
Tető alatt a
Szakáts-kerti iskola

Karácsonyra tető alá kerül a Búzaszem iskolaépü-
lete. A Búzaszem Iskola Közhasznú Nonprofi t Kft. tíz 
munkással és néhány szerződéses vállalkozóval dol-
gozik az épületen.

Hétről hétre önkéntesek segítik a mun-
kát. Az átadás tavaszra várható, s szep-
temberben már ebbe az épületbe költözik 
át az iskola akkor már hét osztálya.

Az iskolával kapcsolatos írásaink a 4. és 8. 
oldalon olvashatók.

Európai Kolping 
Konferencia
Pozsonyban

A Nemzetközi Kolping Szövetség 2009. október 
2. és 4. között megrendezett nagyszabású konfe-
rencián emlékezett meg a vasfüggöny lehullásá-
ról, a berlini fal leomlásáról és a Kelet-Európán 
végigsöprő bársonyos forradalmakról.

(Folytatás a 2. oldalon)

Betlehem 
üzenete 

„Menjünk hát Betlehembe, nézzük 
meg a történteket, amelyeket az Úr hírül 
adott nekünk!” – így bíztatták egymást a betlehe-
mi pásztorok. Én is erre hívom a kedves olvasó-
kat: mi is menjünk Betlehembe.

Ha valami különösen nagy örömet jelent szá-
munkra, azt nem csupán magunknak akarjuk 
megtartani, hanem szeretnénk másoknak is el-
mondani.  Eddigi életünkben már megtapasztal-
hattuk, hogy sokkal nagyobb boldogság másokkal 
együtt örülni, mint magunkban. Sőt, az igazi öröm 
csak a másokkal megosztott öröm.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

A pásztorok is óriási élményben részesültek, amit minden-
kivel meg akartak osztani. Kik voltak ezek a pásztorok? Egé-
szen egyszerű, szegény, olykor lenézett, megvetett emberek. 
Ezekkel az egyszerű emberekkel Isten nagyszerű dolgot tett. 
Miért hozzájuk szólt?! Méltók voltak rá? Darabos, kemény, 
szívós férfi ak, akik megtapasztalták az élet nehézségeit, nap-
ról-napra. Talán volt köztük hitetlen is..., de tudtak örülni egy 
szál mezei virágnak, vagy ha új bárány született. 

Éppen ezért választotta őket Isten: aki ennyire szegény 
és kiszolgáltatott, az sokkal könnyebben meg tud nyílni Is-
ten felé, mint aki jómódú. Néhány éve, karácsony előtt, az 
egyik budapesti temetőben egy hajléktalan férfi t temettem. 
Hasonló élményben volt részem. A pásztorok nem teltek el 
önmagukkal, volt Isten számára hely a szívükben. Képesek 
voltak őszintén megnyílni. Isten mindig a hamisítatlanul 
egyszerű emberekkel tud nagy dolgokat tenni.

Amikor a Betlehembe érkeztek, és meglátták a kisdedet, 
nem találtak benne semmi különöset. Egy gyermeket, aki 
épp olyan, mint más gyermek. Egy fi atal házaspárt, akik lát-
szatra olyanok, mint a többi fi atal zsidó házaspár. Mindezek 
ellenére a pásztorok valami különlegeset láttak. Nem a tes-
ti, hanem a lelki szemeikkel, a hitükkel: a pásztorok hitték, 
amit Isten az angyalok által közölt velük. Hitték, hogy ebben 
a gyermekben beteljesedtek a prófétai jövendölések, amiről 
annyit hallottak. Hitték az ősi elbeszélések igazát, amit az 
esti tábortüzeknél ők is számtalanszor ismételgettek: ebben 
a gyermekben a világ Megváltója jött a földre.

Miután megtalálták a gyermeket a pásztorok, visszatér-
tek munkájukhoz, nyájukhoz. Mégis, valami megváltozott az 
életükben: megtapasztalták az igazi boldogság ízét, és erről 
nem tudtak hallgatni.

Betlehem Szülötte bennünket is hív: menjünk Őhozzá, 
az élet, az erő, az öröm forrásához. Nem pusztán néhány 
napos idillre hív, hanem egész életünket betöltő – minden 
kudarcon és nehézségen átvezető – boldogságra. Karácsony 
hiteles, mindent átható békéjét és örömét kívánom a kedves 
olvasóknak.

Marton Zsolt plébános

(Folytatás az 1. oldalról)

A rendkívül változatos, három napig tartó eseménysoroza-
ton olyan előadókat hallgathattunk, mint Hubert Tintelott fő-
titkár, Thomas Dörfl inger, a Német Kolping Szövetség elnöke, 
Lang György a MKSZ volt elnöke, Surján László EU képviselő, 
Ján Carnogursky  miniszterelnök, és nem utolsósorban Msgr. 
Stanislav Zvolenszky érsek szentbeszédét a Koronázó temp-
lomban.

Lang György örökös tiszteletbeli elnökünk hű képet tárt a 
hallgatóság elé a 20 évvel ezelőtti eseményekről és azok poli-
tikai hátteréről. Jan Carnogursky volt miniszterelnök kemé-
nyen bírálta a tőke és a multi cégek szerepét és befolyását a 
társadalmi életre. Surján László EU-képviselőnk a házasság 
és család problémáiról beszélt. Vasárnap a Koronázó templom-
ban Msgr. Stanislav Zvolenszky érsek úr által celebrált szent-
misén vettünk részt. Végezetül Hubert Tintelott mutatta be a 
Nemzetközi Kolping Szövetség dekrétumát a „Pozsonyi Nyi-
latkozat”-ot. 

Valamennyi felszólaló mondanivalójában jelen volt az aggó-
dás Európáért, a társadalomért, a családokért.

A megoldás: a nagypolitika, a nagytőke, a társadalom és a 
globalizáció közös nevezőre hozása. 

Másként nem megy. 
Nagy Sándor, a MKSZ országos titkára

Betlehem üzenete Európai Kolping
Konferencia Pozsonyban

Karácsony sokszínű, mindannyiunkat így-úgy megmoz-
gató ünnep. Mint egy többszólamú énekkari mű, amely-
ben minden szólam önálló életet él, mégis együtt hangoz-
va szépek igazán. E szólamok közül most a találkozást 
emelem ki.

Karácsony a találkozás ünnepe. Sokak számára mégsem 
szép ünnep, fájdalmas ünnep. Találkoznak régi, meghitt 
karácsonyok emlékével – s az emlék a rideg valóságban 
fájdalmas hiánnyá lesz. Mások a magánnyal találkoznak 
– nem mintha két karácsony közt nem keserítené életüket 
a magány, de az ünnepen még erősebb a szívben a hiányjel 
fájdalma. Sokan máshol élő családtagjaikkal is találkoz-
nak, várva várt kedves alkalomként vagy éppen köteles-
ségként megélve a találkozás óráit.

Találkozunk azonban önmagunkkal is. Az eddig említett 
karácsonyi találkozások csendjében vagy éppen forgata-
gában a Nagy Találkozásra váró önmagunkkal szembesü-

lünk. Egészen egyszerűen: kimondva vagy kimondatlanul 
arra várunk, bárcsak velünk is találkozna valaki. Nem 
két lábon járó ember, nem valami szép, meghitt hangulat, 
mely tovatűnik – valami, valaki más, tartós, aki megtart, 
fenntart, ha bizonytalanok lépteink, magányosak útjaink, 
fáj ott legbelül a szívünk, ahol orvos nem segíthet.

S ez a valami, amire várunk, nem csak reménység! Nem 
olyan, mint a tündöklő szivárvány, amelyhez hiába kö-
zeledünk, mégsem mehetünk át alatta. Amire mi igazán 
várunk, létezik, történik ma is, hiszen megszületett a Sza-
badító, a Megváltó: Jézus Krisztus. Benne, általa maga az 
Isten találkozik veled és velem.

Ha ez a találkozás ölel át, ad békét szívünkben, akkor 
mássá, többé, elhordozhatóbbá vagy éppen szebbé, tartal-
masabbá lesznek a találkozások emlékeinkkel, magány-
nyal, családunkkal – és önmagunkkal. Mert eltűnik a 
szívből a legnagyobb hiányjel, ha az élő Isten találkozik 
velünk. Ezt az áldott és új távlatot nyitó találkozást kívá-
nom a kedves Olvasónak!

Kovács László, evangélikus lelkész

Találkozás
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Vajon a csillagszóró fényén túl, meglátjuk azokat az embere-
ket is, akiknek éppen nincs boldog-, hanem nagyon is szomorú 
a karácsonyuk?! A melódiás, harmónikus ünneplésben vajon 
eszünkbe jutnak-e azok, akik ilyenkor az élet árnyékosabb 
oldalán várják az ünnepet? Mi van velük, ott az Isten háta 
mögöt?! 

Kányádi ezt a verset Ceaucescu nyomasztó napjaiban írta, 
amikor szegénység, elnyomás és a magyar kisebbségi sors 
különös szorongattatásai között, igazán az Isten háta mö-
gött érezhette magát. Pedig az Isten háta mögött is eljön a 
karácsony, csak éppen ünnep nélkül. Ezzel indul a vers. Nincs 
betlehemező vagy éppen kántáló gyermeksereg, nincs ünneplő 
összetartó közösség, nem jönnek a komák és komasszonyok, 
derékbetörtek a hagyományok és a népszokások; az emberek 
elidegenedtek, félnek és önféltőek és persze ettől ők is lélekben 
nagyon dideregnek. A rosszat, a sötétet is meg lehet szokni, 
azt hogy az Isten háta mögött soha nem történik semmi.

A vers látszólag a beletörődés hangján szólal meg, csöndes 
panaszként az Istennek. Imádsága panasz és vád, de nem hi-
tetlenség. A legközvetlenebb hangon diskurál az Úrral, mert 
nem akar mégsem belenyugodni a szomorú valóságba. Pró-
féták és zsoltárírók hangja ez, méltatlankodó jeremiád, mely 
mégis mindent Istentől remél. Nem céltalan vádaskodás, ha-
nem reményt ébresztgető panaszének. Gyönyörű ez a vers, s 
minél egyszerűbb és keresetlenebb hangon járul Istenhez, an-
nál magasztosabb. Egy igazi imádság a földről a magosba. S 
mi már zengjük is rá a karácsonyi jóhírt: Isten igazán az Isten 
háta mögött lévőkhöz jött, az Isten háta mögött lévő rongyos 
kis Betlehembe. Hogy a nép mely sötétségben jár, lásson nagy 
világosságot! Ámen.

Kovács Zsolt Levente

Idén Kányádi Sándor, Kossuth-díjas erdélyi költőnk, születé-
sének nyolcvanadik évfordulóját ünnepeljük, s mielőtt tovaro-
hanna fölöttünk ez az esztendő is, szeretnénk jubiláló költőnk 
imádságos versével készülni karácsonyi ünneplésünkre.  

Karácsony. Ennek a szónak már a kimondásakor is fenyő-
illata van. Békés-, meleg otthon, ünneplő család, meghitt pil-
lanatok. Ez az ünnep tolakodóan és követelőzően markol a 
szívünkbe, és szinte kényszerítően hat ránk, hogy legyen min-
den tökéletes. S könnyen kétségbeesünk, ha mégsem az. Pedig 
talán egy este sem sírnak annyian egyszerre, mint szenteste. 

Isten háta mögött
üres az istálló s a jászol

idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok

nem jönnek a három királyok 
sok dolga van a teremtőnek
mindenkivel ő sem törődhet

messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat 

megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték

s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet 
előrelátó vagy de mégis

nézz uram a hátad mögé is
ott is lakoznak

s örülnének a mosolyodnak
                                           1985 

"Karonülőtől botratámaszkodóig” – Kányádi Sándorral
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Mi magunk

Amikor ott járunk, épp a cserepeket szállítják fel a tető-
re az iskola szülői közösségének tagjai. A munka igencsak 
szervezett: egy csapat szállítja a raklapokról a cserepet, 
egy másik a liftbe rakja, a harmadik a tetőn veszi el. A 
középkorúak között felbukkan idősebb arc is: a bőven 
nyugdíjas korú Schottner István egész nap úgy kapkodja 
a liftből a húsz kilós cserépkötegeket, akárcsak az évtize-
dekkel fi atalabbak.

– Bírom, hál’ Istennek – búcsúzik mosolyogva napszáll-
takor, mielőtt hazaindulna a kerékpárján. István egész 
héten segített az iskolaépítőknek. De hosszan sorolhat-
nánk a segítők neveit, hiszen a református és a katoli-
kus közösség is megmozdult az iskolaépítők mellett. S 
nem csak ők, de távolabbi vidékről érkezők is segítettek. 
Szotyori Nagy Gábor református lelkész mellett dolgozik 
Bethlen Farkas, Verőce polgármestere, aki két napját ál-
dozta a Búzaszem épületére. - Így tehetjük rendbe az or-
szágot - mondja. - Áldozattal, verejtékkel, összefogással, 
segítéssel. Mi magunk.

Mi tagadás, a Búzaszem közösségének néhány tagja is 
építette már Verőcén az ugyancsak kalákában épülő Kár-
pát-haza templomát, s még újabb egy napos segítséget is 
terveznek. 

Mi magunk. Az írek a múlt század elején ezt így mond-
ták: sinn fein. Azóta, hogy ez a jelmondat elhangzott, Ír-
ország alávetett gyarmati sorban lévő országból Európa 
egyik legfejlettebb országává vált.

Pénz, pénz, pénz 

Az első iskolaépület értéke piaci áron mintegy 250 
millió forint lesz. Negyedmilliárd forint – kimondani is 
sok. Magyarországon nemigen akad olyan civil közös-
ség, amely ilyen nagyságrendű vállalkozásba fogott volna 
úgy, hogy az anyagiakat maga teremti elő. Gödön ez tör-
tént. Az önkormányzat által iskolaépítésre adott telken 
– amely a több mint 4 hektáros Szakáts-kert nagyjából 

fél hektáros része – önkormányzati vagy állami pénz nél-
kül kezdett építkezésbe a Búzaszem közössége. Eddig 30 
millió forintot teremtettek elő saját erőből, közel 16 millió 
forintot egy amerikai katolikus alapítványtól kaptak, 70 
millió forint hitelt pedig a Dunakanyar Takarékszövetke-
zettől vettek fel.

– Nagy bankokkal is tárgyaltunk, végül a takarékszö-
vetkezet futott be - mondja Horváth Szilárd, aki önkén-
tesként az építkezés pénzügyeinek intézője. - Megbízható 
partnerre akadtunk, akik a válság közepette is megőriz-
ték pénzügyi állóképességüket és nem utolsó sorban ro-
konszenvvel fi gyelik erőfeszítéseinket. 

A hitel mögött készfi zető kezesként áll egy komoly cég, 
s az iskolába járó egyik család háza jelzálogként biztosítja 
a visszafi zetést. 

Váratlan támogatók

De a pénzügyekhez tartozik az is, hogy sok cég támo-
gatja az iskolaépítést, engedményes áru építőanyaggal, 
szállítással, munkával.

– A megkeresett cégek többsége nagy jóindulattal áll az 
ügyünkhöz - mondja Hubayné Horváth Nóra, aki az ön-
kéntes csapatban a beszerzésekért felel. - Megérinti őket 
az, hogy amikor mindenki válságról beszél, egy kis csapat 
saját kezébe veszi a sorsát, s nagy vállalkozásba fog.

Nemzetközi cégek magyar leányvállalatai és hazai gyö-
kerű vállalkozások egyaránt vannak a támogatók között. 
Több tízmillió forint megtakarítás képződött így az épít-
kezésen.

A reménybeli támogatókat a közösség az iskolai min-
dennapokról és ünnepekről szóló tájékoztatóval és sze-
mélyre szóló levéllel keresi meg, s persze használ az is, 
hogy a közösségben sokan ápolnak jó kapcsolatot a hazai 
közélet és gazdasági élet szereplőivel.

(Folytatás a 8. oldalon)

Tető alatt a Szakáts-kerti iskola
Karácsonyra tető alá kerül a Búzaszem iskolaépülete. A Búzaszem Iskola Közhasznú Nonprofi t 
Kft. tíz munkással és néhány szerződéses vállalkozóval dolgozik az épületen. Hétről hétre ön-
kéntesek segítik a munkát. Az átadás tavaszra várható, s szeptemberben már ebbe az épület-
be költözik át az iskola akkor már hét osztálya.

Szotyori Nagy Gábor lelkész és Bethlen Farkas
verőcei polgármester az önkéntes napon
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Úgy néz ki, hogy a „Belépés családostul” sport és kul-
turális programsorozat beágyazódott a gödi közéletbe, 
igényük van gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak az 
értelmes, hasznos; az egészséget, a közösségi érzést erő-
sítő és szolgáló szabadidős rendezvényekre. Úgy tapasz-
talom, hogy van egy 10-20 fős mag, akik az év 12-13 ese-
ménye közül majdnem mindegyikre eljönnek, a többiek 
cserélődnek, de a többség nem elégszik meg az egy-két 
rendezvénnyel, hanem ha ideje engedi, velünk tart több 
alkalommal is. 

Ma már mindegyik program népszerű, akik ott vannak, 
elfelejtik bújukat, bánatukat, jókedvűen adják át magu-
kat a testmozgás örömeinek akár családostul, akár bará-
tostul, akár egyedül. Külön öröm látni, hallani, hogy jó 
példa ez a mozgalom: mások is belefogtak kisebb-nagyobb 
közösségek kialakításába, együtt sportolnak rendszere-
sen, a „becsalosok” között is van egy kisebb kör, akik a 
„központi” rendezvényeken kívül is találkoznak, elmen-
nek együtt biciklizni, gyalogtúrázni, és persze mindezt 
megbeszélni egy-egy sörözés alkalmával. Nagyszerű ér-
zés, amikor szívesen vállalják huszonévesek az önkéntes 

segítő munkát, nélkülük nem lehetne 100-200 fős ren-
dezvényt lebonyolítani, aztán külön öröm, hogy nagyon 
sokan – önkormányzat, egyházközség, váci egyházmegye, 
vállalkozók, cégvezetők – támogatják mozgalmunkat 
pénzzel, tárgyjutalommal, élelmiszerrel – nélkülük nem 
indulhatott volna útjára, illetve nem működhetne egyre 
színesebben ez a sorozat, ami egy sikertörténet.

(Folytatás a 6. oldalon)

5

Belépés családostul – egy gödi sikertörténet
a sport és kultúra szolgálatában
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(Folytatás az 5. oldalról)
 
Jelentős publicitást kapunk: Vasvári Feri honlapot 

szerkesztett és működtet, a Gödi Körképben rendsze-
res megjelenést biztosít Salamon Tamás főszerkesztő, a 
gödi Inside Televízió mikrofonja és kamerája V. Pálfai 
Kinga révén szinte minden eseményen jelen van. Kurdi 
Imi fotókat készít és rak föl már azonnal az esemény 
után a fotógalériájába. A Majálisra komoly díjazást ajánl 
föl évek óta Szajbert Marika, a Felsőgödi Karitász Cso-
port nevében, Tibor atya, Zsolt atya is mindig szeretet-
tel kísérte illetve kíséri fi gyelemmel a programjainkat, 
a segítő csapat pedig önkéntesen vállalja a szervező, 
rendező munkát. A gödi művészek közül Pászthy Júlia, 
Kállay Bori, Hrubi Edit, Berkes János mindig rendel-
kezésünkre állnak, a juniálison szívesen vállalják sokak 
örömére a föllépést, nagyszerű programmal kedvesked-
nek a közönségnek.

Nagyon sok minden van, aminek nagyon lehet örülni, 
de talán a legnagyszerűbb érzés az, hogy akik valaha is 
résztvevői voltak bármelyik rendezvénynek, szeretet-
tel, barátsággal fordulnak egymáshoz, mosolyogva kö-
szönnek egymásnak az utcán, a boltban, a templomban, 
bárhol, ahol találkoznak. Továbbra is várom, várjuk a 
sportot, a játékot, a társas együttlétet kedvelő gyereke-
ket, családokat, felnőtteket, minél többen érezzék meg 
ennek a „becsalos” hangulatnak az értékállóságát!

Legközelebbi programjaink: január 17-én kosárlabdá-
zás, február 20-án családi váltó- és ügyességi verseny 
lesz a Huzellában.

Bővebb információk honlapunkon: www.
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu 

Wagner László
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Katolikus ünnepi miserend:
• December 24.: éjféli mise (Alsó- és Felsőgöd)
• December 25.: ünnepi nagymise: 8. 30; 18. 00 (Felsőgöd);
   10.30 (Alsógöd)
• December 26.: Szent István vértanú ünnepe: 8.30 (Felsőgöd); 
   10.30 (Alsógöd)
• December 27.: Szent Család vasárnapja: 8. 30; 18.00 (Felsőgöd), 
   10.30 (Alsógöd)
• Január 1.: Szűz Mária Isten anyja főünnepe:
   8.30 és 18.00 (Felsőgöd); 10.30 (Alsógöd)

Karácsonyi evangélikus programok:
• December 24-én istentisztelet Gödön 14 órakor,
    Dunakeszin 16 órakor. 
• December 25-én Felsőgödön 9 óra; Alsógödön 11 óra;
    Dunakeszin 10.30;  Sződligeten 15. óra. 
• December 26-án Dunakeszin 10.30.

Karácsonyi református ünnepi alkalmak:

• December 20. vasárnap:
 Istentiszteletek: 8 órakor Sződliget
  ½  10 órakor Felsőgöd
 Zenés istentisztelet 11 órakor Alsógöd
 Zenés áhítat Szücsi Balázs 18 órakor Felsőgöd

• December 21. hétfő:  
 Gyermekek karácsonya 18 órakor Felsőgöd

• December 22. kedd:    
 Gyermekek karácsonya 17 órakor Alsógöd
 
• December 23. szerda: 
 Idősek karácsonya 16 órakor Alsógöd
 Gyermekek karácsonya 18 órakor Sződliget

• December 24. csütörtök, Szenteste
 Karácsonykezdő istentisztelet: 16 órakor Alsógöd

• December 25. péntek,
   Karácsony I. 8 órakor Sződliget
 Istentiszteletek úrvacsorával: ½  10 órakor Felsőgöd
   ½ 12 órakor Alsógöd

• December 26. szombat,
   Karácsony II. 8 órakor Sződliget
 Istentiszteletek úrvacsorával: ½ 10 órakor Felsőgöd
   ½ 12 órakor Alsógöd

• December 27. vasárnap,  8 órakor Sződliget
 Istentiszteletek: ½ 10 órakor Felsőgöd
   11 órakor Alsógöd
 
• December 31. csütörtök,
 Évzáró Istentisztelet: 17 órakor Felsőgöd

• 2010. Január 1. péntek, Újév  8 órakor Sződliget
 Istentiszteletek úrvacsorával:   ½  10 órakor Felsőgöd
    11 órakor Alsógöd

• Január 3. vasárnap,  8 órakor Sződliget
 Istentiszteletek: ½ 10 órakor Felsőgöd
   11 órakor Alsógöd

ZENÉS ÁHITAT

a felsőgödi református 
templomban

2009. december 20-án,
vasárnap 18 órakor

Szücsi Balázs
gitárművész

Műsorán:
Luis de Narváez:   Diferencias sobre
   „Guárdame las vacas”
Fernando Sor:   Marlborough-variációk
Isaac Albéniz:   Cadiz, 
   Asturias
Francisco Tárrega:  Lagrima (Preludio)
   Adelita (Mazurka)
   Marieta (Mazurka)
   Maria (Gavota)
Joaquin Turina:  Hommage a Tárrega
Joaquin Rodrigo:  Invocation y danza

Mindenkit szeretettel várunk!
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(Folytatás a 6. oldalról)

A támogatók között van a Gödön jól ismert Fétis Kft is. A 
Fétis tavaszi futónapján jelentették be, hogy támogatják az 
iskola építését.

– Gödi lakosként, családos emberként és magyar polgár-
ként is fontosnak tartom közvetlen környezetünk fejleszté-
sét - mondja Süle József, a Fétis ügyvezetője. – Jó ügyeket 
támogatunk, nagyon átgondoltan. Szeretnénk az iskola fel-
építéséhez további támogatókat találni.

Márton László belsőépítész, aki két „búzaszemes” kislány 
édesapjaként is segíti a csapat munkáját, épp egy cserépkály-
hással járja be az épületet.

– Pályázaton nyertünk lehetőséget három cserépkályha 
építésére - mondja. – A Képzőművészeti Alap pályázata se-
gítségével iparművészek készítenek kályhát az iskolába.

Végre együtt!
Az iskolaépítők reményei szerint áprilisra beköltözhető 

lesz az épület, s ősszel már itt tanulhatnak a Búzaszembe 
járó gyermekek. Jelenleg hat osztályban 90 gyermek tanul 
az iskolában, jövőre a 7 osztályban várhatóan 110 gyermek 
lesz.

– Nagyon szükségünk van már az új épületre - néz körül 
a napról napra jobban kialakuló tereken Lázár László, az is-
kolai közösség vezetője. – Jelenleg három helyen, a katolikus 
és a református közösségi házban, valamint a Walch épület-
ben szétszórt iskola életének szervezése nagy nehézségeket 
okoz.

Az általános iskola jelenleg a verőcei Géza Fejedelem Re-
formátus Általános Iskola gödi tagintézménye, a Búzaszem 
művészeti része pedig a keszthelyi Család Általános Iskola és 
Művészeti Alapoktatási Intézmény gödi tagintézménye.

Rövid időn belül szeretnének önállósodni, a két iskolát 
egybe vonni, saját lábukra állni. S akkor mondhatják majd: 
szárba szökkent a Búzaszem.

Továbbiak: www.buzaszem.hu

Működő rendszer
A Búzaszem közössége komoly szervezeti háttérrel vágott 

bele az iskolaépítésbe.
A forrásokat gyűjtő és a pénzügyeket kezelő Búzaszem 

Alapítvány többségi tulajdonában van az Alsógödi Szent Ist-
ván Alapítvánnyal, az Alsógödi Református Gyülekezetért 
és Templomért Alapítvánnyal, valamint a Magyar Kolping 
Szövetséggel közösen alapított Búzaszem Iskola Közhasz-
nú Nonprofi t Kft, amely az iskolát építi. A kft ügyvezetője, 
Mokos Béla, évtizedes tapasztalattal rendelkezik a civil kö-
zösségépítésben.

Most az építkezés mindennapjait is irányítja.
– Más építkezéseken pénzzel oldanak meg mindent. Itt egy 

kicsit bonyolultabb a helyzet – mosolyog. - Az önkénteseket, 
az alvállalkozókat, a saját munkásokat, az adományokat kell 
közös rendszerben működtetni. Olyan ez, mint egy kirakó. S 
nem hiányozhat egy darab sem.

Ottjártunkkor az épület déli oldalán a tetőt ácsolják, az 
északira pedig már a cserepeket rakják a munkások és az 
önkéntesek. A szerkezeti munkák ezzel véget érnek. A föld-
szinten már az épületgépészet, a villanyszerelés egy része és 
az aljzatbetonozás is elkészült.

András-bál – miközben építkezünk, jut idő
az advent előtti utolsó mulatozásra is

Balról Tibor atya, Bethlen Farkas, Mokos Béla, 
Hubayné Horváth Nóra és Lázár László
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