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Az alsógödi Hetedhét Ifjúsági Iroda új
kulturális programsorozatot indít 18-25
év közötti fiatalok számára. Célunk, hogy
közelebbrõl megismertessük Európa or-
szágait és eloszlassuk az esetleges tévhi-
teket és elõítéleteket, melyeket hallottunk
valakitõl, aki látott valamit… Egy ország
egy hónapig lesz terítéken, melynek so-
rán a hónap teljes ideje alatt tartó fotóki-
állítás, valamint egy kulturális est nyújt is-
merkedési lehetõséget Európával.

Januárban melyik ország lenne alkal-
masabb az elsõ kulturális hónap megren-
dezésére, mint Spanyolország! Mind-
annyian forróságról álmodozunk… most
megkapjátok! Lesz itt castaòeta, paella és
talán még Sangria is. A spanyol kultúrát
garantáltan egy beavatott, az egzotikus
országban huzamosabb idõt töltõ magyar
fiatal mutatja be. Az Európai Önkéntes
Szolgálatban résztvevõ ifjú társunk hosz-
szú külföldi tartózkodása során megis-
merhette a spanyol mentalitást, kultúrát,
konyhát, zenét, és még sorolhatnánk.
Gyere el, a latin kultúra elvarázsol Téged
is!

Várunk minden érdeklõdõ fiatalt elõ-
adásunkra, ahol – magyar fiatal tapaszta-
lataival, élményeivel teletûzdelt országis-
mertetõ után – egy „elsõ spanyol nyelv-
órára” invitáljuk vendégeinket, és a lebi-
lincselõ „Megváltó szex” c. film kerül ve-
títésre. 

A kulturális est január12-én délután
17 órakor kezdõdik. Helyszín: Hetedhét
Ifjúsági Iroda, Alsógöd, Béke út 24. eme-
leti iroda (Mógor Ház). 

Arendezvényen való részvétel díjtalan,
de a férõhelyek korlátozott száma miatt
elõzetes regisztráció szükséges e-mail
küldésével Vámos-Hegyi Hajna szerve-
zõnek: vamos-hegyi.hajna@fve.hu

Ha véletlenül lemaradnál a januári
spanyol hónapról, sebaj! Folytatjuk prog-
ramsorozatunkat. Februárban Svédor-
szág kerül nagyító alá. Február 16-án ha-
sonló szervezésben kerül megrendezésre

egy svéd nap, amikor a „Zsernyákok” c.
filmet láthatjátok.

Márciusban ismét megmelegszünk;
Olaszország lesz virtuális úti célunk.
Március 16-án a „Tudatlan tündérek” cí-
mû nagysikerû filmet nézzük meg. 

És hogy hogyan juthatsz ki te is Spa-
nyolországba? Vagy jobban érdekelne
Olaszország? Esetleg Anglia? Bárhova
eljuthatsz, ahova csak szeretnél! Ha éve-
id száma még nem érte el a 26-ot, és na-
gyon vágysz arra, hogy megismerhess
egy másik kultúrát, ez a te lehetõséged…

Az Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) lehetõséget nyújt arra, hogy fia-

talok hosszabb idõre (legfeljebb 12 hó-
napra) bekapcsolódjanak egy külföld-
ön mûködõ non-profit intézmény, civil
szervezet mindennapos munkájába, ké-
pességeiket fejleszthessék, nyelvet ta-

nuljanak, új területeken tapasztalatokat
szerezhessenek. Az Európai Unió által
támogatott programban a résztvevõ tel-
jes anyagi támogatást élvezhet; finan-

szírozzák az önkéntes egyszeri oda-vis-
sza útját, a szolgálat idejére biztosítást
kötnek részére, ingyenes nyelvtanfo-
lyamon vehet részt, szállást, zsebpénzt
és ellátást kap. Az önkéntes szolgálatát
egy helyi szervezet koordinálja, amely
köteles mentort kijelölni az önkéntes
számára, aki személyesen foglalkozik
vele. 

A programban való részvételhez az
önkéntesnek egy küldõ szervezet támo-
gatására van szüksége. 

AHetedhét Ifjúsági Iroda tájékoztatást
és gyakorlati segítséget nyújt az Európai
Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban. Im-
máron 5 éve küldünk és fogadunk önkén-
teseket a program keretében. Tapasztala-
tainkra alapozottan megválaszoljuk kér-
déseidet, segítséget nyújtunk a fogadó
szervezet felkutatásában, elkészítjük és
benyújtjuk a pályázatokat a program ma-
gyar nemzeti irodájához, teljes körû ad-
minisztratív és szakmai támogatást nyúj-
tunk az önkéntes szolgálati projektek
megvalósításához, volt önkéntesek rész-
vételével zajló élménybeszámolókat
szervezünk, információs napokat és ta-
nácsadást tartunk a programba bekacso-
lódni kívánó hazai szervezeteknek. To-
vábbi információt honlapunkon talál-
hatsz: www.fve.hu.
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Tisztelt Gödiek!
A Gödi Almanach 2005. évi számát
különbözõ technikai akadályok miatt
kiadásra elõkészíteni nem tudtuk. A
szerkesztés most befejezés elõtt áll, és
2006. elsõ félévében, megfelelõ aktual-
itásokkal bõvítve nyomdai kivitelre átad-
juk.

Amennyiben valaki még újabb cikket
vagy információt szeretne az
Almanachban megjelentetni, akkor kér-
jük, hogy legkésõbb február 25-éig a
szerkesztõbizottságnak eljuttatni
szíveskedjék.

A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG NEVÉBEN

LÁNG JÓZSEF, TEL.: 27-333-367

Gödi Almanach 

Monográfia: valamely dolgot kimerítõen
tárgyaló tudományos mû. Ebben az esetben
a könyv címe találó, hiszen terjedelme 632
oldal, melyben 320 fekete-fehér és 80 szí-
nes fotó illusztrálja nemcsak Szõd község,
hanem a szûken vett régió - Göd, Szõdliget,
Csörög - 750 éves történetét.

Hosszú évek helytörténeti kutatását és
forrásanyagainak feldolgozását tartalmazza
a kötet, mely 190 forrásmunka - könyv,
közlöny, jegyzõkönyv, jelentés, dolgozat,
újságcikk, napló, levél, riport – felhaszná-
lásával készült. Szõd története gazdag. A
XX. század elejéig mind az egyházi, mind
a polgári közigazgatás terén központi sze-
repet töltött be a környezõ településekhez
képest.

Több szaktudomány ismeretanyagának
egy része is visszaköszön ebben a könyv-
ben, így történelem, néprajz, földrajz, ge-
nealógia, építészet, mûvészettörténet, de-
mográfia, statisztika.

A kötet egyik legérdekesebb anyaga a
Néprajzi Múzeumban fellelt, a néprajzkuta-
tók által az 1950-60-as években Szõdön
végzett kutatások kéziratainak publikálása
– a korabeli temetõi fa fejfák és sírkeresz-
tek, népi építészet leírása, népszokások,
néptáncok, népviselet, hajviselet is megis-
merhetõ. Megtudhatjuk, hogy név szerint
kik laktak a török korban a településen, mi
a XVIII. századi vízimalom története, mi-
kor pusztítottak tûzvészek, a mai családne-

veket mikor említették elõször az anya-
könyvekben, mi történt a letelepedett erdé-
lyi székelyekkel, és mikor érkeztek felvidé-
ki tótok a településre, kik vettek részt a Rá-
kóczi-féle és az 1848-49-es szabadságharc-
ban, mi a Muszka-kereszt története. Megis-
merhetjük a volt helyi arisztokraták, így
többek között a Floch, Gajáry, Szalachy,
Bornemissza, Tragor, Nemeskéri, Schäffer
családok történetét, s hogy kik voltak a
községi alkalmazottak az elmúlt 250 évben.

A szerzõt a Gödi Almanachból már jól
ismert szerkesztõk is segítették, így többek
között Nagyréti Tamás készítette el a
könyv borítóját és a Török-kútról készült
grafikákat, Gyüre János a Mayerffy család
történetével ismerteti meg az olvasót. E ter-
jedelmes munka irodalmi lektorálását a
szõdi iskolában tanító Tóthné Barcs Ágnes
irodalomtanár végezte el. A könyv szerzõ-
szerkesztõjét, Volentics Gyulát konzulens-
lektorként a felsõgödi Láng József helytör-
téneti kutató segítette.

A korábban nagy kiterjedésû Szõd te-
lepülésbõl kivált Alsó- és Felsõgöd,
Szõdliget és Csörög települések helytör-
ténet iránt érdeklõdõ lakóinak, lokálpat-
riótáinak is ajánljuk e tartalmas és igé-
nyes könyvet!

A könyv megvásárolható Szõdön a Pol-
gármesteri Hivatalban (2134 Szõd, Dózsa
György út 216.) hétfõn 8-17, szerdán 8-16,
pénteken 8-12 óra közötti idõpontban.

Könyvajánló
Szõdbõl Gödök és 750 év

Néhány hete jelent meg Szõd Község Ön-
kormányzatának kiadásában Volentics
Gyula: SZÕD KÖZSÉG TÖRTÉNETI MO-
NOGRÁFIÁJA 1255-2005 címû könyve. 


