
Egyszerû, tisztes, egészséges és megfizethetõ otthont min-
denkinek! E cél vezérli a huszonhét évvel ezelõtt alakult
Habitat for Humanity nemzetközi szervezetet. Önkéntesek
adományából és munkájával a világ számtalan országában
nyújt segítséget a non-profit szervezet a rászoruló családok
otthonhoz jutásához. Munkájuk eredményességét jelzi, hogy
százötvenezer család költözött nekik köszönhetõen új lakás-
ba. Magyarországon eddig hetvenöt Habitat-ház épült fel,
harmincnyolc Vác, Göd térségben. Június 19-én két boldog
gödi család, az Ozsváth és a Kovács család vette át ünnepé-

lyes házszentelõn a Verseny utcai Habitat Lakóparkban fel-
épült otthonuk kulcsait. Kedves véletlen, hogy az ikerházba
beköltözõ mindkét családban ikertestvérpárt nevelnek.
�Olyan kedvezõek a fizetési feltételek, hogy emiatt jelenleg
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Ikerház az ikreknek

Nyár van, nyár�

Új üzemmel bõvül 
a gödi Samsung

Arégi hagyományokhoz hûen bokrétaünnepséget tarta-
nak az építkezéseken, ha elérik az építmény legmaga-
sabb pontját. A Samsung gödi gyárában június 12-én

került sor ilyen bokrétaünnepségre, ami elsõsorban azoknak a
dolgozóknak szólt, akik munkáját dicséri, hogy szerkezetkész
állapotban van a Samsung gyár má-
sodik üzemcsarnoka. Kim Chang
Gon, a Samsung SDI Magyarország
Rt. elnök-vezérigazgatója elmond-
ta, hogy az új gyártósorhoz tartozó
üzemépület építése ez év augusztus
végéig tart, és jövõ januártól várha-
tó a tömeggyártás beindítása. Az
egy évvel ezelõtt, június 20-án fel-
avatott katódsugárcsõ-gyártó üzem
nyolcszázmillió euróba került, s a
folyamatban lévõ beruházás is hoz-
závetõleg ennyibe kerül majd. A
gyártás beindításához a mostani nyolcszáz dolgozó mellé még
újabb ötszáz ember felvételét tervezik. A bokrétaünnepségen
felszólaló Sándor István polgármester köszöntõjében elmondta,

hogy Göd város ve-
zetése örül annak,
hogy a Samsung
gyár tovább fejlõdik.
�Büszkék akarunk
lenni arra, hogy a
gyárból világszínvo-
nalú termékek kerül-
nek ki, ami által Göd
hírneve is nõ." 

G. K. Zs. 

Kim Chang Gon, a
Samsung SDI Magyar-
ország Rt. elnök-vezér-
igazgatója

Habitat házszentelõ volt június 19-én
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több mint százan
vállalnák az építke-
zéssel járó sok-sok
munkát" - mondta
Varga Péter, a
Habitat gödi szerve-
zetének igazgatója,
majd hozzátette:
�Ígéretet kaptunk a
polgármester úrtól
újabb terület fel-
ajánlására, ezért reméljük, folytatódhat a Habitat áldásos tevé-
kenysége Gödön, és sikerül elérni kitûzött célunkat, a lakáshi-
ány megszüntetését a városban."                 G. Kovács Zsuzsa

További Habitat-házak építésére adományaikat a Citibank
Rt. 10800014-50000005-01030945 számlaszámra köszönettel
fogadjuk.                                                            Varga Péter, 

a Habitat for Humanity gödi szervezetének igazgatója

Nyár van, nyár�
A Gödi Lions

Klub szervezésében
az idén harmadik al-
kalommal került
megrendezésre júni-
us 21-22-én a Gödi
Nyárnyitó Fesztivál.
A változatos, színes,
több helyszínen zaj-
ló és ingyenesen lá-
togatható program-
sorozatot támogatták a gödi vállalkozók és az önkormányzat
két és fél millió forintos összeggel. 

Albert Pál, a Lions
Klub elnöke elmond-
ta, hogy az eddigiek-
tõl eltérõen idén nem-
csak zenei mûsorok-
kal szórakoztatták a
látogatókat a két nap
alatt, hanem folyama-
tos gyermekprogra-
mokkal, lovas- és ku-
tyabemutatóval vala-

mint a város sportpályáin a Gödi SE szervezésében sportver-
senyekkel is várták a vendégeket. Hozzátette még, hogy a
környezõ településekrõl, Szobtól Fótig vendégeket hívtak és

fogadtak, mert szeretnék, ha ez a nyárnyitó fesztivál az idõk
során regionális méretûvé nõné ki magát. 

Vasárnap Göd-Újtelepen a
sportpálya mellett rendezték
meg a Magasházy Dénes Lo-
vas Emlékversenyt, ahol a
százezer forintos díjjal járó
Göd Város Kupát Korbán
Krisztián, az Akadémia Lovas
Egyesület sportolója nyerte el.
A Lions Kupát a verseny leg-
idõsebb résztvevõje, az 59
éves örökös magyar bajnok,
Ákos Ajtony nyerte.        G. A. 

GÖD VÁROS
FEJLESZTÉSI TERVE
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KÖZLEMÉNY
A Gödi Körkép 2003. június 5-ei számának ötödik

oldalán az �Ütközõ" rovatban Vidák Árpád aláírás-
sal megjelent írással kapcsolatban � az objektív
tájékoztatás érdekében � az alábbiakat kívánom
közzétenni. 

A Dunakeszi Rendõrkapitányság Gödi Rendõrõrs
beosztottai 2003. április 2-a és 8-a között ellenõrzést
végeztek az 1998. évi IV. törvényben, valamint a 23/1999.
számú ORFK Utasításban meghatározottak szerint a Vida
Security 2001. Kft. által õrzött helyeken, aminek alapján a
megállapított szabálytalanságok miatt a 2003. május 9-én
kiszabott határozat szerint a kft. ügyvezetõ igazgatóját
200 ezer forint felügyeleti bírsággal sújtottuk. 

Ezen túlmenõen egy másik személlyel szemben � aki
nem a kft. ügyvezetõje � közokirat hamisítás bûntettének
alapos gyanúja miatt büntetõeljárást kezdeményeztem. 

A Vida Security 2001 Kft-nek a módosított társasági
szerzõdés szerinti ügyvezetõje 2001. november 12-e óta
Vidák Gergõ turai lakos, a cég bejegyzett székhelye az
ellenõrzés idõpontjában Gödön a Jávorka utcában volt.

Dr. Besenyei Gábor
rendõr alezredes kapitányságvezetõ 

Az októberben alakult Gödi Szerb Önkormányzat szer-
vezésében elsõ alkalommal került sor városunkban a
szerb kultúrát, hagyományokat bemutató jó hangula-

tú, színvonalas rendezvényre, a Gödi Szerb Napokra. A Duna
Csárdában június 20-án kezdõdõ háromnapos rendezvényen
részt vett Matkovics György, a Szerbia-Montenegró Állam-
közösség Nagykövetségének miniszteri fõtanácsadója,
Popovics György, az Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökhelyet-
tese, a pomázi, a budakalászi, a szigetcsépi, a hercegszántói és
Budapest nyolc kerülete szerb önkormányzatának képviselõi,
valamint Sándor István gödi polgármester és a helyi képvise-
lõ-testület tizenhárom tagja. 

Péntek este, a rendezvény elsõ napján vacsora melletti kö-
tetlen formában tartották a megbeszéléseket, aminek � mint
Pandurovics Anica, a Gödi Szerb Önkormányzat vezetõje el-
mondta, az volt az elsõdleges célja, hogy megismerjék egy-
mást. �Mivel mi egy újonnan alakult önkormányzat vagyunk,
úgy gondoltuk, alkalmat adunk arra, hogy baráti együttlét, fi-
nom ételek és kellemes zene mellett jobban megismerjük egy-
mást, tapasztalatokat szerezzünk azoktól az emberektõl, akik
már több éve képviselik a szerb közösségeket, ötleteket, taná-
csokat, javaslatokat vegyünk át tõlük. Emellett természetesen
annak a városnak az elöljáróival is szeretnénk jó kapcsolatot
kiépíteni, ahol élünk." 

Magyarországi szerb zenészek és színészek, valamint a
Tabán magyarországi szerb néptáncegyüttes mûsora gondo-
skodott a jó hangulatról. A Gyurity Miklós grafikáiból és fa-

szobraiból nyílt kiállítás is gazdagította az eseményt. �A helyi
szerb önkormányzat célkitûzése � mondta Pandurovics Anica
�, hogy segítse a Gödön élõ szerbeket a gyökereik, hagyomá-
nyaik, kultúrájuk megismerésében." Aki szeretne bekapcso-
lódni a szerb önkormányzat munkájába, illetve szeretne többet
megtudni róluk, az keresse meg Pandurovics Anicát a 06-30-
437-8713-as telefonszámon.

G. K. Zs.

JJJJóóóó    hhhhaaaannnngggguuuullllaaaattttúúúú    GGGGööööddddiiii     SSSSzzzzeeeerrrrbbbb    NNNNaaaappppooookkkk

Nyár esti utcabál
2003. július 18-án a mûvelõdési 

ház elõtti utcaszakaszon
utcabál lesz!

A program délután 16.30-kor kezdõdik a Maszk Báb-
színház �Szelek szárnyán, várak ormán�" címû, Má-
tyás korához kötõdõ rege elõadásával. 17. 15-tõl �Kép-
zõmûvészet gyermekszemmel" címû kiállítás veszi
kezdetét, amelynek mûveit a X. Ifjúsági Képzõmûvésze-
ti Alkotótábor munkáiból választottuk. A kiállítást Prokai
Gábor mûvészettörténész, a tábor mûvészeti vezetõje
nyitja meg. 18. 00-tól táborzáró ünnepség veszi kezde-
tét fanfárokkal. 18. 30-tól egy órán át a Póker együttes
koncertje lesz gyermekek számára �Játssz velünk és
énekelj" címmel. 19. 30-tól 21.15 óráig a Calzoncillos a
rayas koncertjét hallgathatják az odalátogatók, este
21.15-tõl �Latin-Latin" címmel Tátrai Tibor és Szûcs
Antal Gábor koncertjét élvezhetik. Az utcabál 22. 30-kor
kezdõdik a Scarabeus együttes zenéjére.                        

Droppán Györgyi, 
a József Attila Mûvelõdési Ház igazgatója

A Gödi Szerb Önkormányzat nevében Pandurovics Anica
köszöntötte a vendégeket
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Lakóhelyünk megválasztott elöljáróit rendszerint ak-
kor ítéljük jónak, támogatásunkra érdemesnek, ha a tele-
pülésen fejlõdés, gyarapodás jeleit látjuk.

� A Németh László Általános Iskola tervezett bõvítését egy
váci lebontott iskolaépület újrafelállításával kívánják megol-
dani. Ez a megoldás nem szép, és nem is olcsó, hiszen több
mint tízmillió forintba kerül. Miért nem a meglévõ épület tetõ-
terének beépítésével oldják meg a kibõvítést, az esztétikusabb
is lenne és a beázás is megoldódna?

� A forfa épület közbeesõ megoldás. Szó nincs arról, hogy
ez az épület véglegesen ott maradna. Egyébként a felállítandó
épület eddig is iskola volt és ez a megoldás a tizedébe kerül
annak, mintha egy emeletet építenénk a meglévõ iskolára. Az
több mint százmillió forintba kerülne, amivel most nem ren-
delkezik az önkormányzat és a beépítettség is meghaladja az
engedélyezhetõ mértéket. A forfa épület addig marad ott, amíg
az új iskola felépül, ami a gyermekek sokkal jobb elhelyezé-
sét biztosítja majd. Arról is tudomásunk van, hogy a katolikus
egyház is iskolát kíván létesíteni, így most nem lenne értelme
annak, hogy százmilliót elköltsünk. 

� Ez a forfa épület tudomásom szerint nagyon rossz állapo-
tú, felállításával elcsúfítja a meglévõ szép, igényes épületet. 

� Várják meg, amíg az épület felállításra kerül.
� Ez mikor lesz?
� Most fognak hozzá, mert nem akartunk addig építkezni,

amíg a gyermekek iskolába járnak az esetleges balesetveszély
miatt, de az új tanév kezdetére állni fog. Tessék megvárni,
amíg kész lesz, mert nagyon szép lesz. 

� A Németh László iskola udvarában fedett kosárlabda il-
letve kézilabdapálya létesítésérõl is ígéret hangzott el koráb-
ban. Ez a fedett pálya is elkészül szeptemberre?

� Mi szeretnénk gyorsan elkészíteni, jelenleg egy pályázat
került benyújtásra, amibõl a beruházást tervezzük megvalósí-
tani. De ha nem nyerünk, akkor is saját erõbõl ezt megoldjuk. 

� Van erre tartalék kerete az önkormányzatnak?
� Különbözõ helyekrõl átcsoportosítással elõteremtjük azt

a közel ötvenmillió forintot, amibe a fedett pálya kerül. 
� Az új mûvelõdési ház építésének bejelentésekor ön azt

mondta, hogy az idei évben a városi karácsonyfát már ott sze-
retnék felállítani. Fél év múlva karácsony és még jelét sem lát-
ni annak, hogy a Kincsem istálló helyén munkálatok indulná-
nak. Rendelkezik-e már az önkormányzat az építés elkezdésé-
hez szükséges engedélyekkel, illetve megvan-e a fedezete a be-
ruházásnak?

� Dunakeszin megkaptuk a mûvelõdési ház építési engedé-
lyét, de jogerõre nem emelkedett, mert elõdeink elmentek és
megfúrták. Mi a Közigazgatási Hivatalt megkértük, hogy jelöl-
jenek ki egy másik települést. Veresegyházát jelölték ki, ahol az
építési engedély a közeljövõben kiadásra kerül. Amennyiben
jogerõre emelkedik, és lefolytattuk a szükséges közbeszerzési
eljárásokat, természetesen elkezdjük az építkezést. 

� Rendelkezésre áll az erre szükséges pénz?
� Ez is pályázattal történik. A pályázatot benyújtottuk és bíz-

tatást kaptunk, de az biztos, hogy idõben elõ fogjuk teremteni. 
� Az új mûvelõdési házzal egyidõben kezdõdik meg a Huzella

Tivadar Általános Iskola
Walch-épületének felújítása?
Ön korábban azt mondta, hogy
ebben az épületben lesz a
könyvtár valamint a civil és
társadalmi szervezetek irodái. 

� Igazából nem kapcsoló-
dik a két dolog. A tervek most
készülnek, s ha meglesznek,
akkor rögtön nekifogunk az
építkezésnek. Én remélem,
hogy még ebben az évben ké-
szen is lesz. Újjá varázsoljuk,
olyan szép lesz, mint ahogy a régi fényképeken látszik. 

� A strandfejlesztés is az ígért beruházások egyike. A Szé-
chenyi pályázaton korábban nem sikerült a városnak nyernie,
most milyen esélyt lát arra, hogy a beadott pályázat eredmé-
nyes lesz?

� Elõminõsítõ pályázaton van a beadott anyag, amire uniós
pénzt kapunk, illetve szeretnénk kapni. 

� Sokan érdeklõdnek szerkesztõségünknél a járdaépítés fel-
tételeirõl. Mit kell konkrétan tennie annak a lakosnak, aki jár-
dát szeretne építeni?

� A járdaépítés folyik. Több járdát építettünk egy hónap
alatt, mint az elõzõ nyolc évben. Mindenki, aki járdát szeretne
építeni, keresse fel a képviselõjét, mert õk szervezik a járda-
építést. 

� A hivatalban nincs a járdaépítés koordinálásával megbí-
zott személy, aki fogadja a lakosok bejelentését?

� De van. Azért, hogy ne legyen keresztbeszervezés, a la-
kosnak a körzeti képviselõjét kell megkeresni. 

� A hirtelen jött júniusi kánikulában sokan kerestek felüdü-
lést a Duna-parton. Többen vállalkoztak arra is, hogy ússza-
nak a folyóban. Ez egyáltalán nem meglepõ, de az igen, hogy
a vízbõl rendõrök parancsolták ki az embereket, egyrészt a jet-
skysek miatt, másrészt azért, mert az önkormányzat nem jelölt
ki strandterületet. 

� Én nem tudok arról, hogy a rendõrök kiparancsolnák az
embereket a Dunából. Azt tudom, hogy a BM-üdülõ mûködte-
tését átvettük, lebontjuk a kerítést, ezáltal növeljük a lakosság
strandolási lehetõségét. 

� A városháza körül bõvült az autóparkoló-helyek száma,
lebontásra került a kovácsoltvas kapu és kerítés. 

� A kerítést szakemberekkel megnézettük és csak homokfú-
vással lehet megtisztítani. Ha itt, a helyszínen végezték volna
el a munkát, sátrat kellett volna fölé építeni és ez megdrágítot-
ta volna a munkát. Egy gödi vállalkozót bíztunk meg a kerítés
megtisztításával és a hiányzó részek pótlásával. 

� Június 13-án a Samsung épülõ gyárának bokrétaünnepsé-
gén ön is beszélt. Beszédében üdvözölte a gyárfejlesztést. El-
mondta, hogy lobbizott annak érdekében, hogy a Samsung gödi
gyárában további fejlesztést hajtson végre. Nincs ellentmondás
abban, hogy a testület az elfogadott városfejlesztési koncepció-
ban Göd kertváros-jellegének erõsítése mellett voksolt, ugyanak-
kor a polgármester lobbizik egy újabb ötszáz fõt foglalkoztató

Interjú a polgármesterrel
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Néhány nappal az õszi választások után Sándor István
polgármester úr hivatalában fogadta az almanach szer-
kesztõit és kérte, folytassuk tevékenységünket. Meg-

ígértük, és mindannyian örültünk annak, hogy vannak már rá-
termett fiatalok is, akik folytatni fogják a sorozatot. Kiemelke-
dik közülük Vass Dániel, aki idén védte meg diplomáját a
�Római-kori építkezések a Dunakanyarban" címmel.

Örömmel jelentem, hogy az új kötet már június 2-a óta a
nyomdában van és nincs akadálya annak, hogy a bemutatása �
mint már nyolc éve rendszeresen � a Szent István-napi ünnep-
ségek része lehessen. Adatközlõink, szerzõink száma közele-
dik a nyolcvan fõhöz. Ugyanakkor fogyunk is. Nehéz szívvel
búcsúztunk az elmúlt évben dr. Horváth Károly fõorvos úrtól,
aki évekkel ezelõtt indította el a �Gödi Ki Kicsoda" sorozatot,
Rényi Pétertõl, aki személyes élményei alapján mutatta be
1944 keserves gödi eseményeit. Csankó Lajos szerzõtársunkat
a tavalyi kötetben méltatta testvéröccse, Miklós. 

Az idei kötet 237 oldalon 251 illusztrációval lát napvilágot.
Debreceni Péter és Sódor Márton �Göd természeti forrásai"-t is-
merteti; Dr. Erdélyi István professzor az eddig nem ismert legré-
gibb, kõkorszaki településünket mutatja be; Mráv Zsolt ásatásve-
zetõ régész a római erõdünk feltárása kapcsán az 1700 év elõtti
politikai életet is feleleveníti; Volentics Gyula a római katolikus
egyházközség 1341 és 1926 közötti korszakáról számol be; Hor-
váth Lajos az 1739 évi szörnyû pestisjárványról ír, bemutatva a
napjainkban rommá váló Kincsem csárda, vagy akkori latin nevén
nevezve Deversorium szerepét a postaforgalom fenntartásában. 

Új szerzõink közé tartozik Tóthné Barcs Ágnes tanárnõ.
Csak Felsõgödrõl írnak Lászlóffy Emil (emlékirat),
Balázsovits Mónika, Kökény József, Láng József szerkesztõ
és Perényi Jenõ. Gyüre János a Nemeskéri-Kiss birtokon még
1944 októberében is mûködõ mezõgazdasági szeszgyárat írja
le. Pártos Judit a �Gödi Ki Kicsoda" rovat gondozója két, egy-
kor itt élt neves mûvész, Latabár Kálmán és Lakatos Gabriel-
la emlékét idézi fel, de feleleveníti az elsõ óvodához és
Beregszászhoz kötõdõ érzelmeit is. 

Nagyréti Tamás grafikusmûvész úr, a mi kedves illusztráto-
runk most Bozóky Gyula emléktábláját mutatja be. Talán
mondanom sem kell, hogy Hohner Miklós fotómûvész újabb
szépséges felvételekkel ékesíti a kötetet. Dr. Boda Lajos
Bagról küldött hiteles térképet az 1844. évi vasút építésérõl,
valamint mellé egy hitvalló költeményt. 

A könyv borítóján a Barcs-hagyatékból elõkerült gyönyörû,
a középgödi ligetes Duna-partot ábrázoló kép díszíti. A képen
még ott áll az a jégtáblák nyomorította öreg ferdetörzsû fûzfa,
amelynek törzsén állva vívta �élet-halál harcát" a török pasá-
val (Greguss Zoltán) a magyar vitéz (Zenthe Ferenc) a �Gábor
diák" címû, az 1950-es évek elején készült színes magyar
filmben. 

Miskolczi József váci lakos újabb, száz évnél idõsebb,
Gödöt bemutató képeslap-szerzeményeit nagy örömmel és kö-
szönettel közöljük. 

Szó esik még az 1910-ben leállított gödi téglagyárról, a
gödi Duna-sziget okozta pusztító jeges váci árvízrõl, 1775-ben
a politikusoknak kiszolgáltatott kisemberek háború okozta
kálváriajárásáról, egy 1941. évi választásról és annak hátteré-
rõl, valamint arról, hogy mi lett a sorsa azon, még a II. világ-
háború idején befalazott drága lóverseny trófeáknak, amelyek-
re a �Kincsem"- lakóépület lebontásakor bukkantak. 

Jó szórakozást kívánok a szerkesztõk nevében.
Bátorfi József

A Gödi Almanach újabb kötete már nyomdában

gyár beindításáért? A nemzetgazdasági érdek mellett a
gödieknek milyen érdeke fûzõdik a Samsung gyár bõvítéséhez?

� A Samsung területe nem tartozik a kertvároshoz. A rende-
zési tervben is ez ipar számára kijelölt terület, melyet az elõ-
deink jelöltek ki. Sõt, még az új 2-es út másik fele is az. Én na-
gyon örülök, hogy a Samsung itt, Gödön fejleszt, és ez lesz a
Samsung legnagyobb és legmodernebb európai üzeme. Kö-
szönet illeti ezért a Samsungot, hogy míg máshonnan kivonul-
nak a multik, addig itt, nálunk fejlesztenek. Azzal együtt, hogy
tudják, komoly adókat kell majd a városnak fizetniük. A kert-
város-jelleget ez a gyár nem zavarja. 

� A városrendezési tervet említettem az elõbb és errõl jut
eszembe, hogy a múlt hónapban megjelentettük a Gödi
Körképben Pinczehelyi Tamás alpolgármester úrtól kapott
információ alapján, hogy június 10-étõl két héten át a
lakosság megtekintheti azt a mûvelõdési házban. A terveket
azonban a jelzett idõben nem állították ki, mi ennek az oka?

� Nem kaptuk meg a tervezõ intézettõl azokat a kasírozott

részeket, amik kiállíthatók és amik nekünk rendelkezésre áll-
nak, azok nem alkalmasak kiállításra. Amint az anyagok meg-
érkeznek, azonnal kiállítjuk. 

� Most, hogy Horváth Viktor bekerült a testületbe, kiegyen-
lítõdött az erõviszony a jobb és a baloldal között. Véleménye
szerint milyen hatással lesz ez a döntéshozatalra? Milyen
együttmûködés várható?

� Én azt gondolom, hogy örülni kell annak, hogy mindkét
vélemény azonos mértékben jelenik meg a testületi ülésen.
Látni fogja a lakosság a testületi ülések televíziós közvetítése-
kor, hogy ki, mikor, mit szavaz. Egyébként lakossági kérésre
csináltattam egy új szavazatkijelzõt, ahol nyomon követhetõ,
ki az, aki a város érdekében szavaz és ki az, aki csak azért nem
szavazza meg az elõterjesztett javaslatot, mert ez vagy az a
párt terjesztette elõ. Sok találkozási pont van a két tábor célki-
tûzéseiben, nem tudom elképzelni, hogy ne akarja megvalósí-
tani a kampány idején kitûzött céljait bárki is.           G. K. Zs.

(Az interjú 2003. június 16-án készült)

KÖZLEMÉNY!
Imre Zsolt országgyûlési képviselõ 2003. júliusában az
alábbi napokon tartja fogadóóráját: július 3-án csütörtö-
kön 15-17 óráig a váci városházán, július 10-én csütörtö-
kön 15-17 óráig a szõdligeti polgármesteri hivatalban, júli-
us 17-én csütörtökön 15-17 óráig a gödi polgármesteri hi-
vatalban. 2003. augusztusában nem tart fogadóórát. Sürgõs
esetben az alábbi telefonszámon lehet érdeklõdni: 06-70-
284-8942



6 2003. júliusGödi Körkép

Nyolc hónappal az októberi választások után megkérdez-
tem Lenkei Györgytõl, az önkormányzat Fidesz � MPSZ és
MDF hattagú frakciójának vezetõjétõl, hogyan foglalná
össze a város mûködésével kapcsolatos eddigi tapasztalatait. 

� Tisztázni szeretném, hogy frakcióvezetõként a személyes
véleményem mondom el, idõ hiányában nem egyeztettem a be-
szélgetés elõtt a frakciótagokkal, hiszen a mai idõpontot tegnap
beszéltük meg. Az októberi választáson kilenc szocialista és
nyolc nem szocialista került be a képviselõ-testületbe. Ez egyben
lehetõséget adott a szocialistáknak arra, hogy fegyelmezett szava-
zás esetén a jobboldal nem tudja átvinni a javaslatait. Volt is erre
példa az elmúlt idõben. Én úgy érzem, a mostani városvezetés
egyfajta autoriter módon vezeti a várost. Aminek persze megvan-
nak az elõnyei és a hátrányai - az elõnyeit most nehezen tudnám
elmondani. Inkább arról beszélek, ami megnehezítette a képvise-
lõk dolgát. Például nincs havonta testületi ülés, pedig rengeteg
olyan probléma van a városban, amit meg kellene beszélni, s nem
csupán bizottsági szinten, hanem testületi szinten is. Oly módon,
hogy a város lakói tanúi lehessenek az ütköztetett vélemények-
nek, és láthassák, hogyan alakulnak ki a végsõ döntések. Problé-
mát jelent, hogy például egy interpellációmra, amit március 15-
én adtam be, a mai napig érdemi választ nem kaptam, pedig az-
óta két rendes ülése és két rendkívüli ülése volt a testületnek.
Bosszantó, hogy testületi ülésen szót kér egy képviselõ, és a pol-
gármester nem ad a felszólalásra lehetõséget. Sokszor elhangzik
az, hogy a bizottságoknak kell dönteni. A bizottságok folyamato-
san dolgoznak, döntést is hoznak, de a döntésüknek nincs kellõ
súlya, mert például minden bizottság elsöprõ fölénnyel azt sza-
vazta meg, hogy a József Attila Mûvelõdési Házat ne adjuk el, az-
tán a testületben ugyanazok az emberek többségben léve megsza-
vazták, hogy bekerüljön a mûvelõdési ház eladási terve a városi
költségvetésbe. Egy másik alkalommal, április 13-án, lakossági
fórumon elhangzott kérést továbbítottam a polgármester úrnak,
amiben kértem a Maros utca közvilágításának megoldását. A vá-
ros 3 milliárdos költségvetésének töredékébe kerülne a lámpates-
tek felszerelése, de nemhogy felszerelték volna, még választ sem
kaptam a mai napig a kérésemre. Így tehát elég nehézkesen, dö-
cögõsen mennek a dolgok. Sokszor hangzott el, hogy a kedvezõ
politikai konstelláció eredményeképpen pénzek lesznek kilobbiz-
va a városnak, de idáig ezekbõl a pénzekbõl semmit sem láttunk.
Ami útépítések történnek a város területén, ezek még a csatorna-
beruházás részei, tehát ezek a munkák nem a mostani önkor-
mányzati ciklus eredményei, hanem az elõzõ csatornázás átnyúló
részei. A járdaépítéssel kapcsolatban nem tartom jó döntésnek,
hogy most csak két utcában lehet körzetenként járdát építeni, míg
az elõzõ években bárki megépíthette ingatlana elõtt a járdát,
melynek anyagköltségét az önkormányzat számla ellenében kifi-
zette. Kicsit furcsának érzem azt, hogy mi, képviselõk mondjuk
meg, hogy hol épülhet a város területén járda, és azt nem a lakos
döntheti el. A vezetés hibájának tartom, hogy többszöri meg-
hosszabbítás után testületi határozattal május végén megszüntet-
ték a hajléktalanszállót. Ám mint ahogy korábban már többször
elõfordult, a testületnek lehetõsége lett volna döntését felülbírál-
ni és a szállót tovább mûködtetni. A hajléktalanok kiköltöztek a

Kossuth térre, és ezt az állapotot az
alpolgármester úr és Kruzslicz úr
úgy oldotta meg, hogy a kutyaisko-
la területén lévõ épületbe helyezte
el õket átmenetileg. Nem az elhe-
lyezés ellen van kifogásom, sõt én
mindenképpen azon vagyok, hogy-
ha kétszer négy éven keresztül mû-
ködtetni tudtuk a hajléktalanszál-
lót, most se szüntessük meg, ami-
kor annyi szépet és jót hallunk a
baloldali értékekrõl. Úgy érzem,
egy ilyen fontos kérdést a népjóléti
bizottság tudta nélkül, egyeztetés
nélkül nem dönthet el az önkormányzat két képviselõje. 

� Decemberben döntött a képvislõ-testület arról, hogy nem
a téli hidegben szüntetik meg a hajléktalanszálló mûködését,
hanem május végén. Mit tett a népjóléti bizottság azért, hogy
annak a tizenhat embernek a sorsa ez idõ alatt rendezõdjön,
akik igénybe vették a szállást?

� A bizottság azt tartotta természetesnek, hogyha tizenhat em-
ber sorsáról van szó, akkor ezt a kérdést testületi ülésen kell újra-
tárgyalni, és akár névszerinti szavazással dönteni a hajléktalan-
szálló meghosszabbításáról. Ugyanis nem arról döntött tavaly a
testület, hogy a hajléktalanszállót megszünteti, hanem arról, hogy
meghosszabbítja a mûködést. Azért érdekes ez a hajléktalanszál-
ló-téma, mert valójában most semmi nem indokolja azt, hogy a
meglévõ épületet kiürítsük. Tudomásom szerint nincsenek tervek
ezzel az ingatlannal, de számtalan olyan terv van, amirõl nem tu-
dunk, hanem csak az újságból értesülünk. Ez egy másik érdekes
dolog, hogy a szakbizottságok sokszor az újságból értesülnek a
város vezetõinek terveirõl és nem elõzetes egyeztetések során.
Tehát tudomásom szerint azon a területen, ahol a hajléktalanszál-
ló van, semmilyen terv nincs, ezért nem értem, miért kellett egyik
pillanatról a másikra megszüntetni és kitenni ezeket az embere-
ket. Nincs indok rá. 

� Milyen várost érintõ javaslata van a jövõre vonatkozóan? 
� El kellene gondolkodnunk azon, hogy további külsõs bizott-

sági tagokkal hét fõre növeljük a jelenlegi ötfõs bizottságokat,
ugyanis három fõ kell a bizottság határozatképességéhez, s nem
biztos, hogy három ember döntése elegendõ akkor, amikor na-
gyon komoly, jelentõs kérdésekben kell állást foglalnunk. A jö-
võre nézve optimista vagyok, úgy érzem, meg kell indulnia a fej-
lõdésnek, és remélem ez így is lesz. Nagyon szeretném, ha a
jobboldali képviselõkben nem csak az akadékoskodókat látnák,
hanem olyan embereket, akik a szakértelmükkel, tudásukkal se-
gíteni tudnak, nagyon szeretném, ha erre igényt tartanának. 

� Kilenc-kilenc a jobboldali és baloldali képviselõk száma
a testületben. Mennyiben fog változni véleménye szerint a tes-
tület további munkája?

� Ha kilenc-kilenc az arány, akkor egyik oldal sem tudja a
másikat erõbõl legyûrni, ezért most eljött az az idõ, amikor ér-
vekkel, párbeszédekkel tudjuk kialakítani a konszenzust. 

G. K. Zs.

Beszélgetés Lenkei Györggyel,
a Fidesz-MPSZ-MDF gödi frakcióvezetõjével
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MMMMeeeeggggyyyyeeeehhhháááázzzziiii     ttttuuuuddddóóóóssssííííttttáááássss
Manapság gyakran hallani aggodalmas szavakat arról,

hogy lelassult a gazdasági fejlõdés, kevesebb az új beruházás,
nem csökken a munkanélküliség. A Pest megyei adatok egé-
szen más képet mutatnak, ezt bizonyítja két jelentés. Az egyik
a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács beszámolója a segítsé-
gükkel végrehajtott beruházásokról, a másik a megyei munka-
ügyi központ tevékenységét illusztráló tanulmány. 

A területfejlesztési tanács az elmúlt esztendõben 171 pályáza-
tot támogatott 1 milliárd 731 millió forinttal, ennek eredménye-
ként végül is több mint 6 milliárd forint értékû beruházás való-
sult meg. Létezik egy úgynevezett vis major keret, mely az ön-
kormányzatokat sújtó, elõre nem látható természeti vagy egyéb
károkból adódó károk enyhítésére szolgál. Ebbõl tavaly 23 ön-
kormányzat mintegy 106 millió forint támogatáshoz jutott . Köz-
ponti tartalékból további 19 önkormányzatnak 170 millió forin-
tot utaltak ki. Az árvízvédelem Pest megyében mintegy 390 fo-
rintba került. Az ország más régióiban élõk akár irigylésre mél-
tónak is találhatják Pest megye munkaerõ-piaci helyzetét. Amint
az a Lengyel János, a munkaügyi központ igazgatója által készí-
tett, és a testület által elfogadott jelentés megállapítja, az orszá-
gos átlagot meghaladó gazdasági pezsgés eredményeként tavaly
4,2 százalékkal nõtt a foglalkoztatottak száma. A Pest megyében

dolgozók átlagkeresete tavaly bruttó értékben 18 százalékkal
nõtt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a foglalkoztatottság területileg
meglehetõsen eltérõ képet mutat. Nagyon jó az agglomeráció-
ban, itt a munkanélküliségi ráta mindössze 3 százalék, s lénye-
gesen kedvezõtlenebb Cegléd és Nagykáta körzetében, ahol 4,5
százalék. Összességében Pest megye a többiekkel összevetve a
leginkább irigylésre méltó helyzetnek örvendhet.

Közfigyelemre érdemes a testületnek az az MDF javaslatra
született döntése, hogy félmillió forinttal támogatja az aradi
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékmûvének res-
taurálását és újra felállítását. Ehhez az akcióhoz egyébként
számos más megyei önkormányzat is csatlakozott.

Külön ajánlom az olvasók figyelmébe a megyei közgyûlés-
nek azt a döntését, hogy élére áll a parlagfû elleni harcnak.
Tanulságos, hogy Ausztriában például sokkal kisebb a fertõ-
zöttség, mivel ott szinte minden területnek van gondos gazdá-
ja, kevés a parlagföld, az utak mentét, az árkokat rendszeresen
kaszálják. S valóban ez az egyetlen orvosság: a rendszeres
gyomirtás, a kaszálás. Erre szólít fel mindenkit a megyei ön-
kormányzat. Javaslom, saját egészségük és embertársaik érde-
kében Önök is irtsák a parlagfüvet!

Fábry Béla, a Pest Megyei Közgyûlés alelnöke

Kis híján meghiúsult Dr Horváth
Viktor képviselõi beiktatása

Rendkívüli testületi ülést hívott
össze május 29-re Sándor István pol-
gármester, az április 27-ei idõközi vá-
lasztás nyertesének, Dr Horváth Vik-
tornak hivatali eskütétele miatt.

Ami majdnem meghi-
úsult, mert az ülésen a
jobboldali frakció képvi-
selõi elõször nem sza-
vazták meg a tervezett
napirendi pontokat. Azt
szerették volna, hogy a
beiktatási ceremónia
elõtt kapjanak lehetõsé-
get egyéb ügyekben na-
pirend elõtt felszólalni. 

Már úgy tûnt, ered-
ménytelenül zárul az ülés, amikor
Lenkei György kérésére a polgár-
mester újabb szavazást rendelt el � az
eredeti, meghívóban közölt napirendi
pontokról � amit a testület elfoga-
dott. Ezután Dr Gyenes Levente, a
Helyi Választási Bizottság elnöke is-

mertette a 2003. április 27-én meg-
tartott idõközi önkormányzati vá-
lasztás eredményét. A 2-es számú
egyéni választókerületben a nyilván-
tartás szerint összesen 1286 választó-

polgár van, szavazó-
ként 483 fõ jelent meg,
a részvételi arány
38%-os volt. 

Az eredmények alap-
ján a Helyi Választási
Bizottság megállapította,
hogy a négy induló kép-
viselõ-jelölt közül a 2-es
számú választókerület
képviselõi mandátumát
Dr Horváth Viktor Ger-

gõ nyerte el 305 érvényes szavazattal. 
Miután a képviselõ a testület elõtt

esküt tett és Dr Gyenes Levente átad-
ta neki a képviselõi megbízólevelet,
Sándor István polgármester köszön-
tötte az új képviselõt és gratulált a vá-
lasztási eredményhez.            G.K.Zs. 

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselõ-testülete

2003. április 24-i testületi ülésén létrehozta a
köztájékoztatást koordináló öttagú munkacso-
portot, amelynek egyúttal egyik tagjává vá-
lasztott. A munkacsoport létrejöttével egyetér-
tettem, annak eredeti célját - a köztájékoztatás
összehangolását, valamint a helyi sajtó objek-
tivitásának és pártatlanságának a felügyeletét
- magam is elfogadtam.

Az alakuló ülésen azonban olyan kijelen-
tések hangzottak el a munkacsoport leendõ
tevékenységét, jogosítványait illetõen, ame-
lyekkel nem tudok és nem is kívánok azono-
sulni. Nem kívánok részt venni olyan munka-
csoport tevékenységében, amelynek tagjai
felhatalmazva érzik magukat arra, hogy tar-
talmi vagy politikai szempontból elbírálják a
leközölni szánt sajtónyilatkozatokat, s esetle-
gesen megtiltsák általuk nem kívánatosnak
tartott közlemények megjelentetését. Ezt el-
lentétesnek tartom a nyilvánossághoz és a
szólásszabadsághoz való alapvetõ alkotmá-
nyos jogokkal, ezért a képviselõ-testület által
megszavazott tagságomról lemondok.
2003. június 2. Bódiné Rábai Zita

önkormányzati képviselõ
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A sajtónak nem felügyeletre, hanem szabadságra van
szüksége. A helyi lapok munkatársai számára a legnagyobb ve-
szély a személyes egzisztenciális kiszolgáltatottság: a gazdasá-
gi mezben jelentkezõ, de gyakran politikai természetû elbocsá-
tások, öncenzúra, tiltás, alacsony bérek. A független helyi lapok
többsége a túlélésért küzd. Az ott dolgozók egyszerre élik át a
vállalkozók és a munkavállalók összes keserveit. Az �önkor-
mányzati" média pedig a helyi hatalom tulajdonosaként gyak-
ran a nyilvánosság korlátozására is feljogosítva érzi magát. 

Az újságnak függetlennek kell lennie, és ugyanakkor a
megfelelõ munkakörülményeket is biztosítania kell. Ahol bi-
zonytalanság és alacsony bérek vannak, ott nem lehet szó saj-
tószabadságról. Nem az a fontos, hogy az önkormányzat és a
sajtó jóban legyen, hanem az, hogy a sajtó független legyen,
ne legyen cenzúra, se közvetve, se közvetlenül, az újságíró
olyan körülmények között dolgozhasson, ahol szabadon gya-
korolhatja hivatását. 

A sajtó ellenõre nem lehet más, mint a törvény, a civil
társadalom és a nyilvánosan meghirdetett etikai alapel-
vekre alapozott szakmai becsület. 

Lehet-e független a helyi lap?

A lapot ne a testület vagy az önkormányzat szerkessze, hi-
szen a helyi sajtó életében az egyik legfontosabb szempont a
függetlenség. A helyi média a lakosságé, azt nem sajátíthat-
ja ki az önkormányzat. A fõszerkesztõ lehetõleg hivatásos
újságíró, ne megbízott amatõr, és ne a polgármesteri hivatal
munkatársa legyen. 

Fontos, hogy a helyi lap egyenlõ távolságot tartson minden
párttól, és ne változtassa arculatát, a választások okán. Hosszú
távon a lap kiegyensúlyozottsága és függetlensége a legkedve-
zõbb megoldás, mind a hatalmon lévõk, mind az ellenzékiek
számára. Nyolc-tíz év távlatából is legyen hiteles a helyi saj-
tó. Nemcsak négy éven keresztül kell annak lennie. Feltétlenül
szükséges, hogy felkészült szerkesztõségek jöjjenek létre �
megfelelõ mûködési feltételekkel � amelyek tisztességesek,
korrektek, tárgyilagosan, kritikusan közvetítsék a lakosság és
az önkormányzat törekvéseit. 

Szakmai oldalról hozzátartozik mindehhez, hogy a tudósítás
valóban az, és ne véleményalkotás legyen, hogy a mûfajok kellõ
számban és kínálatban jelenjenek meg, hogy értelmes olvasniva-
lót adjunk, hiszen nagy számmal élnek idõs vagy szegényebb
emberek, akiknek a helyi lap jelenti az információt, a kapcsola-
tot a külvilággal. Ehhez természetesen a hirdetések, apróhirdeté-
sek is hozzátartoznak, hiszen a helyi lapnak egyrészt ez a szolgál-
tatás is a feladatai közé tartozik, másrészt a lap költségvetése
szempontjából sem közömbös a hirdetésbõl származó bevétel.

A nézeteltérések csökkenthetõk, ha mindkét fél betartja a
sajtószabadság, a médiaetika követelményeit, a tájékoztatás
objektivitását. A konfliktusok nem feltétlenül jelentik a polgár-
mesteri cenzúrát. Találkoztam néhány olyan esettel, ahol a pol-
gármester megjelenés elõtt elolvassa a kéziratot. Egy korábbi

Helyi Lapok-konferencián több
példát is hallottunk arról, ho-
gyan kezd újra mûködni az �ön-
cenzúra", hogy az önkormány-
zat kihasználja a szerkesztõk eg-
zisztenciális függõségét. 

Magyarországon az a pol-
gármester teszi jól, aki nem
vonja ellenõrzése alá a lap szer-
kesztését, sõt éppen ellenkezõ-
leg, igyekszik megszabadulni a
lap önkormányzati tulajdonlásától. Ekkor is megvannak az
eszközei ahhoz, hogy bár nem az önkormányzat a tulajdonosa
a helyi lapnak, szerepeljen az önkormányzat tevékenysége,
rendeletei, közhasznú információi. 

A helyi sajtó

A MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztálya tanácskozásának leg-
fõbb témája � mint mindig � a �függetlenség avagy mennyire
függés" kérdésköre, és bizonyos értelemben ide tartozóan a la-
pok gazdasági helyzete is. Megállapítható, hogy a legjobb
helyzetben azok a médiumok vannak, amelyekre nem te-
lepszik rá a helyi önkormányzat vagy a képviselõ-testület,
mert ennek alapvetõ veszélye a túlpolitizáltság. 

Akiket hagynak szabadon dolgozni, általában megtalálják
az egészséges egyensúlyt a helyi politizálás fóruma és a pol-
gárokat érintõ más témák, rovatok folyamatos közlése között.
A polgárok leginkább a helyi sajtóból értesülnek a helyi köz-
élet eseményeirõl, döntéseirõl, vitáiról. Ennek egyik módja
(televíziók esetében) a testületi ülések parttalan �élõ" közvetí-
tése, ami demokratikus ugyan, csak kérdéses, ilyen formában
hány embert érdekel. Gyakorlatiasabb és emészthetõbb,
ugyanakkor nagy újságírói felelõsséget kíván a testületi ülé-
sekrõl történõ tudósítás. Itt elsõdleges követelmény a ténysze-
rû és pártatlan újságírói munka. 

Ha a helyi lap, tévé, rádió nem válik puszta városházi köz-
lönnyé, már a szerkesztõn és munkatársain múlik, mennyire tud-
ja kialakítani a helyi élettel foglalkozó kulturális-, sport-, civil,
szervezõdési, gazdasági, várospolitikai, helytörténeti, hír-stb. ro-
vatokat, és nem utolsó sorban a hirdetéseket, reklámokat.

Kik csinálják a helyi sajtót?

Az a legjobb, ha egyfelõl szakmailag képzett újságírók,
másfelõl lokálpatrióták. Mindkét elem igen fontos, megbecsü-
lendõ. Szakmát lehet tanítani, és jó is, ha igény esetén van a
közelben, lehetõleg városon, megyén belül alap-, közép- vagy
felsõfokú újságíró-tanfolyam, illetve szakmai vitafórum, ahol
egymást segítve nevelhetõk ki a helyi sajtó munkatársai, akik
már nem hályogkovács módjára teszik a dolgukat. 

Nem feltétlenül tesz jót a helyi médiának, ha üzleti, külö-
nösen ha külföldi érdekeltségek hatáskörébe kerül. Kiszolgál-

Mirõl és hogyan ír a helyi lap
(A cikk A kommunikáló önkormányzatok, avagy hogyan építsük kapcsolatainkat címû konferencián elhangzott 

elõadás szerkesztett változata. A konferencia védnöke a MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztálya volt.)
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tatottá válik a bulvárújságírás, a helyi érdekeket nem nézõ el-
várások közepette. Szerencsésebb, ha az önkormányzati támo-
gatásból és a reklámbevételbõl fenn lehet tartani a lapot. 

Újra tapasztalható az a törekvés, hogy a helyi sajtó a
pártok és önkormányzati frakciók szócsövévé váljon. Meg-
szokhattuk már, hogy a választásokat követõ idõszakban a
vérmesebb politikusok úgy érzik, �eljött az idõ, most aztán
tenni kell". Aztán, ha nem ütköznek szerkesztõi ellenállás-
ba, többé-kevésbé sikerül is egymásnak üzengetõ, oda-
mondogató, anarchikusan nyílt vitafórummá tenni a pol-
gárok tájékoztatására létesített lokális sajtót.

A lapok döntõ többsége a rendszerváltást követõen tudato-
san felvette a harcot azzal a szemlélettel, mely szerint az ön-
kormányzat lapja azonos lenne az önkormányzatban épp ha-
talmon (vagy kisebbségben) lévõ pártok szócsövével. Tette ezt
saját, jól felfogott érdekében is, mert tudja, hogy a polgárokat
sokkal kevésbé érdeklik a helyi pártügyek és vélemények,
semmint azt a politikai szervezõdések vezetõi vagy tagjai hi-
szik. Tájékoztatni persze a politikai ügyekrõl is kell, de kor-
rektül, kellõ mennyiségben, mélységben és terjedelemben, s
legfõképpen kiegyensúlyozottan, pártatlanul. 

A lapok többsége tehát kialakított egy tisztességes informá-
ciós rendet, ami azt jelenti, hogy korrekt viszonnyal, egyforma
távolságot tartva a pártok, frakciók között. Tudósít az önkor-
mányzati üléseken történtekrõl, a határozatokról, idõrõl idõre
lehetõséget ad a helyi képviselõknek, hogy beszámoljanak vá-
lasztóiknak a ténylegesen elvégzett munkáikról, eredményeik-
rõl, elmondhassák véleményüket a saját, valamint az önkor-
mányzat tevékenységérõl, de nem ad teret kisebbségben ma-
radt ellenvéleményeknek, személyeskedéseknek, parttalan vi-
táknak. Vitázni a bizottsági üléseken és az önkormányzat-
ban, a pártfórumokon és a pártlapokban kell, nem pedig a

helyi sajtó hasábjain. Nem szólhat a lap az önkormányzat ál-
landó sikertörténetérõl sem. Tényeknek, véleményeknek, kriti-
káknak is helyt kell adni, különben hiteltelenné válik a lap. 

Az újságírás szakma. Az újságíró tudja, hogy �mi mennyit
ér a lapban", és ha egy valóban érdeklõdésre számot adó téma
jut tudomására, akár a politikusoktól is, akkor tudja, hogy ez-
zel milyen mûfajban, milyen terjedelemben kell foglalkoznia.
Amikor például választások vannak, természetesen tágabb te-
ret adnak a politikának. De utána már nem. Nem kellene tehát
politikus barátainknak elvenniük a mi kenyerünket, azaz �he-
lyettünk szerkeszteni a lapot". A polgárok lapja közszolgálati
funkciót lát el. 

Kérjük a pártokat és a tisztelt képviselõket: hagyják a
sajtót pártatlanul dolgozni, különösen, ha még a lakosság
megelégedésére tesszük is mindezt. Kritikáikat, észrevéte-
leiket szívesen vesszük, de ne kényszerítsék a szerkesztõsé-
get arra � amire sajnos már van példa itt a fõvárosban és
vidéken egyaránt �, hogy az önkormányzat vagy a pártok
kiszolgáló fóruma legyen.                            

Müllner Jenõ
a Helyi Lapok Szakosztályának alapítója,

a MÚOSZ elnökségi tagja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Göd Város Önkormányzata ezennel kiírja 

az Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot
középiskolai tanulók és felsõoktatási 

hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lak-
hellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû nappali tago-
zatos középiskolai tanulók és felsõoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik középiskola nappali tagozatán tanulnak, il-
letve akik a Felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény-
ben meghatározott képzési idõn belül állami felsõoktatási in-
tézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmé-
nyek közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszíro-
zott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ
szakirányú továbbképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai
rendszerû szakképzésben vesznek részt.

Középiskolai tanulók esetében feltétel a minimum 4.00
tanulmányi átlag. Az ösztöndíj idõtartama 2003/2004 tanév
elsõ féléve. Az ösztöndíj újrapályázható.

Támogatottak köre: harminc középiskolás és tíz felsõok-
tatási intézményi hallgató

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszíro-
zott hallgatója a felsõoktatási intézménynek, tanulója nappa-
li rendszerû középiskolának.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. szeptem-
ber 15.

A pályázók pályázatukat a polgármesteri hivatalban hoz-
záférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani. A pályázó-
nak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ
mellékleteként az alábbi iratokat kell csatolnia: a pályázó és
vele egy háztarásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi
forint összegét és iskolalátogatási igazolást. 

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata be-
nyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetõleg a
pályázatkor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ
nyilvánosságra hozatalához.

Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösz-
töndíjasok listáját 2003. október 30�áig az önkormányzat
hirdetõtábláján és helyben a szokásos módon hozza nyilvá-
nosságra.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

OLVASÓI LEVÉL
Ezúton szeretném megköszönni, annak a gödi lakosnak fárado-
zásait, aki 2003. június 8.-án megtalálta és állandó lakcímemre
Budapestre visszahozta elveszett irattáskámat, irataimat, pénz-
tárcámat és pénzemet. Mivel személyesen nem találkoztunk,
ezért engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki hálámat, köszöne-
temet, és elismerésemet tisztességéért és fáradozásaiért.

Ujfalussy Andor egy gödi nyaraló
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BBBBaaaallll llllaaaaggggáááássss
2003

Tanáraink
Horváth Ferenc 
igazgató
Gellénné Vecserka Enikõ 
igazgatóhelyettes
Nagy Leventéné 
igazgatóhelyettes

Ács Sándor, Arany Tóth Ágnes,
Badinszkiné Lénárd Viktória, Bajnóczy
Barnáné, Bálint Krisztina, Bilkó
Magdolna, Bíróné Balla Krisztina,
Botosné Homok Éva, Csaba Zoltán,
Csáki József, Csehi Miklós, Csernus
Bernadet, Deák Gyöngyike, Detréné Köô
Mária, Farkasné Vízvári Judit, Fehémé
Menyhért Edit, Felhô Mária, Gács
Zsuzsanna, Gellénné Vecserka Enikô,
Grécziné Berencsi Katalin, Halmai
Gábor, Hamza Éva, Hellner Erzsébet,
Horváth Ferenc, Jánosiné Kovácsházy
Beáta, Jeszenszky Pál, Kim Judit, Kiss
Bálintné, Koréhné Szûcs Mária,
Kovácsné Polgár Mariann, Köröskényi
Antalné, Kurján Gyuláné, Lengyel
Ildikó, Márta Katalin, Nagy Leventéné,
Nagyné Kôfalvy Enikô, Nikházy
Magdolna, Oláhné Vízvári Zsuzsanna,
Palásthy Árpád, Pappné Széll Éva, Pató
Istvánné, Pusztai Adél, Romsics Ignácné,
Szabó Anikó, Szabó Lajosné, Szaszák
Györgyné, Szekeres Józsefné, Tar
Bertalan, Tóthné Antal Róza, Turcsánné
Marjai Éva, Vinczéné Serman Erika,
Zachár Zsuzsa

8/c Dr Nagyné Kõfalvy Enikõ
Benis Cintia, Berty Mihály, Bíró István, Csányi Zsolt, Darvas József, Detre András,
Dóda Ádám, Farkas Ádám, Gánti Bernadett, Havas Attila, Hegedûs Máté, Hetényi
Patrícia Éva, Hidvégi Katalin, Kliment János, Küri Ágnes, Major Marcell, Mangold
István, Mészáros Dóra, Nerpel Tamás József, Szabó Richárd, Telek Hanga, Turcsán
Ádám, Varga Judit, Varga Renáta

8/b Gács Zsuzsanna
Bencsik László, Czombos Csilla, Csernus József Attila, Cseszneki Ádám, Ficza
Norbert, Frey Mónika, Gácsi Andrea, Gál Gergely, Joó Klára Cecília, Juhos Roland,
Kádár Tamás, Lakatos Melinda, Nagy Dávid, Nagy Mónika, Ocsovai Gergely, Pálfi
Norbert, Pásztor Attila, Sági Anikó, Sárközi Zsófia, Stuckheim Balázs, Szabadkai
Balázs, Szilágyi László Lajos, Ternay Bernadett, Urbán Péter

Könyvtáraink 
nyári zárása

Központi- és gyermekkönyvtár
(Göd, Pesti út 72. tel.: 27/532-155):
július 1-július 20-áig. Nyitás: július
21-én hétfõn 13 órakor
Ady Fiókkönyvtár (Felsõgöd, Kál-
mán u. 13. tel.: 27/345-101): augusz-
tus 4-augusztus 31-éig. Nyitás: szep-
tember 1-jén hétfõn 13 órakor
Mialatt egyik könyvtárunk zárva tart,
kérjük, látogassák meg a másikat!
Kellemes nyarat, jó olvasást kívá-

nunk Önöknek!   A könyvtárosok

KÖZLEMÉNY
A Fidesz � Magyar Polgári Szövetség Gödi Szervezete 2003. június 4-én tiszt-
újító taggyûlést tartott. Az elnök Lenkei György, az alelnökök Markó József és
Szabó Csaba lettek.                                                                Lenkei György

Fidesz � Magyar Polgári Szövetség Gödi Szervezete elnöke

Huzella Tivadar Általános Iskola
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Gödön elhunytak:
Horváth Lajos 68 éves
Blaskó József 91 éves
Onder Lajos 95 éves

Bányai Lajos Alfonzné sz. 
Szabó Margit Ágnes 59 éves

Simon Andrásné sz. 
Krecsik Verona 86 éves

Hegyi Jánosné sz. 
Mojzes Erzsébet 64 éves

Papp József 84 éves
Fekete Zoltán 29 éves

Gyõrfy László Gyõzõ 62 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják

õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Németh Péter � Pyber Anita

Marton László � Katona Krisztina
Kreicsi Gábor Tamás  � 

Harmos Mónika
Tóth Gyula � Lelekács Györgyi

Simon Balázs � Vitkóczi Henrietta
Pukkai Attila � Legyesi Krisztina

Kelemen Lajos Gyula � 
Mészáros Melinda Borbála

Madarász Csaba � Dávoti Ibolya
Bóza Péter � Rávai Krisztina
Szádóczky László � Agócs

Katalin Ilona
Kruzslicz Lajos Krisztián � 

Arnócz Szilvia
Csórián József � Dávid Mónika

Varga Zoltán Gergõ � Filippi Anita
Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Június 16-án átadták a Wienerberger Jövõház Pályázat dí-
jait. A támogatásra magyarországi gyermekintézmények
és mûemléképületek  kezelõi jelentkezhettek, s a zsûri

40 millió forint értékû építõanyagot osztott ki a negyvenhat
gyõztes között, ebbõl egymillió forintot nyert el a felsõgödi
iskola, amit az iskolaudvar térburkolatára fordítanak

A január végén meghirdetett pályázatra, melynek fõvéd-
nöke Magyar Bálint oktatási miniszter volt, összesen 235 ér-
vényes anyag érkezett, amelyek közül a zsûri 28 intézmény
és 18 mûemléképület felújítási terveit támogatta. 

A kiírás szerint a pályázaton gyermekintézményi kategó-
riában részt vehetett bármely olyan Magyarországon mûkö-
dõ oktatási, egészségügyi, kulturális szervezet vagy alapít-
vány, amelynek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyer-
mekek képzésével, nevelésével, szabadidõs tevékenységé-
vel, gyógyításával vagy rehabilitációjával.    

G.K.Zs.

Lukács Istvánné, a Németh László Általános Iskola igazgató-
ja átveszi a Wienerberger Jövõház Pályázat támogatását jel-
képezõ oklevelet Vadász György Kossuth-díjas építésztõl, a
pályázat bíráló bizottságának elnökétõl 

Egymillió forintos támogatást nyert 
a Németh László Általános Iskola

Június 6-án nyolca-
dik alkalommal került
megrendezésre isko-
lánkban a Huzella
Show. Ez a nagyszabá-
sú rendezvény minden
alkalommal változatos
programokkal várja a
gyerekeket és a szülõ-
ket egyaránt.

Délután öt órakor a
hagyományokhoz hûen
Zachár Zsuzsa és Arany
Tóth Ágnes tanítók nyi-
tották meg a Show-t. Elõször a Farkas-
trió hangszeres zenével szórakoztatta a
nézõközönséget, ismert dalaikkal min-
dig nagy sikert aratnak iskolánkban.
Dézsi Yvett �Fantázia Jazz-balett" tánc-
csoportjának tagjai �iskolánk jelenlegi
és leendõ tanulói- bebizonyították, hogy
a hõség és a füves talaj ellenére fantasz-
tikusan tudnak táncolni.

Késõbb a Gézengúzok segítségével
néhány évtizedet visszaléptünk az idõ-
ben. Nosztalgiával hallgattuk a régi da-
lokat tehetséges fiataljaink elõadásában,
s újra úgy érezhettük: � nem csak a
húszéveseké a világ".

Azután visszaléptünk 2003-ba: a
mai tizenévesek körében kedvelt, na-

gyon szimpatikus fiatalok jelentek meg
a színpadon, s zenéjükkel pillanatok
alatt lázba hozták a kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. A Christal együttes kon-
certjét láthattuk és hallhattuk, majd az
est hátralévõ részében a gödi Scarabeus
együttes húzta a talpalávalót, gyerekek,
szülõk, tanárok pedig együtt ropták a
táncot.

Az egész program ideje alatt ügyes
kezû kollégák arcfestésre várták a gyer-
mekeket. A tombola húzásnál értékes
nyereményeket sorsoltunk ki, melyeket
az iskolát támogató vállalkozók és ma-
gánemberek ajánlottak fel. Ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki érte.

Vinczéné S.E.

Huzella Show
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� idén a Nemeskéri-Kiss kúria hûs
pincéjében került megrendezésre Murvai
Zoltán úr jóvoltából. Göd Város
Vegyeskara immáron harmadik esztende-
je, hogy a gödi önkormányzattal közös
rendezvényen köszönti a város aktív és
nyugdíjas pedagógusait e nap alkalmából.

A kúria õsparkjának árnyas fái alatt a
Huzella Tivadar Általános Iskola szülõi
közössége és a gyerekek egy-egy szál
virággal köszöntötték a koncertre érke-
zõket. Pincehelyi Tamás alpolgármester
úr szavai után a hangversenyt a házigaz-
da kórus, Göd Város Vegyeskara nyitot-
ta meg Utassy Ferenc vezényletével.

A mûsort a Gödi Zeneiskola ütõse,
Nagy András folytatta, aki marimba-játé-

kával mindenkit lenyûgözött. A tizenegy
éves Verebélyi Boglárka, a váci Árpád
Fejedelem Úti Általános Iskola tanulója
Pest megyei népdalcsokrot énekelt gyer-
meki tisztasággal és kedvességgel. Pász-
tor Dániel Hacsaturján Kardtáncát szin-
tén  marimbán adta elõ kellõ önfegyelem-
mel és zenei tudással. A 13 éves Homoki
Gábor, a Bartók Béla Zenei Szakközépis-
kola tehetséges tanítványa virtuóz hege-
dûjátékával tette felejthetetlenné az estet.
Mûsorát Beriot G-dúr koncertjének I. té-
telével kezdte, majd Massenet Meditáci-
ója volt hallható. Ez utóbbi elõadásakor
az ifjú zenész korát meghazudtoló érett-
ségérõl tanúskodott. A mintegy kétszáz
fõnyi hallgatóság vastapssal jutalmazta a

tehetséges gödi fiút. Mind-
három hangszeres növendé-
ket Nyikesné Boross Anett, a
Gödi Zeneiskola tanára kí-
sérte zongorán. A váci Har-
mónia Kórus Verebélyi Ákos
irányításával elõször kön-
nyed barokk és francia vala-
mint Kodály kórusmûveket
énekelt. Mûsora zárásaként a
nagy zenei múlttal rendelke-
zõ énekkar Daróczi Bárdos
Tamás: Mikóházi nagyha-
rang címû népdalszvitjét ad-

ta elõ igen
nagy átéléssel
és zenei tudás-
sal.

A koncertet
Pászti Miklós
Csángó-ma-
gyar szerelmi dalok címen írt népdalfel-
dolgozása zárta a két kórus közös elõ-
adásában. A közel hatvanfõs énekkar
hangja az ódon pince minden egyes
pontját betöltötte a zene erejével.

A hangverseny után a kúria kistermé-
ben állófogadás várt minden megjelent
pedagógust és az õket köszöntõ ifjú és
felnõtt közremûködõt.

Göd Város Vegyeskara nevében kö-
szönetet szeretnék mondani a gödi ön-
kormányzatnak és munkatársának,
Hamarné Kismartoni Adriennek, a Né-
meth László Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskolának és igazgatóhelyettes-
ének, Vízler Annamáriának, a Huzella
Tivadar Általános Iskola szülõi közössé-
gének valamint Murva Zoltán úrnak,
hogy ezt a rendezvényt mind szellemi-
ekben, mind anyagiakban támogatta, s
ezáltal biztosította, hogy Göd város pe-
dagógusai méltó lelki elismerésben ré-
szesüljenek. 

Tóthné Barcs Ágnes

A III. PEDAGÓGUSNAPI KONCERT

Elsõ nálad a tiszta beszéd tudománya
�Elsõ nálad a tiszta beszéd tudománya,

utána írni tanítasz helyesen, hogy az ejtést
tudja a nyelv, és helytelen útra ne menjen
kezében a toll." (Janus Pannonius)

A Kastély Óvoda és a Hétszínvilág
Óvoda logopédiai ellátásait 2001. ápri-
lisától végzem. A Kastély Óvodában
tartom a foglalkozásokat mindkét óvo-
da részére, mivel a Hétszínvilág Óvo-
dában nem tudtak helyet biztosítani.
Közös megegyezéssel a gyermekek egy
részét megbízott személy hozza át,
Lukács Sándor. Ezúton is szeretném
megköszönni becsületes, gyermektisz-
telõ munkáját. Esõben, hóban fáradha-
tatlanul kísérte a gyermekeket, 4-4 cso-
portot, heti két délelõtt.

A logopédiai eszközrendszer megva-
lósítása az óvodákban, iskolákban na-
gyon mostoha körülmények között tör-

tént (külön szoba, tükör, tábla, szemlél-
tetõ eszközök, fénymásolt anyagok). A
Kastély Óvodában a logopédiai szobá-
nak nagyon örültem, lehetõséget kap-
tam, hogy játékokkal, könyvekkel, se-
gédeszközökkel felszerelt szobát alakít-
sak, igaz, mindez önerõbõl történt. A
Logopédiai Szakszolgálat megalakulá-
sával bõvült a segédanyag, szakköny-
vek, játékok száma. A selejtezésbõl
visszamentett bútorokat lecserélhettem
egy esztétikus, új berendezésre. Mást
sugall az oda belépõnek, mint egy hideg,
ritkán tarkított szoba. 

A gyermekek a logopédiai foglalko-
zásra érkezve azt érzik, hogy olyan helyre
érkeztek, ahol õket személy szerint vár-
ják, beszélgetnek velük, s közben javítják
beszédhibájukat. Feladatom a nagycso-
portos óvodások beszédhibájának vizsgá-

lata, középsõ csoportos óvodások diszlex-
ia-veszélyeztetett szûrése, amelyet május
végén � június elejére végzek. 

A logopédiai foglalkozásra történõ
felvételnél a beszédhiba típusa, a gyer-
mek életkora, a kezelés várható idõtar-
tama számít. Az idén negyvenöt gyer-
meket kezeltem, öt általános pösze,
harminc részleges pösze, kilenc része-
sült diszlexia prevencióban, egy elektív
mutista volt. Nagyrészt tünetmentes és
lényegesen javult minõsítést kaptak.
Elõfordult, aki keveset javult, illetve
kimaradt. A szülõkkel való folyamatos
kapcsolat, az otthoni gyakorlás nagy-
mértékben javítja a beszédhiba korrek-
ciójának eredményességét. Köszönöm
a pedagógusok, szülõk és gyermekek
együttmûködését.                                 

Vernyik Erzsébet logopédus
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Nem hétköznapi élményben
volt részük mindazoknak,
akik június 14-én minden

más programot mellõzve a mûvelõdé-
si házat célozták meg lépteikkel. Ott
és akkor tartotta � a Horizont Klub tá-
mogatásával � a helybeli balettiskola
Fantázia tánccsoportja évzáró vizsga-
elõadását. Selmeczi László megnyitó-
beszédében a táncosokat oktató
Dézsy Ivett fáradhatatlan oktató-szer-
vezõ munkájáról beszélt, majd a tánc
hangulatábrázoló, tudatformáló hatá-
sát emelte ki. A mûsor elsõ részében patetikus ütemû dzsessz-ba-
lett számok szerepeltek, míg a másodikat klasszikus ívelésû,
többségében keringõkbe formált táncok jellemezték. Külön ked-
ves színfoltként hatott Dézsy Ivett és Marinka Zoltán népi kettõ-

se a Horizont Klub zenészeinek kísé-
retével. Mintegy hatvan növendék lé-
pett összesen színre, tánconként kü-
lönbözõ, csodásnál csodásabb jelme-
zekben. A legcsodálatosabb káprázat
mégis a táncoló kislányok átszelle-
mült tekintetébõl áradt, amint kecse-
sen lépkedtek-libegtek, szinte száll-
dostak a levegõben. Méltán váltották
ki azt a tomboló lelkesedést, amely a
nézõtér zsúfolt soraiból áradt. Világ-
városi színvonalú produkció zajlott
két órán át a színpadon és plántált

mámorító emléket a szívekbe. Sokan tudakolták, vajon megis-
métlik-e az elõadást még. Elképzelhetõ, hogy szeptember köze-
pén ez a kérés teljesülhet. 

Mohácsi Lajosné Horizont Irodalmi Mûvészeti Klub titkára

Kétórás káprázat a gödi színpadon

Sikerült! Az álom, hogy kedves kár-
pátaljai nyugdíjas társainkat Jánosiból
egy hétig vendégül látjuk és megmuta-
tunk nekik minden szépet, teljesült. Vá-
rosunk vezetésének pályázati segítségé-
vel és sok lépten-nyomon jelentkezõ tá-
mogatóval június 16-án a József Attila
Mûvelõdési Házban fogadtuk a vendé-
geket. Az asztal finomságai a László
pékség ajándékai voltak, másnap déle-
lõtt az idõs klub Vasvári Pál utcai kertjé-
ben voltunk hivatalosak kitûnõ ebédre.
Szegvári Andrea, a Területi Gondozási
Központ vezetõje videokazettát készített
a közös ének-vers mûsorról, melyet a
�Napos oldal" klub nyugdíjasai, a ven-

déglátó idõsek klubja szereplõi
és a jánosi �Szivárvány" klub
tagjai közösen adtak elõ. Sûrû
programot állítottunk össze
vendégeinknek, voltunk autó-
busz-kiránduláson Vácon,
Nagymaroson, Zebegényben,
Budapesten, Szentendrén, Vi-
segrádon, Esztergomban. Szép
emberi kapcsolatok, barátságok
alakultak ki az egy hét alatt.  

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt július 30-án, szerdán 9 órá-
tól 13 óráig a sportcsarnokban, ahol ré-
giós klubtalálkozót tartunk.  Négy me-
gyébõl nyolc klub fogadta el meghívá-

sunkat erre a rendezvényre, amelyen
mûsorral mutatkozunk be az odaláto-
gatóknak.                     Nagy Zoltánné

�Napos oldal" nyugdíjas klub vezetõje

Vendégül láttuk a jánosi nyugdíjas klub tagjait

PPiiaarriissttaa  hhaaggyyoommáánnyytteerreemmttõõ  jjuunniiáálliiss
Napos oldal

Szép délután volt. Már az csudajó,
hogy nem kellett fõzni otthon, választhat-
tunk vaddisznópörkölt s egyéb különle-
gesen elkészített ünnepi ételek között,
melyeket késõ délután a kürtöskalács ké-
szítés, majd elfogyasztás koronázott
meg. Nyugdíjastársaim megköszönték a
meghívást, a finom ebéd után igen szép
mûsort tekintettek meg, sõt, nem egy kö-
zülük a táncház résztvevõje is lett. (Csak
kicsit elõbb fulladtak ki!) Az egész ottlé-
tünk alatt a közösséghez tartozás öröme,

a baráti hangulat, a sok gyermek kedves
jelenléte tette igazi, családias ünneppé
ezt a délutánt. A �Napos oldal" klubból
tizenketten, a pesti vendégekkel még
többen voltunk, s mindenki megígérte,
hogy jövõre is újra eljön. Kállay Bori és
Berkes János nosztalgiadalai, Pászthy
Júlia virágdalai különösen közel álltak a
mi korosztályunkhoz, fiatal éveinkbõl
szép emlékeket hoztak vissza. Köszön-
jük a sok fáradtságot, segítõ szándékot,
baráti fogadtatást.

A rendezvény bevételét a Topháznak
ajánlották fel
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Kajakos hírek
Maraton Magyar Bajnokság 

2003. május 16-17-18-án Gyõrben
Az eredményeken végigtekintve ismét átéljük a verseny
izgalmait. Néhány gondolat a futamokkal kapcsolatban:
Várnai Zoltán Soma páros gyõzelme alapján indulhat a
Maraton Európa Bajnokságon. Havas Eszter aranyérme az
elsõ egyéni nõi arany a szakosztály húsz éves történetében. 
Kemencei Viktor pedig úgy érte el a pontszerzõ hatodik
helyet, hogy vezetõ pozícióból beborították, kiszállt a
hajóból, kiöntötte a vizet, visszaszállt és a mezõny után
eredt. Méterrõl-méterre küzdötte le a távolságot � példát
mutatva a kitartásról. A Slezsák � Hamar páros pedig utca-
hossznyi vezetés után egy � a hajó orrára akadó víz alatt úszó
fûcsomó miatt érkezett be centiméterekkel lemaradva a
második helyre. Kis csapatunk ismét bebizonyította, hogy
méltó a támogatásokra, a befektetett munka megtérült. Az
edzõk � Sinkó László, Jánosházi Imre és a téli felkészítést
segítõ Wagner László � továbbra is kemény edzésmenetet
diktálnak a versenyzõknek, hiszen a síkvízi versenyek még a
gyermekek elõtt állnak.

SPORT

Név Futam Táv
ARANY

1. Kása Máté-Kemencei 
Viktor K-2 serdülõ VI. korcs. 15 km

2. Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 10 km
3 Hamar Miklós K-1 ifi VII. korcs. 21 km
4. Havas Eszter K-1 kölyök III. korcs. 10 km
5. Várnai Zoltán Soma
�  Stenczli Ferenc /Szob/ K-2 ifi 21 km

EZÜST
1. Kulifai Tamás K-1 kölyök  IV. korcs 10 km
2. Slezsák István � 

Hamar Péter K-2 kölyök III. korcs. 10 km
3. Kása Máté K-1 serdülõ VI. korcs 15 km
4. Havas Tibor � Abronics K-2 masters (30-39)

Ödön /Zoltek/ 10 km

BRONZ
1. Várnai Zoltán Soma K-1 ifi korcsoport 21 km
2. Apró Richárd MK-2 gyermek I. korcs.
�  Csákány Tamás 5 km

PONTSZERZÕ
5. hely � Pélyi Dávid K-1 kölyök  IV. korcs. 10 km
6. hely � Hamar Miklós � 
Kubina Ádám /KSI/ K-2 ifi korcsoport 21 km
6. hely � Kemencei Viktor K-1 serdülõ VI 15 km
6. hely � Oláh Levente � 
Soós Márton MK-2 gyermek II. 5 km
9. hely � Sófalvi Sarolta 
� Cseh Orsolya K-2 ifi korcsoport 21 km
9. hely � Horváth Zsuzsanna MK-1 gyermek II. 5 km

Nemrégen tartották Gödön a Madarak és Fák Napját. Szép
dolog a természet e nagy értékeit ilyen becsben tartani, hogy
még ünnepséget is rendezünk értük. Ezen a napon a felnõttek,
de fõleg a gyerekek számára tartott nívós programok kereté-
ben hívják fel a figyelmet e felbecsülhetetlen természetei ér-
tékekre és megóvásuk fontosságára. Miközben erre tanítjuk
az ifjúságot,  sajnos politikai rendszertõl és városvezetéstõl
függetlenül gyérülnek a fák, visszaszorulnak a rétek, legelõk.
A �városiasodás", netán a  civilizáció jegyében dózerként ta-
rolnak a természet világában. Fák ítéltetnek kivágásra, me-
zõk, rétek tûnnek el. A termálfürdõ nagymedencéjébõl kite-
kintve szinte karnyújtásnyira rátelepednek az épülõ házak a
fürdõre, eleve kizárva a bõvizû forrás adta strandbõvítés lehe-
tõségét. Már csak attól félek, hogy a strandot övezõ szép
(igaz lomokkal szennyezett) erdõt is valamilyen címen fel-
számolják és jó pénzért ott is házak épülnek, eltüntetve a für-
dõnek oly szép környezetet nyújtó hangulat varázsát. 

A Köztársaság utca folytatásában a Duna-parton házak
épülnek, a vadregényes tájon halálos sebet ejtve. Szörnyû
látvány amint az õshonos part-menti fák árnyékában beton-
és téglahalmok virítanak. Most már csak attól rettegek, mi-
kor kerül sorra a part fáinak további kivágása, városunk va-
rázsát jelentõs vadregényes Duna-part végzetes letarolása.
A fák � persze hivatalosan megmagyarázott okok alapján -
lassanként gyérülnek, a rajtuk élõ, megpihenõ madarak más
fákra szállnak át, amíg még van hová�S ha így haladunk
tovább, akkor nem ünnepelni, hanem gyászolni fogjuk a
madarakat és a fákat.                             Dr. Kölcsei Tamás

Hová tûnnek a fák
és madarak?

Szárazelemek gyûjtése
Használt szárazelemek gyûjtésére szolgáló mûanyag do-
bozok az alábbi helyeken találhatóak Göd területén:

Alsógödön a József Attila Mûvelõdési Házban, a �Kastély"
Óvodában (Béke u.), Huzella Tivadar Általános Iskolában,
Felsõgödön a Településellátó Szervezetnél (Duna u. 5.),  a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál (Kálmán u., I.) az
óvodában (Lenkey u.), az Ady Klubban (Kálmán u.), a Németh
László Általános Iskolában, valamint a polgármesteri hivatallal
szemközti Gazdaboltban (Fakusz Bt.). Kérjük, hogy keressék a
jellegzetes, piros tetejû fekete mûanyag dobozokat és a környe-
zetet rendkívüli módon károsító használt szárazelemeket ne a
kukába, hanem ide dobják! A dobozokat rendszeresen ürítjük és
tartalmát megfelelõ helyre szállítjuk. Köszönjük Nagy László
alsógödi lakosnak az anyagi hozzájárulást és a szervezési mun-
kát, a Településellátó Szervezetnek pedig az újabb dobozok
megvásárlását. Gyermekjátékokba, walkman-be és más, gyak-
ran használt eszközök mûködtetéséhez szárazelem helyett java-
soljuk az akkumulátorokat, amelyek akár 1000-szer is újratölt-
hetõek, így hosszú távon kifizetõdõek és a környezetet is kímé-
lik. Az újratölthetõ akkumulátorokról � amelyek Gödön is több
helyen megvásárolhatóak � bõvebb ismertetõ olvasható az aláb-
bi Internet-címen: http://www.fve.gau.hu/magyarul/kornyezet/

Bódiné Rábai Zita környezetvédelmi bizottság
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Szép volt lányok!

A Gödi SE NB 1/B-s nõi kézilabdacsapata elérte eddigi leg-
nagyobb sikerét. A 2002/2003-as szezonban a negyedik he-
lyen végzett a csapat. A Szeghalom elleni utolsó gyõztes hazai
mérkõzés végén a Bosch Bt. különdíjakat adott át: az NB 1/B
keleti csoportjának gólkirálynõje díjat Gyetván Krisztina kap-
ta, a legjobb kapus Megyes Ildikó lett, a legjobb szurkolók dí-
ját Juhász László és Hutter György kapták. A csapat kimagas-
ló szereplésében nagy szerepe volt Schütt István szakosztály-
vezetõnek és Nyári József edzõnek, akik igazi csapatot for-
máltak. A jó szerepléshez technikai és anyagi segítséggel já-
rultak hozzá szponzoraink: Göd Város Önkormányzata, Bosch
Bt., Excavation Kft., Gender-Coop Kft., Haga-Build Pool Kft.

Nagyon köszönjük Sándor István polgármester úrnak és
Pinczehelyi Tamás alpolgármester úrnak a segítségét, akik
nyugdíjas szurkolóinknak biztosították hazai mérkõzéseken az
ingyenes buszt. Végezetül megköszönjük szurkolóinknak a
buzdítást, akik az NB 1/B-ben legjobban és legsportszerûbben
biztatták a csapatot. Büszkék vagyunk lányok, hogy az ország
nagyvárosaiban méltán képviseltétek Göd városát.

Csapattagok: (képen balról jobbra): Megyes Ildikó,
Krivokapics Natasa, Tóth Eszter, Birkás Anikó, Halmai Gab-
riella, Gyetván Krisztina, Juhász Zsuzsanna, Nagy Adrienn,
Békési Melinda, Mohácsi Edina, Homoki Mónika, Füsi Kata-
lin, Szénási Orsolya. Edzõ: Nyári József, szakosztályvezetõ:
Schütt István, Bosch Bt.: Balázsovits János. A képen nem sze-
repel Németh Andrásné és Schüttné Balázsovits Mónika.

Balázsovits János Bosch Bt. 

Csernyi Miklós emlékverseny
Gödön a Huzella Tivadar Általános Iskolában rendezte meg

a 15. Csernyi Miklós emlékversenyt június 7-9. között a Sakk
Szakosztály.  A megjelent negyvenkilenc versenyzõt Antal
György, a Göd csapatvezetõje köszöntötte, majd Solymosi
László, a PSSZ (Pest Megyei Sakk Szövetség) elnöke nyitotta
meg a versenyt. a számítógépes sorsolást Fekete József végez-
te. Június 9-én a PSSZ elnöke átadta a díjakat. Kupát, érmet és
a Pintér � Pongó sakk-könyvet kapták a helyezettek. Pongó
István a helyszínen dedikálta könyvét. Az Iván Kovács László
Emlékverseny október 24-26-áig lesz a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskolában.                                   Antal György Bálint

Új csapattal és új edzõvel
kezdi a felkészülést a gödi

kosárlabdacsapat
Bemutatkozott a Penta Gödi SE NB 1/B férfi kosárlabda-

csapatának új vezetõedzõje, Radovics József a június 5-én tar-
tott sajtótájékoztatón. A hetvenszeres magyar válogatott egy-
kori kosárlabda-játékos jelenleg a magyar ifjúsági válogatott
szövetségi kapitánya. Radovics József elmondta, egy teljesen
új csapatösszetétel várható a következõ idénytõl, s a céljuk,
hogy valódi, látványos és gyors kosárlabdát játszó játékosokat
neveljenek. Mint mondta, nincsen magas szintû kosárlabda
Pest megyében, azonban vannak olyan 18-22 éves tehetségek,
akiket a gödi csapatban ki tudnának nevelni. Ez egy hosszú tá-
vú program, s � ahogy dr. Megyery Csaba, a szakosztály me-

nedzsere el-
mondta �, sze-
retnék, ha ké-
sõbb, a jelenlegi
fiatalabb gödi já-
tékosok közül
többen benne
lennének a csa-
p a t k e r e t b e n .
Vannak tehetsé-
ges játékosok
Gödön is, amit
legutóbb Nyíri
Kristóf bizonyí-
tott egy Belgi-
umban rendezett

tornán, ahol a serdülõ Budapest-válogatott játékosaként a dön-
tõben dobott 28 ponttal jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy vé-
gül megnyerjék a tornát. A mostani kadett- és ifjúsági játéko-
sok azonban még nem állnak olyan szinten, hogy az NB 1-es
csapatban játszanak, de van egy magas cél � a csapatba kerü-
lés �, amiért érdemes küzdeniük.  Dr. Megyery Csaba elmond-
ta még, hogy a jelenlegi önkormányzati támogatást az után-
pótlás nevelésére fordítják, a �nagy" csapatot magánpénzbõl
finanszírozzák, mert arra nem elég a kapott keret. Hozzátette:
�A Huzella iskola terme nem alkalmas NB 1/B-s mérkõzések
lebonyolítására, valószínûleg Vácon fogunk termet bérelni,
ami anyagilag eléggé megterhelõ." Az ígért csarnoképítés
nemcsak az NB 1/B-ben játszó nõi kézilabdacsapatnak, hanem
a férfi kosárlabdacsapatnak is nagyon fontos lenne.          jele

APRÓHIRDETÉS

Dr Megyery Csaba, a kosárlabda-szak-
osztály menedzsere és Radovics József,
az új vezetõedzõ a sajtótájékoztatón

Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú,
tekercselés a Kincsem parkban. Nyitva: 8-17 óráig. Ugyanitt
emeleti üzlethelyiség kiadó.
Eladó vagy bérbeadó 5x4 m-es faház üzlethelyiség az Alkotmány ut-
cában, a Huzella iskola mellett, a 2-es úthoz közel. Érdeklõdni: 06-
30/296-1771
Kémia, biológia tantárgyakból diákok középiskolai elõkészítését, pót-
vizsgára felkészítését és felsõtagozatosok általános korrepetálását vál-l-
alja nyugdíjas középiskolai tanárnõ. Telefon: 27 334-546
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ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAI � JÚNIUS 5-I ÁLLAPOT SZERINT

Pályázat kiírója Pályázat témája Beadási h. i. Pályázat Igényelt Önrész Megítélt
összeállítója támogatás támogatás

Biztonságos Magyarországért Társadalmi bûnmegelôzés 2002.  dec.15. Kármán 3.200.000 800.000 Nem nyertünk
Közalapítvány Kuratóriuma Gábor támogatást

Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Biztonságos 2002.  dec.31. Kármán G. � 1 millió Ft 
Közgyûlése Települése cím megpályázása Szaszovszky O. 1 millió Ft

Pro RenovandaCultura Hagyományteremtõ 2003. ápr. 20 Hamarné 80.000 100.000 Elbírálás alatt
Hungariare Alapítvány Klub éves programja

Nemzeti Kulturális Könyvtárak állomány- 2003. márc. 28 Hamarné 500.000 500.000 Elbírálás alatt
Örökség Minisztériuma gyarapításának támogatása

Nemzeti Kulturális Önkormányzatok érdekelt- 2003. ápr. 20 Hamarné 1.303.000 500.000 Elbírálás alatt
Örökség Minisztériuma ségnövelô, közmûvelôdési

fejlesztô támogatás

Nemzeti Kulturális Könyvtár állomány- 2003. ápr. 23 Sáfrán 280.000 120.000 Elbírálás alatt
Alapprogram gyarapítása Edina

Pályázati kiíró Pályázati téma Leadási hi. Pályázat Megnyerhetô Önrész Ft Elbírálási hi.
készítô támogatás Ft

NKÖM-GYISM Ady klub felújítás 2003.04.14 Kollárné R. Edit 5 416 000 1 600 000 2003.06.15

NKÖM-GYISM Kincsem Müv.Ház építés 2003.04.14 Kollárné R. Edit 200 000 000 50 000 000 2003.06.15

TAH céltámogatás Szennycsatorna V. ütem 2003.04.01 Varga Miklósné 419 815 000 167 926 000 2003.08.15

VICE Szennycsatorna V. ütem 2003.04.14 Molnár Jenô 251 889 000

PEA Termál strand hasznosítás 2003.05.30 EUROKOM Kft. 380 000 000 380 000 000 2003.08.hó

PEA IHM E-Közigazgatás fejlesztés 2003.05.30. Juhász Anita 250 000 000 � 2003.07.31

PHARE útépítés folyamatos Pinczehelyi T. 60 000 000 20 000 000 átf. idô 60 nap

Német L. Á. Isk. Torna-
csarnok építés 2003.05.30. Pinczehelyi T. 28 810 000 10 000 000 2003.08.15

GKM Révlejáró akadálym. 2003.04.14 Molnár Jenô 13 732 500 3 433 125 2003.06.15

Készítés alatt Erdész utca útépítés folyamatos Kollárné R. Edit 20 000 000 29 703 700 elsõ elbír.
08.30-ig hi. 07.hó

Javaslat Játszótér létesítés Javasolt
Javasolt helyek önrész

GYISM Erdész u, Bozóky tér, alsói 2003.06.20.
strand, BM üdülô Kollárné R. Edit 5 000 000 5 000 000 2003.07.30

ALAPÍTVÁNY A BALESETMENTES 
KÖZLEKEDÉSÉRT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A fent említett alapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.
évi CLVI. tv. 26. §. c./4. 14. 15. pontjaiban foglalt tevékenysége
alapján 1998. december 9-tõl kiemelkedõen közhasznú szervezet-
nek minõsül.
Számviteli beszámoló: 
� 2002 január elsõ napján számlánkon 3.625.187- Ft, míg házi
pénztárunkban 0.- Ft volt található
� A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából számlánkra
210.931.-Ft-ot utalt az APEH
� Támogatóink (+banki kamat) révén az év során készpénzben
10.748.188.-Ft került a számlánkra
� Bankunk kezelési költségként 28.021.-Ft-ot számolt fel
� Gépjármû biztosításra  212.309.-Ft-ot fordítottunk
� Gépjármûveink javítására, anyagköltséggel együtt  1.578.225.-Ft-ot
költöttünk
� Irodaszerre 3.695.-Ft-ot, nyomtatványra  4.335.-Ft-ot fordítottunk
� Postaköltségünk a fiókbérlettel együtt 6.516.-Ft-ot tett ki
� Hirdetésre 40.000.-Ft-ot, oktatásra 69.882 .-Ft-ot fordítottunk
� Eszközjavításra, karbantartásra  109.520.-Ft-ot fordítottunk
� A 7 db rádiótelefon évi mûködtetésére 479.083.-Ft-ot fordítottunk
� Eszközbeszerzésre fordítottunk  2.066.635.-Ft-ot

� Üzemanyagot 1.037.721.-Ft-ért vásároltunk
� Gyermekek nyári közlekedési táborozására 100.000.- Ft-ot költöttünk
� Tagdíjat, a Bûnmegelõzõk Országos Szövetségének 5.900.-Ft ér-
tékben fizettünk
� Polgári szolgálatosunk érdekében 44.040.-Ft-ot használtunk fel
� A gyermek baleset- és bûnmegelõzési park építésére 5.052.059.-
Ft-ot fordítottunk
A költségvetési támogatás felhasználása: nem kaptunk a központi
költségvetéstõl támogatást
Alapítványunk 2002-ben a Pest Megyei Önkormányzattól, valamint
a helyi önkormányzatoktól kapott 1.375.000.-Ft-ból az iskolai köz-
lekedési kluboknak (szakköröknek) biztosított eszközöket, vala-
mint a fennmaradó részt a fõ beruházásra, a Regionális Gyermek
Baleset- és Bûnmegelõzési Park építésére fordította
A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege: az alapítvány vezetõ tisztségviselõi, kurató-
riumának tagjai a korábbi évekhez hasonlóan semmilyen értékben
nem kaptak és nem is igényeltek juttatást. 
Az alapítvány tevékenysége az alapító okiratban foglaltaknak meg-
felelõen alakult 2002-ben is. Tevékenységeink közül továbbra is a
Regionális Gyermek Baleset- és Bûnmegelõzési Park építését tart-
juk elsõdleges feladatunknak.
Göd, 2003. május 21.                            Dalnoki György sk elnök
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MEGNYÍLT
NYUGATI TEHERAUTÓ

ALKATRÉSZ BOLT
MAN, STEYR, MERCEDES, DAF,

IVECO, VOLVO, SCANIA, RENAULT
típusokhoz és pótkocsiaikhoz

árusítunk alkatrészeket.
Címünk: 2600 Vác, Deákvári Fasor 6.

Telefon & fax: 06 27 301-388
Mobil: 06 30 260-7242, 06 30 945-7976

Ifj. VARSÁNYI MIKLÓS
TV-, Video-, Hi-Fi javítás

2132 Göd, Ady E. út 49.
Tel.: 06 (30) 278-8195

24-féle kenyérrel és közel
100-féle egyéb sütõipari 
termékkel várjuk kedves 

vásárlóinkat!
LÁSZLÓ PÉKSÉG Kft.

Felsõgöd, Terv u. 47.
Telefon: 06 27 337-481

Helyszíni árusítás vasárnaptól péntekig!
Nyitva 17.00-22.00-ig

Eladó 6 fiókos 240 l Lehel mélyhûtõgép, ára 30 000 Ft. Mûködés köz-
ben megtekinthetõ. Ugyanott hétvégére takarítónõt keresek. Telefon:
336-332
Pedagógus a nyári szünetben gyermekfelügyeletet, korrepetálást, pót-
vizsgára felkészítést vállal 1-5 osztályos tanulóknak. Telefon: 334-269
Lakatost keresek ívhegesztési gyakorlattal, eseti munkára. Tel: (27)
337-728, mobil: 06 30 9427-437
Matematika, fizika, kémia korrepetálás, pótvizsgára felkészítés. Tel:
06 (70) 255-9408
Használt jó minõségû babaruhák � fiúnak, lánynak �, valamint eme-
letes ágy, kiságy, bébikomp eladó. Tel.: 27 333-659, 30 241-9252
Gödön idõs néninél albérletet keres szeptembertõl fõiskolás lány (egy
szobát fürdõszoba használattal). Tel: 06 20 314-6986, 06 76 321-143

APRÓHIRDETÉS

MINDENNEMÛ ÉPÍTÕANYAGOK,
TÜZELÕ ÉS EGYÉB ANYAGOK
Fuvarozás 1-20 tonnáig, önrakodós

gépkocsival is! 2132 Göd, Duna út 20.
Telefon: 06/30 9497-921, 06/30 9338-554

06/27 345-065, 06/20 9725-290
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Régiséggyûjtõ vásárolna
antik, régi bútort, festményt, órát, 

lakberendezési tárgyat és bármilyen
más antik tárgyat gyûjteménye
bõvítésére. (Hibás, sérült 

darabok is szóba jöhetnek).
Telefon: 06-20-9357068

Szívéhez nõtt, régi, romos
bútorait ne dobja ki!!!

Komódok, smizettek, 
székek, asztalok, 

képkeretek teljeskörû 
felújítását vállalom.

Ingyenes helyszíni felmérés!

LÁZÁR ATTILA
stílfaszobrász-restaurátor
Dunakeszi, Fenyõ lakópark, Tel: 06 20 9186-516

ÉP LAK 99 Gyártó Szerelô és Szolgáltató Bt

Ajtók, ablakok, kerítések, kapuk, korlátok,
lépcsôk, tetôszerkezetek, biztonsági rácsok,

zártszelvények, csövek nagyívû hajlítása,
és mindenféle vasszerkezetek gyártása,

helyszíni szerelése és karbantartása.

Helyszíni felmérés, tanácsadás, gyártás
és felszerelés

Mûhelycím: Régi TSZ udvar
Vályi Rudolf 06-20-9-725-645, 06-27-331-254

A HERRIOT STÚDIÓ EZEN A NYÁRON INTENZÍV ÉS
FÉLINTENZÍV NYELVTANFOLYAMOKAT INDÍT:

ANGOL Alsógödön a József Attila Mûvelõdési Házban,
NÉMET és SPANYOL Felsõgödön az Ady Klubban

Beiratkozás (az elsõ részlet befizetése) és szintfelmérés:
Alsógödön: július 17. csütörtök 17-19h, aug. 15. péntek
10-13h
Felsõgödön: július 5., aug. 2. és 16. szombat 10-13h

INTENZÍV TANFOLYAMOK ANGOLBÓL:
40 órás tanfolyamok (két hét, napi 4 óra délelõtt ½ 9-tõl  ¾
12 �ig), áruk: 20.000 Ft
� Alapfokú nyelvvizsga-elõkészítõ augusztus 18-ától 29-éig
� Középfokú nyelvvizsga-elõkészítõ augusztus 4-étõl
15-éig vagy augusztus 18-ától 29-éig 30 órás tanfolyamok:
(két hét, napi 3 óra délelõtt ½ 9-tõl  11 �ig), áruk: 15.000 Ft
� Kommunikatív angol felnõtteknek július 21-étõl
augusztus 1-jéig, Alsógöd
� Haladó angol gyerekeknek július 21-étõl augusztus 1-
jéig vagy augusztus 4-étõl 15-éig
Egyidõben zajló tanfolyamainkat családoknak is ajánljuk!

FÉLINTENZÍV TANFOLYAMOK NÉMETBÕL ÉS SPA-
NYOLBÓL: 30 órás tanfolyamok: három hét, heti 10 óra:
hétfõn 4 ( ½ 9-tõl ¾ 12-ig), szerdán és pénteken 3-3 ( ½ 9-
tõl 11-ig) Áruk: 15.000 Ft.
� Német kezdõ augusztus 4-étõl 23-áig 
� Spanyol kezdõ július 14-étõl augusztus 1-jéig.

A tandíj a tananyag árát tartalmazza. �Régi diák"
-kedvezmény: 10 %! Családi kedvezmény: 5 %!

További kérdéseire telefonon válaszolunk: 
27-337520 és 20-5785190

GÖD dunaparti részén, ÚJ ÉPÍTÉSÛ (2003), 100
m2-s három szobás nappalis, kettõ fürdõszobás,
fedett nagyteraszos családi ház, 550 m2-s telekkel
eladó. 

Irányár:
28,5 M ft
Tel/fax: 

(27) 337-476,
(30) 9817-543 

� Könyvek, Nyomtatványok,
� Papír-írószer, Ajándék,

� Bizsuk, Bõráru,
� Fénymásolás!

FELSÕGÖDÖN az Ady E. u. 7/a (a labdagyár
mellett, a fodrászat udvarában)

Telefon: 06/30 906-8034
Nyitva: H-P 9-17-ig, Szombat 9-12-ig

TTTTUUUUDDDDJJJJAAAA    MMMMÁÁÁÁRRRR????

MMAACCKKÓÓJJÁÁTTSSZZÓÓ  
GGYYEERRMMEEKKFFEELLÜÜGGYYEELLEETT

Óvónõi képesítéssel
családias környezetben
csak erre a célra kialakí-
tott szobában gyermek-
felügyeletet vállalunk!

Vállalunk nyári táboroztatást
Forduljon hozzánk bizalommal!

MACKÓJÁTSZÓ GÖD-ALSÓ, Nemeskéri út 32/b. 
Tel.: 27 332-198, 06 30 541-3368, 06 30 560-5406
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GÖDI ÁMBITUS
KFT

ÉPÍTÕANYAG- ÉS
VASTELEP

2131 Göd, Pesti út 174. (A faiskola mögött)
Telefon: (27) 336-247, fax: (27) 532-500
Nyitva: hétfôtôl péntekig: 7.30-17.00-ig

szombaton: 7.30-13.00-ig

LISTAÁR 
� 25-30 %

engedménnyel 
a készlet erejéig!

� Bádogos termékek széles választéka
pl. 4 m-es ereszcsatorna 1070 Ft/db
� Vasanyagok, hõ- és vízszigetelõk
kedvezõ áron

AUGUSZTUS 20-ig
HOMLOKZATI

HÕSZIGETELÕK
VAKOLATOK

AKCIÓS ÁRON!

Göd, Pesti út 82/a. 
Tel.: 06 (27) 531-005, fax: (27) 531-007

� Szerszámok
� Faáruk
� Csavaráru
� Vetõmag
� Kerti szerszám
� permetszer

mûtrágya
� Bádogos 

termékek

Kölcsönzés
utánfutó � létra � betonkeverõ
Növényvédelmi szaktanácsadás,

telefonon keresztül: 30 853-3178

FAKUSZ H.B BT.
Nyitva tartás: Hétfõtõl�péntekig:

7-17 óráig, Szombaton: 7-14 óráig.

BARKÁCS-, GAZDA-
ÉS FESTÉKBOLTMÁRKAKERESKEDÉS

Erdélyi Miklós
autószerelõ mester

2132 GÖD-FELSÕ 
Kacsóh Pongrác u. 4.

Tel: 06 27 330-524, 06 20 9982-177

Számítógépes 
hibakódolvasás

és javítás

Éva virágüzlet
Vállaljuk alkalmi és menyasszonyi 

csokrok, sírcsokrok, koszorúk készítését,
rendelésre is.

Cím: Göd, Új köztemetõ, Nemeskéri út
Tel: 06/20-918-5789, este: 06/27-332-143

Kaphatók dísznövények, palánták, vágott és cserepes
virágok, ajándéktárgyak. 

Nyitva: kedd-péntek: 9-17, sz, v: 9-16
Hétfõ szünnap.

Bázis telephely: Dunakeszi, Rákóczi út 137. Tel.: 27/540-525,
Tel/fax: 27/540-526, Mobil: 30/924-3106

e-mail: neutobt@westel900.net        www.neuto.hu

Telephelyeinken megtalál mindent, ami a házépítéshez 
szükséges, és az ehhez kapcsolódó összes szolgáltatást:

� Sávalapásás, pincetömb kiemelés, épületbontás, tereprendezés
� Konténeres sittszállítás, sóder, homok-, föld szállítás

� Raklapos áru, gerenda szállítás darus autókkal
� Revco bel- és kültéri falfesték,

vakolat, mini gránit lábazati
díszítõ vakolat színkeverés

� Tervrajz alapján anyagkimutatás 
készítése

Építõanyag értékesítés - szállítás
Konténeres sitt-, szemét szállítás

Gépi földmunkák

MEGNYÍLT 2. telephelyünk, melynek címe: 
Dunakeszi, Kárpát u. � Széchenyi u. sarok (Frédikevill

mellett) Tel/fax: 27/342-738, Mobil: 06 30/230-8246

NYITVA: H-P: 7-17,
SZ: 7-13-IG

30NF+GT YTONG TÉGLA
Isover szigetelõ anyagok,

LB Knauf Bázis és Garancia
csemperagasztók
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Kisgépszerviz gépköl-
csönzõ, benzinmotoros
gépek javítása, villany-

motor tekercselés
Mobil: 06-30/951-9502

Üzlet: az Autópihenõnél 
Telefon/fax: 06-27/337-624

Nyitva: hétfõ-péntek: 7-17,
Szombat: 9-13

www.ingatlancenter.com

Ingatlanközvetítés-
értékelés

Építési, korszerûsítési,felújítási,vásárlási
hitelek, elõzetes hitelbírálat

Generali Biztosítások
Tel: 06-30-9319-609
Tel./Fax:27-331-499
Göd, Pesti út 112

Szénási Vaskapu Ipari Kft.
2131 Göd, Nemeskéri u. 33. 

Telefon: (27) 532-300,
Fax: (27) 532-301. Tel.: (30) 950-9638, (20) 952-6939

Lakatos munkák: kerítések, kapuk, korlátok, 
lépcsõk, aluredõny, garázsajtók, villanyszerelés

Cégünk megtervezi és kivitelezi családi házának, 
lakásának, üzlethelyiségének, nyaralójának, stb. 

elektronikus betörésvédelmét.
Teljeskörû MABISZ tanúsítvány.
Cégünkrõl referenciát kérhet a
BRFK Tanácsadó Szolgálattól,
(Bp, V. Belgrád rakpart 13.)

Ingyenes felmérés, árajánlat adás
Távfelügyeletre csatlakozás. 
Riasztás a saját GSM telefonjára

3 ÉVES TELJES
KÖRÛ GARANCIA!

*
*

*
*
*

A rendszer kiépítése után az Önnek legkedvezõbb (kedvezményes)
BIZTOSÍTÁSI lehetõséget tudjuk ajánlani, melyre a helyszínen

megkötjük Önnel a szerzõdést.
Várjuk megkeresését a következõ telefonszámokon:

06 (27) 363-776, vagy 06 (20) 944-3838

AKCIÓ

Cicadarling 400g konzerv: 125 Ft
Champion 1000g konzerv: 179 Ft
Darling kutyatáp: 199 Ft
Edel cat, 100g: 89 Ft,
Mancs szalámi, 1 kg: 183 Ft
Macskakonzerv, 400g: 95 Ft
Száraztészta: 50 Ft/kg-tól
Libaszárny: 119 Ft
Csirkefarhát: 129 Ft
Pulykafarhát: 75-85 Ft

MINDEN NAP 1 TERMÉK NAGYKER 
ÁRON KAPHATÓ!

Üzletünkben kutya, cica, madár és rágcsáló  ele-
ség és felszerelés kapható. Akciónk a készlet

erejéig érvényes.

ALEX ÁLLATELEDEL
Göd, Kossuth tér 2.

(az alsógödi postával szemben)
Nyitva: H-P: 8-18, Sz.: 8-13.

Angol tanítás Gödön
Amerikában élt testvérpár 

fél/intenzív oktatást vállal július,
augusztusban általános és 
középiskolások számára.

Nemzetközi nyelvvizsga: 1500 Ft/óra
Kommunikáció/alapfok: 1000 Ft/óra

Érdeklõdni: 06 20 9721-714

Legyen saját anyagbeszerzõje!

Víz � Gáz � Fûtés szerelési
anyagok beszerzése

kedvezõ áron!

LEG-SZER BT.
Mobil: 06 20 9394-102

Darling konzerv 1200g: 242 Ft!!!
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SZÁMÍTÓGÉPES 
AUTÓDIAGNOSZTIKA

Szinte minden típuson:
� hibakiolvasás-törlés (motor, ABS, airbag, stb)
� szervizesedékesség jelzõ nullázása, � tesztelés

� kulcsok és távirányítók programozása
Gyors, helyszíni kiszállás, szerelõknek,

autókereskedõknek kedvezmény!
Tel:. 06-20- 464-2230 vagy 06-70-317-4129

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
nyílt Göd, Pesti út 112 szám alatt!

Alacsony árakkal, folyamatos akciókkal
várunk minden kedves érdeklõdõt

Nyitvatartás: H-P 7.00�17.00 Szo 8.00-13.00
GÖDVILL BT. 2131 Göd, Pesti út 112.
Tel/fax: 27 331-071, 06 309 963-973

Betanított dolgozó (300 fõ)
Min. 8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezõknek,
Ajánlatunk:

Megszakítás nélküli munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Betanított jellegû munkavégzés kb. 90�120
ezer Ft bruttó havi fizetéssel,
Ingyenes Samsung buszjárat; Göd-Felsõ Vas-
útállomás, 7.30-kor.
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség.
A betanított dolgozóknak a felvételik 2003 júni-
usában kezdõdnek, augusztusi kezdéssel!

Technikus (50 fõ)
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140�170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
Ingyenes Samsung buszjárat; Göd-Felsõ Vas-
útállomás, 7.30-kor.
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség. 
Külföldi betanulási lehetõség!
Szakmai gyakorlat elõnyt jelent!
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

A Samsung SDI gödi gyára megkezdte második csarnokának építé-
sét, ahol 28" és 32"-os színes televízió -képcsöveket fog gyártani,
csúcstechnológiát képviselõ, automatizált gépsorok segítségével.

Terveink megvalósításához keressük leendõ munkatársainkat az alábbi pozíciókba:

JELENTKEZZEN MINÉL ELÕBB !!!
További információ és jelentkezés: hétfõtõl péntekig 8 és 12 óra között a 27-530-714-es vagy 27-530-
719-es telefonszámokon, a 2131 Göd-Újtelep, Pf. 53-as postacímen, illetve személyesen a Göd-
újtelepi gyárban, Garaba Józsefnél, a személyzeti osztályon.

SDIHU

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

KLÍMA

06 30/992-7692

� mono split, multi split
� hõszivattyús készülékek telepítése,

szerelése, karbantartása rövid
határidõvel! GARANCIÁVAL!

Henrik-Klíma Bt. Göd, Nemeskéri u. 9.

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
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Göd város polgárainak
és önkormányzatának lapja

Kiadó:
Göd Város Önkormányzata

Kiadásért felelõs személy:
Pinczehelyi Tamás alpolgármester

Fõszerkesztõ: 
Gombosné Kovács Zsuzsa

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5. 
Tel./fax: (27) 346-919
viziostudio@wap.hu

Fotók: VÍZIÓ STÚDIÓ
Tervezõ szerkesztõ, DTP:

Rácz Ervin
Nyomás: 

Royal Press Hungary
2131 Göd, Pesti út 14. 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Gombos András

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5.
Tel/fax: (27) 346-919  

Telefonhívásra felkeressük hirdetõinket!

Gödi Körkép

Minden névvel aláírt írásért
a szerzõje felel. 

A kéziratok rövidítésének
jogát fenntartjuk! 

A szerkesztõségbe érkezett
anyagokat nem õrizzük meg!

ISSN 0865-5820 

� konténeres
sittszállítás, 

� sóder, homok
fuvarozás.
Rendelés-

felvétel
telefonon 

szombaton és
vasárnap is.

2120 Dunakeszi,
Szent István u. 1.

27 341-497
27 341-789

VÁLLALKOZÁSI KFT.

�Köves Bt.��Köves Bt.�
Sírkõ- és épület-

mûköves munkák,
márvány, gránit

síremlékek, fedkövek,
párkányok, lépcsõk
és baluszter korlát

készítése 
Lakatos Kálmán
Mûhelycím: régi TSZ udvar

Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: 06-20-9413-977

Lakás: Göd, Hétvezér u. 6.
Tel: 06-27-331-636 17 órától

ADJON MAGÁNAK 
HETI 1 ÓRA AKTÍV

PIHENÉST

Váczi Pál László gyógymasszôr
� Stresszoldás, 1 órás relaxáló egész 

testmasszázs keretében
� A mozgás szervrendszer problémáinak

enyhítése, kezelése
Kérésére saját otthonában is.

Idôpont egyeztetés és információ: 06 30/211-84-27

Zöldkártya! Mûszaki vizsgáztatás!
Teher és személyautó javítás és

autóvillamosság
Max Trans Autójavító - Göd

Nemeskéri K. M. u. 33.
Papp István autószerelõ mester

Munkahely: 06-27-345-187
Lakás: 2132 Göd, Szõdi út 5.

Tel.: 06-27-337-757, Mob: 06-20-9273-405
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1. sz. telep: 2132 Göd, Pesti út 131.
Tel.: 27/336-716, 27/336-718

2. sz. telep: 2626 Nagymaros, 
Váci út 58. 

Tel.: 27/354-699, 27/354-204

FALAZÓELEMEK

KÉMÉNYEK

VAKOLATOK

TETÕRENDSZER

FALAZÓELEMEK

HÕSZIGETELÕK

ÜVEGGYAPOT NYÍLÁSZÁRÓKTETÕSÍK ABLAKOK

GIPSZKARTONOK VAKOLATOK

BITUM. LEMEZEK

TETÕRENDSZER RAGASZTÓK

TETÕRENDSZER

A következõ szám lapzártája 2003 július 21-én (hétfõn), az újság megjelenése július 31-én (csütörtökön) lesz.
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