hullámok észlelésekor a Búgást is érzékeli és átadja 
ezt az információt az agyunknak. Vagyis a Búgás nem hang, de külső 
jelenség, amit a lakosság kb. 5%-a képes észlelni.

Német Búgás-kutatók nemrég elvégeztek egy érdekes kísérletet. 
Létrehoztak két kamrát, az egyik akusztikailag és elektromágnesesen 
tökéletesen szigetelt volt. Az akusztikus szigetelés minden frekven-
cián tökéletes volt, az elektromágneses pedig minden 1 kHz fölötti 
frekvenciát kiszűrt. A másik kamra nem volt hangszigetelt, csak a kör-
nyezeti zajokat szűrte ki, viszont elektromágneses szigetelést kapott, 
abból is a világon elérhető legjobb megoldást alkalmazták. E kamrák 
minden bizonnyal a Föld legcsöndesebb helyei. És a szenvedők mégis 
mindkettőben hallották a Búgást. Ez azt az elméletet támasztja alá, 
hogy a Búgás nem hangtani és nem is elektromágneses jelenség.

 Ui.: Örülök, hogy már van egy kis Búgástól Szenvedő Közösség, de 
nem örülök, hogy szenvedünk. Nos, a jó hír az, hogy van megoldás, 
legalábbis nekem. 2007 novemberében lettem figyelmes a Búgásra. 
Hosszas szenvedés után jött egy időszak, a belátásé és elfogadásé, 
és ez óta nem szenvedek többé. Itt van, tudom, néha „hallom” is, de 
csak nagyon rövid ideig (1-2 perc). Vagyis van megoldás, de egészen 
máshol, mint ahol eddig kerestem. 

Majdnem 3 évig nagyon szenvedtem és mélyen beleástam magam 
a témába. Zenész vagyok és hangszerrel is ellenőriztem a 2 hangma-
gasságot (G és D, bár a D egy picivel alacsonyabb, valahol Cisz és 
D között szólhat, de az a mélyebb). Én is tervezgettem ellenhang-ge-
nerátort, amit bizonyos repülőkön használnak, de végül is letettem a 
tervemről. Olyan mély ez a hang, hogy szinte kezelhetetlen és fölvehe-
tetlen, a természeténél fogva megszólaltathatatlan membrános hang-
szórón. A lényeg, hogy nagyon körbejártam a témát, mert tönkretette 
az életemet. Mindent elolvastam, meg akartam oldani, ki akartam ik-
tatni az életemből. 

Miután összeállt bennem, hogy nincs kivitelezhető, kézenfekvő fi-
zikai megoldás, elfogadtam a tényt, hogy ez van. És ezzel egy időben 
önműködően – megoldás híján – elengedtem a problémát. És azóta 
nem zavar a hang, sokkal ritkábban hallom, akkor is csak percekig. Ott 
van, csak nem jut el az agyamig. És ha az ember eljut idáig, akkor már 
nem gondolkodik rajta, hogy külső vagy belső hang-e ez, mivel akkor 
már mindegy. Ha nem mindegy, akkor az azt jelzi, hogy nem jutottunk 
el az elfogadás/elengedés állapotáig – és addig úgyse menekülünk a 
Búgástól. Ez egy megoldás. Nekem bevált és elmondhatatlanul jobb 
az életminőségem, mint korábban, amikor szenvedtem a Búgástól. Az 
ti. tönkretesz mindent. 

Láttátok a Gömb c. filmet? Egészen más az alapprobléma, de a meg-
oldás jellege a film végén nagyon hasonló. Ez tehát egy szemléletbeli 
változás, egy kicsit Jedi-dolog, vagy Zen, ha úgy tetszik. Időnként, ami-
kor este lefekvéskor meghallom a Búgást, elmosolyodok, magamban 
pedig azt gondolom: „Velem akarsz kiszúrni? Tudok rólad. Tudom, hogy 
ott vagy. De engem nem érdekelsz. Ugyan már…” És már nem is hallom, 
ill. nem jut el az agyamig. Én győztem. (És ha sikerül eljutni idáig, valóban 
fölmerülhet, hogy belső vagy külső hang-e ez. De akkor már mindegy.)

Szabó Gergő
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GULÁG-EMLÉKNAP GULÁG-EMLÉKNAP

Az egykori Szovjetunióba deportált magyar politikai rabok és kény-
szermunkások emlékének megőrzése érdekében – a Fidesz-kor-
mány kezdeményezésére – az Országgyűlés 2012-ben emléknapot 
(november 25.) vezetett be. A kényszermunkások száma mintegy 
800 ezerre tehető, akiknek közel harmadát civil internáltként vitték a  
Szovjetunióba. A málenkij robotosok akár hadifogolyként, akár in-
ter náltként hurcolták el őket, nem a Gulágra, hanem az ún. GUP-
VI-lágerekbe kerültek, ahol lényegtelen volt a foglyok személye,  
csak egy dolog számított: a tervezett fogolylétszám, az ingyen mun-
kaerő meglegyen. Az 1945-ös nemzetgyűlési választások előtt – a 
hazai kommunisták tekintélyét növelendő – Sztálin az év végéig 150 
ezer foglyot hazaengedett. 

Az ún. nyugati „jogállamok” nemcsak a kommunista diktatúra ki-
épüléséért tehetők jócskán felelőssé, hanem az elhurcoltak pokoli 
sorsáért is. Minden bizonnyal tisztában voltak azzal, mi történt több 

százezer magyarral és sok 
millió más közép-európai-
val, az embertelen körül-
ményeket és a jogtiprást 
jobbára mégis eltűrték, s 
a mai napig sunyin, cinko-
san hallgatnak róla. (Az 
ún. Benes-dekrétumokról 
is, miközben jogállamisági 
ürügyekkel zsarolnak.) 
Farizeus módon mind-
máig nem érzik át a kom-
munista önkényuralmat 
megtapasztalt népek fáj-
dalmát, és nem is akarják 
tudomásul venni az elkö-
vetett népirtásokat (csak 
a holokauszt áldozatairól 
hajlandóak megemlé-
kezni). Az is tény viszont, 
hogy a sok millió áldozatot 
követelő Gulág- és GUP-
VI-rendszerről az orosz 

tankönyvekben sem nagyon esik szó, vagy ha igen, akkor csak pozitív 
értelemben, mint a gazdasági fejlődés egyik motorja. 

Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök a „szovjet megszállás em-
lékművének” nevezte a budapesti Szabadság téren álló obeliszket. 
Az orosz külügyi szóvivő ezt – durva csúsztatásokkal, hazugságok-
kal, elhallgatásokkal és egyfajta birodalmi gőggel (a Szovjetunió 
jogfolytonos örököseként), a győztes mindent visz alapon – törté-
nelemhamisításnak nevezte. (Oroszország és Ukrajna korábban is 
zsarolással válaszolt: addig maradnak háborítatlanok az ottani ma-
gyar katonasírok, amíg az emlékmű a helyén marad.) Pedig a korabeli 
dokumentumok, majd gyakorlat szerint egyértelmű, hogy a nyugati 
nagyhatalmak által a tömeggyilkos Sztálinnak lelkiismeretfurda-
lás nélkül odadobott térséget a szovjet horda nem felszabadította, 
hanem elfoglalta: gazdasági-kulturális javait elrabolta, civil lakossá-
gát terrorizálta, nők százezreit megerőszakolta stb. S – ahogy az a 
barna és a vörös fasizmusban szokás – a leigázott országok állam-
polgárait rabszolgamunkára koncentrációs táboraikba kényszerí-

tette. (A nemzetközi szerződések 
értelmében a szovjet csapatok-
nak az országot 1955. 12. 31-ig 
el kellett volna hagynia. Ezért is 
szerfölött gyanús körülmények 
között „tört ki” az l956-os „forra-
dalom”.) E témáról szól a sokszorosan díjazott Örök tél (2018) c. 
történelmi filmdráma is, mely barátom, egykori MTV-s főnököm, 
Havasi János Lánykák, az idő eljárt c. novellája alapján készült. 
Középiskolásoknak szóló rendhagyó történelemórát állított össze 
a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. 
Mivel a túlélők többsége már nem él, nagy kihívás a történetet úgy 
átadni a fiatalságnak, hogy az megszólítsa őket. Ezért is született 
meg A nép ellensége c. rendhagyó történelemóra, melyet szerve-
zők szeretnének országszerte minél több iskolába eljuttatni. Re-
mélhetőleg Gödön is foganatja lesz.

Megjegyzem, pl. a zsidóság többsége egyfajta felszabadulás-
ként élte meg a Vörös Hadsereg bevonulását. Más része azonban 
már egyáltalán nem annyira lelkesedett ezért utólag. (A szovjet 
katonai vezetés a zsidó munkaszolgálatosokat, málenkij roboto-
sokat ugyanúgy kezelte, mint bárki mást. Mintegy 20-25 ezerre 
tehető a táborokban meggyilkolt, elhunyt magyar zsidók száma.) 

Kis helytörténeti adalék: családom jó barátja volt pl. a maut-
hauseni német lágert megjárt Vámos György, akiknek a vagyonát 
a „felszabadulás” után elkobozták, majd 1951-ben egy hortobá-
nyi kényszermunkatáborban találta magát. Onnan a fővárosba 
már nem mehetett vissza – a kommunisták ultima ratiojaként – a 
„rendszer ellenségét” kitelepítették Felsőgödre, ahol feleségével, 
Vera nénivel szerény körülmények között élt. Jómagam mindmáig 
semmit sem tudtam az itt közölt szívszorító történetről, noha a 
szereplői közül hétvégenként az ultinak is hódoló Steuer Sándor 
(1902-1986), Gruber Ede (1932-2007), Vámos és édesapám kár-
tyaasztalánál kisgyerekként sokszor kibiceltem. A Don-kanyart ka-
tonaorvosként megjárt Dr. Tavas József (1905-1978) pedig az e 
világrajövetelemet felügyelte, de másért is igen hálás vagyok Neki: 
igaz ember és orvos volt.

M. L.  

Halottak napja a Gruber családban A málenkij robotra („kis 
munkára”) – szovjet pa-
rancsra, a helyi hatóságok 
hathatós közreműködésé-
vel, koholt vádak, származás 
alapján – elhurcolt egykori 
gödi lakosok közül mintegy 
50 személy nevét ismerjük 
pontosan. Közülük 22-en a 

Szovjetunióba tartó hosszú út során vagy a kényszermunkatáborokban 
elhunytak. Akik a fogságból élve hazatértek, és legyöngült állapotukból 
felerősödtek, családjuk körében próbáltak megnyugvásra lelni és erőt 
gyűjteni. Sokan közülük egész életükben küszködtek a kizsigerelő rab-
szolgamunka, az egészségtelen táborkörülmények és a lelki kínszenve-
dések miatt szerzett betegségeikkel. Ráadásul a kommunista rendszer 
szigorú hallgatást parancsolt rájuk, és persze a túlélők sem szívesen 
elevenítették föl a gyötrelmeiket. Gödön már egyetlen túlélő sincs.

A Gruberek a dunántúli Mórról származtak. A Felsőgödi Telekkönyv 
szerint 1915-ben Gruber Lajosék az Áldás utca 15.-ben laktak, és a 
18-as számú házban is lakott egy Gruber Rezső nevű iparos. A Gruber 
család őslakosnak tekinthető Felsőgödön. Gruber Lajos (1902-1945) 
esztergályos-, géplakatos- és molnárképesítéssel rendelkezett, s mind-
három szakmában dolgozott. Három fiút nevelt: Lajost (1927−1945), 
Edét és Györgyöt (1936-2017). Tevékenyen bekapcsolódott a község 
társadalmi életébe. Alapító tagja volt az 1920-ban alakult legendás Fel-
sőgödi Testgyakorlók Körének. Alapító- és választmányi tagként vett 
részt a Felsőgödi Dalárdában (a dalkör 1924. január 13-ai alakuló jegy-
zőkönyve szerint). A gazdasági világválság okozta munkanélküliség és 
szegénység miatt egy időre elköltöztek Felsőgödről, majd 1941-ben a 
családfő egészségének romlása miatt visszajöttek. Megvették a Duna 
úti Batsik-, később Bányai-féle szatócsüzletet. Úgy tűnt, hogy megkí-
méli a háború. Nem hívták be katonának. Őt nem érdekelte a politika, 
csak a családjának és a munkájának élt. A fűszer- és csemegebolt már 
második éve működött a Csabon család telkén, a Duna út sarkán.

Aztán 1944. december 28-án reggel Gruber Lajos és legnagyobb fia, 
Lali idézést kapott: másnap reggel 5.45-re jelenjenek meg a Község-
házán közmunkára, tíznapi élelemmel, két pár cipővel és pokróccal 
fölszerelve. Azonnal futottak a Községházára, de ott nem akartak 
tudni semmiről. Lajos, az apa ekkor vette hírét, hogy már itthon van a 
frontot munkaszolgálatosként megjárt Steuer Sándor barátja. Felesé-
gével együtt elment hozzá segítséget, ill. tanácsot kérni, hogy mitévő 
legyen. Nem tudni, mi volt a tanács, de föltehető, hogy – családja pél-
dájára hivatkozva – Sándor az elrejtőzést javasolta. Törvénytisztelő 
ember volt. Hazament és összecsomagolt. 

Gruber Lajost és legidősebb fiát a többi német nevűvel, férfiakkal és 
nőkkel a Községháza udvaráról hurcolták el. Az itthon maradt asszo-
nyok és a gyerekek a Kék Duna Panzióig kísérték el a lovas kocsikat, 
de a géppisztolyos orosz katonák visszakergették őket. A mama és 
Ede sokáig integettek utánuk. Hír nem jött felőlük még tíz nap múlva 
sem. Az Aszód és Vác közötti vasútvonal helyreállítására kihajtott 
férfiak nem látták őket. Utólag derült ki, hogy Sződön keresztül Gödöl-
lőre, majd onnan egy hét múlva – igaz, csak pár napra – Kál-Kápolnára 
kerültek. Ott bevagonírozták őket, és a romániai Adjud (Egyedhalma) 
városát érintve az akkori Szovjetunióba, a mai Ukrajnába, a Donyec-me-
dencei Krasznij Lucs bányaváros közelében lévő GUPVI-munkatáborba 
szállították őket. Gruber Lajosné egyedül nevelte két középiskolás fiát.

1945. október 31-én délután szokás szerint megérkezett a Cegléd 
és Göd között közlekedő „Csörgő” (M41-es mozdonyvonat). Már min-

den utas elhagyta, amikor utolsónak két megviselt ruházatú férfi pró-
bálkozott a leszállással. Az egyik nagyon betegnek látszott, a másik 
segített neki. Steuer Sándor fuvaros éppen ott várakozott a forgalmi 
iroda előtt, valamiféle tüzelőanyag reményében. Nézte a vonatból lefelé 
igyekvőket. Megdobbant a szíve. A nagyon beteg utas, a csont és bőr, 
az ifjabbik Gruber Lajos volt, az őt támogató fogolytársa pedig a vele 
együtt elhurcolt, szintén 18 éves Filcz János. Steuer föltette a kocsijára 
a nagybeteg fiút, és elindult vele haza, az édesanyjához, ahol a rokon 
Csabon Jánossal ölben vitték be a házba. A család összefutott. Ágyba 
fektették, ápolták, dédelgették Lalit. A fiú nem akart fájdalmat okozni 
az édesanyjának, ezért amikor rövid időre nagybátyjával kettesben ma-
radt, neki suttogta el, hogy a papa meghalt, és Kraszníj Lucs temetőjé-
ben nyugszik. Lali az est folyamán ágyban fekve még váltott néhány 
szót a családtagokkal, evett egy kevés grízlevest – amit az orvos meg-
engedett neki. Mondta, hogy másfél hónapig szénbányában volt, ahol 
a fejükre folyt a víz, enni csak vizes káposztát és zöld paradicsomot 
adtak. Hajnali négy órakor elvesztette az eszméletét. Dr. Tavas József 
már nem tudott rajta segíteni. A plébános feladta neki a haldoklóknak 
járó szentséget, és a fiú harminc kilós csontvázként délután két órakor, 
az üdvözült lelkek napján meghalt. Hazajött meghalni…

A katolikus világban másnap a halottak napja volt. A családtagok 
számára hirtelen véget ért a tíz hónapos reménykedés, kettős gyászba 
roskadtak. Akkoriban csak azokban a házakban nem gyászoltak, nem 
emlékeztek az eltűntekre, ahol az egész család elpusztult.

A két családtag tragikus halála után az élet ment tovább... Az 
özvegy a Nemzeti Bizottságtól megkapta a férje politikai feddhe-
tetlenségéről szóló igazolást, amely akkoriban szükséges volt a 
hadiözvegységi kérelemhez…

2016 nyarán üzenet érkezett a József Attila Művelődési Házba: „A 
nevem L. Z., és a néhai nagyapám sorsát kutatva jutottam el a »málen-
kij robotja« helyszínéhez, ahol eltemették. Az ő sírhelyének közelében 
a mai napig áll még egy fejfa, amely alatt egy néhai felsőgödi lakos 
nyugszik. Abban kérem a szíves segítségüket, hogy amennyiben van 
adatuk az esetleges hozzátartozóiról, akkor annak szívesen átküldöm a 
fejfa fotóját a [földrajzi] koordinátákkal együtt. A felsőgödi lakos adatai: 
Gruber Lajos 1902-ben született ...1945. június 27-én hunyt el ...” 

A képet továbbították a leszármazottaknak, s most álljon itt memen-
tóként az utókor számára.

(Gruber Ede és György, valamint a 
Gödi Almanach 2003., 2017. sz. nyomán.)

Ifj. Gruber Lajos

Id. Gruber Lajos a Felsőgödi Dalárda 
tagjaként, 1926

Id. Gruber Lajos (bal szélen) és Steuer Sándor (jobb szélen)
a Gödi TK futballcsapatában, 1923

A fejfa felirata: Sok magyart temettek el itt 1945-49 között. Az egyikük 
Gruber Lajos (1902−1945), ORB 1218-as láger, Krasznij Lucs, Ukrajna

Ifj. Gruber Lajos a házi ravatalon
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A Krisztus előtti eredetű ősi magyar – keleti keresztény, tehát 
nem pogány – karácsonyt mi, őshonos magyarok honosítottuk 
meg a Kárpát-medencében. A velünk szorosabb kapcsolatba ke-
rült népek mind a magyarból vették át a karácsony szót is, ami a 
kerecsen(y)sólyom hun-szkíta szavunkból származik. Mások a 
szarmata eredetű KuRSZáN szóból eredeztetik, ami – a Nap for-
májára utalva – KöRasSZoNYt jelent. Karácsony szavunkat a KaRa 
asSZoNY – sötét, fekete asszony – szóösszetételből is származ-
tatják, amely az év legsötétebb napjára, a téli napfordulóra utal. (A 
török nyelvekben a kara ma is a sötét, sivár jelentésben él.)

Maga a FeNYőfa neve is hordozza a FéNY szót. Tudjuk: a világ-
egyetem egy hatalmas élő szervezet, élőlény, aki föl van díszítve 
csillagokkal. Ez a kép már mindannyiunknak ismerős. Hiszen a 
karácsonyfa ágai éppen ezt jelképezik. Lásd a magyar néphagyo-
mányból és -mesékből jól ismert világfát, vagy égig érő fát, vagy 
tetejetlen fát, ami a Tejút-fa, a világegyetem mása! Így érthető, 
miért is kerülnek a gyertyák, a fények már a kezdetek óta a fe-
nyőre. Mert hozzá tartoznak, részei a mindent átható és mozgató 
erőnek. Míg a növényvilágban a világfa, az állati ábrázolásban 
ezt az élőlényt a csodaszarvas képviseli csillagaival és agancsai 
között a Nappal, az emberi megjelenítésben pedig a csíksomlyói 

ragyogó Babba Mária. Az ember 
azáltal, hogy karácsonyfát állí-
tott, köszöntötte a világegyete-
met, s tudatta azt is, hogy tudja, 
kivel-mivel áll szembe.

Fehér Mátyás Jenő (1913-
1978) domonkos rendi szerze-
tes, később száműzetésben élő 
író-történész az általa lefordított 
XII-XIII. századi inkvizíciós jegy-
zőkönyvek alapján jutott arra a 
meggyőződésre, hogy a magya-
rok őseinek hitvilágában is – már 
jóval Jézus születése előtt – az 
egyik legnagyobb ünnep a KaRá-
CSoNY volt, és ennek jellegére a 

neve egyértelműen utal, 
mivel hangalakjában a Ke-
ReCSeN(Y)sólymot idézi. 

A „Magyartalaní tó Tu-
dománytalan Akadémia” 
és a könyvkiadója a só-
lyomröptetés ősi szo kását 
egyszerűen elhall gatja. 
Helyette bot rányos (és 
bizony: a nyelvünket is ki-
árusító) módon szláv, ill. 
óorosz jöve vényszónak 
minősítik a karácsonyunkat, hamisan azt bizonygatva, mennyire 
tudatlan, szokásokat és neveiket is csak másoktól elcsenni képes 
népség volt a magyar. Ez a történelemhamisítás tudatos és alapo-
san megtervezett. Az eredményét a mindennapjainkban is látjuk 
és érezzük...

Hivatalos „nyelvészeink”, akik nagy igyekezettel bizonygatják, 
hogy minden régi szavunkat másoktól vettünk át, a karácsony szót 
ismeretlen vagy szláv eredetűnek határozzák meg. A Magyar Nyelv 
Történeti és Etimológiai Szótárából (röviden TESZ, Akadémiai Kiadó, 
1970) megtudhatjuk, hogy a karácsony szláv eredetű, a kerecsen 
pedig óorosz, ami ugyanaz. A kerecsennél még ezt olvashatjuk: „a 
szláv szó hangalakja a kerecsennek, illetőleg a kabócának a hang-
ját utánozza.” Tehát alapvetően hangutánzó! Egyébiránt a kabóca  
(megannyi faj!) és a kerecsen (egyetlen sólyomfaj) hasonlítása is 
elég nevetséges, bár szár nya valóban mindkettőnek van. A Magyar 
Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 1975, 1985) tovább suly-
kolja a TESZ képtelen és tudománytalan szláv-óorosz mákonyát.

A téli napforduló őseink életében is szerfölött jelentős ünnep 
volt, mivel ilyenkor, a Bak havában a legkevesebb a világosság 
és a szeretet, az ingyen kegyelem. (Ezért is ebbe a téridőközegbe 
születik le az Egyetemes Megváltó.) Eleink összegyűltek, maguk-
kal hozva a Nap-madarakat, a fényhozókat: a kerecsensólymokat. 
A kerecsensólymok nem mások e tekintetben, mint a természet-
fölötti, szent turulmadár élőképei. A táltosok áldása után röptet-
ték föl őket a levegőbe, hogy elhozzák az új fényt. Ezt nevezték 
kerecsen(y)ünnepnek, amelyet az idegen, magyarellenes papok 
– a táltosvallással egyetemben – később betiltottak. Irtották, ahe-
lyett, hogy – magyar módon befogadva – beolvasztották volna 
azt, hiszen jó néhány nemzet megőrizhette hasonló módon az 
intézményesített kereszténység előtti örökségét. Mi most egyet 
tehetünk: föléleszthetjük, azaz újjáteremthetjük, amit idegenszívű 
kirekesztők elvettek tőlünk.

„A karácsony ünnepe az ősi hitvilág legnagyobb napjai közé 
tartozott, éppúgy, mint a kereszténységnél az ige megtestesülé-
sének... megemlékezése – írja Fehér Mátyás Jenő a Középkori 
magyar inkvizíció c. könyvében. – A sötét középkori táltos perek 
folyamán sokszor felbukkan a vallató kérdés a pogány magyarság 
ünnepeire vonatkozólag, sokszor pedig a tanúvallomások egy-egy 
elejtett mondata világít rá a karácsony fogalmára... Így vallotta 
1245-ben Dala fia Undó perében Rufus segesvári polgár: Krisz-
tus születése ünnepén a régi magyarok a sólyom ünnepét tartják.  

Magyar karácsony

Kerecsenfény

Tejút-fa

Behavazott karácsonyfa valahol a Kárpát-medencében

Olyan könnyedén mondjuk ki, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, 
miközben annak mélységének nem is vagyunk a tudatában. 

A teremtő Isten úgy szerette a hasonlatosságára megalkotott te-
remtényét, az embert, hogy amikor az szembefordult alkotójával, és a 
bűn útjára lépett, a Mammon, a sátán szolgájává szegődött, akkor úgy 
döntött, hogy a fia emberré válásával példát mutat az emberiségnek, 
hogy van megoldás, van megváltás.

Jézus megszületésével és életével, az evangéliumi tanítás által már 
itt a földön, ha nem is teszünk mást, mint Jézus Krisztus természe-
tének, emberi tartásának a követőjeként próbálunk élni, már akkor re-
ményünk lehet a megváltásra. Jézus Atya iránti szeretete, az emberek 
iránti szeretetben teljesedett ki. Nem önmaga dicsőségére vállalta a 
kereszthalált, hanem értünk földi emberekért, akikben ott van az Isten 
lelke, mert a szeretet, a jó és a rossz fölismerésének a képessége ott 
van mindenkiben. Sajnos az e világ szelleme – függetlenül attól, hogy 
melyik kor történelmét vizsgáljuk – azon munkálkodott és munkál-
kodik, hogy az evangélium tanításait kiszorítsa a mindennapjainkból, 
Jézus személyét kalodában tartsa.

Az Evangélium legfontosabb üzenete a szeretet, az a szeretet, 
ami összeköt bennünket Jézussal és az Atyával a Szentlélek által. A 
szeretetnek van forrása, van irányultsága és célja, ami lehet személy, 
élőlény, egy hely, akár egy eszköz is. A valódi szeretet rangsor szerint 
kapcsolódik a forráshoz, az Atyához, az Ő elvárásaihoz. A szeretetnek 
célja van, nem vész el az éterben, hanem a szeretet cselekvő, épít és 
ösztönöz, alkotóvá tesz, védelmez és megerősít. A szeretet annyit 
tesz, mint felelősséggel cselekedni. Az önérdekű szeretet nem az 
Úrtól van, hanem az Őt elárulótól, megtagadótól, a Sátántól van. Ha a 
minket körülvevő világunkban körülnézünk, akkor látnunk kell, hogy a 
Sátán, a Mammon szelleme egyre nagyobb befolyással bír életünkre. 
Olyan magától értetődő értékeket és természeti törvényeket kérdő-
jelez meg, mint a család, a nemiségünk, a hazához való kötődésünk. 
Viszonylagossá kívánja tenni az erkölcs és az igazság fontosságát. 
A sátán megoszt, átértelmezi fogalmainkat, kételyt teremt és elvet 
minden olyan értéket, ami a keresztény embert megerősít.

Nem véletlenül születünk akkor és oda, annak és olyannak, mert az 
Úrnak célja van velünk. Elhívása van a számunkra, okkal és feladatra 
születtünk erre a világra.

Legyünk őszinték magunkkal szemben és tegyük fel azt az egy-
szerű kérdést: Mire is vagyunk e világon? Fiatalemberként, amikor 
még csak próbálgattam filozofálni, hogy „miért is vagyok én”, hogy 
„mi a legfőbb érték bennem és az emberekben”, akkor sok töpren-
gés után egy prédikátor – a nevét nem tudom, de talán nem is érdes, 
mert a szentlélek ihletése alatt szólt – adta meg a választ számomra. 
Evangelizációját ezzel a mondattal kezdte: Isten maga a szeretet. Ez 
az egyszerű mondat tette helyre a fejemben lévő zűrzavart. Kérdé-
seimre megkaptam a választ. Az emberben lévő cselekvő szeretet 

a legfőbb érték. De a szeretet nem nélkülözheti a bölcsességet. Haj-
lamosak vagyunk a szélsőségekre, mert a leuraló szeretet kisajátító 
és önző, a bugyuta szeretet ellenőrizetlenül osztja szeretetét s csak 
kihasználják és felhasználják. Ne feledjük! Nem test és vér ellen van 
tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Ezért mondja 
a Biblia: ne az embert ítéld el, hanem az általa képviselt bűnt. Persze 
vannak velejéig romlott emberek, akik a jót rossznak, a rosszat jónak 
mondják. Nos, ők azok, akik az Úr és az emberiség legfőbb ellenségei. 
Ők azok, akik a Mammon szolgáiként osztják az „észt”, ítélkeznek, 
megbélyegeznek. Fölöttünk állónak képzelik magukat, mikor csak 
az összevisszaságot, a rendellenességet gerjesztik. Az ellenük való 
küzdelem a kötelességünk, de nem az általuk alkalmazott gyűlölkö-
déssel, hanem a bölcsesség, a józan ész és az erkölcs eszközével, 
őket nem gyűlölni kell, hanem sajnálni és gyógyítani.

Nekünk, kik szeretjük hazánkat, védjük a család szentségét és 
vagyunk olyan bátrak, hogy tanúbizonyságot teszünk hitünk mellett, 
hitbéli kötelezettségünk szóban és írásban kiállnunk Jézus és az 
evangélium mellett. Ez a küzdelem hétköznapjaink csataterén folyik.

Ha az ember írásra szánja el magát, akkor sok mindenről ír, jól vagy 
rosszul, de azt a kulcsmondatot mindenképpen fölismeri, amit ihletés 
alatt vetett papírra. Az én ihletett mondatom: Csak a szeretet épít ott-
hont és hazát. Ezért ajánlom mindenki figyelmébe Pál apostol első 
levelének 13. fejezetét a korinthusiakhoz. Takács András

Karácsony üzenete mindennapjainkra

Matthias Grünewald  
(1465 k.-1528): Krisztus  

feltámadása, az isenheimi 
oltár jobb oldali táblaképe, 

olaj, fa, 269 x 143 cm, 1512-
1515 (Unterlinden Múzeum,  

Colmar, Franciaország)

Az ún. Sarokkő megkoronázása: 
napglóriába öltözött fényistenség 
színről színre, évről évre történő 
születése a kőkori csillagvizsgáló 
téli (Bak)-nyári Rák) napfordulós 
tengelyén, Stonehenge (Anglia)

Obol várjobbágy szavai szerint pedig: Ekkor (karácsonykor) a sóly-
mokat vadászatra eresztik és sok nép viszi oda madarait, amiket a 
táltosok megáldanak... Kisszer Mihály szerint: A régi hitűek Urunk 
születése napján tartják a sólyom ünnepét... Ágota özvegy Ithe tál-
tosról vallja a következőket: Amikor karácsonykor a fiatalság az első 
új sólymokat fölrepteti, szokott énekelni és buzdítani azt ifjúságot, 

hogy ezeket a dolgokat soha emlékezetéből kiveszni ne hagyja... 
Boksa táltos védelmére felsorakozott tanúk egyike, egy bizonyos 
Kozma a következőket mondja: A solymárok ünnepén, amelyet régi 
nyelven karácsonynak neveznek...”

Szántai Lajos

god.hu/media/korkep
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KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

A katolikus tanító szerzetesrend Magyarországon több, 
mint 300 éves múltra tekint vissza. Városunkban lassan 30 
éve vannak jelen a szakiskola kapcsán, és 2004-ben jött létre 
a fiókrendház. Valaczka János Pállal és Molnár Lehellel be-
szélgettünk a közösségükről, küldetésükről és a piaristák je-
lenkori feladatairól.   

– Most ketten élnek a városunkban. Honnan érkeztek anno és 
hogyan élik meg a közösség változásait?

VJP: – A sok változásban én már szinte régi bútordarabnak számí-
tok, mivel a tizedik tanévemet kezdtem Gödön. Előtte a budapesti 
Kalazantínum rendházban éltem, és még örökfogadalmam tétele 
előtt helyezett ide az akkori tartományfőnök. Ez idő alatt éltünk 
a rendházban négyen, hárman, ketten is, tehát a létszám szinte 
minden évben változott, de valójában ez 1-1 ember távozását vagy 
érkezését jelentette. Olyan nem volt, hogy a rendház teljes tagsága 
lecserélődik, tehát valami folytonosság, állandóság is volt ebben. 
Akik érkeztek – és ide sorolom annak idején magamat is –, mind 
jó szívvel jöttek ide, akik pedig itt voltak, örömmel várták az újakat. 
Így ez jó alap volt arra, hogy a változásokat minél kevesebb nehéz-
séggel tudtuk együtt átélni.

ML: – Én eddig Szegeden, Budapesten és Vácon voltam. Mindig 
jóval nagyobb közösségekben. A nagyobb közösségben másként 
kell együttműködni: jobban oda kell figyelni a hetirend kialakítá-
sára, összehangolására a közösség tagjai között. Itt sokkal spon-
tánabban alakítjuk az életünket. Igyekszünk figyelni a szerzetesi 
közösségi élet alapvonásaira, mint a közös ima, étkezés, rekreáció, 
de ezeket nem kell annyira megtervezzük, mintha sokadmagunk-
kal élnénk együtt.

– Milyen feladataik vannak? Mitől XXI. századi a piaristaság, és 
mitől marad hű az alapító elveihez?

VJP: – Mindkettőnknek vannak feladatai Gödön és Budapesten 
egyaránt. A gödi iskola mellett a rendtartomány gazdasági ügyeit 
vezetem, ami mellett sajnos órákat nem tudok most tartani.

ML: – Nekem van néhány órám a budapesti gimnáziumunkban is. 
A piarista küldetésünk az, hogy nevelve evangelizáljunk, és ezáltal 
alakítsuk az egyházat és a társadalmat. Kalazanci Szent József, 
közösségünk alapítója arra bátorított bennünket, hogy ennek a 
küldetésnek a szolgálatába merjünk mindig a legjobb módszerek-
kel belelépni. Eszázadi pedagógiát igyekszünk alkalmazni a teljes 
ember nevelésére, avagy alapítónk megfogalmazásában: a lélek 
és a tudomány kibontakoztatására.

– Hogyan találkoznak a gödiekkel? Mennyire cél beleszervesülni 
a város életébe?

– A mi jelenlétünk elsősorban a gödi kollégákkal és diákokkal való 
közösségre irányul. Hetente három reggel tartunk szentmisét az 
iskola kápolnájában. Azon részt vesznek gödi hívek is. Igyekszünk 
kapcsolódni az egyházmegyés papokhoz is, minden eddigi gödi 
plébánossal jó kapcsolatot ápoltunk. Amikor szükség van ránk, és 
meg tudjuk oldani, mind Gödön, mind a környékben alkalmanként 
helyettesítjük az atyákat a szentmiséken. A város életébe legin-

kább a többi oktatási intézménnyel való munkában, vagy hivatalos 
városi ünnepségek keretében tudunk kapcsolódni.

– Nagyon rendhagyó ez az esztendő sok szempontból. A járvány-
helyzet az orvosokat, tanárokat és a papokat, lelkészeket, szerze-
teseket is az „első vonalba” helyezi. Több a megkeresés? 

– A digitális távoktatás, ill. az arra való átállás nagy kihívást jelent 
a pedagógusoknak. A gödi iskolánk diákjainak támogatása miatt 
itt talán hatványozottan igaz ez. Hősiesen küzdenek a kollégák. 
Jó látni, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást. Igyekszünk el-
sősorban a ránk bízottakat kísérni, de előfordul, hogy az iskolán 
kívülről is megkeresnek bennünket lelki beszélgetésre, elsősorban 
öregdiákok.

– Most mindenkinek kötelező visszavonulnia, elcsöndesednie. 
Közben lassan belépünk az advent időszakába. Hogyan készül-
nek erre? 

– A távoktatás nem jelent visszavonulást. Legfeljebb a monitor 
elé. Inkább többletmunkával jár. Tehát most is ugyanúgy, mint 
mindig tudatosan kell figyelnünk az elcsendesedésre. Szerzetes-
közösségünknek szép hagyománya, hogy az adventi szombatokon 
tartunk gyertyagyújtást imával, elmélkedéssel. Ilyenkor nem a lel-
kipásztori szolgálatra kell figyelnünk, hanem a saját készületünket 
munkáljuk Krisztus eljövetelére.

VPK

„Amilyen az ifjúság, olyan a jövendő” – ez a jelmondat van 
fölhímezve arra a zászlóra, amit a felsőgödi katolikus templom 
gyóntatófülkéjébe rejtettek el a gödi cserkészek a mozgalom 
betiltása után. S ez a rögeszme kísérte azon fiatalok munkáját, 
akik újra és újra képesek voltak gyökereikhez visszatérve kö-
zösséget építeni.   

A Magyar Cserkészszövetség 1912-es megalakulását követően a 
cserkészmozgalom gyorsan elterjedt az egész országban. Városunk-
ban, mely ekkor még két külön település volt, három cserkészcsapat 
is szerveződött. Elsőként a 930. számú Megyercsy Béla református 
cserkészcsapat alakult meg 1926-ban. Három évvel később jegyez-
ték be a 801. számú Losonczy István cserkészcsapatot, mely a fel-
sőgödi római katolikus egyházközség fenntartása alatt működött. 
Majd később, 1935-ben indult a 905-ös Szent Vince cserkészcsapat, 
alsógödi székhelyével – ahogy az korábbi följegyzésekből olvasható. 

A cserkészélet számos lehetőséget kínált a fiatalság számára: a 
20-30-as években a rendszeres őrsgyűlések mellett nyári táborok-
ban, kirándulásokon, vagy pár napos pünkösdi táborokban adódott 
lehetőségük a fiataloknak élményeket szerezni. Mintegy 50 tábor-
ban és egyéb eseményen vettek részt ez idő alatt a gödi cserkészek, 
bejárva ezzel az ország számos helyszínét. Az 1933-ban megrende-
zett gödöllői jamboree-n (a cserkészek világtalálkozóján) is képvi-
selték településünket a fiatalok. A cserkészek a helyi közéletben is 
tevékenyen részt vettek a mozgalom 1948-as betiltásáig. 

A rendszerváltoztatás után újjászerveződött a Magyar Cserkész-
szövetség, 1989-ben a Fővárosi Bíróságon ez volt az első bejegyzett 
társadalmi szervezet. Gödön 1991 novemberében a betiltás előtt fo-
gadalmat tett cserkészek kezdeményezésére újra alakult a 801-es Lo-
sonczy István cserkészcsapat. A fiatalokkal ezúttal idősebb vezetők 
foglalkoztak, és a cserkészek rövid időn belül ismét a városi közélet 
lelkes részét tudták képezni a katolikus egyházközségekkel karöltve. 
Megőrizték az egykori gödi csapatok örökségét, törekedtek a hit  
mélyebb megélésére, a természetközeliségre, a hagyományok ápolá-
sára és határaik feszegetésére. Őrsgyűléseiket a plébánián és a Kert-
barátok telkén tartották. Az év közbeni ingadozó létszám a kéthetes 
nyári táborokra rendre elérte a 40-50 lelket, fiúk és 
lányok egyaránt részt vettek ezekben a nomád tá-
borokban. Bejárták a Pilist, a Börzsönyt, a Bakonyt, 
a Bükköt és a Mátrát, valamint számos kulturális 
jelentőségű helyszínt. A csapat végül 2008-ban 
oszlott fel. Az idősödő vezetőség vérfrissítése nem 
sikerült, cserkészeik apránként kihullottak – emléke-
zett vissza Bea István csapatparancsnok-helyettes. 

Hála az elmúlt évek erőfeszítéseinek, a gödi cser-
készet ismét beindult: idén kezdte meg újra műkö-
dését a 801-es számú cserkészcsapat, immáron 
Csillagösvény néven. Virág András cserkésztiszt 
(Mészáros Csaba atya aktív segítségével) két éve 
tette meg az első lépéseket, hogy ismét fölélessze, 
és – a hagyományokat megtartva – újjá formálja a 
cserkészetet Gödön. Így indult útjára a regöscser-

készcsapat, amiben 15 aktív lány és fiú készül az újoncpróbára és a 
fogadalomtételre. A cserkészjelöltek a Búzaszem Iskolában tartották 
foglalkozásaikat, ám a koronavírus-járvány ideje alatt ezeket szünetel-
tetniük kell. Túl vannak első nyári táborukon, ahol két hetet töltöttek 
együtt más csapatból érkezett cserkésztestvéreikkel. A csapatveze-

tőség jelenlegi célja az őrsvezetők kinevelése, akik mellé újonc őrsö-
ket toborozhatnak majd, tovább építve ezzel közösségüket.

A gödi cserkészeknek több küldetése van. Összetartó közös-
ségként kívánnak a városi közélet és az egyházközségek részévé 
válni. Bár a csapat tagjai zömmel búzaszemes diákok, a város fia-
taljai közül mindenkit szeretettel várnak a jövő év szeptemberétől 
induló újonc őrsökbe. 

– Szeretném, ha ez a közösség jó kovásza lenne a búzaszemes 
nevelésnek – mondta Virág András. – A cserkészet célja, hogy a fia-
talok híven teljesítsék kötelességeiket, melyekkel Istennek, hazájuk-
nak, nemzetüknek és embertársaiknak tartoznak. Napjainkban erre 
különösen nagy szükség van.

GK

Piarista szerzetesközösség Gödön Cserkészet Gödön anno és most

Képünkön jobbra: Valaczka János Pál (1986, Veszprém)
A Piarista Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatója és a Piarista 
Rend Magyar Tartománya gazdasági vezetője. Teológus, hittan- és 

nevelőtanár, egyházzene-kórusvezető előadóművész. Egyszerű foga-
dalmat 2005-ben, ünnepélyes fogadalmat 2012-ben tett.  

2011. augusztusától tagja a gödi közösségnek

Képünkön balra: Molnár Lehel (1984, Segesvár)
Tanár a gödi piarista iskolában, ill. a budapesti piarista gimnáziumban; 

a gödi Kalazancius Mozgalom koordinátora; a hivatáskultúra és 
-gondozás tartományi megbízottja, valamint az erdélyi piarista jelen-

létért felelős delegátus. Egy piarista egyetemista csoport vezetője 
Budapesten. Teológia, hittan-, nevelő- és történelemtanár. Egyszerű 

fogadalmat 2007-ben, ünnepélyes fogadalmat 2013-ban tett.  
2020. augusztusától tagja a gödi közösségnek

Az újjáalakult Losonczy István cserkészcsapat 

A Csillagösvény regöscserkészcsapat
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Szajbert Istvánné 2002 óta vezeti a felsőgödi Karitász csoportot. Bogdányi Krisztina először pénztárosi minőségben segítette 
az alsógödieket, hét évvel ezelőtt pedig vezetővé választották őt is. A szociális munka napján kapták meg az elismerést a vá-
rosban végzett áldozatos munkájukért – a hivatalos díjátadó a járványhelyzet miatt ugyan még várat magára. Arra kértük őket, 
hogy mutassák be a csoportjaikat, tevékenységüket, céljaikat.   

– Jelenleg összesen 8-an va-
gyunk a csoportban. Sajnos 
most a Covid-19 vírus miatt nem 
tudunk nyitva lenni mi sem, de így 
is igyekszünk a lehető legtöbb 
segítséget nyújtani. Nagyon jó az 
együttműködésünk a gödi szoci-
ális intézményekkel. Igyekszünk 
segíteni élelmiszercsomagokkal, 
gyógyszer kiváltással és a Váci 
Karitász központ pályázatain is 
indulunk. Ilyen pl. a pelenka prog-
ram, amelynek keretében már 
több családnak tudtunk segíteni 
több száz pelenkával. A másik 
rendszeres pályázatunk a tábo-
rozáshoz kapcsolódik. Évek óta 
tudunk így hozzájárulni a Gödi 
Alapszolgáltatási Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálatá-
nak nyári táboraiban a rászoruló 
gyermekek támogatásához. 

A jelenlegi helyzetben a segítő szándékúak élelmiszer-adományait 
fogadjuk és továbbítjuk. A gyülekezési korlátozások megszűnése 
után önkénteseket is szívesen látunk majd az adományok rendsze-
rezésére, kiszállítására. 
Tevékenyégünket a járványhelyzet miatt át kellett gondolni, és szá-
mos ponton újra kellett tervezni. Karitász csoportunk leginkább 
éppen a veszélyeztetett korosztály tagjaiból áll. Most leginkább a 
fiatalabbakra tudtam támaszkodni. Ha valakinek élelmiszer vagy 
gyógyszer kellett, akkor ők mentek el bevásárolni vagy a patikába. 
Egy karitásztag pedig vállalta azt, hogy az összekészített ruhaado-
mányok elszállításánál közreműködik. 
Megfogalmazni nem tudjuk, hogy miért vállaljuk ezt a feladatot. Ezt 
érezni kell, akarni kell! „Szegények mindig vannak veletek. Akkor te-
hettek velük jót, amikor akartok.” (Márk 14,7) Ez nem munka, ez hi-
vatás. Azért vállaljuk, hogy segítsünk. Nem várunk cserébe semmit. 
Elég egy mosoly is, vagy csak az, hogy tudjuk, ismét segíthettünk. 
Bevallom, nagyon meglepődtem és meg is hatott, hogy elismerik a 
munkánkat. Boldog Salkaházi Sára (1899-1944), a Szociális Test-
vérek Társasága apácanővérének élete és munkássága mindenki 
számára példaértékű, Karitász-vezető is volt, segítette a rászoruló-
kat, üldözötteket, tanított.  Nagyon fiatalon adta életét embertársai 
megmentéséért. Nem kérdés számunkra, hogy lehető legjobb tudá-
sunk szerint kövessük példáját. 

– Az Alsógödi Katolikus Kari-
tász 1993-ban alakult. Jelenleg 
22 tagja van, főként életerős, 
energiával teli nyugdíjasok. 
Mindannyian önkéntesen dol-
goznak, szabadidejüket áldoz-
zák a nehéz helyzetben lévők 
megsegítésére. Otthonunk az 
alsógödi plébánia. Ide gyűjtjük 
a ruhaadományokat. Szomba-
tonként 10-12 óra között lehet 
válogatni adomány ellenében 
belőlük.  A befolyt összegekből 
a helyi rászorulókat segítjük.
Nagyon fontosnak tartjuk a sze-
mélyes kapcsolattartást. Folya-
matosan figyelemmel kísérjük 
a látókörünkben lévő rászorulta-
kat. Mindenkinek megvannak a 
támogatottjai, akiknek az életét 
segíteni igyekeznek. Nagy öröm, 
ha egy-egy család vagy egyedül-
álló talpra áll, és már nem igényli 
a gyámolítást. 

Krízishelyzetekben igyekszünk enyhíteni a nehézségeken. Nagy dol-
gokra persze nem vagyunk képesek, mert az anyagi lehetőségeink 
szerények. Kikapcsolt áram visszakapcsolásában, élelmiszer-, tü-
zelő vásárlásában, gyógyszerkiváltásokban, iskolakezdési nehézsé-
gek enyhítésében, de még ablaküvegezésben is segítettünk. A vírus 
nehéz helyzetet teremtett a karitász életében. Az ott dolgozók egy 
kivételével mind védett korúak, igyekszünk vigyázni rájuk, a tavaszi 
időkben leginkább az imahátteret biztosították. A „Maradj otthon!” 
mozgalom idején a Boldogságcseppekkel karöltve meleg ételt és 
péksüteményt vittünk nagycsaládos és kisnyugdíjas támogatottja-
inknak. Szeretnénk, ha fiatalokkal bővülne munkatársaink köre. Azt 
gondoljuk, tudnának közvetlen segítséget nyújtani, és új ötletekkel, 
energiával töltenék meg a csoportot. 
Nem tudom megfogalmazni, miért vállalom a feladatot. Volt, hogy 
úgy éreztem, meg is haladja a lehetőségeimet. Mégis, annyi szere-
tetet kapok a csoportomtól, és én is szeretem őket. Emellett renge-
teg szeretetet kapok a rászorulóktól. Nagyon meglepődtem, amikor 
mondták, hogy a díjra jelöltek. Nagy megtiszteltetés ez a számomra, 
hiszen – mint mondtam – mi csak igen kicsi lépéseket tudunk tenni 
a rászorulók érdekében.  Nem is érzem úgy, hogy megérdemlem. 
Salkaházi Sára munkássága, bátorsága, kitartása példaértékű a 
számomra.

V. Pálfai Kinga

Októberben rangos elismerést kapott Vizer József, Gödön 
élő műbútorasztalos mester. A díjat az emberi erőforrások mi-
nisztere a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával 
rendelkezők elismerésére adományozhatja.

A Művészeti életpálya elismerés díj szakmai ajánlás alapján 
kezdeményezhető, Vizer József esetében az ajánló Dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. Az ok-
leveléhez – melyet Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter írt alá – mel-
lékelt gratuláló soraiban Fekete Péter államtitkár így fogalmazott: 
„Meggyőződésem, hogy az Ön példaértékű alkotótevékenysége 
nemzeti örökségünk megőrzésének és továbbadásának fontos zá-
logát jelenti. Teremtő munkája bizonyosság, hogy érdemes a tudást, 
az erőt és a lelkesedést olyan célokhoz hozzárendelni, amelyekben 
őszintén hinni tudunk.”

Vizer József 60 éve szerezte meg a mesterlevelét, Újpesten. 
Egyetemre nem mehetett, mint akkoriban oly sokakat, őt is eluta-
sították kulák származása miatt. A szakma fogásait édesapjától 
leshette el. Diplomát nem szerzett ugyan, de számos nagykövet-
ségen hagyta ott a „névjegyét”.

Az úgynevezett Panaszkönyvbe bekerült bejegyzéseket be kellett 
mutatni a Tanácsházán. Azt hiszem 84-ben először a portugál nagy-
követ írt bele. Bemutattam. Aztán az olasz. Akkor azt mondta az 
ügyintéző, ne vigyem oda többet a panaszkönyvet, mert ezzel nem 
tudnak mit kezdeni. Én meg mondtam, hogy bezzeg, ha elmarasz-
taló írás lenne benne, azzal tudnának, ugye? – mesélte az idős mes-
ter, majd folytatta: persze, ha egy munka jó, az hozza a következőt. 
Velem is így volt, kézről kézre adtak. 12 nagykövetségen kértek fel.

Szerinte egy jó szakma felér egy diplomával. Látva, megtapasz-
talva, hogy a rendszerváltás előtti évtizedekben hogyan tették 
módszeresen tönkre az iparosokat, a szakképzés fejlesztésében 
és népszerűsítésében látja a kétkezi mesterségek fennmara-
dásának zálogát. A helyzet meglehetősen nehéz, egyrészt mert 
nincsenek mesterdinasztiák, a gyerekek alig 5-8 százaléka talál 
a felmenői között szakmabelit, azaz a fiatalok nehezen tesznek 
szert szakmai tapasztalatokra a képzésük mellett, illetve annak 
befejeztével.

Nekem szívügyem az asztalos szakma és a szakképzés. Tartok 
attól, hogy a generációmmal kivész egy olyan nemzedék, aki ta-
pasztalatával, a hivatástudatával segíteni tudna a most kinevelődő 
fiatalokon. A szülők többsége a diplomaszerzés irányába presszi-
onálja a gyermekét, pedig egy jó szakember jobban megél a két 
keze munkájából, mint egy mérnök, amellett pedig kreatív alkotói 
tevékenységet végez – fejezte ki ezzel kapcsolatos véleményét a 
művész-mester. 

Hogy szívügye az asztalosság, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy hosszú éveken át segítette a faipari tanulókat. Versenyekre 
készítette fel őket, és vizsgáztatott is. 2009-ben, édesapja emlé-
kére megalapította a Vizer-díjat, mellyel a szakmai versenyeken 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékeket ismerik el. Idén 
ősszel a Soproni Egyetem országos, Meghívásos Faipari Szakmai 
Versenyén kérték fel, hogy jutalmazza a tehetségeket.

11 szakiskola vett részt a versenyen, 3 fős csapatokkal. Azt látom, 
hogy a fiatalok évről évre felkészültebben érkeznek a versenyekre. 
Az Egyetem idén is előre kiküldte, hogy mi lesz a versenyfeladat. 
Egy fiókos, intarzia-berakású sakk asztalt kellett elkészíteni. A leg-
több csapat úgy érkezett, hogy bevallották: az előző héten 3-4 alka-
lommal lepróbálták a feladatot, hogy a versenyen minden a lehető 
legjobban menjen. A különdíjammal idén a pécsi Simonyi Károly 
Technikum és Szakképzőiskola csapatát ismertem el – büszkélke-
dett Vizer József. 

Az idei verseny azonban nem csak a győzteseknek hozott szak-
mai sikert, hanem Vizer mesternek is. Prof. Dr. Magoss Endre, a 
Soproni Egyetem dékánja ugyanis arra kérte fel, hogy egyedi meg-
bízások alapján, a szakmáról, és saját életútjáról szóló emlékeivel 
is segítse a diákok képzését. Különös fordulat ez annak tekinteté-
ben, hogy 59-ben épp erről az egyetemről utasították el, amikor fel-
vételizett. Szakmaisága elismeréseképp évekkel ezelőtt Címzetes 
Egyetemi Hallgatói címet kapott, amivel a korábbi igazságtalansá-
got igyekeztek rehabilitálni.

Felemelő érzés ennyi elismerést kapni, őszintén szóhoz sem 
jutottam. Ez természetesen újabb felelősséget rak rám – én így 
gondolom legalábbis. Ezért vállaltam el az egyetem felkérését – 
nyilatkozta a Gödi Körképnek Vizer úr, hozzátéve: Érdekes – ezt 
csak halkan jegyzem meg –, hogy eddig egyetlen középiskolának 
sem jutott eszébe, hogy tartsak mondjuk szakkört a gyerekeknek. A 
jelenlegi szabályok értelmében az állami iskolákban még a vizsgáz-
tatásban sem vehetek részt, mióta betöltöttem a 65. évem. No, de 
mutassanak még egy csaknem 80 éves asztalosmestert, akit oda 
hívnak meg oktatónak, ahova hallgatónak nem kellett…

A Gödi Körkép szerkesztősége nevében is gratulálunk a kitün-
tető címhez és a felkéréshez!

V. Pálfai Kinga

A Karitász vezetői kapták idén a Salkaházi Sára-díjat Miniszteri elismerés a Művészeti életpályáért

Szajbert Istvánné 
születési helye: Borsosberény; 
1975 óta él Gödön; özvegy,  
2 gyermek édesanyja.

Bogdányi Krisztina  
születési helye: Budapest;  
1988 óta él Gödön; házas, hat 
gyermek édesanyja és három 
unokájának örvend; 2013 óta 
vezeti a Karitász csoportot a 
Szent István Plébánián.

Vizer József átadja az édesapja emlékére alapított díjat a pécsi 
Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola csapatának

Fotó: Herceg András
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Több mint 4000 nevezett fotó közül választották ki a legjob-
bakat idén a naturArt által meghirdetett, a régió tekintetében a 
legnagyobb természetfotós seregszemlén. Az első helyezettel 
beszélgettünk, aki történetesen gödi.

– Az olvasók is emlékezhetnek, ez nem az első alkalom. Másod-
szorra nyerted el a megtisztelő címet. Miben más most ez szá-
modra, mint az előző volt? Nagyobb ilyenkor a kihívás? 

 Ugyanakkora élmény és megtiszteltetés elnyerni a legrango-
sabb hazai természetfotós pályázat fődíját, mint korábban. A cím 
lehetőséget teremt arra, hogy a természetben szerzett élményei-
met még szélesebb körben osszam meg az érdeklődőkkel a tele-
víziós, rádiós és egyéb interjúkban, valamint a legjobb képekből 
rendezett vándorkiállítás és a könyvesboltokban beszerezhető 
album segítségével. Szemléletformálás történik: alkotásaimmal 
bámulatos természeti értékekre hívhatom föl a figyelmet. Ugyan-
akkor a természetfotózás egy életforma, ami nem a díjakról szól, 
hanem az odakint megélt varázslatról és azok megörökítéséről.

– „Kora tavasz a Börzsönyben, esteledik. Turistautaktól messze, 
magas fák között megbúvó vízállásnál komponálok: a közelből 
mély brummogás indul, itt lapul valahol a ritka gyepi béka. A víz-
tükör alatt lassan elemelkedni kezd egy fej, majd megáll. A kevés 
fényben már hat másodperces expozícót használok, zseblámpá-
mat óvatosan a fejére majd a petecsomókra irányítom. Bámulatos 
világ. A kép elkészült, a béka pedig szinte már a következő pillana-
tokban visszamerült.”
– 2018-ban a leginkább az ún. kék órában készült képekkel értél 
el sikereket. Most újra olyasmit mutattál meg a kamerádon ke-
resztül, amit átlag halandó jó eséllyel nem lát, nem fedez föl. Ez 
volt a cél? Láttatni, fölfedeztetni? 

– Csaknem két éve fordul-
tam megszállottan az erdő 
apró lakóihoz, és azóta egy 
egészen magával ragadó 
világban mozgok. Mak-
roobjektívvel megfelelően közel kerülhetünk e témákhoz: minden 
lépésem mentén hatalmas változatosság lapul, ennek megörökí-
téséhez öt mm-ben pásztázom a világot, pontosabban a levelek 
felszínét, a korhadékot és a talajt. Azonban nem tartom magam 
makrofotósnak, a célom inkább újszerű vagy sosem látott formák, 
fajok, témák bemutatása művészi módon, és ebben az elképze-
lésemben a parányok nagyszerű társak lettek. Fél éve egy széles 
látószögű halszemoptikával is fotózom, ami éppen ennek az ellen-
kezője: a perspektíva és minden más kitágul. Mindig is fontos volt 
életemben a fölfedezés és megismerés vágya, valamint a tapasz-
talatok átadása, az ismeretterjesztés. Akkor lehet valaki igazán jó 
természetfotós, ha megfelelő biológiai ismeretekkel is rendelkezik, 
és jól ismeri a témáját.

– „Egy éve készült a tavalyi ősz legizgalmasabb felvétele. A 
másfél cm-es bolharákok, az 1 mm-nél is kisebb, űrhajóra em-
lékeztető evezőlábú rákok és a sodródó, apró szerves törmelé-
kek együttese lebeg egy börzsönyi patak felszínén úszó levelek 
közt. Éjjel, minden természetes fényt kizárva merültem bele az 
alkotásba. A víz alá helyezett zseblámpával létrehoztam az ellen-
fényt, amely meghökkentő kaput nyitott egy másik univerzumra: 
»csillagok« fényében, színpompás »égitesteken« lakmározó bi-
zarr lények, miniatűr űrhajóként száguldozó kandicsrákok. Köz-
vetlenül a víztükör alatt lebegő színes levelek csak egy napon 
keresztül mutatták ezt a formájukat, másnapra sajnos lesüllyed-
tek az aljzatra.”

Szemléletalakítás, életforma, 
megszállottság
Az Év Természetfotósa: Potyó Imre

Állatok és környezetük kategória, 1. helyezés: 
a gyepi béka birodalma 

Állatok és környezetük kategória, 3. helyezés: 
a bolharák univerzuma 

A szinte láthatatlan nagyságrendbe eső 
fajok formavilága csak rendkívül erős 
nagyítással és a fényképezőgépre he-
lyezett közgyűrűsorral örökíthető meg, 
vakuk segítségével. Hasaljunk pl. bele az 
erdei avarba, és figyeljük meg a levelek 
felszínét vagy túrjunk óvatosan alájuk. 
Mozdul valami, egy mákszemnyi sárga 
pontocska ballag az objektívem látóme-
zejébe. A gömböcugróka a legkedve-
sebb küllemű ugróvillásunk, mérete még 
az 1 mm-t sem éri el. Végigkövetni e hi-
hetetlen kis lények mozgását és közben 
valószerűtlen – harmattól csillogó – hát-
terekkel találkozni, bámulatos időtöltés.
– Rengeteg nevezés volt idén is, szá-
modra mekkora elismerés, hogy ismét 
több fotódat beválogatták? 
– Idén több mint 4000 fotóval neveztek, 
ami rekord volt a pályázat 28 éves tör-
ténetében. Ezekből a szakmai zsűri 111 
pályaművet választott ki, a legjobbakat, 
legizgalmasabbakat és legmeghökkentőbbeket. Nekem összesen 
kilenc képem került kiállításra, illetve az albumba, amelyek között 
első, második és harmadik helyezésem is lett. Egyszerre ennyi alko-
tásom még sosem jutott a legjobbak közé. Az idei pályázaton ez a 
szám kiemelkedő volt, hiszen pl. az összesítésben második helye-
zett Radisics Milánnak öt fotója került be. Az éjszakai kategóriában 
második helyezést elért szentjánosbogaram a gödi ártéren készült. 
– „Egy apró szentjánosbogár alkonyati libegése megörökített vilá-
gító röppályával a gödi ártéren. Júniusban a hímek szerelmesen ke-
resik a fűszálakon ücsörgő, röpképtelen nőstényeket. Igyekeztem 
újszerűen megörökíteni ezt a varázslatos jelenséget, így repülés 
közben makroobjektív segítségével próbáltam megfagyasztani a 
pillanatot úgy, hogy érzékelhető legyen benne a mozgás is. Első 
évben mindössze egy kép sikerült élesre, azért bíztam a következő 

idényben, de tévedtem. A tavalyi szezon sok száz felvétele közül is 
csak ez az egyetlen kép sikerült.”
– Az elmúlt években többeknek segítettél elindulni a természet-
fotózás útján. Milyen módon? Emellett vagy e miatt nem kevés 
közöd van az ifjúsági kategória nyerteséhez is, ugye? 
– A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa vagyok más-
fél éve, és a királyréti látogatóközpontban, a Hiúz Házban töltöm 
napjaimat. Környezeti nevelőként munkatársaimmal a Börzsönybe 
érkező kirándulóknak, csoportoknak tartunk természetismereti fog-
lalkozásokat, tematikus túrákat. A látogatóközpontban helyet kapó, 
A Börzsöny lakói c. interaktív kiállításunkat is sokan megtekintik, és 
innen indul izgalmas, közel 3 km-es tanösvényünk is. Természetesen 
fotóstúrákat is vezetek, és gyakorta fotóselőadásaimban mesélek 
legújabb kalandjaimról. Nagyon sokat vagyok odakint, a házat két 
patak öleli körbe, és amint kilépek a kapun, máris a vadonban vagyok. 
Egy fiatal tehetség, Sztrehárszki Lili idén jó néhány alkalommal kijött 
hozzám a Börzsönybe. Mivel hozzám hasonlóan szereti a különleges 
helyszíneket és a késői esti időpontokat, örömmel mutattam neki 
néhány izgalmas világítási trükköt, többek között egy lezárt, foko-
zottan védett mély bányában. Ezeket gyorsan elsajátította, s immár 
önállóan használja. Így ennek és elhivatottságának köszönhetően 
nyerhette meg idén az ifjúsági kategóriát itthon és Európában is, ami 
egy hibernáló, ill. függeszkedő kis patkósdenevér szőrmés lábikóját 
mutatja, gyönyörű ellenfényes részletekkel.
– A természetfotózás talán az egyik olyan tevékenység, amit nem 
befolyásol a veszélyhelyzet. A díjátadót azonban át kellett szabni. 
Hogyan értesültél az eredményről?
– Életem legnagyobb meglepetése ért aznap este, amikor az Év 
Természetfotósa 2020 online díjátadóján a fődíjat elnyertem, s a 
bejelentés után egyszer csak a lakásomba személyesen belépve 
adták át az ezért járó gyönyörű szobrot. Elképesztő volt, meghök-
kentő figyelmesség.
A szerkesztőség nevében is gratulálunk!  

V. Pálfai Kinga
Éjszakai kategória, 2. helyezés: zöld kanyar
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A Szent István Egyetem (SZIE) Tájépítészeti és Településtervezési Karának végzős mesterszakos, tájvédelmi szakirányos  
tájépítész hallgatói kéthetes tervezési műhelygyakorlatuk keretében 2020. szeptemberében koncepciótervet készítettek a  
hajdani gödi golfpálya területére. A tervezési műhelygyakorlatot – melynek során arra keresték a választ, hogy miként lehet a 
területet a természetvédelmi elsőbbségek figyelembevételével, a tájképi és természeti értékek megőrzése mellett hasznosítani 
– Hubayné dr. Horváth Nóra, Gergely Attila és Erdei Tímea irányították.   

A gyakorlat keretében a hallgatók három napot töltöttek Gödön. 
Ez idő alatt bejárták a terepet, föltérképezték az élőhelyeket, adato-
kat gyűjtöttek, egyeztettek az önkormányzat, valamint a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság illetékeseivel. Megismerkedtek Göd 
zöldfelületi rendszerével, a város jelenlegi sport-rekreációs kí-
nálatával és a terület történetével is Bátorfi Ildikó helytörténész 
segítségével. A hallgatói munka megalapozásának fontos eleme 
volt a 2019-es lakossági ötletpályázatra beérkezett pályaművek 
kiértékelése és ezen keresztül a lakossági igények megismerése. 
A pályázattal megindult közösségi tervezés folytatásaként a hall-
gatók több pályamű készítőjével és civilekkel is beszélgettek.

Először egy tanulmányt készítettek, azzal a céllal, hogy az élő-
helytérképezést követően lehatárolhatóak legyenek az értékesebb, 
természetvédelmi szempontból kímélendő és a kevésbé érzékeny, 
ökoturisztikai hasznosításra alkalmasabb területrészek. Ezzel pár-
huzamosan elemezték a hajdani golfpálya települési szövetben 
betöltött szerepét, és a korábbi ötletpályázat pályaműveiben meg-
fogalmazott lakossági és önkormányzati igényeket. Mindezeket a 
tájvédelmi, tájba illesztési föltételek figyelembevétele mellett igye-
keztek beemelni a koncepciótervbe. A tervezési területen számba 
vették a védett természeti területeket, melyekből többféle csoport is 
megtalálható a közel 70 hektáron. A terület fele természetvédelmi 
oltalom alatt áll, mely a hasznosítási módok jellegének és elhelyez-
kedésének meghatározásánál mindenképp figyelmet érdemel.

Az élőhely-térképezéshez Kazi Róbert, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság őrkerület-vezetője nyújtott segítséget. A föl-
mérését Gergely Attila biológus, a SZIE Tájvédelmi tanszékének 
oktatója vezette azzal a céllal, hogy kiderüljön, hol találhatók 
napjainkban a területen értékes élőhelyek, azok hogyan viszo-
nyulnak az oltalom alatt álló területekhez, található-e a védett 

területen kívül is megóvandó értékes élőhely, valamint mely te-
rületrészek kevésbé érzékenyek, ennél fogva alkalmasabbak a 
szelíd fejlesztésre, hasznosításra. Az élőhely-térképezés során 
összesen 133 foltot sikerült meghatározniuk. A területre jel-
lemző természetes élőhelyek a nádasok, a láprétek, valamint a 
homoki sztyepprétek.

Megállapítást nyert: „A hajdani gödi golfpálya területe különle-
ges érték. Ritka, hogy egy nagyváros szívében ilyen kiterjedésű és 
természeti értékű, védett fajok élőhelyeként szolgáló terület he-
lyezkedik el. A hajdani golfpálya ezen felül stratégiai fontosságú 
szerepet tölt be a város környezetállapota és zöldfelületi rendszere 
tekintetében is, ezért beépíteni, elherdálni, túlfejleszteni vétek lenne. 
Ugyanakkor a terület értékeinek hosszú távú megőrzéséhez elen-
gedhetetlen, hogy megtalálja a helyét a város életében és hogy az 
itt lakók megfelelő keretek között használni tudják.”

Koncepcióterv a hajdani golfpálya hasznosítására

Koncepció
A SZIE csapata a terület és a lakossági pályázatokból megismert 

kívánalmak és javaslatok összefésülését, kiegészítését követően 
készítette el koncepciótervét, melyet október közepén be is mu-
tatott a városházán. A projekt munkaneve a Gödliget lett, ám a 
készítők hangsúlyozták, hogy a névadás a helyiek előjoga. Fő célki-
tűzésük – a természetvédelem elsőbbsége mellett – a szelíd ökotu-
risztikai hasznosítás. Így beépítéssel járó és közműfejlesztést (víz, 
szennyvíz, elektromos vezeték) nem tartalmaz a koncepció.

A koncepciótervben az alábbi funkciók szerepelnek:
Sportterület – a zónában végezhető labdasportok: méta, tollas-
labda, strandröplabda, petanque és asztalitenisz. A terület déli 
végében kerékpárlekötők, ivókút és esőbeálló, esetleg wifi-pont 
kapcsolódhat a sporttevékenységhez. 
Kutyabarát zónák – kutyafuttatásra alkalmas, elkerített területek a 
sportzóna mellett, ill. a felső nagy tó nyugati oldalán. 
Rendezvénytér – a városi rendezvénytér iránti igényt az önkormány-
zat és számos pályázat is megfogalmazta. A szükséglet oka az, 
hogy az egy évtized alatt csaknem megkétszereződött lélekszámú 
város kinőtte a jelenlegi, Feneketlen-tó melletti 2500 fő befogadóké-
pességű, katasztrófavédelmi szempontból igen kedvezőtlen adottsá-
gokkal rendelkező területet.
Élőhely rekonstrukciók – a lápréti vegetáció, homokpusztagyepek, va-
lamint homoki tölgyesek visszaállítása további hidrológia vizsgála-
tokkal, gyeprekonstrukciós módszerekkel, facsemeték telepítésével.
Természetismereti és kultúrtörténeti tanösvény – az élővilághoz 
kapcsolódó tanösvény kidolgozása a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságával együttműködve, az általuk meghatározott állat- 
és növényvilágról szóló táblák kihelyezésével. Kultúrtörténeti tan-

ösvény kialakítása az Erzsébet emlékliget területén. A tervezett 
tanösvényállomások Sissy rókavadászatairól, az Erzsébet-emlék-
fásításokról, valamint a Gödi Vasútállomás királyi várójának törté-
netéről adhatnának tájékoztatást. 
Játszóhely – római kort idéző, ütéscsillapító burkolatot nem igénylő 
ökojátszóeszközök különböző korosztályoknak, mezítlábas tanös-
vénnyel kiegészítve, gyep-, vagy homokfelületen a terepalakulatok, 
dombok adottságainak a kihasználásával. 
Kerékpárút – az Öregfutó úti kerékpárút meghosszabbításaként 
kijelölt, stabilizált burkolattal és napelemes irányjelző fényekkel el-
látott vagy foszforeszkáló festékkel jelölt gyalogos- és kerékpárút. 
Pihenő- és napozó dombok, kültéri oktatóhelyek – az eddig felsorolt 
funkciókon kívül a golfpálya közepén napozásra, piknikezésre és 
pihenésre alkalmas szabad tér kapna helyet padokkal, helyenként 
tűzrakókkal és esőbeállókkal. Kültéri oktatóhelyek létesítésére is 
alkalmas a terület, ill. kerékpáros dirt-pálya – ami jelenleg is meg-
található, de természetkárosító módon - is megvalósítható egy már 
leromlott állapotú helyen.

A koncepcióterv készítői parkhasználati szabályokat is szüksé-
gesnek tartanak, ill. felhívták a figyelmet arra, hogy szakhatósági 
egyeztetésekre, kezelési tervre, geodéziai és hidrológiai fölméré-
sekre is szükség van. 

19 db pályamű értékelése: Hasznosítási irány és beépítés

Kímélendő természeti területek

Tervezett bejáratok, megközelítési irányok különböző  
közlekedési eszközzel, illetve gyalogosan

Tervezett funkcionális elrendezés
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KÖRNYEZET HELYTÖRTÉNET

Fogadtatás
Az érdeklődők a városi honlapon nézhetik meg 

a bemutatón készült videófelvételt. Ebből az is ki-
derül, hogy a hivatal és az önkormányzat jelen lévő 
tagjai rendkívül elégedettek és lelkesek voltak az 
elkészült anyaggal kapcsolatban, és a prezentáció 
után hosszas és előremutató eszmecserék alakul-
tak ki a jövőt illetően – reagált a koncepciótervre 
Giczy B. Zsuzsanna. A főkertész hozzátette: azon-
ban sem fontossági sorrendet, sem forrásokat nem 
tudnak megjelölni a képviselő-testület állásfogla-
lása nélkül, remélhetőleg a jövő évi költségvetésbe 
már egy-két részletet be lehet építeni. – A szakmai 
véleményem az, hogy a természetvédelmi területek 
megóvása és megfelelő kezelése mindenek felett áll. 
Országos jelentőségű területekről beszélünk, ezek 
védelme törvényi kötelezettség, ugyanakkor meg is köti a kezünket, 
ami egy ilyen központi pozícióban lévő, kedvelt és nagy múltú zöld-
felület esetében érdekellentéteket szülhet. Éppen ezért nagyon örü-
lök, hogy a hallgatóknak sikerült egy olyan koncepciót megalkotniuk, 
mely kellő figyelmet fordít a természetvédelmi területek megóvására 
és helyreállítására, ezzel együtt azonban a terület múltját és jövőjét 
figyelembe veszi. Így sem a védelem, sem a fejlesztés nem lesz ön-
célú, hanem egymással szoros összefüggésben és kölcsönhatásban 
vannak. Több esetben a természetvédelem, vagy a helytörténeti érté-
kek fölelevenítése a fejlesztési irány és a fő vonzerő. Gondolok itt pl. 
a tanösvényekre, vagy akár megújuló energiaforrások használatára. 
Ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül a lakosság és a város igé-
nyeit, megteremti a napi szintű használatnak és a városi tömegren-
dezvények lebonyolításának lehetőségét is, mindezt ökotudatosan 
és jövőbe mutatóan. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egy ilyen 
parknak mekkora közösségépítő és szemléletformáló szerepe lehet 
akár a megvalósítás, akár a használat során.

A koncepcióterv bemutatása után Balogh Csaba polgármester 
az alábbiak szerint nyilatkozott: – Göd egy kifejezetten zöld és csa-
ládbarát város, amit nagyon fontosnak tartok, hogy így is maradjon. 
Ez az oka annak, hogy a város szívében lévő liget annyi embert vonz. 
Az elkészült anyag lenyűgözött, nagyon részletes, több különböző 
megoldási javaslatba is betekintést nyújt, a felújítást pedig abszolút 
szervesen képzeli el, a természeti kincseket érintetlenül hagyva a 
környezet számára. Két különösen fontos részt emelnék ki: az egyik 

a rendezvénytér, ami lehetőséget ad nagyobb szabadtéri rendezvé-
nyek szervezésére, a másik pedig a természetvédelmi és az elkülöní-
tett kutyafuttató terve, amiket kötelességünknek érzek. Az élőhelyek 
védelme érdekében a további fejlesztéseket mindenképp későbbre 
időzíteném, hogy lépcsőzetesen alakuljon a táj. Legyünk óvatosak, 
ha ilyen értékes helyről döntünk!

Fontos hangsúlyozni: a koncepcióterv az első lépés, tehát nem 
jelent semmiféle döntéshozatalt a terület sorsát illetően. Minde-
mellett a bemutatott elképzelés – melyet részleteiben megismer-
hetnek azok, akik megnézik a videót a god.hu-n – hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a kezeletlenül természeti értékeiből is vesztő terület 
minél tovább maradhasson a város egyik éltető zöldfelülete.

VPK

Egyes zónák területi megoszlása azok funkcionális terhelhetősége, 
aktív igénybevételének intenzitása szerint

A hajdani golfpálya – Fotó: Kurdi Imre

A Gödön nyitott szemmel sétálóknak föl-
tűnhetnek a közel hasonló korú és állapotú 
fekete-fenyők, amelyek a város több pontján 
is megtalálhatóak, de legnagyobb számban 
az alsógödi Kertvárosban és a volt golfpálya 
közepén. 

Itt vannak; mindig is itt voltak. Nem igaz? 
És mindig is így néztek ki. Nincs közöttünk 
senki már, akinek más emlékei lennének 
róluk. Ez azt jelenti, hogy ezek a fák igazi 
matuzsálemek, több nemzedék óta itt élnek.  
Ha pedig gondolatban elindulunk az időben 
visszafelé, akkor eljutunk a golfpályán lévő 
kicsiny liget névadójához: Sissihez.

Szeretett királynénk – merénylet áldoza-
taként – 1898. 09. 10-én vesztette életét 
Genfben. Ugyanazon év 11. 19-én Darányi 
Ignác földművelésügyi miniszter fölhívást 
intézett a nemzethez: aki teheti ültessen 
fát Erzsébet királyné emléke előtt tiszte-
legve: „…az ültetendő fák közt méltóan fog-
lalhassanak helyet a leboruló koronájú fák, minők a szomorú 
fűz, kőris és szomorú bükk; éppúgy a megdicsőült királyné 
kedvenc fái: a tölgyek és a fenyők, valamint az egyéb hosz-
szú életű fák fajai… Az ültetett fák, csoportok, vagy ligetek 
»Erzsébet királyné emlékfái« nevet viseljenek és legyenek ily 
feliratú táblákkal meg is jelölve, hogy azokat mindenki gon-
dozásban részesítse, bántalmazástól megkímélje” (Magyar 
Újság, 1898. 11. 19.). 

A körlevél még arra is biztatta a faültetésre vállalkozókat, 
hogy küldjék meg a telepítés adatait a minisztériumnak: közel 
3 millió fa, cserje és bokor került telepítésre egyetlen év lefor-
gása alatt.

Az összegyűlt adatokat és illusztrációkat egy méretes 
albumba rendezték 1899. őszére, és a magyar küldöttség 
november 19-én át is nyújtotta a császárnak. A félasztalnyi 
méretű könyv nem került közforgalomba, de mindenki kapott 
belőle, akinek a neve szerepel a listában, így Nemeskéri Kiss 
Pál is, aki a „Gödi birtokán egy 4 kat. holdas ligetet létesített, 
amelybe 8000 db. fenyő-, 2000 tölgy-, 2000 nyír-, 2000 kőris- 
és juharfát ültetett. A liget közepén kőoszlopon egy keresztet 
állíttatott fel.” Ő valószínűleg 2-5 éves korú facsemetéket te-
lepíttetett, amelyeket aztán növekedésük térigénye szerint 
szétültettek, nagyrészt a Nemeskéri-uradalom területén.  Ezek 
a fák így most 122-125 év körüliek lehetnek, föltéve, hogy túl-
élték a XX. század viharait.  Habár közvetlen bizonyíték egye-
lőre nincs a kezünkben arra nézve, hogy ezek a 8-12 méter 
magas, idős feketefenyők valójában Erzsébet-fák, de a fentiek 
alapján ez nagyon is valószínű.   

Az albumból az Országos Széchenyi Könyvár is őriz egy 
példányt. 

 Bátorfi Ildikó 

Erzsébet királyné emlékfái – helytörténet

A koncepcióterv bemutatása

Sissi emlékfái – Fotó: Kurdi Imre
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Huzella Tivadar  
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Humor
Az iskolai könyvtár népmeseíró pályázatot hirdetett a gyerekek-

nek. Afféle modern népmeséket vártak tőlük, amelyekhez megad-
tak 12 kötelezően használandó kifejezést is. Többen csoportos 
munkát készítettek, de voltak egyéni pályaművek is. A legügyeseb-
beket   négy-négy alsó, ill. felső tagozatos diákot az iskolai Nyelv 
és Tehetség Alapítvány pénzjutalomban részesítette. A kicsik 
közül az első helyezett Nagy Dávid 3/b; a nagyok közül Kocsis 
Boróka 8/d osztályos tanuló lett.
Következzék egy szemelvény a pályázatra érkezett művek legvicce-
sebb mondataiból:
– Úgy elnyerte a király kegyét, mint a huzat.
– Spagettifalva uralkodója: Kajakirály.
– A szegénylegény odament az ingyen wifihez.

– Olyan gazdagok lesztek, mint a politikusok.
– Egy korsó zöld, bugyborgós lötty.
– Olyan dolgokat vettek, amire nem volt szükségük.
– A pottyantós WC-t kicsinosította, mert a férfi szerette 
    ott tölteni az idejét.
– Tedd fel a Vaterára!  –  Az valami polc?
– Fogadó a Kormozott Üsthöz.
– Szegényebb volt a számítógép egerénél is!
– Szülei meghaltak, és magára utalódott.
– Nem volt se villany, se Telekom.
– De a WC nem akármilyen mezei pottyantós volt, 
    hanem egy varázstrón.
– A fiú csak egy dolgot kért cserébe: hadd éljen együtt 
    azzal a csíkos szatyor királykisasszonnyal!
– Szerelmük zsenge volt, mint a tavaszi újborsó.
És végül egy bölcs gondolat: Ugye, hogy szegényen is lehetünk 
boldogok.

Búzaszem iskola

Mohácsi tanulmányi kirándulás
Amint megtudták a Búzaszemben, hogy a mohácsi csatatéren 

feltárják az 1526. augusztus 29-ei csatában elesettek tömegsírjait, 
megszervezték a látogatást. A 7. és 8. osztály először szakértő 
vezetéssel megnézte a csatatérmúzeumot. Elemezték a kopjafák 
jelképeit, s azt is, hogy miként gyökerezik XX. századi szétszakított-
ságunk a Magyar Királyság középkori bukásában. Miért menesztett 
1525-ben a francia király követséget a szultánhoz, kérve Magyar-
ország megtámadását? Milyen hatással volt II. Lajos királyunk 
mozgásterére, hogy az akkori nemzetközi pénzügyi világ vezetői, 
a Fuggerek pénzügyi blokádot hirdettek Magyarország ellen, mert 
a király a felvidéki bányák és pénzverdék bérleti jogát visszavette 
tőlük? Ilyesféle időtlen kérdésekkel is foglalkoztak, megérezve, hogy 

a világpolitikai szereplők viselkedése és érdekei nemigen változnak 
a századok alatt. Ezután a gyerekek megnézték az egyik tömegsír 
feltárását. Itt Bertók Gábor régész, a feltárás vezetője kalauzolta 
őket. Megrendülten, de kérdésekkel telve állták körül a 8 x 5 mé-
teres gödröt, amelybe több mint kétszáz elesett harcost dobáltak 
be. Pálfi György antropológus, a szegedi egyetem tanszékvezetője 
azt a sziszifuszi munkát mutatta be, ahogy a maradványokból tel-
jes csontvázakat alakítanak ki. Mi mindent árulnak el a csontok? Ez 
a kérdés is izgatta a gyerekeket, akik részletes válaszokat kaptak, 
hogy a mai módszerekkel mi minden állapítható meg az egykor élt 
emberekről. Pé. az is, hogy az ország mely vidékéről származnak.

A szakemberek azon dolgoznak, hogy az elesetteket a csata 
500. évfordulóján méltó tiszteletadás mellett eltemethessük. A 
búzaszemes gyerekek a sír mellett átérezték ennek az Antigoné-i 
gesztusnak a súlyát. Többet kaptak itt, mint történelmi ismeretet.

Hívogató
A Búzaszem Iskolában még nem tudják, 

miként lesz a Hívogató a következő ősz-
szel hozzájuk igyekvő gyerekeknek és szü-
leiknek – ez majd eldől a járványhelyzet 
függvényében. A Hívogatókon a szülőknek 
előadást tartanak az iskola vezetői a Búza-
szem nevelési jellegzetességeiről, miköz-
ben a tanárok a gyerekekkel foglalkoznak. 
A Hívogatók után az iskola vezetői minden 
hozzájuk igyekvő családdal beszélgetnek. 
Mindezt meg kell tehát oldaniuk, hiszen az 
iskola a személyes kapcsolatokra alapul. 
Most mindenesetre arra kérik azokat, akik 
a Búzaszembe igyekeznek, hogy írjanak le-
velet aziskola@buzaszem.hu e-mailcímre, 
hogy így a Hívogatókról majd értesítéseket 
küldhessenek az érintetteknek.

B. I.

Gödi Németh László Általános Iskola

Ismét a legjobbak!
A Diákújságírók Országos Egyesületének Tehetségkutató Diák-

média Pályázata 2020-as díjátadója is átcsúszott a hagyományos 
tavaszi időpontról a járványhelyzet miatt őszre. A Gödi Németh 
László Általános Iskola diákjait mindez azonban nem zavarta meg 
abban, hogy idén is a legjobbak között szerepeljenek. Nagy Anasz-
tázia az év fotósa lett, míg Okolicsányi Sára ugyancsak a fényké-
pezés terén harmadik az általános iskolai kategóriában.

Az ország második legnagyobb újságíró szervezetének verse-
nyén minden évben a több ezer pályázó közül csupán a dobogó-
sokat hirdetik ki, s néhány különdíjas lehet. A gödi iskolában nyolc 
évvel ezelőtt indult ez a sikertörténet. Akkor hívták életre az iskola 
online diáklapját, az I-deák pedig már háromszor is az ország leg-
jobb diákmédiuma lett. Bár az elmúlt években a leterheltség miatt 
már csak a fotós kategóriában pályáznak a diákok, így is az évek 
során 26 országos dobogós helyezést értek el az iskola növendé-
kei, amely egyedülálló teljesítmény.

A versenyzőkön nagy volt a nyomás, mivel az elmúlt hét évben 
mindig volt az iskolának dobogósa a fotósok között. Jól mutatja a 
fiatalok összetartását, hogy a sikernél is fontosabb egymás segítése. 
A versenymunkák elkészítéséhez ui. szívesen állnak egymásnak mo-
dellt. Így jöhetett létre, hogy a tavalyi harmadik helyezett lett végül 
Nagy Anasztázia főszereplője sorozatában, amely meglehetősen 
nehéz témát próbált meg feldolgozni. A hat képből álló fotósorozat a 

SOKK / SOK OK címet viseli s az iskolai erőszak, stressz, teljesítmény-
kényszer témáját igyekszik feldolgozni egy fiú szemszögén keresztül.

Hogy mennyire széles skálán mozognak a fiatalok témái, az is iga-
zolja, hogy ezzel szemben Okolicsányi Sára sorozata merőben másról 
szól. Ő Mi lapul itt címmel hat tanáráról és táskájukról készített portrét.

A vírushelyzet a tehetséggondozó órák menetébe, így a versenyföl-
készülésbe és a közösségépítésbe is beleszól, de a diákok a maguk 
részéről mindent megtesznek, fölkészítő tanárukként pedig támoga-
tom őket abban, hogy ha már a díjátadót ki kellett hagyni, az újabb 
munkák elkészítését ne kelljen.

Birkás Mónika

Piarista Iskola

Kinyit a gödi piarista a lányok előtt is
Nagy, mondhatjuk történelmi lépés a gödi PIAR-ban, hogy a kö-

vetkező tanévtől megnyitjuk kapunkat a lányok előtt is. Azt gon-
doljuk, méltó születésnapi ajándék ez a jövőre alapításának 30. 
jubileumát ünneplő intézményünknek, intézményünktől. 

– Egyrészt a folyamatos érdeklődés, másrészt pedig a zajló rendi, 
pedagógiai megújulási folyamat motivált bennünket arra, hogy 
a 2021/22-es tanévtől kinyissuk a lehetőséget a lányok előtt is – 
kezdte Galsa László, a Piarista Szakképző Iskola és Kollégium 
igazgatója. – A fiatalok orientációs évfolyamunkra jelentkezhetnek: 
ennek az előkészítő évnek az a célja, hogy egyrészt a gyerekek, akik 
ebben az életkorban még meglehetősen bizonytalanok abban, hogy 
mivel szeretnének foglalkozni, mit tanulnának szívesen és egyál-
talán önmagukban, tudatosan megtanuljanak magukra figyelni, 
tervezni, dönteni. Másrészt azokon a területeken, amelyekben el-
maradásaik vannak, fejlődjenek, ill. az orientációs év folyamán 
megismerkedjenek minél több szakmával, hogy ezeknek az isme-
reteknek, személyes tapasztalatoknak a birtokában magabiztosak 
legyen szakmaválasztásukban, hivatásuk megtalálásában. Nálunk 
a gyerekek négy szakma közül választhatnak: kiválóan fölszerelt 
műhelyeinkben az asztalos, ács, karosszéria- vagy szerkezetlakatos 
mesterséget sajátíthatják el. A lányok továbblépését is biztosítjuk: 
ők az orientációs év végén képességeikben megerősödve a váci 
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és 

Kollégiumba, külön 
fólvételi nélkül me-
hetnek tovább.

Ahogy az igazgató 
úr elmondta, további 
intézményekkel is 
tárgyalnak, hogy biz-
tosítsák a tanulók 
továbblépését.   

– Szívesen mondjuk a gödi PIAR-ban, -ról, hogy nálunk minden más-
képp van: másképp gondoljuk az oktatást, másképp szervezzük a ta-
nítást és foglalkozunk a ránk bízott fiatalokkal. Most, a járványhelyzet 
miatt idén valamit mégis mi is kénytelen vagyunk ugyanúgy csinálni, 
mint ahogy teszik azt a többi intézményben. Ez pedig a beiskolázás: 
személyes jelenlét helyett a digitális térbe kényszerültünk mi is és a 
tájékozódásban az iskolaválasztás előtt álló gyerekek, családok is. 
Ebben az esztendőben online szervezzük a Nyílt napunkat, amelyre 
december 10-én kerül sor. Olyan programmal készülünk, ahol a hely-
zet ellenére mégis személyesen is megszólíthatjuk egymást az érdek-
lődőkkel.  Nagy szeretettel várjuk a fiatalokat, családokat: jelentkezés 
aregisztracio@god.piarista.hu e-mailcímen lehetséges.

O. É.

Részlet Nagy Anasztázia első helyezést érő sorozatából
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Egyes bűnözői csoportok kifejezetten az idősebbek megté-
vesztésére szakosodtak. A Dunakeszi Rendőrkapitányság ille-
tékesét, Varga Rita r. százados bűnmegelőzési előadót kértük, 
hogy foglalja össze, miként védhetőek ki az ilyen esetek.

Az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen 
belül pedig elsősorban lopások (trükkös, besurranásos, betöréses 
lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalások és rablások áldozatává 
válnak. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények ese-
tén a tettesek gyakran az e csoportba sorolt személyek segítő-
készségét, hiszékenységét használják ki ahhoz, hogy lakásukba, 
házukba különböző trükkökkel bejussanak, és onnan elsősorban 
készpénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsanak el. Saj-
nálatos módon az időskorúak nagyon sok esetben – a részükről 
természetesen felmerülő segítségnyújtás következtében – válnak 
áldozattá. Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, megbíznak 
idegen emberekben, örülnek, hogy beszélgethetnek, ezáltal az el-
követők nagyobb nehézség nélkül bizalmukba férkőzhetnek.

A trükkös lopások elkövetői változatos módon igyekeznek  
áldozataik bizalmába férkőzni:
• gázártámogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott;
• más hivatalos jellegre hivatkozik, pl. gáz- vagy áramszolgáltató, 

Vöröskereszt-, önkormányzati dolgozónak adja ki magát;
• szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne lerakni, 

tároltatni;
• vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna stb.) vagy éppen 

értékesítés (arany ékszerek, seprű, edények stb.) ürügyével;
• pénzt szeretnének felváltani;
• WC-re szeretne menni;
• rosszullétre hivatkozik;
• vizet kér;
• kamionja, személyautója lerobbant és a bevontatáshoz,
 javításhoz pénzre van szüksége;
• szomszéd telket szeretnék megvenni (vagy megvették) 
 és a telek határ felől érdeklődnek;
• szeretetszolgálattól csomagot hoztak;
• szociális segélyt hoztak;
• szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hoztak;
• kerti munka elvégzésének ürügyével;
• sértett hozzátartozójától pénzt, tűzifát stb. hoztak.

A rendőrség az alábbi tanácsokat állította össze a szépkorú 
személyeknek annak érdekében, hogy ne váljanak könnyen a  
tisztességtelen emberek áldozataivá:
• Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek!
• Ajtaját lássa el biztonsági zárral, szereltessen föl biztonsági láncot!
• Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és 

jó modorúnak tűnik!
• Alkalmi munkát ne bízzon idegenekre (pl. favágás, hóseprés, 

kerti munkák)!
• Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor 

sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodik, mert bárki ész-
revétlenül is bemehet!

• Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlő, vi-
rágcserép alatt és egyéb helyeken! Ha elmegy otthonról, inkább 
vigye magával!

• Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!
• Ne engedje be a házaló árusokat, gáz- vagy áramszolgáltató, Vö-

röskeresztnek és más hivatalos személynek álcázott embereket, 
bármennyire erőszakosak is! Kérje igazolványukat! Tartsa kapun 
kívül őket! Amennyiben mégis úgy érzi, hogy elfogadná ajánlatu-
kat, beszéljen meg velük másik időpontot, míg ellenőrizni tudja 
őket, illetve hozzátartozóit értesíti!

• Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert 
kifigyelhetik, hogy hol tartja és valamilyen trükkel eltulajdonít-
hatják Öntől! Lehetőség szerint ne tartsa egy helyen az Ön által 
megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzen el a 
lakás különböző részein!  

• Ne nyisson ajtót éjszaka bármilyen zajt hall, ha lehetősége van 
rá, hívja a 112 segélyhívószámot!

• Fizikai támadás esetén lehetőség szerint saját élete, testi épsége 
megóvása érdekében ne tanúsítson ellenállást, inkább teljesítse 
a támadó követeléseit, hiszen ezzel saját életét mentheti meg! 

• Folyamatosan tartson kapcsolatot a „közelében” élőkkel, vala-
mint a postással, polgárőrrel, orvossal, szociális gondozóval. 
Lehetőség szerint állapodjanak meg abban, hogy hetente vagy 
havonta mely időpontokban látogatják meg Önt!

• Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, amelyeket nem 
használ, napközben húzza föl, ezzel is azt a látszatott keltve, 
hogy a lakás teljes egészében lakott. Lehetőség szerint az elő-
kertet művelje, mert az elhanyagolt kert látványa is arra enged 
következtetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül élő, gyönge fizi-
kumú, beteg ember, aki segítségre szorul, ezáltal védtelenné és 
célponttá válhat!

• Nyugdíjfolyósítás időszakában – ha lehetősége van rá – kérje 
meg valamelyik családtagját vagy a családgondozót, hogy le-
gyen jelen az átvételkor, ill. a pénz biztonságba helyezésekor!

• Érdeklődjön az önkormányzatnál a házi jelzőrendszeres segít-
ségnyújtás, ill. a vészhelyzeti segélyhívók beszerelésének le-
hetőségéről, ezek hiányában szereltessen be S.O.S segélyhívó 
jelzőberendezést (vezeték nélküli kapucsengő) rosszullét, betö-
rés esetére!

• Ha az anyagi lehetőségei megengedik, akkor vásároljon mobil-
telefont, amellyel bármikor segítséget tud hívni szükség esetén!

A fenti tanácsokat érdemes kinyomtatva a bejárati ajtó és a 
telefonkészülék közelében jól láthatóan elhelyezni, hogy minden 
esetben szem előtt legyen.

A karácsonyhoz köthető vásárlási hullám, az ezzel járó meg-
növekedett forgalom a korábbiaknál jóval előbb elkezdődik. 
Nem is gondolnánk, hogy az ajándékok beszerzése mennyi 
veszélyt rejt. Következzenek a rendőrség erre vonatkozó ta-
nácsai.

Fontos, hogy azok, akik az internetről szereznek be árucikkeket, 
csak megbízható helyekről vásároljanak. Mindenkitől azt kérjük, 
hogy az internetes vásárlásokkal kapcsolatban legyen nagyon 
körültekintő és elővigyázatos. Csak megbízható áruházból vásá-
roljunk, és amennyiben nem utánvéttel vagy helyszíni fizetéssel 
tesszük ezt, akkor mindig tartsuk szem előtt, hogy a kereskedő 
soha nem kér a vásárlótól közvetlenül pénzt, hanem valamelyik 
bank fizetőoldalára irányítja őt. Ha nem ezt tapasztaljuk, akkor 
gyanakodjunk. 

Persze nemcsak online veszünk ajándékokat, hanem bevásár-
lóközpontokban, kis- és nagykereskedelmi üzletekben is egyaránt. 
Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy a nálunk lévő táskát folyama-
tosan zárva tartsuk, a vállra akaszthatókat nagy tömegben lehető-
leg magunk előtt hordjuk, és akkor is ügyeljünk rá, amikor különféle 

árucikkek között válogatunk. Ha pedig autóval közlekedünk, fontos, 
hogy ne hagyjuk a kocsiban a megvásárolt termékeket látható helyen, 
valamint győződjünk meg arról is, hogy bezártuk-e a járművet.

VPK

Az idei esztendő rendkívüli helyzeteket hozott magával. A 
személyes ügyintézések és sajnos sok esetben még a családi, 
baráti találkozások is elmaradnak – helyüket átveszi az online 
tér. Szerencsés, ha otthonosan mozgunk a kibervilágban.

A József Attila Művelődési Ház támogatásával és 
szervezésében, a kapcsolattartás jegyében olyan tan-
folyamokat hoztak létre, melyek célja, hogy segítsenek 
az internet és az okostelefonok rejtelmeiben eligazodni, 
lépést tartani annak a korosztálynak, amely még nem 
ebbe a digitálisan működő világba született. A foglal-
kozások az okostelefon, a számítógép és az internet 
használatához szükséges alapismeretek gyakorlatába 
vezeti be a résztvevőket. Az alkalmak hangsúlyozottan 
interaktívak, azaz a résztvevők által fölvetett kérdé-
sekre, problémákra igyekeznek megoldást kínálni.

Gyakori igény az internet használatával történő, csa-
ládtagokkal, barátokkal való kommunikációs lehetősé-
gek megismerése, de sokan érdeklődnek a biztonságos 
internethasználat, online banki ügyintézés, -vásárlás és 
az okostelefonnal készített fotók kezelésének témá-
jában is. Egy-egy foglalkozás általában kétórás, de az 
oktatók alkalmazkodnak az egyéni tempóhoz, hogy 
minden résztvevő a gyakorlatban elsajátíthassa azokat 
az ismeretek, amelyekre a mindennapi élt során szük-
sége lehet.

A képzés a gödi illetőségű, 65 év felettiek számára díjmentesen 
elérhető. Bővebb felvilágosítás kapható a 70 321 7093-as telefon-
számon, míg az oktatások hirdetésével a művelődési ház plakát-
jain, weboldalán találkozhatnak az érdeklődők.

VPK

Senki se váljon áldozattá!

Biztonságban az ünnepi készülődés idején is

Idősebbek is elkezdhetik

god.hu/media/korkep
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SZAKSZOLGÁLAT

A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységei közül egy újab-
bat mutatunk be, ezúttal Kopcsa Edinát kérdeztük a nyelvi és 
írott beszéd fejlesztéséről.

– Mely életkortól foglalkoznak a gyerekekkel?
– A logopédiai munka nagyon sokrétű, mind a fejlesztési területek, 
mind a problémával küzdők életkora szempontjából. A Szakszol-
gálat logopédusai a logopédiai alapellátást végzik. Ennek megfe-
lelően 3 éves kortól egészen a közoktatási rendszerben tanuló, 
beszédproblémával küzdő nagyobb gyerekeket, serdülőket egya-
ránt ellátunk. A legtöbb gyermek az óvodás korosztályból kerül ki. 
Egyes esetekben -pl. fogsorzáródási rendellenesség kezelésének 
lezárása esetén- az iskolás korra nyúlik a terápia. Várólistán is van-
nak gyerekek, hiszen a problémával küzdők nagy létszáma miatt 
nem tudunk mindenkit egyszerre ellátni.
– Hogyan szűrik őket ki? Előfordul, hogy a család maga jelentkezik?
– A szülőket nagyon nyugtalanítja a beszéd indulásának elmara-
dása, a beszéd különböző rendellenessége (artikulációs zavar, 
beszédértés zavara, dadogás, hadarás, a hangképzés zavarai). 
Emiatt nagyon gyakran önként jelentkeznek terápiás ellátás céljá-
ból, és sok esetben idejekorán. Legtöbbször megnyugtatjuk őket 
azzal, hogy megvárjuk a jogszabály által előírt 3 és 5 éves korban 
kötelezően elvégzendő logopédiai szűréseket. Ezek a szűrések 
kampányszerűen, az óvodákban zajlanak. A 3 éves kori szűrés a 
beszédindulásra fókuszál, az 5 éves kori pedig a különböző be-
széd- és nyelvi képességekre, valamint az olvasás- íráskészült-
ségre. Súlyosabb esetben a kötelező szűréseken kívül is kérheti 
a szülő a vizsgálatot.
– Jellemzően egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében 
segítenek?
– A gyerekek ritkább esetben egyéni, többnyire kiscsoportos fog-
lalkozások keretében vesznek részt logopédiai terápián. Ezek heti 
1-2 alkalommal történnek az óvodában, iskolában. Számos eset-
ben a szülő jelenléte is szükséges (pl. beszédindításkor). Mivel az 
otthoni gyakorlás a terápia hatékonysága szempontjából elenged-
hetetlen, jogszabály elő is írja a terápiás folyamatban a kötelező 
szülői együttműködést.

– Milyen tényezők állhatnak a logopédiai zavarok hátterében?
– A beszéd- és nyelvi képességek nem megfelelő szintje sok prob-
léma hátterében állhat, egyéb területen megjelenő nehézségek-za-
varok egyik tünete is lehet. A legtöbb esetben azonban a gyermek 
egyéb képességei rendben fejlődnek, csak a beszéd elmaradása 
érintett. Ezek egy része élettani, fiziológiás, tehát a normál beszéd-
fejlődés egyik szakasza, melyen minden gyermek átesik és bizo-
nyos életkorra rendeződik. 

A beszédproblémák hátterében állhatnak a megfelelő beszédészle-
lést és beszédmegértést gátló tényezők. az állandó háttérzaj otthon és 
a köznevelési intézményekben, a kevés és túl gyors szülői és környe-
zeti beszédpélda. Ezek kihatnak a gyermek beszédprodukciójára is.
– Miben gátolhatják a beszédzavarok a gyermeket?
– Bármely, a beszédben megjelenő probléma a környezet számára 
elég szembetűnő, hiszen az elsődleges kommunikációs csatornánk 
az élő beszéd. A nem megfelelő beszédprodukcióval nem tudnak ha-
tékonyan kommunikálni, érdeket érvényesíteni a társkapcsolatokban. 
Az írott beszéd, írott nyelv nehézségei, zavarai (diszlexia- diszgráfia) 
pedig átfogóan nehezítik a tanulási folyamatot. A beszédzavar, tanu-
lási zavar serdülőkorban komoly gátat jelent az önértékelésben is.
– Milyen eszközökkel tudják segíteni őket?
– A logopédiai terápiák sok esetben önállóan is hatékonyak a 
probléma leküzdésében. Előfordul, hogy egyéb beavatkozás is 
szükséges (pl. fogorvosi, vagy hallásvizsgálat). Nagyon sok eset-
ben a Pedagógiai Szakszolgálat több szakemberének munkájára 
is szükség van (gyógypedagógiai- fejlesztő pedagógiai terápia, 
mozgásterápia, pszichoterápia). 

A beszédzavarok eltérőek lehetnek súlyosságuk, halmozottsá-
guk okán. Mégis, jellemzően milyen sikerrel küzdhetők le azok?

A terápia sikeressége természetesen soktényezős. Függ a zavar 
súlyosságától, típusától. Vannak nagyon könnyen rendezhető be-
szédhibák, vannak viszont olyanok is, amelyek makacs módon 
megmaradnak, visszatérnek pl. egy kezeletlen fogsorzáródási 
rendellenesség okán. A siker függ a gyermektől is, a képességei-
től, a motivációjától, érettségétől. De általánosságban elmond-
ható, hogy a megfelelő, kitartó szülői együttműködés a döntő, ami 
akár hónapokkal is lerövidítheti a terápiás időszakot. Ez mindenki 
számára előnyös, hiszen a gyermek hamar sikerélményhez jut, a 
szülő pedig örül, hogy rendeződött gyermeke beszéde. Mi logo-
pédusok pedig a tünetmentes gyermek helyére a sokszor hosszú 
várólistáról újabb gyermek kezelését kezdhetjük el a kollégáimmal: 
Sidorow Évával, Szabó Sarolta Katával és Kollerné Bencze Évával.

Bemutatkozik a Sztehlo Gábor Evangélikus 
Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata

Térségünkben új szociális szolgáltató kezdte meg működé-
sét 2018-ban, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai 
szolgálata. Természetesen csak a környéken élők számára 
„új”, hiszen az egyház szeretetszolgálata sok évtizedes múltra 
tekinthet vissza és országszerte több, mint 40 intézményt tart 
fenn. Buda Annamária intézményvezetővel beszélgettünk.

– Kiknek szól a szolgáltatás? 
– A Dunakeszi és Gödi Járás területén élő fogyatékos embereket 
kívánjuk segíteni. 
– Milyen formában tudják segíteni a szolgáltatást igénybe vevőket? 
– Minden ember, így a fogyatékkal élők szükségletei is eltérnek 
egymástól. Van, akinek napi rendszerességgel van igénye a segít-
ségre, de akadnak pl. olyanok is, akik egy-egy heti feladathoz, vagy 
eseti rendszerességgel szorulnak támogatásra. Ez történhet az 
otthonukban, vagy az otthonukon kívüli segítés-
sel, kíséréssel. A közlekedéshez akadálymentes 
mikrobuszunkat lehet igénybe venni. Az otthoni 
segítés pedig szintén többféle lehet az igényektől 
függően: személyes ellátás, főzés, vagy akár für-
detés, vasalás. 
– Hány főt tudnak ellátni? 
– Hétfőtől péntekig naponta akár 30 rászorulót 
tudunk elérni.
– Milyen föltételekkel lehet igénybe venni a szol-
gáltatásokat? 
– Az ilyen jellegű szolgáltatásra azok a fogya-
tékkal élők jogosultak, akik rendelkeznek fogya-
tékossági támogatással (FOT), emelt összegű 
családi pótlékkal (ECSP) és/vagy vakok járadé-
kával.  A szállítási díj 160 forint kilométerenként, 
míg a személyi segítés díja 600 forint/óra a rá-
szorulóknak. 
– Ki nyújtja a szolgáltatást? 
– A Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgá-
lat Támogató Szolgálata biztosítja. A Szeretet-
szolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház 
fenntartásában működő, több fővárosi és Pest 
megyei szociális intézet összevonásával létrejött 
új, komplex diakóniai intézmény félezer embernek 
nyújt segítséget, ill. otthont. Az integrált intézmény 
többféle kor szociálpolitikai, diakóniai hagyomá-
nyát őrzi és ötvözi, úgy, hogy a mai kor szakmai 
kihívásainak is megfeleljen. Az intézmény feladata 
ellátottjai számára a szociális biztonság megte-
remtése és megőrzése, valamint lelki gondozásuk 
evangélikus szellemben történő biztosítása. Hitval-
lásunk a munkánk egyik alapját képező dokumen-
tumban, a Diakóniai alapelvekben olvasható:  

„Meggyőződéssel valljuk, hogy minden ember Isten képmására 
teremtetett. Minden ember megismételhetetlen személyiséggel 
és elveszíthetetlen méltósággal bír. Szolgálatunk végzése közben 
egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szoru-
lók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől füg-
getlenül többek, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük. Ők Isten 
képmásai. A mi feladatunk pedig, hogy Isten akarata és Krisztus 
rendelése alapján minden ember örök méltóságához ragaszkod-
junk, és azt a végsőkig megőrizzük.” 
Ügyfeleinknek minőségi szolgáltatást, munkatársainknak pedig 
hosszútávú és biztos munkalehetőséget nyújtunk. Szolgálatunk 
folyamatosan fejlődik, jelenleg is lehetőségünk van új munkatárs 
fölvételére teljes munkaidőben, szociális gondozó és ápoló mun-
kakörben.
– Hogyan lehet érdeklődni akár a szolgáltatással, akár a mun-
kalehetőséggel kapcsolatban?
– Mindkét esetben javaslom, hogy e-mailben érdeklődjenek a 
sztehloalapszolgatatasok@lutheran.hu-címen.

GK

Költözés házon belül
Az őszi szünetben a járványügyi protokollnak megfelelően egy 

munkaszervezés és egészségvédelem szempontjából átgondolt 
szobacsere történt a Pedagógia Szakszolgálatban. Az iroda-re-
cepció az emeletről leköltözött a földszintre. Így az adminisztrátor 
kollégák rögtön fogadhatják az épületbe belépő családokat és a 
járvány alatt testhőmérsékletet mérhetnek, figyelmeztethetnek a 
kézmosásra és a maszkviselésre is. A fejlesztő szobát felköltöz-
tették az emeletre. Így most fent két helyiségben nyugodtan, hábo-
rítatlanul folyhatnak a foglalkozások, a szakemberek könnyebben 
konzultálhatnak egymással, az eszközöket is könnyebb mozgatni, 
ha szükséges.  A tornaterem változatlanul a földszinten maradt. 

A projekt sikeres lebonyolításához a TESZ is hozzájárult. Kifes-
tette az említett két helyiséget, és segített a bútorok mozgatásá-
ban, javításában. Az informatikai berendezések átszerelését a 
Ceglédi Tankerületi Központ informatikusai végezték. 
– Köszönjük az intézményvezetés támogatását, a kollégák önzetlen 
munkáját, és a Boldogságcseppek Alapítvány folyamatos segítsé-
gét – ilyen összefogás nélkül nem sikerült volna ezt lebonyolítani. 
Mostantól egy részben megújult, észszerűen berendezett pedagó-
giai szakszolgálat várja a hozzánk forduló családokat – mondta el 
a munkatársak nevében Melegné Steiner Ildikó.

V. Pálfai Kinga

Logopédia Segítség fogyatékkal élőknek

HIRDETÉS
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Színek, illatok, zamatok, történetek. 
Bemutatjuk a terme lői piacot – III. rész

Olivafarm

Polygyrosban, a görögországi Chalkidiki régióban, 
a hegyvidéken, néhány perce tengertől található az a 
körülbelül 5 hektáros terület, ahova még a nagyszü-
lők ültették az első olajfákat – tudtuk meg Pszathasz 
Judittól. A száraz, kietlen terület másra tulajdonkép-
pen nem is alkalmas, az olíva azonban nagyon jól 
megterem rajta. Onnan szüretelik azokat a bogyókat 
is, amelyeket a gödi piacon lehet megtalálni.

Az olajbogyókat szeptemberben még zölden 
szüretelik le a fák egy részéről. Ezekből lesznek 
az asztali csemegék magjukkal, mag nélkül, vagy 
különféle töltelékkel: mandulával, narancshéjjal, csí-
pős paprikával. A fák másik felén hagyják sötétre érni a bogyókat, 
a megfelelő ideig – jellemzően decemberig, januárig- érlelt termé-
sekből ugyanis rengeteg olajat lehet préselni. Míg a zöld olívából 
20 kg kell egy liter olajhoz, az érett, sötétbarna bogyókból már 4 
kg is elég ugyanennyihez. És természetesen más az ízvilága is a 
később szüretelt szemeknek. Pszathasz Judit azt is elmondta: a 

növény minden esetben ugyanaz, az ültetési és az időjárási körül-
mények, valamint a betakarítás ideje határozzák meg, hogy milyen 
lesz a termés. A bogyókat szüretelés után osztályozzák méret sze-
rint. A feldolgozást helyben kiadják, az olajbogyók töltése kézzel 
történik. Az extra szűz olaj az első préselésből származik, ezt a 
fogyasztó úgy ellenőrizheti a legkönnyebben, hogy 5-8 fokon el-
kezd besűrűsödni. Ha adalékanyag van benne, a besűrűsödés nem 
kezdődik el.

Az olíva fogyasztása – amellett, hogy magas az élvezeti értéke, 
azaz rendkívül finom – kifejezetten ajánlott az emésztőrendszeri 
betegségekben szenvedőknek, mint telítetlen zsírsavakban gaz-
dag forrás, előnyös a szív – és érrendszeri betegeknek, magas az 
E és K vitamin tartalma. – nagyon jó érzés olyasmit kínálni a piac 
látogatóinak, ami nem csupán finom, hanem nagyon egészséges is 
– mondta el Judit, aki azt is elárulta: – a férjem teszi fel gyűjtőka-
mionra Görögországban az olívaolajat és az olajbogyókat. Minden 
alkalommal friss árut tudok kínálni, mert kis kiszerelésekbe csoma-
goltatjuk a termékeket, így a minőség mindig garantált. A görög és 
a magyar ismerősök nyomására a termékkört bővítettük, így aszalt 
paradicsom, sült paprika, kapribogyó és feta sajt is megtalálható a 
pultunkon.

GK

Polygyros-ból Gödre
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PIACSAROK

Január 03., vasárnap 
Téma: Bejgli-lejáró bakancsos túra, hogy jól induljon az év. Az út-
vonal meglepetés, egyelőre, de nem lesz rövid. Kedvcsinálónak 
néhány kulcsszó: öregfutó; tankcsapda, amely csak télen mutatja 
magát; merre járnak most az őzek; a gödi Zöld – a jelölt út fölfede-
zése; a Nagy Gödi Árok. Indulás: 09:30-kor, az alsógödi vasútállo-
más felüljárókától, eleinte a zöld jelzésen haladva. Táv: kb. 14 km. 
A túra vége: kb. 14:30. 

Február 06., szombat 
Téma: Játszótértől játszótérig; farsangi bandukolás a Kossuth tér-
től a Marignane térig, főként kisgyermekes családok számára. Az 
útvonal babakocsival is bejárható. Minden, ami a farsangi hangu-
latba belefér, jöhet!

Március 07., vasárnap
Téma: Mesélő gödi síremlékek #2/4. A sorozat következő eleme a 
Jázmin utcai temető lesz. A séta második felében fölidézzük a Hé-
der-villa lakóinak sorsát és szerepét Felsőgöd életének alakulásában.  

Április 11., vasárnap 
Téma:  A Hadak útja – a legrégebbi térképeink üzenete. Kinek a dolga 
volt az útmenti keresztek gondozása, díszítése?  Az Ilka-kereszt: 
kegyhely vagy tájékozódási pont?  Nemeskéri Kiss; Madách; Gras-
salkovich, Floch, Schäffer, Széchy, Sina… ki tudja folytatni a sort? Bó-
csa-Újtelep - Nevelek - Debegió. A homoki gyep tavaszi virágai.

Május 02., vasárnap
Téma: „A lovakrul” – milyen az élet egy lovastanyán? Valóban más-
képp látja a világot az, aki nyeregben tölti a napjai javát? Úri pasz-
szió vagy hagyományőrzés?  Angol vagy western nyereg a jobb egy 
kezdő lovas számára? Daliás idők tenyérnyi méretű találmánya, 
amely kiforgatta sarkaiból az ókor legnagyobb birodalmát.

Június 05., szombat 
Téma: Az OVIT és a Vasember – Mi ez a sok kábel meg vas itt a 
szomszédban? Miért szaladhat a mókus a dróton, és mi miért ne 
próbáljuk utánozni?  A sok fizika és elektrotechnika után levezeté-
sül lesétálunk a Karajos-patak mellett a Várdombig.    

Július 03., szombat
Téma:  A gödi vasútállomás – ez nem sétaprogram lesz: közösségi 
munkát tervezünk, előkészülve az első hazai vasút megépítésének 
175. évfordulójára, kertészkedéssel, takarítással. 

Augusztus 01., vasárnap

Téma: Szalonna és pillecukor. Esti tábortűz a parton az északi  
Szigetspiccnél. Az élet szép. Mi a legszebb helyen lakunk 😊

Szeptember 04., szombat 

Téma: Mesélő gödi síremlékek #3/4. A Nemeskéri úti temető és 
benne az Ótemető. Ha már ott járunk, nem hagyhatjuk ki Valentia-
nus császár erődjét és az erre vezető ősi országutak említését 
sem.

Október 02., szombat  

Téma: Huzella-kerti program, remélve, hogy addigra újra látogat-
ható lesz a kert.   Ha sikerül bejutnunk, akkor nemcsak Dr. Huzella 
Tivadar viharosan becsületes életéről fogunk beszélni, hanem re-
mélhetőleg a kert jövőjéről is. 

November 07., vasárnap 
Téma: Mesélő gödi síremlékek #4/4. A Pesti úti temetők: miért a 
többesszám, és hol a másik? Ki volt az árvízvédelmi gát tervezője? 
Az angol hölgy és az ő teáskannája. A séta második felében le-
sétálunk az Ilka-patak zsilipkapujához, összekötve a gátrendszer 
megálmodóinak az emlékét a mai napig is megbízhatóan szolgáló 
építménnyel. 

December 04., szombat
Téma: A Homoksziget és élővilága télen – kényelmes, fényképezős 
séta a friss levegőn, az Ilka-zsiliptől a déli szigetspiccig, akár ap-
rónéppel is. Bundás favágók? Mi az a pézsma? Mikor lehet a főág 
jegén korizni? Milyen halakat lehet itt fogni?  Mikor lehet a Szigetre 
bemenni száraz lábbal? 

Fontos: a program megvalósíthatósága a járványügyi szabályok 
változásának a függvénye. Várunk szeretettel minden kedves ér-
deklődőt! 

Szervezők: Bátorfi Ildikó és Kurdi Imre 

Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti, -történeti tematikus séták, nem csak gödieknek

Program-kalendárium 2021-re 

Gödön házasságot kötöttek:
Hompot Zoltán és Hennel Tímea
Szendőfi Gábor és Dobó Eszter Réka
Soós András Imre és Nátó Nikolett Kitti
Juhász Krisztián és Pozsonyi Petra Rita
Köves Zoltán és Szunyogh Cintia Sára
Szűcs Ferenc és Boldogh Rita

Bihor Imre és Fazekas Nóra
Braun Zoltán Gábor és Cseh Médea
Szabó Gábor és Tóth Éva
Szabó Béla és Lőrinczová Edita

Gödön elhunytak:
Bodonyi Ferenc János 59 éves
Sipos Bálintné  
(sz: Katona Anna) 89 éves
Járinkáné Tolnai Gabriella 66 éves
Hornok Gyuláné  
(sz: Plavecz Sarolta) 96 éves
Juhász Józsefné  
(sz: Volentics Veronika) 81 éves
Simon László 78 éves
Király István Ferenc 77 éves

Anyakönyvi hírek | 2020. október
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A polygyroszi olívaligetben évente kétszer szüretelnek

Az olajbogyókat kézzel töltik Görögországban
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Október 24-én 13-17 óra között rendezték meg a gödi tök-
fesztivált, melynek házigazdája Korhecz Imola volt. A rendez-
vény a járványügyi intézkedéseknek megfelelően zajlott le a 
Duna-parti Nyaralóházak területén (2132 Göd, Jósika u. 14.).

Nemcsak tökfaragás, hanem kézművesvásár, flashmob és tánc-
bemutató is helyet kapott a rendezvényen. A GDSE táncszakosztály 
különböző korosztálycsoportjai – Hirsch Anett vezetésével – kápráz-
tatták el a nézőket a színházteremben, a későbbiekben pedig a váci 
flashmob együttes rögtönzött produkcióját szemlélhette a tökfaragó 
tömeg. Szülők, gyermekek, fiatalok és idősek is egyaránt részt vettek 
a fesztiválon. Balogh Csaba polgármester és Lőrincz László alpolgár-
mester is családjával együtt látogatta meg a rendezvényt, melyet re-
méljük, jövőre is megrendez Göd városa. Egy biztos, egyetlen tök sem 
maradt faragatlan, és mindegyik úgy fénylett, mint a Salamon töke.

Honnan is származik a Salamon töke kifejezés? A Tudomány-
pláza szerint: abból az időből, „amikor Salamon volt Magyarország 
hetedik királyaként a trónon 1063-ban. A trónviszályok során, a mo-
gyoródi csatában 1074. március 14-én Géza és László (Salamon 
unokatestvérei) seregeikkel és egy kis külső hercegi segítséggel 
győzelmet arattak Salamon fölött. A győzelem ellenére azonban I. 
Géza, majd sokáig I. László is illegitim király maradt. Bár Salamon 
lemondott a trónról, 1082-ben a László elleni összeesküvés vád-

jával letartóztatták és a 
visegrádi toronyba zárat-
ták. Fogvatartói az ajtó-
kat befalaztatták (egyes 
források szerint az abla-
kokat is, mások szerint 
ökörhólyaggal takarták), 
és az őröknek parancsba 
adta, hogy éjszaka is tart-
sák szemmel a rabot, így az őrség éjszakánként töklámpással vilá-
gította meg Salamon börtönének ablakait, hogy lássák, ha mozgás 
történik. (Akik szerint az ablakokat is befalazták, azok úgy tartják, 
hogy a tornyot világították meg töklámpások segítségével.) A tök-
lámpások viszont nem csak a foglyot világították meg, de a Dunán 
hajózóknak is támpontként szolgáltak, hiszen már messziről fény-
lettek Salamon tökei.”  

Valójában a visegrádi várhoz tartozó ún. Salamon tornyot csak a 
tatárjárás után építették, ezért nagyon valószínű, hogy a zavaros életű 
király a följebb lévő római kori toronyban raboskodott. Hevenesi Gábor 
jezsuita szerzetes a Régi magyar szentség (1692) c. művében Sala-
mont is az Árpád-házi szentek közé sorolja; emléknapja: október 29.

Pádár István Richárd

Gödi tökfesztivál
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Egyesületünk – mint alapítvány – 1998-ban indult Tánccal 
az Egészségért néven Vácott. Azért hoztuk létre szülőkkel, 
az akkori tanárral és fenntartóval, hogy gyermekeink helyben 
táncolhassanak, fölléphessenek, táborokat, programokat szer-
vezhessünk számukra, amelyekkel – azon túl, hogy hasznosan 
töltik a szabadidőjüket – tagjai lehetnek egy jó közösségnek, 
ami a tánc köré épül föl. Akkor még egy gyerek- és egy junior 
csoportunk volt. Eleinte kizárólag hip-hopot oktattunk. Úgy 
gondoltuk, nyitunk más táncstílusok felé is, ami akkor jó dön-
tés volt. A föllépéseken túl létrehoztunk táncos komplett me-
sejátékokat, mint a Hófehérke és a hét törpe, Csipkerózsika, 
Időkalandorok, Jancsi és Juliska. A nézők és a benne részt-
vevő gyerekek is nagyon szerették. 

Gödön 2013 szeptemberében kezdtük meg a munkát. Itt 
helyi gyerekeket tanítunk. Később már a szabadidő sportban 
is aktívan részt szerettünk volna venni, ezért átalakultunk 
egyesületté. Létrehoztunk minden táncstílusban olyan tán-
cos csoportokat, amelyek tagjai kiemelkedően teljesítenek, 
szorgalmasak és tehetségesek. Napjainkban már ezekben 
a csoportokban gödi gyerekek is edzenek, és szép sikereket 
érnek el. Kormos Zsófia és Lovas Tekla az AK Coming csapat 
tagjai. (1. kép) A csapat a Ritmus Csapatok Országos Bajnokságán 
elért I. helyezésével kvalifikálta magát a világbajnokságra. A versenyt 
Rómában, a Görög Színházban tartották. A szoros versenyben maguk 
mögé utasították az Olasz Blazin Star és a Magyar No Comment 

csapatát a dobogón. 
Az I. helyezéssel 
továbbjutottak az 
Arany Gálára, ami a 
záróceremónia része 
volt. Itt egy újabb 
megmérettetésben 
kellett helyt állniuk 
a lányoknak. A kor-
osztályukban első 
helyezést elért csa-
patoknak – függet-
lenül a tánc stílusától 
(klasszikus balett, 
jazz, kortárs, modern 
balett, street dance, 
open, show dance) – 
újra kellett táncolniuk 
a versenykűrjüket, 
és a zsűri kiemelt a 
győztesek közül 3 
legjobbnak ítélt pro-
dukciót. Ebben a ver-
senyben a 3. helyet 
szerezték meg. Zsófi 
és Tekla ugyanebben 
az évben a Magyar 
Látványtánc Sport-
szövetség Országos 
Bajnokságán Tánc-

termi Táncok kategóriában indult, és 2. helyezéssel jutottak ki a 2018-
as brassói Európa bajnokságra. (2. kép) Ott EB. 2. helyezést értek el. 

2019-ben már több csapattal versenyeztek Zágrábban. Kormos 
Zsófia két latin formációban és jazz kategóriában három világbajnoki 
címmel térhetett haza. Lovas Tekla pedig latin és jazz kategóriában 
kettővel. (3 kép) Ebben az évben még az egyesületünk augusztus 
20-án átvehette Vác városától a PRO URBE közösségi díjat, ami ki-
emelkedő elismerése munkánknak. (4. kép) Decemberben pedig 
megkaptuk a lány utánpótlás csapatok kategóriában a Pest Megye 
Legjobb csapata díjat a Kick The Rules gyerek csapatunkkal. (5. kép.)  

2020 szeptemberétől már – mint versenyzők – Lendvai Sára, Boda 
Kincső és Sárközi Hanna is megkezdték a munkát nálunk. A járvány-
helyzet miatt a tavaszi versenyszezonunk elmaradt, de augusztusban 
már ismét versenyezhettünk. Siófokon a Ritmus Csapatok Táncszö-
vetség versenyen 2. helyezést értek el. (6. kép) Októberben a Magyar 
Látványtánc Szövetség versenyén csapatunk nem tudott a pandémia 
miatt teljes létszámmal indulni, de így is Boda Kincső csapata 1. és 2. 
helyezéssel térhetett haza. (7. kép) 

Jelenleg gyerek-, ovis- és Latin Cardio női csoportunk működik 
Gödön. A gyerekcsoportunkat Markovics Emese (8. kép) vezeti, aki 
elismert szakember és nagy versenyzői múlttal rendelkezik. Számos 
televíziós műsorban is részt vett, ill.  koreografált (Szombat esti láz, 
Kicsi óriások, Dancing With de Stars). Jelenleg ő készíti föl utánpót-
lás korosztályból Bernát Violettet, Szabó Biankát, Koncz Júliát, és 
Csonka Zselykét. Reményeink szerint 2021-ben már ők is képvisel-
hetik egy népes mezőnyben egyesületünket és Gödöt. 

Ha fölkeltettük érdeklődését és szeretne velünk megismerkedni, 
vagy van a családban egy táncos lábú gyermek, akkor keressenek 
minket a 06-30-300-6073- vagy a 06-30-827-5823-as telefonszámon 
vagy írhatnak nekünk a taze@taze.hu e-mailcímünkre. 
Minden kedves olvasónak Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

Bordás Péterné Györgyi
TAZE TSE elnök 

Gyere, táncolj velünk!

Brassóban a Kisformációs csapat

AK Comming Soon csapat Rómában

Minden csapatunk együtt, Zágráb

Bordás Györgyi 
az Egyesület vezetője

Markovics Emese 
tanárunk

Birkás Bíborka 
a csapat tagja 
veszi át a díjat

Indepen Dance 
csapatunk

Az Indepen Dance 
csapat tagjai

HIRDETÉS
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Kortörténeti áttekintés
A Horthy-korszak időszaka. 1920 márciusában a Nemzetgyűlés 

Horthy Miklóst kormányzóvá választja, gróf Teleki Pál megalakítja 
az első kormányát, június 4-én Versailles-ban aláírják a Magyaror-
szág területének 2/3-át elcsatoló trianoni diktátumot. 1896 és 1916 
után harmadszor merül föl 1920-ra a magyarországi olimpiarende-
zés gondolata, az 1914-es előszavazáson még nyerésre áll Buda-
pest. Az I. világháborúban ún. vesztes nemzetként azonban – nem, 
hogy rendezők nem vagyunk – nem hívják meg Magyarországot a 
2020-as antwerpeni nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöke gróf Andrássy Géza országgyűlési képviselő. Megtartják a 
Magyar Birkózók Szövetsége alakuló közgyűlését. A labdarúgó-baj-
nokságot az MTK nyeri a Kispesti AC és az FTC előtt. A Nagya-
tádi-féle földreform időszaka. Parcellázás Gödön, egyre épülnek a 
gyönyörű villaépületek. Kisgödöt 1918–1920 között Floch Alfréd 
földbirtokos parcellázza, mintegy száz telket mérnek ki. Összefog-
nak a villatulajdonosok az árvizek elleni gátrendszer kialakítása ér-
dekében – dr. Héder Lajos áll az élére –, elkezdődik az építkezés. 
Felsőgöd 1915-től, Alsógöd a 20-as években lesz önálló község. 

Megalakul a Felsőgödi Testgyakorlók Köre, a labdarúgóklub alapí-
tója és elnöke Kovács Mihály. A Gödi SE több átszervezés és név-
változtatás után 2020-ban 100 esztendős, mai formájában több 
egyesület összevonásából 1988-ban jön létre.

Szakosztályok
A Gödi SE-ben a 100 év alatt, hosszabb-rövidebb ideig több mint 

20 szakosztály működött: asztalitenisz, atlétika, birkózás, horgász, 

jégkorong, kajak-kenu, kerékpáros, kézilabda, kosárlabda, kung-fu, 
labdarúgó, lovas, motorsport, röplabda, sakk, sárkányhajó, tenisz, 
tollaslabda és vízilabda; források rögbiseket, sízőket és sportlövő-
ket is említenek. Több szakosztály időszakosan fölfüggesztette a 
működését, majd újra indult. A jelenleg aktívakat kerestük meg kör-
kérdésünkkel; többen éltek a visszatekintés lehetőségével, sportve-
zetők, edzők nyilatkoztak a Gödi Körképnek.

Asztalitenisz
Fojt Attila szakosztályvezető 
és Gulyás Miklós edző: 
– A szakosztályt 1995-ben közösen szerveztük újjá, Gulyás Miklós 
azóta edző, Pleszel Ferenc után ’98-tól Fojt Attila vezeti a műhelyt. 
1996-tól napjainkig a Pest megyei csapatbajnokságban játszunk, 
eleinte egy, 2013-tól két csapattal, emellett a legerősebb együtte-
sünk a Nemzeti Bajnokságban lép asztalhoz. 2012-17 között kisebb 
megszakítással az NB II-ben játszottunk, 2002 és 2020 között szin-
tén szünetekkel az NB III-ban. Utánpótlás-nevelésünk folyamatos. 
Büszkék vagyunk 2000-es és ’18-as Kóczán Mór-díjunkra, a 2012-ben 
a Pest megyei önkormányzat által odaítélt Év legjobb Pest megyei 
csapata III. helyezésünkre. Augusztus 20-án eddig 22 alkalommal 
rendeztük meg közösen a Rekord Kupát, több kategóriában, 50-60 
versenyzővel.

Kajak-kenu – Pór Miklós szakosztályvezető:
– A szakosztály 1983-ban alakult, ’90-ben meglett az első magyar 
bajnoki címünk, azóta 215-nél tartunk. ’98-ban jelentős társadalmi 
összefogással megépült a sportházunk, egy év múlva létrehoztuk a 
Dunai Vízisport Alapítványt, 2014-ben elindítottuk a KajakStart prog-
ramunkat, ’15-ben kibővítettük a sportházat. Ma 120 aktív sportoló 
gyermeknek és több mint 50 szeniorkorúnak biztosítunk rendszeres 
sportolási lehetőséget. 1994-ben megrendeztük az első Göd Kupát, 
a Dunakanyar egyik legnagyobb vízisporteseményéből eddig huszon-
ötöt szerveztünk. Tizennégy sportolónk ért el nemzetközi szinten 
bajnoki címet; a nálunk kezdő Kammerer Zoli olimpiai bajnok lett, 
Kulifai Toma pedig olimpiai ezüstérmes.

Kézilabda
Molnár Zoltán szakosztályvezető, Németh András edző: 
– Az 1960-as évek végén Kishonti István beindítja Felsőgödön a 
versenyszerű női kézilabdázást. A csapat az első évben megnyeri a 
megyei III. osztályú bajnokságot, fölkerül az I. osztályba. A sikerek-
ben később nagy szerepe van Gazdag István, majd Bagócsi Sándor 
testnevelőknek; felváltva szerepelnek a megyei I. osztályban és az 
NB II-ben. A ’70-es évektől felnőtt és ifi csapataink is pályára lépnek. 
1989-90-ben megnyerik a megyei bajnokságot és besorolást nyernek 

a 90-91-es szezon NB II Észak-Keleti csoportjába, ahol az első évben 
7.-ek, 92-93-ban kiesnek, a 94-95-ös szezon végén visszajutnak az 
NB II-be. 1999-2000-ben 5 pontos előnnyel megnyerik az NB II Északi 
csoportot. 2005-06-ban és a következő években ismét NB II-ben ver-
senyeznek, nyernek, de anyagi okok miatt nem indulnak magasabb 
bajnokságban. 2013-14-ben csatlakozik a volt válogatott Kirsner 
Erika, Tóth Tímea és Takács Gabriella. A csapat majdnem 100 %-os 
eredménnyel megnyeri az NB II-es bajnokságot, a következő idény-
ben az NBI/B-ben játszik. 2014-15-ben megnyeri a másodosztályú 

bajnokságot, de mivel nem adottak az anyagi lehetőségek, nem tud 
elindulni a Nemzeti Bajnokság 1. osztályában, maradnak az NBI/B-s 
mezőnyben, ahol jelenleg is szerepelnek.

A 2019. augusztus 20-ai Rekord-Göd Asztalitenisz Kupán jobbról Fojt Atti la 
szakosztályvezető, Oroszki Viktor, a 2017-es NB II-es csapat legeredmé-
nyesebb játékosa, a kupa győztese (2020-ban dunakeszi NB I), Búzás 
Zoltán, a jelenlegi legeredményesebb játékos és Gulyás Miklós edző 

Az 1964-es győztes alsógödi női kézilabdacsapat
(fotó: Pest Megyei Hírlap, Németh András archívuma)

A gödi Duna-part egyik ékköve a kajakosok sportháza.  
A szakosztály 215 bajnoki címet számlál (fotó: godikajak.hu) 

A kézilabdacsapat megnyeri a 2014/15-ös másodosztályú bajnokságot, de a szűkös források miatt nem léptek pályára az első osztályban.  
Ma is az NB I/B-ben szerepelnek. Balra Németh András, középen Tősér Tibor edző, jobbra Dankó István korábbi szakosztályvezető (fotó: Szalmási Péter)

Bal szélen kalapban Kovács Mihály az FTK alapító elnöke
a magyar válogatott vezetőjeként
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Kosárlabda
Nyíri Csaba és Dr. Megyery Csaba 
korábbi szakosztályvezető:
– A szakosztály elődje a Huzella Diák Sport Egyesületben kezdte 
meg működését 1989-ben Gödi Sasok néven, Megyery és Gaál Sán-
dor testnevelő indításával. Diákolimpiára készítették föl a tanulókat, 
majd az ottani és az elballagott gyerekekből egy jól teljesítő kadet 
csapatot neveztek a megyei bajnokságban. 1996-ban vált a Gödi 
SE szakosztályává Megyery vezetésével. Az utánpótlás-korosztá-
lyok mellett felnőtt csapat is alakult, mely 1998 és 2000 között NB 
II, 2004-ig NB I/ B csoportig küzdötte föl magát, az eddigi legered-

ményesebb gödi kosárlabdacsapattá. Ekkor minden korosztályban 
erős csapataink voltak. 1999-ben nagy lökést adott a Huzella-csar-
nok átadása, amit már abban az évben kinőtt a dinamikusan fejlődő 
klubunk. A 2004-05-ös szezonban anyagi nehézségek után vissza-
léptünk az NB II-be. 2009-14 között a játékosok száma lecsökkent. 
2014-ben Nyíri vette át a vezetést két csapattal és alig 40 játékos-
sal. Ma megközelítjük a 200 főt. Két éve leány szakágat indítottunk 
minden utánpótlás-korosztályban. Az egyik legnagyobb sikerként a 
tavalyi U14-es csapat bejutott az ország 16 legjobbja közé, emellett 
több éve stabilan szerepelünk az NB II-ben. Mindent megteszünk, 
hogy olyan sikeresek legyünk, mint a 2000-es évek elején, bár a léte-
sítmény hiánya ebben erősen gátol, a megoldást keressük.

Labdarúgás
Takács Ádám szakosztályvezető: 
– Legnagyobb sikerünket 1984-ben értük el, amikor a csapat föl-
került az NB III-ba és megnyerte a Szabadföld Kupát is a Videoton 
sóstói stadionjában a Ménfőcsanak ellen. Büszkék vagyunk rá, hogy 
fociszerető, képzett utánpótlást nevelünk egy családias közegben, 
ahol szeretnénk, ha mindenki otthon érezné magát. Szép emlékek-
kel menjenek magasabb szintre a tehetségeink – többen is vannak, 
innen indult a ma válogatott kerettag Szalai Attila is –, és öröm-
mel térjenek vissza, ha úgy hozza az élet. Büszkén valljuk, hogy az 
amatőr sport, bár nem hoz világhírnevet, de megadja a labdarúgás 
örömét, amit keresünk. Nem akarunk magasabb szintet, mint amire 

Időrend
• 1920-ban megalakul a Felsőgödi Testgyakorlók Köre (FTK), a lab-

darúgóklub alapítója és elnöke Kovács Mihály, a Földművelés-
ügyi Minisztérium hivatalának igazgatója, az MLSZ vezetésének 
tagja, nemzetközi játékvezető.

• 1923 májusában létrejön az Alsógödi Sport Egyesület (ASE), 
színe: lila-fehér.

• Az 1930-as években elkészül Felsőgödön a Rákóczi úti sporttelep, 
beindítják az asztaliteniszt, ami 1936-ban érik igazán szakosztállyá.

• A háborús években, 1941-től felfüggesztik az ASE működését. 

• 1942-43-ban a leventemozgalomban szervezik újjá a labdarú-
gócsapatot, vezetőjük Nagy István.

• 1945 után, a 60-as évek végéig társadalmi alapon működik az FTK.

• 1946-ban szervezett bajnokságban szerepel Alsógöd labdarú-
gócsapata. Ekkor jelölik ki véglegesen a jelenlegi sportpályát.

• 1947 és 1949 között az ASE háromszoros megyei bajnok.

• 1948-ban újra alakul az ASE Asztalitenisz Szakosztálya Bánhidi 
Károly szervezésével. Többször megnyerik a járási bajnokságot, 
a csapat tagja Kárpáti Imre. 

• Megépítik az első teniszpályákat az 50-es évek elején a régi 
„Fácán” étterem mellett, beindul a szervezett teniszélet.

A karácsonyi sakkverseny hagyomány, amikor minden korosztály 
asztalhoz ül. Középső sorban balra Antal György Bálint korábbi, 
első sorban középen Dávid Béla jelenlegi szakosztályvezetőFelső sorban a labdarúgó Világosi, Sebők, Tóbiás A., Fülöp Gy.,  

Balázsovits J., Végh; középen Aszódi, Perpék, Oláh, Simkó G., Agócs J.;  
elöl Czermann, Lázár, Horváth B.

Háttérben a fiatalok, elöl Sárközi L. intéző, Simkó G., Balázsovits J., 
Gallé Géza, Haraszti M. edző, Szántó és Bédi cserék

Gödi focicsapat 1975-ben: Juhász edző, Gulyás, 
Ádám R., Vastag, Agócs J., Lázár, Takács Gy., Hor-

váth B., Udvardi Intéző, gugol: Balázsovits P., 
Fülöp Gy., Karanedev, Gergely T., Perpék,

Tóbiás A., Kurucz L. 

A felsőgödi Vörös Meteor futballcsapata 1954-ben: 
Menyhárt László, Balázsovits Pál, Debreceni László, 
Simkó Géza, Balázsovits János, Juhász Imre, 
Steuer András, Simkó József, Mogyoródi Sándor, 
Perényi Jenő, Váraljai István, Mihály László, 
Lelkes Gyula és Steuer Sándor

saját utánpótláscsapatainkra épülő felnőtt együtteseink képesek, de 
a saját szintünkön ugyanúgy szurkolunk nekik. Utánpótlás, felnőtt, 
női és öregfiúk csapataink bajnoki címért hajtanak minden évben, 
gyakran több korosztályban is, bozsikos korosztályaink pedig a kör-
nyék, néha az ország legjobbjai közé tartoznak. Büszkék vagyunk 
női együttesünkre, amely folyamatosan fejlődik, bővül; jövőre talán 
utánpótláscsapatot is tudnak indítani. Létesítményünk egy különle-
ges ékszer, amit szeretettel fejlesztünk és büszkén „viselünk”.

Sakk
Dávid Béla szakosztályvezető: 
– A jelenlegi szakosztályt 1979 július 1-én alapította Antal György 
Bálint, akkor még Gödi TK Levelező Sakkszakosztály néven. A Pest 
megyei csapatbajnokságban elért legjobb eredményünk az NB II-be 
való feljutás, mellette három alkalommal megszereztük a PMCSB 
3. helyét. 2015-től vezetem a szakosztályt. A legmagasabb minősí-
téssel Starosta János és Fekete József mesterjelöltek szerepeltek. 
Jelenleg a Pest megyei csapatbajnokságban játszunk és az utánpót-
lás-nevelés a legfőbb feladatunk.

Tenisz
Watzke Gábor szakosztályvezető: 
– Az első gödi teniszpályákat az 1950-es évek elején építették a régi 
Fácán étterem szomszédságában. Ekkortól számítjuk a szakosztályi 
működést is. Jómagam 1995-től viszem a sportágat. Gödi tenisz-
csapat először a 80-as években szerepelt az OB II-ben. Jelenleg is 
ebben az osztályban vagyunk, már harmadik éve. Legnagyobb sike-
rünk, hogy 2020. március 24-től nem bérleményben, hanem saját tu-
lajdonú ingatlanon, a Fenyves Tenisz Parkban van az otthonunk, ami 
biztosítja, hogy kiszámítható, nyugodt körülmények között tudjuk a 
felnővő nemzedékek játéklehetőségét biztosítani.

Gödi SE elnöke dr. Horváth László:  
– Az egyesület 100. esztendejében 10 szakosztály működik, közel 
1000 sportolóval, akik zöme utánpótláskorú. Az évfordulót a járvány 
miatt idén nem tudtuk méltó módon megünnepelni, azt el kellett 
halasztanunk. Fő eredményünk ebben az évben, hogy – a rendkí-
vüli körülmények ellenére – meg tudjuk tartani a sportolóinkat, és 
igyekszünk kompromisszumos megoldásokat találni a karanté-
nok idején is a fegyelem, elővigyázatosság és a sport gyakorlási 
föltételei között. Ami a legfontosabb, hogy elődeink lokálpatrióta 
szellemiségének megtartásával a településen egy sportszerű gon-
dolkodásmódon alapuló, az elvégzett munkát megbecsülő, a spor-
tot szerető és művelni akaró gödi polgárokat egyesítő szövetséget 
tartunk fenn. Egy évszázada még csak személyegyesítés szintjén 
szerveződött a közösség, hogy megmutassa létjogosultságát, 
elhivatottságát. Ma már ezt a sportágak, versenyrendszerek, tö-
megkiszolgálás összehangolása szintjén folytatjuk. Ez napjainkra 
már város-, országszerte és (egyes sportágakban) nemzetközileg 
is elismert eredményességet hozott, a lakóhelyünk sportéletének 
kiszolgálása, igénykövetése, a gyerekek sporthoz kötése, sportcélú 
ingatlanainak fejlesztése mellett. A sportszeretettel való elkötele-
ződés felhőjében Gödre érkezett Elsők bátorsága, Követők lelkese-
dése és Maiak elkötelezettsége, kreativitása hozta el, hogy ma már 
egyértelműen ez az egyesület a városi sportélet elismert alapköve. 
E szellemiségnek és munkának okán magunkat kihúzva nézhetünk 
az alapítók fényképeire, vagy nézhetnénk szemükbe egy képzelet-
beli találkozón. Köszönet nekik!
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Remek eredményeket hozott november közepén a magyar labda-
rúgó-válogatott, miután az Európa-bajnoki selejtezőn Izland ellen 
– Eb-részvételt jelentő – 2-1-re, a Nemzetek Ligájában a törökök 
ellenében pedig 2-0-ra győzött a Puskás Arénában. Mindkét alka-
lommal pályára lépett egy 22 esztendős fiatalember: Szalai Attila.

Attila a Gödi SE Labdarúgó Szakosztályában kezdte a sportágat, 
2005-08 között volt az egyesület játékosa, edzője Herbert László 
és Kiss Ferenc volt. Gödi évei alatt a Németh László Általános Is-
kola tanulójaként tagja volt a diákolimpia megyei döntőjén győztes 

csapatnak is; 2007-ben az országos fináléban 7. helyen végeztek. 
Később Vácon, majd a Vasasban, Ausztriában és Mezőkövesden 
is játszott, ma a ciprusi első osztályban szerepel együttesével.  

Marco Rossi szövetségi kapitány 2019 novemberében hívta 
meg a magyar válogatottba. Tehetsége hamar megmutatkozott, 
az utánpótlás-válogatottnak már 2014-ben tagja volt, amikor az 
U16-osokkal lépett pályára. Ez idáig nyolc mérkőzésen lépett pá-
lyára a nemzeti tizeneggyel.

Az ifjúsági korosztályban 2019-ben világbajnok Kőhalmi Emese az 
idei „csonka” versenyszezonban még korosztályában is hajóba ült, 
ám sikerrel mutatkozott be a felnőttek között is.

– A szolnoki felnőtt országos bajnokságon kétszer is dobogóra áll-
hattam. A kajak egyesek ezer méteres fináléjában az olimpiai baj-
nok Csipes Tamara mögött ezüstérmes lettem, a négyessel pedig 
harmadikok lettünk. Az ob-n mutatott eredményeim alapján Hüttner 
Csaba szövetségi kapitány beválogatott a szegedi világkupa ma-
gyar csapatába is. Így életem első felnőtt világversenyén rajthoz áll-
hattam szeptemberben, a Maty-éren, ráadásul két olimpiai számban 
is. A kajak párosok 500 méteres versenyének döntőjében Bodonyi 
Dórával ötödikek lettünk, majd az egyéni küzdelmekben, szintén 
500 méteren – ami a királyszám – a világbajnok Dórát megelőzve 
hatodik lettem. Büszke vagyok arra is, hogy a spanyol győztestől 
mindössze másfél másodperc választott el – újságolta, a gödi Kő-
halmi Emese.

A KSI kajakosa az ifjúsági Olimpiai Reménységek Versenyén, Szege-
den 500 és 1000 méteren ezüstérmes lett. A korosztályos magyar 
bajnokságon két arany- és egy-egy ezüst-, ill. bronzérmet nyert.

VF

A 2007-es gödi sikercsapat: (elöl) Szeri Krisztián, (középső balról) Pető Balázs, Sebő András, Nagy Gábor, 
Kolok Baksa, (álló sor balról) Herbert László edző, Sucsák Máté, Szalai Attila, Ribényi Csaba

Az ezüstérmes Kőhalmi Emese (balról) a győztes olimpiai bajnok 
Csipes Tamarával és az ifjúsági olimpiai győztes  
Rendessy Eszterrel a felnőtt országos bajnokság dobogóján,  
a K1 1000 méteres döntő után

Attila egyike azoknak, akik Gödön kezdték a labdarúgást, majd 
innen indultak világot hódító útjukra (fotó: Gödi Körkép, mlsz.hu).

Labdarúgás

Kajak-kenu

Szalai Attila – Gödről a nagyválogatottba 

Első felnőtt világversenyén is névjegyet adott 
az ifi világbajnok Kőhalmi Emese 

• 1950-ben a labdarúgók mellett az asztaliteniszezők és az atléták 
is szakosztályi keretek között működnek. Az ASE elnöke Havas 
László.

• 1951-52-ben a megnövekedett sportolási igények kiszolgálására 
sakk-, sí- és röplabda-szakosztályt alapítanak.

• 1950 után az ASE Alsógödi SZIT, Alsógödi DISZ SE, Termelőszö-
vetkezeti SE (1951), Községi Sportkör (1952), Alsógödi Petőfi SE 
(1953), majd Alsógödi Bástya SE (1955) néven működik.

• 1953-ban az olimpiai bronzérmes gerelyhajító Kóczán Mór – a 
későbbi városi sportdíj névadója – edzőként kapcsolódik be az 
atlétikai szakosztály életébe.

• 1954-ben kerékpáros szakosztály alakul sikeres kerékpárbeszer-
zéssel, a horgászok is önálló szakosztályként működnek. Az 
elnök Bánhidi Károly I. osztályú teniszező. 

• 1955-ben a társadalmi munkával felépített ötsalakos teniszpá-
lyát tavasszal a megyei egyéni bajnokság keretében ünnepélye-
sen átadják.

• Az 1960-as évek végétől Kishonti István a sportkör elnöke. Hozzá 
fűződik a felsőgödi női kézilabdázás versenyszerű beindítása.

• 1967-ben az asztaliteniszezők újra szerveződnek, a járási bajnok-
ságban indulnak. Sikertelen osztályozó után Kárpáti Imre érke-
zése – mint játékos és edző – lehetővé teszi a feljutást a megyei 
bajnokságba.

• 1970. január 1.: Alsó- és Felsőgöd közigazgatási egyesítése. A 
két sportkör önálló működése megszűnik, létrejön a Gödi TK, fel-
sőgödi székhellyel. Elnök Kishonti István, elnökhelyettesek Ju-
hász Imre (Felsőgöd) és dr. Gyenes Levente (Alsógöd).

• 1970-ben az alsógödi sporttelepen öltöző épül.

• 1973-ban a Gödi TK elnökévé Juhász Imrét választják. 1976-tól 
női kézilabda-szakosztályt is működtetnek, a Pest megyei I. osz-
tályban játszanak.

• 1974-ben az asztaliteniszezők megnyerik a megyei bajnokságot, 
sikeres osztályozó után bekerülnek az NB III-ba. Fojt Attila, jelen-
legi szakosztályvezető is a csapat tagja.

• 1975-ben megalakul a jégkorong-szakosztály; a csapat megnyeri 
a vidékbajnokságot.

• 1979 júliusában megalakul a Gödi TK Levelező Sakkszakosztálya.

• 1980-ban a helyi tsz kezébe kerül az irányítás, januárban létrejön 
a Göd-Dunamenti TSZ SK, vezetői a korábbi ifiválogatott labda-
rúgó dr. Gyenes Levente és Nagy Zsigmond.

• 1980-as évek első felében Balázsovits János a labdarúgó-szak-
osztály elnöke és támogatója, edzőnek az Újpesti Dózsából Vár-
hidi Pál mesteredzőt, majd ’83-tól a Vasasból Bundzsák Dezsőt 
igazolják. Ütőképes csapat alakul.

• A ’80-as évek elején szervezni kezdik a lovasszakosztályt. Díjugratás-
ban ma is hoznak eredményeket Lenkei György vezetése mellett.

• 1983-ban megalakul a kajak-kenu szakosztály az olimpiai ezüstér-
mes, világbajnok kajakozó Hatlaczky Ferenc közreműködésével.

• 1986-ban Balázsovits halála után Várhidi visszatér, de a csapat 
kiesik a megyei I. osztályból. A Dunamenti TSZ a 87–88-as kudar-
cok után augusztusban a klubot szünetelteti. Szükségessé válik 
egy új sportkör megalakítása.

• 1988 nyár-ősz fordulóján a gödi tanács feléleszti Gödi Sport 
Egyesület néven. A GSE első elnöke Bagócsi Sándor testnevelő, 
az NB II-es női kézilabdacsapat edzője. 

• 1990-ben a GSE elnöke ismét Nagy Zsigmond. 1992-ben a felső-
gödi pályán bitumenes kézilabdapályát építenek – az ötlet cél-
szerűsége források szerint vitatható. 

• A klub1994-ben jelentős átalakításon esik át, tényleges újraéle-
dését, újabb fejlődését ekkori elnöke, Tóth B. Zoltán vezetésével 
kezdi meg.

• 1995-ben az asztaliteniszezőket újra alakítja Gulyás Miklós és 
Fojt Attila.

• 1996-ban a Huzella Diák Sport Egyesület Gödi Sasok csapatából 
megalakul a kosárlabda-szakosztály.

• 1998 augusztusában átadják a kajak-kenusok sportházát Alsógödön.

• 2000 novemberétől a GSE elnöke dr. Horváth László ügyvéd, lab-
darúgó, korábbi elnökségi tag. 

• 2005. augusztus 20-án Felsőgödön felavatják a Balázsovits 
János Sportcsarnokot, a kézilabdások bázisát.

• A kétezres években több szakosztály kezdi meg hosszabb-rö-
videbb működését: atlétika (újra, 2013-15), birkózás (2003-04), 
kung-fu (2014-), motorsport (2003-15), sárkányhajó (2013-17), 
tollaslabda (2009-), vízilabda (újra, 2015-). 

• 2008 decemberében együttműködési megállapodásban rögzítik, 
hogy a Gödi SE futballszakosztálya biztosítja a FTC Labdarúgó 
Zrt. első kihelyezett utánpótlásbázisát.

• 2012 októberében a GSE szerződést köt a Mészöly Focisulival; az 
MFS hatodik utánpótlás-bázisa a Gödi Mészöly Focisuli.

• 2015 nyarától női labdarúgást is jegyzünk.

• A 2010-es években a labdarúgóknál és a kajakosoknál látványos 
létesítmény-fejlesztések mennek végbe. Alsógödön öntözőrend-
szer, világítás, műfüves pálya, modern öltöző létesül, a kajako-
sok sportháza korszerű, többfunkciós, árvízvédelemmel ellátott 
létesítménnyé bővül. Jelentős források érkeznek a társaságiadó 
(TAO) adta lehetőségeknek köszönhetően. Télen az alsógödi 
sportpályán jégpálya működik.

• A 2020. november 13-i közgyűlésen a küldöttek újra bizalmat 
szavaznak dr. Horváth Lászlónak és a korábbi elnökségnek. 

A cikkben felhasznált források: Gödi Almanach, Bánhidi Károly: Az „ASE” (1997); Bánhidi Károly: Alsógödi Lawn Tennisz Clubtól – Göd 
Tenisz Iskoláig 1931-2007. (2008); Simkó Géza: Sporttörténeti visszaemlékezések (2015); Gödi SE, Gödi Körkép, god.hu, Gödi Hírlap,1995. 
Fotók: Simkó Géza, Németh András archívuma, Szalmási Péter, godikajak.hu, szakosztályok archívuma.

                                                                                                                   Vasvári Ferenc
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– Október 18-án reggel úgy tűnt, az időjárás nem lesz kegyes hoz-
zánk, ennek ellenére több család is úgy gondolta, részt vesz a Belépés 
Családostul-rendezvénysorozat hagyományos, őszi kerékpártúráján. 
Idén a Dunakanyar kerékpárkölcsönző adta a program ötletét, aminek 
alapgondolata az, amit évek óta minden túraszervezésnél figyelembe 
vesznek: Vedd be a kanyart! Ismerd meg a helyet, ahol élsz! Ennek 
szellemében a mindannyiunk által jól ismert Vác várossal ismerked-
tünk meg, de most „turistaként” fedeztük föl a közeli települést, Kris-
tóf Eszter újságírónő, blogger segítségével. Váci remete, Násznép 
barlang, Szent Hedvig, Doberdó – tátott szájjal hallgatta felnőtt és 
kisgyermek egyaránt a legendákat, meséket. Mire a városnézés vé-
gére értünk, a nap is kisütött. A Kertünk Bár és Kilátóhelyen készen 
várt minket az üstben főzött pásztortarhonya és forró gyömbéres 
limonádé. Szép napot töltöttünk együtt. Tavasszal újra tekerünk! – 
számolt be az eseményről Fenyő Rita társszervező.

A 2020-2021. évi bajnoki idényt a Gödi SE asztaliteniszezői három 
csapat nevezésével indították.

– Első csapatunkat az NB III Közép-magyarországi, második, har-
madik együttesünket a Pest megyei bajnokságba neveztünk be. Az 
augusztusi jelentkezéskor még bíztunk abban, hogy a COVID-jár-
vány nem fogja akadályozni a bajnokság lebonyolítását. Sajnos ez 
nem így történt, mert a megyei bajnokságban három forduló után 
az illetékes megyei szövetség felfüggesztette a további versenyzést 
bizonytalan időre. Az NB III-ban szigorú előírások mellett a sorso-
lás szerint folyik a bajnokság. Bár egyes csapatoknál a termet nem 
tudják biztosítani, de rugalmas pályaválasztási cserével eddig még 
megoldódtak a problémák. Az utánpótláskorúak részére tervezett 
tömbösített versenyzést is felfüggesztették. Edzéseinket – amikor 
lehet – a felnőtteknek kedden és csütörtökön este, a fiataloknak 
pénteken délután tartjuk – tájékoztatott Gulyás Miklós edző.

Eredmények
Megye I/BC összevont (11 csapat)
1. forduló: Göd II. – Göd III. 16:2
2. forduló: Göd II. – Vác 10:8; Göd III. – Vámosmikola 5:13
3. forduló Őrbottyán – Göd III. 17:1; Göd II. szabadnapos
(Játékosok, Göd III.: Fojt Attila, Gulyás Miklós, Eckert Bálint, Kolok 
Gábor, Dudás Csaba. Göd II: Ujvári Tibor, Bagi István, ifj. Gulyás 
Miklós, Járdi Tibor, Rovó Péter, Nagy László.)
NB III: 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség (10 csapat)
1. forduló: Göd I. – Dunaharaszti 6:12
2. forduló: Budaörs – Göd I 9:9
3. forduló: Cegléd – Göd I 9:9
4. forduló: Göd I. – Vác 15:3
5. forduló: Tápiógyörgye – Göd I 15:3
6. forduló: Göd I. – Gyál 13:5
(Buzás Zoltán, Felker Domonkos, Felker Zoltán, dr. Várnagy Ákos.)

– Mindenkinek sikerült a hosszú kihagyás után formába lendülnie. 
U11 csapatunk 100%-os teljesítménnyel fejezte be a Kölyökliga-soro-
zat őszi szakaszát, U15 csapatunk 520 (!) napra nyújtotta a veretlenül  

megvívott mérkőzéseinek sorozatát. A 2020/21-es idényben 4 csa-
pattal neveztünk a Kölyökligába. Az őszt nagyon sikeresen zártuk: 
U11-es játékosaink veretlenül, tekintélyt parancsoló 69-22-es gól-
különbséggel vezetik a tabellát, U10-es csapatunk a 3. helyen áll, 
U9-eseink mindössze rosszabb gólkülönbségének köszönhetően te-
lelnek a 2. helyen, U8-as játékosaink szintén a dobogó legalsó fokáról 
várják a tavaszi folytatást. Mindegyik csapat a felsőházban végzett 
az első 4 forduló után – összegzett Gyenes Zsolt utánpótlásvezető. 

Az U7-9-es csapat a Bozsik-fesztivál után novemberben,
a Dunakeszi Magyarság pályán

Szabadidősport

Asztalitenisz 

LabdarúgásVácra bringáztak a becsalosok

Beszámoló a felfüggesztett bajnokságról

A GSE 
csapatainak 
eredményei

U7
Csapatunk a Bozsik-fesztiválok mellett részt 
vett a IX. Októberfeszt Kupán. Szécsi-Zelei 
Dóra, Tamás Benett, Solti Antal Tamás és 
Kiss Kende az első komoly tornáján nagyon 
ügyesen szerepelt. A 10 csapat közül a 4. he-
lyet sikerült megszerezni.
U8-9
Kölyökliga
Gödi SE – VSD 2:6 (gólszerzők: Tóth, Sztankay)
Gödi SE – RAFC 4:5 (Sztankay 2, Tóth 2)
Gödi SE – ASI DSE 9:3
(Szécsi-Zelei 3, Fügedi 3, Pertl 2, Takács) 
Gödi SE – Csakacsel-Dalnoki 3-0
(Takács 2, Pertl)
Gödi SE –Testvériség 3-0 
(Takács, Pertl, Nagy)
Gödi SE SE – BARCA Academy 9-4 
(Pertl 2, Császár 3, Fügedi 3, Török) 
Gödi SE – Sziládi RFC 3-1 (Fügedi 3)
U8-as csapatunk a B csoport 3., az U9-es a B 
csoport 2. helyén végzett. Tavasszal a felső-
házban folytatják a sorozatot. 
Októberfeszt Kupa
Gödi SE – Csepgól FC I. 5-1 
(Takács, Katona, Császár, Pertl 2) 
Gödi SE – FTC 1-2 (Pertl)
Gödi SE – Soroksár SC 2-2 
(Szécsi-Zelei, Takács)
Gödi SE – GOLDBALL FC 8-0 
(Szécsi-Zelei 3. Császár 3. Fügedi 2)
Gödi SE – Budai FC 0-1
Csapatunk a 10. helyen végzett.
U10-11
Gödi SE – Testvériség 10-6 
(Gyura 5, Járdi 2, Sódor, Kállay, Nyírő)
Gödi SE – 4Trainerz 9-3 (Gyura 3, Nyírő 3, 
Papp 2, Járdi)

Gödi SE – SZAC 4-3 (Nyírő 2, Szatmári, Gyura)
Gödi SE – Dunakeszi 6-5 
(Járdi 2, Gyura 2, Lakó, Nyírő)
U10-es csapatunk a C csoport 3., az U11-es a 
C csoport 1. helyén végzett. Tavasszal mind-
két korosztály a felsőházban folytatja a soro-
zatot.   
U13-14 (bajnoki eredmények)
Vác VLSE II. – Gödi SE 2-4 
(Hambalkó 2, Szakál, Pók)
Gödi SE – Szobi SC 9-0 (Szakál 3, Járay 2, 
Pók, Perjési, Hambalkó, öngól)
Gödi SE – Diósjenői SE 1-3 (Járay) 
Gödi SE – Kék Duna SE 5-1 
(Szakál 3, Hambalkó, Tankó)
Csapatunk a bajnokság 6. helyén áll.
U15 (bajnoki eredmények)
Gödi SE – CSO-KI Sport 4-2 (Balogh 3, Szakál)
Gödi SE – Foci Suli Alapítvány 1-1 (Balogh)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 3-1 (Balogh)
Gödi SE – Tura VSK 4-1 
(Balogh, Győrvári, Dobos, Szilágyi)
Veresegyház LUA – Gödi SE 1-5 
(Balogh 2, Szilágyi, Madarász, Tolnai)
Csapatunk a bajnokság 3. helyén áll. 
U17 (bajnoki eredmények) 
Gödi SE – Nőtincs SE 5-1 
(Dobos 2, Aradi, Tolnai, Knáb)
Solymári SC – Gödi SE 4-0
Gödi SE – PILE-Szántó SE 4-2 
(Balogh 3, Helmes)
Fortuna SE-Kismaros – Gödi SE 4-7 (Dobos, 
Tolnai, Knáb, Balogh, Helmes, Ferenci, Láng)
Csapatunk a bajnokság 6. helyén áll.
Felnőtt, Megye III. (bajnoki eredmények)
Zebegény Gravittax – Gödi SE 0-0
Gödi SE – Csomádi KSK 1-2 (öngól)
BLSE-Sződliget – Gödi SE 2-2 (Martin-Gál, Sebő)

Gödi SE – Nagymaros FC 3-0 (Kreisz 2, Sebő)     
Mogyoródi KSK – Gödi SE 2-6 
(Martin-Gál 3, Sebő 2, Szakács)
Gödi SE – Püspökszilágyi SE 4-2 
(Martin-Gál 3, Farkas)
Csapatunk a bajnokság 4. helyén áll.
Felnőtt, Megye II. (bajnoki eredmények)
Gödi SE – Leányfalui SE 2-4 (Oláh, Kövesdi)
Pomáz-ICO SE – Gödi SE 3-1 (Oláh)
Gödi SE – PILE-Szántó SE 2-5 (Sápi, Kolok)   
Dunabogdányi SE – Gödi SE 1-4 
(Ráth, Kolok, Székely, Mellár)
Gödi SE – Tápiószecső FC 1-2 (Oláh)
Mogyoródi FC – Gödi SE 2-1 (Sápi)
Csapatunk a bajnokság 15. helyén áll.
Öregfiúk (bajnoki eredmények)
Vác VLSE – Gödi SE 3-0
Gödi SE – Rétság-Bánk 3-3 (Kránitz, Szabó)
Penci SE – Gödi SE 3-3 (Kránitz, Szabó, Vincze)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 5-1 (Kránitz, Szabó, 
Tuza, Laczik, Hiervarter)
Gödi SE – Szobi SC 5-0 
(Takács 2, Kránitz, Laczik, Vincze)
Gödi SE – Szendehely FC 5-1 
(Volent 2, Kránitz, V  
Nők 
– Női csapatunk a Pest megyei 3/4 pályás 
női bajnokság északi csoportjában szerepel. 
– Gyöngyösön 2-0-s vereséget szenvedtek a 
lányok, mintha be lettek volna oltva góllövés 
ellen. Október 25-én a váci Kék Duna SE ellen 
Gálik Ágnes révén már sikerült a góllövés, 1-1 
lett a mérkőzés vége. Az Eger elleni utolsó, vil-
lanyfényes mérkőzésen nem született gól, így 
csapatunk 5 ponttal (1 győzelem, 2 döntetlen, 
2 vereség) a csoport 5. helyén állva megy a 
téli pihenőre – tájékoztatott Sáreczné Deák 
Andrea.

A bringatúrán ezúttal sem volt korhatár

A 2020-as év teljes gödi egyeduralmat hozott a magyar profi 
golfsportban, ugyanis az egykori gödi golfpályán fölnevelkedett 
testvérek, Lugosi Balázs és Tamás nyerte a legtöbb hazai profi 
versenyt (kilencből nyolcat), sőt, a három napig tartó Magyar Profi 
Golfbajnokságban holtversennyel lettek elsők. A testvérek 220 
ütéssel végeztek az élen. Ilyenkor „szétütéssel” vagy „hirtelen ha-
lállal” döntik el a végeredményt, mely most Tamásnak kedvezett, 
így megvédte bajnoki címét testvérével szemben. 

Bár a gödi golfpálya hosszú ideje zárva van, nagy álmuk egy kis 
gyakorlópálya létrehozása az egykori pálya szegletében. – A jelen-
legi 55 hektáros területből csupán 5 hektáron létre tudnánk hozni 
egy minden igényt kielégítő golf edzőpályát, ahol szívesen átad-
nánk tudásunkat az utánunk jövő tehetséges gödi fiataloknak. Nagy 
dolog lenne a helyi hagyományt folytatni! – mondta Lugosi Balázs. A Lugosi fivérek – balra Balázs, jobbra Tamás 

– a pályán és azon kívül is jó „barátok”

Golf A Lugosi testvérek a profi bajnokság élén

 – Szakosztályunkban sajnos a járványból adódóan csak gyermek-
foglalkozásaink vannak, versenyeket kevésbé rendeznek, a felnőt-
tek aktivitása megcsappant. A csapatbajnokságot országosan 
felfüggesztették, legközelebb várhatóan 2021 február után lehet for-

dulókat szervezni. FIDE-bíróként tevékenykedem, a 4. nemzetközi 
nagymester, mester és nyílt versenyt vezettem le a budai várban és 
Balatonlellén – mondta Dávid Béla szakosztályvezető.

VF

SakkA felfüggesztett csapatbajnokság mellett a fiatalok 
maradtak az aktívabbak
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Kedves Olvasóink !

Kérjük, hogy megfejtéseiket január 5-ig küld-
jék 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. októberi számában közölt 
rejt vény megfejtése: "Béla, tegyük el emlékbe ezt 
a levelet!"   
A nyertesek ezúttal: Darvas Zsuzsa, Dudás Gyula,  
Horváth Márta, Kramel-Boga Ábel, Szalai 
Krisztián, Tömpe Irén
Szerencsés megfejtőinknek az Inczeffy Patika 
(Pesti út 86.) ezúttal 6 db, egyenként 5000 Ft 
értékű szabadon összeállítható koronavírus-fer-
tőzés elleni védekezési csomagot ajánlott fel, 
hogy minél jobban vigyázhassanak egymásra a 
karácsonyi ünnepek alatt.   
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Alsógödön született 1939. 
augusztus 22-én, és ide is 
tért vissza. 81 esztendős ko-
rában elhunyt dr. Hencsei Pál, 
MOB Fair Play-díjas sport- 
és olimpiakutató, Ezüstge-
rely-díjas sportszakíró. Itt járt 
iskolába és töltötte ifjú éveit. 
Vegyészmérnökként diplo-
mázott, több mint negyven 
évig a Budapesti Műszaki 
Egyetem Szervetlen Kémia 
Tanszékének oktatója, majd 
vezetője volt. 

Az atlantai olimpia évétől foglalkozott sporttörténettel, olimpiaku-
tatással; sikeres szerző, országosan elismert szaktekintély. Tagja 
volt az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának, vezette a 
zuglói Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kört, részt vett a Halmay Zol-
tán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Olimpiai Aka-
démia vezetésében. Szerzőként, társszerzőként mintegy 30 sport 
témájú könyve jelent meg, amelyekben az olimpiai mozgalommal, 
helytörténeti sportvonatkozásokkal foglalkozott. Mindig büszkén 
beszélt Gödről, kutatásai a Duna-parti településre is kiterjedtek. 

Utolsó éveiben is több kiadványon dolgozott. Jelentős gödi kötő-
désű kapcsolatokat ápolt pl. Dr. Miltényi Márta anatómus-sportor-
vos-szakíróval, aki Gödön kezdett atletizálni, felkészülését Kóczán 
Mór is segítette.  

Göd község létrejöttének 2021. évi centenáriumára tervezett Hic 
fui – Itt jártam című lexikonszerű kötet sporttal kapcsolatos névcik-
keinek megírását ő vállalta, közel állt a befejezéshez. A kiadvány-
ban együtt dolgozott Vizváry Vilmossal. A nemzetközi versenyeken 
szereplő gödi sportolókról és sportvezetőkről általa írt sport tárgyú 
könyvekből és a Gödi Körkép korábbi számaiból felkutatott szemé-
lyekről tervezett 170 névcikkből 150-et sikerül befejeznie. Tervezte, 
hogy külön kötetet is összeállít Gödi sportolók címmel. Szerzőtár-
sának azt mondta, meglepte, Gödön mennyire sokszínű sportélet 
zajlik szép eredményekkel. Simkó Géza édesapja hagyatéka alap-
ján 1920-tól a felsőgödi futball történetét dolgozta fel Láng József 
segítségével. A 100 éves a gödi labdarúgás c. könyv előszavának 
megírására is őt kérték föl, erre azonban már nem kerülhetett sor.

Hencsei Pál, miután legyöngült, ősszel lemondott tisztségeiről, 
szerkesztői munkáiról. A gödi kutatásai részéről befejezetlenek 
maradtak, űrt hagyva így az utókor számára. November 2-án hajnal-
ban hunyt el. Visszatért Gödre, november 17-én a Nemeskéri-Kiss 
Miklós úti temetőben búcsúztatták.

Isten vele Tanár Úr!  Vasvári Ferenc

Elhunyt dr. Hencsei Pál sporttörténeti kutatóNekrológ

A sporttörténésznek Göd és az 
olimpiai mozgalom is sokat jelen-
tett (fotó: MOB/Szalmás Péter)

Október első hétvégéjén rendezték Győrben a gyermek, kölyök, 
serdülő korosztályoknak kiírt Kadler Gusztáv Maraton Magyar 
Bajnokságot, melyen a gödi kajakosok is szép számmal rajthoz 
álltak, többen éremmel is gyarapodtak. A győri országos viadalon 
a masters résztvevőkkel együtt közel 1800 versenyző szállt vízre 
a bajnoki érmekért és pontokért. A GSE kajakosai immár 215 ma-
gyar bajnoki címet számlálnak.

– A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályt 35 fő képviselte. Az előző 
évekhez hasonlóan most sem maradtak el az eredmények, spor-
tolóink 5 arany-, 1 ezüstérmet, valamint számos értékes pontot érő 
helyezést szereztek – írják honlapjukon, a godikajak.hu-n.

Eredmények
1. hely: Szabó Vilmos (K1 U13 10km), Maszárovits László (K1 U13 
10 km), Rózsa Julianna, Káplár Zille, Kramer-Boga Emma, Kiss-Ko-
vács Tamara (MK4 U10-12 5 km), Sinkó Panna Krisztina, Szmrtyka 
Rebeka /Pécs/ (K2 egyetemi és szabadidős 10 km), Sinkó Panna 
Krisztina (K1 egyetemi és szabadidős 10 km).

2. hely: Csáti Csenge, Varró Csenge (K2 U13 10 km).

Fiatal kajakosaink október 23-án a népszigeti Kolonics György 
Emlékfutáson is remekeltek. Az eseményen az utánpótláskorúak 
különböző összeállításokban a félmaratoni táv váltóversenyében 
indultak, a legkisebbek a 2,4 kilométeres távon tették magukat pró-
bára. Szabó Vilmos, Maszárovits László és Gál András a kajak- 
kenu kölyök kategóriában a dobogó tetejére állhatott. 

A KajakStartosok között a legjobb eredményt Kovács Bozsidár (2011) 
érte el, aki a korcsoportját megnyerte, a virtuális dobogón mellette 
állt még Mészáros-Komáromy Csanád és Szabó Balázs. A 2011-es 
lányok között Pók Panni lett a harmadik. A 2012-es születésű fiúk 
között Kovács Merse második, Kárász-Gyenge Veronika harmadik 
lett. Homoki Leila (2013) és Homoki Arnold (2014) is nyerni tudott.

A leány kajak négyes útban az aranyérem felé (fotó: godikajak.hu)

Kajak-kenu

Újabb magyar bajnoki címek 
a maratoni szakágban

Dobogós helyezések a Kolonics György Emlékfutáson is



god.hu/media/korkep

HIRDETÉS HIRDETÉS

2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 196.
Tel.: 06 (27) 348-054
rekordkft@gmail.com
www.rekordkft.hu

BOLDOG 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT. DOLGOZÓI!

Fenyővásár Váchartyánban december 
10-étől: vágott ezüstfenyő 2500 Ft/
db, lucfenyő 2000 Ft/db és nordmann 
fenyő 5000 Ft/db ártól. Földlabdás, 
illetve helyben vágott ezüstfenyő 
4000 Ft/db ártól, amelyek előre is 
kiválaszthatóak. 
Telefon: (06 20) 577-2189. 
Cím: József Attila u. 40. (Rudnay-kert, 
a MÁV megállótól300 méterre)

Víz-, gáz és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat. Dr. Farkas Mónika. 
Telefon: (06 70) 382-7841
e-mail: drfarkasuzemorvos@gmail.com

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték cserélése, tető- 
és poikarbonát előtetők építése, régi 
kémények felújítása. Kerítés építés. 
Telefon: (06 20) 507-8669


