
Jól megtervezett fejlesztések
és közös gondolkodás
közösségünk érdekében
Nemcsak új tornatermet kap a gödi Búzaszem 
iskola, hanem egy olyan közösségi teret alakí
tunk itt ki, amellyel az egész város gazdagodik – 
mondta lapunknak Tuzson Bence, városunk és 
térségünk országgyűlési képviselője.  (6-7. oldal)

Életműdíjat kapott
Németh András
gödi kézilabdaedző
A gödi sportvezető, európai és magyar mester
edző, aki a magyar női válogatottat három vi
lágbajnokságon és két Európabajnokságon 
irányította, 2005ben pedig világbajnoki bronz  
érmet nyert, a Fradi történetének egyik leg
eredményesebb edzője.  (18. oldal)

Nem eshet csorba
a kakaós csiga jó hírén
a Serczli bárban
Amellett, hogy pékség működik itt, a kisbolt
ban pedig egyre szélesedő kínálattal várják a 
vásárlókat, a gödi Serczli bár egyúttal egy 
olyan közösségi tér is, amely a nap bármely 
szakában baráti összejövetelek kellemes hely
színe lehet.  (21. oldal)

Nagyon kellemes közegre talált Gödön,
ezért szeret visszajárni városunkba

Zsebők Csaba költő, zenész, történész

Elbúcsúztunk
a „Gödi Ember”-től,
Kovacsik Tamástól
Életének hatvankilencedik esztendejében tra
gikus hirtelenséggel elhunyt Kovacsik Tamás, 
a gödi társadalmi és közélet ikonikus alakja. 
Barátai így szólították: „Gödi Ember”. Hat vá
lasztási cikluson keresztül, huszonöt éven át 
képviselte a gödiek érdekeit, mint körzeti kép
viselő.  (8-9. oldal)

Már amikor először jártam Gödön 1996-ban, rácsodálkoztam, 
hogy milyen hihetetlenül klassz ez a Duna-part – mondta vendé-

günk a lapunknak adott interjúban.  (16-17. oldal)
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Sétányt neveztek el
Kolonics Györgyről,
a kenukirályról
A fiatalon, alig harminchat évesen elhunyt ke
nukirály, Kolonics György (1972–2008) kétszeres 
olimpiai és tizenötszörös világbajnok születésé
nek ötvenedik évfordulóján avatták fel váro
sunkban a róla elnevezett sétányt. (5. oldal)



Felavatták a gödi Penta Kft. 
új lemezalakító műhelyét

Június végén adták át a gödi Penta Kft. új lemezalakító műhelyét, 
amelyet a cég hatszázmillió forintos beruházással valósított 
meg, aminek csaknem az egyharmadát, vagyis kétszázmillió fo
rintot kormányzati támogatásból nyert el. Így nemcsak a vállalat 
új és korszerű műhelycsarnoka épült fel, hanem új munkagépe
ket és gépsorokat is vásároltak. Nagy Gábor Lajos, az 1990ben 
alapított Penta Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója az ün
nepségen elmondta: a cég megalapításakor az építőiparon belül 
a mélyépítésben képzelték el a jövőjüket, és jelmondatukat azóta 
is minden tekintetben tiszteletben tartják: „Magyar társaság a 
települések infrastruktúrájáért!”

A június 23i avatóünnepség vendége volt Tuzson Bence, vá
rosunk és térségünk országgyűlési képviselője, aki lapunknak a 
helyszínen arról beszélt, hogy a magyar építőipar teljesítménye 
dinamikusan javul, ezzel együtt pedig az ágazat hazai tulajdon
ban lévő szereplői is folyamatosan erősödnek. „Az elmúlt évek
ben azért dolgoztunk, hogy minél több fejlesztés megvalósuljon, 
és azért dolgozunk továbbra is, hogy ez a fejlődés töretlen ma
radjon annak érdekében, hogy elérjük azokat a célokat, amelye
ket a körzetünkben élőkkel közösen kitűztünk magunk elé. 
Ezeknek a megvalósításában pedig továbbra is nagy segítsé
günkre lesz a Penta Kft., amely stabil bástyaként van jelen a kör
zetben, és segíti a térség további fejlődését nemcsak szakmai 

munkájával, hanem munkahelyek teremtésével is” – fogalmazott 
lapunk kérdésére válaszolva Tuzson Bence.

A mélyépítésben, útépítésben, ivóvíz és szennyvíztisztító te
lepek építésében, felújításában több évtizedes szakmai múlttal 
rendelkező Penta Kft. tevékenységének bővítése – az új kihívá
soknak való megfelelés érdekében – immár az acélszerkezetek 
gyártását is lehetővé teszi a cég számára. Céljaik sikeres megva
lósítását szolgálja az új műhelycsarnok felépítése és a korszerű 
gépek beszerzése. Az avatóünnepség utáni műhelybejáráson 
Nagy Gábor Lajos ismertette például, hogy a negyvenöt tonnás 
élhajlító gép a tíz milliméter vastagságú és hat méter szélességű 
lemezt is meghajlítja, a gép a hazai piac élmezőnyébe tartozik. Az 
új, nagy teljesítményű sugárfúrógépük pedig hetven milliméte
res lyukat képes fúrni, de egy acélmegmunkáló kisgép is segíti 
mostantól a cég mélyépítési munkáját.

A fejlesztés részeként darut, 3Ds CNC csőhajlítót, CNC esz
tergagépet, egy ívelőgépet és egy autódarut, valamint elektro
mos kormányzású csúszó rakodógépet is vásároltak, ami egye
düli hazánkban – ismertette az új gépek listáját és műszaki para
métereit Nagy Gábor Lajos, aki köszönetet mondott a pénzügyi 
támogatásért a magyar kormánynak, és külön elismeréssel szólt 
a fejlesztésben aktív szerepet vállaló munkatársak tevékenységé
ről, akárcsak a kivitelező szakmai teljesítményéről.

„MAGYAR TÁRSASÁG A TELEPÜLÉSEK INFRASTRUKTÚRÁJÁÉRT!”, 
AVAGY TOVÁBBRA IS A HAZAI PIAC ÉLMEZŐNYÉBEN MARADUNK



Gödi nyarak 
a Duna-parton

A tikkasztó hőség miatt csak viszonylag későn indultam, valamikor a délután második felében, hogy na
gyobb sétát tegyek a Homokszigeten, igazából csak nézelődni, friss levegőt szívni, megpihenni szerettem 
volna a fák között, a Dunaparton, vízközelben, s ahogyan az évszaknak megfelel, találtam is kint szép szám
mal strandolókat, fiatal házaspárokat babakocsival vagy anélkül, de útközben kutyásokkal, kutyasétáltatók
kal is találkoztam. Olyan sokszínű volt a „társaság”, mintha Göd minden arcát, minden árnyalatát, minden 
rezdülését hirtelen egyszerre akarta volna megmutatni, mint valami idegenforgalmi prospektusban, csábí
tóan, csalogatóan. S akkor az jutott eszembe, hogy igen, nekünk itt van ez így, s így szoktuk meg talán már 
gyermekkorunk óta, nekünk ez így természetes, mások meg ugyanakkor olykor tetemes összegeket is kifi
zetnek azért, hogy ilyen szép és sokszínű távoli helyekre utazzanak el nyaranta pihenni.

A látvány, a táj, a környezet annyira csodálatos, hogy valóban érdemes volna prospektusokban mutogatni 
– mondhatni: képeslapra kívánkozik –, csak hát számunkra annyira megszokott és természetes, annyira ma
gától értetődő, hogy rendszerint már fel sem tűnik. 

Néhány nappal később a Széchenyi strandon fogadtuk az egyik vendégünket, és ott is teltház volt az ár
nyékban, s miközben megittunk egy hűsítő limonádét, gyermekzsivajtól volt élénk és vidám a környék, végül is 
szünidő van, őket is az ilyenkor lehetséges legjobb helyre hozták el a szüleik aznap délután. Göd tehát éli a 
maga megszokott, az évszaknak megfelelő nyári életét, amelynek egyik központi eleme a pihenés, a kikapcso
lódás, a Duna és a víz, az pedig már teljesen szubjektív és egyéni kérdés, hogy kinek melyik fürdőhelyünk, 
strandunk a kedvence, vagy éppenséggel ki melyikhez lakik közelebb, mert akkor csak oda ugrik ki, ha adódik 
erre egy félórácskája.

Az a felszabadult vidámság, amit ezeken a helyeken megélhetünk, minden luxusutazásnál, messzi tájak
nál, bakancslistáknál és álomhajókázásoknál többet ér nekem, már csak azért is, mert ez itt van, eleve adott a 
számunkra és természetesként szoktuk meg, nem alkalmi, egy hétre vagy néhány napra szóló élmény, hanem 
tartósan velünk van, velünk marad, és meghatározza nemcsak a kikapcsolódásunkat, de a hétköznapjainkat is.

Nem voltak olyan régen azok az idők, amikor még a mi szüleink voltak kisgyermekes, fiatal házaspárok, 
akik babakocsival vagy anélkül vittek bennünket a strandra, a Dunára, a fák közé, a homokra leterített törölkö
zőkön játszani. Néha egyszerűen csak a vállukra vettek bennünket, mert úgy volt egyszerűbb, s ha összehason
lítjuk a régi fényképeket azzal a látvánnyal, amely ma fogad bennünket, legfeljebb csak az arcok változnak és a 
babakocsik mérete, stílusa, formája, alakja. A folyó mintha örökké itt lett volna. Oly méltóságteljes, oly tisztele
tet parancsoló, s mégis oly csalogató, hogy amint az első karcsapásokat képesek voltunk megtenni a vízben, 
tinédzserfejjel máris úszóbajnokoknak képzeltük magunkat. 

Fel lehet persze idézni régi történeteket, jókat derülni az olykori ügyetlenségünkön, esetlenségünkön, a 
merészséggel páros gyerekes nagyzolásunkon, de nekem a Duna mégsem egyszerűen csak nosztalgia, hanem 
a hétköznapok jelenlévő valósága. Egy akkora kincs, adomány, amely nekünk, gödieknek megadatott, hogy az 
évszaknak megfelelően, az életünk természetes része legyen. 

Minden perc, amelyet vízközelben tölthetünk el, akár strandolva, akár csak sétálgatva a parton, vagy limo
nádét iszogatva a barátainkkal a fák között, vagy kajakban, kenuban, csónakban evezve, egyfajta figyelemfelhí
vás is arra, hogy az igazi értékek itt vannak köztünk, mellettünk, karnyújtásnyira.

A mi tisztünk csak annyi ebben a történetben, hogy felismerjük és megbecsüljük ezeket…
Hiszen ezek a közös értékeink, és mindnyájunk számára fontos, hogy egyszer majd a mi gyermekeink is 

elmondhassák magukról, hogy „nem voltak olyan régen azok az idők”, amikor még mi hordtuk ide őket, nya
ranta, a szünidőben. Hogy az egész környéket élénkké és vidámmá varázsolják kacajukkal, nevetésükkel, ricsa
jozásukkal.

Csabai Márk
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Új vízi járműveket 
kapott a Dunai Vízirendészeti 

Kapitányság
Három jetskivel és egy új hajóval bővült a Dunai Vízirendészeti 
Kapitányság flottája. A Budapesti Rendőrfőkapitányság néhány 
napja sajtónyilvános eseményen mutatta be a legújabb járműve
ket, s ugyanakkor felhívta a fürdőzők, a vízi sportot űzők és a 
hajózók figyelmét is a folyó veszélyeire – közölte honlapján a ren
dőrség.

A nyári időszakban, ahogy Gödön, úgy országszerte is renge
tegen látogatnak el a Duna partjára, ahol a vízi sportok mellett 
időnként fürdenek is a folyóban, azonban kevesen tudják, hogy 
ennek szigorú szabályai vannak. Ez az oka annak is, hogy a rend
szeres ellenőrzések ellenére tavaly nyáron is nagyon sokan 
fürödtek tiltott helyen. A dunai vízirendőrök minden évben élen 
járnak életmentésben. Az idén június közepéig húsz embert 
mentettek ki a vízből, közülük négyen közvetlen életveszélyben 
voltak. Az új jetskik még hatékonyabbá teszik a mentést, hiszen 
az új vízi járművek akár száztíz kilométeres óránkénti sebesség
gel is képesek haladni.

A tragédiák jelentős része megelőzhető, ha az emberek be
tartják a fürdőzés írott és íratlan szabályait, és felelősen vigyáz
nak magukra és egymásra is.

Kevesen tudják például, hogy a Dunában a kijelölt területe
ken kívül tilos fürödni. Ha valaki úszni szeretne a folyóban, ak
kor azt a következő helyeken teheti meg: Dunakeszi, Göd, Szent
endre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, 
Szigetcsép és Szigetszentmárton települések által üzemeltetett 
szabadstrandokon.

A Police.hu tételesen felsorolta az is, hogy hol tilos fürdeni:
– hajóútban;
– hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó 

munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek száz mé
teres körzetében;

– vízlépcsők és vízi munkák háromszáz méteres, hidak, víz
kivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp és révátkelőhelyek 
száz méteres körzetében;

– kikötők, veszteglő és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és 
vízirobogó (jetski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz 
közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén;

– egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételé
vel a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben;

– éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a 
vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig;

– mindenhol máshol, ahol a tiltó tábla jelzi.
A lakosság biztonsága, valamint a jogszabályok betartatása 

érdekében a rendőrség rendszeresen, visszatérően tart ellenőr
zéseket, és intézkedik azokkal szemben, akik a fürdőzés szabá
lyait megszegik. Vízi sporteszközök (mint például a vízisí vagy a 
SUP) használhatók a Dunán, ezekre az eszközökre hasonló sza
bályok vonatkoznak, mint a csónakokra.

Fontos tudni, hogy vízi járművet is csak az vezethet, aki nem 
fogyasztott alkoholt.

Az a szélerővel, vagy gépi berendezéssel hajtott vízi jármű, 
amelynek hossza meghaladja a hét métert, vagy a névleges vitor
lafelülete eléri a tíz négyzetmétert, illetve motorteljesítménye 
nagyobb, mint 7,5 kilowatt, csak külön képesítéssel vezethető.

Annak, aki nem tud jól úszni, a rendőrség azt tanácsolja, 
hogy mindig csak sekély vízben fürödjön. Ha fürdés közben a 
felfújható vízi eszköz – mint a gumimatrac – elsodródik, ne úsz
szon senki utána, mert a Duna gyönyörű, azonban veszélyes is 
lehet. Felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani. Szabad vizek
ben hat éven alul, illetve úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyer
mek csak felnőtt közvetlen közelében, annak felügyelete mellett 
fürödhet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak az 
új járműveket bemutató sajtónyilvános ese-
ményén készült videót a QR-kódot beolvas-
va tekinthetik meg olvasóink!
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A kenukirály 
dicsőségére mondom!

SÉTÁNYT NEVEZTEK EL GÖDÖN KOLONICS GYÖRGYRŐL

„Figyeltem a pályafutását, s amikor harminchat évesen elment, 
nagyon megrázott. Személyesen nem ismertem őt, de soha nem 
felejtem el a sydneyi olimpiát, amelyen hihetetlen hajrával nyert 
ötszáz méteren. A tehetség mellett minden eredményhez kitar
tásra van szükség, s ő jó példája volt ennek a hozzáállásnak. Most 
lenne ötvenéves, szomorú, hogy már nincsen közöttünk” – fogal
mazott a gödi Kolonics György sétány avatóünnepségén Tuzson 
Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője.

Schmidt Gábor, a Magyar KajakKenu Szövetség (MKKSZ) el
nöke arról beszélt, hogy minden sportágnak megvannak a halha
tatlanjai, így a kajakkenunak is: „Közülük is kiemelkednek azok, 
akik nemcsak a vízen, hanem a személyiségükkel, a lényükkel is 
igazolták nagyságukat, még akkor is, ha már eltávoztak, mint Ko
lonics Gyuri is. Szinte ma is érezni a jelenlétét klubjában, Csepe
len, fiatal versenyzők sorát inspirálta és inspirálja ma is” – fogal
mazott a sportvezető, aki hozzátette azt is, hogy Kolonics György 
pályafutása ma is példát mutat kitartásból, alázatból. Mint mond
ta, bízik abban, hogy évtizedek múltán is lesznek olyan gyerekek, 
akik erre járva megkérdezik majd a szüleiktől, hogy ki is volt ő.

Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának 
elnöke megköszönte a Magyar Olimpiai Bizottság és az MKKSZ 
támogatását a sétány elnevezéséhez, majd arról beszélt, hogy a 
volt sporttársa és barátja halála óta eltelt tizennégy év még kevés 
volt ahhoz, hogy az ilyen eseményeken ne gördüljön le egykét 
könnycsepp az arcokon, de ahhoz már elég, hogy egykét mosoly 
is megjelenjen rá emlékezve.

A sétány névadóünnepségén jelentették be azt is, hogy a ku
ratórium döntése értelmében az idén a Kolonics György Alapít
ványértdíjat Pető Zsoltnak, a dunaújvárosi klub vezetőjének 
ítélték oda. A kitüntetést Angyal Zoltán, a kuratórium volt elnö
ke, egykori szövetségi kapitány adta át.

A rendezvény pódiumbeszélgetésekkel 
folytatódott, amelyeken egykori sporttár
sak, sportvezetők emlékeztek Kolonics 
Györgyre, majd levetítették a róla készült  
„…az ég a vízre ráhajolt…” című filmet, ame
lyet olvasóink is megtekinthetnek a QRkó
dot beolvasva.

A fiatalon, alig harminchat évesen elhunyt kenukirály, Kolonics György (1972–2008) kétszeres olimpiai 
és tizenötszörös világbajnok születésének ötvenedik évfordulóján avatták fel 

városunkban a róla elnevezett sétányt. Az eseményen megjelentek egykori sporttársai, 
barátai, tisztelői. „Egy olyan sportoló előtt tisztelgünk ezzel, akinek alázata, 

kitartása és szerénysége mindenki számára példaértékű lehet” – mondta a helyszínen 
Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője.



A jól megtervezett 
fejlesztések, a közös 

gondolkodás viszi előre 
közösségünket

Nemcsak új tornatermet kap a gödi Búzaszem iskola, hanem egy olyan közösségi teret alakítunk itt ki, 
amellyel az egész város gazdagodik – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, váro-
sunk és térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, ez a csarnok adottságainak köszönhetően 

Göd kulturális életének is aktív, vélhetően meghatározó, szervező részévé válhat. Szerinte nem véletlen 
az sem, hogy térségünk már évek óta az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, hiszen körze-

tünket tehetséges és szorgalmas emberek lakják, akiknek fontos a város fejlődése. Mindennek egy 
szemléletes példáját láthatjuk a nemrég újra megnyitott Huzella Kert esetében is, ahol Magyarország 

legnagyobb botanikuskert-beruházása valósul meg – hívta fel a figyelmet a képviselő.

TUZSON BENCE: MINDEN EGYES NAP AZÉRT 
DOLGOZUNK, HOGY A TELEPÜLÉSEINKEN TOVÁBBRA IS ADOTT 

LEGYEN A MINDENNAPOK NYUGALMA ÉS BIZTONSÁGA

– Körzetünk országgyűlési képviselőjeként hogyan értékeli térségünk 
helyzetét, milyen változásokat hozott számunkra a nyári időszak?
– A nyári időszakban is folyamatosan dolgozunk, szünet nélkül 
haladnak tovább a megkezdett beruházásaink, és az újabbakat is, 
amelyek még az előkészítés fázisában vannak, tervezgetjük már. 
Ugyanakkor nagyon fontos számomra a körzetünkben működő 
vállalkozások fejlesztése, ezért az elmúlt hetekben több egyezte
tést is folytattam az érintettekkel, helyi vállalkozókkal és cégveze
tőkkel. Továbbra is számíthatnak rám a településeinken működő 

vállalkozók. Külön örömömre szolgál, hogy nagyon jól halad az 
építkezés a gödi Búzaszem iskolánál, ahol nemcsak egy új torna
termet kap az intézmény, de egy olyan közösségi teret alakítanak 
ki, amelynek köszönhetően az egész város gazdagabbá válik. En
nek a falai közt ugyanis konferenciákat, előadásokat, nagyobb 
koncerteket is meg lehet majd tartani, így Göd kulturális életének 
is aktív, vélhetően meghatározó, szervező része lesz. Az építkezési 
munkálatok első üteme az idén márciusban kezdődött és július 
végéig a tervek szerint be is fejeződhet, vagyis elkészül a pince
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szint szerkezete és a teljes épület alapozása. Az augusztusban kez
dődő második ütemben történik majd a tornacsarnokon kívüli 
épületrészek teljes szerkezeti megépítése, és tető alá kerül az épü
let nagyobb része.
– Úgy tudom, a munkálatok itt a piaci árnál jelentősen olcsóbban való-
sulnak meg. Valóban így van ez?
– Igen, az iskolát működtető és fenntartó Búzaszem Alapítvány 
számára fontos, hogy a közösség munkája és anyagi ereje is meg
jelenjen az építkezésben – amit már önmagában is nemes vív
mánynak tekinthetünk –, így jóval olcsóbban építi meg a tornater
met, mint amennyi annak a piaci ára lenne.
– Történik mindez annak ellenére, hogy a nemzetközi folyamatok egy-
re kedvezőtlenebbek, gondoljunk csak a szomszédságunkban zajló há-
borúra, az Európában egyre inkább teret nyerő háborús inflációra 
vagy a sokak szerint elhibázott brüsszeli szankciós politikára. Képes 
lesz ellensúlyozni mindezek hatásait a magyar gazdaság ereje? 
– Azzal, hogy a járványhelyzet után milyen repülőstartot tudott 
venni tavaly a gazdaságunk, megmutatta az erejét, hiszen uniós 
viszonylatban is kiemelkedően teljesítettünk, ez pedig biztos és 
szilárd alapja a további tervezésnek. Az Országgyűlés elfogadta a 
jövő évi költségvetést, ami a háború okozta válság ellenére is ga
rantálja Magyarország biztonságos működését. Ugyanakkor 
számtalan kihívással kell szembesülnünk. Így például az elhúzódó 
háború és a déli határon erősen fokozódó migrációs nyomás miatt 
a kormány az ország védelmének megerősítéséről döntött. Ma
gyarország biztonsága az első, és azoknak a rendőröknek, kato
náknak és határvadászoknak a megbecsülése, akik a magyar em
berek védelmét választják hivatásuknak. A kormány ezért tovább 
emeli a rendőrök és a katonák bérét, valamint megállapította a 
határvadászok illetményét is. A rendőrök és katonák újabb bér
emelése két lépcsőben valósul meg: az idén szeptemberben, majd 
pedig 2024 januárjában. Itt szeretnék emlékeztetni arra is, hogy 
ők februárban hat havi fegyverpénzt is kaptak, amivel a kormány a 
járvány elleni védekezésért és a határvédelemért tett szolgálatai
kat ismerte el.
– Ez a régió, a Dunakanyar és környéke, továbbra is meg tudja őrizni 
az országos szinten elért vezető szerepét?
– Térségünket szorgalmas, nagyszerű emberek lakják, s ennek kö
szönhető, hogy itt egy példaértékű, igazi közösség alakult ki. Olyan 
fejlesztéseket valósítunk meg, amelyeknek az egész országban 
nincs párja, gondoljunk csak az épülő Diáknegyedre, a közleke
désfejlesztéseinkre, az óvoda, iskola és bölcsődeépítésekre – 
amelyek közül Gödre is több jutott –, vagy éppenséggel a zöld 
programjainkra. A Dunakeszi Diáknegyed a két település közelsé
ge miatt pedig mindenképp hasznára lesz a gödi iskolásoknak is, 
különösképp, amikor a pályaválasztáshoz érkeznek. Meggyőződé
sem, hogy az intézmények elérhető közelsége sokakat arra sarkall 
majd, hogy ezek tudatában gondolkodjanak el a jövőjükről.
– Ön hogyan látja, mi áll ennek a fejlődésnek a hátterében?
– Mi tudjuk, hogy az erős közösségeknek jövőformáló erejük van. 
Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy a településeinken – 
ahogy az elmúlt években Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőker
tes, Fót, Göd és Veresegyház lakossága már megszokhatta tőlünk 
– továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma és biztonsá
ga, az alkotómunka, a tervezhető és kiszámítható jövő. Ragaszko
dunk az átgondolt, tudatos és hozzáértő városépítéshez, az össze
hangolt, jól megtervezett fejlesztésekhez, a közös gondolkodáshoz.
– Ha helyi fejlesztésekben gondolkodunk, akkor mit emelne ki Göd vi-
szonylatában?
– Gödön különösen fontos a nemrég a közönség előtt is újra meg
nyitott, ismét látogatható Huzella Kert fejlesztése, ugyanis ennek 
a beruházásnak köszönhetően a település belátható időn belül vár
hatóan újra egyetemi várossá válhat. Az elmúlt hetekben újra meg
néztem, és örömmel tapasztaltam, hogy ebben a kánikulában is 
mennyire természetes, és milyen kellemes hangulat várja itt az 
érdeklődőket. Magyarország legnagyobb füvészkertfejlesztését 
valósítjuk meg a Huzella Kertben, a névadó Huzella Tivadarhoz 

méltó módon, a Füvészkert szakembereinek irányítása mellett. Az 
első ütemben nagyságrendileg úgy számolunk, hogy a nyolcszáz
millió forintos beruházásnak köszönhetően a következő időszak
ban nagyon sok minden lesz ebben a kertben. Olyan lágyszárú és 
keményfás növények is vannak itt ligetes formában, amelyek ős
honosak, mint az ártéri növényzet is. A világ minden tájáról itt el
sősorban örökzöldeket láthat a közönség, és olyan egyedi növé
nyeket, mint a ritka lombhullató ciprus. A munkálatok már 
elkezdődtek és azon dolgozunk, hogy minél előbb régi fényében 
tündökölhessen a Huzella Kert, de a saját tapasztalataim alapján 
mondhatom, hogy máris lenyűgöző élményt nyújt.
– Említette, hogy az itt zajló fejlesztések nyomán Göd ismét egyetemi 
várossá válhat. Mit értsünk ez alatt?
– Igen, úgy tervezzük, hogy tudományos kutatások is folynak majd 
a területen, négy egyetem együttműködésében. Ez nagy dolog, hi
szen így Göd felsőoktatási helyszínné fog válni a következő idő
szakban. A tudományos kutatás mellett pedig nagyon fontos, hogy 
a nagyközönség számára is nyitva álljon a kert. Például Füveskert 
programot szerveznek gyerekek és felnőttek számára egyaránt, 
hogy a helyben megtalálható számtalan gyógynövénnyel megis
merkedhessenek, és lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a csalá
dok a növényekből különféle – akár haza is vihető – termékeket 
készítsenek. A kertben található egy magas kémény is, amit hama
rosan átalakítunk egy kilátóvá. Ez is egy olyan attrakció lesz, ami 
érdekessé teszi a kertet és ugyanakkor segíti a kutatási munkát is. 
Hadd mondjam el, ha megengedi, hogy a kertnek számomra csa
ládi vonatkozása is van, hiszen még a 20. század első felében elő
ször az ükapám, aztán a dédapám volt a Budapesti Füvészkert 
igazgatója. A nagymamám pedig egy olyan épületben született, 
ami most is a Füvészkerthez tartozik. Így én már kisgyermekként 
a természet szeretetében élhettem, és én magam is rendszeresen 
viszem a gyermekeimet arborétumokba.
– Mit várhatnak a helyiek az itt zajló fejlesztésektől?
– Szeretnénk elérni, hogy a gödiek a sajátjuknak érezzék ezt a ker
tet, és az itt élő családok szívesen járjanak ide, ezért ilyen szem
pontból is élővé akarjuk tenni ezt a környezetet. A növényzet vala
mennyire változni fog, bár igyekszünk megtartani a különleges 
példányokat. Különösen fontosnak tartottam, hogy a klímaválto
zást is lehessen itt tanulmányozni. Ebben a kertben például a fe
nyőfélék, az örökzöldek a jellemzőek, de máris látszik, hogy a klí
maváltozás miatt épp ezek a példányok fognak a leghamarabb 
eltűnni innen, és a helyüket lombhullató növények veszik át, mert 
egyszerűen ilyen irányban változik az éghajlat. Bár megjegyzem, 
hogy ennek a kertnek a mikroklímája kifejezetten jó, források és kis 
tavak is találhatók benne, ezek rendbetétele is egyébként most zaj
lik, s máris látszik a változás. Soksok célja lehet egyegy ilyen bota
nikuskertnek: a tudományos kutatás és az oktatás mellett minden
képp jelentős ezek közül a kikapcsolódás, az aktív időtöltés.
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Elbúcsúztunk 
a „Gödi Ember”-től
Életének hatvankilencedik esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovacsik Tamás barátunk, 

a gödi társadalmi és közélet ikonikus alakja. Barátai így szólították: „Gödi Ember”. 
Tamás hat választási cikluson keresztül, huszonöt éven át képviselte a gödiek érdekeit, 

mint körzeti képviselő, és sok éven át, mint a városfejlesztési bizottság elnöke, 
egykori Pest megyei képviselő.

Saját megfogalmazása szerint is szenvedélye volt Göd, hiszen itt 
született 1953ban. Erre mindig büszke is volt. Tamásnak külö
nösen szívügye volt körzete, Alsógöd Dunaparti része, ahol kép
viselőként számos fejlesztést kezdeményezett és járt ki a min
denkori városvezetésnél.

Igazi lokálpatriótaként végezte munkáját a mindennapok
ban is. Gyalogosan és kerékpárral járta a gödi utcákat, beszélge
tett a gödiekkel, felmérte és igyekezett segíteni a problémáikon.

Mindenki tudta róla, hogy bármikor elérhető, akár az ottho
nában is, és önzetlenül dolgozik értünk, gödiekért. Ezért a törő
désért, segítő szándékért sokan fordultunk hozzá, szerettük, 
tiszteltük őt. Tudott keményen is küzdeni a jó ügyekért, például 
a vízügyesekkel is szembeszállt – nélküle aligha lehetett volna 
megmenteni a Homoksziget kiságát az általuk tervezett nyolc
vankétezer köbméteres márgás feltöltéstől.

Mindene volt a családja. Feleségével jóbanrosszban kitar
tottak egymás mellett, Mártira a körzeti munkában is mindig 
számíthatott.

Fia, ifj. Kovacsik Tamás az Ismerős Arcok zenekar dobosa. Ta
más gyakran elkísérte őt a koncertjeire, a világ számos pontján 
megfordultak együtt. Sokszor segítette fotósként, háttérember
ként, tanácsadóként is a zenekart. Törzshelye volt a Széchenyi 
csárda és a Tóbüfé. Sokan emlékezhetünk a vele folytatott kedélyes 
beszélgetésekre egyegy sör és a Scarabeus együttes zenéje mellett.

Szorosan kötődött az alsógödi csónakházhoz és a kajakszak
osztályhoz. Két évtizeden át szervezte a tavaszi Dunapart taka
rítást és az árvízi védekezésekben is mindig részt vett. Az utóbbi 
években nagy szeretettel újította fel muzeális kielboatját.

Kovacsik Tamáshoz köthetők az alsógödi Dunapart fejlesz
tései, a lépcsők, a sétány, a játszótér és a Széchenyiforrás felújí
tása. Hozzá fűződik a Kossuth tér megújítása és számos mellék
utca leaszfaltozása. Egykori körzetében mára szinte minden 
mellékutca aszfaltozásra került. 2019ben támogatta a Széchenyi 
Ödön emlékpark létrehozását.

A Városfejlesztési Bizottság elnökeként támogatta és szor
galmazta a város zöldfelületeinek felmérését és szakszerű keze
lését. Ennek keretében készültek el a városi fakataszter és az ér
tékes zöldterületek kezelési tervei. Az ő koordinálásával valósult 
meg a gödi temetők térinformatikai adatbázisa.

 A közösségért tenni akaró szerveződéseket, egyéneket 
őszinte tisztelettel támogatta. Az egyik elindítója volt 1996ban a 
gödi Ótemető rehabilitációjának. 2011ben Szabó Zsuzsannával 
közösen kezdeményezte a József Attila Művelődési Ház mára 
megvalósult felújítását; 2014ben aktívan részt vett a Felsőgödi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület százéves épületének felújításában.

Képviselőségem ideje alatt több projekten dolgoztunk 
együtt, például a művelődési ház teraszfelújításán, vagy a Huzel
la iskola környéki utcák első forgalomszervezési koncepcióján.

GYÁSZ

Utolsó közös projektünk a Feneketlentó rehabilitációja volt. 
Kovacsik Tamás emlékére Göd önkormányzata engedélyezte 

egy emlékpad felállítását az alsógödi Dunaparti sétánynál.
Egyik aktív alapító tagja volt 1993ban az első Gödi Lokálpat

rióta Egyesületnek. Az egyesület két évvel ezelőtti újjáalakításá
ban is segített nekünk. 

A Gödi Lokálpatrióták Egyesület és a Városfejlesztő és Vá
rosszépítő Egyesület Kovacsik Tamást a saját halottjának tekinti.

Kedves Tamás! 
Hálás szívvel, szeretettel gondolunk rád. Nyugodj békében!

 Simon Tamás
 korábbi képviselő, volt alpolgármester



EGY ÉLETÚT NÉHÁNY MEGÖRÖKÍTETT ESEMÉNYE
A gödi aluljáró kifestése 2012-ben

Takarítás, szemétszedés

Kossuth-szobor Kő virágtartók kihelyezése a strandon 2010-ben

A felvételen épp zajlik az általa megálmodott Kossuth tér felújítása 2010-ben

Alsógödi parti sétány

Így nézett ki a Feneketlen-tó, amikor Kovacsik Tamás viselte a gondját 
(prohászka imre felvétele)

A Kovacsik Tamás vezetésével felújított Kossuth tér



Gödi táncosok az országos bajnokságon

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola öt kortárs
táncversenyszámot nevezett be a Magyar Látványtánc Szövetség országos baj
nokságára. A tavaszi kvalifikációs eredményeket felülmúlva – ahonnan hat arany 
és négy ezüst minősítéssel, valamint a zsűri két különdíjával tértek haza – ismét 
kiváló eredményeket értek el.

Ezúttal négy arany minősítést, egy első helyezést és a zsűri különdíját hozták 
el. A tavasszal elért pontokhoz képest 1.511.5 pont között javítottak eredményei
ken Boldog Mónika felkészítő tanárnő neveltjei.

A pedagógus elmondta, hogy a tavaszi válogató után az országos bajnokságot 
teljesen új zsűritagok értékelték. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a You Lost Me 
című kompozíció hetven ponttal, és az Andalúz rózsa hetvenhárom ponttal. Az 
utóbbi csoport nyerte a kategória első helyét és a zsűri különdíját is.

A Németh László iskola a sikeres versenyeztetés eredményeként külön elisme
rő oklevélben és kupában részesült a fantasztikus hangulatú bajnokságon.

A gödiek eredményei:
Ünnepi zöld (alapfok 3. osztály) – arany minősítés, 64 pont (tavasszal: 62.5)
Control (alapfok 6. – továbbképző 7. osztály) – arany minősítés, 64.5 pont (tavasszal: 61)
Lelkemből, Markos Kamilla szólóprodukciója – arany minősítés, 69 pont (tavasszal: 69)
You Lost Me (továbbképző 7-10. osztály) – arany minősítés, 70 pont (tavasszal: 66)
Andalúz rózsa (alapfok 5. osztály) – I. hely + a zsűri különdíja, 73 pont (tavasszal: 61.5)

HELYI HÍRHARANG

Őszre kezdődik a Duna út felújítása
Annak érdekében, hogy a munkálatok ne okozzanak zavart Göd nyári vízellátásában, szep
temberre halasztották a Duna út felújításának megkezdését – közölte a Pest megyei önkor
mányzat sajtófőnöke. Ambrus András elmondta, hogy a lakosság biztonságos vízellátása 
érdekében halasztották el a Duna úti ivóvízvezeték rekonstrukciójának júliusra tervezett 
megkezdését.

A vízvezetékek cseréje után kezdődik a Duna út teljes körű felújítása, aminek a Magyar 
Közút Zrt. lesz a kivitelezője. A munkálatok megkezdése előtt a DMRV Zrt. tájékoztatni 
fogja az érintett lakosokat.

A Magyar Közút Zrt. – a Pest megyei önkormányzat megbízásából – felújítja a Duna út 
Pesti út és a 70es vasútvonal közé eső szakaszát. A terveket a tavaly szeptemberben tartott 
lakossági fórumon – amelyről mi is helyszíni tudósítást közöltünk lapunkban – elhangzott 
kérések, a helyi szakemberek javaslatai, valamint a szűk keresztmetszet és a közműterhelt
ség lehetőségeinek figyelembe vételével dolgozta át a Roden Mérnöki Iroda Kft. 

Dupla Kiss motorvonat 
jár a Balatonra
A nyári időszakban hétvégenként dupla 
Kiss motorvonattal közlekedik a Jégma
dár expressz a váci vonalról Budapesten 
át a Balaton déli partjára.

Vitézy Dávid közlekedésért felelős ál
lamtitkár a Facebookoldalán jelentette 
be, hogy a kétemeletes jármű együttes 
ülőhelykapacitása ezerkétszáz fő, de an
nak érdekében, hogy az utasok és a cso
magjaik is megfelelően elférjenek, vona
tonként „csak” kilencszázhatvannyolc 
helyet értékesít a MÁVStart. Ilyen nagy 
kapacitású vonat régóta nem közlekedett 
közszolgáltatásként Magyarországon.

Az államtitkár közölte: az idén a Bala
ton minden korábbinál több helyről kö
zelíthető meg átszállás nélkül, közvetlen 
vonatokkal. Sokan máris élnek ezzel a le
hetőséggel, amit szemléletesen jelez az 
utasok számának ugrásszerű megemel
kedése. Hétvégén – az ilyenkor kisebb 
elővárosi forgalomból átcsoportosított – 
emeletes motorvonatok öt viszonylaton 
is járnak a déli parton. Közülük a legnép
szerűbb a helyjegyköteles Jégmadár exp
ressz, amely csaknem százszázalékos ki
használtsággal közlekedik. Ezért is erre a 
járatra került a dupla Kiss motorvonat.

A Jégmadár jelenleg Nagymarosról in
dul 7:40kor szombaton és vasárnap, majd 
Budapest felé a váci vonal minden telepü
lésén (de nem minden megállójában!) 
megállva halad. RákospalotaÚjpest és Kő
bánya felső után 9re érkezik meg Kelen
földre. Fontos, hogy a második egységbe 
csak Kelenföldtől lehet beszállni, ugyanis 
a korábbi szakaszon néhány megállóban 
nincs megfelelő hosszúságú peron, így ott 
csak az első Kiss vesz föl utasokat – ismer
tette a részleteket Vitézy Dávid.

A vonat a déli part fontosabb megál
lóiban megállva ér 11:23ra Fonyódra, majd 
onnan 16:36kor indul vissza Budapest és a 
Dunakanyar felé hétvégi napokon.
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Átadták a Gödi Polgárok 
Egészségéért díjakat

Tóth Judit és Papirnyik Júlia vehette át az 
idén a Gödi Polgárok Egészségéért díjat. 
„Településünk köszöni áldozatos és önzet
len munkájukat, és minden egészségügyi 
dolgozónak köszönjük, hogy nap mint nap 
a gödieket szolgálják!” – írta hivatalos Fa
cebookoldalán Szilágyi László alpolgár
mester.



„Szándékosan veszélyeztetik Göd város 
működését és fejlődését”
Nem szavazta meg július 18i ülésén a gödi önkormányzat az ön
feloszlatást. A kezdeményező képviselők – Vajda Viktória, Balogh 
Csaba, Andrejka Zombor és Hlavács Judit – előterjesztésükben 
úgy fogalmaztak: „Az elmúlt hónapokban végképp bebizonyoso
dott, hogy a képviselőtestület diszfunkcionális, sok esetben 
szándékosan veszélyezteti Göd város működését és fejlődését. 
Egyéni, önös érdekek, kicsinyes bosszúhadjáratok akadályozzák 
a mindennapokat.” A testület viszont végül nem szavazta meg az 
önfeloszlatást.

Döntöttek viszont arról, hogy a zöldhulladék tíz alkalommal 
történő ingyenes elszállításán túl ezután csak önköltség ellené
ben lesz elérhető ez a szolgáltatás.

Szeptembertől ellenőrzik 
a klímaberendezéseket
A gödi Főépítészi Iroda várhatóan szeptembertől ellenőrzéseket 
tart a városban az épülethomlokzatokon elhelyezett klímákkal 
kapcsolatban. Az önkormányzat közleménye szerint az ellen  
őrzés oka egyrészt az, hogy sokan szabálytalanul helyezik el a 
klímákat, vagy elmulasztják a településképi bejelentést, más
részt, hogy egyre több panaszbejelentés ér
kezik a szomszédos ingatlanok tulajdono
saitól a zavaró zajhatás miatt.

A klímaberendezésekre vonatkozó helyi sza-
bályozás részleteit a QR-kódot beolvasva ér-
hetik el olvasóink!

Kolonits Klárát beválasztották 
a Halhatatlanok Társulatába
A Halhatatlanok Társulatának tagjává választották a gödi Kolo
nits Klára operaénekesnőt. A hagyományoknak megfelelően az 
idén is négy kategóriában – színésznő, színész, operaénekes és 
táncművész –, a szakmai kuratórium által kiválasztott négy
négy jelölt közül a közönség szavazatai alapján dőlt el, hogy kik 
kapják meg ezt az elismerést. Nyolcadmagával az idén a gödi 
Kolonits Klára vált a Halhatatlanok Társulatának tagjává.

A rangos elismeréshez szerkesztőségünk nevében is gratulálunk! 

Őzjárta utcák Neveleken

Az elmúlt hetekben, hónapokban megszaporodtak a közösségi 
média internetes felületein a Neveleken készült felvételek, 
amelyeken az utcákon kóborló őzeket látni. Mint a hozzászólók 
és posztolók írják, az Őszapó, a Vadgerle, a Jégmadár és a Vö
rösbegy utca környékén, fás területeken, főleg reggelente gyak
ran látnak a munkába induló helyiek vadon élő állatokat, így 
őzeket is – esetenként akár kisebb csoportokban is –, ahogy 
szaladnak át az úton a nemzeti park felé.

HELYI HÍRHARANG

Kapacitásbővítés a Piramis Építőház 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél
A Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. január 27én 
pályázatot nyújtott be az Európai Unió által társfinanszírozott, a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz kere
tén belül megvalósuló GINOP Plusz1.2.321 azonosítószámú fel
hívásra – jelentette a Magyar Távirati Iroda. Mint a tudósításból 
kiderült, a pályázatot a Pénzügyminisztérium – mint támogató – 
pozitívan bírálta el, így a gödi Piramis Építőház Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. kedvezményezettként 110,28 millió forint feltéte
lesen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz programban valósul meg.

A beruházás célja, hogy a vállalkozás bővítse az eszközparkját, 
amivel szeretné elérni a folyamatosan növekvő kereslet minél ha
tékonyabb kiszolgálását – részletezte a távirati iroda jelentése. A 
fa és építőanyag kereskedelmi tevékenység hatékonyabbá tétele 
érdekében például anyagmozgató berendezéseket szereznek be. 
Az európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás megvásárol 
többek között egy rakodódarut, valamint elektromos targoncákat 
és homokrakodót. Ezen kívül napelemeket is telepítenek, ame
lyekkel a raktár energiafelhasználásának egy részét megújuló 
energiából tudja majd fedezni a vállalkozás. Így jelentős költsége
ket tud megspórolni a cég, illetve a környezettudatosság és fenn
tarthatóság irányába is tesz egy jelentős lépést.

A tárgyi beruházásokon túl a projekt keretében képzésen és 
tanácsadáson is részt vesznek a vállalkozás munkatársai. A roha
mosan bővülő munkavállalói létszám ugyanis indokolttá teszi a 
szervezetfejlesztési tanácsadás igénybevételét, valamint ügyfél
szolgálati kommunikációs tréningen való részvételt a minőségi és 
egységes ügyfélkiszolgálás biztosítása érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma december 31e – közölte 
a távirati iroda országos sajtószolgálata.
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KÖZÖSSÉGI NAPLÓ

A Duna élővilágát 
tanulmányozzák

Rendszeresen vizsgálják a Duna élőlényközösségeit a tavaly áprilisban kezdődött Riverine projekt 
részeként az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai. 

Az idén ez a monitoring program egy gödi mintavételi ponttal is bővült – derült ki a Pecaverzum.hu 
tudósításából, amelyben beszámoltak arról is, hogy a nálunk zajló heti szintű 

monitorozás célja a teljes planktonközösség, vagyis a baktériumok, a fitoplankton és a zooplankton 
biológiai sokféleségének, valamint az egyes trofikus szintek közötti tápanyag-hasznosítás 

hatékonyságának a tanulmányozása. A klasszikus mikroszkópos módszereken túl mostantól 
molekuláris elemzések, valamint korszerű digitális műszerek is segítik a kutatók munkáját.

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK A GÖDI FOLYAMI SZAKASZON 
– EGY ÚJABB MINTAVÉTELI PONTTAL BŐVÜLT AZ ÉLŐLÉNYKÖZÖSSÉGEKET 

VIZSGÁLÓ PROGRAM

Az ökoszisztémaléptékű változások egyik legérzékenyebb integ
ratív indikátorai a lebegő életmódú (planktonikus) élőlényközös
ségek, amelyek a magasabb trofikus szintek – vagyis az ízeltlábú
ak, halak, kétéltűek, madarak – mennyiségét és összetételét 
alapjaiban befolyásolják. Az ökoszisztémaműködés a lebegő 
életmódú elsődleges termelők (fitoplankton) esetében például 
kiválóan nyomon követhető a tápanyaghasznosítás hatékonysá
gán keresztül.

Az ecolres.hu portál számolt be arról, hogy a Duna magyaror
szági szakaszán a lebegő és rögzült életformájú algák hosszú távú, 
trendszintű változásai már kimutathatók. Ezeknek a változások
nak a megértéséhez és nyomon követéséhez ugyanakkor folyama
tos kiegészítő vizsgálatokra van szükség. Ezek közé tartozik a hid
rológiai, illetve a hidrológiai változásokat indikáló abiotikus 
paraméterek – például a lebegőanyag méretösszetételének –, to
vábbá a vízkémiai és mikrobiális folyamatok tanulmányozása.

A Riverine közcélú monitoring program gödi mintavételi 
pontján a kutatók a teljes planktonközösség biológiai sokféleségé
re (biodiverzitás), valamint a sokféleség ökoszisztémaműködés
ben betöltött szerepére fókuszálnak. Az összefüggés megértésé
hez a kutatók többek között a dunai plankton trofikus szintjei 
közötti tápanyaghasznosítás hatékonyságát követik nyomon.

A biodiverzitás monitorozása a klasszikus mikroszkópos 
módszerek mellett molekuláris (eDNA), valamint műszeres 
(áramlási citométer, Planktoscope) elemzésekkel is történik, el
indítva ezzel a planktonmonitoring automatizációját. A vizsgá
latokat a kémiai változók – például a nitrogén és foszforformák, 
valamint a nehézfémek koncentrációjának – nyomon követése 
teszi teljessé. A kutatásban neves szakemberek – köztük Abonyi 
András, Dobosy Péter, Fehér Dóra, Felföldi Tamás, Hidas And
rás, Kiss Anita, Pálffy Károly és Szekeres József – vesznek részt. 
Hosszú távú közhasznú ökológiai monitoringprogramok a világ 
számos pontján működnek tervezett és összehangolt módon, 
erre egyik ismertebb példa az LTER – Nemzetközi Hosszú Távú 
Ökológiai Kutatási Hálózat és az eLTER kutatási infrastruktúra.

Ezeknek a programoknak a vállalt feladata az ember és a ter
mészet kapcsolatrendszerének megértése, valamint a fenntart
ható együttélés adat és tudásalapú támogatása – derült ki a ku
tatásról készült tudósításból.
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Nagyréti (Hennings) Tamás (1925–2018) grafikusművész, Göd város 
Pro Urbe díjasa – aki Felsőgödön született– két évtizeden át a városi 
helytörténeti könyvsorozat, a Gödi almanach köteteinek állandó il
lusztrátora, borítótervezője és anekdotázó, termékeny szerzője volt.

Már gyermekkorában megmutatkozott rajztehetsége, ami
nek később, a második világháború utáni hatéves hadifogság 
alatt is nagy hasznát vette. Később a világ számos pontján meg
rendezett világkiállításokon – mint a Centrum Áruházak Deko
rációs Osztályának vezetője – ő volt a HUNGEXPO magyar pavi
lonja grafikáinak, feliratainak felelőse. Könyvborítói: Göd a régi 
jó régió (Bátorfi József), Ló voltam Brianszkban (Gemer György), 
Sződ község történeti monográfiája 1255–2005 (Volentics Gyula), 

A felsőgödi Bozóky Gyula tér története 1907–2015 (Nagyréti Ta
más), A Dunakanyar kapujában (Gergely Tibor). Ezenkívül sok 
gödi grafikai emléklapot is készített, valamint öregcserkészként 
ő tervezte a felsőgödi Bozóky Gyulaemléktáblát.

Most két – e sorok írójának 2008ban megküldött – meg nem 
valósult, látványos gödi képes levelezőlaptervét tárjuk a TüKör
kép olvasói elé. A képeslapokon bemutatott témák a következők: 
Gödpusztai Regály kocsma, NemeskériKisskúria. Hasonló al
kotások készültek még a várdombról és Árpádkori templomról 
is. Ezeket lapunk következő számában mutatjuk be olvasóinknak.

Volentics Gyula

GÖDI BEDEKKER

Nagyréti Tamás grafikusművész a műveiben él tovább



GÖDI ÉLETÉRZÉS
EMLÉKMORZSÁK VÁROSUNK TÖRTÉNETÉBŐL

ÍGY ÉLTEK NAGYSZÜLEINK 

Furcsa falugyűlés volt pénteken este Gödön. A szervezők […] egy 
halastó létesítése és a honvédségi üdülő környezetromboló épít
kezései ellen tiltakozó helybélieket hívták ki a katonaság épülete 
előtti rétre. Több mint háromszázan el is jöttek, csak az ügyben 
érintett hivatalok képviselői, a szakértők maradtak távol. Így 
nem csoda, hogy a vita elmaradt. A szónokok elmondták vélemé
nyüket, kifogásaikat, megtapsolták egymást, és ennyiben ma
radtak. Az összejövetel végén a jelenlévők aláírtak egy tiltakozó 
levelet, amelyet az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazga
tóságnak címeztek, követelve a kiadott engedélyek visszavoná
sát. Indokaikról Méhes Balázs építészmérnök beszélt:

– A horgászegyesület kezdeményezésére a Gödisziget két 
végét gáttal zárnák le, s ott lenne a halastó, amelynek vízutánpót
lását az Ilkapatak torkolatának áthelyezésével oldanák meg. 
Már el is kezdték a mederépítést, több száz fát kivágtak, a strand 
környékét tönkretették. Gyűlésünk helyszínének, a nagyrétnek a 
feltöltésével, bekerítésével sem értünk egyet.

A hozzászólók hevesen támadták a tervet, s csak úgy záporoz
tak a kérdések. Ki engedélyezte a fák kivágását? Kinek a fejében 
született meg ez a terv, hiszen a Gödisziget áradáskor nem is lé
tezik, mert elönti a víz. Itt nem lehet halastavat létesíteni. Arról 
nem is beszélve, hogy az Ilkapatak Gödnél teljesen kiszárad, 
mert vize már táplál egy halastavat, a sződligetit. A beavatkozás 
hatására a Dunaág élővizének ökológiai egyensúlya felborul.

Hiába volt megannyi kérdés, ellenérvek hiányában megvála
szolatlanok maradtak. Dániel Attila, az MDF helyi vezetője el
mondta, kifogásaikat levélben eljuttatták a tanácselnökhöz, egy
úttal elhívták az összejövetelre. Hol van a tanács? – kérdeztem. 
Ekkor a tömegből többen kiabálni kezdtek, hogy „itt van!”, és egy 
hölgyre mutogattak, aki az egész gyűlés alatt szorgalmasan jegy
zetelte – a felszólalók neveit.

– Nem a tanácstól vagyok – mondta, s amikor érdeklődtem, 
akkor kit képvisel, különös választ kaptam: – Nem nyilatkozom! 
Ahol és akinek nyilatkoznom kell, annak megteszem.

Ez a válasz igencsak felbosszantotta a jelenlevőket. Hosszú 
percekig faggatták a névtelen hölgyet, míg végre annyit megtud
tunk, hogy Foltányi Ferencnének hívják, és – úgymond – nyugat
német külképviseleti munkatárs. Hát ez bizony elég hihetetlenül 
hangzik, de egy biztos: bárki küldte is a titokzatos asszonyságot, 
rosszul választott, a rejtélyes hölgy módfelett ügyetlen volt.

A gyűlés után felkerestem a lakásán Gáspár Gábor tanácselnö
köt. Megtudtam tőle, hogy valóban nem a tanácsnak jegyzetelt a 
hölgy. Egyébként az elnök azért nem volt ott a gyűlésen, mert nem 
kapott rá meghívót. […] Úgy érzi, a nagyközségi tanácselnök meg
érdemelne annyit, hogy tisztességes meghívót kapjon, ha elvárják 
valahová. Nem is beszélve arról, hogy a tanácstörvény értelmében 
falugyűlést csak a tanácstestület hívhat össze. Sérelmesnek tartja, 
hogy ezzel sem törődtek a szervezők. Egyébként is, az ügyben 
érintett szervezetek képviselőinek, szakértőinek részvételével (a 
pénteki eseménytől függetlenül) augusztus 21re falugyűlést szer
vezett a tanács, s ezt már napokkal korábban kihirdették. […] Akik 
pénteken nem tudtak a gyűlésre eljönni, ne sokat bánkódjanak, 
nem vesztettek semmit. Huszonegyedikén újabb forduló lesz…

(Nem kérnek a halastóból; részletek a Mai Nap 1989. augusztus 14-i 
tudósításából)

Egy falugyűlés furcsaságai

Felsőgöd, Dunapart, 1940

(Kishonti László fotója a Gödi Digitális 
Fotóarchívum gyűjteményéből)
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ÍGY ÉLTEK NAGYSZÜLEINK 

Az alsógödi Buchwaldvilla, vagyis a 
jelenlegi polgármesteri hivatal a Pesti 
úton, egy 1910ben készült felvételen. 

(A Gödi Digitális Fotóarchívum 
gyűjteményéből)

Huzella Tivadar (18861950) orvos, 
biológus, rákkutató Boda István 
(18941979) pszichológusnak 1932ben kül
dött, az alsógödi biológiai kutatóállomást 
ábrázoló, saját kézzel írt képeslapja. 

(A Gödi Digitális Fotóarchívum 
gyűjteményéből)

A régi fotó – érték!
A Gödi Digitális Fotóarchívum 
üzemeltetőinek felhívása

A Godifotok.hu oldal folyamatos bővítésének és gazda
gításának céljából keresünk olyan régi gödi fényképe
ket, amelyek bemutatják településünk múltját az 1900
as évektől kezdődően az ezredfordulóig. Olyan fotókkal 
szeretnénk bővíteni online kiadványunkat, amelyek 
régi gödi utcaképeket, Dunaparti pillanatokat, régi 
gödi villákat és az akkori természetet ábrázolják.

Minden hozzánk eljuttatott és az oldal tematiká
jába passzoló, Göd szempontjából értékes fotóért – 
amelyek az oldal üzemeltetői számára újdonságnak 
számítanak – darabonként ezer forintot fizetünk, a 
képeket pedig szkennelés után vissza is juttatjuk a tu
lajdonosnak.

Jelentkezésüket várjuk az info@godifotok.hu cí
men!

Köszönettel:
 Németh András és Kovacsik Tamás, az oldal üzemeltetői



„Nem is gondoltam volna 
magamról, hogy ennyire 

szeretek tanítani”

– Mikor fedezte fel magának városunkat?
– Már amikor először jártam Gödön 1996ban, rácsodálkoztam, 
hogy milyen hihetetlenül klassz ez a Dunapart, életemben itt et
tem először egy vendéglőben kecsegepörköltet, a művelődési ház 
környéken pedig egy zenés rendezvényhelyszínen megismer
kedtem néhány nagyon izgalmas helyi személyiséggel. Egy gödi 
iparművész lánynak udvaroltam akkoriban, huszonkét évesen, 
és neki köszönhetem, hogy alaposabban is megismertem a vá
rost, és érdekes, hogy később a feleségem is iparművész lett. Na
gyon kellemes közegre találtam itt a kilencvenes évek derekán. 
Azóta is jó párszor visszajárok Gödre, ez a Dunaparti rész iga
zán csodálatos, a Homoksziget is fantasztikus, kifejezetten sze
retem ezt a légkört.
– Történészként egy specifikus szakterülettel foglalkozik. Honnan ered 
ez az érdeklődése?
– A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, ott szerez
tem diplomát, de akkoriban ott még nem volt történészi doktori 
iskola, ezért az ELTEre jelentkeztem. Kicsit tartottam ettől, mert 

ZSEBŐK CSABA, A MEGFIGYELŐ, AKI IGRICNEK VALLJA MAGÁT

Nagyon kellemes közegre talált városunkban, ezért szeret visszajárni Gödre, ahová szép emlékek 
kötik – mesélte a lapunknak adott interjúban Zsebők Csaba költő, zenész, 

az egyre ismertebb EtnoBazár nevű zenekar tagja, történész, tanszékvezető főiskolai tanár 
és egyetemi oktató, aki csaknem harminc évvel ezelőtt, még igen fiatalon 

fedezte fel magának a Duna-part és a Homoksziget szépségeit. A Széchenyi strandon folytatott 
beszélgetésünkben egy sokoldalú és sokszínű embert ismertünk meg személyében. 
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a Károli – nem sokkal korábban újraindított egyetemként – akkor 
még viszonylag újnak számított az egyetemi közegben, ezért nem 
lehetett tudni azt sem, hogy mennyire fogadják majd szívesen az 
onnan érkező doktoranduszokat, de mégis fölvettek, ráadásul ösz
töndíjasként. 
– Jó döntésnek bizonyult, hogy oda jelentkezett?
– Igen, mindenképp, és ma már nagyon örülök annak is, hogy 
mindkettőben részem lehetett: a kulturálisan sokszínű Károliban 
és a korabeli ELTE közegében is, mert egymás után sokkal több 
mindenbe engedett betekintést a két intézmény, mintha csak az 
egyikbe jártam volna. Másfelől viszont vannak helyek, ahol az em
ber úgy érzi magát otthon, mintha korábban már nagyon sok időt 
töltött volna ott. Ilyen számomra például Göd. Ugyanezt viszont 
érvényesnek érzem kulturális megközelítésben is, ezért volt szá
momra különösen fontos az első találkozás a délszláv zenei világ
gal. Emlékszem, Pécsett, anyukám nővérénél a helyi szerbhorvát 
nemzetiségi tévéstúdió műsorát néztem, amikor megszólalt a 
tamburazene. Hét éves lehettem, amikor meghallottam ezt a tam



burazenét, egyedül ültem, éppen reggeliztem a tévé előtt, és hirte
len elkezdett másként bizseregni a vérem. Mindig szerettem a 
magyar népzenét is, de ez valahogy más volt, másként hatott rám, 
nem is sejtve akkor még, hogy a tudományos érdeklődésemet is 
alapjaiban meghatározza. Amikor aztán 1989 nyarán először jár
tam Szófiában – mindössze három napot töltöttem akkor a bolgár 
fővárosban –, mintha hazataláltam volna. Történészként foglalko
zom a magyarbolgár diplomáciai kapcsolatokkal, főleg a két világ
háború közötti időszakból, a disszertációmat is erről írtam. A 
Neuillyi béke 1919es aláírásával Bulgária is megélte a maga Tria
nonját, még ha nem is veszített akkora területeket, mint Magyar
ország, de mégis, ősinek tekintett, évszázados vidékeket csatoltak 
el akkor tőlük, amit pedig ők nemzeti sorstragédiaként éltek meg. 
Amikor ötödéves károlisként kint jártam Bulgáriában, az ottani 
kollégák javasolták, hogy érdemes lenne megnézni, mi minden 
van meg erről a levéltárakban. Így derült ki, hogy meglehetősen 
sok minden fellelhető, úgyhogy ebből már meg lehetett írni egy 
disszertációt. Nem volt könnyű, mert közben újságíróként dolgoz
tam napilapoknál, és volt mellette még némi tévéműsorkészítés 
is, közben pedig kétgyermekes apuka lettem, úgyhogy az alvás ro
vására kiválóan lehetett disszertációt írni.
– Annyira belejött a disszertációírásba, hogy ott is maradt az egyetemen?
– Az újságírást egy idő után valóban abbahagytam, annak ellenére 
is, hogy sok szép élményem volt azon a területen. Tizenöt éven át 
mégiscsak főállású újságíró voltam. Hét éve vagyok úgymond 
egyetemi ember, előbb főiskolai docens lettem, aztán tanár, most 
pedig tanszékvezető vagyok, ami egy nagyon megtisztelő feladat, 
és sokszor kihívásokkal teli. Nem is gondoltam volna magamról, 
hogy ennyire szeretek tanítani – de kiderült, hogy mégis.
– A tambura hangját említette, ami még kisgyermekként, ha közvetett 
módon is, de befolyásolta a későbbi tudományos érdeklődését. Honnan 
jött a zenélés, milyen út vezetett az EtnoBazárig?
–Nem tartom magam zenésznek, történésznek és költőnek igen, 
főiskolai tanárnak pedig kineveztek, ez adott, de zenész nem va
gyok. Mert, ha a gitárosokra vagy a bőgősökre gondolok, akkor 
zenész nekem Pege Aladár, Carlos Santana, Tátrai Tibor, Mohai 
Tamás, Póka Egon – nyugodjék békében! –, vagy Babos Gyula. Ők 
zenészek, van viszont egy régi magyar kifejezés: az igric. Többféle
képp lehet ezt a kifejezést értelmezni: lehet dalnok, éneklő költő, 
városi népzenész. Megjegyzem, Arany János is igric volt. Nem sze
retném hozzá hasonlítani magam, de ő például lanton játszott és 
bizonyos verseit megzenésítette. Én is azon kaptam magam négy 
évvel ezelőtt, hogy húsz év kihagyás után írtam egy dalt. Tizenhét 
és huszonnégy éves korom közt zenélgettem egy rockzenekarban, 
és akkoriban saját számokat is írtam. Nem mondom, hogy gyak
ran, de átlagban minden évszakban megszületett egyegy dal né
hány éven keresztül, és azokat elő is adtuk, 1997ben a Szigeten is 

felléptünk, oda kijutni a saját zenekaroddal, a saját dalaiddal, nagy 
dolog volt.
– Mi volt a zenekar neve?
– Buké. Néhány évvel ezelőtt aztán a mostani zenekarom, az Etno
Bazár énekesnője – akiről akkor még azt sem tudtam, hogy énekel 
– azzal ösztönzött, hogy van egy versem, ami dallamért kiált. Na
gyon kedvesnek tartottam ezt a véleményt, és néhány hónap múl
va valóban meg is született a dal. Így történt, hogy a Végtelen ten
gerből gyöngyöket halászok című versemre írtam egy 
harmóniamenetet és egy énekszólamot. Ezt aztán később még ki
dolgoztuk a zenekarral, amely folyamatában alakult ki, végül pe
dig az EtnoBazár nevet kapta. Mint mondtam, én igric vagyok, de 
a zenekarban vannak igazi zenészek is: Baranyai Rita Veronika 
énekel, Murányi Ákos szaxofonozik és furulyázik, a tizenhét éves 
fiam, Zsebők Zsombor basszusgitározik, Nyáry Brúnó az egyik 
ütőhangszeresünk, Glósz Tibor a másik, én pedig kreatív arcként 
igyekszem hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Az elmúlt egy 
évben már, ha nem is sok, de több fellépésünk is volt különböző 
rendezvényeken, itthon és külföldön is, a legutóbb például a szlo
véniai Lendván játszottunk.
– Lendva irodalmi szempontból is fontos szerepet játszott a pályakez-
désében…
– Lendva a szlovéniai magyarok központja, és úgy alakult, hogy az 
első versem is ott jelent meg. A Lendván élő Bence Lajos szlovéniai 
magyar költő volt az első, akinek megmutattam a verseimet. Ami
kor elolvasta, azt mondta, hogy nemcsak egyet, hanem többet is 
meg akar jelentetni a lendvai magyar folyóiratban. Két embert tar
tok költőként a mesteremnek. Az egyikük Máté Imre, aki nemcsak 
költő, de ötvenhatos forradalmár is volt, az ő ELTEs köréről törté
nészként írtam egy könyvet. Az utolsó négy évében még személye
sen ismerhettem őt. A forradalom egyik szellemi előkészítője volt 
többedmagával, ennek részleteiről szól a könyv. Ő írta az első ver
seskötetemhez az előszót, a másodikhoz pedig Bence Lajos, aki 
egy muravidéki magyar reneszánsz ember, megyei aranyérmes 
borász, az irodalomtörténet doktora, volt maribori docens a Ma
gyar Tanszéken, a szlovéniai magyarok hetilapjának, a Népújság
nak a főszerkesztője, vezető publicistája, ma már nyugdíjas. Rö
viddel nyugalmazása előtt kapta meg Budapesten a József 
Attiladíjat, és szerintem az egyik legnagyszerűbb kortárs költőnk.
– Ezekből a hatásokból erednek költészetének stílusjegyei is?
– Szeretném azt hinni, hogy megtaláltam a saját hangom. Nem 
vagyok termékeny szerző, inkább kevesebb verset írok, de az a cé
lom, hogy azok igazán jók legyenek. A költészetben én igazából 
megfigyelni szeretek, magamba felszívni információkat, élménye
ket. Ezeket aztán valamibe átszűröm – vagy egy versbe, egy dalszö
vegbe, egy tanulmányba –, de én nem akarok okoskodni, bölcsel
kedni a versekben, sokkal inkább megfigyelő vagyok.
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Életműdíjat kapott 
Németh András

A gödi Németh András kézilabdaedző – a Fradi történetének 
egyik legeredményesebb szakvezetője – vehette át az idén a Tö
rök Bódogról (1923–2012) elnevezett életműdíjat, amelyet a Ma
gyar Kézilabda Szövetség adományoz minden évben.

Németh játékosként az Úttörőstadion, a III. Kerületi TTVE, a 
Honvéd Szondi SE, a Tatai Rákóczi, majd a Ferencváros csapatát 
erősítette. Később edzőként dolgozott a Patex, az Építők, a III. 
Kerületi TTVE és a Gödöllő női, a Ferencváros, a Csepeli Papír és 
az Újpest férficsapatainál.

A GÖDI SPORTVEZETŐ, EURÓPAI ÉS MAGYAR MESTEREDZŐ, AKI A MAGYAR 
NŐI VÁLOGATOTTAT HÁROM VILÁGBAJNOKSÁGON ÉS KÉT EURÓPA-BAJNOKSÁGON 

IRÁNYÍTOTTA, 2005-BEN PEDIG VILÁGBAJNOKI BRONZÉRMET NYERT, 
A FRADI TÖRTÉNETÉNEK EGYIK LEGEREDMÉNYESEBB EDZŐJE

Szakvezetői pályafutása egyik legjelentősebb időszaka a Fe
rencváros női együtteséhez kötődik, amellyel – a klub egyik legsi
keresebb edzőjeként – 1992 és 2007 között héthét bajnoki címet 
és Magyar Kupagyőzelmet szerzett, együttesével megnyerte az 
EHF Kupát, valamint döntőbe jutott a Bajnokok Ligájában és a 
KEKben is.

Később négyszeres osztrák bajnok, BLdöntős és KEKgyőz
tes volt az osztrák Hypo Niederösterreich csapatával, majd 2009
ben a Vác edzője lett, jelenleg pedig szakmai igazgatóként tevé
kenykedik a Pest megyei csapatnál. A magyar válogatott élén 
három időszakban dolgozott szövetségi kapitányként, 1998ban, 
20052007ben, majd 20142015ben.

A nemzeti csapatot kilencvenkilenc találkozón irányította, 
győzelmi mutatója hetvenöt százalékos, legnagyobb sikere a 
2005ös világbajnoki bronzérem volt. Németh András, aki most, 
augusztus 12én ünnepli hatvankilencedik születésnapját, mind
máig jelentős oktatóképző tevékenységet folytat az utánpótlás
ban is, emellett pedig meggyőződéses lokálpatriótaként a Gödi 
Digitális Fotóarchívum társalapítója és szerkesztője.

Németh András a lapunknak korábban adott interjúban így 
beszélt erről a tevékenységéről: „Az én fotóim családi örökségből 
maradtak rám, édesapám ugyanis elkezdett minden hétvégén 
lejárni Alsógödre a barátaival, és ő nagyon szeretett fényképezni. 
Édesanyám pedig felsőgödi lány volt, ő kétéves kora óta lakott 
abban a házban, amelyben ma én élek. Ők valahol egyszer össze
találkoztak, és így alakult ki a kapcsolatuk. Ennek köszönhetően 
talán az egyetlen olyan ember vagyok a környéken, akinek van
nak fotói Felsőgödről és Alsógödről is. A Kossuth utca végén állt 
egy vagon – ez még egy régi képeslapon is látható –, ugyanott, 
ahol most egy kis játszótér található. Édesapámék ott aludtak, ott 
tartották a cuccaikat, amikor hétvégenként lejöttek. Az említett 
képeslapon pedig pont a szüleim állnak a vagon előtt. Éppen 
ezért, amikor bekapcsolódtam a Göd régen nevű Facebookcso
port munkájába, azt mondtam, hogy nekem vannak fotóim min
denhonnan, s vállaltam, hogy minden nap felrakok egy fényké
pet. Naponta váltogattam ezeket: egyik nap Alsógöd, másnap 
Felsőgöd, aztán megint Alsógöd és így tovább… Még mindig talá
lok ilyen kincseket, mert apámnak akkoriban az volt a hobbija, 
hogy fotózott. Igaz ugyan, hogy főleg embereket fényképezett, 
tehát csak ritkább esetben örökítette meg a település jellegzetes
ségeit. Az akkor használt Kodakgépét pedig még mindig őr
zöm.”

Németh Andrásnak szerkesztőségünk nevében is gratulálunk a ran-
gos elismeréshez!

Németh András (jobbra) szerkesztőtársával, ifj. Kovacsik Tamással, 
akivel együtt gondozzák a Gödi Digitális Fotóarchívum honlapját
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Beírták magukat 
a magyar labdarúgás 

történetébe
„A tíznapnyi pihenőt a családommal és a párommal töltöttem, de 
nem telt el úgy nap, hogy ne jutottak volna eszembe azok az él
mények, amelyeket átéltem a válogatottal. Fantasztikus eredmé
nyeket értünk el, és talán nem túlzás azt mondani, hogy ezzel a 
magyar labdarúgás történelmébe is beírtuk magunkat” – mond
ta el a Nemzeti Sport című napilapnak adott interjúban a gödi 
Szalai Attila, az isztambuli Fenerbahçe és a magyar labdarúgó 
válogatott most huszonnégy esztendős védője, aki a Nemzetek 
Ligájameccsek, illetve az angolok ellen elért csodálatos siker 
után kapott tíznapos pihenőt a felkészülés előtt.  

Időközben újabb találgatások jelentek meg a sajtóban arról, hogy 
a Paris SaintGermain is pályázik a Gödről indult focistára: nemzet
közi híroldalak szerint ugyanis Szalai Attila már a PSG érdeklődését 
is felkeltette. Azt írták, hogy a Fenerbahçe azt tervezi, hogy a nyári 
átigazolási időszakban megválik egyik belső védőjétől, s ha Szalaira 
esne a választás, akkor akár tizenötmillió eurót is kaphatnának érte. 
A focista korábban úgy fogalmazott, hogy ha az isztambuliak érdeke 
megkívánja, akkor hajlandó lenne távozni a klubtól.

A Nemzeti Sportnak adott interjúban Szalai Attila így reagált a 
találgatásokra: „Érdemben továbbra sincs mit mondanom ezekkel 
a hírekkel kapcsolatban. Az utóbbi hetekben és hónapokban több
ször elmondtam, hogy nem szeretnék foglalkozni ezekkel a plety
kákkal, kizárólag a klubom és a válogatott sikereire koncentrálok.”

Szalai Attila csapata, a Fenerbahçe gól nélküli döntetlent ját
szott a Dinamo Kijev ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájaselejtező 
második fordulójában, a párharc július 20i első mérkőzésén. A 
találkozót az ukrajnai háború miatt a lengyelországi Lódzban 
rendezték meg. A magyar válogatott hátvéd végig a pályán volt.

A továbbjutó csapat biztosan főtáblás lesz valamelyik európai 
kupasorozatban. A párharc nyertesének további két riválist kell 
elbúcsúztatnia a BLcsoportkörös szerepléshez, de ha ezek közül 
egynél sem jár sikerrel, akkor is pályára léphet ősszel a Konferen
cialiga főtábláján.

SZALAI ATTILA CSAK A FENERBAHÇE ÉS A VÁLOGATOTT SIKEREIRE KONCENTRÁL, 
NEM FOGLALKOZIK AZ ÁTIGAZOLÁSÁRÓL KERINGŐ PLETYKÁKKAL

„– A Fenerbahçe öltözőjében volt visszhangja az angolok elleni 
négy-nullás győzelemnek?
– Persze! A felkészülés első edzésén az összes csapattársam az 
angol meccsel fogadott. Az egész világhoz hasonlóan ők is rácso
dálkoztak az eredményre, és a szakmai stáb is gratulált a váloga
tott teljesítményéhez.
– Minek köszönhető, hogy ennyire összeállt a válogatott?
– Nagyon összetett kérdés, de amikor erről beszélünk, rendre a 
csapategységnél lyukadunk ki. Az összes játékos az utolsó percig 
küzd a címerért és a társakért, minden mérkőzésen ezzel a men
talitással lépünk pályára. Fontos lenne ugyanakkor, hogy tartsuk 
a szintet, már csak azért is, mert a futballban mindig lehet fejlőd

ni. Az eredmények ellenére vannak hibáink, fontos lesz, hogy 
ezeket kijavítsuk, az erősségeinket pedig még inkább ki kell 
domborítanunk.
– Egy év múlva ugyanekkor miről beszélne szívesen?
– Mondjuk, arról, hogy a Fenerbahçéval megnyertük a török baj
nokságot, emellett bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, 
amelyben szintén jól szerepeltünk. Ha ehhez hozzátehetem, 
hogy a válogatottal is folytattuk a jó szereplésünket, akkor elég jó 
hangulatú beszélgetés lesz.”

(Légiósok: Klubtársaim az angol meccsel fogadtak – Szalai Attila; 
részlet a Nemzeti Sportban megjelent interjúból, 2022. július 7.)

Rácsodálkoztak az eredményre
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Kedvenc nyári italunk

A rozé készítésének két irányzata és ezáltal két típusa van. Az 
első, amikor a kékszőlőt a teljes érettség előtt szüretelik, rövid 
áztatás után kipréselik, majd rozsdamentes acéltartályban fel
dolgozzák. Erre mondják, hogy „rozéra szüretelik a szőlőt”. Az 
ilyen rozénak virgonc savai vannak, és a kevés áztatás miatt hal
vány rózsaszín árnyalatú. A rozé másik verziója a vörösborkészí
tés mellékterméke, amikor tulajdonképpen a teljes érésben le
szüretelt kékszőlő ázik a saját levében (néhány órától legfeljebb 
egy napig). Amikor a héjból elkezdenek kioldódni a színanyagok, 
gyorsan lecsapolják a folyadék könnyedebb részét, hogy a vörös
bor sűrűbb, testesebb legyen. A leengedett levet pedig irányított 
erjesztéssel feldolgozzák. Így születik az általában kellemes sa
vassággal rendelkező, tömörebb, vörösboros aromákra hajazó 
rózsaszín ital. Gyakran a palackozáshoz szénsavazást is használ
nak, hogy ezzel is fokozzák a frissességét.

Sokan a rozéra egy könnyen megfejthető, gyümölcsös, felü
dítő, nem túl magas minőségű italként tekintenek, nem tartják 
elég komoly bornak. Pedig a rozé igenis lehet sokszínű és izgal
mas. Borkészítés szempontjából egyáltalán nem könnyű ez a 
műfaj, különösen nagy jelentősége van a tisztaságnak és az 
egyes munkafolyamatok időben történő elvégzésének. Sok 
esetben a jó rozé elkészítése bonyolultabb lehet, mint a „klasz
szikus” vörös vagy fehérboré.

A rozénak francia gyökerei vannak, de mára már a világon 
majdnem minden borvidéken jelen van. Franciaország rozéter
melés szempontjából legfontosabb borvidéke Provence. A 
délfrancia tartományban komoly gazdasági jelentősége van 
ennek a műfajnak, a termelés több mint felét rozéborok adják. 
Franciaország és a rozék kapcsán nem hagyhatjuk ki Tavel ne

A rozé az elmúlt néhány évtizedben lett ennyire népszerű. A titok a frissességében, gyümölcsössé-
gében keresendő. Az általános tévhitekkel ellentétben a rozébor nem a kékszőlő 

és a fehérszőlő keveréke, a rozé az Európai Unió tagállamaiban kizárólag csak kékszőlőből készít-
hető. Magyarországon legnagyobb mennyiségben kékfrankosból készítenek rozét, 

ugyanis a fajtát színanyaga és savösszetétele a rozébor készítésére kiválóan alkalmassá teszi. 
Természetesen egyéb szőlőfajtákból is (mint a kadarka, merlot, pinot noir, cabernet 

franc, cabernet sauvignon, zweigelt) állítanak elő rozébort.

vét sem. A Rhonevölgyének déli részén fekvő borvidék ugyanis 
kizárólag rozét készít.

Franciaországon kívül kellemes rosadot találunk a spanyol 
Navarrában, és egyedi, a megszokottnál markánsabb rosato ké
szül Olaszország déli részén. Ausztrália telt, gazdag ízű, a szoká
sosnál sötétebb borokkal, Magyarország pedig jó árérték arányú 
rozékkal van jelen a piacon. A legkedveltebb rozéborok itthon a 
villányi, szekszárdi, mátrai és balatoni dombokon készülnek.

A rozé a gasztronómiában is igyekszik megtalálni a helyét, 
legjobb barátja a lecsó és a pizza. Széles skálán mozog a hozzá 
illő levesek, előételek, saláták sora, de akár a sült, grillezett hú
sok, sőt, desszertek világába is be tud lépni.

A rozék ideális fogyasztási hőmérséklete kilenctizenegy 
Celsiusfok, poharunkba tehát általában a hűtőből kerül. A tisz
ta rozét sokan teszik szódával még könnyebbé. Nyári melegben 
nagyon is jól tud esni egy jó hideg rozéfröccs!

A rozéborok kevés kivételtől eltekintve gyors fogyasztásra 
készülnek, a kész bort a következő év közepéig eladják. Nem ér
demes egy évnél tovább tárolni, mert a többéves rozé lomhává 
válik, és éppen az veszik el belőle, amiért szeretjük: a lendüle
tesség és a frissesség.

A ROZÉ – TISZTÁN VAGY FRÖCCSNEK – A NYÁR ELENGEDHETETLEN 
KELLÉKE. ELKÉPESZTŐ NÉPSZERŰSÉGRE TETT SZERT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. 

KÖZKEDVELT, NAGYON KERESETT BORFAJTA. DIVAT LETT

Varázslatos színvilág
A jó rozé színe meglehetősen széles palettán mozog. Akár sár
gadinnye, őszibarack, grépfrút, mangó, mandarin, narancssár
ga, babarózsaszín, lazacrózsaszín, ribizli, pink, málna, hagy
mahéj, barna színű is lehet.
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GASZTROKULTÚRA

Célkeresztben a minőség
Amellett, hogy pékség működik itt, a kisboltban pedig egyre 
szélesedő kínálattal várják a vásárlókat, a gödi Serczli bár egy-
úttal egy olyan közösségi tér is, amely a nap bármely szakában 
baráti összejövetelek, csendes beszélgetések, családi esemé-
nyek, üzleti találkozók, megbeszélések kellemes helyszíne le-
het. Be lehet ülni egyszerűen csak egy kávéra is, a pékáruk vá-
lasztékában pedig kizárólag vajjal készült minőségi termékek 
szerepelnek, de sok – olykor szokatlan – különlegességet és ér-
dekességet is találhatnak a pultok mögött az idelátogatók. Már 
az induláskor sarkalatos pontnak tekintették, hogy a kakaós 
csigájuknak kiválónak kell lennie, mert az gödi találmány, egy-
kor még csokoládés tekerge néven itt helyben kezdték készíteni 
– idézte fel a lapunknak adott nyilatkozatában Csaba Levente, a 
Serczli bár tulajdonosa.

Először egy szendvicsüzemet szerettünk volna indítani, azt el is 
kezdtük működtetni Újpesten, időközben azonban nem talál
tunk megfelelő pékárubeszállítót – mesélte lapunknak Csaba 
Levente, a gödi Serczli bár tulajdonosa. Ez volt az oka annak, 
hogy az akkor már meglévő vállalkozáson belül terveztek egy sa
ját pékséget is, „ami már a rajzasztalon is kinőtte a szendvi
csüzemet, ezért meg sem valósult”. Látszott azonban, hogy na
gyon nagy igény van rá, mert amikor híre ment a terveiknek, 
több felől is érdeklődni kezdtek, hogy tudnánake nekik is szál
lítani…

Én gödi vagyok, és ebből adódott aztán, hogy a nemrég el
hunyt Kovacsik Tamás önkormányzati képviselő felhívta a fi
gyelmünket arra, hogy itt van a régi, felszámolt kenyérgyár épü
lete – folytatta Csaba Levente. Mint mondta, az ingatlan nagy 
ugyan, de raktárként nem tudták hasznosítani, mert a kamio
nok nem nagyon tudnak bejönni az utcába. „Nekünk pedig min
den szempontból megfelelt, mert eredetileg is pékségnek épült 
1978ban. Itt egyébként akkoriban is működött egy kisbolt. Ne
künk ideális volt, és a segítőkész Kovacsik Tamáson keresztül – 
Isten nyugosztalja! – megtaláltuk az akkori tulajdonost, akivel 
sikerült megegyeznünk, és így kiköltöztünk Gödre” – mondta a 
tulajdonos.

Gödiként nekem nagyon fontos volt az is, hogy ha adózunk, 
akkor adózzunk Gödre, Gödnek – hangsúlyozta Csaba Levente 
igazán lokálpatrióta helyi szemlélettel: „Én nagyon szívesen befi
zetem az adót, és szeretném, hogy fejlődjön a város, a közösség, 
és a gödi óvodában legyen új mászóka, nem Újpesten, hogy az én 
gyermekem is a hasznát lássa. Fontosnak tartom, hogy lássuk an
nak az eredményét, hogy mi itt dolgozunk. Számunkra ez tény
leg úgy alakult, mint a csillagok szerencsés együttállása: volt itt 
egy ingatlan, mi azt megvásároltuk és elkezdtük a tervezést.”

Színvonal tekintetében már az induláskor nagyon magasra 
rakták a mércét, mert – afféle üzleti filozófiaként – azt mondták, 
hogy ha az eredeti tervekből egy kicsit esetleg engednek is, minő
ségben akkor is az átlag felett kell maradniuk. Ma már több száz 
vásárló jár naponta a Serczlibe, nagyrészt gödiek, de jönnek Fótról, 
Dunakesziről, a környékből, sőt vannak olyanok is, akik rendszere
sen kilátogatnak Pestről is. „Mindig lelkesen mondják, hogy csak 
azért jönnek, hogy megnézzék a Dunapartot és betérjenek hoz
zánk vásárolni” – idézte fel beszélgetésünkben Csaba Levente.

Kínálatukban van néhány olyan pékáru, amit máshol nem 
kaphatnak meg a vevők, saját fejlesztések és receptek. „A termék
palettát igyekszünk úgy belőni, hogy szinte mindent, és minden
ben átlagon felüli minőséget tudjunk felkínálni a vásárlóknak. 
Nem áll szándékunkban versenyezni a nagy áruházláncokkal, aki 
ott akarja megvenni a kenyeret vagy a zsömlét, úgyis odamegy 
érte, viszont, ha valaki szeretne egy palack jó bort vagy valami 
olasz felvágottat, sonkát vacsorára, és hazavisz egy jó kenyeret, 
akkor kapjon meg mindent hozzá egy helyen. Ebben pedig legin
kább a vásárlói visszajelzésekre reagálunk. Többen mondták pél
dául, hogy még ha tojást is lehetne kapni, akkor már nem kellene 
bemenniük sehova, ezért direkt kerestünk egy olyan beszállítót, 
aki tud nekünk kiváló minőségű tojást biztosítani, és azóta már 
azt is tartunk” – összegezte Csaba Levente. 

Kiemelném a kakaós csigánkat, mert ez gödi találmány, csoko
ládés tekerge néven készült eredetileg, mi pedig már az induláskor 
sarkalatos pontnak tekintettük, hogy a kakaós csigánknak nagyon 
jónak kell lennie, mert nem hozhatunk szégyent ennek a gödi kü
lönlegességnek a hírére – mondta lapunknak Csaba Levente.

A KAKAÓS CSIGA JÓ HÍRÉN NEM ESHET CSORBA A SERCZLI BÁRBAN



Planéták
– Józsikám, sorolj fel három bolygót – szólítja fel a tanító néni a 
hátsó padban ülő diákot.
– Mars, Venus, Hollandi… 
– Állj, állj! Az eső kettő jó, de Hollandi nevű bolygó nem létezik.
– Dehogynem! Hát a Mancika néni még soha nem hallott A boly
gó hollandiról?

Visszhangjátszma 

– Mire fordítja egy kutyatenyésztő azt a pénzt, amit kutyaköly
kök eladásából vág zsebre?
– …ebre!

– Mi a teendője annak, aki hízókúrára megyen?
– …egyen!

– Hogyan kezdi egy panzió tulajdonosa a nyarat?
– …arat.

– Mire vágyik az, aki álmosan ér Biatorbágyra?
– …ágyra.

Célzás

– Túl cuki vagy – fordul az anyuka a kisfiához.
– Miért mondod ezt? – kérdi az épp csintalankodó gyermek.
– Mert így nem tudok rád haragudni akkor sem, ha a könyves
polc sarkába dobod a karkötőd.
– De hát direkt oda céloztam! – méltatlankodik a kisfiú.

Kötél

Józsi segített költözni a barátjának, és a gurtni felhorzsolta a vál
lát, amit később a négyéves kisfia jól megnézett otthon.
Másnap, amikor strandra ment a család, és a gyermek az apja 
ölében ült, a kis Ferike jó hangosan megszólalt:
– Jaj, apa, a nyakadon még mindig ott a kötél nyoma!
Abban a pillanatban az egész strand lefagyott.

Gyerekszáj

„Az egész világ egy börtön, csak nem látjuk a rácsokat.” (Bene
dek, négy és fél éves)

Vissza a startmezőre

– Legyél állatorvos, mert nagyon szereted a kutyákat! – biztatja a 
négyéves Józsikát az édesapja, mire a gyermek iszonyatos zoko
gásban tör ki.
Az egész család körbeállja, de senki sem érti, hogy mi történt.
– Most miért sírsz, kisfiam? – kérdi tanácstalanul az apuka.
– Beleszóltál az életembe, most kezdhetem elölről!

Paradoxon

– Ki volt Anonymus?
– III. Béla neves névtelenje.

Szó szerint

– Mondj egy fejtörőt!
– Buzogány.

HU-MOR-ZSÁK
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Amikor 1970. június 3-án a Magyar Közlönyben megjelent a határozat Alsógöd és Felsőgöd községeknek Göd néven történő egyesítéséről, ez az intézkedés akkor rajtunk 
kívül még hét azon frissiben összevont település életét érintette. Az egyesített települések közül kettőnek az akkor kapott új nevét rejtettük el 

mai keresztrejtvényünkben, ezeket várjuk szerkesztőségünkbe, a tukorkep@jelenvagyok.hu e-mail címre – Beküldési határidő: szeptember 15. – A helyes 
megfejtők között három értékes könyvjutalmat sorsolunk ki! – Kérjük olvasóinkat, hogy a nyeremények kézbesítésének megkönnyítése érdekében 

az e-mailben adják meg pontos postacímüket és telefonszámukat.
Előző számunk keresztrejtvényében egy helytörténeti érdekességet rejtettünk el: a mai Felsőgöd területén egy avar kori földvár található, ezzel kapcsolatban 

pedig azt kérdeztük olvasóinktól, hogy mi indokolta ennek korabeli megépítését, miért volt szüksége a térség lakosságának akkoriban egy 
ilyen építményre. A helyes válasz: Az út és a Duna védelmezése. Megfejtésként ezt kellett beküldeni szerkesztőségünkbe. – Könyvjutalmat nyert: Ács Sándor, 

Szilágyi Júlia és Tarjányi Judit. Minden nyertesünknek ezúton is gratulálunk!

HU-MOR-ZSÁK

A csinosság mérföldkövei

– Milyen a fitos orrú csacsi?
– ?!
– Csacsinos.

Tapasztalás

A négyéves Olivér épp sütit eszik a cuk
rászdában, amikor az édesapja megkér
dezi:
– Megkóstolhatom?
– Hagyd, inkább majd elmesélem…

A hülye törvények tárházából

Az amerikai Kentucky állam törvényei ki
mondják, hogy egy nő nem mehet hozzá 
négynél több alkalommal ugyanahhoz a 
férfihoz.

Az elmúlás

A kétéves Sári csokit majszol a parkban a 
padon, a négyéves bátyja pedig szomorú
an nézi.
– Attila, hol a csokid? – kérdi Sári.
– Elmúlt…

Részképesség

– Mit csinálsz, Mirjam? – kérdi édesanyja 
a négyéves kislánytól.
– Írok.
– Mit írsz?
– Azt nem tudom, mert még nem tudok 
olvasni.

Gasztronómia

– Az oviban is ilyen leves volt, csak ott töb
bet adtak – emelte édesanyjára a tekinte
tét a kis Zolika a vendéglőben, mire a pin
cér elfojthatatlan hahotázásban tört ki.

Egzisztenciális kérdések

– Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdi a há
roméves Jankát a nagynénje.
– Hmmm… Az egzisztenciámról még nem 
gondolkodtam – válaszolja eltűnődve a 
kislány.

Az igazi favicc

– Mi nő ki a tréfából?
– ?!
– Csacskaság!
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