
Tizedik évét zárta idén a Gödi
Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor,
melynek záró akkordja július 18-án a
mûvelõdési ház szervezésében megren-
dezésre került Nyár Esti Utcabál keretei
között zajlott. A �képzõmûvészet gyer-
mekszemmel" címû kiállítást azoknak a
gyermekeknek a munkáiból válogatták
össze a szervezõk, akik a táborban részt
vettek. Mint azt a képzõmûvészeti alkotó-
tábor vezetõje, Prókai Gábor mûvészettör-
ténész elmondta, összevetve a korábbi
évek tapasztalatával, az idei évben rendkí-
vül nívós és gazdag alkotások reprezentál-
ják azt a munkát, amelyet az a közel száz
gyerek végzett, aki a táborozást választot-

ta nyári elfoglaltságnak. Immár tizedik éve
minden alkalommal más-más tematika kö-
ré szervezik a programot, idén Mátyás ko-
ra, a magyar reneszánsz volt a téma, ame-
lyet minden csoport, a keramikusok, a raj-
zosok, a kis kézmûvesek, a szobrászok, a
textilesek és a tûzzománcosok is feldol-
goztak, ki-ki saját érdeklõdésének és kép-
zeletének megfelelõen. Prókai Gábor sze-
rint az idei alkotások azért is voltak olyan
gazdagok, mert a gyermekeknek már vol-
tak korábbi iskolai tapasztalataik errõl a
korról, így a tudásukra már építkezni tud-
tak a táborban. �Ezért könnyebb volt a ta-
nároknak is rátenni egy újabb, gazdagabb
réteget a már meglévõ tudásra, és egy
olyan megközelítési tapasztalatot adni,
hogy a saját munkáján keresztül tud ebbe a
korba jobban belebújni, megismerni, fog-
lalkozni vele".  Minden egyes osztályban
külön, izgalmas, közös feladatot is vállal-
tak, például a rajzosok az igazmondó ju-
hász meséjét illusztrálták, egy-egy jelene-
tet választva és azt megrajzolva. A zomán-
cosok ugyancsak egy mesét bontottak föl
annyi részre, ahányan voltak és egy tûzzo-
mánc-kompozícióban foglalták össze kö-
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X. Gödi Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata szeretettel várja Göd

Város Lakosságát az ünnep tiszteletére megrende-
zésre kerülõ Szent István napi programsorozatra

2003 augusztus 20-án szerdán 
a Feneketlen-tónál

Programok:
Egész nap � 10 órától: Kirakodóvásár - vattacukor, pattogatott kukorica,
kürtös kalács, lufi, szõttesek, játékok. Ugrálóvár - a gyermekek ingyen
használhatják. Meleg étel, hideg ital - a Belga Sörház jóvoltából
10 � 15 óráig: Játszóház - a József Attila Mûvelõdési Ház munkatársai
vezetésével.
14 órától: Mûvészeti csoportok fellépése. - A Csomádi Dalkör, kíséri a
Fuszulyka Zenekar. Vezetõje: Beckerné Szalay Eszter. - Röcögõ Néptánc-
csoport, Karánsebessy Balázs és Czinóber Klára mûsora
15.30 órától: Jimi Hendrix memorial koncert
17.30 órától: Felkai Jam koncert
20.45 órától: Városi Díszünnepség - Szent István napja alkalmából

Az új kenyér megáldása
� a szertartásban a római katolikus, a református és az evangélikus  egy-
ház képviselõi vesznek részt.

Polgármester ünnepi köszöntõje
A mûsorban közremûködik Göd Város Vegyeskara
Kb. 22 órától: Tüzijáték, Kb. 22.30-tól 02 óráig: A Scarabeus Együttes
utcabálja

A programok látogatása ingyenes! (A mûsorváltozás jogát fenntartjuk)

Spanyol lányok segítettek
a TOPhÁZ-ban

Mátyás kora elevenedett meg a jubi-
leum évében



2 2003. augusztusGödi Körkép
zös munkájukat. A táborozók
munkáját ismert képzõmûvé-
szek segítették. A rajz és a fes-
tészet szakot Garami Mária ve-
zette, a keramikusokat Vénin-
ger Margit, a tûzzománcosokat
Majoros Klára, a textileseket
Farkas Éva, a szobrászokat,
agyagformálókat pedig Sándor
János. A legkisebbekkel Csiki
Lóránt és Sári Adél foglalko-
zott, akiknek segítségével a
gyermekek olyan kézmûves
technikákat sajátítottak el, amik
a nagyoknak is becsületére vál-

nának. Idén például a nemezelésen túl a papírmerítéssel is fog-
lalkoztak. Prókai Gábor nagyon örül annak, hogy a mûvelõdé-
si központ hagyományt teremtett azzal, hogy egy évtizede
minden évben megszervezi a tábort, és a hatása is egyre in-
kább érzõdik. 

Droppán Györgyi, a József Attila Mûvelõdési Ház igazga-
tója ízelítõt adott a jövõ évi táborról, aminek a szervezését már
februárban elkezdik. Elmondta, hogy jövõre bõvülni fog a tá-
bor a népmûvészeti ággal, ahol lesz néptánc, népi kézmûves
csoport, fafaragás és bõrözés. A központi téma pedig a magyar
népmûvészet lesz, így a rajzosok például a népmûvészet mo-
tívumait, a keramikusok a népi fazekasságot ismerhetik meg.
A tábor szervezéséhez szükséges anyagi feltételeket idén az
önkormányzat bizottságai, a Nemzeti Kulturális Alapprogram
és a helyi vállalkozók segítették.                 Gombos András

Prókai Gábor, a tábor mû-
vészeti vezetõje

1994 tavaszán kerestem meg a József Attila
Mûvelõdési Ház akkori vezetõjét egy bejárós
rendszerû alkotótábor indításának ötletével. A
kedvezõ fogadtatás nyomán Szabó Imréné
Zsuzsa remek szervezésében, az iskolaév befe-
jezése utáni két héten tartottuk az elsõ alkotó-
tábort. Garami Mária nagymarosi rajztanár
személyében találtam meg azt a hasonlóan
gondolkodó kollégát, aki fontosnak tartja és
mindent megtesz az ifjúság mûvészeti nevelé-
séért. A tizenöt fõs létszámú alkotótábor prog-
ramja délelõtt kerámiakészítés, délután rajz
volt. A gyermekek alkotásaiból a tábor végén
kiállítást rendeztünk. Az alkotótábor idõtarta-
ma alatt megnyilvánuló érdeklõdés szükséges-
sé tette a tábor bõvítését. Így, a második alko-
tótábor kibõvítve, négy szakon indult  a következõ nyáron: rajz,
kerámia, textil és tûzzománc. A tábor létszáma ötvenhét fõ. A tex-
tilesek tanára Farkas Éva dunakeszi gobelintervezõ iparmûvész,
a tûzzománcosoké Czadró Katalin gödi rajztanár volt. A majd
négyszeresére növekedett létszám igazolta, hogy nagy az igény
az alkotótáborra. A gyermekek nem elszakítva családjuktól, bejá-

rós formában, kevesebb anyagi ráfordítással
tölthetik hasznosan  a nyári szünidõt. 

A harmadik alkotótábor szobrász szakkal
bõvült. Lengyel István dunakeszi szobrász-
mûvész vállalta a szobrászok tanítását. A
tûzzománc szakon Szendrei Judit budapesti
tûzzománc mûvész lett a tanár. A létszám öt-
vennyolc fõ volt. 

A három év tapasztalatából leszûrhetõ
volt, hogy a legkisebbek részérõl jelentkezõ
igény valamiféle célirányos megoldást tesz
szükségessé. Számukra indult a negyedik al-
kalommal a kis kézmûves csoport Csiki Ló-
ránt és Sári Adél gödi kézmûvesek vezetésé-
vel. Ezen csoportban a résztvevõk a kézmû-
vesek sokféle anyagával ismerkedhetnek,

játszanak, mesélnek, kirándulnak. Késõbb ezen ismeretek bir-
tokában választhatnak szakot. Ez a hatodik csoport. Megtölt-
ve így a mûvelõdési házat pincétõl padlásig. A további bõví-
tésnek sajnos a helyhiány szab határt. A negyedik alkotótábor
munkáját, mûvészeti vezetõként Prókai Gábor mûvészettörté-
nész segítette szakmai tanácsaival, elõadásaival. Prókai Gábor
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Véninger Margit keramikus
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1997-tõl a Gödi Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor mûvé-
szeti vezetõje. Az ötödik alkotótábor létszáma hetvenhét fõ
volt. Az ötödik születésnapot a mûvelõdési ház dolgozóinak
jóvoltából tortával ünnepelhettük meg, amibõl jutott a kedves
vendégeknek is. 

A hatodik alkotótábor � és ettõl kezdve minden további
� munkája egy központi téma körül zajlott. Gödi mondák
és legendák megismerése, feldolgozása volt a választott téma.
Ezekhez kapcsolódó helyszíneket látogattunk meg. A hatodik
alkotótábor nyolcvanhat fõs volt. 

A hetedik alkotótábor létszáma százhárom fõ volt. A köz-
ponti témája pedig a szecesszió. 

A nyolcadik alkotótábor kilencvenegy fõs létszámmal indult.
A tábor témaválasztását a Mráv Zsolt vezette gödi ásatás hatá-
rozta meg. Természetesen a római kort választottuk. A résztve-
võk a helyszínen láthatták az ásatást, amirõl Mráv Zsolt régész
mesélt a gyermekeknek. Megnéztük az Aquincumot, ahol Prókai
Gábor tartott érdekes tárlatvezetést. Eb-
ben az évben Majoros Klára váci tanár lett
a tûzzománcosok tanára. 

A kilencedik alkotótábor létszáma
nyolcvanhat fõs létszámmal indult. Köz-
ponti témája egy másik antik mûvészet,
a görög volt. 

A tizedik alkotótábor létszáma kilenc-
vennégy fõ volt. Központi témaként a
magyar reneszánszot választottuk. A zá-
ró, jubileumi kiállítás a szokásostól elté-
rõen hosszabb ideig volt látható, mivel az
évfordulós ünnepség programja késõ es-
tig tartott. A tizedik alkalomhoz méltó,
gazdag, szép ünnepséget rendeztek a mû-
velõdési ház dolgozói. Volt itt reneszánsz
játék Bartha Antal bábmûvész jóvoltából:
a MASZK bábszínház Mátyás királyról
szóló elõadása. Hallhattuk a Póker együt-
test és a Calzoncillos a rayas koncertjét,
késõ este pedig Tátrai Tibor és Szûcs An-
tal Gábor, majd a Scarabeus együttes
szolgáltatta a zenét az utcabálhoz. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a gödi
József Attila Mûvelõdéi Ház munkatársai
fontosnak tartják és immár tizedik alka-

lommal szervezik meg az alkotótábort. Nem kell elutaznia a
gödi gyermeknek, ha valamely mûvészeti ággal szeretne megis-
merkedni. Sõt, idejönnek a környékbeli gyermekek, de akár tá-
volabbról is. A tábor idejére idõzítik a rokonlátogatást azért,
hogy a vendég gyermek is részt vehessen az alkotótáborban.
Remélem így lesz ez az elkövetkezõ tíz évben is. 

Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában közremû-
ködött 1994-2003-ig a gödi mûvelõdési ház szervezésében
megtartott tíz alkotótábor munkájában. Bármit is tett a gyerme-
kek mûvészeti neveléséért akár szülõként, akár tanárként, szer-
vezõként vagy szponzorként.         Véninger Margit keramikus

MMMMeeeeggggyyyyeeeehhhháááázzzziiii     ttttuuuuddddóóóóssssííííttttáááássss
Köszöntötték az egészségügy dolgozóit
Száznyolcvanöt esztendeje, 1818. július elsején született Semmelweis Ignác, akit

Magyarországon, de szerte a világon is az anyák megmentõjeként szoktak emleget-
ni. Õ fedezte fel, hogy a szülõanyák tömeges halálát a kórbonctanról áthozott baci-
lusok okozzák, s ez megfelelõ fertõtlenítéssel, klóros bemosakodással megelõzhetõ.
Semmelweis ezen túl azonban elsõsorban az orvosi lelkiismeret megtestesítõjeként
él emlékezetünkben. Születésnapján ezért orvosainkat, egészségügyi dolgozóinkat
tiszteljük meg figyelmünkkel, elismerésünkkel.

Pest Megye Önkormányzata � hagyományteremtõ szándékkal � kis ünnepségre, ba-
ráti beszélgetésre hívta meg közülük azokat a megyei intézményekben dolgozó egész-
ségügyi szakembereket, akik az elmúlt idõszakban kiemelkedõ eredményeket értek el.

Elõször Németh Gábor színmûvész olvasott fel részleteket Semmelweis naplójából,
majd Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke köszöntötte a vendégeket, s mél-
tatta áldozatos munkájukat. Ezután Fábry Béla alelnök társaságában, külön, erre az al-
kalomra készített merített papírra kiállított díszes oklevelet nyújtottak át számukra.
Fábry Béla mondott pohárköszöntõt, majd a meghitt köszöntést a vendégek nevében dr.
Bakonya Mária köszönte meg, jelezve azt is, hogy számítanak a megyei önkormányzat
hétköznapokra is kiterjedõ figyelmére.                                               Szilágyi Szilvia
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Június 26-án tartotta meg so-
ros ülését a gödi képviselõ-tes-
tület Sándor István polgármes-
ter elnökletével. A két ülés közt
történtekrõl tartott beszámolójá-
ban a polgármester méltatta a
Gödi Nyárnyitó Fesztivál és a
Gödi Szerb Napok rendezvények
sikerét, megköszönte a szervezõk
munkáját. Bejelentette, hogy a
Kihívás Napján teljesített ered-
ményei alapján a gödi lakosság
elnyerte a �Legsportosabb Pest
megyei település" címet. Tájé-
koztatást adott arról, hogy a
szennyvízcsatorna-beruházás ne-
gyedik üteme a befejezéséhez közeledik, már csak néhány utca
aszfaltozása van hátra. Örömmel szólt arról, megteremtõdött a
feltétele a város teljes csatornázottságának azáltal, hogy si-
került a beruházáshoz szükséges 839 millió forintot pályá-
zaton elnyernie az önkormányzatnak. A szennyvízcsatorna-
beruházás ötödik ütemének elõkészítését már augusztusban sze-
retnék elkezdeni � mondta a polgármester. Az ülés elsõ napi-
rendjeként több önkormányzati rendelet módosítására került sor
(az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló
rendelet, rendszeres szociális segély, mûvészetoktatással kap-
csolatos rendelet, gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelet, ál-
lattartási rendelet), amelyek elsõsorban a törvényi változás mi-
att váltak szükségessé. Nem kapott a képviselõktõl többségi tá-
mogatást dr. Horváth Viktornak az a javaslata, miszerint a rend-
kívüli ülésen is legyen lehetõsége a képviselõknek napirend
elõtti hozzászólásra. Dr. Horváth Viktor azt kérte az elõterjesz-
tésében, hogy a testület e kérdésben foglaljon állást, mert az
SZMSZ ezt nem szabályozza egyértelmûen. A polgármester ja-
vaslata szerint a következõ ülésre részletes kidolgozás után az
SZMSZ-módosítást ismét napirendre tûzik. Néhány változtatás-
sal elfogadta a testület a településfejlesztési koncepciót: a
Samsung és a temetõ közti területen tervezett út nem vezethet
semmiképp a római erõdítmény romjain keresztül; a közlekedé-
si koncepció kerüljön részletesebb kidolgozásra; az intézményi
és szolgáltatási területek fejlesztésére vonatkozó rész pontosab-
ban legyen kidolgozva és pontosítsák a szöveg néhány ellent-
mondásos megfogalmazását. 

Az ülés következõ részében az
Állami Számvevõszék (ÁSZ) je-
lentését tárgyalta a testület. Az
ÁSZ vizsgálatot folytatott an-
nak megállapítása végett, hogy
a gödi és a csomádi szennyvíz-
csatorna-hálózat építéséhez
nyújtott állami céltámogatást a
törvényesség és a szabályszerû-
ség érvényesülésével használ-
ták-e fel az önkormányzatok.
Az ellenõrzött idõszak: 2001-
2002. évek. A számvevõi jelentés
összegzõ megállapítása szerint:
�Az önkormányzat a beruházás
kivitelezõjének kiválasztására a

közbeszerzési törvény elõírásainak megfelelõen nyílt, elõminõ-
sítéses eljárást választott. A közbeszerzés során a beruházás
munkáit összevonták egy másik, csak gödi szennyvízcsatorna-
hálózat beruházással. Az eljárás ellen jogorvoslatot kezdemé-
nyeztek. Az önkormányzat a kivitelezés során felmerült pót- és
többletmunkák elvégzésére hirdetmény közzététele nélküli, tár-
gyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, amelyre egye-
dül a PENTA Kft-t hívta meg. Az eljárás ellen jogorvoslatot
kezdeményeztek. A Közbeszerzési Döntõbizottság az elõ köz-
mûvesítéssel és a házi bekötésekkel kapcsolatos munkák vonat-
kozásában megállapította, hogy az ajánlatkérõ ezekre a mun-
kákra nem választhatta volna ezt az eljárásfajtát. A Közbeszer-
zési Döntõbizottság mindkét esetben megbírságolta az önkor-
mányzatot (kétszer kétmillió forintra szerk.). Az önkormányzat
illetve az általa megbízott bonyolító a lefolytatott közbeszerzé-
si eljárásfajtákat nem kellõ körültekintéssel választotta ki, így
nem minden esetben tett eleget a törvényi elõírásoknak. A beru-
házás mûszaki tartalma tervezéskor nem volt teljes körû, annak
készítésekor nem gondolták teljesen végig a fejlesztéseket, és
ebbõl származtak a többletmunka igények. (�) 

Az önkormányzat nem az eredeti terveknek megfelelõ határ-
idõben végezte a beruházást. A kivitelezési munkák elhúzódását
egyrészt a rossz idõjárási körülmények befolyásolták hátrányo-
san, másrészt a saját források nem álltak kellõ idõben rendelke-
zésre (KAC, VICE). Így, azok elhúzódásából adódóan a közbe-
szerzési eljárás is késõbb került kiírásra. (�) 

A gesztor önkormányzat a beruházás koordinálását körülte-
kintõen látta el. A beruházás mûszaki munkái részben befeje-
zõdtek, a részmûszaki átadás megtörtént. A kivitelezõ végszám-
láját a beruházási munkák befejezése után nyújtja be a céltámo-
gatás utolsó részletének igénybevételére." 

A testület tudomásul vette az ÁSZ-jelentést, és úgy hatá-
rozott, felelõsségre vonást kezdeményez a kétszer kétmillió
forintos bírság ügyében. A jelentésben feltárt hiányosságok
vizsgálatára bizottság alakult, melynek tagjai dr. Bognár Lász-
ló, Kasza Lajos és Lenkei György. 

Az ülésen döntés született arról, hogy a GYISM által az
önkormányzati tulajdonú játszóterek létesítésére kiírt pá-
lyázaton ötmillió forintos önrészt biztosítva a gödi önkor-
mányzat is résztvesz. Résztvesz továbbá a Pest Megyei Te-

Tudósítás a képviselõ-testület ülésérõl

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom az Ügyfeleket, hogy a  polgármesteri hivatal-
ban 2003. augusztus 20-i munkaszüneti nap miatt az alábbi
munkarend változás lesz:
Dátum Ügyfélfogadási idõ 

Okmányiroda félfogadás
Augusztus 8. (péntek) 8-16
Augusztus 15. (péntek) 8-16
Augusztus 21- 22. Ügyfélfogadás szünetel

Dr. Szinay József jegyzõ
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rületfejlesztési Bizottság pályázatán, az Erdész utca útépíté-
sére húszmillió forintot megpályázva, amihez harmincmillió
forintos önrészt biztosít. 

A zökkenõmentes szeptemberi tanévkezdés érdekében a tes-
tület hozzájárult a Huzella Tivadar Általános Iskolában egy
újabb elsõ osztály indításához, és négy osztályterem felújítá-
sához, valamint egy busz megvásárlásához. A Walch-épület
tetõterét továbbra is fenntartja az iskola pedagógusai részére
szolgálati lakás és szolgálati férõhely kialakítására, és biztosítja
a Logopédiai Szakszolgálat elhelyezését . 

Jóváhagyta a testület a Németh László Általános Iskolá-
ban egy pedagógusi és egy mûvészetoktatási álláshely létesí-
tését, valamint az épülõ két új tanterem berendezéséhez
szükséges fedezet biztosítását.

Két önkormányzati képviselõ � Salamon Tamás és Vidák Ár-
pád � személyével kapcsolatban folytatott tárgyalást ezen az ülé-
sen a testület. Salamon Tamás nyílt, Vidák Árpád zárt tárgyalást
kért. A Salamon-ügy vizsgálatára április 24-én bizottság alakult,
amely május 5-én az érintett feleket meghallgatta. Pinczehelyi
Tamás alpolgármester az ad hoc bizottság elnökeként ismertette a
lefolytatott vizsgálat eredményét. Elmondta, hogy Baranyai Cser
István bejelentéssel élt, amely szerint Salamon Tamás 2002. év-
ben a TÉNYEK Bt. számlájának aláírásáért százezer forintot kért
és kapott tõle. (Salamon Tamás az oktatási és közmûvelõdési bi-
zottság elnökeként az önkormányzati tévémûsor készítéséért be-
nyújtott számlákat kifizetés elõtt jóváhagyólag írta alá a testület
döntése szerint. szerk.)  Salamon Tamás jogi képviselõje cáfolta
a vádat, azt állítva, hogy százezer forint baráti kölcsönt kért a kép-
viselõ Baranyaitól, amelyet két részletben kapott, és ez év kará-
csonyáig kell visszaadni. Baranyai Cser István elmondta,
amennyiben lemond Salamon Tamás a képviselõi mandátumáról,

úgy õ eltekint a rendõrségi feljelentéstõl. A bizottság a polgár-
mestert kérte meg a további szükséges intézkedések megtételére.

Az ülésen Salamon Tamás az ellene ismertetett vádakat vissza-
utasította, elmondta, azért kérte az ügy nyilvános tárgyalását, mert
úgy érzi nincs takargatnivalója. Baranyai Cser István elmondta,
hogy az ügyészség és a bíróság dolga lesz az igazság kiderítése. A
képviselõ-testület az ad hoc bizottság tájékoztatását elfogadta. 

A Vidák-ügyet a képviselõ-testület Vidák Árpád kérésére
zárt ajtók mögött folytatta le. Az Esti Hírlap április 30-án
megjelent számában Egy bizottsági elnök furcsa machinációi
címû cikk állításainak kivizsgálása és a megfelelõ intézkedé-
sek megtétele volt a tárgyalás témája, amit a testület nyolc
jobboldali képviselõje kezdeményezett. A lefolytatott tárgya-
lás eredményérõl Sándor István polgármester lapunknak
annyit mondott el, hogy Vidák Árpád a személyiségi jogainak
megsértése végett pert indít az Esti Hírlap ellen. 

Az éjszakába nyúló ülésen az egyebek napirendben Sándor Ist-
ván polgármester kérésére a városi ünnepségek megszervezésére
másfélmillió forintot, a testvérvárosi kapcsolatokra kétmillió-há-
romszázezer forintot szavazott meg a testület a várható telekérté-
kesítések terhére. A testület a polgármester javaslatára elfo-
gadta a bizottsági elnökök, elnökhelyettesek és a tanácsnokok
tiszteletdíjának emelését húszezer forinttal. A tanácsnokok
tiszteletdíja az alapdíjon felül hetvenötezer forintra, a bizottsági
elnökök tiszteletdíja az alapdíjon felül ötvenezer forintra, a bizott-
sági alelnökök tiszteletdíja az alapdíjon felül harmincötezer fo-
rintra nõtt. Két új tanácsnok személyérõl is döntött a képvise-
lõ-testület. A 3. sz. Általános Iskola építési ügyeit koordináló
tanácsnoknak Pongó Istvánt, oktatási-informatikai tanács-
noknak dr. Horváth Viktor Gergõt választották meg. 

G. Kovács Zsuzsa 

Nyílt levél a város fellobogózásáért
Tisztelt Polgármester Úr!
A Gödi Polgári Szövetség tisztelettel kéri, szíveskedjék figyelemmel kísérni vá-

rosunk  ünnepi fellobogózását augusztus 20-a, illetve október 23-a alkalmával.
Március 15-én, a Pesti úton kirakott aprócska zászlók, melyek mellesleg gyûröttek, fa-

kók és látszólag piszkosak voltak, igazán nem méltóak sem városunkhoz, sem a nemzeti
ünnepeink rangjához. Örömmel vennénk, mi gödi polgárok, ha nem csak a Pesti út öltöz-
ne ünnepi díszbe, hanem esetleg egyes nagyobb (Béke út, Alagút utca, Rákóczi út, Ady E.
utca stb.)  utak is zászlódíszt ölthetnének. Kérjük, tegye ezt lehetõvé számunkra. Termé-
szetesen a Polgári Szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csak az utcákon,
hanem a házakon is ott lobogjon a piros-fehér-zöld zászló! Kérjük továbbá, hogy a köz-
ponti ünnepségekre a polgármesteri hivatalból a millenniumi országzászlót is szíveskedjék
kihozatni, hiszen azt annak idején az egész város kapta, és csak ilyen alkalmakkor van mód
arra, hogy az itt lakókban ismét tudatosodjon, hogy immár több mint 1000 éve élünk eb-
ben a hazában.                               Tisztelettel és köszönettel: Gödi Polgárok Szövetsége

***

Már áprilisban intézkedtünk
Látva március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a város fellobogózásakor a

meglévõ zászlók rossz állapotát, azonnal megrendeltük az új zászlókat, s a hiányzó
helyekre zászlótartókat szereltetünk fel. A Várdombon az országzászló cseréjére
már sor került.                                                     Pinczehelyi Tamás alpolgármester 

Pártsarok
A Turul Madár Magyar Nemzeti

Klub (Felsõgöd, Margit utca 7. Bonita
Eszpresszó) augusztus havi kerti klub-
est programja a következõ: augusztus
8-án pénteken este 7 órai kezdettel
Dénes János és Rácz Sándor �56-os
forradalmárokat látjuk vendégül.
Augusztus 29-én pénteken este 7 órai
kezdettel Franka Tibor újságíró és
Pajor András római katolikus plébános,
a régi Pannon Rádió volt munkatársai
lesznek a vendégek. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt.                   

Farkas Éva
A Magyar Nemzeti Front Gödi

Szervezetének ideiglenes elnöke

A Településellátó Szervezet tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a harmadik körzetben augusz-
tus 20-a szerda helyett augusztus
21-én csütörtökön történik a sze-
métszállítás.          

Településellátó Szervezet

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Augusztus 11-17-éig: Inczeffy patika, Pesti út
86., tel.: 27/336-150; Augusztus 18-24-éig: Jávorka utcai gyógyszertár, Jávorka utca
4/B tel.: 27/532-185; Augusztus 25-31-éig: Császi gyógyszertár Ady E. utca 6. tel.:
27/531-355; Szeptember 1-7-éig: Inczeffy patika; Szeptember 8-14-éig Jávorka
utcai gyógyszertár; Szeptember 15-21-éig Császi gyógyszertár
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Pár hete, egy szombat délelõtt történt. A Pennyben a pénz-
tár elõtti kígyózó sorban álltam, elgondolkozva. Egy véletlen
mozdulattal bevásárló kocsimmal az elõttem várakozóhoz
hozzáértem, mire õ bosszúsan azt magától hozzám lökte. Rög-
tön elnézést kértem a rövidnadrágos, öltözködésére nézve pes-
ti nyaralótól. Õ nem érte be a bocsánatkérésemmel, hanem ki-
oktatásban részesített az elõbbi figyelmetlen mozdulatomért.
Ismételten elnézést kértem, s mentünk utunkra. Nem csak az a
napom lett elrontva a másnak talán jelentéktelennek tûnõ eset
miatt, hanem elindított bennem egy szomorú érzelmi folyama-
tot. Azóta Gödön mindent máshogy látok.

Magam is tudom (csak nem könnyen viselem), hogy pergõ
életet élõ, ingerült emberekkel zsúfolt, városias miliõben élünk
itt is. Mindennek velejárójaként megszûntek a korábbi közvetlen
emberi kapcsolatok. Az egykori vidéki Göd varázsa sajnos � és
ez természetes � elmúlt. Egy ilyen felduzzadt lakosságú,
fõvárosközeli �üdülõváros" élete egészen más, mint ami régen
volt. A múltat butaság lenne visszasírni, az eljárt felettünk. Jól
tudjuk, hogy egy-két évtizede milyen nehéz volt telefonálnunk,
azóta már minden lakásban ott a vezetékes telefon. S hol volt ak-
kor a gázszolgáltatás? Mennyit javult az orvosi, kulturális ellá-
tás, a sportélet sokszínûvé vált, az utak � ha nehezen is � de so-
kat javultak, s híres kerékpárút épült. A boltok száma és árukíná-
lata bámulatos gyarapodásnak indult. Még vasárnap délután is
tudsz bármit venni. Régen, ilyesmire � az ilyen fejlett infrastruk-
túra áldásaira - gondolni sem lehetetett. De azért valami nagyon
hiányzik. Akkoriban a boltossal kölcsönösen üdvözöltük egy-
mást. Az utcán � akiket csak arcról is ismertünk � köszöntöttük
egymást. A helybeli iparosok szinte ismerõsként jöttek ki megja-
vítani valamit, és nem fõvárosi, hanem �helyi mérce" szerint fi-
zettettek velünk � a közösen elfogyasztott kávé és pár barátságos
szó váltása után. Aztán, ha egy nyaraló megérkezett, szomszéd-
jával kedvesen üdvözölték egymást, esetleg még át is jártak egy-
máshoz megmutatni az újonnan telepített fenyõfát, a frissen
összetákolt tyúkólat, netán látogatásod  óta bámulatosan megnõtt
anyanyulat. S nem lehetett csak úgy eljönni, hogy a forró tepsi-
bõl illatos süteménnyel ne kínáljanak meg. Ha bajban voltál, se-
gítséget szinte bárkitõl kaptál. Nemcsak egy-egy kapát, villát,
hanem kisebb besegítést is. Mindezt önzetlenül! S te is � ahogy
tudtál � szívesen segítettél bárkinek.

A kertedben serénykedve élvezhetted a csendet, a szomszé-
dodtól legtöbbször csak a tisztes munka zaja szûrõdött át, nem
pedig a rádió, magnó bömbölése. Este pedig a csendes utcá-
kon sétálva a szembejövõket barátságosan üdvözölted. A Du-
na-parton a vadregényes fák árnyékában � a világ zajától elvo-
nulva � élvezhetted a gödi Duna-part romantikáját, a termé-
szet háborítatlanságát. 

Ez elmúlt, mint az új élet és haladás normális velejárója. S
az is nyilvánvaló, ha egy településen a lakosság lélekszáma
többszörösére duzzadt, akkor már felesleges a csendes vidék
varázsáról merengeni. Aki arra vágyik, költözzön el innen tá-
voli, csendes vidékre! 

Mégis valami fáj bennem Pennyben ért kellemetlenségem
óta. Valami nosztalgikus kesergéssel átitatott kritikusság lett
rajtam úrrá. Nehezebben tudok abba beletörõdni, hogy a régi
szomszédaim kihalásával � az új pesti nyaralószomszédok
vagy Pestrõl idetelepedettek � csak rideg fejbólintással üdvö-
zölnek megérkezésemkor, s nincs egy kedves szavunk egy-
máshoz. Már megszoktam, hogy a nagyobb boltokban, fõleg a
Pennyben csupa ismeretlen arc fogad, s felragyog a lelkem, ha
a kígyózó sorban egy ismerõst felfedezve szívélyesen üdvö-
zölhetjük egymást. A Duna-parton bóklászva szemet szúr a ki-
vágott fák lehangoló látványa, s elszörnyedve látom, amint a
letarolt területeken építkezés folyik � szinte méterekre a Du-
nától. Tovább ballagva

sûrûn találkozom sétálókkal, s bizony már nem üdvözöljük
egymást úgy, mint régen. A kerékpárútra kanyarodva pazar bi-
cikliken száguldók mellett haladva kutyasétáltatók tucatjával
találkozom, amíg az ott illegálisan robogó motorosok le nem
szorítanak onnan, benzinfelhõvel jutalmazva. Óvatosan lépke-
dek a kerékpárúton, nehogy ott is kutyapiszokba lépjek.
Visszatérve a partról olyan utcákon vezet utam, ahol többnyi-
re most sincs járda, s ennek hiányában kénytelen vagyok a ke-
rékpárosok és a sebességkorlátozásnak fittyet hányó autósok
közlekedését zavarni. Megérkezve házamhoz a kutyasétálta-
tók ottlétének nyomát tapasztalva a házam elõtti kutyapiszkot
békésen a lapátra söpörve arra gondolok, hogy valahogy régen
ezt nem illett volna�. Kertemben leülve a szomszédoktól át-
szûrõdõ zenét hallgatva hírtelen észreveszem, a másik szom-
szédomhoz kocsival szerelõ érkezett. Amikor az végzett ott
munkájával (�ha már itt van" - jelszóval),  megkérem õt egy
kisebb javításra. Pár percnyi munka után szemrebbenés nélkül
több ezer forintról állít ki számlát � a kiszállás költségét velem
is (nem csak a szomszéddal) busásan megfizettetve. És ez is
már �természetes".

Vasárnap aztán lelki békém visszanyerésére biciklivel a
templomba hajtok. Ott (az Isten háza elõtt is!) tolvajoktól tart-
va lelakatolt kerékpárok látványa fogad. A templom után a ter-
málfürdõ úti célom, ahol persze vidám, nagy tömeg élvezi a

Egy szombat óta máshogy látok mindent
Merengések a régi és mostani Gödrõl
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pezsgõ életet. A melegmedencében a tiltó tábla ellenére zavar-
talanul labdáznak, a nagy medencénél mázsás hústömegek ön-
feledten ugrálnak a vízbe, versenyezve, hogy ki tud nagyobb
zajjal és vízfröccsenéssel zuhanni a vízbe, s a piszkot kintrõl a
talpukon szorgosan a vízbe hordva. Ha mindez nem tetszik, át-
mehetsz a Duna-partra. Ott nyugalmadat a motorcsónakok fel-
búgó zaja zavarja, arról nem is szólva, hogy ha úszni merész-
kedsz, testi épségedet is veszélyeztetik eszeveszett száguldá-
sukkal. S hírtelen figyelmedet errõl egy-egy melletted lelke-
sen evickélõ kutya látványa vonja el, amint a parton gazdájuk
büszkén szemléli kedvencük önfeledt  fürdését -  az úszók,
nyaralók díszes társaságában.

Megcsömörödve mindettõl szótlanul hazaballagsz. Szo-
morkásan leülsz kertedben, ahol a sors jóvoltából épp akkor
sehonnan nem hatol be zaj hozzád. S akkor hirtelen csengetést
hallasz. A régi gödiek  közül még hírmondóba megmaradt
kedves szomszédod állít be, kezében egy méretes tányéron
frissen sült lángossal, azon sajtreszelékes tejföllel. Arcán az a
mosoly, kedvesség, amit évtizedek alatt megszoktál, megsze-
rettél és egy kicsit hiányolsz is mindig másokban. Vidám han-
gulatba csapsz át, jóízûen majszolod a meleg lángost, a hûtõ-
bõl elõkapott sörrel vendégedet megkínálva. Hirtelen eszedbe

jut, hogy napok óta rossz az egyik zárad. Nosza szomszédod
nekiáll azt megreperálni. A pár perces munka kölcsönös örö-
me után (neki, hogy segíthetett, neked, hogy megoldódott az a
kis gondod) folytatjátok a beszélgetést. Mirõl? Hát hogy ho-
gyan is volt régen Gödön, mennyire más volt településünk
hangulata régen. De ez ma már csak õt és téged érdekel, mást
már nemigen. 

S városunk éli a maga nyüzsgõ életét. Elegáns autók szá-
guldanak, szép, új (sokszor hivalkodó) házak épülnek (a ter-
málfürdõre szinte rátelepedve, azt beszorítva), s nemegyszer a
Duna-parthoz közeli legszebb helyek eladásából nyert terüle-
teken. Új és új idegen arcok tûnnek fel. Csinos hölgyek, rövid-
nadrágos urak, életvidám fiatalok sétálnak vagy feszítenek
száguldó autókban. S mindezt természetesnek, a civilizáció
terjedésének kell venni. Ezen megakadni nem szabad. 

De mindezt talán észre sem vettem volna, ha azon a bizo-
nyos szombat reggelen a Pennyben attól a rövidnadrágos (va-
lószínûleg pesti) nyaralótól - bocsánatkérõ szavaim ellenére -
nem kaptam volna olyan rideg kioktatást, amihez sajnos Pes-
ten � ha eddig Gödön még nem is  - az élet  hozzászoktatott.
Azóta Gödön mindent máshogy látok. Elismerem, a hiba biz-
tos bennem van.                                      Dr. Kölcsei Tamás

Köszönet a segítségért
Több száz helyi lakosnak jelentettek

nagy örömet a Piarista Juniális prog-
ramjai: a kézmûves foglalkozások (ko-
vácsolás, fafaragás, agyagozás, intarzia-
készítés), a zenei események (virágéne-
kek, Fényes Szabolcs-blokk, népzene,
táncház, kórusmûvek, kamarazene, musi-
cal, jazz, Scarabeus koncert), a sportren-
dezvények (kerékpártúra, lábtenisz és
asztalitenisz verseny, íjászat, kenuzás,
kosárlabda) és a családias hangulatban
zajló szabadtéri fõzések, sütések. 

Iskolánk dolgozói és a szülõk közül
sokan segítettek tevékenyen a siker ér-
dekében, de hiába lett volna a lelkesedés
anyagi támogatás hiányában. 

Köszönet a rendezvény támogatói-
nak. Fõ támogatónk: Solysolg, Szt. Ja-
kab Egyesület, Piarista Szakképzésért
Alapítvány. Támogatók: Piarista Diák-
szövetség, gödi önkormányzat, Guszti
zöldségbolt, Belga Sörház, Barkácsbolt,
Betõbolt, St. Hubertus Étterem, Ilka
csárda, Golda Bt., Máriás Mihály és csa-
ládja, Kovács pékség (Dunakeszi),
alsógödi egyházközség, MI-LA, Virág
Antal vállalkozó szülõ.

Külön köszönet Viola Bercinek a kis-
színpad és a Scarabeus-tagoknak a
nagyszínpad hangosításáért. 

Hagyományteremtõ jótékonysági na-
punk bevételét (123 ezer forintot) a
TOPhÁZ Egészségügyi Otthonnak utal-
tuk át.                          Wagner László

Köszönjük a támogatást
A gödi Topház Egészségügyi Ott-

hon lakói nevében szeretném megkö-
szönni a Piarista Szakmunkásképzõ
Iskola tanárainak és diákjainak, s
külön Wagner László tanár úrnak,
hogy meghívták intézményünk lakóit
juniálisukra és annak bevételét, száz-
huszonháromezer forintot, intéze-
tünk alapítványának ajánlották föl.

Az intézetünkben kettõszázhúsz hal-
mozottan � értelmében és mozgásában �
korlátozott gyermek és fiatal éli min-
dennapjait. Az õ megsegítésükre létre-
hozott intézeti alapítványunkon keresz-
tül finanszíroznak támogatóink olyan
eszközöket, melyek az otthon lakóinak
rehabilitációját szolgálja, kulturális,
üdülési és sport programjait támogatják. 

A gödi piaristák nemes felajánlását
négy gondozottunk augusztusi zamárdi
nyaralási költségeinek fedezésére hasz-
náltuk fel. A négy kisgyermek szülei
szûkös anyagi körülmények között él-
nek, s gyermekeik balatoni nyaraltatása
támogatók nélkül szinte megoldhatatlan
lenne. 

Szeretném még egyszer megköszön-
ni, hogy gondoltak �gyerekeinkre", s
hozzájárultak hétköznapjaik színesebbé
tételéhez, s meghívásukkal társadalmi
elfogadtatásukhoz. 

Virág Jenõné igazgató és L. Anett,
N. Bea, J. Gergely és  L. Krisztián
nyaraló gyerekek

Tudnivalók a
járdaépítésrõl

A július 1-jétõl hatályba lépõ
szabályozás szerint a lakossági ön-
erõvel történõ járdaépítés az alábbi-
ak szerint történhet. Igénybejelen-
tést kell tenni az érintett terület ön-
kormányzati képviselõjénél vagy a
polgármesteri hivatal beruházási
irodájánál. (Õri Lajos: 06-27-530-
069). Ezután az önkormányzat az
igénybejelentõvel megállapodást
köt, amely tartalmazza többek kö-
zött a kivitelezés határidejét, az épí-
tendõ járda anyagának meghatáro-
zását, az építés módját, a kivitele-
zésre vonatkozó elõírásokat és a
mûszaki paramétereket. Az önkor-
mányzat � felmérés alapján � bizto-
sítja a járdaépítéshez szükséges só-
dert és cementet, amelyet a hely-
színre szállíttat. A további anyag-
szükségletet (víz, zsaluanyag, ener-
gia) és munkaerõt a lakosság saját
maga és saját költségére rendezi. Az
elkészült járdát (melyet be kell je-
lenteni) a beruházási iroda képvise-
lõje helyszíni ellenõrzéssel átveszi
és dokumentálja.    

Popele Julianna
beruházási irodavezetõ



8 2003. augusztusGödi Körkép

Akárcsak évek óta minden
tavasszal�nyár elején, sajnos
idén is azt tapasztalhatták a
gödiek, hogy városunkban,
bel- és külterületen egyaránt
dúsan teremnek a különféle
gyomok. Mire a lap megjele-
nik, a gondozatlan földeken
már virágba borul, helyen-
ként el is virágzik a parlagfû
és a többi, allergiát kiváltó
növény; újabb számtalan
magvát széjjelterítve, és mind
több kellemetlenséget okozva
azoknak, akik érzékenyek rá. 

Kinek a feladata a gazos területek kaszálása, rendben tartása?
Az önkormányzat 2000-ben fogadta el a város ma érvény-

ben lévõ Környezetvédelmi rendeletét, amelyben külön feje-
zet szól az allergén növények elleni védekezésrõl. Eszerint az
ingatlanok gondozása a tulajdonos, illetve a használó köteles-
sége. �A parlagfû irtásáról folyamatosan, legkésõbb virágzás
elõtt az idõjárástól függõ gyakorisággal kell gondoskodni" �
írja a törvény.  A rendelet megszegõi 20 ezer forintos, ismétel-
ten kiszabható � másodszorra 50, további esetekben 100 szá-
zalékkal megnövelt � bírsággal sújthatóak.

Felvetõdik a jogos kérdés: van ugyan rendelet, de vajon be
van-e tartatva?

Mivel a rendelet betartatása a város jegyzõjének a feladata,
dr. Szinay Józseftõl kértem tájékoztatást. Tõle megtudtam,
hogy idén a hivatalba két konkrét bejelentés érkezett június
második feléig: az egyik az Oázis lakópark, a másik az
Albakert területének gondozatlansága miatt. 

Tavaly 68 esetben indítottak eljárást ingatlantulajdonosok-
kal szemben a fenti kötelezettségük nem teljesítése miatt.  Az
eljárás menete az, hogy a bejelentést követõen � amit megte-
het a szomszéd, egy arra járó, vagy hivatalból a közterület-fel-
ügyelet munkatársai � figyelmeztetik, majd határozatban fel-
szólítják a gondatlan tulajdonost. Fõjegyzõ úr adatai szerint tíz
felszólított közül kilencen ezt követõen teljesítik a kötelezett-
ségüket, azaz elvégzik a gyomtalanítást. Aki mégsem tenné
meg, az hamarosan jogerõs végzést kap kézhez a bírság össze-
gérõl. Csekély számú esetben (idõs korúaknál, hagyatéki eljá-
rás alatt lévõ ingatlanoknál, egy-két üdülõtulajdonosnál) nem
tud a hatóság érvényt szerezni a rendeletnek.

Miért nem mutat példát az önkormányzat? � kérdezik so-
kan és joggal; hiszen elég csupán végigsétálni vagy kerékpá-

rozni a Rómaiak útjától a me-
legvizû strandig, és szembetû-
nõ, hogy talán éppen a közterü-
leteken a legnagyobb a gaz.

Nem volt könnyû informáci-
ókat szereznem arról, mely
közterületen pontosan kinek is
kellene a helyi rendelet szabá-
lyait betartani. 

Jelenlegi legjobb tudomá-
som szerint a vasút mentén a
MÁV, patakok, árokpartok
mentén a vízmûtársulás illeté-
keseinek kellene errõl gondos-
kodniuk. Az önkormányzati in-

tézmények területét és közvetlen környékét a Településellátó
Szervezetnek kell gondoznia (ez utóbbival van talán a legkeve-
sebb gond).

De hogy kinek kell egészen pontosan az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ földeken, így például a fent említett, a termál-
vizû strand környékén dúsan termõ gaztól megszabadítania
bennünket, erre egymásnak ellentmondó válaszokat kaptam a
hivatal és az önkormányzat különbözõ illetékeseitõl. 

Ezért dr. Szinay József fõjegyzõ írásos tájékoztatóját vet-
tem alapul, amely szerint terek, parkok, vízelvezetõ árkok és
egyéb közterületek kaszálására és gyommentesítésére a
Hetényi és Társa Kft-vel van érvényes szerzõdése az önkor-
mányzatnak. Ennek alapján kértem a polgármesteri hivataltól
egy kimutatást, hogy idén a vállalkozó mely munkákat végez-
te el és milyen díjazásért cserébe, valamint szerettem volna
megtudni, hogy a sokak által (joggal) reklamált terület idén
miért nem lett gyommentesítve. Erre több mint három hét vá-
rakozás után sem kaptam határozott választ.

Különbözõ, úgymond �nem hivatalos" információk alapján
annyit tudtam meg, hogy a kft-t minden esetben az önkormány-
zat, annak is az arra hivatott illetékese kell felkérje egy-egy fel-
adat elvégzésére: ez alapján sajnos azt kell mondjam, leginkább
a város mûködtetõi a felelõsek azért, hogy közterületeken idén
is boldog virágkorukat élhetik az allergén gyomok.

Szeretnénk bízni abban, hogy az idei tapasztalatok alapján
jövõre már idõben sikerül megszervezni és elvégeztetni a köz-
területek gyommentesítését, ellenkezõ esetben joggal kérdezik
majd tõlünk: mit ér az olyan önkormányzati rendelet, amelyet
éppen az önkormányzat maga nem tart be?

Bódiné Rábai Zita 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Parlagfû, vadkender � boldog virágkor?

Civil szervezetek találkozója
A Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád kistérség civil szervezeteinek képviselõi június 27-én kötetlen találkozóra gyûltek össze

Fóton a mûvelõdési házban. A találkozó témája: a Nemzeti Civil Alapprogram, az Országos Civil Érdekképviseleti rendszer ki-
építése, a kistérség civil együttmûködési és érdekérvényesítési lehetõségeinek megvitatása volt.  Az alapprogram legnagyobb
eredménye az az évi mintegy hatmilliárd forint költségvetési támogatás, amely 2004. január 1-jétõl a magyarországi civil szfé-
ra rendelkezésére áll, és amelynek hatvan százaléka az egyesületek és alapítványok mûködését támogatja. 

Józsa Ilona Nemzetközi Polgári Liga képviselõje
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A szabálysértés fogalma
A szabálysértési jog szoros kapcsolatban áll a büntetõjog-

gal. A szabálysértés olyan jogellenes, tevésben vagy mulasz-
tásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormány-
rendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértéssé nyilvá-
nít. Sok bûncselekményi tényállásnak van szabálysértési alak-
zata (pl. csekély értékû lopás), de léteznek önálló, büntetõjog-
tól független szabálysértési tényállások is. A szabálysértési el-
járásról az 1999. évi LXIX. törvény rendelkezik.

Szabálysértés miatt, ha törvény másképp nem rendelkezik,
az önkormányzat jegyzõje jár el. Az eljárás, ellentétben az ál-
lamigazgatási eljárás általános szabályaival, nem a klasszikus
alapeljárás � jogorvoslat � végrehajtás modellt követi. Az
alapeljárás kétféle lehet: 1. közigazgatási szerv elõtti eljárás 2.
bíróság elõtti eljárás (az elzárással sújtható ügyekben). A jog-
orvoslat 1999 óta megváltozott. Megszûnt a közigazgatási
jogorvoslat, fellebbezési lehetõség tehát nincs. A határozatot
sérelmezõ fél kifogást nyújthat be, amelyet a bíróság bírál el.

Büntetések, intézkedések
Szabálysértés miatt alkalmazható büntetési formák: elzárás

és a pénzbírság.
A büntetések mellett, illetve helyett alkalmazható intézkedé-

sek: a jármûvezetéstõl eltiltás, az elkobzás, a kiutasítás, a figyel-
meztetés, sportrendezvényrõl, sportlétesítménybõl való kitiltás.

A szabálysértések fõ büntetési neme a pénzbírság, amely-
nek mértéke általánosságban ezer forinttól 30 ezer forintig ter-
jed. Törvény, illetõleg rendelet azonban eltérhet ettõl az álta-
lános szabálytól. Jócskán akad olyan tényállás, amelynek bün-
tetési tételének maximuma eléri akár a 150 ezer forintot is.

A pénzbírság speciális fajtája a helyszíni bírság, amely ötszáz
forinttól 10 ezer forintig terjedhet. Az 1999 évi törvény szakított
az addigi gyakorlattal és megszûntette a helyszíni készpénzfize-
tés lehetõségét. A helyszíni bírság összegét tehát utólag csekken
kell befizetni. Ha az elkövetõ a helyszíni bírságot tudomásul ve-
szi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A szankciórendszer kivételes elemének tekinthetõ az elzá-
rás, amelyet a következõ garanciák jellemeznek: kizárólag
törvény állapíthatja meg az elzárással sújtható szabálysértések
körét; minden esetben vagylagosan alkalmazható (ld. a végre-
hajtási résznél!); tartama halmazat esetén sem lépheti túl a 90
napot; elbírálása bírósági hatáskörbe tartozik.

Jelenleg négy tényálláshoz fûzõdhet elzárásbüntetés: egyes
tulajdon elleni szabálysértések, rendzavarás, tiltott kéjelgés
valamint veszélyes fenyegetés.

A szabálysértési hatóság mindezeken kívül az eljárás mene-
te során kényszerintézkedéseket is alkalmazhat úgy, mint: fel-
tartóztatás, elõállítás, szabálysértési õrizet, elõvezetés, ruházat
� csomag � jármû átvizsgálása, lefoglalás, rendbírság.

Az alapeljárás
A szabálysértési eljárás feljelentés, illetõleg a hatóság ész-

lelése, vagy tudomása alapján indulhat meg. A hatóság az el-

járást felfüggeszti, (1) ha az ügy érdemi elbírálása olyan kér-
dés elõzetes eldöntésétõl függ, amelyben a döntés más szerv
hatáskörébe tartozik, (2) ha az ismert eljárás alá vont személy
távolléte az ügy érdemi elbírálását nem teszi lehetõvé

FIGYELEM! Akit a szabálysértési hatóság meghallgatás-
ra idéz, köteles megjelenni. Az önhibából bekövetkezõ távol-
maradás jogkövetkezménnyel jár, ugyanis (1) sor kerülhet az
idézett elõvezetésére, (2) ötezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható, (3) meg nem jelenésével másnak okozott költségeket
köteles megtéríteni

Az eljárás alá vont személy távol maradása nem befolyásolja
az eljárás menetét. A távolmaradás ténye mindössze azt jelenti,
hogy a terhelt lemond a védekezés ezen módjáról, a hatóság pe-
dig a rendelkezésre álló adatok alapján fog ügyében dönteni. 

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok az érdemi döntés
meghozatalához nem elegendõek, a hatóság bizonyítási eljá-
rást folytat le. A szabad bizonyítás rendszerén alapuló eljárás-
ban felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz, amely a
tényállás megállapítására alkalmas lehet (tanúvallomás, szak-
vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, szemle, okirat). Az eljá-
rási cselekményekrõl jegyzõkönyv, illetõleg feljegyzés készül. 

Az eljárás határozattal zárul, amelyben a hatóság vagy meg-
szünteti az eljárást, vagy a terhelt felelõsségének megállapítása
mellett pénzbírságot szab ki, ezen felül jármûvezetéstõl eltiltást,
kiutasítást illetõleg elkobzást alkalmazhat, valamint kártérítést és
eljárási költséget állapíthat meg. A határozattal szemben az eljá-
rás alá vont személy 8 napon belül kifogást nyújthat be az eljáró
hatóságnál. A kifogásban elõ kell adni annak okát és célját, vala-
mint új tényt is lehet állítani, új bizonyítékokra is lehet hivatkoz-
ni. A kifogás alapján az eljáró hatóság a határozatot visszavon-
hatja, terhelt javára módosíthatja, egyéb esetben az illetékes he-
lyi bírósághoz teszi át az ügyet.

A végrehajtás
A végrehajtás alapelve a fokozatosság.
A pénzbírságot az elkövetõnek a határozat jogerõre emelke-

désétõl számított 30 napon belül kell illetékbélyeggel leróni.
Ha az elkövetõ 30 napon belül ezen kötelezettségét nem

teljesíti, a hatóság közvetlen letiltást bocsát ki.
Ha közvetlen letiltásra nincs lehetõség, a hatóság elrendeli

a tartozás adók módjára történõ behajtását.
Ha az adók módjára történõ behajtásra nincs lehetõség,

vagy aránytalanul hosszú idõt venne igénybe, a pénzbírságot �
az elkövetõ beleegyezésével � közérdekû munkára kell átvál-
toztatni.

Ha az elkövetõ nem kezdi meg a közérdekû munka végzé-
sét, vagy nem járul hozzá a közérdekû munkavégzéshez, ak-
kor a büntetést elzárásra kell átváltoztatni. Az elzárás bünte-
tés-végrehajtási intézetben, vagy rendõrségi fogdában hajtan-
dó végre. Az elzárásra átváltoztatásról az illetékes bíróság ha-
tározattal dönt, mely ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Kármán Gábor
igazgatási osztályvezetõ-helyettes

Hogyan intézzük ügyeinket
A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS
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Pezsgô élet tapasztalható a
termálfürdôben, fôleg jó
idôben vannak sokan. A fürdô
elôtt autók sorjáznak, bentrôl
vidám gyerekzsivaj hallatszik.
Az igazi strandszezon bekö-
szöntével még idôszerûbb pár
kérdést a fûrdô vezetôjének,
Nyíri József úrnak feltenni.

A jó idô beköszöntével a
mostani nagy forgalmat látva
érdeklôdöm, hogy milyen is volt a
�holt szezon", azaz az ôszi és téli
hónapokban hogyan alakult a for-
galmuk? Nem volt ráfizetés a
bizonyára gyér látogatottság
miatt?

� Szeptember 1 jétôl az év végéig több mint 11 ezer fizetô
vendégünk volt, januártól április végéig pedig több mint 15
ezer, azaz összesen több mint 26 ezer. Összességében ez nem
nagy szám, de minimális létszámmal (3 fõvel) láttuk el a
feladatokat, így nem volt veszteséges az üzemeltetés. Volt
olyan hétvégénk is, amikor több vendégünk volt, mint a
lényegesen korszerûbb váci fedett uszodának.

� Mióta üzemelnek nagyban, azaz a nagy medencét mikor
nyitották meg?

� Április 29-étôl van �nagyüzem�. 
� Tapasztaljuk, hogy a nagymedence vize a szokottnál me-

legebb! Nem panaszkodnak ezért sokan?
� Eddig nem volt panasz erre, egyébként is a 28 oC fok nem

számít melegnek.
� Mint az úszás nagy hódolója tapasztalom, hogy az úszók-

nak nemigen kedvez a melegre �temperált" víz, ráadásul a
gyér számú úszókat a korábbi években "védelmezô" kifeszített
mûanyagkötél nincs kifeszítve, hanem az leromlott állapotban
a bokrok mellett fekszik a földön. Az úszósáv elkerítése nélkül
is most még lehet úszni, de mi lesz akkor, amikor tele lesz a
medence "lubickolókkal", akik az úszók-
nak korábban fenntartott keskeny sávba
is be fognak �menni ". Szóval hogyan
oldják meg az úszósávban úszók �hábo-
rítatlanságát"?

� A házirend szerint 6-8 óra között
van a reggeli úszás, ezt követôen viszont
a medence strandmedenceként
funkcionál. Tehát a reggeli órákban
felesleges is lenne a kötél kifeszítése,
utána pedig a strandolóké a medence. A
reggeli órákban az úszóké a "terep".

� Ezek szerint délután 5 óra után a
munkából fáradtan megérkezô dolgozók-
nak már nincs lehetôségük a háborítat-
lan frissítô úszásra, csak a korán
kelôknek. De nem feszegetem tovább a
kérdést, inkább az árakról érdeklôdöm

Önnél. Az ártáblán látni, hogy
a tavalyihoz képest némileg
emelkedtek az árak. Nem kell
attól tartani, hogy a nyár fo-
lyamán is lesz áremelkedés?

� A váci hideg vizes strand
kivételével a környezô stran-
dokon kb. 60-70%-kal nagyobb
árakkal dolgoznak. A jelenlegi
árak az idei évre vonatkoznak.
Tudomásom szerint mióta a
strand létezik, nyáron soha nem
volt áremelés.

� Örvendetes számunkra,
hogy a kedvezmények megma-
radtak, lásd a reggel 6-8 óra
közötti úszást és a 17-19 óra

közötti kedvezményes belépést (250 forint). Terveznek e to-
vábbi kedvezményeket, netán a jelenlegiek közül pár vissza-
vonását?

� Ebben az idényben a kedvezmények vonatkozásában nem
várható semmilyen változás.

� Városunk egyre gyarapodik, de máshonnan is mind
többen jönnek gépkocsival. Elegendô lesz-e a parkolóhely
ennyi gépkocsinak? És mi lesz a kerékpárokkal?

� Régi gond a parkolás, de bízom benne, hogy a fejlesztés-
sel együtt ezt is megoldjuk. A kerékpározók biztonságos hely-
re tehetik gépeiket. Van elegendô hely.

� Szerintem már most is kevés a bicikliknek a hely, de talán
ez a kérdés is megoldódik. Ha már a fejlesztésrôl tett említést,
hadd kérdezzem Önt a strand bôvítésével, új medence esetle-
ges megnyitásával kapcsolatos tervekrôl.

� E kérdésben az önkormányzat mûszaki osztályán kaphat
pontos és hiteles tájékoztatást.

� Köszönöm a beszélgetést. Jó idôt, nagy forgalmat, eredmé-
nyes szezont kívánok Önnek, és egyben a gödi fürdôzôknek is.

Dr. K. T.

�Nagyüzem� a termálfürdôben

Régi gond a parkolás
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Valljuk be, nem csak a nyaralók, de
a helybeliek többsége is igen keveset
tud városunk történetérõl. Hiába je-
lennek meg a gödi almanachok, me-
lyek komoly, alapos munka eredmé-
nyeként beszámolnak Göd történeté-
rõl, azt csak egy szûk réteg olvassa.
Ezért vállalkozom egy rövid történeti
áttekintés megírására, �sorozat" for-
májában, jelen cikk indításával. 

I. Göd története 1600-ig
Pannónia részeként itt magaslott a 4.

évszázadban a Contra Constantiam ró-
mai erõd, amely nagy Constantin csá-
szár fia, Constatius idején épült. A feltárt
romok és a volt TSZ iroda közelében ta-
lált római pénzek is ezt bizonyítják. Az
erõd falai a késõbbiekben a hunoknak és
a magyaroknak is védelmet nyújtottak.
A Köztársaság útja végén a Dunához kö-
zel állt egy õrtorony. A kereszténység
terjedésével a mai Felsõ-Göd területén
templom épült, s a 11. század vége felé
e terület a váci püspökség birtoka volt.
A tatárjárás Gödöt sem kerülte el, a
Sejbán vezette tatárok Vácot és környé-
két elpusztították. Göd elsõ ismert birto-
kosa a Sebret (Sebreht) nemzetség volt,
majd Sebret fiának, Elõdnek a halálával
az utód nélküli birtok visszaszállt a ki-
rályra. 1304. júniusában II. Vencel cseh
király itt vonult át Budán rekedt fiának a
kiszabadítására. 1317-ben Göd a Szécsi
család tulajdonába került, és közel 3 év-
századon keresztül e család birtokában
volt. Amikor 1317-ben az említett
Szécsi család Dénes nevû fiának a tulaj-
dona lett Göd, Károly Róbert adomány-
levelében ekkor szerepel elsõként tele-
pülésünk neve (igaz, akkor még Gud né-
ven). Tehát ez az elsõ okleveles említés
Gödrõl. A 15. században õrtornyot épí-

tettek, amelyhez a római õrtorony alap-
jait használták fel. Az õrtoronyból alag-
út vezetett a mostani Kincsem telepen
lévõ helyhez. Zsigmond magyar király
(egyszersmind német-római császár)
adománylevelében megerõsítette a
Szécsi III. Miklóst, majd a király özve-
gye, Erzsébet adománylevele szerint
Göd szigete Szécsi I.Tamás tulajdonába
került. Göd életében óriási esemény le-
hetett, amikor a Vácon tartott ország-
gyûlésre Mátyás király 1485-ben itt vo-
nult át díszes kíséretével. Feltételezhetõ,
hogy Göd egy ideig, Bakócz Tamás
(elõbb Mátyás király tehetséges titkára,
késõbb esztergomi érsek) tulajdonában
is lehetett. Szomorú idõk köszöntöttek
be, amikor 1524-1684 között felváltva
fosztogatták e vidéket a török és keresz-
tény katonák. A törökdúlás elsõ harma-
dában elpusztult a virágzó falu kör alap-
rajzú templomával együtt, egyedül a
szélmalom és az országút menti csárda
maradt meg. A Szapolyai János nemzeti
király ellenében megválasztott I. Ferdi-
nánd magyar király (egyben német-ró-
mai császár) Ormosdi Székey Magdol-
nának adományozta e vidéket l540-ben.
A török megszállás idején Göd-puszta a
váci nahije (közigazgatási egység, adó-
kerület) részét képezte, s akkorra a
templomon kívül a temetõ is megszûnt.
Magyar lakosa nem is volt a település-
nek. 1554-ben Ahmed szpáhi, majd
1559-ben a Gül Baba dervisek tulajdo-
nába került, s 1562-tõl a pesti nahije ré-
szét képezte. A Szécsi család 1579-ben
kihalt, s a trencséni fõispán, Oppel Lász-
ló tulajdonába került. 1600 körül �Az
ember tragédiája" lángelméjû írójának,
Madách Imrének az õsei lettek Göd-
puszta birtokosai.                    Dr. K. T.

(Folytatás a következõ számban)

Gödön elhunyt:
Kozsik László 47 éves

Máté Ilona 78 éves
Sándor László 93 éves

A hozzátartozók kérésére ezúton
értesítjük mindazokat, akik szerették

és ismerték, hogy Romwalter
György volt Göd, Dózsa Gy. u. 13.
sz. alatti lakos 2003. június 24-én

Budapesten elhunyt.
Az elhunytak hozzátartozói fogadják

õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Oroszvári Csaba és Bánhegyi Csilla

Mészáros Zoltán és Ritzl Andrea
Geisz Péter és Orbán Judit Jolán

Szabó István és 
Gaál Zsuzsanna Anna

Fehér László és Chajnáczki Klaudia
Faludi György Valter és Vidéki Ilona

Gyömbér Gábor és Kovács Eszter
Tóth Illés és Dreisziger Anita

Kiss Arnold Endre és Varga Mónika
Bódi István József és 

Szántó Magdolna
Bartus Ferenc és Tasnádi Judit Laura

Várnai György és Vári Mónika
Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

�Búsan szól a harang azokért, akiket
betegség gyõzött le. Akik küzdöttek a
fájdalommal, akiknek életéért szeretet-
teljes gondoskodással harcoltak a tudo-
mány eszközeivel. Fájdalmasan szól a
harang azokért, akiket váratlan szeren-
csétlenség szakított el családtagjaiktól,
s akiknek hiánya pótolhatatlan."

Fájdalommal tudatjuk, hogy szere-
tett kolléganõnk, Farkasné Tóth Mónika � a mi Mónikánk
� 2003. július 16-án életének 35. évében váratlanul eltávo-

zott közülünk, olyan halkan és csendben, ahogyan élt. Csa-
ládja mély gyászában õszintén osztozunk. Emlékét örökké
megõrizzük.

A polgármesteri hivatal dolgozói

Elmentél, búcsú nélkül hagytál itt te is, Mónika
Az élet megint több egy fájdalommal, 
És kevesebb megint egy jóbaráttal.
Hány kimondatlan szó maradt,-
S most már mindörökre, örökre�

Szegediné Barbara

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Kozsik László temetésén részt vet-
tek, valamint azoknak, akik nem lehettek
jelen, de részvétnyilvánításukkal mély
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás köszönetet mondunk mindenki-
nek, akik Sándor Lászlót utolsó útjára
kísérték.                    

A gyászoló család

Keveset tudunk Göd történetérõl



Egy kiállítás margójára 
Július 16-án nyílt meg Fekete Géza szobrászmûvész kiállí-

tása az Olajfa Mûvészházban nagy érdeklõdés mellett, Jelenits
István piarista szerzetes gondolataival. Reptsik Anna Pi-
linszky versekbõl vett idézetekkel tette gazdagabbá az egybe-
gyûltek számára az estét. A kiállítással kapcsolatban két meg-
állapítást érdemes megjegyezni.

Elõször azt, hogy az Olajfa Mûvészházban egyre több mû-
faj képviselteti magát, és, miközben a fõ hangsúly továbbra is
az egyre színvonalasabb kiállítások megrendezésén van, a mû-
vészház olyan hellyé nõtte ki magát, ahol szinte mindennel ta-
lálkozhat az érdeklõdõ. Van itt képzõ- és iparmûvészeti kiállí-
tás, tánc és zene. Másodszor, igen fontos, hogy a mûvészház
programja földrajzi értelemben is egyre tágul. Míg a gödi mû-
vészek bemutatása az elsõdleges cél, a környezõ települések
mûvészei is egyre nagyobb számban fordulnak elõ.

A mostani kiállító Budapesten született 1939-ben, mûvész-
családból. Fekete Géza édesapjától, G. Fekete Gézától, vala-
mint Pátzai Páltól tanulta a szobrászmûvészetet. Köztéri mun-
kái számtalan magyarországi városban fellelhetõk.

Isten adta tehetség az övé. Nem a pillanat sikerét hajhássza,
hanem új világot teremt rohanó világunkban. �Szakra plaszti-
ka", állt a meghívón. Lefaragva a �fölösleget" a fáról, sze-

münk elõtt tündököl a Pieta, a Gyász, a Fohász, az Ima, az An-
gyal, a Madonna és számos nagyszerû alkotás. A fatörzsön ál-
ló Emlékõrzõ folytatása a fának. Belõle tör elõ a legmegfele-
lõbb formai megoldásként. Ezen alkotások a szakember szá-
mára is sokatmondóak, megannyi izgalmas, nemcsak techni-
kai kérdést, de szellemi mondanivalót is sugároznak.

Következõ kiállításunk augusztus 28-án, Egy elfelejtett
mûvésznõ címmel kerül megrendezésre Füzesséry Mag-
dolna festményeibõl, este hét órakor. M.GY.A.
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Karitász hírek
A Karitász 2003. augusztus 1-jétõl augusztus 31-éig

zárva tart. Nyitás 2003. szeptember 2-án.

KKöönnyyvvttáárrii  hhíírreekk
Könyvtáraink nyáron bezárnak néhány hétre. A központi-

és gyermekkönyvtár július 1-jétõl július 20-áig, az Ady fiók-
könyvtár augusztus 4-étõl augusztus 30-áig tart zárva. Így va-
lamelyik könyvtár mindig látogatható. 

A TESZ fõkönyvelõjének jelenlétében ismét felbontottuk
az adománygömböt. Kedves olvasóink jóvoltából négy hónap
alatt 25, 710 forint gyûlt össze. Az ünnepi könyvhéten megje-
lent könyveket vásárolunk belõle. 

Augusztus 20-a táján új almanachot avatunk, már a kilen-
cediket! A Göd történetét feldolgozó könyvsorozat minden ré-
sze kapható könyvtárunkban. Internetezési lehetõség a Göd
Városi Könyvtárban (Pesti út 72.), fél óra száz forint. A köl-
csönzési idõben öt számítógéppel állunk a rendelkezésükre.
Nyomtatás is lehetséges. Elérhetõségeink: e-mail: godi-
vkonyvtar@freemail.hu, honlapunk: www.tar.hu/godikonyv-
tar Minden kedves olvasónak kellemes nyaralást, sok kitûnõ
olvasnivalót kívánunk!                               A könyvtárosok

Spanyol lányok segítettek a
TOPhÁZ-ban tíz napig

Igazi ajándékot kaptak a TOPhÁZ Egészségügyi Otthon lakói
a nyáron: egy spanyolországi lányklub ötvenkét tagja és még tíz
kísérõ látogatott el Bócsára, hogy karitatív munkával segítse az
otthon lakóit. Napi négy órában végeztek szociális munkát, abla-
kot pucoltak, kerítést, faházat festettek, emellett tíz-tizenkét fiatal
a gyermekekkel foglalkozott, együtt játszottak, gitároztak nekik.

Ahogy Virág
Jenõné, a TOP-
hÁZ igazgatója
elmondta, nem
okozott gondot,
hogy nem be-
szélnek magya-
rul a lányok, hi-
szen az õ gyer-
mekeik a testbe-
szédre, a gesztu-
sokra amúgy is
sokkal érzéke-
nyebbek, mint más gyermekek: �A gesztusok sokszor többet
elárulnak rólunk." 

A lányklub tagjai már hat éve járnak Magyarországra, hogy
szociális munkát végezzenek. Mindig saját pénzükbõl fizetik
az utat, és a szállást egy budapesti szállodában. A tizenhat év
körüli lányok és a kísérõk, akik között elõfordulnak orvosi
egyetemre járók is, nagyon hasznos nyári elfoglaltságnak tart-
ják ezt a munkát. A TOPhÁZ gyermekei pedig a nagy szerete-
tükkel hálálták meg az odaadó segítséget.                G. K. Zs.
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Hosszú, egészséges élet 

titkai, avagy a vércsoportok
szerinti helyes táplálkozás

�A vér maga az élet. Összefügg a születéssel, a betegsé-
gekkel, a háborúkkal és az erõszakos halál borzalmával.
Egész civilizációk épültek a vér kötelékére. Törzsek, klánok
és monarchiák függtek tõle. Nem létezhetünk vér nélkül � a
szó szoros értelmében és átvitt értelemben sem. 

A vér mágikus. A vér misztikus. A vér az alkimisták esz-
köze. Végigkíséri az emberi történelmet mint alapvetõ vallá-
si és kulturális jelkép. 

A régi korok emberei összekeverték a vérüket és az egy-
ség, illetve a hûség megerõsítésére meg is itták. A legrégebbi
idõkben a vadászok a zsákmányul ejtett állatok lelkének
megnyugtatására felajánlották az állatok vérét, majd az ar-
cukra és a testükre kenve varázslatot mutattak be. A leigázott
egyiptomi zsidók kunyhóit bárányok vérével jelölték meg,
hogy a Halál Angyala áthaladjon rajtuk. 

A legenda szerint Mózes vérré változtatta Egyiptom vize-
it, hogy így szabadítsa fel népét. Jézus Krisztus vérének szim-
bóluma közel kétezer évig a kereszténység központi és leg-
szentebb rítusának része volt. 

A vérhez azért kötõdik annyi szent legenda, mert a való-
ságban is különleges. Nemcsak komplex szállító és védekezõ
rendszer, amely létezésünkhöz szükséges, hanem egyben az
emberi tulajdonságok alappillére is. 

Az utóbbi negyven évben olyan biológiai jellemzõket si-
került megismernünk, amelyek segítségével feltérképezhet-
tük és csoportosíthattuk a vértípusokat. Ha megértjük, hogy
alkalmazkodtak a régi korok emberei az állandóan változó
éghajlat, a betegségek és az étrend kihívásaihoz, akkor ma-
gunkat is jobban megismerhetjük. Az éghajlat és az elfo-
gyasztható táplálék változásai új vércsoportokat hoztak létre.
A vércsoportok jelentik azt az elszakíthatatlan köteléket,
amely összeköt bennünket egymással. 

Végül is a vércsoportok különbözõsége tükrözi az ember-
nek azt a tulajdonságát, hogy képes alkalmazkodni a megvál-
tozott környezeti tényezõkhöz. A környezet ezen kihívásait
elsõsorban az emésztõ- és immunrendszert érintették: egy da-
rab romlott hús megölhet minket, egy vágás vagy egy karco-
lás halálos fertõzést okozhat. Az emberi faj mégis életben
maradt. Ennek a túlélésnek a története pedig kétségkívül nyo-
mot hagyott az emésztõ. És immunrendszerünkben is. Ez az
a két terület, ahol a vércsoportok közötti legtöbb eltérõ vonás
megtalálható."

(Dr. Peter J. D�Adamo � Catherine Whitney: Az ABO terv)
Önöknek átadja: Antal György Bálint

Vendégek érkeztek Pozsonyból
A Huzella iskola 4. c osztálya és a pozsonyi Magyar Tan-

nyelvû Alapiskola és Gimnázium 4. b osztálya egy onnan
Gödre érkezõ tanuló kapcsán testvérosztály-kapcsolatot alakí-
tott ki 2002-ben. Leveleket, csomagokat váltottak egymással
a levelezõ párok, sõt az új idõnek megfelelõen telefonok, sms-
ek, e-mailek jöttek-mentek. Tavasszal elérkezett a látogatások
ideje. A Dunához és az iskolához közeli Csapatpihenõben szállt
meg tizennyolc pozsonyi magyar iskolás. Az alsógödi iskolá-
ban és a város különbözõ pontjain érdekes programok várták
õket és a vendéglátó huzellás gyereket is. Tetszést aratott a bog-
rácsozás, a sportversenyek, a város könyvtárában töltött óra és
a budapesti kirándulás (Várnegyed, Parlament, Városliget) is. A
Madarak és Fák Napján a gödi kiserdõben szervezett akadály-
versenyen is indult pozsonyi csapat. Szombaton a gödiek ottho-
nukban fogadták levelezõtársukat. Az utolsó napon az alsógödi
római katolikus templomban tartott szentmise után vendégül
látták a résztvevõ gyerekeket a plébánián, majd Zebegénybe ki-
rándult a két osztály. Kora este Szobon, a vasútállomáson bú-
csúzott el egymástól a két csapat. Az Amicus expressz hazavit-
te a vendégeket, a 4. c osztály pedig a Börzsönyben maradt er-
dei iskolában. Az alapiskola kísérõ pedagógusa szakmai prog-
ramokon vett részt, felmértük, mire van leginkább szükségük a
magyar tannyelvû oktatáshoz. Elmondásukból kiderült, hogy
gondjaik nem hasonlíthatóak az erdélyi, kárpátaljai vagy délvi-
déki magyarok problémáihoz. Ennek ellenére örömmel nyug-
tázták Szlovákiában is az anyaországból érkezõ figyelem és tö-
rõdés legapróbb megnyilvánulását is. Továbbra is gond szá-
mukra, hogy az �új világban" is sok magyar család adja szlovák
nyelvû iskolába gyerekét a késõbbi könnyebb érvényesülést
feltételezve. Reméljük, ezek az utazások is hozzájárulnak en-
nek a kedvezõtlen tendenciának a megváltozásához. A gödi
gyerekek pozsonyi látogatására ezen a nyáron kerül sor. A kap-
csolat a következõ tanév során a Tártában és a Velencei-tónál
szervezett közös programokkal folytatódik. 

Köszönjük a program lebonyolításához nyújtott támogatá-
sát a családoknak, Szabó Józsefnek, a pozsonyi magyar kö-
vetség dolgozóinak, Országh Tibor plébános úrnak, Göde
László élelmezésvezetõnek, Pánczél Sándor üdülésvezetõnek,
az iskolabüfének, Sáfrán Edina könyvtárvezetõnek, a
Gödbusz Kft-nek, Heim János vállalkozónak. 

Tóthné Szadlis Katalin SZK elnök
Halmai Gábor osztályfõnök

Keresek Gödön lakható, de használatbavételi engedéllyel
még nem rendelkezõ, újépítésû családi házat. Telefon:
27/337-476, 30/9817-543

Meghívó
A Váci Múzsa Képzõmûvészet és Tudománypártoló

Egyesület nevében tisztelettel és szeretettel meghívom
Göd Kedves Lakóit 2003. szeptember 6-án, szombaton
17 órára a mûvelõdési ház galériájában rendezendõ
nagyszabású Múzsa Kiállításra, ahol a gödi mûvészeink
is bemutatják alkotásaikat. A belépés díjtalan. 

Határiné Koczka Ilona
A Váci Múzsa Képzõmûvészet

és Tudománypártoló Egyesület tagja,
referense (gödi csoport)

Vércsoportok. A valódi forradalmi fejlõdés
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Javult a rendõri hozzáértés
lakossági megítélése

A Magyar Gallup Intézet az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság megbízásából második alkalommal végzett országos la-
kossági közvélemény-kutatást személyes megkérdezéssel.
Az elsõ vizsgálatra 2002. október 18-ától november 7-éig
került sor. A mostani vizsgálat terepmunkája 2003. május 9-
e és 21-e között zajlott. A vizsgálat mintája mindkét esetben
1501 fõ volt. A minták a nemek aránya, a korcsoportok, a la-
kóhely településtípusa és a megyei lakosságarányok szerint
reprezentálta Magyarország felnõtt népességét. A vizsgálat
legfontosabb megállapításai a következõk: Összességében a
felnõtt lakosság 41%-a került valamilyen módon kapcsolat-
ba rendõrökkel, a rendõrséggel. A legtöbben (csaknem két-
harmados arányban) közúti ellenõrzés során. A rendõrséggel
kapcsolatos állampolgári elégedettség jelentõs mértékben
nõtt tavaly õszhöz képest. A rendõri munka lakossági értéke-
lésében javulás következett be. A rendõrséggel ténylegesen

kapcsolatba került állampolgárok körében azok aránya, akik
azt mondták, hogy az általuk a rendõrök részérõl tapasztalt
bánásmód és ügykezelés meghaladta az elõzetes elvárásai-
kat, a 2002. novemberi 25%-ról 2003. májusára 34%-ra nõtt.
A rendõrök munkájával kapcsolatosan az állampolgárok a
leginkább elégedettek a rendõrök udvariasságával és segítõ-
készségével voltak. A legkevésbé elégedettek az állampol-
gárok ugyanakkor az ügyintézés gyorsaságával, a várakozá-
si idõvel és a velük foglalkozó rendõrtisztviselõk hatásköré-
vel voltak. A legerõteljesebb javulást a rendõri hozzáértés la-
kossági megítélésében tapasztaltuk. 

Az embereknek csak 8%-a véli úgy, hogy a rendõrség
egyáltalán nem áll politikai befolyás alatt. További 29%-a
úgy látja, hogy a rendõrség kis mértékben áll politikai be-
folyás alatt. Ugyanakkor az állampolgárok csaknem fele
(47%) úgy véli, hogy a rendõrség nagyobbrészt, vagy teljes
mértékben politikai befolyás alatt áll. (Ez az arány fél éve
még csak 43% volt.) A magyar lakosság a rendõrség leg-
fontosabb feladatainak a kábítószer-terjesztés elleni fellé-
pést, a bûnmegelõzést valamint a szervezett bûnözés elleni
fellépést tartja.          ORFK Kommunikációs Igazgatóság

Felállították a két tantermes forfa iskolát

Készül az iskolaudvar térburkolata

Kívül-belül felújítják
az épületet
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LABDARÚGÁS
X. Bosch Rexroth Vodafone Kupa. Kupagyõzelem
Egerben június 26-29-e között szép sikert ért el a �92-es korosz-
tályban csapatunk. Hat csoportba osztották a csapatokat, ame-
lyekbõl az elsõk és a két legjobb második került a nyolcas dön-
tõbe. Elsõ ellenfelünk a Szabolcs megyei Nagydobos volt, 2: 0-
s félidõ után magabiztosan 7:0-ra nyertünk. Ungvár következett
Ukrajnából, akik durván, sportszerûtlenül játszottak, amiért mi
kilenc góllal vettünk elégtételt. Utolsó csoportbeli ellenfelünk, a
Recsk ellen 5: 1-re nyertünk és jutottunk veretlenül tovább. A jó
hírû és jó játékerõt képviselõ Goldball próbálta utunkat állni � si-
kertelenül �, de 3: 0-val, bravúros gyõzelemmel búcsúztunk. 

A döntõbe kerülésért újabb külföldi csapat következett, a
rendkívül kemény, agresszív játékot mutató Budvar
Székelyudvarhely. Az utolsó pillanatban Nyilas Elek szabadrú-
gásból belõtte csapatunkat a döntõbe. A döntõben a házigazda
Eger Focisuli fente a fogát ránk,  de ezen a tornán nem volt esé-
lye ellenünk, fegyelmezett, jó játékkal 3: 1-re nyertük a döntõt,
amit az ellenfél játékosai és szurkolói is elismeréssel nyugtáztak. 

A játékosok, a szülõk hatalmas ünneplésbe kezdtek, majd
átvették az aranyérmeket és a hatalmas serleget. 

A csoport játékosai: Czédula Péter kapus, Cesznak Tamás,
Karacs István, Oláh Dániel, Sápi Márton védõk, Kérdy Áron,
Nyilas Elek, Sápi Pál, Horváth Ágoston, Simon Bence,
Novidonszki Márk támadók. Nyilas Elek lett a legjobb játékos
harminc csapatból. Szép volt fiúk!                Bagócsi Sándor

ASZTALITENISZ
Asztalitenisz Göd Rekord Kupa verseny
A Gödi Se Asztalitenisz Szakosztálya és a Rekord Kft. versenyt
szervez egyéni igazolt és amatõr játékosok részére. A kupa a Né-
meth László Általános Iskola tornatermében lesz augusztus 20-
án 9 órától. A verseny elsõ részében csoportokban körmérkõzé-
sek lesznek, míg a második szakaszban kieséses rendszerben
folytatódik. A kupán indulhatnak városunk és a szomszédos te-
lepülések lakosai. Nevezés a helyszínen 9 óra 30-ig lehetséges,
300 forint nevezési díj befizetésével. A verseny végén az elsõ he-
lyezett elnyeri a Göd Rekord Kupát, a második és harmadik he-
lyezettek ajándéktárgyat kapnak.                                 (Gulyás)

SAKK
Jó évet zártak a sakkozók! A Gödi SE Sakk Szakosztálya a
gödi Zöldfa étteremben tartotta évzáróját, amelyen megjelent
Solymosi László, a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke. Antal
György Bálint, a gödi sakkcsapat vezetõje ismertette a 2002-
2003. évi Pest megyei sakkcsapat-bajnokság eredményét, az ér-
meket a megyei elnök adta át. A bajnokságban, a kétszer három
órás küzdelemben bronzérmesek lettek. Az országban elsõként
Pest megyében beindított �schnell" (kétszer öt perces gyorspar-
ti) bajnokságban a Gödi SE sakkcsapata végzett az elsõ helyen
az Alagi DSK és Gyömrõ elõtt. Az 1979-ben alakult szakosztály
a 2003-2004. évi sakkcsapat-bajnokságban három csapattal vág
neki. A gödi csapatvezetõ, Antal György Bálint, hosszú évek óta
rendszeresen megrendezi a Csernyi Miklós és az Iván Kovács
László emlékversenyeket, amelyeknek jó hírük van a magyar
sakkvilágban. További sok sikert kívánunk a jövõre 25. évét ün-
neplõ sakk szakosztálynak.                                 Denke László

SPORT

Június 30-án negyven gyermek, egy tanárnõ és egy kísérõ szü-
lõ érkezett a kárpátaljai Jánosi községbõl Gödre. A gyermekeket a
két hetes nyaralásra elkísérte Bartha Márta polgármesterasszony
és Egressy Miklós görög katolikus parókus, akik másnap hazau-
taztak. Ezalatt a két hét alatt a vendégek résztvettek autóbuszos ki-
ránduláson Budapesten, ahol megnézték a nevezetes helyeket. A
Szent István Bazilikában és az Operaházban is idegenvezetõk ka-
lauzolták a gyermekeket. Nagy élmény volt számukra az ország-
házi látogatás, amikor ülhettek az államelnök, a miniszterelnök, a
miniszterek és a képviselõk székeiben. Köszönetet szeretnék mon-
dani mindazoknak, akik személyes közremûködésükkel, pénzado-
mányaikkal hozzájárultak a vendégcsoport nyaraltatásához. 

Külön szeretnék köszönetet mondani Marinkás Miklós úrnak a
felajánlott 15 ezer forintért, dr. Pásztor Endrének az adományozott
10 ezer forintért és Balogh Rezsõnének az 5 ezer forintért, me-

lyekbõl a gyermekek ötször kaphattak fagylaltot. Nem utolsó sor-
ban köszönöm a szülõknek, akik vállalták a gyermekek ellátását,
a velük való lelkiismeretes törõdést: Göntér Györgyéknek, Fe-
nyõfalvi Imréné Zsuzsannának, Balogh Rezsõnének, Fehér
Sándoréknak, Felföldi Józseféknek, Várhegyi Tivadaréknak, Len-
gyel Erzsébetnek, Demény Gáboréknak, Szederjesi Évának,
Durkó Sándoréknak, Gergelyi Arisztidéknek, Csiszár Gyuláék-
nak, Frey Lászlóéknak, Csomó Gyulánééknak, Honffyné Felhõ
Ágnesnek, Bea Istvánéknak, Tolmácsiéknak, Nagy Zoltánnéék-
nak, Szajbert Istvánnééknak, Kádár Jánoséknak és Dr. Faragó
Lászlónénak. 

Az 1999-ben beindult kapcsolat terebélyesedik. Ez a gyer-
mekcsoport már a negyedik volt, de tavaly egy negyven fõs
nyugdíjas csoport és egy huszonhat fõs gyermekcsoport volt
Gödrõl Jánosiban. Az idén Jánosiból egy tizenhat fõs nyugdíjas
csoport töltött egy hetet a gödi �Napos oldal" nyugdíjas klub
vendégeként és júliusban tizenhét felnõtt tartózkodott négy na-
pig Jánosiban a görög katolikus egyház vendégeként. Öröm
tudni, hogy számos gödi család közvetlen kapcsolatba került
jánosi családokkal.                                     Dr. Faragó László

Jánosi gyermekek
nyaralása Gödön
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Kajakos hírek Országos Diákolimpia
2003. június 16-17-18-án, Velencén

Név Futam Táv
ARANY

1. Kása Máté-Dobos András 
/Velence/ K-2 serdülõ VI. korcs. 500 m
2. Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 500 m
3. Kulifai Tamás-Pélyi Dávid K-2 serdülõ IV. korcs. 500 m

EZÜST
1. Tarczi Zsófia, Sófalvi Sarolta, 
Cseh Orsolya, Németh Anna K-4 ifi korcs. 500 m
2. Slezsák István K-1 kölyök III. korcs. 2000 m
3. Kása Máté K-1 serdülõ VI. korcs. 500 m
4. Tarczi Zsófia, Sófalvi Sarolta, 
Cseh Orsolya, Németh Anna K-4 ifi korcs. 1000 m

BRONZ
Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 1000 m

PONTSZERZÕ
4. hely - Hamar Péter - 
Slezsák István K-2 kölyök IV. korcs. 1000 m
4. hely - Soós Tamás K-1 serdülõ V. korcs. 500 m
4. hely - Havas Eszter K-1 Kölyök VI. korcs. 2000 m

5. hely - Pélyi Dávid K-1 kölyök IV. korcs. 500 m
5. hely - Havas Eszter K-1 kölyök IV. korcs. 1000 m
5. hely - Hamar Péter K-1 kölyök IV. korcs. 2000 m
5. hely - Csákány Tamás - 
Apró Richárd MK-2 gyermek I. korcs.2000 m
7. hely - Kása Máté - 
Kemencei Viktor K-2 ifi korcsoport 1000 m
7. hely - Horváth Zsuzsanna MK-1 gyerm. II. korcs.2000 m
7. hely - Oláh Levente - 
Soós Márton MK-2 gyerm. II. korcs.2000 m
8. hely - Kulifai Tamás K-1 kölyök IV. 500 m
9. hely - Soós Tamás K-1 serdülõ V 500 m
9. hely - Németh Anna K-1 ifi  VII. 500 m

Ez az országos megmérettetés volt a fõpróbája a síkvízi országos
bajnokságnak. Itt dõlt el, ki milyen távon vesz részt a - fiatalabb
korosztálynak július végén, az ifiseknek pedig válogató formájá-
ban augusztus elsõ hétvégéjén megrendezésre kerülõ versenyen.
Ezeken a versenyeken dõl el, hogy ki kerül a kölyök, serdülõ és
ifi válogatottba, és ki indulhat nemzetközi versenyeken.
A hátralévõ idõszakban még több edzést és még nagyobb odafi-
gyelést igényel a felkészülés mind a sportolók, mind az edzõk,
mind a családok részérõl.             Hamar János

Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály
"Kajakkal az egészségért" és Dunai Vízisport

Alapítvány rendezvénye

GÖD KUPA 2003
Szeretettel meghívjuk Önt a 10. Göd Kupa kajak-kenu
versenyre. A rendezvény jó alkalmat nyújt valamennyi
korosztálynak egy izgalmas versenyre. 

A versenyzõk értékes díjban részesülnek!
A nézõk az izgalmas versenyen talán a jövõ olimpi-
konjainak szurkolhatnak. A gyermekeket finomságok-
kal várjuk.

A gulyás partin mindenkit szeretettel várunk! 
A verseny utáni banketten a Scarabeus együttes zenél. 

A verseny idõpontja: 2003 augusztus 30. 
Helyszíne: az alsó-gödi csónakház és Duna-part

Jelentkezés: A helyszínen 8 órától.
Felvilágosítás: (27) 330-917, (27) 345-083

A rendezvény támogatói a helyi vállalkozók és ma-
gánszemélyek.  A fõ cél a diáksport segítése és
egy kellemes, élményekben gazdag sportesemény
megszervezése. 
Ha módjában áll, kérjük, hogy támogassa a ren-
dezvényt! 
� Készpénz befizetés ill. csekk igénylés elõzetesen
a csónakháznál Vajda Istvánnál történik.
Átutalást a Dunai Vízisport Alapítvány  Dunakanyar
Takarék Szöv. 64700052-10012277 sz. számla szá-
mára kérjük.

8.20 Technikai értekezlet
9.00 X. Göd Kupa megnyitója

1. 9.30 K-1 III. korcsoport 2000 m. fiú
2. 9.35 MK-1 II. korcsoport 2000 m. leány
3. 9.50 K-1 III. korcsoport 2000 m. leány
4. 9.55 MK-1 I. korcsoport 2000 m. fiú
5. 10.10 K-1 IV. korcsoport 2000 m. leány
6. 10.15 MK-1 I. korcsoport 2000 m. leány
7. 10.30 K-1 V-VI. korcsop. 2000 m. fiú
8. 10.35 MK-1 III. korcsoport 2000 m. leány
9. 10.40 MK-1 Törpe                 2000 m fiú/leány
10. 10.55 K-1 IV.  korcsoport 2000 m. fiú
11. 11.00 MK-1 II. korcsoport 2000 m. fiú
12. 11.15 K-1 V-VI. korcsop. 2000 m. leány
13. 11.20 MK-1 III. korcsoport 2000 m. fiú
14. 11.35 K-1 VII. korcsop. 2000 m. nõi
15. 11.40 MK-1 0. korcsoport 2000 m. leány
16. 11.55 K-1 VII. korcsoporttól 2000 m. férfi
17.  12.00 MK-1 0. korcsoport 2000 m. fiú

12.30 Ebéd
13.30 Eredményhirdetés

18. 14.30 MK-1 váltó I.-II.-III. korcsoport
3x500 m. leány

19. 14.50 K-1 öregfiúk 500 m.
20. 15.00 MK-1 váltóI.-II.-III. korcsoport 3x500 m. fiú
21. 15.25 Indiánkenu öregfiúk sen. 2000 m.
22. 15.50 Indiánkenu vegyes páros 2000 m.
23. 16.15 Indiánkenu happy 2000 m.
24. 16.40 Indiánkenu családok 2000 m.
25. 17.00 Indiánkenu öregfiúk mast. 2000 m.
26. 17.10 Indiánkenu öreglányok 2000 m.
27. 17.25 Indiánkenu öregfiúk gold 2000 m.
17.30 Eredményhirdetés 

Bankett
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DDoonn  PPaappaa  PPiizzzzéérriiaa
GGöödd,,  BBéékkee  uu..  2222..

Az étterem nyitva 
minden nap 11-22-óráig!

Díjtalan házhozszállítás Dunakeszi,
Göd és Szõdliget területén!

Rendelésfelvétel: 27/331-993

LAPSZABÁSZAT, 
BÚTORGYÁRTÁS
�Egyszerûtõl a luxusig�

konyhabútor, fürdõszobabútor
irodabútor
szekrények
polcok, térelválasztók

2131 Göd, Nemeskéri K. M. út 33.
Tel.: 27/330-785, 20/974-3116

�Corwell� irodaszer 
nagykereskedelemmel 

foglalkozó Kft. fóti raktárába
felvesz megbízható munkatársakat

raktárosi munkakörbe.
Targonca vezetõi engedély elõny.

Jelentkezni hétköznap 
8.00-17.00-ig lehet a 

06-1-306-9060-as telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS
Megbízható egyénnek, házaspárnak állandó lakást adok kert, illetve konyha
rendben tartásáért. Érdeklõdni lehet a 06-1-338-0182-es telefonszámon. 
Trabant Limuzin 1/1 1990-es évjáratú, frissen vizsgáztatva, tulajdonostól 190
ezer forintért eladó. Renault RS LEMANS típusú 1989-es évjáratú, nyitható
tetõvel, vonóhoroggal, katalizátorral 100LE-sportmotorral tulajdonostól 410
ezer forintos áron eladó. Tel.: 06-70-294-7286
Használt és új bélyegalbumok, berakók, bélyegcsomagok kaphatók. An-
tal György Bálint, 06-30-853-3178
Pótvizsgára felkészítést vállalok középiskolásoknak is, magyar nyelv és iro-
dalom, történelem és földrajz tantárgyakból. Tel.: 27/331-292
Keresek huszonnyolc személyt, akik komolyan fogyni szeretnének. 
Tel.: 06-20-384-3739
Titkára, aszisztense lenne fõ állásban tapasztalt diplomás, alkotó kísérleti
munkánál. Telefon: 06 70 5268-752
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 utcában,
a Huzella iskola mellett, a 2-es úthoz közel. Érdeklõdni: 06-30/296-1771
Kémia, biológia tantárgyakból diákok középiskolai elõkészítését, és felsõ-
tagozatosok általános korrepetálását vállalja nyugdíjas középiskolai tanárnõ.
Telefon: 27 334-546
Egyéni vállalkozók könyvelését vállalom. Telefon: 06 70 338-4724

Eladó: Mazda 323 1.3 65 LE 1984. Mûszaki vizsga 2004. 01. benzin,
elektromos tetõablak, fordulatszámmérõ, élénk kék színû, jó állapot-
ban, felújítva. Új: gyújtás, fékek, olaj, szûrõk, teljes kipufogó rendszer,
stb.  Irányár: 300.000 Ft  A benne
lévõ zene +120.000 Ft. JVC CDs
fejegység 2db erõsítõ 2db Magnat
XTC1000 sub, nagyoválok, csipo-
gók (sok-sok wattok). Tel: 06 70
315-4489, 06 30 212-4036

*
*
*
*
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TV-, Video-, Hi-Fi javítás,

üzembehelyezés
Ifj. VARSÁNYI MIKLÓS

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

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

Mi&Lá Húsbolt
Kis- és Nagykereskedés

Göd, Rákóczi út 15. (a régi Tüzéppel szemben)

Nyitvatartás: Kedd�péntek: 7-17-ig, Sz: 7-13-ig
Tel.: 06 (27) 345-176 Tel./Fax: 06 (27) 334-658

ÁRAINKBÓL:
� FÜSTÖLT CSÜLÖK 680 FT/KG,

� FÜSTÖLT KOLBÁSZ 890 FT/KG,
� ZSÍR 100 FT/KG,

� SERTÉS KÖRÖM 50 FT/KG,
� SERTÉS OLDALAS 550 FT/KG,

� CSEMEGE SZALONNA 560 FT/KG
� ERDÉLYI SZALONNA 760 FT/KG
� FÜSTÖLT OLDALAS 680 FT/KG

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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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

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

MMAACCKKÓÓJJÁÁTTSSZZÓÓ  
GGYYEERRMMEEKKFFEELLÜÜGGYYEELLEETT

Óvónõi képesítéssel családias
környezetben csak erre a célra ki-
alakított szobában gyermek-
felügyeletet vállalunk!

� Készségfejlesztõ játékok (természetes 
alapanyagúak), hasznos szabadidõtöltés

� Igény szerint óvodába, iskolába a
gyerekéért értemegyünk

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

AAAAKKKKCCCCIIIIÓÓÓÓ!!!!

Göd, Rákóczi u. 15.
Telefon: 27/345-176

2131 Göd, Pesti u. 55.
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

� fodrászat, 
� kozmetika (sminktetoválás, fülbelövés)

� körömápolás (manikür, 
gyógypedikür, mûköröm)
� szolárium (álló, fekvõ)

� infraszauna
� masszázs nõi maszõrökkel (frissítõ,

gyógy, Thai, talp)
� nõi konditerem (nõi konditorna)

Nyitvatartás: hétfõtõl � péntekig 8-tól 20-ig
szombaton 8-tól 12-ig
Telefon: (27) 336-485

Svájcból behozott
számítógépes
íróasztalok,

szekrények nagy 
kedvezménnyel

eladók!

GÖDVILL Villamossági Szaküzlet

� Mûanyag csövek, csatornák, dobozok
� Lámpatestek, armatúrák, szerelvények

� Erõátviteli földkábel elem
� Villámvédelmi anyagok

EGYÉB VILLAMOSSZERELÉSI 
ANYAGOK FORGALMAZÁSA

Göd, Pesti út 112. Tel/fax: 27 331-071, 06 309 963-973
Nyitva: H-P 7.00�17.00 Szo 8.00-13.00
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Cégünk megtervezi és kivitelezi családi 
házának, lakásának, üzlethelyiségének, 

nyaralójának, stb. elektronikus 
betörésvédelmét.

Teljeskörû MABISZ tanúsítvány.
Cégünkrõl referenciát kérhet a BRFK Ta-
nácsadó Szolgálattól, (Bp, V. Belgrád rak-
part 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

MÉG JELENTKEZHET!
A HERRIOT STÚDIÓ NYÁRI INTENZÍV

ANGOLTANFOLYAMOKAT indít Alsógödön, 
a József Attila Mûvelõdési Házban. 

Középfokú nyelvvizsga-elõkészítõ 
augusztus 4-étõl 15-éig

Újrakezdõ tanfolyam 
augusztus 18-ától 29-éig

Beiratkozás (az elsõ részlet befizetése) és 
szintfelmérés:

Alsógödön: aug. 15. péntek 10-13h
Felsõgödön (Ady Klub): 

aug. 2. és 16. szombat 10-13h

A tanfolyamok 40 órásak (két hét, napi 4 óra déle-
lõtt ½ 9-tõl  ¾ 12 �ig), áruk: 20.000 Ft. A tandíj a

tananyag árát tartalmazza.

�Régi diák"-kedvezmény: 10 %! 
Családi kedvezmény: 5 %!

HERRIOT
Tel.: 27-337520 és 20-5785190

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

Legyen saját anyagbeszerzõje!

Víz � Gáz � Fûtés szerelési
anyagok beszerzése

kedvezõ áron!

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

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

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
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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

2. telephely: Dunakeszi, Kárpát u. � Széchenyi u. sarok
(Frédikevill mellett) Tel/fax: 27/342-738, Mob: 06 30/230-8246

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
� Házának külsõ szinezõanyagát egy órán belül 

kikeverjük Revco vakolatból
� Tervrajz alapján 

anyagkimutatás készítése

Építõanyag értékesítés - szállítás
Konténeres sitt-, szemét szállítás

Gépi földmunkák

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

Csempék, padlólapok,
greslapok széles

választékban!
ÚÚjj
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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 20 420-6870

Elektromos kéziszerszámok
(bosch, skil, klaus)

Épületbádogos termékek
Vasanyagok (csak az I. üzletben)

Festék, vegyiáru, ecset
Zárak, vasalatok

Víz-, villanyszerelési anyagok
Kerti és kéziszerszámok

Kötõelemek
Mungó rögzítéstechnika

Háztartási cikkek
Alumínium és fa létrák
I. üzlet                         II. üzlet

Göd-felsõ, Révai út 1/a            Göd-alsó, Pesti út 44.
Tel/fax: 06 27 334-498               Tel: 06 30 520-3435

Várjuk a Sulinetexpress megrendeléseiket
1091 Budapest, Üllõi út 119. alatt lévõ

üzletünkben. 
Telefon: 06 1 456-0727, 06 70 234-7275

Áruvásárlási hitel intézés!
GÖDÖN ÉS A KÖRNYEZÕ TELEPÜLÉSEKEN

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

BECO KFT www.beco.hu

Betanított dolgozó (200 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.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

Technikus (30 fõ)
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140�170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
Ingyenes Samsung buszjárat; Göd-Felsõ Va-
sútállomás, 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
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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

Kertek gondozása, felújí-
tása, új kertek építése

Agrármérnöki és környezetgazdálkodási végzettség-
gel rendelkezõ házaspár vállalja még:
� kerti tavak készítését, felújítását,
� kerti utak készítését,
� kerti játszótéri elemek igény szerinti kivitelezését.

Telefonszám: (27) 531 305, (30) 386-5454

KERTGONDOZÁS
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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 augusztus 25-én (hétfõn), az újság megjelenése szeptember 4-én (csütörtökön) lesz.
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