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Bár dr. Bognár László nem túl hosszú ideig ta-
nított Gödön, s az azóta eltelt idõszakban volt
már polgármester, országgyûlési képviselõ,
párt-alelnök, pártelnök, mégis sokan tanár úr-
ként emlegetik. A nyolcvanas években ugyan-
is a Németh László iskolában tanított, pedagó-
gusi munkája azonban elsõsorban a fõvárosi
Piarista Gimnáziumhoz kötötte. Közvetlenül
a rendszerváltás elõtt a Pázmány Péter Hittu-
dományi Akadémia dékáni hivatalának volt

igazgatója, 1990-tõl pedig, három éven át, a
Népjóléti Minisztérium fõtanácsosa. 1994-tõl
ismét tanít: az Eötvös Lóránd Tudományegye-
temen, majd Sopronban, jelenleg pedig a Páz-
mány egyetemen és a Körösi Csoma Sándor
Magyar Egyetemen. Témája az ókori nevelés-
történet, a keleti civilizáció, a keleti filozófi-
ák, és ezekrõl ismeretterjesztõ elõadásokat is
tart az ország különbözõ részein. Két lánya
hasonló érdeklõdésû, egyikük mûvelõdésszer-
vezõ, másikuk szociológus. Fia geográfiát ta-
nul, unokájának pedig még bõven van ideje
eldönteni, hogy milyen pályát választ…

- Képviselõ úr, nemrégen jelent meg könyve
is az ókor filozófiáiról, neveléstörténetérõl, Az
aranykor tanítása címmel. Óraadó tanárként,
képviselõként, tanácsosként és pártelnökként
lehet még ideje újabb könyv megírására?

- Az idén megjelent könyvem csak rövid át-
tekintést ad a sumír, az asszír-babiloni, kínai,
egyiptomi, az ózsidó és az indiai nevelésrõl.
Most csak az indiai iskolákkal foglalkozó
könyv írásába kezdtem, mivel ez is eléggé
szerteágazó téma.

- Az aranykorról ír, közben pedig a jelen-
korral foglalkozik, országos és városi szinten
is. Hol kezdõdött és hogyan alakult politikai
pályája?

- Kilencvenben lettem képviselõ Gödön, az
MDF színeiben, aztán három év elteltével le-
mondtam az önkormányzati képviselõi man-
dátumról, mert a megyei listáról beválasztot-
tak országgyûlési képviselõnek. A ciklust már
a MIÉP képviselõjeként fejeztem be, mivel ki-
lencvenhárom õszén, miután nem szavaztam
meg az ukrán-magyar alapszerzõdést, kizár-

tak az MDF-bõl. A következõ ciklusban
visszatértem Gödre. Az ország MSZP-SZDSZ
kormányt választott, Göd viszont MIÉP-es
polgármestert.

- Ennek az idõszaknak volt a tétje, hogy
együtt marad vagy szétszakad a település?

- Szerencsére nem tudták összegyûjteni a
szükséges aláírásokat, ezért a szétválás elma-
radt. Ez óriási károkat okozott volna, mindkét
településrész csak vesztett volna vele, nyil-
ván bíróság elé került volna az osztozkodás, a
közigazgatási határ kijelölése, bizonytalanná
vált volna a fejkvóták folyósítása. Négy hó-
napon át nem is hívtam össze testületi ülést,
mert úgy gondoltam, hogy ameddig nem dõl
el a vita, addig sem Alsó-, sem Felsõgödnek
nem lehet pénzt adni. Egyébként sem volt
könnyû a helyzet, a tizennyolc képviselõ hat
frakcióhoz tartozott, ezért aztán állandó
egyeztetésre volt szükség. De nem szabad el-
felejteni, hogy ez alatt a négy év alatt lett te-
lefonja a településnek, akkor épültek a temp-
lomok, és az a testület készítette elõ a város-
sá válást.

- Kilencvennyolcban ismét indult az önkor-
mányzati választáson?

- Igen, de mivel újra országgyûlési képvise-
lõ lettem, átadtam a helyemet a listán második
helyen szereplõ jelöltnek. A parlamentben a
társadalmi szervezetekkel foglalkozó bizott-
ság elnöke lettem, vagyis a civilekkel kellett
foglalkoznom. Nyilván az e téren szerzett ta-
pasztalataim miatt kért fel két éve a polgár-
mester civil tanácsnoknak. Talán ismert, hogy
a két évvel ezelõtti választás után a MIÉP ki-
került a parlamentbõl, és én azt
tartottam helyesnek, ha alel-
nökként levonom a következ-
tetést. Le is mondtam, utána
aztán ki is zártak. Az érdekes-
ség az, hogy az önkormányza-
ti választáson még a MIÉP lis-
táján kerültem be a testületbe,
ma pedig, miután az önkor-
mányzatban is kettéhasadt a
MIÉP, a Magyar Nemzeti
Front képviselõje vagyok.
Egyben a nemzeti front elnöki
tisztét is betöltöm.

- Listás képviselõként mit te-
kint feladatának, pontosabban,
melyek azok a témák, amelyek-
nek különös figyelmet szentel?

- A listás képviselõ az egész
településsel foglalkozik, most persze, a költ-
ségvetés van napirenden. Miután a telefon, a
gáz, a csatorna már megvan a településen, az
utak, járdák építését szorgalmazom. És per-
sze, az iskola megépítését. Hála istennek sok
gyerek van Gödön, és utánanéztem, hogy
nagyrészt nagycsaládosok költöztek ki, fõleg
a negyedik és tizenharmadik kerületbõl. So-
kan üdülõket alakítanak át lakóházzá, de a la-
kóparkok is megtelnek, a Habitat-lakásokban
csak gyermekes házaspárok laknak, mind-
ezért úgy gondolom, hogy muszáj hozzákez-
deni az iskolaépítéshez. Ha nem sikerül pályá-
zati támogatást nyerni, még olyan áron is meg

kell csinálni, hogy hitelt vesz fel az önkor-
mányzat. Persze, olyan iskolát kell építeni,
amely, ha tíz év múlva kevesebb lesz a gye-
rek, más célra is használható. Ugyanúgy, mint
szinte mindenki, én is szorgalmazom a Duna-
part rendezését, a sétány kialakítását. E mel-
lett, be kell kerülnie a költségvetésbe az aka-
dálymentesítésnek is. Végignéztem, hogy az
önkormányzati intézmények közül hol, mit
kell tenni ennek érdekében, és ahogy számol-
tam, legalább harmincmillió forintra lenne
szükség, hogy a mozgássérültek, a gyerekko-
csival közlekedõ kismamák könnyebben be-
jussanak az intézményekbe, rendelõkbe, pati-
kákba.

- Ez már összefügg a civil szervezetekkel
foglalkozó tanácsnok feladatkörével is? 

– Igen, és a mozgáskorlátozottak problémá-
ját már beszámolómban is felvetettem az ok-
tóberi rendkívüli testületi ülésen. Az ott el-
hangzottakból kiderült, hogy történnek lépé-
sek a probléma megoldására. Aktuális felada-
tomnak tartom azt is, hogy kialakítsam a kap-
csolatot a már Gödön lévõ Eurodesk Ifjúsági
Információs Iroda és a civil szervezetek kö-
zött. Ez ugyanis lehetõséget ad a fiataloknak,
hogy pályázzanak külföldi szolgálatra, a civil
szervezeteknek pedig arra, hogy fogadjanak
külföldrõl olyan fiatalokat, akik segítik tevé-
kenységüket. 

- Végül, azt hiszem, nem lehet megkerülni
azt a kérdést sem, hogy egy jobboldali, radi-
kális párt képviselõjeként miként tud együtt-
mûködni a szocialista vezetésû önkormányzat-
tal?

- Helyben, az önkormányzatban csak tele-
püléspolitika van, aminek semmi köze sincs a
pártpolitikához. Azt kell tennünk, ami jó a
községnek. A céloknak a jobb- és baloldalon
is egyformáknak kell lenniük. A vita csak a
megoldásban, a részletkérdésekben lehet. Az
ellenzék feladata az ellenõrzés. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de a választásokat követõen
örültem, hogy a városnak végre, elõször a kor-
mánnyal azonos pártállású vezetõi vannak.
Reméltem, hogy ez fellendülést hoz Göd éle-
tébe, és sajnálom, hogy a gazdasági helyzet
ezt nem teszi lehetõvé.

BORGÓ JÁNOS

A településpolitikának 
nincs köze a pártpolitikához

Dr. Bognár László szerint helyben mindkét oldal célja azonos 

A gödi küdöttség tagjaként a francia testvérvárosban, Marignane-ban

Dr. Bognár László
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Másképpen látom a városi kérdéseket, mint
ahogy azok a helyi médiában megjelennek –
mondta bevezetõként Dr. Horváth Viktor, a
kettes körzet önkormányzati képviselõje az
október 8-án rendezett lakossági fórumon a
József Attila Mûvelõdési Házban összesereg-
lett hallgatóság elõtt. Aképviselõ-testület pol-
gári frakciójában helyet foglaló városatya az
elmúlt két esztendõben végzett munkájának
és a választókörzet állapotának illusztrálásá-
hoz igénybe vette a korszerû technikát is. 

Dr. Horváth Viktor legfontosabb feladat-
nak a kommunikációs csatornák kiépítését
nevezte a lakosság hiteles és gyors tájékoz-
tatása, a vélemények megismerése, az érde-
mi párbeszéd megteremtése érdekében. A
választópolgárok tájékoztatására saját költ-
ségén újságot jelentet meg, A Kettes körzeti
híradó címen. Frakciótársával, Bódiné Rá-
bai Zitával -, aki szintén saját körzeti híradót
ad ki, A hatos címmel - pártoktól független
képviselõként tevékenykednek a képviselõ-
testületben. Reményét fejezte ki, hogy pél-
dájukat képviselõtársaik is követik. Napja-
inkban sajnos még nagyon kevés háztartás-
ban van internet – mondta a fizikus végzett-
ségû képviselõ, aki azonban a kapcsolattar-
tás, a vélemény formálás e hatékony és
gyors formáját is sikeresen alkalmazza a
korszerû kommunikációs eszközzel rendel-
kezõ választópolgárokkal való együttmûkö-
dés során. A lakossági vélemények hiteles
képviseletének jó példájaként említette az
internetes lakosok körében végzett felmé-
rést, akik legutóbb a körzetbe tervezett ku-
tyamenhely létesítése ellen foglaltak állást.
Az 1270 választópolgár közül vett 50-100
fõs internetes vélemény hitelesen reprezen-
tálja a többség álláspontját – hangoztatta a
képviselõ - , akik a lakókörnyezettõl távol, a
2/A mellett tartják megvalósíthatónak a be-
ruházást. – Mindezt elmondtam a képvise-
lõ-testület szeptember 30-ai ülésén, amely
nyílván szerepet játszott abban, hogy a pol-
gármester úr a témát levetette a napirendrõl

az átfogó szakmai elõkészítés érdekében –
tájékoztatta a teremben helyet foglaló mint-
egy harminc érdeklõdõt. 

Az egymillió forintos körzeti pénz felhasz-
nálásáról szólva –, mely naprakészen nyo-
mon követhetõ a képviselõ internetes honlap-
ján is - elsõként említette az Alagút utca vízel-
vezetõ árokrendszerének felújítását, a csõve-
zeték kitisztítását, a körzetben végzett útstabi-
lizációt, a Nemeskéri úton és a Fenyves-köz-
ben lévõ szikkasztó árkok rendbetételét. Je-
lentõs gondként beszélt a városi víz-
elvezetõ terv hiányáról, miként
kevesellte a körzetben felhasz-
nálható képviselõi keretet is. –
Az önkormányzat 220 millió
forint likviditási hitelt, a torna-
csarnok építésére 130 millió ka-
mattámogatott hitelt vett
fel, amely hosszú tá-
von jelent terhet a
városnak – mondta
a politikus. 

A képviselõ be-
számolt arról is,
hogy az önkor-
mányzat felkérésé-
re széles körbõl
gyûjtött be információkat és szakmai tanul-
mányok a városban épülõ játszóterek kivá-
lasztásához. – Noha a minisztérium 50 száza-
lékkal támogatta volna az építést, amihez az
önkormányzatnak is hasonlóan 5 milliót kel-
lett volna biztosítania, ám csak a szaktárca ál-
tal javasolt tervet valósíthattuk volna meg.
Ehelyett úgy döntött javaslatomra a képvise-
lõ-testület, hogy három szép játszóteret épí-
tünk 7,5 millió forintért.  Sajnos – különbözõ
okok miatt - még sehol kezdõdtek el a mun-
kálatok – fejezte ki sajnálatát. (Aképviselõ úr
jelezte, hogy a fórum megtartása óta immár
két helyen elkezdõdtek a munkák.)

Ezt követõen a fórum résztvevõi arról
gyõzõdhettek meg a kivetítõn kirajzolódó tér-
kép segítségével, hogy a kulturált lakókörnye-

zet megteremtése céljából hová helyeztetett ki
esztétikus kivitelû szemetes edényeket a kör-
zet önkormányzati képviselõje. – Ez itt a
buszmegálló, ahonnan sajnos ellopták a kukát
- mutatott a Béke utcai helyszínre lézerpálcá-
jával Dr. Horváth Viktor. – Folytatjuk a kukák
kihelyezését, s remélem kedvezõek lesznek a
tapasztalatok, az emberek támogatják lakó-
helyük szépítését. 

Göd jövõjét, fejlõdését meghatározó tele-
pülésszerkezeti terv bemutatása során külön
hangsúllyal beszélt a lakó, ipari és zöldövezet

funkciójáról, jelentõségérõl. Aképviselõ el-
fogadhatatlannak nevezte még a gondola-
tát is annak, hogy mezõgazdasági terület-
re dögégetõt vagy galvanizáló üzemet
építsenek – fogalmazott markánsan. 

A problémák, és a gondok sorjázása
között a legsúlyosabbnak a vá-

rosra zúduló közlekedési
terheket nevezte. A Pesti

út és a 2/Aközött men-
tesítõ út építését java-
solta frakciójuk a város
déli határában, a Shell
benzinkúti vasúti átjá-
rónál, melyet a dunake-
szi és a gödi önkor-

mányzat szakbizottságai együttes ülésükön
egyöntetûen támogattak, ám településszerke-
zeti tervben mégsem szerepel – mondta Dr.
Horváth Viktor az összekötõ út mellett szóló
érvek felsorolása közben. 

A képviselõi tájékoztató után elhangzó
számos kérdés közül Göd utjainak minõsé-
gét ért észrevételek kapcsán a városatya jó
példaként említette a szomszédos Dunake-
szit, ahol 56 utca aszfaltozását végzik ezek-
ben a hónapokban. – Érdeklõdésemre kör-
bevittek, bemutatták a városszerte zajló be-
ruházást, melynek finanszírozása 600 milli-
óba kerül. Ráadásul hat pályázó közül a gö-
di Penta Kft. nyerte el a munkát. Mi a bizott-
ságok és a tanácsnokok tevékenységére
négy év alatt közel 400 milliót költünk. Ek-

kora összegbõl nekünk is futná 37 utcára,
ami igen komoly fejlõdés lenne Gödön, és
ezért talán megérné 4 évet átvészelniakár bi-
zottságok és tanácsnokok nélkül is.

Egy õsz hajú hölgy az egységes önkor-
mányzati járdarendszert hiányolta, aki szerint
a minõségükben és méretükben is eltérõ jár-
dák sok bosszúságot okoznak a gyalogosak-
nak. Jó hogy elkezdõdött a csatornaépítés –
hangzott el a sorok közül. Köszönjük, ami a
Béke út és a Babits út sarkán megépült –
mondta egy idõs úr -, de még jobb lenne, ha
le is lenne aszfaltozva – tette hozzá. A felve-
tésre Dr. Horváth Viktor így reagált; - Min-
denhol elõbb a minimális útjavításokat igye-
keztem elvégeztetni. 

– Mi sajnos nem Viktor körzetében lakunk
– mutatkozott be Kecskés Krisztina -, mégis
nagyon sokat segít nekünk. Majd arra kérte a
hallgatóságot, hogy fogjanak össze a környe-
zetüket sújtó gondok megoldásában. – Ahol
én lakom két öntöde is mûködik, gyakran éj-
szaka is dolgoznak, zajosak, nem lehet pihen-
ni miattuk. Ráadásul még a gázszolgáltató au-
tóit is éjszaka tisztítják.

A lakossági fórum végén ismét terítékre
került a sósavgáz okozta légszennyezés. –
Februárban a megengedett mérték 5-10-sze-
resét mutatták ki – mondta Dr. Horváth Vik-
tor, aki nehezményezte, hogy ezek után, már-
cius 17-én leváltották az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi bizottságát. – A szeptemberi
képviselõ-testületi ülésen kérdést intéztem a
városfejlesztési bizottság tagjaihoz és a kör-
nyezetvédelmi tanácsnokhoz, hogy mit tettek
annak érdekében, hogy megszûnjön a levegõ-
szennyezés. Felmérték-e, hogy a városban
mûködõ vállalkozások tevékenysége milyen
hatással van környezetünkre? Nem tudom,
hogy mi van a levegõben – mondta a kettes
körzet képviselõje. – Azt viszont megtanul-
tam, nem elég kritizálni, javaslatot is kell ten-
ni a probléma megoldására – vonta le tanul-
ságként Dr. Horváth Viktor.

VETÉSI IMRE

Környezetünkrõl kicsiben és nagyban
Lakossági fórum a kettes körzetben

Dr. Horváth Viktor

Hatalmas munkagépek szántják Göd utcáit. Október elsõ
napjaiban megkezdõdött a városi szennyvíz-csatornahálózat
ötödik ütemének építése. Közel hatvan utcában 27 kilométer
csatorna készül. Az 1,2 milliárdos beruházásról október vé-
gén tartották az elsõ lakossági tájékoztatót a Dunapart Üdü-
lõben, ahová sokan nem jutottak be a nagy érdeklõdés miatt.
A fórumon az ingatlantulajdonosok vegyes érzelmekkel fo-
gadták, hogy a korábbiaknál többe kerül a csatornaépítés. 

- Ez volt az elsõ tájékoztató, melyen jóval többen jelentek
meg, mint gondoltuk. Akörülmények miatt igazi párbeszéd-
re nem kerülhetett sor, amit sokan joggal nehezményeztek –
vonja le az elõkészítés hiányosságainak tanulságait Sándor
István polgármester. - Tõlük ezúton is elnézést kérek, amiért
nem tudtuk megosztani velük az érdemi információkat. Ilyen
még nem volt. Tanultunk belõle – mondja a polgármester. 

Afelemásra sikeredett megbeszélés óta jó néhány tájékoz-
tatót szervezett az önkormányzat. A korábbi tapasztalatok
alapján egy-egy tanácskozásra, már jóval kevesebb utca lakó-
közösségét hívták meg az érdemi párbeszéd érdekében. Atá-
jékoztatókon a polgármester, a mûszaki és pénzügyi szakem-
berek ismertetik a beruházás ütemét, a szerzõdéskötés jogi és
pénzügyi feltételeit. Mint azt Sándor István polgármestertõl

megtudtuk a kezdeti „kivárás” után jó ütemben haladnak a
szerzõdéskötések. – De ez érthetõ is, hiszen az emberek szá-
molnak, osztanak, szoroznak. Ez természetes, mint ahogy az
is, hogy tájékoztatjuk õket, az építést drágító tényezõkrõl is. A
többek által szóvá tett lakossági önrész például azért maga-
sabb, mert a szaktárca nem írt ki környezetvédelmi – KAC -
pályázatot, s így csak 410 millió forint állami támogatást nyer-
tünk. Ötven milliónál is többet fizetünk a DMRV Rt.-nek,
amiért fogadja a város megnövekedett szennyvízét. Bárhogy
is számoljuk az 1,2 milliárdos beruházásnál az infláció 100
millió körüli összeget jelent. Ezért drágább a csatornaépítés.
De még így is jobban járnak az emberek, ha bekötik – mert az
állami és önkormányzati támogatások és az LPT-vel kötött
kedvezõ megállapodás alapján – havi 2300 törlesztõ részlet és
a csatornadíj jóval kevesebb, mint amennyit a szippantásért és
a talajterhelési díjért kellene fizetniük. 

Pinczehelyi Tamás alpolgármester szerint a korábbi beru-
házások a lehetõ legköltségtakarékosabban készültek, mivel
nem épültek átemelõk, és nem bõvítették azokat sem, melye-
ket korábban másként méreteztek. Emiatt a város több pont-
ján a csatornazárón „szökõkútként” tör fel a víz a kiadós esõ-
zések után. Az alpolgármester is jelentõs tényezõként említi,

hogy az állami támogatás mértéke a korábbinál jóval keve-
sebb. – Egy ingatlanra vetítve ma 335 ezer forintba kerül a
csatornaépítés költsége, amelybõl a lakónak „csak” 223 ezer
forintot kell fizetnie, mivel az állam 33 %-os támogatást nyújt
a beruházáshoz.  Az OTP Lakástakarékpénztára – az elõ-
takarékossági és lakáskorszerûsítési program keretében -
minden igénylõvel 635 ezer forintról szóló megállapodást
köt. A fennmaradó 300 ezer forint különbözetet a szerzõdõ
partner – ha igényli hitelként - felhasználhatja lakáskorszerû-
sítésre, melyet azonban nem terhelnek jelzálogként az ingat-
lanra. Az igénylõkkel az OTP külön szerzõdést köt. Ha csak
a csatornaépítés költségét fedezõ összeget igényli az ingatlan
tulajdonos, akkor azt nyolc éven keresztül havi 2300 forintos
részletekben kell visszafizetni – hangsúlyozta Pinczehelyi
Tamás alpolgármester, aki elmondta azt is, hogy a befizetett
223 ezer forintból – minden év végén – 15 %-ot visszakap-
nak a lakók, mert közmûfejlesztést valósítanak meg. Anyug-
díjasok közül, akiknek jövedelme nem éri el a jelenlegi mini-
málbér kétszeresét, azok 25 %-os visszatérítésben részesül-
nek. A szociálisan rászorulóknak segítséget nyújt az önkor-
mányzat. 

V. I.

Tájékoztatók a csatornaépítésrõl
A körülmények miatt elnézést kér a polgármester
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Folytatás az 1. oldalról.
Elsõként a Millenniumi parkban

épült játszótérre látogattunk el, ahol
éppen Kis Irén másfél éves ikergyer-
mekei, Rák Milán és Rák Lili hasz-
nálták önfeledten a csúszdát. Kis Irén
elmondta, a Szeder utcai lakóparkból

jöttek, ahol sok kisgyermekes család
él és nagyon örülnek annak, hogy a
Várdombra megépült a játszótér. Kis
Irén úgy gondolja, kellene még az út
mellé egy kis kerítést is építeni, hogy
megvédjék az arra járó autóktól a
gyermekeket.  Ez egy olyan terület –
hallottuk a fiatal édesanyától -, ame-
lyet még újabb játszószerek beépíté-
sével tovább lehet fejleszteni úgy,
hogy kicsik és nagyok egyaránt tud-
janak ezen a helyen játszani, mozog-
ni. Persze, ha fejlesztik a területet, ak-
kor nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt a dombos részt sem, aho-
vá télen szánkózni járnak, ezt a helyet
meg kell hagyni ennek a funkciónak
– hallottuk Kis Iréntõl.

Utunk innen a Hernád-közbe veze-
tett, ahol egy kör alakban bekerített új
játszótér fogadott bennünket. Itt talál-
koztunk Hegedûs Ágnessel (jobb
oldali képünkön), a tavaly alakult Vá-
rosi Ismeretterjesztõ Szervezet (VISZ)
vezetõjével. A szervezet munkájába a

6 évestõl a 16 évesig bekapcsolódnak
a fiatalok, s azok szülei. Szerveznek
színház- és múzeumlátogatásokat,
sportversenyeket, kirándulnak, jártak
a Csodák Palotájában, rendeztek az
önkormányzat és a vállalkozók támo-
gatásával már nagysikerû gyermekna-

pot, ám nagy szeretettel
csinosítják környezetüket
is. Így például parkot ren-
deznek, virágot ültetnek, a
játszóterek létesítésénél se-
gítenek. Atalálkozás apro-
póját most is az adta, hogy
Hegedûs Ágnes és lelkes
csapata végezte itt a játszó-
tér helyének rendezését,
ugyanis még nemrég göd-
rös, bozótos
volt e terület.
Közben haza-
érkezik a ját-
szótér szom-
szédságában

élõ Kammerer Zoltánné,
aki szintén örül a játszótér-
nek, ahová – mint mondta
- szívesen jár 3 éves gyer-
meke is. Megtudtuk, en-
nek a játszótérnek a kiala-
kításához az itt élõ csalá-
dok nemcsak kétkezi
munkájukkal járultak hoz-
zá, hanem az önkormány-
zati pénz mellé anyagi tá-
mogatást is nyújtottak.

A játszóterek megtekintése után
már a hivatalban folytattuk a beszél-
getést Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mesterrel, aki elmondta: az önkor-
mányzatnak van egy játszótér építési
programja. Elõször úgy gondolták,
pályázat útján próbálnak pénzt sze-
rezni a játszóterek megépítéséhez,
felszereléséhez. Pályázati feltétel
volt, hogy 50 százalékot az önkor-
mányzatnak kell biztosítani, ám elõ-
írták, hogy milyen termékskálából
lehet válogatni. Ezt nagyon drágá-

nak találták, ezért úgy gondolta a
képviselõ-testület, hogy szét kellene
nézni a játszószerek piacán. Találtak
is a pályázatban elõírtaknál sokkal
olcsóbb és ugyanolyan színvonalú,
minõsített, az európai uniós szabvá-
nyoknak megfelelõ, környezetbarát
játszószereket. Elálltak a pályázattól,
mert akkor csak két játszóteret tud-
tak volna építeni, ám az olcsóbb
ajánlatokból négy-ötöt. Felvállalta
az önkormányzat a teljes finanszíro-
zását a játszótereknek, amelyekre az
idei költségvetésben 10 millió forin-
tot különítettek el – mondta az alpol-
gármester. 

Ajátszóterek helyeit – a körzeti kép-
viselõk javaslatai alapján - elfogadta a

képviselõ-testület, a további lépések inté-
zésével megbízták egyik képviselõtársu-
kat, aki ugyan begyûjtötte a prospektu-
sokat, ám az ügyben további elõrelépés
nem történt – mondta Pinczehelyi Ta-
más. S hogy most mégis átadtak két ját-
szóteret, az ottani körzetek képviselõinek
köszönhetõ, akik mintegy három héttel
ezelõtt megkezdték a szervezõmunkát
és a kivitelezés is rekordidõ alatt megtör-
tént. Így még a késõ õszi, napsütéses idõ-
ben használatba tudták venni a játszóte-
reket azok, akiknek készült, a gyerekek.

HALÁSZ ERZSÉBET

Felépült két új játszótér
Örülnek a szülõk, boldogan játszanak a gyerekek

A 6-os számú körzet képviselõje, 
Pinczehelyi Tamás alpolgármester

és a vidáman jászadozó gyermekek, akik szüleikkel
együtt örömmel fogadták az új játszóteret.

Az önkormányzat és a szülõk összefogásával
elkészült a Hernád-közben is az új játszótér

Amozgásában korlátozott szemé-
lyek parkolási igazolványára jo-
gosult: 

• aki a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvez-
ményeirõl szóló rendelet alapján
súlyos mozgáskorlátozottnak mi-
nõsül.

• aki a fogyatékossági támogatás
értelmében látási fogyatékos, ér-
telmi fogyatékos, autista, moz-
gásszervi fogyatékos. 

• akit 2001. július 1-jét megelõzõen
vaknak minõsítettek.

• akit magasabb összegû családi
pótlékra jogosító betegség miatt
vaknak, gyengénlátónak, moz-
gásszervi vagy értelmi fogyaté-
kosnak minõsítettek. 

Az ügyintézéshez szükséges:
- eredeti orvosi szakvélemény. 
- érvényes személyazonossági iga-

zolvány (lakcímigazolvány). 
- régi típusú „Parkolási Igazol-

vány”.
- kérelem kitöltve, aláírva (egyes

esetekben anyakönyvi kivona-
tok). 

- ha a kérelmezõ személyesen nem
tud megjelenni, akkor 1 db iga-
zolványkép, meghatalmazás. 

Kiskorú vagy cselekvõképtelen sze-
mély esetén törvényes képviselõ jár-
hat el az ügyben. 
A régi típusú érvényes parkolási
engedélyek ez év december 31-éig
használhatók. Ezt követõen a köz-
lekedési kedvezmények csak az új
típusú Biztonsági Parkolási Iga-
zolvánnyal vehetõk igénybe. 
Az ügyintézésre az Okmányiroda
recepcióján személyesen, vagy tele-
fonon kell bejelentkezni: 
Göd, Pesti út 60/A. 
Telefon: 06-27-332-177.

TÓTHNÉ KOLTER MÁRTA

IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETÕ

Okmányirodai
tájékoztató

Biztonsági 
parkolási igazolvány

Az XR-ben több funkció, szolgáltatás
biztosítja (majd), hogy az Ön hatósági
ügyét minél jobban elõ lehessen készí-
teni. Ezek a funkciók lehetõvé teszik,
hogy a kérelem benyújtásához szüksé-
ges adatokat megadja, idõpontot foglal-
jon a virtuális ügyfélszolgálaton, stb. 
Az elõkészítõ tevékenységet a rend-
szerben egy folyamattá szervezték. Az
Interneten kezdeményezhetõ hatósági
ügy elõkészítése az XR-ügy keretében
történik, mely maga nem hatósági
ügy. Ebben a folyamatban a közigaz-
gatási eljárás szabályai csak annyiban
érvényesülnek, hogy az XR-üggyel
egy hatósági ügyet elõ lehessen készí-
teni.

Az XR-ügy akkor ér véget, amikor
Ön az illetékes hivatalban (pl.: az ok-
mányirodában) a kérelem benyújtásá-
hoz szükséges nyomtatványt aláírja,
azaz a kérelmet benyújtja. Ettõl kezd-
ve hatósági ügyrõl beszélünk, az arra
vonatkozó szabályok szerint folyik az
eljárás. 

Hogyan kezdeményezhetõ 
ügyindítás az XR-ben?

Az XR szolgáltatásait – az általános
tájékoztató (lsd. Virtuális Okmányiro-
da) – kivételével csak regisztrált ügy-
felek vehetik igénybe. Bejelentkezés

után új XR-ügy indítását kezdemé-
nyezheti, vagy folytathatja a korábban
kezdeményezett, de le nem zárt XR-
üggyel kapcsolatos teendõit. A rend-
szerben csak egyes ügytípusok indít-
hatók. 
A gödi okmányiroda csatlakozása az
országos virtuális okmányirodához
hamarosan megtörténik, melyrõl tá-
jékoztatjuk az olvasókat. Bõvebb in-
formációért keresse fel a következõ
weboldalt: 
http:
//www.magyaror-szag.hu/ugyintezo

TÓTHNÉ KOLTER MÁRTA

IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETÕ

Mi az XR-ügy?
Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer
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Európai Uniós pénzforrások pályázásával
kapcsolatos cikksorozatunk befejezéseként
engedjenek meg néhány gondolatot a pá-
lyázatkészítés, és a tervezett projekt meg-
valósítása témakörökhöz. Az elõzõ cikkben
az ismert problémák, hiányosságok egy ré-
sze bemutatásra került, nevezetesen a kül-
sõ, intézményi források megszerzésében
való tapasztalatlanság, illetõleg mind a vál-
lalkozói, mind a közszféra számára a pro-
jekttervezés stratégiai alapokra helyezésé-
nek nehézségei. 

A harmadik problematikus elem az ön-
erõ biztosítása, függetlenül attól, hogy vál-
lalati beruházás, képzés, infrastruktúra-, fa-
lufejlesztés, vagy bármely más megvalósí-
tandó projektrõl legyen szó. Az egyes pá-
lyázati kiírások eltérõ (minimum 10 %)
mértékben ugyan, de minden esetben meg-
követelik az önerõt. Ezen önrész megléte
az Uniós támogatási rendszer egyik alapté-
telébõl fakad, miszerint a támogatást addi-
cionális jelleggel, mind a kedvezménye-
zett, mind az adott állam társfinanszírozása
mellett kell megoldani. További alapelv az
utólagos támogatás, amely szerint az Unió
a pályázatban szereplõ pénzügyi ütemezés
szerint, közbensõ elszámolással, a számlák,
valamint a megvalósulás igazolása alapján
fizeti meg a költségvetésben korábban be-
állított tételeket. A gyakorlatban tehát min-
denképpen rendelkezni kell legalább annyi
saját pénzeszközzel, ami az elsõ pénzügyi
szakaszt, és még legalább az azt követõ két
hónapban felmerülõ kiadásokat fedezik. Az
„ingyen” pénz feletti örömöt így némiképp
elhomályosítja, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre az így kalkulált összeg, költ-
séges forrásokból kell azt pótolni. Az e cél-

ra szakosodott pénzintézetek hitelkamatai,
esetleges fedezethiány esetén a hitelgaran-
cia költségei jelentõsen növelhetik a projekt
bekerülési költségét, amit az Unió direkt
módon nem támogat. 

Fõszabály, hogy
nem támogatható to-
vábbá uniós forrás-
ból ingatlanvásárlás,
áfa körös alanyoknál
az ÁFA, az árfo-
lyamveszteség, a ké-
sõbbi kötelezettség-
re vonatkozó elhatá-
rolások, egyes sze-
mélyi jellegû kifize-
tések járulékai. Afõ-
szabály alól azonban
számos kivétel van,
amelyet a kiírások és a csatolt útmutatók –
többnyire – pontosan rögzítenek. A Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében nyújtott tá-
mogatások (az öt Operatív Program kiírá-
sai) esetén amennyiben a pályázó jogosult
is ÁFA támogatásra, az csak az önrészre
esõ adókötelezettség mértékéig terjed. To-
vábbi specialitása az NFT-es támogatások-
nak, hogy az igényelt összegnek (a jegy-
banki alapkamat függvényében) közel 120
%-ára a pályázónak feltétel nélküli és visz-
szavonhatatlan bankgaranciát kell biztosí-
tania, amely a támogatási szerzõdésben
vállalt kötelezettségek nem teljesülése ese-
tére biztosítja az uniós forrás visszaszár-
maztatását. 

Végezetül szólni kell a helyenként „el-
rettentõ” eljárásrendrõl, amely a projekt ter-
vezésétõl kezdve egészen annak lezárásáig
ró kötelezettségeket a pályázókra: - a pályá-
zatkészítés fázisában a különbözõ szakha-

tósági engedélyek
megszerzése; - a tá-
mogatás megszerzé-
se után a közbeszer-
zési törvény  (az uni-
ós irányelvekkel tel-
jesen konform,  A
közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi
CXXIX. Tv, vala-
mint végrehajtási
rendeletei) rendelke-
zései alapján egyes 

pályázóknál köte-
lezõ közbeszerzési eljárás; - a projekt meg-
valósítása szakaszában a folyamatos moni-
toring-jelentések készítése; - a záró elszá-
molás; mindez összességében jelentõs
plusz adminisztrációs terhet jelentenek a
kedvezményezettek számára.   

A hazai pályázatok eddig napvilágot lá-
tott sikerfaktorai és az ismert, fenti problé-
mák ellenére nem kérdés, hogy minden tá-
mogatásra jogosult szervezetnek, vállalko-
zásnak bele kell kóstolnia a támogatást cél-
zó projekttervezésbe.  Egy-egy fejlesztési
terv költség-haszon elemzése alapján talán
érdemesebb más forrást keresni, és átmene-
tileg mellõzni az uniós támogatást. Ez eset-

ben a munka nem elhanyagolható hozadé-
ka egy jól strukturált önértékelési, valamint
üzleti-és finanszírozási tervezési rendszer
megismerése. A pályázatok –hasonló tarta-
lommal – minden évben kiírásra kerülnek.
A 2006-2013-as uniós költségvetési perió-
dusban a magyar gazdaság és infrastruktú-
ra fejlesztésére lényegesen több forrás áll
majd rendelkezésre. Az EU politikájában
hangsúlyosabban jelenik meg a kutatás-
fejlesztés-innováció, a versenyképesség ja-
vítása, a tudásbázis növelése, az életminõ-
ség javítása irányába ható programok, és
ezek fogják meghatározni a pénzforrások
felhasználását is. Akis- és középvállalkozá-
sokat illetõen számítani lehet a fejlesztésü-
ket célzó tõkeprogramok szélesedésére,
miközben általános elemként a „de mi-
nimis” szabály érvényesül, azaz az elnyer-
hetõ uniós támogatás maximális mértéke 3
év alatt 100 000.- euro. 

A problémák mellett a sajtóban kevés
szó esik arról, hogy az Unió mintaorszá-
gaiban, így Írországban kb. 10 évre, Auszt-
riában és Svédországban 6-8 évre volt
szükség ahhoz, hogy
megtanuljanak jól
pályázni, és látvá-
nyos sikereket érje-
nek el. 

ÁCSNÉ DANYI ILONA
EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ

Hogyan pályázzunk 3.

2004. júliusában elkezdõdött az
Európa Terv (2007-2013) kidol-
gozása. Az Európa Terv Ma-
gyarország középtávú fejlesz-
tési stratégiája, amely a 2007-
2013-as idõszakra meghatá-
rozza a hazai és uniós támoga-
tások felhasználását. Az Euró-
pa Terv részeként készül el az
Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció és a Második Nem-
zeti Fejlesztési Terv is. 

A Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 2004.
szeptember 1-i ülésén létrehozta
a 25 tagú Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Munkacsoportot
(RMCS). (A Munkacsoport tag-
jait és üléseinek tervezett idõ-
pontját a www.kozpontiregio.hu
oldalon a „Készül a Régió 2007-
2013-as Stratégiai Terve” cím
alatt találják.)

Az Európa
Tervrõl

Európai Unió: Az Európai Bizottság 2005. évre is meghirdette a testvérvárosi pályázatokat. Határidõ: 2004.11.15.
A részletes kiírás és valamennyi kapcsolódó dokumentum megtalálható az interneten az alábbi címen:

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html 
Pályázni alapvetõen két kategóriában lehet: a/ testvértelepülések lakosainak szervezett találkozókra, valamint b/ európai témákkal

foglalkozó konferenciákra a testvértelepülési programok keretében, illetve testvérvárosi témájú képzési szemináriumokra. 

Testvérvárosok együttmûködése az Európai Unióban

Mint a lap beszámolt róla, Göd Város
Vegyeskara szeptemberben a Felvidé-
ken, Ipolynyéken (Vinica) járt a VIII.
Regionális Szüreti Ünnepély és Pince-
fesztivál szereplõjeként. A fesztivál
résztvevõ települései például Inám,
Kelenye, Lukanénye, Magyarnándor,
Mihálygerge, Zsobrák voltak – magyar
települések, melyekrõl szinte semmit
nem tudunk itt az anyaországban, ezért
legalább nevüket megemlítem. A ren-
dezvényt támogatta a Szlovák Köztár-
saság Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériuma. Megnyitó beszédében
Csáky Pál miniszterelnök helyettes kö-
szöntötte a szervezõket és a vendégeket
– egy magyar helyettes kormányfõ
Szlovákiában! Gondolták volna ezt pár
éve, a Meciár éra alatt? 

Ipolynyék önkormányzata mellett a
társszervezõk, az Ipolyi Eurorégió
(Ipelsky Euroregion), a
Vadásszövetség és a Kiskertészek helyi
szervezetei voltak, s annak a Csema-
doknak a helyi alapszervezete, mely

1949-es alakulása óta folyamatosam
jelenti a mentsvárat a mai Csehország
és Szlovákia területén élõ magyarság
számára.

A fõvédnöki tisztet Simon Zsolt
földmûvelésügyi miniszter töltötte be,
aki Pomóthy László gazdasági minisz-
tériumi államtitkárral a Borászati Szak-
mai Konferencián elõadást is tartott.
Kirakodóvásáron, gasztronómiai, tán-
cos, zenei és egyéb attrakciókon kívül
könyvsátor, és az Új Szó magyar nyel-
vû napilap sátora várta az érdeklõdõ-
ket. 

A kórus tagjai ezúton mondanak kö-
szönetet a meghívásért, a szíves ven-
déglátásért és az élményért, hogy egy
kórusmûvel kiváltott meghatódást és
fényt fedezhettek fel a hallgatóság sze-
mében. „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklõ csillaga? Ki voltál valaha orszá-
gunk istápja. Hol vagy István király?”
(Kodály: Ének Szent István királyról)
Mi „itthoniak” nem is gondoljuk, mit
jelenthet határon túli magyarnak lenni,

s ezeket a sorokat átérezni! Tudja vi-
szont Cseri László ipolynyéki szõlõs-
gazda, nyugdíjas pedagógus, aki lányát
haza várta, s annak kórustársait ven-
dégségbe hívta az ünnepre. Megsejtet-
te, hogy akár valami nagy dolog is tör-
ténhet ott, akkor, a gödiek jelenlétében.
És történt. Ott, határ ide, határ oda,
együtt volt magyar mindenki. Lassan
mégiscsak mindnyájan hazaérünk, egy
közös Európába?!

A Magyar Koalíció Pártja immár
második ciklusban tagja a koalíciós
kormánynak. Bugár Béla elnök a párt
országos közgyûlésén elmondta, hogy
a VI. Kongresszusuk fõ kérdése: Ho-
gyan javítható tovább a magyarok
helyzete Szlovákiában? Az erdélyi író,
Vass Albert sorai jutnak eszembe:
„Mert mondom Néked: a történelem
kereke gyakorta fordul, és néha jót for-
dul”… Azon a keréken nagyot lendít-
het még, ha az itthoniak voksukkal ki-
állnak a kettõs állampolgárság mellett. 

A KÓRUSTAGSÁG NEVÉBEN IS: KKÉ

Felvidéki dolgainkról egy fellépés ürügyén
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A TOPhÁZ Egészségügyi Otthon la-
kói, mint ahogy a mozaikszóból is ki-
derül, tényleg féldrágakövek. Belõlük a
gondozóik megpróbálják a lehetõ leg-
többet kihozni. Még azoknak az ott-
honlakóknak az életébe is a szó szoros
értelmében színt visznek – a plafonra
vetítõ készülékkel -, akik egész életük
során ágyhoz kötöttek. 

Virág Jenõné igazgató kedvesen fo-
gad, ám még mielõtt kérdéseimet feltehet-
ném, arra kér, hogy nézzek náluk körül.
Az otthon megtekintésében kalauzom az
igazgató szakmai helyettese, Koch
Györgyné. Az öt gondozási részleg közül
a családcsoportnál kezdtük utunkat.
Azonnal körülvettek bennünket a fiúk,
egyikük kíváncsian figyelte a kis magnó-
mat, s alkalomadtán rá is énekelt, a másik
mutatta, hogy simogassam meg a fejét.

- Az itt élõk nevelõotthonból és csa-
ládoktól kerültek ide – mondja Koch
Györgyné -, itt fiúk laknak, kivéve a két
lányt, akik külön egyágyas szobában
élnek, õk a mosodában terápiás munkát
végeznek. A fiúk szobája egyszerû és
tiszta, a lányoké varázslatos, színes vi-
lág. Elõször a 32 esztendõs Tünde mu-
tatja meg szobáját, majd a 26 esztendõs
Krisztina. Késõbb megérkezik Tibor is
– aki elsõk közt került az otthonba -,
neki fõ feladata az állatok gondozása.
Tibor önszorgalomból tanul számolni
és írni. Boldogan mutatja a füzetet,
amelyben gyakorolja a betûvetést.

Az ebédlõben szintetizátoron játszik
az otthon hivatásos zenésze, miközben
a járni tudókkal és a kerekes székesek-
kel a gondozók foglalkoznak. Egy vak
fiú például éppen fagyöngyöt fûz zsi-
nórra, de mint mondják, nemcsak eb-

ben, hanem másban is jeleskedik.
A következõ részlegeken már hal-

mozottan fogyatékosokkal találko-
zunk. Heincz Viktória gondozónõnek –
aki 1982 óta dolgozik itt, s nincs saját
gyermeke – elmondja, neki a 26 éves
Krisztián a kedvence, õt 11 éves kora
óta ismeri. Krisztián nehéz gyerek,
ezért senki sem szerette, õ érte minden-

kivel szembeszállt. A gyógytornára ki-
alakított helyiségben Szakállas Éva
gyógytornász is megpróbálja a lehetet-
lent, a járóképtelen és mentálisan is sé-
rült gyermekeket lábra állítani. A teljes
mozgásképteleneket pedig egy másik

helyiségben masszázzsal és egyéb eljá-
rásokkal kezelik, a vérkeringés frissíté-
sére és a felfekvések megelõzésére.
Nagyon élvezik a gyermekek a golyó-
fürdõt és a hálós hintát is – mondja
Koch Györgyné.

Utunk utolsó állomása a kézmûves
mûhely, ahol Almási Erzsébet irányítja
a munkát.

- Az egyik fiatal kevésbé, a másik
pedig nagyon precíz és türelmes –
mondja. - Agyagozni, festeni, rajzolni
nagyon szeretnek. A száraz alapanya-
gokat együtt szerezzük be, csuhét a ku-
koricásból, virágokat a mezõrõl sze-
dünk, majd szárítjuk. Az itt készített
tárgyakat kiállítjuk és eladjuk, melybõl
új alapanyagot szerzünk be.

Az egykori Scheffer kastélyba az el-
sõ lakók 1977-ben költöztek be – tu-
dom meg. A kastély épülete – amely-
hez 4,5 hektár park tartozik - késõbb
bõvült, most átadás elõtt áll egy új lakó-
otthon, amelybe nemsokára a felnõtté
vált és önálló életre képes tíz lakó köl-
tözik majd.  A 220 lakó között 5 éves a
legfiatalabb, 40 pedig a legidõsebb, ti-
zennégy kiskorú van a várakozó listán,
ám helyhiány miatt nem tudják õket
felvenni. Többen vannak a fiúk, a nõi
gondozott kevesebb, az életkori meg-
oszlás szerint a felnõtt korúak vannak
többen.

Akik pedig velük foglalkoznak,
nem is elsõsorban a munkabérért dol-
goznak, hanem elhivatottságból. Ezt
tapasztaltam lépten-nyomon. Nem
csak gondozzák a rájuk bízott fogya-
tékkal élõket vagy akár halmozottan
sérülteket, de törõdnek lelki fejlõdé-
sükkel, és közösséget igyekeznek te-
remteni környezetükben – velük, szá-
mukra!

FISCHER ERZSÉBET

Akik megpróbálják a lehetetlent
Élet az otthon falai közt

Francia és magyar vendégek ismerkednek az intézményben lakók életével

2004. október 9-én szerencsére sokan megjelentek a
dunakeszi VOKE József Attila Mûvelõdési Házban
megrendezett Kistérségi Civil Expo-n, s a délutáni zá-
rás idején még mindig volt megbeszélni való témájuk
a résztvevõknek – alig akartak hazamenni. A Fótról,
Dunakeszirõl és Gödrõl érkezett civilek, hozzátarto-
zóik, és más szervezetektõl eljött érdeklõdõ vendége-
ik egyaránt nagyon sikeresnek és hasznosnak ítélték a
rendezvényt. Az ötletgazda és szervezõ, a Gödön be-
jegyzett „Civil nõk a közéletben” Kistérségi Egyesü-
let tagjai nem is sejtették, hogy ekkora lesz az érdek-
lõdés. Dicsérték is õket a többiek, olyannyira, hogy
valaki így fogalmazott: Ami a férfiaknak nem sikerült,
azt ti megvalósítottá-
tok! Nem mellékes
körülmény, hogy – az
országos és a regioná-
lis találkozók mellett –
ez volt az elsõ kistér-
ségi civil expó!

Igényes kiállítás ke-
rekedett a szépen elké-
szített tablókból. A ki-
állítók célja volt, hogy
bemutassák saját tevé-
kenységüket, kicserél-
jék tapasztalataikat és
ismeretségeket, barát-
ságokat kössenek a to-
vábbi együttmûködéshez. Mindez maradéktalanul
megvalósult – sõt, kedves mûsorral és szíves vendég-
látással gazdagodott a program. Az ünnepélyes meg-

nyitó fellépõje volt Fótról a Dixi Dance Klub tánccso-
portja; a Fóti Néptánccsoport; Gödrõl a Röcögõ
Néptáncsoport; a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
képviseletében Antal György Bálint saját verseivel, a
Napos Oldal nyugdíjas klub énekkara Schüszler Mar-

git vezetésével – s társuk,
Medgyes Béláné saját versei-
vel. 

Megnyitó beszédet Szent-
Iványi Géza, a kistérségi civil
társulás soros elnökeként is, Fót
polgármestere mondott. A kiál-
lítást a rendezõ egyesület elnö-
ke, Rakaczky Éva mutatta be a
megjelenteknek. Palásti Béla,a

mûvelõdési ház igazgatója is szólt a vendégekhez. A
nap folyamán több igen fontos információkat tartal-
mazó elõadás is elhangzott. Néhány példát említve

csak ilyen volt: Tóth Hortenzia (Európai Párbeszéd
Alapítvány) elõadása a pályázati elszámolások bukta-
tóiról; Mokos Béla (Fiatalok a Vidékért Egyesület,
Hetedhét Ifjúsági Iroda – EURODESC, Mobilitás)
elõadása az EVS-Nemzetközi Önkéntes Szolgálatról;
Rakaczky István (NCA Nemzetközi Kollégium) elõ-
adása a Nemzeti Civil Alapprogram eddigi tapaszta-
latairól és új pályázati lehetõségekrõl; dr. Józsa Ilona
(Civil International Lobby) elõadása a civil érdekér-
vényesítésrõl, és a kistérségi civil együttmûködés le-
hetõségeirõl. Barabás Miklós, a budapesti Európa
Ház igazgatója külföldi útja miatt üzenetet juttatott el
a résztvevõ szervezetekhez. Gödrõl a következõ szer-
vezetek mutatkoztak be: - „Civil nõk a közéletben”
Kistérségi Egyesület, - Civil Tanács, - Göd Jövõje
Klub, - Gödi Városszépítõ Egyesület, - Mozgáskorlá-
tozottak Gödi Szervezete, - MÕME (Õstörténet ala-
pítvány), - Napos Oldal Nyugdíjas Klub, - „Otthon se-
gítünk” Alapítvány.

A rendezvénybõl nem csak a civil szervezõdé-
sekre, és azok együttmûködésére vonatkozó tanul-
ságokat vonhattunk le – melyek minden kétséget
kizárva szép számban adódtak, és sokan kívánják a
jövõben hasznosítani azokat. Az a konklúzió is erõ-
teljesen megmutatkozott, hogy az uniós körülmé-
nyek között elkerülhetetlen a kistérségek összefo-
gása – akár az önkormányzatok, akár a vállalkozók,
akár a civilek között –, mert a közös pályázatok ál-
tal olyan anyagi források nyílnak meg a kistérségek
lakói elõtt, melyekrõl nem mondhatunk le!

KKÉ

FOTO: VÍZVÁRI, T. J.

Civilek, expo, kistérség - tanulságokkal

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai
nagy sikerrel szerepeltek a Civil Expo-n
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Folytatás az 1. oldalról.
A klubok létrehozásának lényege

az, hogy cukorbetegeink a kezelõor-
vosok behatárolt rendelési ideje alatt
nem részesíthetõk abban az ismeret-
anyagban, amit egy klubszervezet
nyújthat. Ezek az összejövetelek
dietetikus tanácsainak átadására, va-
lamint esetenként a cukorbetegség
elleni küzdelemben élenjáró gyártók
elõadásainak megrendezésére adnak
alkalmat. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a betegséget megfelelõen is-
merõ ember sokkal jobban képes
megelõzni a fenyegetõ szövõdmé-
nyeket. ”A cukorbetegség esetében
az orvos igyekezete a paciens
együttmûködési készsége nélkül
csak részeredményekhez vezethet. 

Minél többet tud a cukorbeteg sa-
ját állapotáról, az anyagcsere szabá-

lyozás eszközeirõl, azaz a testresz-
abott kezelés feltételeirõl és módoza-
tairól, annál sikeresebben veheti fel a
harcot  gondozó orvosával karöltve-
betegsége ellen.” Afentieket ajánlot-
ta Dr. Fövényi József diabetológus
fõorvos egyik tájékoztatójában. 

Ezekben szeretnénk segíteni
Önöknek a Cukorbeteg Klubok elõ-
adásai alkalmával, amire nagy szere-
tettel várjuk jelentkezésüket. Aklub-
napok beindulásának pontos idejérõl
a Gödi Körképben havonta,
névreszólóan a kezelésben részesülõ
betegek a háziorvosuktól kapott
MEGHÍVÓból értesülnek. Érdek-
lódni lehet még Pinke Sándor gödi
szervezõnél, 2. típusú cukorbeteg, a
Cukorbetegek Budapesti Egyesüle-
tének tagja.

Telefon: 06-27-333-446

Gödi Cukorbetegek Klubja
Dr. Csernus Imre pszichiáter tar-
tott elõadást október 27-én az
Olajfa Mûvészházban. Az ese-
ményt igen nagy érdeklõdés kí-
sérte, mely egy-
aránt köszönhetõ
volt a téma aktua-
litásának, és a
„Doktor” hiteles
személyének. Az
alaptéma a drod-
prevenció volt, de
ennek kapcsán szó
esett az ember éle-
tének olyan elemi
szükségleteirõl,
mint az õszinteség
magunkkal és má-
sokkal szemben, a
helyes szeretet, a
bizalom, a hit, a
szeretetteli figyelem a másik
emberre – különös tekintettel a
ránk bízottakra. Bár sok minden
közrejátszik abban, hogy valaki
függõvé váljék, az nem mentesí-
ti a felelõsség alól, hisz szabad
akarattal döntött az alkohol, a
drog mellett. Ám egy párkapcso-
lat is tarthat ugyanúgy függõség-
ben, mint az említett káros sze-
rek. 

Egy jelenlévõhölgy kérésére,
ti. hogy mikor kell a szülõnek
valóban arra gyanakodnia, hogy
a gyermeke „anyagozik”, a vá-
lasz az volt: Bár a szülõk, külö-
nösen az édesanyák hamar rá-
éreznek, ha baj van, mégis sok-
szor nem mernek szembesülni a

valósággal, így sejtéseiket ma-
guk elõtt is letagadják. Ne te-
gyék ezt, mert lehet, hogy túl ké-
sõ lesz, mire segítséget keres-

nek. Higgyenek a
szívüknek!

A hallgatóság
megismerhette az
„anyagos” szleng
néhány jellemzõ ki-
fejezését, melynek
b e m u t a t á s á h o z
Csernus doktor a
közönség soraiból
választott segítõ-
társként egy fiatal-
embert.

Szóba került még
a magyar virtus (pl.
az „orrvérzésig”
szemlélet), és né-

pünk mentálhigiénés szokásai,
mellyel kapcsolatban még van
mit fejlõdnünk.

Dr. Csernus tudománya nem
csupán tanulmányaiból, vagy a
könyvekbõl fakad, nem is kizá-
rólagosan praxisára épül. Saját
életének tapasztalatai és erõs hi-
vatástudata is forrásul szolgál-
nak. Ugyanakkor számára nem
létezik reménytelen eset! Tiszte-
li az életet, és annak szolgálatá-
ban harcol a „pokol katonái” el-
len, az emberért.

Májusban újra találkozhatnak
vele az érdeklõdõk az Olajfa
Mûvészházban. 

S. M.
FOTO: INTERNET

Drogról a doktortól
Gödön rendelt Dr. Csernus Imre

Meghívó
A Városvédõk Egyesülete és az önkormányzat civil tanácsnoka
tisztelettel meghívja szervezete képviselõjét, érdeklõdõ tagjait a
„Nonprofit szervezetek a sikeres forrásszerzés útján” (NOSZA)

címen induló tájékoztató sorozat elsõ rendezvényére,

a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) 
és az NCA által hamarosan kiírandó 

pályázati lehetõségekrõl 
szóló fórumra.

A fórum meghívott elõadója:

Rakaczky István, 
az NCA Nemzetközi és Eu integrációs kollégiumának tagja.

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal (Göd, Pesti u. 81. sz.) tanácsterme

Idõpont: 2004. november 17. (szerda) 18 óra

A rendezvényen az érdeklõdõk segítséget kapnak a sikeres
NCA-pályázatok elkészítéséhez.

B. RÁBAI ZITA DR. BOGNÁR LÁSZLÓ

elnök civil tanácsnok
Városvédõk Egyesülete Göd Város Önkormányzata

Könyvtári  hírek

Kedves Olvasóink, Kedves Állatbarátok!
Csányi Vilmos etológus, biokémikus lesz

a Göd Városi Könyvtár vendége 
2004. november 19-én pénteken, 18 órakor.

Õ az ELTE Természettudományi Karának egyetemi tanára, az Etoló-
giai Tanszék megszervezõje. 1999-ben az év ismeretterjesztõ tudósa
volt.
Etológia: az állati viselkedés biológiai összehasonlító vizsgálatának
tudománya. Az állati viselkedést az adott faj természeti környezeté-
ben tanulmányozza. Az utóbbi években e tudományág eredményeit
az emberi viselkedés magyarázatára is kezdték használni. Az állatok
viselkedését elsõként Darwin vizsgálta, a modern etológia megalapí-
tása pedig Konrad Lorenz nevéhez fûzõdik.
Csányi Vilmos a kutyák és az ember szociális viselkedési formáinak
kialakulását és a korai evolúcióban betöltött szerepüket elemzi. Elõ-
adása során filmet is fog vetíteni.

Könyvtárunkban megtalálható könyvei:
Az állatok tanulása a természetben,  Az emberi természet,
Magatartásgenetika, A kentaur természetrajza: anatómiája, Van ott
valaki? Kis etológia, Jeromos, a barátom, Bukfenc mindent tud

Szeretettel várjuk az érdeklõdõ felnõtteket és gyerekeket!
Helyszín: Pesti út 72., el.: 27-532-155

***
Bütykölde lesz a gyerekeknek november 26-án pénteken du. 1-5
óráig a gyermekkönyvtárban. 
Papírmikulást és hóembert fogunk készíteni, utána pedig diafilmeket
vetítünk a  „gyerekmoziban”: Pesti út 72.
Gyertek minél többen!                             

KÖNYVTÁROSOK
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MINDENSZENTEK – latinul: Festum
omnium sanctorum – a katolikus és ortodox
keresztény egyház ünnepe. A katolikus egy-

ház november 1-jén, az
ortodoxia pedig egy
héttel késõbb tartja. Az
ünnep, és az azt követõ
halottak napja, egyházi
jellegén túl, fokozato-
san általános népi meg-
emlékezéssé is vált.
Ilyenkor mindenki kilá-
togat a temetõbe, meg-
látogatja elhunyt hoz-
zátartozóit. Megtelnek

a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmú-
lás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát
gyújtanak és elveszített szeretteikre emlé-
keznek. Mindenszentek napján azokról a
szentekrõl emlékeznek meg, akiknek nincs
külön emléknapjuk. November elsõ napja a
megemlékezés napjaként a VIII. században,
741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg
elõször. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pá-
pa tette, 844-ben. 

A HALOTTAK NAPJA jóval késõbbi
eredetû, mint a mindenszentek ünnepe. A hol-
takért való imádkozás szokása a X. század-
ban kezdõdött Franciaországban, és négyszáz
év múlva vált általánossá. 998 óta november
2-án tartja meg az egyház. Sz. Odiló clunyi

apáttól (962-1048,) ered. Õ ezt az emlékna-
pot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden
bencés házban bevezette. Ez a rendelete
mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a

bencés renden kívül is
megünnepelték, a XIV.
századtól Róma is át-
vette. Az ünnep össze-
függ azzal a századvé-
gi szorongásos hangu-
lattal, mely 1000-re a
világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett
igyekeztek a halottak-
kal “jóban lenni”, az
elhunytak szellemeivel
jó barátságba kerülni.
A sírokon gyertyát
gyújtottak, hogy “sze-
gény, fázós lelkek an-
nak fényénél melen-
gethessék magukat.”

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szo-
káshoz azonban több népi hiedelem is kap-
csolódik. Némelyik szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a “véletlenül kiszabadult
lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk
sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az
élõket. 

INTERNETRÕL SZERK.: KKÉ

Mindenszentek - Halottak napja 

Utánad
Máig sem hiszem el, hogy végleg elmentél,
pedig ott állottam kihûlõ testednél.
Fogtam, míg lehetett rebbenõ két kezed,
könyörögve kértem: Lélegezz! Lélegezz!

Szûkölõ félelem térdre kényszerített,
kínzó, mély fájdalom, szinte szétfeszített...
csak szólni akartam, de hangom megfagyott,
vérem dübörgött hát, halott vagy már, halott.

Évek teltek-múltak, sosem gyászoltalak,
mindennap átéltem újra halálodat.
Sírodnak sírtam el, nem bírlak feledni,
hagytam tenger könnyem peregni, peregni.

Nehéz idõk jönnek, nélküled kell bírni,
gyógyuló sebemmel megpróbálok élni.
Megpróbálok újra víg verseket írni,
csak befelé fogok, sírni, sírni, sírni....

ENESSEY EDINA, GÖD

Budapest XIII. kerületében, a mûve-
lõdési házban volt látható Gödi Vass
István festõmûvész kiállítása. Dr.
Szurmayné Kovács Márta – aki az
Angyalföldi József Attila Mûvelõ-
dési Központban a kiállítások szer-
vezõje – beszélt a mûvészrõl és al-
kotásairól.

- Nagyon örültünk, amikor a gödi
festõmûvész személyében a ma is
nálunk mûködõ Moholy Stúdió régi
tagját fogadhattuk. A 70-es években
itt õ is Fisher Ernõ festõmûvész ta-
nítványa volt. Nagyon nagy szere-
tettel beszélt mesterérõl, régi élmé-
nyeirõl – részben a társairól, részben
arról a mûvészi, szakmai útmutatás-
ról, amit itt a Moholy-ban kapott. –
emlékezik lelkesen a kapcsolatfel-
vételre Kovács Márta. – Én csak
most ismerkedtem meg a festõmû-
vésszel, aki Gödön él. Meglehetõ-
sen kiterjedt ismeretsége van, sok

emberrel, sok mûvésszel áll szak-
mai, eszmei-szellemi kapcsolatban
Mégis magányos farkasnak érzem
õt, bár ugyanakkor meglehetõsen
harcos egyéniség – a maga módján
harcos. Képviselõ is volt egy ciklu-
son keresztül, de már visszavonult a
közélettõl. Ahogyan én érzékeltem,
szinte kizárólag a festészetének
szenteli idejét.

A kiállítási anyagot mûtárgylistá-
val, életrajzzal, a meghívók címzett-
jeivel, kiállításai felsorolásával kap-
tam meg. Pontos leírást mellékelt a
képek elhelyezésének szempontjai-
ról és annak technikai megoldásáról.
Õ ilyen precíz ember, a rendszeretet
és a rendszeresség igénye sugárzik
belõle. Talán ezért is esik neki zo-
kon, hogy városában nincs évente
bemutatkozási lehetõség. Hiányolja
a régi meghívásos tárlatokat. Gödön
sok mûvész él, s egyre többen tele-
pednek le ott és a
környezõ telepü-
léseken – szeret-
né, ha közösen
és rendszeresen
bemutatkozhat-
nának „otthon”. 

Rendhagyó
módon a mû-
vész maga nyi-
totta meg saját
k i á l l í t á s á t ,
mondván, mégiscsak õ ismeri leg-
jobban ezeket a képeket. Inkább
csak beajánlotta a festményeket né-

hány mondatban. Azután, az õ meg-
hívására, egy IV. kerületi általános
iskola csapata kis mûsorral kedves-
kedett a vendégeknek. A megjelen-
teken kívül a Mûvelõdési Központ
egyéb rendezvényeinek látogatói is
megnézték a kiállítást,
elég sokan látták a fest-
ményeket.

Két nagy csoportra
oszthatók a kiállított ké-
pek, a cím is ezt tükrözi:
„Emlék és varázslat”
(Radnótira utalva: Sem
emlék, sem varázslat).
Életének régi élményei-
bõl keletkezett egyes ké-
peinek témája. Ezek táj-
képek, városrészek, Du-
nakanyar, Mátyás temp-
lom: a természetet és épített környe-
zetünk elemeit láthatjuk, melyek
kedvesek számára. A másik vonula-

tot konkrét társa-
dalmi esemé-
nyekhez kap-
csolható témák
jelentették. Ér-
zékelhetõ, hogy
mélyen érintik
az alkotót az
egyéni, a társa-
dalmi és a ma-
gyar sors-kérdé-
sek. Az ’56-os

forradalom egy jelenetével szemben
állítottam ki a Honfoglalás címû ké-
pet. Úgy gondoltam, hogy ez a két

elem valójában összetartozik nála. A
többi festménybõl is egyértelmûen a
hazaszeretet, és az emberiség iránti
aggodalom tûnik ki. A sokak által
megfestett Utolsó vacsora ábrázolá-
sán Gödi Vass Istvánnál, a háttérben,

megjelenik az ame-
rikai ikertornyok
pusztulása. A Te-
remtés címû kép
klasszikus jeleneté-
bõl Sztálin és Hitler
portréja tekint a vi-
lágra. Íme, az Em-
ber! – mutatja a mû-
vész „Isten teremt-
ményeit” döbbene-
tes hatással. 

Mondanivalóját
kiemelik a színek,

melyek intenzívek, fényesek. Ha
kell, melegséget sugároz a kép, ha
kell, hideg kékség fagyasztja a vász-
nat. Általában sok színt használ a
mûvész. Az álomvilágba, vagy a kö-
dös emlékekbe merülõ témáknál lát-
juk csupán egy szín árnyalatait a ké-
peken. S a legújabb alkotások letisz-
tult szintézist mutatnak, a mondani-
való és a festészet kifejezõeszközei-
nek harmóniáját. Foltok, jelképes
formák jelennek csak meg, s színe-
ikkel megelevenítik magát a fényt
is. Így ábrázol – már nem esemé-
nyeket, hanem az általuk kiváltott –
különbözõ érzéseket Gödi Vass Ist-
ván.

Kiss-Kása Éva

Emlék és varázslat festõecsettel
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Agödi Napos Oldal nyugdíjas klub
néhány tagja kirándulást tett Kár-
pátalján, s õk is résztvevõi voltak
annak a tarka és igen sikeres falu-
napnak, melyet Jánosiban rendez-
tek. Sorban pörögtek az esemé-
nyek. A terület országgyûlési kép-
viselõje, az egyházak képviselõi is
megjelentek az eseményen. Ameg-
nyitón „minden fontos személy”
jelen volt, s aki csak tehette, kö-
szöntötte is a résztvevõket, vagy a

mûsor szereplõjeként lépett a szín-
padra. Kicsik és nagyok egyaránt
bemutatták elõadásaikat. A mûsor-
ban a helyi lakodalmas szokások is
megelevenedtek. A közelmúltban
két községet összevontak, így most
Makkosjánosi Göd testvértelepülé-
sének neve. Ezt az új nevet illuszt-
rálta az ottani nyugdíjas-kórus asz-
szonyainak mellényén a saját kezû-
leg készített, makkos díszítés. 

N. Z-NÉ

Falunap Makkosjánosin

Örömmel tudatom, hogy október
14-15-én végre sikerült kijuttatni
Kárpátaljára az Önök által leadott
adományokat (ruha, cipõ, könyv,
mûszaki cikkek). A kivitel azért ké-
sett, mert az ukrán hatóságok meg-
változtatták a humanitárius szállít-
mányok befogadási rendjét. Június-
ban volt a kiszállítás tervezett dátu-
ma, azonban elõbb az adományozá-
si listát Kijevben engedélyeztetni
kellett.  A kérelem visszaérkezéséig
– négy hónapon keresztül – nem le-
hetett szó a kiszállításról. Az enge-
délyt október 2-án vettem kézbe,
csak ezután indulhattunk el a holmi-
val. 1999-tõl ez volt a 11. kamion
áru, amit kivittem, de ezzel ilyen
irányú tevékenységemet befejeztem. 

Ezt az alkalmat szeretném fel-
használni arra, hogy nyilvánosan
köszönetet mondjak azoknak, akik
kiemelkedõen segítették munkámat:

Köszönöm elõször is Göd lakos-
ságának, akik önzetlenül adakoztak.
Köszönöm polgármestereinknek,
Szegedi Sándornak és Sándor Ist-
vánnak, valamint dr. Szinay József

jegyzõnek, akik a kamionok meg-
szerzésében, az utazáshoz szükséges
anyagiak biztosításában, a soron kí-
vüli határátlépés elõkészítésében
voltak segítségemre. Köszönet
Gusztos Gábor és Baka Béla vállal-
kozóknak, akik kamionjaikat ellen-
szolgáltatás nélkül rendelkezésre
bocsátották, a Polgármesteri Hivatal
azon dolgozóinak, akik az utazással
kapcsolatos adminisztrációt intéz-
ték. Köszönöm Markó József úrnak,
a TESZ igazgatójának és munkatár-
sainak, akik a rakodásban és az ösz-
szegyûjtésben segédkeztek. Köszö-
nöm Horváth Ferenc és Lukács
Istvánné iskolaigazgatóknak és
munkatársaiknak, Ország Tibor plé-
bános és Szotyori Nagy Gábor lel-
kész uraknak, akik az összegyûjtött
adományok tárolását biztosították.
Köszönet a Katolikus Karitász és a
Református Segélyszervezet mun-
katársainak, akik a gyûjtést végez-
ték, és végül a sok névtelen segítõ-
nek, akik megértették a feladat fon-
tosságát. 

DR. FARAGÓ LÁSZLÓ

Tisztelt Gödi Lakótársak!

- Az októberi lapszám 12. oldalán,
a „Jánosi gyerekek nyaraltak Gö-
dön” címû beszámolóban sajnála-
tos névelírások történtek. Az „egy
anyuka” helyesen Szabó Ilona.
Szaszák Györgyné régi gödiként
maga is segítõ vendéglátó volt,
mint Nagy Zoltánné (s nem Papp
Zoltánné). A Szalay család vendé-
ge Kovács Ildikó, a tanítónõ volt. A
„másik anyuka” Blaskó Tiborné
fogadószülõ, aki elmondta, hogy
lánya Ivett és a vendég kislány, Ka-
tica egész nap fáradhatatlanok, na-
gyon egymásra találtak. Várhegyi
Tivadar kimaradt a felsorolásból,

pedig a diszkóban nagyon jó han-
gulatot teremtett a gyerekek között,
ami nem véletlen, hiszen gyakorló
nagyapa.
- Az októberi lapszám 17. oldalán a
„Nemzeti ünnepen, barátok kö-
zött” címû írásban helyesen Szalay
Esztikéék (Erzsikéék helyett) zene-
karát kellett volna írni. Szó volt az
Annuska tanítónõrõl szóló, Az égõ
szív címû könyvrõl, melyet nem
Vizvári Vilmos –a tanítónõ jelen lé-
võ fia – mutatott be, hanem
Kasperkiewiczné Szalay Katalin.
Az érintettektõl elnézést kérünk!

SZERKESZTÕSÉG

Helyesbítés 

Az elõzõ évekhez hasonlóan 2005 jú-
liusában sor kerülhet 20 jánosi és 20
gödi gyermek egyhetes cserenyaral-
tatására a korábbiakhoz hasonló fel-
tételekkel. A gyerekek Gödön és Já-
nosiban is szülõknél lennének elhe-
lyezve, ha Gödön lesz megfelelõ szá-
mú fogadószülõ. Az önkormányzat
fedezi a gyerekek kötelezõ program-
jai, az utazás és a visszautazás költsé-
geit, a kirándulások fagylalt-költsé-
geit, és a búcsú tábortûz (szalonna,
kenyér, ital) költségeit, valamint az
egy hétre szóló fürdõjegyeket. A kö-
telezõ programok két délelõttöt vesz-
nek igénybe. A gyerekek ellátásáról
és a többi nap programjairól a foga-
dószülõk gondoskodnának, mint ed-
dig is. A jánosi gyerekek július 4-étõl
11-éig, a gödi gyerekek július 11-étõl
18-áig nyaralnának. Kérem a lehetsé-

ges fogadószülõket, hogy csak azok
jelentkezzenek, akik ebben az idõben
vállalni tudják a gyerekeket. Mivel
az ukrán útlevél és a magyar vízum
elintézése 4+2 hónap, így jelentkezni
december  31-ig lehet személyesen
nálam: Dr. Faragó László, 2131 Göd,
Mészáros L. u. 3-ban személyesen
vagy levélben, esetleg telefonon a
06-27-336-353-as telefonon este 8 és
10 óra között. A gödi gyerekeknek az
iskolában kell majd jelentkezniük
május hónapban. Az oda-visszauta-
zásuk költségét az önkormányzat fe-
dezi.

Ismételten kérem, csak azok je-
lentkezzenek, akik a fenti idõben vál-
lalni tudják a gyerekeket, mert az
utolsó két évben sokszor kerültem ne-
héz helyzetbe! 

DR. F. L.

Jánosi és gödi gyerekek
2005. évi cserenyaraltatása

Meghívó
A Gödi Felvidékiek Köre

ezúton meghív minden érdeklõdõt a JAMH-ban
2004. november 26-án 17.00 órakor
kezdõdõ elõadásukra, melynek címe:

A határon túl élõ magyarok kettõs állampolgársága
Elõadó:  a népszavazást kezdeményezõ 

Magyarok Világszövetségének képviselõje.

A GÖDI OTTHON SEGÍTÜNK SZOLGÁLAT
nyílt napot tart

2004. november 13-án 9.30-tól 12 óráig
az Ady klubban (Kálmán utca 13.)

Gyerekeknek: Dióbaba-bábkészítés • Mondókák-játékok •
Papírhajtogatás • Gyöngyfûzés

Mindeközben a szülõket arra biztatjuk, ismerkedjenek meg
velünk, fedezzék fel a segítséget, amit adni tudunk!

ÖNT IS VÁRJUK! TÉGED IS VÁRUNK!


