
A kilencedik osztályba kerülõk
különbözõ tudásszintjét felzár-
kóztatással igyekszik az iskola
korrigálni. Az elsõ két évben álta-
lános tantárgyakat s szakmai elõ-
készítõ ismereteket tanítanak a
szakképzõben. A második félévtõl
heti egy „kóstolgató”, gyakorlati
napot már a mûhelyekben tölte-

nek a fiúk. Tizedik évvégére üte-
mezték az elsõ komoly megmére-
tést, az alapmûveltségi vizsgát.
Sikere érdekében még egy elõké-
szítõ foglalkozás-sorozaton is
részt vehet az, aki szükségét érzi.
A sikeres vizsga után választott
mesterüknél kezdenek komolyan
ismerkedni a szakmával, melyet
két év alatt kell elsajátítaniuk,
mígnem a „vizsgaremek” elkészí-
tésében csúcsosodik ki megszer-
zett szakmai tudásuk. 11. osztály-
tól minden második hetet a mû-
helyben töltve nagyon szép ered-
ményekre képesek a diákok. A
végzõsöknek a Nemzeti Szakkép-
zési Intézet évente meghirdeti az
országos szakmai versenyt. Közü-
lük kerülnek ki azok a reménytel-
jes ifjak, akik a döntõig, sõt szép

helyezésekig is eljutnak. A 2003-
2004-es tanében két kimagaslóan
„alkotó” diák állta meg sikeresen
a helyét a verseny elméleti és a
gyakorlati fordulójában egyaránt.
Õk az NSZI és az Oktatási Mi-
nisztérium oklevelében foglaltak
szerint – jeles osztályzattal – men-

tesültek a szakmai vizsga letétele
alól: Kisjuhász Balázs döntõs, 10.
helyezett asztalos, Tóth Sándor
mester tanítványa, és Kosár Attila
döntõs, 11. helyezett ács, Balázs
Sándor mester tanítványa. 

Az eddigi asztalos, ács, kõfara-
gó, kõmûves és mûlakatos szak-
mák mellett idén karosszéria-la-
katosok képzését is elkezdték az
intézetben. Új lehetõséget nyitot-
tak a tehetséges, jól tanuló diákok
elõtt azzal, hogy az idén elõször a
Váci Piarista Gimnázium osztá-
lyaiban tanulhatnak tovább a
szakmunkásvizsgát letett fiatal-
emberek még két évig. Tapaszta-
lat szerint ugyanis egyharmad

arányban mentek el valahová le-
érettségizni, amit a „fúzió” kere-
tében tehetnek meg. A jó alapkép-
zésre utal, hogy az Újpesti Faipa-
ri Technikumban tovább tanuló
volt tanítvány sikeresen megállja
a helyét. Évente 1-2 fõt – idõköz-
ben leérettségizettet – fõiskolára,
egyetemre is felvesznek. 

A távol lakóknak kollégiumi el-
helyezést biztosítanak. Az új tan-
évtõl a kezdõk Vácon, a többiek
továbbra is helyben, a Wigner-
villa emeletén laknak. A Piarista
Rend által külföldi, elsõsorban
németországi partneriskolákkal is
tartják a kapcsolatot a gödiek, így
a diákoknak lehetõségük nyílik
más országokban is ismerkedni
társaikkal és az ottani szakmai
képzéssel.

Az iskola vezetõi, tanári kara
sokat tesz az igényes szabadidõs
lehetõségek biztosítására is.
Színház- és mozilátogatásokat,
neves meghívottakkal beszélge-
tõs teadélutánokat szerveznek.
Könyvtáruk is mûködik, ahol a
könyveken kívül, az informatika
eszközeivel megismerkedve, az
elektronikus információszerzés

és az irodalom interaktív tárháza
is rendelkezésükre áll.  Ugyanak-
kor sok sport-
ág mûvelésére
adott a lehetõ-
ség az iskolá-
ban. „Belépés
családostul”, ez
a neve az iskola
testnevelõ taná-
ra, Wagner
László és segí-
tõi által szerve-
zett sport- és
szabadidõ prog-
ramsorozatnak,
melyre a tanu-
lók családjuk-

kal, de a kör-
nyékben lakók
és más gödi
családok is szí-
vesen benevez-
nek Ennek ke-
reteibe a foci,
tollasozás, csa-
ládi versenyek,
testedzõ bicik-
li- vagy gyalog
túrák, kirándu-
lások a termé-
szetben, szám-
háború is befér.
Nyár elején

már hagyományosan kerül sor a
Piarista Juniálisra.

Az iskola mindenki számára

nyitott és ingyenes. Kalazanci
Szent József, az 1597-ben, Rómá-
ban iskolát alapító, akkor még fi-
atal spanyol pap elve szerint sze-
retetbõl oktatják, nevelik a diáko-
kat. A tudás, az emberség mellett
a hitet, a vallásos meggyõzõdést
is átadják annak, aki elfogadja azt
tõlük. De befogadnak bármilyen
világnézetûeket. Kérik viszont a
kölcsönös elfogadást, és az õ ke-
resztény vallásuk és szellemisé-

gük tiszteletben tartását. Ennek az
elvnek szellemében dolgoznak,
tanítanak és tanulnak együtt kü-
lönbözõ felekezetekhez tartozó
hívõ diákok, tanárok, és vannak
köztük, akik nem hívõ emberek.
Mindnyájan becsülik egymást,
így tudnak sikereket elérni az is-
kolában.

Az érdeklõdõk közelebbrõl is
megismerkedhetnek velük Kala-
zanci Szent József ünnepén, az
iskola nyílt napján, melyrõl a
részletes tájékoztatót megtalálják
e lapban. Javasoljuk, olvassák el
a májusi lapszámunkban megje-
lent írásunkat is (Scholae piae I.)
az iskoláról.

KKÉ

17 OKTATÁS - NEVELÉS

N Y Í L T N A P
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕ 

8. OSZTÁLYOS FIÚT, ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZÕS
OSZTÁLYT, SZÜLÕKET, BÁRKIT, AKI KÍVÁNCSI

ISKOLÁNKRA!
november 19-én pénteken 9- 13 óráig

PIARISTA SZAKISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2131 Göd, Jávorka u. 18.

Vendég-program
7.30: Diákmise az alsógödi Szent István templomban, 

9.15: Iskolánk bemutatása Elõadó:  Guba András, igazgató, 
9-13.00: Bemutató foglalkozások  - ács, asztalos, kõfaragó,

kõmûves, lakatos, karosszéria lakatos szakmákban

Kiállítás – diákjaink munkadarabjai:
Nemzetközi kapcsolataink –  Coménius (fotók) • A FÉTIS Kft.

bemutatkozó kiállítása ( gépek, szerszámok )
9-10. oszt. Programja 9.00:  Kalazanci vetélkedõ -  hat fõs
csapatoknak forgószínpad-szerûen • Dekorációs verseny 

• Jeet man do bemutató • Filmvetítés 
• Kispályás labdarúgó torna • 11.00: Hangverseny 

a Váci Zeneiskola hallgatóinak elõadásában.

SCHOLAE PIAE 
Visszatérések a Piarista Szakmunkásképzõ iskolába II.

Adósok vagyunk – mi, a Gödi Körkép. Májusban megjelent a Scholae
piae I. címû cikkünk, melynek folytatását az új tanév kezdésére tervez-
tük. Városunkban azonban sok az esemény, az ígéret teljesítése késett.
Most azonban az iskola nyílt napja elõtt, a legjobb idõben ajánljuk figyel-
mükbe az írást:

Kisjuhász Balázs 
jeles bizonyítvánnyal zsebében

Tóth Sándor mester tanítványokkal

Lakatosok Németh István mesterrel
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F A H Í D K É S Z Ü L

AVárosvédõk Egyesülete szervezésében
október 2-án kitakarítottuk a Szeder utcai

patak medrét és partját. Megszabadítot-
tuk a gaztól az átjáró környékét, és több
mint két nagy konténernyi hulladékot
gyûjtöttünk össze. A munkát a terület to-
vábbi rendezésével, valamint fahíd készí-
tésével folytatjuk.

VÁROSVÉDÕK

S Z Ö K Õ K Ú T

- Nincs város szökõkút nélkül. Már ne-
künk is van. Igaz, kisebb, mint a margit-
szigeti. Nem is olyan szép, mint a Trevi
kút. Nem is dobálnak bele pénzt a turis-
ták. Ráadásul csak idõszakosan látható,
mint a gejzírek. Kicsi, büdös, de a miénk.

T. J.

- A kép lehangoló. Sajnos a szolgáltatást
végzõ céget nem lehet büntetni. DMRV
Rt.-t levélben szólította fel a Hivatal kér-
ve, hogy a problémát oldja meg. 

I. G.

- Ez nagyon jó, de kérjük ellenõrizni azt
az elterjedt hírt, miszerint a DMRV szak-

emberei a múltkor ezt a szakaszt kikötöt-
ték volna, hogy ne a temetõbe folyjon az
szennyvíz, hanem a Dunába. (Merthogy

az Mindenszentek környékén igen jól
mutatott volna!) Egy helyre képzelhetõ
el, hogy valóban átkötötték: a csapadék-
vizet elvezetõ csatornába. Akkor pedig a
horgásztavon keresztül ömlene a folyam-
ba, és nemigen venné észre senki!
Csak majd a halak…

T. J.

- Pázmány utcai temetõ mellett levõ
szennyvízátemelõ gyakori meghibásodá-
sa miatt, felvettük a kapcsolatot a DMRV
Rt. illetékesével. Aprobléma megoldásán
közös erõvel dolgozik a mûszaki osztály
és a Vízmûvek. A Feneketlen tónál levõ
szennyvízátemelõ hibáját kijavították.
Bízunk benne, hogy rövid idõn belül en-
nél az átemelõnél is megtaláljuk a megol-
dást.

I. G. 
- Reméljük, hogy ez a helyes sorrend!

SZERKESZTÕSÉG

G S M - t o r n y o k
- Döbbenettel hallom, van esélyünk arra,
hogy a harmadik GSM-torony is ide, a
volt tsz terület közelébe települjön. Mivel
itt már található két másik, szeretném tá-
jékoztatni a döntéshozókat, hogy ennyi itt
bõségesen elég. Remélem tehát, hogy a
3. GSM-torony nem a mi környékünket
fogja “ékesíteni”, van errefelé már ele-
gendõ probléma anélkül is! 

K. K.

- Ismét felmerült egy GSM-torony tele-
pítésének kérdése. Már korábban is kérel-
mezték a torony létesítését, de akkor a
Városfejlesztési Bizottság elzárkózott a
kérés teljesítése elõl. Most a felsõgödi
sportpályánál kért helyet a szolgáltató
cég. Azt a bizottság helyszínként kizárt-
nak tekinti, s 35/2003. (XI. 10.) sz. TKB
határozatában „A Nemeskéri úton lévõ
ipari övezetben, vagy a felsõgödi Kék-
perjés láprét északi részén támogatja a
bázisállomás létesítését azzal a feltétellel,
hogy a kérelmezõ cég ingyenesen bizto-
sítja az Internet sugárzására alkalmas le-
játszó felszerelésének és az áram vétele-
zésének lehetõségét.”
Az ipari övezettel kapcsolatban meg-
gondolandó, hogy a nap jelentõs részét
munkahelyükön töltõ dolgozókat ki le-
het-e tenni a sugárzás veszélyeinek. Ta-
lán az lehetne az elsõdleges szempont,
hogy a veszélyes sugárzóna emberi (és
állati) környezettõl kellõ távolságra ke-
rüljön!

SZERKESZTÕSÉG

Internetes 
levelezõlistán olvastuk...

Készül a fahíd 
az ingatag fémpalló helyére

Tájékoztatjuk a tisztelt gödi ingat-
lan-tulajdonosokat, hogy a 2004.
IV. negyedévi lomtalanítás  a
karácsonyi ünnepek miatt decem-
ber 13.-tól december 17.-ig tart, az
adott körzetre érvényes szemét-
szállítási napon.
Az Õk-rendelet szerint lom:
nagyobb méretû darabos szilárd
hulladék (pl.: nagyobb méretû ház-

tartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét). A kitett
gumiabroncsot is elszállítjuk. A rendeletbõl: a fû-fa-föld-építési
törmelék-forgács stb. nem lom. 

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2131 GÖD, DUNA U. 5., TEL.: 06-27-531-175

Lomtalanítás

Két megbeszélésen már túl van-
nak az Erdész utca és környéké-
nek lakói, akik örömmel fogad-
nák, ha végre megépülne a házuk
elõtt az út, ám kétségeik vannak
afelõl, hogy megvalósul-e mind-
ez. Most kísérleti jelleggel indí-
taná be a város önkormányzata

azt az útépítési programot,
amelybe a lakókat is bevonnák.
A társaság az idõk folyamán
újabb utcák lakóival – ahol foly-
tatnák az útépítést – bõvülne.

Az elsõ lépésben megalakíta-
nák a házak tulajdonosai az út-
építési társulást, amely
a  Lakástakarék Pénz-
tárral hitelszerzõdést
kötve hitelt venne fel –
mondta lapunknak
Sándor István polgár-
mester A felvett pénz-
bõl az önkormányzat
megépít több utat az
Erdész utca környékén.
Az útépítésben érintett
polgárok számára a ga-
ranciát az jelenti, hogy
a hitelfelvételben az
önkormányzat a kezes. A két fél,
az önkormányzat és a házak tu-
lajdonosai megegyeznek abban,
ki mennyivel járul hozzá az út-
építéshez, s amikor a lakás tulaj-
donosa által vállalt összeg lete-
lik, utána az önkormányzat foly-
tatja a részletfizetést.

A helyszínen járva láttuk,
igencsak ráférne az útépítés a
Fácán, az Erdész és a többi ut-
cára, hiszen gidres-gödrösek,
autóval, kerékpárral nehezen
járhatók.

Dávid Józsefné, az Erdész utca
12. szám alatt lakik, kérdésünkre

örül-e ennek a megol-
dásnak, szomorúan vá-
laszolt. Mint mondta:
örülne, ha megépítenék
az utat, de nemrég
munkanélküli lett, s a
90 esztendõs édesany-
jával nem tudják anya-
gilag segíteni az útépí-
tést, ezért nem is vett
részt a megbeszélésen.

Galántai Ferenc, az
Erdész utca 1. szám
alatt él családjával. Õ

ott volt a gyûlésen, támogatná is
az útépítést, ám azon háborodott
fel, hogy az Erdész utcából so-
kan nem akarnak belépni a társu-
lásba. Mint mondja, az útépítés
már régi téma, mindig csak be-
szélnek róla, s ígérgetnek. Ami-

kor az újtelepi rész megépült oda
utat is ígértek, de az sem valósult
meg. Szerinte jó lenne már en-
nek az ügynek a végére pontot
tenni és végre megépülhetnének
ezen a környéken a jól járható
utak.

FISCHER ERZSÉBET

A gödrök 
egyre mélyülnek…

Útépítési társulás kísérleti jelleggel

MEGHÍVÓ!
November 16-án kedden 19.00 órakor

az alsógödi katolikus templom közösségi házába, 
lakossági fórumra várják az érintetteket:

A SZAKÁCS-KERTBE TERVEZETT
EGYHÁZI ISKOLA ÉPÍTÉSE

témakör megbeszélésére
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2005. 01. 01-jétõl lép életbe
Göd Város Önkormányzat
22/2004. (IX. 30.) számú ren-
delete a települési folyékony
hulladék-ártalmatlanítási
közszolgáltatásról. A rendelet
szerint csak a kijelölt közszol-
gáltató szállíthatja el a szenny-
vizet, Gödön más vállalkozó
nem végezheti el ezt a munkát,
és az ingatlantulajdonos, illet-
ve használó sem bízhat meg
mást.

Az Önkormányzat a feladat
ellátásával a Településellátó
Szervezetet bízza meg. A szer-

vezet a jogszabályokban meg-
határozott feltételekkel rendel-
kezõ VÁROSKÚT Kft.-vel
(Fót) - mint alvállalkozóval -
végezteti a közszolgáltatást.

A lakosság a  közszolgálta-
tás iránti igényét  személyesen
vagy telefonon, az alábbi mó-
don jelentheti be: - a Település-
ellátó Szervezetnél (2132 Göd,
Duna u. 5. szám alatt,

telefon: 06-27-531-176),
hétfõ - csütörtök  
7 h  - 15 h-ig,
péntek 7 h-12 h-ig, 

- a VÁROSKÚT Kft. diszpé-
cserszolgálatánál,  
telefon: 06-27-361-725, 
06-1-420-4527/119 melléken,
06-30-977-7761 mobilszámon.

A megállapított díjat szállí-

táskor, számla ellenében kész-
pénzben fizetheti ki.
A települési folyékony hulla-
dék-gyûjtési közszolgáltatás
díja közületek esetén:
1.000.- Ft/m3 + Áfa = 

1.150.- Ft/m3

Lakossági folyékony hulladék
gyûjtési közszolgáltatás díja:
900.-Ft/m3 + ÁFA = 

1.035.- Ft /m3

Településellátó Szervezet
2132 Göd, Duna u. 5.

Tel.: 06-27-531-175
Fax: 06-27-345-228

Közszolgáltatásról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívás: 
Kedves Gödiek!
Újból lehetõség nyílt, hogy
szervezetten tovább rendezzük,
szépítsük környezetünket. Kül-
területi szemétszedési akción-
kat folytatván, november 13-án
a Városszépítõ Egyesület ja-
vaslatára megtisztítjuk a
Csomád felé vezetõ utat. Az
akcióhoz biztosítunk kesztyût,
zsákokat és a szemét elszállítá-
sát, melynek költségeit a kör-

nyezetvédelemre szánt keretbõl
fedezzük.

Résztvevõket várunk a volt
Ramóna épületénél novem-
ber 13-án szombaton, 9 óra-
kor. Igény  esetén a kiutazás-
hoz a TESZ buszt biztosít. Je-
lentõsebb esõ estén a szemét-
szedés egy héttel eltolódik, no-
vember 20-ára.
Várjuk a lelkes résztvevõk je-
lentkezését az alábbi telefon-
számon: 06-30-922-8908

Emlékeztetõ
Használt gumik leadása:
A TESZ udvarán (Duna utca
5.), munkanapokon 7-15 óráig.
Lomtalanításkor kihelyezhetõ.
Helyi vállalkozóknak, gumi-
szerelõknek , elõzetes telefon-
bejelentés után a külsõ telep-
helyre kell szállítani. TESZ,
Tel.: 531-155

Használt autóakkumulátorok
leadása:
Használt savas ólomakkumulá-
torok leadása: SPRINT

AUTÓKER Kft., 2132
Felsõgöd, Pesti út 210. Autós-
bolt melletti udvarban. Nyt: H-
P:08-17 óráig, Sz:08-12 óráig
Tel.:(27) 330-546

Sitt-lerakás:
SAHO Kft. 
(alsógödi vasuti átjárónál)
A lerakó nyitvatartási ideje: 
H-P-ig: 7-15,30- ig.
Tel.:(27) 546-390
Szombat-vasárnap zárva.

Külterületi és belterületi 
illegális hulladéklerakás 
esetén értesíteni lehet:

Szõke Mihályt:
06-30-256-37-23

Sikeres akció

A használt galvánelemek be-
gyûjtése egyre nagyobb ered-
ménnyel jár. A felsõgödi hír-
lapárusoknál egy hónap alatt
30 kg gyûlt össze belõle. Kö-
szönjük a közremûködésüket,
hisz nap mint nap ki és berak-
ták a gyûjtõedényt. Eddig 800
kg használt elem gyûlt össze a
TESZ-nél, melynek elszállítá-
si költségeit a környezetvédel-
mi keretbõl biztosítjuk.
Köszönjük mindazok odafi-
gyelését, akik idõt szakítottak
arra, hogy a gyûjtõkbe dobták
az elhasznált elemeket, hiszen
ezzel sokban hozzájárultak
környezetünk megkímélésé-
hez. Ezen túlmenõen fontos-
nak tartjuk, hogy minél job-
ban használjuk ki a lehetõsé-
geket, ezért ajánljuk az újra-
tölthetõ akkumulátort vagy a
hálózati adaptert az eldobható
elemek helyett.

Az alábbi helyeken 
lehet a használt 

elemeket a gyûjtõkbe 
bedobni:

1. Kastély Óvoda, Béke utca 3. 
2. Huzella Tivadar Ált. Iskola,

Petõfi utca 48.
3. József Attila Mûv. Ház, Pes-

ti út 72.
4. Fakusz Bt., Pesti út
5. Településellátó Szervezet,

Duna utca 5.
6. Németh László Ált. Isk., 

Ifjúság köz 1-3. 
7. I. számú Óvoda, 

Lenkey utca 13-15.
8. Ady Klub, Kálmán utca 13. 

9. Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat, 
Ady Endre utca 6. 

10. Piarista Szakmunkásképzõ
Iskola, Jávorka Sándor utca. 

11. Polgármesteri Hivatal udva-
rán, a volt rendõrségi épüle-
ten. 

12. Penny Market üzletben, a
rakodó pultnál. 

13. A felsõgödi állomásnál mû-
ködõ hírlapárusnál.

Erdõ-szerzõdés

Az Önkormányzatok kötelezõ
feladata a tulajdonában levõ
erdõk gondozása, ezért az ER-
TERV BT.-vel, mint megbí-
zottal megállapodást kötöt-
tünk az alábbi szakirányítási
munkákra:

- Az érintett erdõterületeken az
üzemterv szerinti gazdálkodás
elõsegítése.
- Éves erdõgazdálkodási ter-
vek készítése, a konkrét mun-
kák szakirányítása.
- Kapcsolattartás az Önkor-
mányzat és az Állami Erdésze-
ti Szolgálat Budapesti Igazga-
tósága között.
- Erdõtervvel kapcsolatos hi-
vatalos ügyek intézése.

A megállapodás 2004 nov.
1-tõl, 2005 dec. 31-ig érvé-
nyes. Miután Önkormányza-
tunknak három területen – a
Kiserdõrõl, a Szigetrõl, és a
Jegenye utcában található 2
ha-os erdõfoltról van szó – is
van tulajdona, melynek pilla-
natnyilag nagy része elhanya-
golt. Reméljük, ezzel a munka-
kapcsolattal biztosítani tudjuk
az erdõk megfelelõ kezelését.

ILYÉS GIZELLA

KÖRNYEZETVÉDELMI

TANÁCSNOK

Környezetvédelemi rövidhírek

Környékbeli lakók és távolabbról érkezõk is besegítettek
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd
területén az elmúlt hónapban 6
lakásbetörés, 6 gépkocsi feltörés
jutott az eljárás lefolytatására jo-
gosult hatóság tudomására. A ha-
sonló esetek megelõzése és fel-
derítése érdekében elvégeztük a
szükséges elemzéseket és érté-
keléseket. Koncentráltuk erõin-
ket az érintett területeken és nap-
szakokban. A Polgárõrség és a
Közterület Felügyelet bevonásá-
val fokozott ellenõrzéseket tar-
tunk. A bevezetett intézkedések-
nek köszönhetõen 3 fõt állítot-
tunk elõ bûncselekmény elköve-
tésének gyanúja miatt, akik ki-
hallgatásuk során elismerték az
elkövetett bûncselekményeket.

Kérjük, ismerkedjenek meg a
városunkban tipikusnak mond-
ható néhány elkövetési magatar-
tással és módszerrel, hogy a ha-
sonló eseteket kivédhessék,
megelõzhessék:

A lehetséges bûnelkövetõk,
még a „kezdõk” számára is nagy
csábító hatása van az utcán par-
koló gépjármûvekben, látható
helyen hagyott csomagoknak,

táskáknak, pénztárcának, nagy
értékû mûszaki cikknek. Kérjük,
hogy mindig vegyék magukhoz
az ilyen holmit, ha csak rövid
idõre is elhagyják kocsijukat.
Kisebb kockázatot vállal, aki le-
hetõségével élve éjszakára be-
parkol a zárt udvarba.

Nem csak éjszakára, de az es-
ti, sõt a nappali órákban – még
ha otthon is tartózkodnak, ébren
is vannak, akkor is – kulccsal

vagy más módszerrel célszerû
bezárni a kertkaput és a bejárati
ajtót. Ezzel nehezítik az akadály-
talan bejutást, s megelõzik a be-
surranásos lopásokat. Ha nap-
közben eltávoznak otthonukból,
gyõzõdjenek meg a nyílászárók
sértetlenségérõl, s jól zárják be a
kívülrõl nyitható, hozzáférhetõ
ajtót, ablakot. A szomszédok,
családtagok kölcsönösen vigyáz-
ni tudnak a másik portájára is,
kérjék meg egymást erre – fi-
gyeljünk otthonunkra és környe-
zetünkre! Nem jó ómen, ha ott-
hon nagyobb összegû készpénz
vagy ékszer található. Az vala-
hogy mindig kiderül azok szá-
mára, akik a „tuti zsákmányt”
keresik. 

A fent leírtakból már sejthetõ
az az elkövetési magatartás,
hogy a nyitva hagyott kapun, be-
járati ajtón bejutva az elõszobá-
ban (konyhában), verandán hoz-
záférhetõ, akár csak percekre
felügyelet nélkül hagyott értéke-
ket tulajdonítják el az elkövetõk. 

Nagyon fontos lenne, hogy

már gyermekkorban kialakulja-
nak mindenkiben ezek a bizton-
sági mechanizmusok. Ezért for-
dulunk azzal a kéréssel a Gödön
élõ családokhoz, az iskolák pe-
dagógusaihoz, hogy beszélges-
senek a gyerekekkel, a fiatalok-
kal az ilyen és hasonló esetekrõl,
körülményekrõl. Közös érde-
künk, hogy ha bármilyen szokat-
lan eseményt tapasztalnak lakó-
környezetükben, azonnal értesít-

senek bennünket! Kérjük Önö-
ket, minden esetben tegyék ezt
meg. Amikor utólag, napokkal
késõbb, vagy egyáltalán nem ju-
tunk információhoz a megtörtént
esetekrõl, kisebb lesz vagy meg-

szûnik az esélyünk arra, hogy
megtaláljunk bûncselekményt
elkövetõket, hogy minden apró
részadatot összevetve felfedez-
zünk olyan jelenségeket, melyek
birtokában – Önökkel közösen –
megelõzhettünk, megakadályoz-
hattunk volna városunkban kü-
lönbözõ  nemkívánatos esemé-
nyeket. A gödi õrsön nem min-
den esetben tartózkodik intézke-

désre jogosult rendõr. Ilyenkor a
Dunakeszi Rendõrkapitányság-
hoz fordulhatnak. Kérjük, legye-
nek határozottak, s kérdezzék
meg és jegyezzék fel, kinek
mondták el bejelentésüket.

Telefonszámaink: 
107, ingyenesen hívható vezeté-
kes telefonról;
112, ingyenesen hívható mobil
telefonról, és kérjék kapcsolni
a Dunakeszi Rendõrkapitánysá-
got!
Hivatali munkaidõben a 06-27-
345-115 telefonszámot hívhat-
ják. 

GÖD RENDÕRÕRS DOLGOZÓI

Rendõri jótanácsok - biztonságunkért

Az új rendõrõrs Pesti úti fõbejárata

Rendõr vigyázza a fiatalok biztonságos átkelését 

M E G H Í V Ó

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2004.
november 27-én 9 órai kezdettel megrendezésre kerülõ 

Gödi Közbiztonsági Nap
elnevezésû rendezvényünkre.

A rendezvény programjai:
09.00.  Megnyitó

09.30.  Stap-tánc bemutató
10.00. A „Csellengõ” Kisállatmenhely Alapítvány által   

kiírt logópályázat eredményhirdetése 
- a díjakat átadja Csala Zsuzsa színmûvésznõ

10.30. Elõadás a közbiztonságról
11.00. Rövid szünet

11.30. Harcmûvészeti, és önvédelmi bemutató 
-  Shirayan Vajramutthi kungfu iskola tanítványai

12.00. A Göd Városi Polgárõrség által meghirdetett 
„Rajz és fogalmazás pályázat” Eredményhirdetése

A rendezvény helyszíne: József Attila Mûvelõdési Ház, 
nagyterem, 2131 Göd, Pesti út 72.

A programokkal kapcsolatban további részleteket megtudhat
a rendezvény fõszervezõjétõl, Szõke Krisztinától, 

a 06-70-542-9157 telefonszámon.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

TISZTELETTEL:
SZERI MIHÁLY ELNÖK

Szombaton 19.00 órától Városi Magazin
Vasárnap    10.00 órától Városi Matiné, 

gyermekmûsor, mesefilmek
14.00 órától Gödi Filmklub, 
filmek gyûjtõknek

Szerdán     19.00 órától Sportnap – benne az aktuális sportesemények
vetítése felvételrõl: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás stb. 
Minden hónap utolsó csütörtökén élõ közvetítés az önkormányzati testületi
ülésrõl. Szeptember hónaptól kezdõdõen minden bizottsági ülés élõ
közvetítése.
Ismétlések: A környezõ csatornák mûsoraitól függõen – hetente legalább
négy alkalommal.

A Dunakanyar Televízió állandó programjai
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A Göd Városi Polgárõrség 
rajz-, és fogalmazás-pályázatot hirdet

„Helyi közbiztonság”
címmel:

Várjuk rajzaitokat, festményeiteket, 
valamint fogalmazásaitokat. 

A rajzaitokat A4-es méretben készítsétek el!
Beadási határidõ:

2004. november 30-ig

Beadás helye:
Göd Város Polgárõrség
Göd 2131, Pesti út 81.

A borítékra írjátok rá: „Pályázat”

A képekbõl kiállítást szervezünk, 
a legjobb képeket, és fogalmazásokat díjazzuk!

Eredményhírdetés:
2004. december 04. 11 óra

József Attila Mûvelõdési Ház
További információk

Szõke Krisztina: 06-70-541-9157

Anyakönyvi hírek
Elhunyt gödi lakosok:

Pásztory Lászlóné sz. Supka Éva 78 éves
Lázár Józsefné sz. Oláh Juliánna 102 éves
Kovács József 43 éves
Bóka Sándorné sz. Szabó Olga 71 éves
Göbölös Lajos 91 éves
Vörös Andrásné sz. Mihály Gizella 84 éves
Csillag Lászlóné sz. Bagi Mária 60 éves

A hozzátartozók fogadják õszinte részvétünket!

Gödön kötöttek házasságot

Rékai Gábor Csiszér Mónika Zsuzsanna
Krizsovszki Attila András Nyilas Katalin
Varga László Gábor Enyedi Andrea Rita
Vida Balázs Szörényi Mária
Kárpáti Zsolt Olejnyik Szilvia Éva
Krechl Árpád Zoltán Plavecz Andrea

Sok boldogságot kívánunk!

Fogadóórák
Göd, Polgármesteri Hivatalban

Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái:
November 18-án csütörtökön 15-17 óra között

Gödön, a Polgármesteri Hivataban,
December 2-án csütörtökön 13-15 óra között 

Vácott, a Városházán,
December 9-én  csütörtökön 15-17 óra között 

Szõdligeten, a, Polgármesteri Hivatalban,
December 16-án csütörtökön 15-17 óra között

Gödön, a Polgármesteri Hivatalban.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
következõ soros ülésének idõpontja 
november 25-én, csütörtökön lesz.

Köszönetnyilvánítás
A Németh László Általános Iskola 

Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazon támogatóinak, 

akik a 2003. évi jövedelemadó 1 %-át,
összesen 976.784.- Ft-ot felajánlották az alapítvány részére.

A befolyt összeget az iskola udvarának parkosítására, 
számítógépek vásárlására, 

tehetséges tanulók versenyeztetésére, 
táboroztatására fordítottuk.

Göd, 2004. október 20.

BÁNYÁSZ FERENCNÉ LUKÁCS ISTVÁNNÉ

KURATÓRIUMI ELNÖK IGAZGATÓ

2005 áprilisában és októberében
Hajdúszoboszlón kedvezményes
gyógyüdülésre van lehetõség!
Elhelyezés 2-3-4-ágyas szobák-
ban a gyógyfürdõhöz 5 percre,
panziós elhelyezésben. A
szobához fürdõszoba és WC tar-
tozik. Minden szobában mini
jégszekrény és televízió van. Az
ellátás bõséges reggeli és két-
fogásos, meleg vacsora. Az
érkezés és távozás napján ebéd
nincs. A gyógyfürdõ-szolgáltatá-
sokhoz rheumatológus szakor-
vosi beutalót kell vinni, a szol-
gáltatásokért fizetni kell! 2-

ágyas szoba ára reggelivel, vac-
sorával egy hétre az idén 18500
Ft volt, az új árat a tulajdonos
januárban közli, az hozzávetõleg
1000.- Ft-tal lesz drágább.

Jelentkezni lehet Dr. Faragó
Lászlónál: 2131 Göd, Mészáros
L. u. 3. vagy telefon 336-353
(este 8 után). Mivel tavaszra 24
ágyat kötöttünk le, jelentkezési
határidõ az elsõ részlet
befizetésével: 2004. dec. 31.
Elsõbbséget élveznek a gödi
Napos Oldal nyugdíjas klub tag-
jai. 

DR. F. L.

Hajdúszoboszlói 
gyógyüdülés



PPRROOGGRRAAMMOOKK

22KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

2. A költségvetési támogatás fel-
használása

Szervezetünk 2003-ban pályázatá-
val 1.514.000 forint összegû mûkö-
dési támogatást kapott az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi Mi-
nisztériumtól. A pályázati támogatás
felhasználásának határideje 2004. jú-
nius 30-a, az elszámolási határidõ
2004. július 31.

3. A vagyon felhasználásával
kapcsolatok kimutatás

A Szülõszövetség vagyona 1997-
ben vásárolt telefonkészülék (bruttó
érték 79.240 Ft), 2001-ben vásárolt
nyomtató (bruttó érték 33.125 Ft) és
fénymásológép (bruttó érték 212.488
Ft), 2002-ben vásárolt számítógép
(bruttó érték 581.546 Ft).

4. A cél szerinti juttatások kimu-
tatása

2002-ben a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány pályázatán a VII. Szü-
lõfórum megrendezésére 2.900.000
Ft összegû támogatásban részesül-
tünk. Rendezvényünkre pályázatot
nyújtottunk be az Egészségügyi, Szo-
ciális és Családügyi Minisztérium-
hoz -1.500.000 Ft összegû támoga-
tást -, az Oktatási Minisztériumhoz -
500.000 Ft összegû támogatást és a
Gyermek, Ifjúsági és Sportminiszté-
riumhoz - 150.000 Ft összegû támo-
gatást kaptunk. - . - Hollandiából a
Project Magdaleneum 447.176 Ft
összegben támogatta rendezvényün-
ket. Támogatóink voltak a REHAB
Rt, a GYSGY Kft, a Brau Union Sör-
gyár, a Deák Patika, az Orto-tech, a
Bolyki-Med, a Kézenfogva Alapít-
vány, a Bella-Hungária. A támogatá-
sok összegét a Szülõfórum lebonyo-
lításának finanszírozásához használ-
tuk fel. - . -  Heves megyei támogató-
ink a megyében élõ halmozottan sé-
rült gyermekek Mikulás ünnepségét
és a családok 2004. évi nyaralását tá-
mogatták 135.000 Ft összegben.

5. A központi költségvetési
szervtõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormány-
zattól, a kisebbségi települési ön-
kormányzattól, a települési önkor-
mányzatok társulásától és mind-

ezek szerveitõl kapott támogatás
mértéke. A fent felsorolt szervektõl
a Szülõszövetség 2003-ben támoga-
tásban nem részesült.

6. A közhasznú szervezet vezetõ
tisztségviselõinek nyújtott juttatá-
sok értéke, illetve összege

A kiemelkedõen közhasznú szer-
vezet vezetõ tisztségviselõi részére
kifizetett bér, megbízási díj és azok
közterheinek összege 1.233.278 fo-
rint volt. 

7. A közhasznú tevékenységrõl
szóló rövid tartalmi beszámoló

Szövetségünk a vállalt célok érde-
kében évente egy alkalommal orszá-
gos, nemzetközi rendezvényt – un.
Szülõfórumot - szervez.  - . -   2003.
június 19-22-én Felsõtárkányban, a
Park Hotel Táltosban rendeztük
meg a VII. Szülõfórumot.  - . - A
„Minõségibb életet a halmozottan
sérülteknek” címmel megtartott kon-
ferencián 82 család vett részt.  - . -
Augusztus és szeptember hónapok-
ban megtartottuk részközgyûlésein-
ket Egerben, Hódmezõvásárhelyen,
Nyíregyházán, Debrecenben, Buda-
pesten, Gödön, Székesfehérváron,
Gyõrben és Mosonmagyaróváron.
Közben családlátogatást tartottunk
és környezettanulmányt végeztünk.
- . - 2003. végén elkezdõdött a szer-
vezet letagozódása. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében jött létre
az elsõ megyei Szülõszövetség.  - . -
2003-ben három alkalommal jelent
meg „Hírlevelünk”.   - . - Jogsza-
bályi kötelezettségnek is eleget te-
szünk, amikor megjelentetjük a köz-
hasznúsági jelentést és köszönetet
mondunk támogatóinknak a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlá-
sáért.  - . - Az Egészségügyi, Szociá-
lis és Családügyi Minisztériumhoz
tartozó Országos Fogyatékosügyi
Tanács mellett mûködõ civil mûhely
Csereklye Györgyit delegálta az
OFT-be. 

(A HSSZ Gödön bejegyzett szer-
vezet!)

CSEREKLYE GYÖRGYI S.K.
ELNÖK

1. Számviteli beszámoló 
Bevételek (forint) Költségek (forint)
Nyitó pénzkészlet – 2003.01.01. Mûködési költségek

1.228.287 8.116.738
Támogatások 7.947.676 Bankköltség 65.857
Bankkamatok 38.838 Költségek összesen:

8.182.595
Tagdíj befizetés 
+ költségtérítés 186.790 Záró pénzkészlet 2003.12.31.

1.609.882
SZJA 1 %-a 390.886 Bankszámla egyenlege

1.604.185
Bevételek össz.: 8.564.190 Pénztár 5.697

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége 
2003. év

November 13-án szombaton 
9.30-tól 12.00 óráig
az Ady klubban 
(Kálmán utca 13.)

AZ OTTHON SEGÍTÜNK
SZOLGÁLAT

nyílt napot tart és bemutatkozik.
Közben gyerekeknek 

foglalkoztató!
* * *

November 13-án  szombaton 9.00
órától 13.00 óráig

a JAMH épülete elõtt
és a nagyteremben

GYERMEKRUHABÖRZE
* * *

November 16-án kedden 
19.00 órakor

az alsógödi katolikus templom
közösségi házában: 

ASZAKÁCS-KERTBE 
TERVEZETT EGYHÁZI 

ISKOLAÉPÍTÉSE
lakossági fórum

* * *
November 19-én pénteken 

7.30-kor 
az alsógödi Szt. István

Templomban 
PIARISTADIÁKMISE

majd November 19-én pénteken 
9- 13 óráig a piarista iskolában

N YÍ LT N AP
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ

8. osztályos fiút, általános iskolai
végzõs osztályt, szülõket, bárkit, 

aki kíváncsi iskolánkra!
Piarista Szakiskola, Gimnázium és

Kollégium
2131 Göd, Jávorka u. 18., 
telefon: 06-27-345-167, 

www.g-piar.hu
* * *

November 20-án szombaton 
15.00 és 22.00 óra között

a József Attila Mûvelõdési Házban
KERTBARÁTOK 
KATALIN-BÁLJA

* * *
November 20-án szombaton

17.00 órakor 
az Olajfa Mûvészházban

Horváth Imre
ANNUNCIÁCIÓ 

–  ANGYALI ÜDVÖZLET
– AZENÉBEN

címû elõadása; belépõ: 500.- Ft
* * *

November 21-én vasárnap 
9.30-tól 

Nagymaros-Törökmezõ-Zebegény
Belépés családostul 

program - Gyalogtúra
Gyülekezõ: 9.45-10.00 között 
a nagymarosi vasútállomáson

* * * 
November 26-án pénteken
17.00 órakor a JAMH-ban

GÖDI FELVIDÉKIEK KÖRE 
találkozó és elõadás

Ahatáron túl élõ magyarok kettõs 
állampolgársága

November 27-én szombaton
9.00 és 17.00 óra között 

a JAMH-ban
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Adventi-koszorú készítése

* * *
November 27-én szombaton

15.00 órakor 
az Ady Klubban

HAGYOMÁNYTEREMTÕ
KLUB ÖSSZEJÖVETELE

* * *
December 1-én szerdán

17.00 órakor 
az Olajfa Mûvészházban

KIÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁGI

SZERZETESRENDEK
MUNKÁIBÓL

Megnyitja: Dr. Beer Miklós
megyéspüspök és

P. Szabó Kristóf OCD kármelita
novícius magiszter

Belépõ nincs!
* * *

December 4-én szombaton
8.00 órától 

a Piarista Szakiskola Gimnázium
és Kollégium területén,

Göd, Jávorka u. 18
Belépés családostul 

program -
Amatõr asztalitenisz verseny

és családi nap
* * *

December 8-án szerdán 
14.00 órától 

a JAMH-ban
NAPOS OLDALNYUGDÍJAS

KLUB KARÁCSONYI 
ÖSSZEJÖVETELE

* * *
December 10-11-12. 

péntek-szombat-vasárnap 
a JAMH-ban 

KARÁCSONYI ÉBREDÉS
rendezvénysorozat – 
lsd. külön szórólapon!

Érdeklõdi: Göd, Pesti út 72., 
telefon: 06-27-532-160, 

jamh@freemail.hu
* * *

December 11-én szombaton 
18.00 órakor 

az alsógödi Szent István
Templomban

KARÁCSONYI KONCERT
Ifj. Szotyori Nagy Gábor – orgona,

Reptsik Anna – szavalat, 
Göd Város Vegyeskara

* * *
Decemberben 

az Olajfa Mûvészházban
EPERJES KÁROLY

ELÕADÓESTJE
Az idõpontról érdeklõdhetnek 
telefonon – 06-70-366-3598  

–  vagy a 
Göd, Pesti út 42/A. 

és az 
olajfa@vnet.hu 

címen!
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KÖSZÖNET AZ SZJA 1 %-OS FELAJÁNLÁSÁÉRT
A Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége köszönetet mond mindazoknak az adófizetõknek, akik segítették szervezetünket személyi
jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásával. Szervezetünk javára felajánlott 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ának összege 390.886
forint volt. Az SZJA 1-%-ának összegét kiadványaink elkészítésére, nyomtatásra, információs anyag fénymásolására, postázásra,
részközgyûlések lebonyolítására használtuk fel. Köszönjük segítségüket.

Kérjük, hogy a jövõben is gondoljanak a családban nevelt halmozottan sérült gyermekekre, fiatalokra, amikor a személyi jövedelemadó
1 %-ának felajánlásáról döntenek!
Köszönettel és tisztelettel: 

CSEREKLYE GYÖRGYI ELNÖK

Alsó tagozat
Rajz: Fotók:
1. Galaczek Tímea 1. Osztrovszki Viktória
2. Sisa Nikoletta 2. Patek Erika
3. Farkas Lilla,  Kemerczei András 3. Csiki Boróka

Felsõ tagozat
Kutyák: Macskák:
1. Frei Krisztina 1.  Németh Nikoletta
2. Juhász Anita 2.  Kozák Nikoletta
3. Káldi Alexandra 3.  Sulyok Zsófia

Vegyes: Különdíj:
1. Petõcz László Petró Lilla és Bettina
2. Juhász Orsolya Csellengõ különdíj:
3. Oláh Richárd Kurucz Brigitta

„Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra, egyetlen leszek a szá-
modra és te is egyetlen leszel az én számomra. Ha megszelídítesz,
megfényesednék tõle az életem.”                       

A. de Saint-Exupéry

Állatok Világnapja 
– gödi eseménnyel

A „Csellengõk” Kisállatmenhely
Alapítvány  rajz- és fotópályázatot
írt ki  gyerekeknek, 16 éves korig
„Én és a kedvenc háziállatom”
címmel. A fõ szponzor a Gaia Ál-
latvédõ Klub volt. A képeket a
JAMH-ban kiállítottuk, s a legjobb
képeket díjaztuk. Eredményhirde-
tésre az Állatok világnapja rendez-
vény keretében, a József Attila Mû-
velõdési Házban került sor 2004.
október 9-én délelõtt, a József Atti-
la Mûvelõdési Ház galériájában.
Sándor István, városunk polgár-
mestere ünnepélyes keretek között
nyitotta meg a rendezvényt, s kö-
szöntve a lelkes és állatszeretõ fia-
talokat. Ezután átadta a - gyerme-
keknek meghirdetett rajz és fotópá-

lyázat nyerteseinek járó oklevele-
ket, és ajándékokat.

A délelõtt folyamán bemutatko-
zott a „Csellengõk” Alapítvány, is-
mertettük a gödi állatmenhelyre vo-
natkozó terveket. A felelõsségteljes
állattartásra, a gyerekek arra való
nevelésére hívta fel a figyelmet az
egyik elõadó. Állatorvos válaszolt
az állattartással kapcsolatos kérdé-
sekre. Ismerkedhettek az érintettek a
hobbiállatok tartására vonatkozó eu-
rópai uniós követelményekkel. A
gyerekeket játékprogram várta – ál-
latsimogatás, rajzolás – s a helyszí-
nen kutyák és cicák is örökbefoga-
dókra vártak. Minden résztvevõt
emlékplakettel, valamint jelképes
ajándékkal jutalmaztunk. 

Nyerteseink voltak:

A gyerekek képeit még két hétig
megtekinthették az érdeklõdõk a
Mûvelõdési Házban, majd egy
vándorkiállítás keretében Fóton,
a Gesztenyés óvodában láthatók.
Köszönjük a segítséget, vala-
mint a felajánlásokat Göd Város
Önkormányzatának, a József At-
tila Mûvelõdési Ház dolgozói-
nak, a Family élelmiszer üzlet-
nek, a Firka papír-írószer bolt-
nak, a Nelli könyvesboltnak, a

Nestlé-Purina Rt.-nek, a Macs-
kamániának és a Kutyaújságnak,
a Master Food Kft.-nek, s min-
den kedves állatbarátnak.
További információk: „Csellen-
gõ” Kisállatmenhely Alapít-
vány: 06-20-421-1229

„CSELLENGÕ” 
KISÁLLATMENHELY

ALAPÍTVÁNY

GAIA ÁLLATVÉDÕ KLUB

Mélységesen felháborít októberi
„cikkében” (20. old.) azon lenézõ
álláspontja, miszerint a kelet-ázsi-
aiak nem tagjai az Európai Unió-
nak, és ezért képesek a bivalyokkal
fürdõzni. Ugyanis Ázsiában a für-
dõkultúra mintegy 5000 éves, nem
úgy, mint Európában, ahol is a
1800-as évek közepéig általában
még a higiénés szabályok alapjait
sem tartották be.

A kutyákról írtakra reagálva tá-
jékoztatom, hogy a kutya biológia-
ilag „úgy van kitalálva”, hogy kép-
telen a „vízbe végezni a dolgát”,
nem úgy, mint az emberek. Tehát
nem a kutyáktól kell félteni a folyók
tisztaságát, hanem az emberektõl! 

Nem tudom, hogy az önkor-
mányzat kijelölt e kutyasétáltatót
bárhol a “városban”?. Nyilván a

„leaszfaltozott utcák” mellet, hogy
még csak véletlenül se zavarjuk a
beton- és aszfaltszállító jármûve-
ket. Abban Önnek mindenestre iga-
za van, hogy a kutyapiszkot szedjük
össze! És utána? Merthogy magam
Gödön még nem találkoztam utcai
szemetessel.

Amennyiben Õn, illetve gyerekei
a Dunában (gondolva, hogy a csa-
torna-kivezetõk nyilván tiszta vízzel
táplálják a folyót!) – fürdenek, ah-
hoz csak „gratulálni” tudok. 

Én azt gondolom, nem kellene
ezt a témát környezetvédelmi szem-
pontból feszegetni. Magam egyéb-
ként természetvédelmi õrszolgálat-
nál is dolgozom, tehát nem a hírek-
bõl értesülök az ilyen és hasonló
környezeti problémákról.

Üdvözlettel: Újvári Lajos

Olvasói levél Dr. Kölcsei Ferenc úr részére

Tisztelt Uram!

LOGÓPÁLYÁZAT
Pályázatot hirdetünk az Állatok világnapja alkalmából :

Keressük a ’Csellengõ’ Kisállatmenhely Alapítvány új logóját, 
egyszerû, kedves állatfigurát, mely az alapítványt fémjelezné!
A beadott terveket kiállítjuk, és a legötletesebbeket díjazzuk! 

Pályázati feltételek: -  színes, vagy fekete-fehér rajz
- maximum A4 méret

A tervek beadási határideje:  2004. november 30. 
A pályamûveket várjuk:

GAIA Állatvédõ Klub, 2131 Göd Alkotmány u. 6.
Eredményhirdetés:  2004. december. 04-én 10 órakor 

a József Attila Mûvelõdési Házban
További információk: 

„Csellengõ” Kisállatmenhely Alapítvány: 06-20-421-1229 
GAIA Állatvédõ Klub: 06-70-541-9157
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Olvasói levelet kapott a szerkesztõség a
mellékletének, a Sándor István polgár-
mesterhez címzett levél másolatának
közlését kérve. Tartalmát tekintve való-
ban igen közérdekû és aktuális a két és
fél oldal. Írójuk kérdéseket fogalmaz
meg benne a csatornázás aktuális, a la-
kosságot érintõ körülményeivel kapcso-
latban. Afeltett kérdésekre a levélíró ter-
mészetesen a polgármestertõl várja a vá-
laszt – feltételezem, hogy annak közzété-
telére is számítva. 

A megkeresésben van viszont egy
olyan felhang, amelyet nem hagyhatok
említés nélkül. Épp az a szemlélet tükrö-
zõdik belõle, mint a múltkori „Tûzgyúj-
tás, szemétégetés” témájú olvasói levél-
bõl. A levélíró kifogásol valamilyen je-
lenséget, történést, szokást, emberi mu-
lasztást, amit aztán mintegy az újságon
kér számon, miközben Õ is mulasztást,
pontatlanságot, esetleg udvariatlanságot
követ el. Pedig akkor a számonkérés
nem lehet jogos, és a számonkérõ sze-
mélye sem hiteles.

A Gödi Körkép nem az önkormány-
zat hivatalos kiadványa, mint írja a fel-
adó (az egy közlönyszerû kiadvány len-
ne), hanem „Göd város polgárainak és
Önkormányzatának lapja”.   Egy üzleti
vállalkozás keretében jön létre, melyhez

a fedezet egy részét, kikötött feltételek
mellett, pályázaton elnyerve, a megbí-
zást a polgárok által megválasztott kép-
viselõk testülete által odaítélve kapta
meg a Gödi Körképet 2004 februárja óta
készítõ felelõs kiadó és a fõszerkesztõ.
Az impresszumban azt is olvashatják,
hogy: „A Gödi Körkép – a sajtónyilvá-
nosság szellemében – azon írásokat is
közli, melyek tartalmával nem azonosul
a szerkesztõség.” Ezt úgy értjük, hogy
bárki bármilyen véleményének felületet,
nyilvánosságot adunk, ha az leközölhe-
tõen van megfogalmazva (segítünk a
megfogalmazásban is, ha szükséges).
Azt azonban kérjük, ne tõlünk várják
a kedves olvasók, hogy mások – akár
hivatali-, akár magánszemélyek –
múltbeli vagy jelenlegi feladatait mi,
újságot írók oldjuk meg! 

Jó lenne, ha egyeztetni lehetne a le-
vélírókkal, vagy félreértéseket is tisztáz-
hatnánk, mielõtt egy levél megjelenik. A
telefonszámot kérjük szépen megadni,
hogy egyeztethessünk. Várjuk írásban
arra vonatkozó jelzéseiket is, hogy rend-
szeresen kik és hol nem kapják meg a
Gödi Körképet. Kérjük, írják oda, me-
lyik postához tartoznak és ki a kézbesítõ-
jük. Tájékoztatom az Olvasókat, hogy az
Önkormányzattal való szerzõdésünk
szerint 6000 lappéldány készül, 200 db-
ot beadunk a Polgármesteri Hivatalba, a
mûvelõdési házakba, a Városi Könyvtár-
ba. E helyekrõl pótolhatják, ha nem kap-
ják meg a küldeményt. 2900-2900 db új-
ságot adunk le Alsó- és Felsõgödön, da-
rabonként 5.50,- Ft-ot fizet ki (számla el-
lenében) a Kiadó a családokhoz való
kézbesítésért. Aki a Postáról több dara-
bot elvisz (nem csak az elmaradt kézbe-
sítést pótolva), az másokat foszt meg a
laptól. Õszintén remélem, hogy az Önök
segítségével az állandó kézbesítési gon-
dok mielõbb megoldódnak, és a sok pa-
nasz végre megszûnik. Továbbra is vár-
juk leveleiket! 

KISS-KÁSA ÉVA FÕSZERKESZTÕ

Levelezünk
Csatorna, égetés és társai – felelõsség, hitelesség

Az „ellesett” avarégetés

Október 4-én közös sportnapot tar-
tott a település két óvodája az 5-6
éves gyermekeknek. A rendezvényt
anyagilag és a helyszín biztosítása
által is támogatta a Sport Bizottság.
Lehetõséget kaptunk, hogy a
Dunapart üdülõ gyönyörû környeze-
tében lévõ udvart és sportlétesítmé-
nyeket ezen a napon az óvodások
vegyék birtokukba. 

Verõfényes napsütés és kellemes
idõ! Ez már önmagában is jó kedvre
derítette a 230 kisgyereket, a peda-
gógusokat, és a dajka néniket, s ösz-
tönzõ volt a mozgásban gazdag idõ
eltöltésére. A játékok összeállításá-
ban koordinátorunk volt Editke, a
gyógytornász néni, a berendezésben,
az állomások felügyeletében pedig
az óvónénik. Sportnapunkon végig

velünk volt Mudri József sportbi-
zottsági elnök, s mindenben segített
nekünk.

Meglepetés volt a gyerekeknek a
Kölyökidõ Alapítvány által biztosí-
tott ugrálóvár (melyhez pályázat út-
ján jutottunk), és elektromos kismo-
torok használata. Az egészséges élet-
mód keretében meghirdetett sport-
nap végén a gyerekek gyümölcsöt,
gyümölcslét, zöldséget stb. kaptak, s
jóízûen falatoztak a sportolás után.

Köszönjük ezt a lehetõséget Göd
Város Önkormányzatának, a Sport
Bizottságnak, az üdülõvezetõnek és
minden kollégának, akik fáradhatat-
lanul sportoltak együtt a gyerekek-
kel.                 FESZLER GÉZÁNÉ ÉS

KARASZEK ERNÕNÉ

ÓVODAVEZETÕK

Óvodás sportnap 2004
Belépés családostul programok

Gyalogtúra: 2004. november 21. vasárnap
Nagymaros-Törökmezõ-Zebegény

Gyülekezõ: 9.45-10.00 között a nagymarosi vasútállomáson. Atúrát követõen te-
ázás, forralt borozás, beszélgetés közben ismerkedhetünk meg egymással, a
zebegényiekkel. Hideg élelmet, italt mindenki hozzon magával!

* * *
Amatõr asztalitenisz verseny: 2004. december 4. szombat, 
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, 
2131 Göd, Jávorka u. 18.
Gyülekezõ: 8.00 órától az iskolában. Nevezés: 8-9.00 óra között a helyszínen.
Versenyek: 9.00: Férfi egyéni, 11.00: Nõi, gyermek és ifjúsági lány, fiú egyéni.
Ebédszünet: 13.00-13.30-ig. Ebédrendelés a reggeli nevezéskor- ebéd ára: 400 Ft
Versenyek: 14.00: egyéni küzdelmek folytatása, helyosztók, döntõk, 15.00:
családi forgó játék
Nevezési díj: 200 Ft/fõ  -  nagycsaládosoknak: 100 Ft/fõ.
Díjazás: I-III. helyezettek érmet, tárgyjutalmat kapnak - a részt vevõ családok
között ajándékokat sorsolunk ki.
Egyéb programok egész nap: gyerekfilmek, kézmûves foglalkozás, bio-ételek
bemutatója.

Mindenki láthatja, hogy megkezdõdött a
Németh László Iskola udvarán a régen
várt tornacsarnok építése. Megvalósul
gyermekeink kulturált testnevelési lehe-
tõsége, valamint ezzel párhuzamosan
Göd sportjának a megfelelõ színvonalra
emelése. Ezért kérjük, vásároljon téglaje-
gyet 1000, 5.000, 10.000, 50.000,
.100.000 Ft értékben. A téglajegyek vá-
sárlásához a csekk beszerezhetõ:
Polymix Kft. Rákóczi u. 103., Athos Pub

Duna út 1/b, Németh László Á. I.
Bagócsi Sándor testnevelõ tanárnál, Pol-
gármesteri Hivatal titkársága, Gödi SE
labdarúgó pálya büfé, Belga sörház, Pes-
ti út 72, Postahivatal, Pesti út 70., Gyuri-
ka BT. Hentesbolt, MI & LA Húsbolt,
Rákóczi út 15., valamint a Gödi SE bár-
melyik szakosztályvezetõjénél.
A befolyt összegbõl az új sportcsarnok
belsõ berendezésének sporteszközeit kí-
vánják megvásárolni. 

Mérsékelt õszi teljesítmény
A fiatalok beépülése még várat magára

Göd SE labdarúgói Halásztelek csapatát
fogadták. Az elsõ félidõ utolsó percében
Kekecs  szerzett elõnyt csapatának, de a
szünet után a vendégek kiegyenlítettek.
Mudri Józseffel beszélgetek a pálya
szélén, arca nem a legvidámabb:
- Úgy néz ki, hogy csapatunk a 8-10.
hely környékén fog végezni. A
meghatározó emberek gyengébb teljesít-
ménye rányomja bélyegét az elmúlt
hetek szereplésére. Az utolsó négy
mérkõzésen csak négy pontot gyûjtöttek
be a fiúk.  Az ifi csapatunk is az utolsó
két mérkõzésen kikapott és még gólt
sem lõtt, talán mert pár jó képességû
ifjúsági játékosnak az elsõ csapatban kell
szerepelnie és így hiányoznak a csapat-

ból… Még két mérkõzésük van a Pest
megyei II. osztályú bajnokságban és a
fiúk pihenõre térhetnek, egy biztos
tavasszal eredményesebbnek kell
lennünk ahhoz, hogy az elsõ hatban bent
lehessünk. Az öregfiúk menetelnek, csak
egy döntetlen rontja eddigi siker-
sorozatukat.  Szõd ellen 1 – 0-ra
vezettünk, számtalan gólhelyzet maradt
ki és az utolsó öt percben egyenlítettek
ki.
Eredmények: Pest megyei II. osztály.
Göd – Dunakeszi Kinizsi 2 – 0 (Kiss,
Horváth), 
Göd – Erdõkertes 1 – 3 (Csuka), Göd –
Érd 0 – 3, Göd – Halásztelek 1 – 1
(Kekecs)                                  SOLYMOSI

Három kitûnõség az NB I-bõl
Lányaink sikere a Magyar Kupában

Gödi kézilabdás lányok NB I/B-ben két
nagy sikert értek el – mondta Schütt István
szakosztályvezetõ. - Bõcs ellen nyertünk és
Magyar Kupában Balassagyarmaton 24 –
22-re gyõzött a csapat, így bejutott a legjobb
huszonnyolcba. Az ifisták Bugyin nyertek
26 – 21-re és így õk is a legjobb huszon-
nyolcba jutottak. Örömmel mondhatom el,
hogy FTC-vel jó a kapcsolatunk, Kresoja
Dragida profi játékost ingyen megkaptuk,
aki a csapat erõssége lett. Felvettük a kap-
csolatot az NB I-es Vác csapatával és onnan
kettõs játékengedéllyel nálunk is szerepel-
het Mayer Emilia és Tóth Kinga.

Eredmények: Salgótarján – Gödi SE 24

-2 4 (12 – 13) Gd.: Nagy K , Kresoja , Baksa
5-5-5, Orosz 3, Gór Nagy, Némethné 2-2,
Balázsovits, Füri 1-1. 

Miskolc – Gödi SE 27 – 27 (12 -11) Gd.:
Gor Nagy 10,  Baksa 8, Nagy K 5,  Orosz
3, Orszánczky 1.  

Bõcs – Gödi SE 30 – 34 (17 – 15)  Gd.:
Orosz 8,  Baksa 7, Gór Nagy 6, Nagy K,
Tóth 4-4, Kresoja 3, Némethné, Balázsovits
1-1. 

November 14-én  17.30-kor a dunakeszi
Sportcsarnokban  kerül megrendezésre
Göd – Mátészalka NB I/B mérkõzés, mely-
re szeretettel várjuk a szurkolókat. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Téglajegy a sportcsarnok javára
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A szobába lépve a magyar kajak-kenu sportág világra
szóló diadalait tanúsító érem- és fotógyûjtemény tárul-
kozik elénk. Nagyszerû sportemberek, államférfiak tár-
saságában köszönnek ránk. Avitrinben a magyar bajno-
ki címek mellett ott sorakoznak a világ- és Európa baj-
noki gyõzelmek fényesen csillogó aranyérmei. Fõhe-
lyen három olimpiai arányérem pompázatos látványa.
Sydneyben két arannyal „jutalmazta” a sors a magyar fi-
úk gigászi küzdelmét. Athénban már-már arcpirító fö-
lénnyel hagyták állva a világ élmezõnyét. Egy világ-
klasszis sportember pályafutása képekben és érmekben.
Vendéglátóm a háromszoros olimpiai bajnok,
Kammerer Zoltán, akit – csapattársaival együtt – a köz-
társasági elnök négy éve a Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjével, a K4-es athéni gyõzelme után Kö-
zépkereszttel tüntetett ki. A lenyûgözõ éremgyûjte-
mény- és dicsõséglista október 23-án újabb két kitünte-
téssel gazdagodott: Göd és Gyõr is Díszpolgári címet
adományozott sportsikerei elismeréseként Kammerer
Zoltánnak.

– A csúcsok csúcsán jársz. Huszonhat éves fiatalem-
berként hogyan lehet mindezt feldolgozni?- kérdezem
vendéglátómtól.

– Ez az ereklye szoba, ahol ülünk, szeretek itt elmél-
kedni, s néha – nem tagadom – ámulok saját magam tel-
jesítményén. Sokszor „kívülállóként” nézem, hogy ki
lehet ez a sportoló, akirõl ennyit írnak, s ennyi mindent
megnyert. Valójában egy vagyok a hétköznapi emberek
közül, nem érzem magam csúcson. Én mindig azt mon-
dom; a jelen csak csúcsközeli állapot lehet, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Talán majd hatvan
éves koromban már meg tudom mondani, hogy melyik
nap, melyik eredmény jelentette a csúcsot. Egy biztos,
hogy jobban érzem magam most, mint négy éve. Hogy
lehet feldolgozni? Szinte nincs rá idõ, hiszen messze
még a végállomás. Ez egy megálló, ahol nagyon sokan
örülnek sikereinknek. Az emberek boldogsága, szerete-
te örömmel telt el. Miközben fogadom a sportbarátok
gratulációját, már Pekingre gondolok. 

– Mindent megnyertél, mégis érzem, hogy elszántsá-
god acélosabb, mint bármikor. Mi motivál téged?

– Sydneyben a rajt elõtt azt mondtam; Ez az a pilla-
nat, aminél jobb lehetõségem soha nem lesz. Úgy érez-
tem, hogy ott állok életem vissza nem térõ nagy lehetõ-
sége elõtt. Ha elég bátor vagyok,  megcsinálom. Tud-
tam, ha Sydneyben nem nyerünk, az nagy csalódás len-
ne. Nagyon jó csapatunk volt, a mezõnyhöz képest is
nagyon erõsek voltunk. Sikerült nyerni. Kétszer is. Ha-
zajöttem, és azt mondtam; két-három hónapot szeretnék
pihenni, hogy a következõ olimpián is ott lehessek. Le-
hetõleg érmet szerezni. S aztán evés közben megjött az
étvágy… Noha idén januárban még azt mondtam, hogy
csak jussak ki valahogy Athénba. Bizakodtam, hogy én
fogom vezérelni a kajak négyest, s egy érmet minden-
képpen nyerünk. Amikor pedig túl voltunk egy meg-

gyõzõ futamon, már azt mondtam; meg kéne nyerni.
Milyen szép lenne. Akkor játszottam el elõször az athé-
ni gyõzelem gondolatával. Alig bírtam komolyan
venni… mindig elhessegettem. Aztán mégis sikerült!
Most megint azt mondom, hogy szeretnék Pekingbe ki-
jutni, és legalább egy bronzérmet nyerni. De azért…

– Sydneyben kivívott gyõzelmetek athéni megvédése
azt jelzi a világnak, hogy nagyon együtt van ez a négyes.
Ti vagytok a legjobbak. A példák azt bizonyítják, hogy
sorsdöntõ pillanatokban legyõzhetetlenek vagytok…
Egyedül az évek múlása kezdheti ki az aranynégyest. 

– Világversenyen az athéni gyõzelmünk volt a legsi-
mább. Négy éve úgy tudtunk nyerni, hogy fizikálisan az
egész mezõnynél jobbak voltunk. Az olimpiák bölcsõ-
jében mindennél jobban akartuk a gyõzelmet. Ma már
érettebbek, tudatosabbak vagyunk, jóval több bennünk
az alázat. Sydneyben kicsit dacosabbak voltunk, olyan
ki, ha nem én típus. A nyáron nem kellett békekötésrõl
beszélni, mindenki tudta, hogy mirõl van szó, mit kell
tennie. Kõkeményen edzettünk, és éreztük hatását, egy-
re jobban ment a hajó, vitte magával a lendület. Hogy ez
a lendület meddig tart, meddig repít bennünket együtt,
nem tudom. Hori (Horváth Gábor. A szerk.) a legidõ-
sebb köztünk, a maga 33 évével. Én is „öregezem”, de
õ fiatalnak érzi magát, még két évig mindenképpen sze-
retne kajakozni. Gabinak az idén már egy kicsit nehezen
ment, csak egyszer volt csúcsformában, méghozzá az
olimpiai döntõben. Talán ebben a korban, egy évben
már csak egyszer tudunk menni egy nagyot. Ezt nem tu-
dom, még soha nem voltam 33 éves. De bízom benne,
hogy jövõre, meg azután még kihoz magából egy csúcs-
formát, és nem azon mesterkedek, hogy változtassak a
világverõ négyesen.

– Elõbb-utóbb a kérdést nem lehet megkerülni, hi-
szen az évek repülnek…Gondolom a pekingi olimpiára
készülve is leginkább a négyesre koncentrálsz?

– Mindenképpen, méghozzá úgy, hogy maradjak
vczérevezõs, mert akkor én leszek az egyetlen a világon,
aki tíz éven keresztül, minden világversenyen (EB-n,
olimpián) ugyanabban a beülõben kajakozik. Hogy a
csapat tagjai cserélõdhetnek? Meglehet. Persze vannak
gondolataim, hogy mi van, ha abbahagyja Horváth,
Storcz vagy Vereckei. Azt hiszem, akkor kerülhetnek
képbe az utánpótlás tagjai, akik nagyon jók. ’Hál isten-
nek, nagy szerencsém van, ’78-as vagyok, körülöttem
nem nagyon vannak. A jóval fiatalabb, a nyolcvanhár-
mas korosztály tagjai jönnek a következõ hullámban.
Amikor õk 26 évesek lesznek, akkor én még mindig
csak a harmincas éveim elején járok. És remélem, még
akkor is tudok kajakozni.

– Amilyen lelkesedéssel, átéléssel beszélsz róla, min-
den bizonnyal ott leszel az éremesélyesek között. De hát
te nemcsak beszélsz, hanem cselekszel is. A napokban
futottad végig a Bécs-Budapest maratont, ott vagy a
Göd kupa versenyein. Tudom, hogy jégkorongozol,
úszol, futsz a téli hónapokban. A sport nagykövete vagy.
Mindent megnyertél, mégis hajtod magad. Miért ez sok
„szenvedés”?

– Nagyon sokat edzünk, mindig megfogadjuk, hogy
többet már nem. De mégsem gondolok rá, hogy mást
csinálhatnék. Lehetnék edzõ, esetleg testnevelõ tanár,
vállalkozhatnék, jönnék-mennék, kevesebb energiával
is kereshetnék pénz. De nem, a sport, ez az életforma tel-
jesen „megfertõzött”, függõséget okozott. Ha valaki ezt
megkóstolja, s minél több idõt eltölt ebben a közegben,
rájön, hogy ezt akarja csinálni. Kemény munka, de
megéri. Tizenhét éve kajakozom. Tíz éve elindult vala-
mi, ifiként megnyertem elsõ világbajnoki címemet Hol-
landiában. Kilencvennégyben 16 éves voltam…, s ak-
kor elindult egy film, ami megy, megy, megy. Pillanatok
alatt elrepült ez a tíz év, és mégis úgy érzem, hogy a film

háromnegyedénél járok. Tudom már, hogy nincs sok
hátra, egyre inkább foggal-körömmel ragaszkodom
hozzá, kapaszkodom a fotelbe, hogy még, még, még,
tovább tartson a film...

– A vágyak nem tesznek görcsössé?
– Nem. De belátom, hogy soha az életben nem lesz

ilyen jó dolgom. Mégiscsak azt csinálom, amit szeretek,
amit élvezek, amit tudok. Három aranyérem után senki
nem mondhatja, ha negyedik-ötödik leszek, hogy mit
akar ez még? Nem vagyok munkamániás, de én ezt sze-
retem. Azt mondják õstehetség vagyok. Lehet. De sze-
rencsém is van, mert mindig megtaláltam a jó edzõt. Ti-
zenhét év alatt három edzõt „fogyasztottam” el, õk min-
dig kihozták belõlem a jó eredményt. 

– Az edzõkön kívül kinek köszönheted még azt, hogy
a világ tetejérõl nézhetsz körbe?

– Mindenekelõtt szüleimnek, akik megadták a spor-
tolás lehetõséget. Sok osztálytársam nem sportolhatott,
mert a szüleik azt mondták: Kisfiam, a Duna nagyon ve-
szélyes. Télen hideg van, megfázol, nyáron meleg
van… Tíz éves koromban rám bízták, hogy mit sportol-
jak… Napjainkban pedig már az én családomnak, kisfi-
am édesanyjának, Gergõnek, aki az után született, hogy
Sydneyben kétszeres olimpiai bajnok lettem. Most
hároméves… A nyugodt családi légkör beletartozik a
kiegyensúlyozott hétköznapokba, melyet csak velük
együtt tudok elképzelni. Család. Olyan, mint egy karos-
szék, bármikor beleülhetsz, jóban, rosszban, és megpi-
henhetsz. Ez az én otthonom, az én hazám. 

– És szûkebb pátriád Göd. Az ’56-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezõ városi ünnepségen Sándor
István polgármester adta át a Díszpolgári címet a kép-
viselõ-testület nevében. Láthatóan megérintett az elis-
merés…

– Igen. Nagyon megható pillanat volt. A Díszpolgári
cím számomra a legkedvesebb elismerés, Göncz Ár-
páddal, Wigner Jenõ Nobel-díjas fizikussal említenek
együtt. Szinte testvérükként, gyermekükként szeretnek
a gödiek. Közülük való vagyok, érzik, olyan vagyok,
mint õk... Ilyen csodálatos alkalmakkor mindig eszem-
be jut a ’88-as szöuli olimpia. Tízéves kissrácként ültem
a tévé elõtt. Késõ este volt, halkan szólhatott a készülék,
amikor a csöndet széthasította egy távoli boldog hang:
Gyere, gyereee, gyereee kislány! Egerszegi Krisztina
gyõzelmét kiáltotta világgá Vitray Tamás. Ez az õ olim-
piája volt. Akkor arról álmodoztam, ha egyszer megad-
ná az ég, hogy ott lehetnék egy olimpián és Vitray Ta-
más így „kiáltaná”, az éterbe bajnoki gyõzelmemet, én
lennék a legboldogabb ember a világon. S eltelt nyolc
év, ott voltam az olimpián. Eltelt tizenkét év, kétszer áll-
hattam fel a dobogó tetejére, s aztán idén augusztusban
megnyertem a harmadik aranyérmet is. S mindhármat
Vitray Tamás közvetítette…

(vetési)

A sportfüggõ díszpolgár
Három aranyérem után hol lehet még a csúcsok csúcsa?

Athénban is révbe ért az aranynégyes

Egy ritka pillanat - együtt a boldog család
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Nyolc éve kezdõdött a cross-futások tör-
ténete városunkban, akkor honosította
meg e sportágat itt Ráth Tamás, immár a
„futások atyja”. Miatta futnak legújab-
ban ”három tavaszit” az iskolások, õsz-
szel pedig a cross-t mindenféle korosz-
tály. Az õszi futóverseny családi sport-
nappá bõvült, melynek szervezésében
sokaktól, így fiatalok lelkes csapatától is
segítséget kapott „Tamás bácsi”. Az 5
km-es és a 14 km-es erdei futó-útvona-
lat jó elõre nem csak kijelölni kellett, ha-
nem a derékig érõ parlagfüvet is leka-
szálták szorgos önkéntes kezek, 8-10 fi-
atal egy-egy felnõtt segítségével. Három
teherautónyi szemét gyûlt össze, az el-
szállítást Markó József, a TESZ igazga-
tója biztosította. S a pálya tiszta volt! 

A kezdeti években a felkért gödi vál-
lalkozók szponzori adományai mellett az
önkormányzati Sport Bizottság, s elnöke,
Mudri József támogatásával sikerült
megrendezni a versenyeket, melynek
egyre több résztvevõje lett és jó híre kelt.
A bizottság anyagi és eszmei segítségé-
vel, és a Piarista iskola szervezõmunkájá-
val, tereptakarítással már nyolc éve
szponzorálja a cross-futást. Négy éve „fé-
tisként” kerültek a képbe a legsikeresebb
futóknak kiosztott Fétis-pólók, s azóta tö-
retlen az együttmûködés. A Fétis Kft. –
Vas-, Mûszaki- és Szerszámkereskedés –
vált a fõ szponzorrá. Most is sok más vál-
lalkozó adakozik, vagy jön örömmel a jó
cél érdekében. Kapott kenyérbõl, zsírból,
hagymából készült a zsíroskenyér. Idõs
emberek jelentkeztek önként, vágták s
kenték… Apolgárõrök, rendõrök biztosí-
tották a rendet és a terepet.

Az idei nap már 6 órakor elkezdõdött
a terepet berendezõknek – fõként azok-
nak a fétises dolgozóknak, sofõrökkel
együtt 30 fõnek, akik szívesen áldozták
szabadnapjukat erre. A Fétis informati-
kusai építették fel a nevezéshez, értéke-
léshez szükséges informatikai rendszert.
A 18 fõs piarista segédcsapatot Wagner
László verbuválta. Atanár úr ötletére ide
delegálták a „Belépés családostul” aktu-
ális programját is, hogy bõvüljön a vá-
laszték. Bõvült is – nagy sikerrel!

Az egész napos program a reggel 8
órai nevezéssel, 9 órai kezdéssel az esti
órákig tartott. Az idén újdonsággal is
elõrukkoltak a szervezõk.  Ez pedig a
Fétis Kispályás Labdarúgó Kupa, ami
azok számára volt öröm, akik futni nem
szoktak. A kétszáz focista számára sor-
számokat is „rögtönözni kellett” az ötfé-
le színû trikókra, s már abban játszhat-
tak. Wagner Bálint volt a focifelelõs, s
akadt munkája bõven. 19 csapat jelent-
kezett, távolról jöttek is, akik az
Interneten fedezték fel a programot!

Anevezési díj 200 Ft-ja a póló, az in-
nivaló és a zsíroskenyér árát is tartal-
mazta. Ezek minden indulónak kijártak.
A futóversenyek 10 órától az óvodások
– mintegy 200 gyerek – rajtjával kez-
dõdtek, majd 10.15-kor a 2 km-t futók
következtek. 11 órakor indult a 14 km-
es verseny, amit 11.15-kor követett az 5
km-es mezõny. 12 órakor kezdõdött a
Fétis Labdarúgó Kupa. Most is „ringbe

szálltak” a gyerekek, szülõk, nagyszülõk
alkotta csapatok, hogy megszerezzék a
különdíjakat. Rengeteg díj és ajándék
várt a gyõztesekre. Komoly serlegeket
kaptak a futók, szép díjakat a többiek.
Volt például meglepetés díj focilabda is,
s a labdarúgás körök 4. helyezettjei még
vigaszágon is játszhattak egy kisebb ku-
páért! Így aztán a focipályán este 8 körül
fejezõdött be a játék.

A kicsiket, nagyokat szórakoztató
programok a versenyszámok között
egész délelõtt tartottak: óriáscsúszda, vi-
askodó játékok, sumo-birkózás, arcfes-
tés, hatféle kézmûves foglalkozás,
Tonio karikatúrista, íjászat várta a vállal-
kozó szellemûeket. Ha már szervezõ-
ként jelen voltak, egyúttal munkáikat is
elhozták egy bemutatóra a piarista diá-
kok: kõfaragók, asztalosok, mûlakatos-
ok alkotásáit. Délben szerb ételkülönle-
gességeket vagy magyar babgulyást vá-
laszthattak az éhesek á la Duna Csárda
és  á la MI-LAHúsbolt. Az ételeket kul-
túrált körülmények között, sátrak alatt
fogyaszthatták el. Estefelé ajándék
Scarabeus-bulival végzõdött a résztve-
võknek gyönyörû idõt varázsoló, napfé-
nyes õszi szombat.

A sikeres nap értékelésére egy
kellemes ebéd mellett gyûltek össze
a fõbb szervezõk. Süle József, a Fétis
Kft. tulajdonos-vezetõje összefoglal-
ta céljukat, szerepüket és a tapaszta-
latokat. Felesége, Vizvári Judit nevé-

ben is nyilatkozik, aki „másodmagá-
val” is végig kitartott – estig. 

- Negyedik alkalommal került sor
„saját” rendezvényként a versenyre itt, a
gödi futópályán. Köszönhetõen ennek a
négy éve mindig október elején megtar-
tott sportnapnak, a gödi Fétis Cross-
futás ismertté vált, s az egyik legna-
gyobb létszámú országos programmá
nõtte ki magát. Egy kis statisztika a hiva-
talosan nevezõ és induló létszámról:
2000-ben 280 induló, 2001-ben 360 in-
duló, 2002-ben 498 induló, 2003-ban
619 induló állt rajthoz. Idén is sokan vol-
tunk, közel hatszázan, s a nap folyamán
cca. 3000 ember járt a helyszínen!  Cé-
günk állja a díjakat, apró ajándékokkal,
verseny után a feliratos pólóval kedves-
kedik a résztvevõknek, majd az esti par-
tival. Szívesen támogatjuk a mozgást és
futást, ami remélhetõleg sok gyermek és
felnõtt kedvelt és rendszeres idõtöltés-
évé válik. Több hagyományos eseményt
szponzorálunk országszerte, de a gödi
cross-futás immár négy éve a sajátunk.
Szerencsére ezt a szemléletet már mun-
katársaim is magukénak érzik, bár mun-
kájukért õk is csak csekélységeket kap-
nak. Köszönöm mindannyiuknak. Kö-
szönet azoknak a fellépõknek és foglal-
kozásvezetõknek is, akiknek csak ön-
költségi árat kellett fizetnünk. Külön kö-
szönetet szeretnénk mondani cross-futá-
sunk jelentõsebb szponzorainak. Remél-
jük, hogy jövõre is „együtt teljesíthetjük
a távokat”, melyekrõl a Gödi Körkép
októberi számában olvashattak. Gyer-
tek, fussunk együtt!

KÁSA ÉVA

FÉTIS-CROSS… Futás!
Lelkes amatõrversenyként indult
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Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

társasházban 
netto 59,4 m2-es 
(brutto 93 m2-es) 

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.: 06-30-292-7150

Gyakorlott 
magyar-olasz szakos 
középiskolai tanárnõ 

nyelvtanítást, korrepetálást, 
fordítást, gyermekfelügyeletet, 

nevelõnõi munkát vállal 
hétköznapokon 15 órától, 

hétvégeken bármikor.
Személygépkocsival, 

jogosítvánnyal rendelkezem
Tel.: 06-70-231-9629

A
Barcelonát

körülvevõ negy-
ven kilométeres kábel-

alagút teljes tûzvédelmének
kialakítását egy gödi cég, a

Dunamenti Tûzvédelem Rész-
vénytársaság (ma már
Dunamenti VK RT.) végzi, s
ha a megrendelõ elégedett,
akkor a részvénytársaság
eséllyel pályázik az ottani
metró tûzvédelmének biz-
tosítására is. Az egymilliárd
forint feletti árbevétellel ren-
delkezõ cég több mint két év-
tizedes múltra tekinthet vissza.
Fõágazatként való megala-
kulásának dátuma 1981
márciusa, ugyanis a
nyolcezer alkalmazottat
foglalkoztató Dunamenti
Mgtsz akkor kötött sza-
badalomhasznosítási
szerzõdést kábel-tûzvédelmi anyagok
gyártására. Háromnegyed év alatt felépült
az új üzem, és az év végén a szövetkezet
már megkezdte a szállítást a két nagy meg-
rendelõ, a budapesti Metro és a Paksi
Atomerõmû számára. 

Ahuszonhárom évvel ezelõtt kezdõdött
sikertörténetrõl Zellei Jánost, a részvény-
társaság ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.

- Igazgató úr, induláskor a fõágazat két
nagy projektre építette tevékenységét, tehát
viszonylag kicsi volt a kockázat, és majd-
nem biztos a siker. Úgy tûnik, hogy a siker-
történet folytatódott, hi-
szen ma is hatalmas be-
ruházás szállítói. Vagy
azért ennyire nem egy-
szerû a cég története?

- Valóban, a nyolcva-
nas években a két nagy
projekt biztos vevõ volt,
és évek alatt teljes egé-
szében a mi anyagaink-
kal alakították ki a vé-
delmet. De ezen kívül
gyakorlatilag Magyarország összes jelen-
tõs létesítményében megtalálhatók ezek az
anyagok, sõt a környezõ országokban és
Kínában, az USA-ban is vannak anyaga-

ink beépítve. Acsernobili atomerõmû bal-
esete számunkra nagy fellendülést hozott,
mert rádöbbentek a Szovjetunióban lévõ
és szovjet típusú erõmûvek vezetõi, hogy
hiányzik a kábelek védelme. Miután a
Paksi Atomerõmûben ez megoldódott,

KGST-szabvánnyá vált ez a szisz-
téma. Ennek megfelelõen bõ-

vült a piacunk, óriási fejlõdés
volt a termékfejlesztésben,
gyártáskapacitásban, de
legfõképpen a bevételben.
Lehet mondani, hogy ki-

lencven körül a cégünk volt
az ilyen jellegû tûzvédelmi
anyagok elsõ számú gyártó-

ja Európában. És tény, hogy
Magyarországon, sõt,
Közép-Kelet-Európá-
ban is, még mindig mi
vagyunk az ilyen jelle-
gû anyagok legna-
gyobb gyártói. 

- Milyen változások
következtek be a kilencvenes években, a
KGSTés a termelõszövetkezet szétesésével?

- Tudni kell, hogy kilencven-kilenc-
venegyben a termékeknek nyolcvan szá-
zalékát exportáltuk, egzotikus helyekre is,
és húsz százaléka volt csak Magyarorszá-
gon. A nyolcvan százalék kilenctizede el-
veszett. Ennek ellenére mégis talpon tud-
tunk maradni abban az idõben, azzal
együtt, hogy ez egybeesett azzal a rende-
lettel, miszerint a szövetkezetek átalakul-
hattak, és a Dunamenti Mgtsz nem csu-
pán átalakult, hanem részeire esett, gya-

korlatilag meg is szûnt. A tûzvédelmi fõ-
ágazat kivált, és jogi személyként egy két-
lépcsõs módszerrel részvénytársasággá
alakult. Ez kilencvenhárom márciusában

volt. Apiacvesztés miatt jelentõs létszám-
és egyéb redukcióval, azért hogy a mara-
dó piacból is meg tudjunk élni. 

– Miként tudták ezt átvészelni, hogyan
sikerült újra talpra állni?

- Jelentõs fejlesztéssel. A fejlesztések
nélkül biztosan halálra lett volna ítélve a
cég. Részben a mi szakembergárdánkkal,
részben német szakemberek bevonásával
hajtottuk végre a folyamatot, licencként
vagy egy kész rendszerként átvéve anya-
gokat, technológiákat is olasz vagy oszt-
rák partnercégektõl. Meg akartuk menteni
a céget és a tevékenységet, bizonyítani
akartunk, hogy nemcsak a KGST-bõl tu-
dunk megélni. Nem volt könnyû, mivel a
kilencvenes évek elejétõl konkurensként
itt és a környezõ országok piacán is meg-
jelentek a multinacionális cégek, meg kel-

lett küzdenünk a piacokért. Itthon ez nem
is akkora probléma, mert árban rugalma-
sabbak tudunk lenni, hiszen itt gyártjuk.

- Mihez és milyen termékeket gyárt ma
a részvénytársaság?

- Úgynevezett passzív vagy építészeti
tûzvédelmi anyagokat. Ezek olyan anya-
gok, amelyek az épületbe kerülnek beépí-
tésre, abból a célból, hogy megakadályoz-
zák a tûz keletkezését vagy továbbterjedé-
sét. Nem tûzoltó termékeket, hanem tûz-
megelõzõ, illetve tûzterjedést megakadá-
lyozó termékeket gyártunk. Ezek lehetnek
speciális festékek, erre van egy komplett
festéküzemünk, habarcsok, ez volt a legré-
gebbi gyártmány, ebbõl tudunk új fejleszté-
sûeket is gyártani, a termékkörbe tartoznak
tûzgátló zsákok, tûzgátló mandzsetták, mû-
anyag csövek. Egy nagy paletta a tûzgátló
ajtók, amelyek egy részét gyártjuk magunk. 

- Mekkora árbevételt értek el ezekbõl a
termékekbõl, és hányan produkálják azt?

- Az elmúlt két-három évben az anya-
cég 1,2 milliárd körüli árbevételt produ-

kált, a társcégekkel, leányvállalatokkal
együtt megközelíti a kétmilliárdot. Het-
venöt saját dolgozónk van, húsz-harminc
fõ állandó alvállalkozónk. Ehhez tartozik
még három kft., amelyben mintegy negy-
venen dolgoznak. 

– És milyen jövõ vár erre a több mint
száz emberre?

- Azzal, hogy beléptünk az Európai
Unióba, nem sok változott, mivel eddig is
meg kellett küzdeni nyugati cégekkel. Vi-
szont ebben az évben jelentõs piacot nyer-
tünk, exportunk fele Spanyolországba irá-
nyul, miután Barcelonában egy nagy pro-
jektben veszünk részt.

ABarcelonát körülvevõ kábelalagútnak
a teljes tûzvédelmét alakítjuk ki, ami körül-
belül hároméves munka. És a referencia na-
gyon fontos a jövõ szempontjából, hiszen

szeretnénk egy meghatározó, nemcsak ma-
gyar, hanem egy európai céggé válni. Afej-
lõdés lehetõsége adott:

sorra születnek olyan egységes európai
szabványok, amelyek erre a piacra vonat-
koznak. Eddig minden országnak saját
szabványa volt, és ez azt jelentette, hogy
minden országba külön kellett minõsíttetni
az összes anyagot. Az egységesítéssel je-
lentõs elõnyünk származhat abból, hogy
egy helyen elvégzett vizsgálatot érvénye-
síttetni tudjuk más országban is. A jövõre
nézve garanciát jelent az is, hogy a közin-
tézményeknél már egyre gyakrabban
megkövetelik a tûzvédelmet, és talán a be-
ruházók egyre inkább ráébrednek arra,
hogy érdemes a biztonságra költeni, nem-
csak a metrónál, hanem szórakoztató léte-
sítmények, mozik, színházak, bevásárló-
központok, irodaházak, sõt társasházak
esetében is. Sajnos az ajtók többsége csak
betörés ellen védett, tûz ellen nem. És ez
kritikus pontja minden épületeknek.
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Gödiek egy barcelonai projektben
Egyre gyakrabban követelik meg a tûzvédelmet Cégkártya:
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