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EU-ból jeles
Április 7-én a fóti Vörös-

marty Mûvelõdési Ház szín-
házterme átalakult Európai
Uniós központtá. Ugyanis a
Fáy András Általános Isko-
la szervezésében a Németh
Kálmán Általános és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola, a
Garay János Általános Isko-
la és a szervezõ iskola diák-
jaiból alakult csapatok mérték össze tudásukat egymással:
ki mennyit tud az Európai Unióról, a nyelvekrõl, a szimbó-
lumokról a csatlakozást megelõzõen. A közel háromórás
program keretében a sokoldalú gyermekek bebizonyították,
hogy nemcsak az EU tagállamait ismerik jól, hanem azt is
tudják, hogy Schiller írta az EU himnusz eredeti német szö-
vegét. Ebben a feladatban még a mobiltelefonok is elõkerül-
hettek, hiszen SMS-ben kellett elküldeniük a diákoknak a
helyes megfejtést egy adott telefonszámra. Volt itt totó és
activity, idegenvezetés angolul, sõt a versenyt megelõzõen
még tablót is kellett készíteniük a diákoknak a számukra ki-
sorsolt két jelenlegi EU tagállam közül egyrõl. A zsûri nem
volt könnyû helyzetben, de végül is kialakult a végsõ sor-
rend. Az elsõ helyen az egyetlen csapattal induló Garay Já-
nos Általános Iskola diákjai végeztek, a 2.,3.,4. helyet a Fáy
András Általános Iskola egy-egy csapata foglalta el, az 5.,6.
helyen a Németh Kálmán Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola diákjai, míg a 7. helyen a Fáy András Általános Isko-
la tanulóiból álló negyedik csapat végzett.                             

Sz. J.

Egyházi iskola a 
Szakács - kertben?
A városfejlesztési bizottság legutóbbi ülésén Horváth Szi-

lárd, a gödi egyházi iskolát szervezõk nevében kért bizottsági
állásfoglalást arról, hogy a Szakács-kert felsõ, mintegy nyolc-
ezer négyzetméterén épülhessen meg az iskola. A bizottság
támogatta azt a javaslatot, mely szerint 10 éves bérleti szerzõ-
dést kössön az önkormányzat a Kolping Szövetséggel a Sza-
kács-kert felsõ részének hasznosítására, de a képviselõ-
testület döntése elõtt legyen lakossági fórum a kérdésrõl, kér-

jék ki az ott élõk
véleményét is.

Április 22-én az
alsógödi katolikus
templom melletti
közösségi házba
várták a szervezõk
az érdeklõdõket.
Horváth Szilárd és
Nagy Levente rész-
letesen tájékoztat-
ták a szép számmal
összegyûlteket a

tervekrõl. Elmondták, hogy egy családias jellegû, kislétszámú
osztályokkal mûködõ, a magyar hagyományokra épített neve-
lést szeretnének megvalósítani, a magyar népzenére, néptánc-
ra, népi mesterségekre alapozott, keresztény mûveltséget adó
iskolában, melynek fenntartója a Magyar Kolping Szövetség
lesz. 

A szervezõk megnyugtatták a jelenlévõket, hogy a Duna
parthoz vezetõ utat nem fogják lezárni, az épületet és a sport-
pályát hétvégeken és nyáron a gödi gyerekek és civil szerveze-
tek rendelkezésére bocsátják, ha igénylik. A József Attila Mû-
velõdési Házba beszorult képzõmûvészeti alkotótábornak is
szívesen biztosítanak helyet. 

Kérdésekre válaszolva elmondták, hogy fokozatosan, a kör-
nyezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve szeretnék az
építkezést megkezdeni és folytatni. Fontos, hogy az önkor-
mányzattal folytatott tárgyalások és az építkezés minden fázi-
sa nyilvános legyen, ezért a szervezõk folyamatos lakossági tá-
jékoztatást és együttmûködést igértek a körzetben lakóknak.

A hely szelleméhez méltó, kulturált lakossági fórumon sok-
sok kérdés merült fel, amelyekre igyekeztek megnyugtató vá-
laszokat adni a szervezõk. A kérdések alapján úgy tûnt, hogy
a jelenlévõk szinte egyhangúlag támogatják az elképzeléseket.

Felmerültek persze jogos kérdések és félelmek is (anyagiak,
egyéb helyek a városban az iskolának, a gyerekek szállítása,
stb.), amelyekre igyekeztek jelenlegi információik alapján vá-
laszolni a szervezõk. A döntés a képviselõk kezében van. 

Rakaczky Éva

Színészek és Fradi 
játékosok a dunakeszi 

sportcsarnokban
A magyar színészválogatott és a Ferencvárosi Torna

Club öregfiúk csapata is részt vesz a Radnóti Miklós
Gimnázium 24 órás Focigáláján. A május 21-22-ei ren-
dezvényt immár ötödik alkalommal szervezik meg a gim-
názium oktatói. A hagyományosan pénteken 12 órától
szombat 12 óráig tartó focira idén mind a Nemcsák Kár-
oly vezetésével bemutatkozó színészcsapat, mind a Mar-
tos Gyõzõ, Dzurják Csöpi, Fischer Pál nevével fémjelzett
öregfiúk csapata a tantestület válogatottjával fog játsza-
ni. A rendezvény ideje alatt az iskola betonpályáján Nö-
vényi Norbert olimpiai bajnok részvételével játékokat,
Pap Péter Kyokushin Karate Egyesületének szereplésé-
vel karate bemutatót láthat a közönség. 

A Focigálán a dunakeszi, gödi és fóti ötödik, hatodik,
hetedik és nyolcadik osztályos tanulók indulnak, de régi
diákok is feltûnnek majd a pályán. A sportcsarnok egész
éjjel nyitva áll, bárki megtekintheti a mérkõzéseket és a
bemutatókat. A szervezõk, Majer Tamás, Nyiri István és
Krix Antalné célja, hogy e jó hangulatú rendezvénnyel a
diákokat szabad idejük hasznos eltöltésére, az egészsé-
ges életmódra, a test és mozgáskultúra fejlesztésére biz-
tassák. Hatvan csapat küzd majd a gyõzelemért, mind-
eközben erõsítve a közösségi érzést, s gyakorolva a má-
sok iránti toleráns viselkedést.

J. Á. 


