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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.
július 27-én, 8.30 órakor kezdődő nyílt rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, a Németh László Ált. Iskola megbizott
igazgatóját, Rataj Andrást a Városi Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint a
Gödi Körkép új főszerkesztőjét Koditek Bernadett-et. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes és az ülést megnyitja.
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt.
Az elnök elmondja, hogy napirenden két témával szeretne foglalkozni: az egyik a Gödi
Körkép új főszerkesztőjének bemutatása, a másik a Németh László Általános Iskola
ünnepségeivel kapcsolatos.
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat.
Tervezetet Napirendi Pont:
1. Helyi kitüntető címek adományozása
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot.

Gödi Körkép új főszerkesztőjének bemutatása:
Dr. Bognár László átadja a szót Rataj Andrásnak.
Rataj András: Bemutatja Koditek Bernadett-et a Gödi Körkép új főszerkesztőjét. Főszerkesztő
asszonynak átadja a szót, és egyben megkéri, hogy ismertesse a Gödi Körképpel kapcsolatos
terveit, illetve a bizottság ismertesse az elvárásit.
Koditek Bernadett: Köszönti a bizottságot. Elmondja, hogy a Gödi Körkép kiadványt úgy
szeretné átvenni, hogy annak a már meglévő pozitív oldalát megőrizze. Szeretné, ha a lap a
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város lakói és az önkormányzat között kommunikációs hídat képezne. Szeretné ha a lap
tágabb perspektívát képviselne. Cél, hogy a lap a város életének minden szintjén részt
vállaljon. A kiadványnak olyan képet, híranyagot, tudósításokat kell tartalmaznia ami
probléma megoldó szerepet tölt be. A kérdéseknek közérdekűeknek kell lenniük, egy-egy
téma feltárását minél szélesebb körben kell megvalósítani. Az adott témában részvevő minden
embert meg kell szólítatni. humanista szemlélteti gondolkodást kell hogy képviseljen. A város
társadalmi szervezeti, az önkormányzat és a lakók között konszenzusnak kell lennie. A Gödi
Körkép terjedelmére vonatkozólag elmondja, hogy a korábbi kiadványhoz képest 50%-os
növekedést tervez. Elmondja továbbá, hogy az előző szerkesztőségi tagjaiból sok hasznos
embert maradt továbbra is alkalmazásban. Elmondja, hogy a korábbi szerkesztőségi csapatból
a Pálvai házaspár továbbra is részt vesz a munkában, az Ő tapasztalatukra, kapcsolataikra
szüksége van. A jövőben szeretné mindkettőjüket jobban érvényesülni hagyni. Sokkal jobb
képességekkel rendelkeznek, mint ami az előző kiadvány kapcsán megmutatkozott. Továbbra
is együttműködik Baronits Pál-lal. Vannak azonban új munkatársak, ezek az emberek a
főszerkesztői feladatokra ellátásra benyújtott pályázok közül lettek kiválasztva. Mindannyian
tehetséges emberek, magasan képzettek, az „átlagos” közéleti lapoknál magasabb szinten
képesek teljesíteni. Véleménye szerint az „átlagosnál” nagyobb színvonalú újságot kell
készíteni. A lapban szerepet kapnak olyan rovatok, ami pl.:
a környezettel, a
vízgazdálkodással, a helyi madárállománnyal kapcsolatos ismeretterjesztő rovatok. Elmondja,
hogy a bizottság tagjaival személyesen is szeretne megismerkedni, illetve mindenkivel
szeretne együtt dolgozni.
Dr. Bognár László: Megköszöni a bemutatkozást. Véleménye szerint izgalmas feladat Gödön
főszerkesztőnek lenni. Kérdése, hogy a kiadvány külalakja ugyanolyan lenne, mint korábban?
Koditek Bernadett: Az újság formáját tekintve A4-es formátumú lesz, a papírminősége kicsit
rosszabb lesz, így az újság előállítása olcsóbb lesz, de ez a tartalmon javát szolgálja. A borító
jó minőségű papírból fog készülni, csupán a belső oldalak lesznek rosszabb minőségű
papírból.
Farkas Márton: Gratulál. Nagyon örül a főszerkesztő személyének. Jó munkát kíván.
Elmondja, hogy a korábbi időszakban probléma volt a terjesztéssel. Kérdése, hogy ezt meg
tuják-e oldani. A városban vannak helyek, ahová az újság nem jut el.
Koditek Bernadett: Elmondja, hogy az első szerkesztőségi ülés jövőhéten lesz. Elmondja,
hogy a tegnapi nap folyamán beszélt a posta vezetőjével a terjesztés ügyében. A posta a
terjesztéshez eddig 5 napot kért, ez lecsökkent 3 napra. A posta esetében van lehetősége az
ügyfélnek, hogy ellenőrzést kérjen a küldemény teljesítésével kapcsolatban. Ebben az
ellenőrzésben a szerkesztőség tagjai is részt vehetnek, de a postára is rá lehet bízni. Az
ellenőrző személyek függetlenek a postától. A postai ellenőrzést fogják kérni. Amennyiben
tapasztálját, hogy a postai terjesztésnél hiányosság lép fel terjesztő cégeket fognak
versenyeztetni a terjesztési feladatok ellátására. Első körben a postát bízzák meg.
Kis-Simon László: Gratulál. A szemléletmódjával részben megismerkedtek. A bizottság
szimpátiáját elnyerte. Főszerkesztő asszony kiemelt egy kérdést, a környezetvédelmet. A lap
felépítésében szerepet kapnak-e a helyi művészet, esetleg egy-egy vers stb. Milyen arányt
képviselnek a különböző témakörök: politika, városgazdálkodás? Az olvasok nem
méltányolják a politika túlzott megjelenését a lapban.
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Koditek Bernadett: Fontosnak tartja, hogy bekerüljön az újságba a kultúra, a művészet iránti
elkötelezettség. A művészekről többet kellene tudni, nem csak a helyi, hanem a városba
látogató művészekről is. Meg kell ismertetni az embereket a művész munkásságával, a
szemléletvilágával. Fontosnak tartja, hogy az újságban helyt kapjon a művészeti élet. Amikor
egy író, vagy költő érkezik a városba, fontos, hogy ne csak arról az eseményről legyen szó,
amin részt vett, hanem magáról az író, költő személyéről is. Ez megvalósítható a művész egyegy versének, írásának közlésével.
Azzal kapcsolatban, hogy milyen területek jelenjenek meg a lapban, elmondja, hogy egy hete
dolgozik a lapnál, így csak most kezd kirajzolódni az újság tartalma. Fontosnak tartja, hogy az
önkormányzati munka szerepeljen benne és ne a politika. Pártpolitikával kapcsolatos cikkeket
nem szeretne a lapba, úgy érzi annak megírása nem ennek a lapnak a feladata. A
politikusoknak teret szeretne biztosítani, hogy nyilatkozhassanak. Azonos kérdésekben
minden érintett legyen megkérdezve. Fontosnak tartja, hogy a lakosság is megszólalhasson,
közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki az utca emberével. Az előző lapban megszokott lakossági
kérdések, önkormányzati válaszok rovatot nem viszi tovább. Úgy véli ez csupán egy gesztus
volt a lakók irányába, egy kellemetlen kötelezettség. Nem volt mögötte igazi szándék.
Minden kérdéssel érdemben foglalkozni kell, ez lehetőséget nyújt az együttgondolkodásra.
Sípos Richárd: Gratulál. Kérdése, hogy kik lesznek a szerkesztőség új emberei?
Koditek Bernadett: Pásztor Balázs az egyik új ember. Ő az Élet és Tudomány című lapnál
dolgozott korábban. Végzettségét tekintve kémikus. Főképpen a környezetvédelemi rovat
szerkesztésében fog szerepet vállalni. A beszélgetések során nagyon sok és érdeke témát
vetett fel a környezetvédelemmel kapcsolatban.
Turóczki Ede szintén új tagja a szerkesztőségnek. Igen széles látókörű ember, jól
alkalmazkodik. Nagyon nagy alapossággal készül fel az adott témából. Ő az emberi arcok,
portré rovatot fogja szerkeszteni.
Új tag Valter Béla a Ludas Matyi című újság egykori főszerkesztő helyettese. Nagyon jó
felkészültségű ember. Ő nagy volumenű munkák pl: riport elkészítéséhez alkalmazza. Riport
készítésénél fontos, hogy megfelelő nyelvi minőségben kerüljön ki az anyag.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a pályázatok áttekintésénél is ígéretesnek tűnt, az elmondottak
alapján ez az érzés megmaradt. Sok sikert kíván a munkához.
Koditek Bernadett: Elmondja, hogy jó újságot akkor lehet készíteni, ha nagy híranyaggal
rendelkeznek. A közélet területén jó kapcsolatokat tudnak ápolni. Szeretné, ha bizalom lenne
az emberekben az újság irányába. A jó információ áramlást szeretné biztosítani.
Sípos Richárd: Kérdése, hogy augusztusban lesz-e lap?
Koditek Bernadett: Lesz is meg nem is. Szeptember első napjaiban fog megjelenni az első
szám. Törekednek arra, hogy a hó elsején jelenjen meg a lap. A lap eltérő időpontokban fog
megjelenni, figyelembe kell venni az állami ünnepek, illetve egyéb események. Ez
szükségesség teszi, hogy az újság megjelenése rugalmas legyen. Az első szám szeptemberben
fog megjelenni, figyelembe kell venni az augusztus 19-20-i városi rendezvényt, hiszen arról
be kell számolni. Augusztusban egy programfüzet fog megjelenni, ami néhány oldalas
kiadvány lesz. A kiadvány augusztus 12-e körül kerül a postaládákba. A kiadvány az
augusztusi hónap programjait fogja tartalmazni. Beharangozó jelleggel szeretné ismertetni a
programokat, egy-egy rövid bemutatkozó lesz a programon fellépőkről.

139

140
Dr. Bognár László: Köszöni a tájékoztatást. A lapnál lévő munkáját élvezze.
Németh László Általános Iskola ünnepségekkel kapcsolatos kérése:
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy a 2011/2012 tanévet már tervezi az iskola. A nevelésnek
nagyon fontos részét képezik, hogy az iskola a nevezetes ünnepeken részt vegyen. Kéri a
bizottságot, hogy a 2011/2012 tanévben lévő ünnepek pl: madarak és fák napja rendezvényen
az iskola valamilyen programmal részt vehessen. Szeretné, ha ebben a tanévben a Németh L.
iskola és a Huzella T. iskola együtt dolgozna, egymásért dolgozna. Elmondja, hogy a Németh
L. Iskola kihelyezett művészeti tagozata a Huzella iskolában működik. Szeretne egyeztetni a
Huzella iskolával, illetve a Búzaszem iskolával is, hogy milyen ünnepségen szeretnének részt
venni, a kész anyagot a következő ülésen a bizottság elé terjeszteni. Az iskoláknak együtt kell
működniük. Előre is köszöni a bizottság támogatását. Kérdése, hogy a bizottság ülései minden
esetben csütörtöki napokra esnek-e?
Farkas Márton: Jó ötletnek tartja az ünnepségeken való részvételt. A három intézmény üljön
össze és beszélje meg, hogy ki milyen ünnepségen szeretné részt venni.
Bajkó Ildikó: Régebben be volt osztva, hogy melyik intézmény mely ünnepségen vesz részt.
Farkas Márton: Az iskolában sok az értékes munka. Elmondja, hogy amikor egy rendezvényre
kért tánccsoportott nagyon nehezen kapott az iskolától. Kéri, hogy máskor egy kicsit
bőkezűbb legyen az iskola.
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy ha a rendezvény előtt egy héttel kapnak felkérést nem tudnak
felkészülni. A gyerekek rendelkezésre állnak csak a tanárok nem. A gyerekek nagyon
szívesen vesznek részt rendezvényeken.
Kis-Simon László: A Búzaszem iskolát is bele lehet venni. A Piarista Szakképző iskoláról
nem került szó, velük is fel lehet a kapcsolatot.
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Piarista iskola igazgatójával beszél ez ügyben.
Hlavács Judit: A Piarista iskola diákjai is ügyesek. Karácsonykor betlehemezést csináltak.
Dr. Pintér György: Meg kell beszélni az iskolákkal, hogy milyen ünnepeken szeretnének részt
venni. Alkalmazkodni kell az ünnepek időpontjához, hogy mit tartanak aznap, illetve mely
ünnepeket tartanak az ünnep előtt, illetve a hétvégeken. Fontos szempont, hogy a városi
ünnepségek időpontja nem ütközzön a Budapesti ünnepségekkel. A Nemzeti Összetartozás
Napja legyen jobban megrendezve, hiszen a főváros ezt az ünnepet nem tartja.
Hlavács Judit: Sokáig nem dőlt el, hogy az összetartozás napja ünnepség mikor kerüljön
megrendezésre. A Gödi Fesztivál is akkor került megrendezésre.
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy ne legyen olyan civilek által rendezett rendezvény
támogatva, ami elviszi az embereket a városi rendezvényekről.
Dr. Bognár László: Minden rendezvényszervezőnek a művelődési házzal kell egyeztetnie a
programokkal kapcsolatban. Aki nem egyeztet az nem kap támogatást.
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Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a programszervezés miatt legyen egy bizottsági ülés.
Dr. Bognár László: A művelődési ház ezt a feladatot elvállata. Ezt újból át kell tárgyalni.
A tárgyalást a bizottság zárt ülés keretében folytatja tovább.
Az elnök felkéri a megjelent vendégeket, hogy hagyják el az üléstermet.

K.m.f.

Dr. Bognár László
elnök

Kádár Benigna
jegyzőkönyvvezető
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