
Az 1-es körzet képviselôje, Lenkei György falugyûlésre
hívta a bócsaiakat, ahol a város polgármestere is jelen volt.
Az egybegyûltek megtudhatták, hogy a titokzatos
építkezéshez nem kellett kikérni a lakosság véleményét.
Sôt, még az önkormányzattól sem kell engedélyt, fôleg,
ha magánterületen egy átalakítás folyik.

A helyieknek nem tetszik, hogy a mende-mondák
szerint akár négyszáz idegen is összezsúfolódhat a szállodának és

munkásszállónak egyaránt emlegetett házban. Úgy gondolják, ha legjobb
esetben csak száz munkás költözik oda, az is megváltoztatja az életüket. A bócsaiak
félnek az idegenektôl! 
- Az elektronikai gyár letelepedése óta van állandó problémánk. - Oda a nyugalmunk,
pedig a kaput, a kocsiajtót se zártuk eddig. - állítják többen.
Aki messze a családjától, szûk helyen él, az esténként kitörési lehetôséget keres. Most
is elôfordul verekedés, kisebb-nagyobb lopási ügy. De mi lesz ezután? - kérdezi a falu. 

A polgármester csak egy nappal a lakossági fórum elôtt tudta meg, mirôl is van szó. 
- Nem kíván senki Göd-Újtelep lakossága feje fölött dönteni, azért vagyok itt, hogy ezt
az építkezést megbeszéljük. Ha Önök másképp akarják, feltételeket szabunk a
Bócsatech Kft.-nek. Ebbe már nekünk is van beleszólásunk.”
Sándor István és helybeliek abban állapodtak meg, a falu közösen dönt sorsáról. 

2004. február 7-én szombaton délelôtt aláírásgyûjtés volt Bócsán. A gödi önkormányzat
és a lakosság képviselôi együtt járták végig a portákat, hogy saját kezûleg nyilatkozzon
mindenki. 
AA sszzaavvaazzááss eerreeddmméénnyyee:: 119944 lleeaaddootttt sszzaavvaazzaatt,, éérrvvéénnyyeess 119933.. EEbbbbôôll kkoorrllááttoozzootttt llaakkóósszzáámm
eesseettéébbeenn 1122 sszzaavvaazzóó ttáámmooggaattjjaa aa sszzáállllóótt.. AA mmuunnkkáásssszzáálllláásstt 118811--eenn uuttaassííttoottttáákk eell..

MMeeggkkéérrddeezzttüükk aa ppoollggáárrmmeesstteerr vvéélleemméénnyyéétt:: -- MMiiuuttáánn aazz eemmbbeerreekk nneemm sszzeerreettnnéékk,, hhooggyy
mmuunnkkáásssszzáállllóó mmûûkkööddjjöönn GGöödd--ÚÚjjtteelleeppeenn,, aa sszzaavvaazzááss eerreeddmméénnyyéétt ttiisszztteelleettbbeenn ttaarrttvvaa
iinnttéézzkkeeddeekk,, hhooggyy aa sszzaakkhhaattóóssáágg nnee aaddjjaa kkii rráá aa mmûûkkööddééssii eennggeeddééllyytt..

SZÁLLÓ VAGY MUNKÁSSZÁLLÓ?
FALUGYÛLÉS UTÁN ALÁÍRÁSGYÛJTÉS BÓCSÁN
Felbolydult méhkashoz volt hasonlatos Göd-Újtelep az elmúlt hetekben. A Bócsatech Kft.
szálláshelyet építtet a Samsung bejáró dolgozóinak. Utólag derült ki, mi készül a volt bôrgyár
telepén, a Mayerffy utcában.

194 szavazat

181 elutasítás
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-- EEzztt mmiiéérrtt íírrttaa,, aallppoollggáárrmmeesstteerr úúrr??
- Mert az utóbbi hónapokban kizárólag csak olyan dolgokról szólt a

Körkép, amelyeknek nincs közük a városban történtekhez. Illetve
helyesbítek: a városban történtek, de rengeteg tárgyalás, megbeszélés,
folyamatban lévô ügy elferdítve, csúsztatással, politikai felhangokkal
és pontatlanul volt leírva. Például a civil szervezetekrôl. Ez pedig
félrevezeti Göd lakosságát.

-- DDee hhaa eezzeekknneekk aa kköözzlléésséétt nneemm eennggeeddii,, aakkkkoorr aazzzzaall vvááddoolljjáákk,, hhooggyy
cceennzzúúrráázz,,   

ééss eezzzzeell sséérrttii aa ddeemmookkrráácciiáátt..  
- Szó sincs cenzúráról, mi most a szerzôdés be nem tartásáról

beszélünk. A sajtótörvény 1986. évi II. 7. §. /2./ pontosan kimondja:
A Lap tulajdonosa (a Gödi Önkormányzat) meghatározhatja a lap

célját, jellegét, valamint irányvonalát, és azt ellenôrizheti is. Se a jog,
se a demokrácia nem sérül azzal, hogy a megbízott személytôl számon
kérem, a lap miért nem tükrözi, ami Gödön valóban történik. Nem
elhallásokból, félremagyarázásokból, csúsztatásokból és bemondá-
sokból kell újságot szerkeszteni, hanem valós eseményekbôl és vállalt
nézetekbôl. Ha konkrét vélemények ütköztetését vállalta volna a lap,
akkor színvonalas körképet vehetett volna kezébe közel tizenhétezer
olvasó. Ez ellen semmi kifogásom nem lett volna!

--AA ssaajjttóósszzaabbaaddssáágg mmeeggsséérrttéésséétt iiss ffeellrróóttttáákk ÖÖnnnneekk……  
- A vádakkal és rágalmakkal nem kívánok foglalkozni. Pontosan azt

szorgal-mazom, hogy a jog és a kötelesség, illetve a demokrácia
érvényre jusson. Általában minden megbeszélésünkön ott lehet a
sajtó, bármelyik lapot képviselje. Göd fôszerkesztôje miért ne lehetne
jelen? Akkor sérülne a sajtószabadság és a demokrácia, ha nem
jöhetne be az újságíró. Hogyha nem nézhetne az iratokba, nem kapna
adatokat, vagy nem segítenék a hivatal dolgozói a munkájában. Akkor
jogosan vádolhatna a cenzúrára és a sajtószabadság megsértésére
hivatkozva. 

-- PPoonnttoossaann mmiitt hhiiáánnyyoolltt aa llaappbbóóll??
- A Körkép havi kiadvány, az információ fontos az olvasóknak.

Hosszasan sorolhatnám, hogy mirôl nem született írás, de hogy
érzékeltessem a problémámat, hadd mondjak el egy friss példát:

Influenzajárvány idején nem került be, meg, hogy a város orvosainak
szakmai továbbképzésen kell részt venniük, és egy napig nincs a
szokásos rendelés Gödön? Miért? Belefért volna a lapba!

-- EEzztt íírrttaa mmeegg aabbbbaann aa bbiizzoonnyyooss lleevvééllbbeenn??
- Írtam levelet a fôszerkesztô asszonynak, de elsô sorban a számlájával

kap-csolatban emeltem kifogást. Ebben a levélben hiányoltam a városi
események beszámolóit. Kértem, hogy ne politikai lapot készítsen, ne
váljon szócsôvé az újság. Ez természetesen vonatkozik a jobb és
baloldalra egyaránt. Mivel nem az a jellemzô városunkra, ami az
írások többségében olvasható, egyértelmû, hogy részrehajlás történt.
Ezt is szóvá tettem, mert Göd lakói akaratukon kívül egy manipuláció
részesévé váltak. 

-- NNeemmssookkáárraa úújj ffôôsszzeerrkkeesszzttôô áállll aa llaapp éélléérree.. LLééttrree ttuudd mmaajjdd hhoozznnii 
ppoolliittiikkaammeenntteess llaappoott??
- Természetesen igen. Remélem, hogy a gödiek lapja a város életérôl

fog szólni, és hû képet ad az itt folyó munkáról is. A Gödön élô
emberekrôl, a közös erôfeszítésekrôl, a várost összekovácsoló
rendezvényekrôl fogunk majd olvasni. 
Akkor mindenki jogosnak fogja érezni a mostani fôszer-kesztôváltást.  

„FAXIMILE“
SZÁMON KÉRÔ LEVÉL AZ ALPOLGÁRMESTERTÔL
Pinczehelyi Tamás alpolgármester  - egy faxon küldött -  levelében a 2004. januári 
Gödi Körképpel kapcsolatban többek közt azt írta a fôszerkesztô asszonynak: 
„Elveimmel ellenkezik a lap jelentôs részének tartalma... mert jobboldali politikai
szócsôvé silányítják Göd város lapját.”
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Január végén rendkívüli testületi ülésen tanácskozott a városi önkormányzat. Az
egyetlen napirendi pont a Gödi Körkép fôszerkesztôjének személyére vonatkozott.
Felmentése után februártól megbízott fôszerkesztô irányítja a lapot.

-- PPoollggáárrmmeesstteerr ÚÚrr!! AAzz éérrvvéénnyyeess jjooggsszzaabbáállyyookk éérrtteellmméébbeenn ÖÖnn ssaajjáátt
hhaattáásskköörrbbaann iiss lleevváálltthhaattttaa vvoollnnaa aa llaapp sszzeerrkkeesszzttôôjjéétt,, mmiiéérrtt hhíívvttaa öösssszzee mmééggiiss aa
tteessttüülleetteett??

- Mert a látszatát is elkerültem annak, hogy nincs demokrácia a helyi veze-
tésben. A testületi döntést pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

-- AA GGööddii KKöörrkkéépp ffôôsszzeerrkkeesszzttôôjjéévveell aalliigg ttööbbbb,, mmiinntt eeggyy éévvee kkööttöötttt aazz öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt sszzeerrzzôôddéésstt.. AAzz aakkkkoorr kkiiíírrtt ppáállyyáázzaattrraa ssookk sszzaakkeemmbbeerr jjeelleennttkkeezzeetttt,, ddee
aazz ôô mmeeggbbíízzáássáátt hhoosssszzaabbííttoottttuukk mmeegg.. DDöönnttôô éérrvv vvoolltt,, hhooggyy aa vváárrooss ttiizzeennöött éévvee
mmeeggjjeelleennôô llaappjjáátt aa ffoollyyaammaattoossssáágg jjeelllleemmeezzzzee.. GGoommbbooss AAnnddrráássnnéé
kküüllssôôssééggeekkbbeenn úújjííttootttt aazz aaddddiigg iiss áállttaallaa sszzeerrkkeesszztteetttt llaappoonn.. 

- Úgy gondoltam, hogy a helyi sajtót nem Vácról vagy Pestrôl kell írni.
Ezért korteskedtem annak idején a most leváltott újságírónô mellett. A Körképnek egy feladata van,
politikamentesen tájékoztatni a város lakóit. Jó és rossz hírekrôl, sikerekrôl és kudarcokról egyaránt. Senki nem
gördített akadályokat munkája elé, de a tartalomban nem arról lehetett olvasni, ami Gödön hónapról hónapra történt.
Az olvasók joggal várták, hogy idôben szerezzenek tudomást olyan eseményekrôl, döntésekrôl, rendezvényekrôl,
amelyek róluk szólnak, értük történnek. Sajnos még az önkéntes véradásról is sokan lemaradtak kellô információ
hiányában. Nekünk városvezetôknek tettek érte szemrehányást, joggal. - mondja a polgármester. 

A testületi ülésen a Gombosné melletti és elleni érvek csatáztak, de abban mindenki egyetértett, hogy a Gödi Körképnek
a lakosság és a városi vezetés közti média-hidat kell megteremtenie.    

FÔSZERKESZTÔVÁLTÁS

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS - HOZZÁSZÓLÁSOK
Gombos Andrásné a testületi ülésen
azt mondta:
-- FFaaxxoonn éérrkkeezzeetttt eeggyy lleevvééll,, ddee

ssookkaann nneemm iissmmeerriikk aa ttaarrttaallmmáátt..
KKiirraaggaaddookk bbeellôôllee eeggyy mmoonn--
ddaattoott,, aammiitt PPiinncczzhheellyyii TTaammááss
íírrtt nneekkeemm.. EEzz aazz ÔÔ mmoonnddaa--
nniivvaallóójjaa::
„„HHiitteelltteelleenneekk,, ééss aa ttöörrttéénnéésseekkkkeell kköösszzöönnôô vviisszzoonnyybbaann
ssiinnccsseenneekk aazzookk aa cciikkkkeekk,, aammeellyyeekkeett ÖÖnn ééss mmuunnkkaattáárrssaa
vváárroossii ttöörrttéénnéésseekknneekk áállccáázzvvaa pprróóbbáállnnaakk „„eellaaddnnii””..
EEzz aa lleevvééll éérrkkeezzeetttt aazznnaapp eessttee,, aammiikkoorr aa kkeeffeelleennyyoommaatt
bbeemmuuttaattáássáárraa ssoorr kkeerrüülltt jjaannuuáárr ööttööddiikkéénn.. ÚÚggyy ffooggaaddttaamm,,
hhooggyy eezz aazz aallppoollggáárrmmeesstteerr úúrr mmaaggáánnvvéélleemméénnyyee..
DDee sszzeerriinntteemm eezz eeggyy jjóó úújjssáágg..

�

Szegedi Sándort 2001 februárjában - amikor még
polgármesterként irányította a várost -  Gombosné a
demokrácia és sajtószabadság megsértésének vádjával
támadta. A Gödi Körkép akkori második számában „a
három egymás mellett ülô majom” ábrája szerepelt, ezzel a
képaláírással: 
NNeemm llááttookk -- nneemm hhaallllookk -- nneemm bbeesszzéélleekk.. AA hhoozzzzáá ttaarrttoozzóó
cciikkkk ppeeddiigg aarrrróóll sszzóólltt,, hhooggyy „„EEggyy llééppééss aa ddeemmookkrráácciiaa ffeelléé””..
-- GGoommbboossnnéé aakkkkoorr eeggyy 11994499 --bbôôll sszzáárrmmaazzóó 2200--aass sszzáámmúú
ttöörrvvéénnyyrree hhiivvaattkkoozzvvaa mmoonnddttaa nneekkeemm,, hhooggyy aa kköözzttáárrssaassáággbbaann
mmiillyyeenn ddeemmookkrráácciiaa ffeelléé kkeellll hhaallaaddnnuunnkk…… AA MMÚÚOOSSZZ
áálllláássffooggllaalláássáábbaann eeggyyeettlleenn sszzóó sseemm eemmllííttii,, hhooggyy aa kkiiaaddáásséérrtt
ffeelleellôôss aallppoollggáárr--mmeesstteerrnneekk nniinnccss jjooggaa bbáárrmmiiffaajjttaa ppiillllaannttáásstt
vveettnnii aa mmeeggjjeelleennôô cciikkkkeekkrree -- mmoonnddjjaa aazz éérriinntteetttt.. 
Szegedi Sándor képviselô akkor nem tett semmit,

függetlenként nem akart politikai viharba keveredni. Pedig
mindenki emlékszik rá, hogy akkoriban azt a városvezetést
is mindenért támadta a Gödi Körkép. A városi eseményekrôl
viszont három éve is csak nagyon kevés cikk jelent meg.

�

Kovacsik Tamás képviselô szerint a személyi kérdések
természetesen mindig nagy vihart kavarnak. Viszont egy
lapszám alaposabb értékelése az ô véleménye szerint nem
mindig tükrözi pontosan a valós viszonyokat.
-- ÚÚggyy ggoonnddoollttaamm,, hhooggyy nneemm aa lleevváállttááss aa mmeeggoollddááss,, vviisszzoonntt
aa kköövveettkkeezzôô sszzáámmookkrraa jjoobbbbaann ooddaa kkeelllleennee ffiiggyyeellnnii.. EEnnnneekk aazz
üüggyynneekk eezz aa ttaannuullssáággaa..

�

Dr. László Domokos képviselô úgy látja, hogy a városiak
érdeke sérül, ha egy helyi lap szerkesztôje nem a
városlakók, hanem a saját igényei szerint állítja össze a
közösség lapját.
-- AAzz ccssaakk tteerrmméésszzeetteess,, hhooggyy vvaannnnaakk eellvváárráássookk eeggyy llaappppaall
sszzeemmbbeenn,, iiggaazz?? AA GGööddii KKöörrkkéépp nneemm ppoolliittiikkaaii llaapp.. HHaa aa hheellyyii
MMSSZZPP sszzóóllnnii aakkaarr aa vváárroosshhoozz,, aakkkkoorr eeggyy ssaajjáátt kkiiaaddvváánnyybbaann
kköözzllii aa mmoonnddaannddóójjáátt.. UUttóóllaagg mmáárr nneemm bbíírráálloomm GGoommbbooss
AAnnddrráássnnéétt,, bbáárr aazz eellmmúúlltt nnééhháánnyy hhóónnaapp aallaatttt
bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt,, hhooggyy aa GGööddii KKöörrkkéépp ffôôsszzeerrkkeesszzttôôii
ffeellaaddaattáárraa aallkkaallmmaattllaann..

�

Ilyés Gizella képviselô azt kérdezte a testületi ülésen:
-- AA sszzeerrzzôôddééss mmiillyyeenn sszzeemmppoonnttookk sszzeerriinntt bbíízzttaa mmeegg aa
sszzeerrkkeesszzttôô aasssszzoonnyytt?? EEllôôíírrjjáákk--ee,, hhooggyy mmiillyyeenn cciikkkkeekk
lleeggyyeenneekk aa llaappbbaann,, ééss hhooggyy mmeegghhaattáárroozzootttt ttéémmáákkaatt
ttaarrttaallmmaazzzzoonn aazz úújjssáágg??

�

folytatás a 4. oldalon
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Egy városi újság csak a legritkábban közöl publicisztikát.
Az általában más orgánum feladata. Néhány jól sikerült
beszámoló, vagy önálló írás - színesítendô a lapot - azért be
szokott kerülni. A terjedelem megzabolázására a
szerkesztôk a húzást, a mondanivaló változtatása nélküli
ésszerû rövidítést alkalmazzák. Ezt viszont a sokszor
tucatnyi oldalt beküldô alkalmi szerzôknek is tudomásul kell
venniük.
-- LLeeggyyeenn mmeegg,, hhooggyy mmééggiiss mmiitt sszzeerreettnnéénnkk aa llaappttóóll.. ÉÉss hhaa
mmeeggsszzüülleetteetttt aa ddöönnttééss,, aakkkkoorr jjooggggaall eellvváárrhhaattjjuukk,, hhooggyy kköözzööss
ccéélltt sszzoollggáálljjoonn aazz úújjssáágg.. IIggaazzáábbóóll nneemm aa vváállllaallkkoozzóó úújjssáággíírróó
kkiillééttee,, hhaanneemm aazz úújjssáágg mmûûkkööddééssii kköörrüüllmméénnyyeeii aa ffoonnttoossaakk aa
vváárrooss sszzeemmppoonnttjjáábbóóll.. SSzzeerriinntteemm eezz aa lléénnyyeegg!! -- mmoonnddjjaa
MMaarrkkóó JJóózzsseeff kkééppvviisseellôô..

�

A Gödi Körképet úgy tájékoztatták: Az elmúlt néhány
hónapban nagyon sokan panaszkodtak a polgármesteri
hivatalban, hogy különbözô indokokkal nem került a lapba
sok fontos, közérdekû információ. Ezeket nem nélkülözheti
egy havonta megjelenô városi lap. De más írás is kimaradt.
Egyébként a terjedelem kordában tartása szerkesztôi
feladat… Kruzslicz István képviselô nemrégiben egy cikket
adott Gombosnénak. Szerette volna, ha megjelenik. Az írás
címe az volt hogy, „Tallózás a Gödi Körképben”. 
-- TTööbbbbsszzöörr iiss kkéérrtteemm,, ddee nneemm kköözzööllttéékk llee.. AA mmeeggjjeelleenntt
sszzáámmookk öösssszzeeffooggllaallóójjaa,, ttaalláánn aa kkeelllleemmeettlleenn ttaarrttaalloomm mmiiaatttt,,
ffiióókkbbaann mmaarraaddtt…… LLeeaaddáásskkoorr ééss mmáásskkoorr iiss aazztt aa vváállaasszztt
kkaappttaamm,, hhooggyy ttúúll eerrôôss.. NNaa,, eennnnyyiitt aa ddeemmookkrráácciiáárróóll ééss aa
sszzóólláásssszzaabbaaddssáággrróóll!! CCssaakk aazztt kkéérrddeemm,, hhooggyy iillyyeenn eesseettbbeenn
mmiiéérrtt nniinnccss sszzóó cceennzzúúrráárróóll?? MMeerrtt aakkkkoorr eezz iiss aazz!! FFoorrddííttootttt
eellôôjjeelllleell,, ppoolliittiikkaaiillaagg éérrtteellmmeezzvvee.. 

�

Két szempontból értékelte a napirendi pont tartalmát Bódiné
Rábai Zita képviselô:
-- KKüüllöönnvváállaasszzttvvaa kkeelllleennee mmeeggttáárrggyyaallnnii aa pprroobblléémmáátt.. AAzz
eeggyyiikk rréésszzee aa kkéérrddééssnneekk aa GGööddii KKöörrkkéépp hheellyyzzeettéénneekk,, aa mmáássiikk
ppeeddiigg aa ffôôsszzeerrkkeesszzttôô aallkkaallmmaassssáággáánnaakk aa vviizzssggáállaattaa..

�

Egyetértett a fentiekkel Dr. Horváth Viktor Gergô képviselô
is, de még hozzátette:
-- SSzzeerriinntteemm eeggyyeettlleenn llaappsszzáámm aallaappjjáánn nneemm lleehheett lleevváállttaannii eeggyy
ffôôsszzeerrkkeesszzttôôtt.. DDee kkéérrddeemm éénn?? MMiiéérrtt ccssaakk mmoosstt mmeerrüülltt ffeell aa
llaapp eelllleenn kkrriittiikkaaii mmeeggjjeeggyyzzééss?

�

Mudri József képviselô szerint a sportról és a közös városi
rendezvényekrôl szinte alig lehetett olvasni a lapban.
-- AA ffiiaattaallookkaatt éérrddeekkllii aa ssppoorrtt,, aa hheellyyii vveerrsseennyyeekk ééss aa kköözzöössssééggii

éélleett iiss.. GGööddöönn mmiinnddeenn aaddoottttssáágg mmeeggvvaann aazz eeggéésszzssééggeess
éélleettmmóóddhhoozz,, ddee hhaa nneemm ttuuddjjaa sseennkkii,, hhooggyy mmiikkoorr ééss

hhooll lleesszz ssppoorrttrreennddeezzvvéénnyy aa vváárroossbbaann,, aakkkkoorr sszzééppeenn
-- llaassssaann mmeeggsszzûûnniikk aa ssppoorrttéélleett.. HHooggyyhhaa nniinnccss
kkeeddvvccssiinnáállóó aa mmoozzggáásshhoozz,, aa ttöömmeeggssppoorrtt iiss eellhhaall,,
ppeeddiigg nnaaggyyoonn ssookkaatt kkööllttüünnkk rráá..    AA ffoocciimmeeccccsseekkrree

ssookksszzoorr aazzéérrtt nneemm jjöötttteekk sszzuurrkkoollóókk,, mmeerrtt nneemm ttuuddttáákk
hhooggyy mmiikkoorr kkeezzddôôdd--
nneekk aa mmeeccssccsseekk.. DDee
ppaannaasszzkkooddhhaattnnáánnaakk
aa kkoossaarraassookk,, aa kkéé--
zziillaabbddáássookk vvaaggyy aa
ssaakkkkoozzóókk iiss.. HHáátt
eennnnyyiitt sseemm éérrtt aa vváá--
rroossii llaappnnaakk aa ssppoorrtt?? 

�

Kasza Lajos véleménye szerint a sajtóban dolgozni
bizalmi feladat.
-- EEggyy llaappnnaakk nneemm sszzaabbaadd eellffoogguullttnnaakk lleennnnii vvaaggyy
ppáárrttoosskkooddnnii.. VVaallóóttllaanntt lleeíírrnnii mméégg aakkkkoorr sseemm lleehheett,, hhaa nneemm
sszzáánnddéékkooss aa ddoolloogg.. AAzz oollvvaassóókk úúggyyiiss éésszzrree vveesszziikk,, hhaa aa
lleeíírrttaakk nneemm ffeeddiikk aa vvaallóóssáággoott..

�

Vidák Árpád képviselô úgy látja, hogy csak az állandó
méltatlankodás „jött le” a lapból. 
-- AAzztt mmoonnddoomm,, hhooggyy iiggeenniiss mmiinnddeenn pprroobblléémmáárróóll kkeellll íírrnnii,,
ddee ttáárrggyyiillaaggoossaann!! NNaaggyyoonn kköönnnnyyûû áállllaannddóóaann bbíírráállnnii aakkkkoorr,,
hhaa nniinnccss ffeelleellôôsssséégg vvaallaakkiinneekk aa vváálllláánn.. PPlláánnee hhaa kkeevvééss
ppéénnzzbbôôll kkeellll ggaazzddáállkkooddnnii ééss nnyyoommaasszzttjjaa aa vveezzeettôôkkeett aa
tteelljjeessííttmméénnyykkéénnyysszzeerr..  NNee lleeggyyeenn rréésszzrreehhaajjllóó aazz úújj KKöörrkkéépp,,
ddee nnee iiss ffeerrddííttssee eell aa ddoollggookkaatt!! 

�

Lenkei György képviselô úgy gondolja, hogy ha korlátok
nélkül, szabadjára lesz engedve a Körkép, akkor továbbra
is várhatóak a nézeteltérések 
-- AA rróómmaaii jjoogg eeggyyiikk aallaappjjaa,, hhooggyy aa sszzeerrzzôôddéésseekkeett bbee kkeellll
ttaarrttaannii.. TTeerrmméésszzeetteesseenn ooddaa--vviisssszzaa aallaappoonn.. AA sszzeerrkkeesszzttééssii
eellvveekkeett kkeelllleennee eeggyyssééggeessíítteennii,, aakkkkoorr nneemm lleennnnéénneekk
hhaassoonnllóó üüggyyeekk aa ssaajjttóóbbaann..

�

Pongó István képviselô, a Kulturális és Sportbizottság
elnöke egyetért a leváltással. 
-- NNeemm ttuuddoomm eellffooggaaddnnii eeggyy vváárroossii llaappttóóll,, hhooggyy nnee aa vváárrooss
éélleettéérrôôll sszzóólljjoonn.. AA GGööddii KKöörrkkéépp nnee aakkaarrjjoonn iiggaazzssáággoott
tteennnnii,, vviilláággoott mmeeggvváállttaannii ééss ffôôlleegg nnee ppoolliittiizzáálljjoonn..
IInnffoorrmmáálljjaa aazz eemmbbeerreekkeett aa rroosssszzrróóll éépppp úúggyy,, mmiinntt aa jjóó
ddoollggookkrróóll.. ÔÔkk mmaajjdd kkiiaallaakkííttjjáákk aa ssaajjáátt vvéélleemméénnyyüükkeett,, nniinnccss
sszzüükkssééggüükk „„sseeggííttssééggrree””..

A 2004. január 27-i rendkívüli testületi ülés határozatot hozott
arról, hogy azonnali hatállyal felmondja a Gödi Körkép
fôszerkesztôjének a megbízását.

A Civil Tanács sem a móddal, ahogy a határozat született, sem
a határozattal nem tud egyetérteni. Indokaink a következôk:

11. Nem vizsgálta a testület azt az állítást, miszerint a 2000.
évi XCVI. számú Törvény 5. § j. pontja szerint ÖK
képviselô nem lehet ÖK tulajdonú lap kiadója, ezért
Pinczehelyi Tamás is jogellenesen kívánt beavatkozni a
Gödi Körkép tartalmába.

ÁLLÁSFOGLALÁS
A GÖDI CIVIL TANÁCS ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A GÖDI KÖRKÉPPEL KAPCSOLATBAN

Ülést tartott a gödi Civil Tanács, melynek eredményeként
kinyilvánították, hogy delegáltjaik révén továbbra is részt
kívánnak venni az önkormányzati bizottságok munkájában,
folytatják a térségi civil kapcsolatok kiépítését. A CT elfogadott
egy határozatot arról, hogy a Gödi Körképpel kapcsolatosan
állásfoglalást tesznek közzé.
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Három évvel ezelôtt a februári számban köszöntöttem elôször az
olvasókat, mint a Gödi Körkép fôszerkesztôje. A beköszöntôben
azt a célomat fogalmaztam meg, hogy a lap szolgálja a lakosság
objektív tájékoztatását és legyen közösségformáló erô. Az
elmúlt években ezt mindig fontosnak éreztem, és ennek
szellemében jelentettem meg a Gödi Körképet. Az évek alatt
munkámat az olvasók széles köre elismerte, közülük nagyon sok
barátra és segítôre találtam, amit ezúton is szeretnék
megköszönni. Amint azt már az országos sajtóorgánumok is
hírül adták: a gödi képviselô-testület január 27-i rendkívüli
ülésén 9:8 arányban úgy döntött, hogy április 30-val felbontja a
fôszerkesztôvel kötött vállalkozói szerzôdést, és nem tart igényt
a felmondási idô alatti munkavégzésre.
Ezt a helyzetet az idézte elô, hogy a januári Gödi Körképet
Pinczehelyi Tamás alpolgármester, a lap felelôs kiadójának
szóbeli tiltása ellenére megjelentettem. Az alpolgármester azt
kifogásolta, hogy címoldalon van a város polgármestere mellett
a terület országgyûlési képviselôjének újévi köszöntôje,
megjelent két ellenzéki képviselô írása (a Gödi Almanach
nemzetközi elismerésérôl és a hulladékudvar jelentôségérôl) és
a civilekkel foglalkozó cikk.
A történtek ellenére fenntartom azt az állításomat, hogy a helyi
média a lakosságé, azt nem sajátíthatja ki az önkormányzat. Az
információ nem a tömegtájékoztatási eszközt birtoklók
tulajdona, hanem része az állampolgárok alapvetô jogának.
Bízva abban, hogy a 15 éves Gödi Körkép a jövôben is a hiteles
információforrást jelenti a városban élôknek, kívánom, hogy 
éljenek a nyilvánosság lehetôségével, keressék a kapcsolatot az 
újság mindenkori fôszerkesztôjével, osszák meg vele is 
örömeiket, bánataikat, a településsel kapcsolatos 
észrevételeiket.

GGoommbboossnnéé KKoovvááccss ZZssuuzzssaa

Szerkesztôi megbízásom átmeneti. Az önkormányzat kulturális
bizottsága pályázatot ír ki a feladatkörre. Amíg véglegesen
döntenek a felelôs szerkesztô személyérôl, addig az olvasó és én
„kipróbáljuk” egymást.
Az érzelmekbôl, személyiségjegyekbôl nem lehet átlagot vonni.
Van, aki vehemensebb, van, aki nyel, van olyan, akit semmivel
sem lehet kihozni a sodrából. Nekem az a véleményem:
Beszéljük meg! Mindnyájunknak - az élet sok területén -
tudnunk kell egymáshoz alkalmazkodni! Ha ezt itthon Gödön
„kicsiben”, és országos méretekben nem vagyunk képesek
megtenni, mi lesz velünk az unióban? Nem vet senkire jó fényt,
ha mindig valami vagy valaki „ellen” vagyunk.
Célravezetôbbnek tartom a valakiért-valamiért való
együttgondolkodást, közös fellépést. Bár az érdekek gyakran
bizony egymásnak feszülnek! Közelítsük ôket- olykor engedve,
olykor kicsikarva a másik fél kompromisszumát. Biztos, hogy
nem mindig nekünk van igazunk! Szûkebb hazánkhoz, Gödhöz
pedig minden bizonnyal érdemes lojálisnak lennünk.
Ezt a lojalitást és a tényszerû tájékoztatás szükségességét tartom
szem elôtt munkám során. Fórumot biztosítva Önöknek a
kedélyeket nem gerjeszteni, hanem csillapítani kívánom.
Szeretnék a lapban letisztult képet teremteni, és mellette
szívesen adok felületet a kulturális szervezô, nevelô szándéknak.
Ehhez kérem szíves segítségüket. Forduljanak hozzám
bizalommal!
A nyilvánosság elôtt mondok köszönetet mindazoknak, akik
mellém álltak és támogattak abban, hogy a Gödi Körkép
februári száma a rövid határidô ellenére kiadásra kerüljön.
Külön köszönet Baranyai Cs. Istvánnak, akinek szakmai és
technikai segítsége nélkül ez a lapszám idôben nem jelenhetett
volna meg!

KKiissss--KKáássaa ÉÉvvaa
mmeeggbbíízzootttt ffôôsszzeerrkkeesszzttôô

KEDVES OLVASÓK - ELKÖSZÖNÔ KEDVES OLVASÓK!

22. Nem szavazott a testület a módosító indítványokról sem,
holott valamennyi képviselô indítványáról kötelezô a
szavazás.

33. Egyetértünk a Gödi Körkép 2003. júliusi számában meg-
jelent Müllner Jenô MUOSZ elnökségi tag "Mirôl és hogyan
ír a helyi lap" cikkében olvasható véleményével:

”- A sajtónak nem felügyeletre, hanem szabadságra van
szüksége.

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

- A helyi média a lakosságé, azt nem sajátíthatja ki az
önkormányzat.

- Kik csinálják a helyi sajtót? Az a legjobb, ha egyfelôl
szakmailag képzett újságírók, másfelôl lokálpatrióták. Mindkét
elem igen fontos, megbecsülendô...

- Újra tapasztalható az a törekvés, hogy a helyi sajtó a pártok és
az önkormányzati frakciók szócsövévé váljon.

- Kérjük a pártokat és tisztelt képviselôiket: hagyják a sajtót
pártatlanul dolgozni, különösen, ha még a lakosság megelé-
gedésére tesszük is mindezt. Kritikáikat, észrevételeiket szí-

vesen vesszük, de ne kényszerítsék a szerkesztôséget arra, -
amire már van példa itt a fôvárosban és vidéken egyaránt -,
hogy az önkormányzat, vagy a pártok kiszolgáló fóruma
legyen”.

Mivel jelen körülmények között a lakosság egyedüli
információs forrása a Gödi Körkép, s az újság fenntartása a
lakosság adóiból történik, fontosnak tartjuk, hogy a helyi lap
egyenlô távolságot tartson minden párttól, frakciótól és ne
változtassa arculatát politikai nyomásra. Hosszú távon a lap
kiegyensúlyozottsága és függetlensége a legkedvezôbb
megoldás mind a hatalmon lévôk, mind az ellenzék számára.

Elengedhetetlennek tartunk egy tisztességes információs
rendet és a Körkép felügyeletét vagy szerkesztését ellátó
bizottság kialakítását. 

Fentieknek megfelelôen kérjük az összeférhetetlenség, és a
rendkívüli testületi ülésen elhangzott módosító javaslatoknak
a szakbizottságok, illetve a testület elôtti megtárgyalását.

CCiivviill TTaannááccss
AA CCTT ddookkuummeennttuummaaii mmeeggttaalláállhhaattóókk  aa wwwwww..ggooddiieekk..hhuu//CCTT oollddaalloonn
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Az iskolákban a félévi bizonyítványosztás idôszaka nem
csak a nebulók értékelését jelenti, számot vet munkájával
a tantestület is. A közös munkát az igazgató és a tanárok
értekezleten foglalják össze. Tiszta lappal kezdôdik a
második félév.

Nálunk közel nyolcszáz gyermek kezdte meg szeptem-
berben a tanulást. Két új tanterem birtokbavétele ugyan
enyhített gondjainkon, de még mindig növekszik a
gyermeklétszám, a törvény pedig csoportbontást ír elô. Az
idegen nyelvek és az informatika oktatásához újabb
tantermek kialakítása szükséges.

Reménykedünk abban, hogy a tervezett sportcsarnok
szeptemberre elkészül.  Ezzel az alsós tornaszobát
tanteremmé tudjuk átalakítani, addig a meglévô szûkös
környezetünket igyekszünk otthonossá tenni. Sikerült hat
terem bútorzatát kicserélni, a használt iskolapadokat
Jánosi település diákjainak ajándékoztuk. A könyvtárat
légkondicionálóval szereltük fel. Önkormányzati és
pályázati forrásokból állandóan bôvítjük a szaktantermek
korszerû felszereltségét.  Megyei pályázati pénzbôl
kialakítottunk egy média-sarkot. Tavasszal folytatjuk az
udvar portalanítását, parkosítását. Februárban
jótékonysági bált rendezünk, melynek a bevételét erre a
célra használjuk fel. 

Külsô szakértôket kértünk fel a tanügyigazgatás
vizsgálatára, a természettudományi tantárgyak, idegen
nyelvek, zenei és más mûvészeti tantárgyak oktatásának
ellenôrzésére. A Comenius I. minôségfejlesztési modell
kiépítése során végzett monitoring megerôsítette eddigi
eredményeinket. Az iskolában végzett munkát a
pedagógiai szakemberek „kiválóra” minôsítették. Nagy
örömünkre az errôl szóló minisztériumi oklevelet 2003.
október 17-én átvehettük.  Kollektívánk példaértékû
munkát végzett, ezt megerôsítették a Solymárról, Vácról
és Gödöllôrôl tapasztalatcserére hozzánk érkezett
iskolaigazgatók. 

Sok feladat hárul ránk a második félévben. A tanulmányi
versenyek lebonyolítása, - köztük a megyei német nyelvi
verseny megszervezése - mellett újra kell gondolni
Pedagógiai Programunkat, és ki kell dolgozni helyi
tantervünket is.  Munkánkhoz ezúton is kérjük Szakmári
Lajosnénak, a „Szülôk Fóruma” elnökének, valamint a
szülôi munkaközösség tagjainak támogatását.

Célunk a jó iskolai közérzet biztosítása. Segítenek ebben a
tanórákon kívüli alternatív tevékenységek. Iskolánk külön
gondot fordít a helyes értékrend közvetítésére. Bár ennek
során néha akadnak hibák, mert mi pedagógusok is
emberek vagyunk…   

Lukács Istvánné
igazgató 

A TANÁRI KAR FONTOS FELADATNAK TEKINTI A KISEBBSÉGI MUNKÁT IS

A Gödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német
László Általános Iskola együttmûködési megállapodást
kötött a cigány származású gyerekek nevelési és
oktatási problémáinak megoldása, nehézségeinek
enyhítése érdekében.

Az együttmûködés keretén belül két pályázatot
nyújtottunk be az elmúlt félévben. Egy pályázatunk
már eredményes volt. 100.000.- Ft-ért vásároltunk
sportfelszerelést - korcsolyát, szánkót, labdákat,
amelyeket a tanulók örömmel használnak. Óriási az
igény, amit nem tudunk minden esetben kielégíteni,
ezért a C. K. Ö. kéri a családokat: ha kinôtt, megunt
korcsolyájuk, sportszerük van, ajánlják fel a
gyerekeink részére. A behozott sportszereket az iskola
testnevelô tanárainál vagy a portán lehet leadni.

A másodikat pályázatot az udvarunkban lévô „kastély”
felújítására, és informatikai eszközök vásárlására adtuk
be. A döntésre márciusban kerül sor. 

Horváth Andor Lukács Istvánné 
elnök                                igazgató  

ISKOLÁINK - Németh László Általános Iskola
Kiosztották a bizonyítványokat a gödi iskolákban. A gyerekek már tudják az eredményt. Szerkesztôségünk viszont az intézmények
vizsgadolgozatait teszi közszemlére…  
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A szeptembert a tavalyi tanév végén befejezetlenül maradt
munkákkal kezdtük. Ôsszel az új épület körüli udvar
parkosítása került sorra, - százharminc örökzöld növény
díszíti, - és végre a játszótér csúszdája is helyén van.
Mérleghinta és kerti asztalok kerültek a kicsiknek épített
negyven köbméteres homokozó mellé. Az önkormányzat
anyagi támogatásával már készül hozzá egy széles
szegély, amely egyben ülôke is lesz. Ahogy a fajátékokkal
játszanak a kisdiákok, úgy érezhetik magukat az
iskolában, mintha azon a képzelt játszótéren lennének,
amit a tanító nénik rajzoltattak velük.
A hetvenes években épült, és azóta pénz híján csúnyán
leromlott "A" épület négy tantermének felújítására
négymillió Ft-ot kértünk és kaptunk az önkormányzattól.
Szerencsére hat tanteremre, az épület teljes alsó szintjének
felújítására futotta belôle. Kicseréltük az össze-vissza
csavarozgatott furnérlemez borítású ajtókat tömör fenyô
ajtókra. Valamennyi terembe új linóleumot ragasztottunk
a festést követôen. A termek lábazatait a kórház-zöld
olajfesték helyett mûgyantás kültéri burkolatra.
Esztétikusabb és remélhetôleg tartósabb is lesz… Ezen a
szinten minden terembe beépített szekrény került, és
átfestettük, újra vonalaztuk az iskolai táblákat. Ahhoz,
hogy a munkákat tanév közben elvégezhessék a mesterek,
átszerveztük a mindennapok iskolai életét. Köszönet
mindazoknak, akik segítettek, és azoknak, akik némán
elszenvedték a hosszan tartó kényelmetlenséget. 
És a legnagyobb munkák közepette leállt az iskolában a
fûtés! A szivattyúk nem forogtak, az épület fél nap alatt
kihûlt. Felfordulás, tanácstalanság, kabátos gyerekek és
felnôttek dideregtek a termekben. A gépészek megál-
lapították, hogy a régi szivattyúk nem javíthatók, az új
típusúak pedig nem illeszkednek a régi csôrendszerhez. A
munka is többe került, mint gondoltuk. Nyomban
felkerestem Sándor István polgármester urat, és
háromperces egyeztetés után birtokomban volt az
engedély. A közel másfélmilliós javítás megrendelése
után két nappal már meleg volt az iskola. 
Mára a felújítási munkák is befejezôdtek. A kész termek
az ÉÉlleettffoorrrrááss AAllaappííttvváánnyy és a NNyyeellvv ééss TTeehheettsséégg
AAllaappííttvváánnyy jóvoltából egy-egy televízióval és
képmagnóval gyarapodtak. Az „Életforrás“ emellett tíz
számítógépet, nyomtatókat, és egyéb speciális
számítástechnikai eszközöket telepített iskolánkba
ötmillió Ft értékben. Támogatásával elindult - egyelôre
szakköri formában - a médiaoktatás gyakorlatorientált
változata. A gyerekek írják, szerkesztik a „Huzellap”-ot,
gyakorolják a riportkészítést, forgatókönyvet írnak, és
nemsokára már néhány perces filmeket is forgatnak.
Az AA++VV AAllaappííttvváánnyy megjelentette a harmadik iskolai
évkönyvet, elkészítette és a fôbejárattal szemben
elhelyeztette az iskola eddigi igazgatóinak emlékét
megôrzô márványtáblát. Az ünnepélyes avatás tavasszal
lesz.
2004-ben valósul meg számtalan 2003-ban elôkészített
tervünk, munkánk. Befejezéshez közeledik a
riasztórendszer kiépítése a régi épületrészekben.

Bebizonyosodott, hogy elodázhatatlan feladat a teljes
fûtési rendszer korszerûsítése. A felújított termekbe
szeretnénk új asztalokat, székeket vásárolni. A régi épület
fôbejáratának ajtóit kicseréljük.
Feltételeink évrôl-évre egyre jobbak. A javuló
feltételekhez próbáljuk igazítani munkánk minôségét,
bôvítjük oktatási kínálatunkat. Nyelvvizsga központ
leszünk! Az ehhez szükséges kritériumoknak eleget
tettünk, már csak az engedélyt várjuk Angliából. Február
27-én az országos Zrínyi matematika versenyt,
márciusban a vöröskeresztes versenyt rendezzük meg.
Legfôbb feladatként pedig hozzálátunk új tantervünk
elkészítéséhez, melynek kidolgozásakor elsôdleges
szempontunk, hogy még többet adjunk a gödi
gyerekeknek.
Régi óhajunk teljesült nemrégiben, amikor megszûnt a
fokozott balesetveszély iskolánk környékén. Hosszú évek
bürokratikus harcai után végre egyirányú lett a Petôfi utca!  

HHoorrvváátthh FFeerreenncc 
iiggaazzggaattóó

ISKOLÁINK - Huzella Tivadar Általános Iskola
Az elmúlt negyedév egyenlegét megvonni jó dolog. Az eredményeket mérlegelni, számvetést készíteni a realitás érdekében szükséges.
Ilyenkor még a kudarcokat is érdemes boncolgatni, hiszen kiderül, hogy elvégeztünk-e mindent, amit terveztünk?

ELKEZDÔDÖTT A FARSANG!
A gödi farsangi szezon a Huzella iskola báljával vette
kezdetét február 6-án, a városi sportcsarnokban. A kicsik
kacsatáncot jártak, a nagyok keringôztek.



8 Gödi Körkép

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI...
A napokban nyílt meg a József Attila Mûvelôdési Házban a Lámpás ’92 Alapítvány
„Önarckép” c. kiállítása. A lakóotthonokban élô sérült fiatal alkotók munkáit március
10-ig láthatják.   

A szervezet ugyan gödi illetôségû, de az ország különbözô településein (Érd,
Csömör, Dunakeszi, Valkó, Bakonykút, stb.) tart fent intézményeket. 117
személy ellátásáról gondoskodik integrált, lakóotthoni formában. 12 éve
dolgozik az alapítvány. Két éve nyílt meg a lakóotthonuk Felsôgödön. 2002
nyarán „Táj” címmel, 2003-ban „Önarckép” címmel - az ÉTA Országos
Szövetség Lakóotthon Hálózattal karöltve - mûvésztelepet szerveztek fiataljaik
számára. A budapesti bemutatkozás után országos vándorkiállításra indultak a
mûvek. Nagy számú érdeklôdôt vonzott a képek témája, és nem utolsó sorban
az alkotók személye. A kiállítás most a gödi látogatóknak nyújt élményt.
Szombathy Bálint író-festômûvész a kiállítás megnyitóján elmondta: 

-- AAzz öönnkkiiffeejjeezzééssnneekk eezzeekk aa ffoorrmmááii,, aa jjááttéékk úúttjjáánn tteetttt llééppéésseekk vveezzeetttteekk aa mmeegg--
iissmmeerrééss  ééss aa mmeeggmmuuttaattkkoozzááss iirráánnyyáábbaa,, rrááddööbbbbeennttvvee ôôkkeett aannnnaakk sszzééppssééggéérree
ééss ggyyóóggyyííttóó vvoollttáárraa.. 

Ebben segítették ôket Petô Barna festômûvész, Petô Hunor szobrász, Koroknay
Zsolt képzômûvész, L. Simon László író-lapszerkesztô és Vécsey Nagy Zoltán
mûvészettörténész.
Az Árgus Irodalmi és Kulturális folyóirat egy éve tanulmányt közölt a
hátrányos helyzetû mûvészekrôl, és a festményeket is bemutatta olvasóinak.
A visszhang óriási volt, sokan a média hatására álltak az alapítvány munkája
mellé segítôként.
Göncz Árpádné a megnyitón, mint örökös segítô, a „Kézenfogva” alapítvány
elnökeként vett részt.

-- CCssooddáállaattttaall ttöölltt eell,, hhaa vvaallaakkii aa ppaasssszzíívv éélleettbbôôll oollyyaatt ttuudd aallkkoottnnii mmûûvvéésszzeekk
sseeggííttssééggéévveell,, aammii mmaarraaddaannddóó.. JJóó éérrzzééss,, hhooggyy mmoosstt GGöödd llaakkóóii mmeeggiiss--
mmeerrkkeeddhheettnneekk aa kküüllöönnlleeggeess aallkkoottóókkkkaall ééss aa kküüllöönnlleeggeess ffeessttmméénnyyeekkkkeell..
RRaaggyyooggóó eemmbbeerreekk aallkkoottáássaaiitt lláátthhaattjjáákk aa kkiiáállllííttáássoonn!! 

Az alapítvány az elmúlt évi eseménysorozattal hagyományt szeretne teremteni.
Ebben az évben is integrált mûvésztelepre hívja a lakóotthonok sérült fiataljait. 

-- RReemméélleemm,, hhooggyy mmáárr aabbbbaann aazz úújj kkuullttúúrrhháázzbbaann lleehheett mmeeggttaarrttaannii aa kkiiáállllííttáásstt,,
aammeellyy ééppííttéésséétt nneemmssookkáárraa eellkkeezzddjjüükk AAzz aallaappííttvváánnyy bbeemmuuttaattkkoozzáássáárraa
mmiinnddiigg aadduunnkk hheellyyeett GGööddöönn.. -- mondta a megnyitó után Pinczehelyi Tamás
alpolgármester.

Minden egyes kiállítással közelebb kerülünk a nagy-nagy elképzeléshez, amit
sokan utópiának vettek. Egy olyan galériát létrehozni, ahol ép festômûvészek
és fogyatékos alkotók együtt dolgoznak! 

-- MMiinnddeennkkiibbôôll áárraaddtt ffeelléénnkk aa sszzeerreetteett,, mmiinnddeennkkii mmeelllléénnkk 
áálllltt.. HHáállááss kköösszzöönneett aa GGööddii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk aa
ffoollyyaammaattooss sseeggííttssééggéérrtt,, ééss aazzéérrtt,, hhooggyy sszzóó nnééllkküüll
mmeeggkkööttööttttéékk vveellüünnkk aazz eellllááttáássii sszzeerrzzôôddéésstt -- mmoonnddttaa aa
mmeeggnnyyiittóónn MMaakkrraa JJóózzsseeffnnéé aa LLáámmppááss aallaappííttvváánnyy
eellnnöökkee..

Polostyák Zoltán, az egyik fiatal alkotó ezekkel a sza-
vakkal vall magáról: 

- Minden alkotásban fellelhetô, hogy egy ember
milyen érzésekkel és milyen hangulattal vesz részt
benne. A munkámat csak úgy jó végezni, hogyha
szívesen csinálom. Mert ha nem tetszik nekem, nem
lesz olyan szép az eredmény sem. A hatvani alkotó-
táborban most vettem részt elôször. „Az én
önarcképem“, ez volt a tábor mottója, én is
agyagoztam, festettem. Nagyon jólesô érzés volt,
hogy most ezt is megpróbálhattam, még nagyobb
öröm, hogy sikerült is valamit létrehoznom.
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Manapság már megszokott, hogy Magyarországon is részt vesznek politikusfeleségek
jótékonysági programokban. Göncz Árpádné, a volt köztársasági elnök felesége
védnökösködött a Lámpás ’92 Alapítvány gödi kiállításán. 

--ZZssuuzzssaa AAsssszzoonnyy!! MMii aadd eerrôôtt aa ssookk jjóóttéékkoonnyy tteevvéékkeennyysséégghheezz??
- Be kell vallanom, hogy nem pozícióhoz kötött feleségként veszek rész

benne, mert én szociális gondozó voltam ifjú koromban. Közben aztán
szocializmus volt, pont akkor nem lehetett szociális munkát végezni. Aztán
most itt a lehetôség arra, hogy önkéntesen tegyem, és nagyon örülök ennek.
Nagyon szeretem. Picit tudsz segíteni, pici fejlôdés van, csak hát az is óriási
dolog, mert nagyon nehéz körülmények között indulnak el ezek a sérült és
fogyatékos emberek. És nagyon hálásak. Látod, ez egy összeszokott
társaság, egy lakóotthon. Tteljesen fölszabadultak, jókedvûek, értelmesek.
Szóval szeretô környezetben fantasztikusan kijön belôlük minden pozitív
tulajdonság. Sok tragédiát látni, de sokkal több az olyan pillanat meg
helyzet, amikor az ember látja a munka eredményét: boldogok, örülnek,
fejlôdnek és kedvesek. Ez óriási öröm, és erôt ad. 

--MMoosstt bbeesszzéélltteemm eeggyy sséérrüülltt aallkkoottóóvvaall,, ttéénnyylleegg ssuuggáárrzzootttt aa vviiddáámmssáággttóóll..
BBoollddooggaann eellmmoonnddttaa,, hhooggyy nnaaggyy öörröömmeett jjeelleenntt nneekkii aa ggyyéékkéénnyyffoonnááss,, mmeerrtt bbeennnnee
vvaann aa kkéétt kkeezzee mmuunnkkáájjaa..

- Hát akkor tudod. Bitosan az is jól esettneki, hogy beszélgetsz. Szóval,
sokkal nagyobb a fogható eredménye az egésznek, mint az egészséges
emberek körében.

--ZZssuuzzssaa aasssszzoonnyy mmiinnddiigg sszzíívveesseenn jjöönn aa vváárroossuunnkkbbaa??
- Természetesen, hiszen a Göncz családnak hármas kötôdése is van Gödhöz.

Az egyik, hogy én egy kicsit gödi vagyok, mert a szüleim 1947-ben
települtek ki ide pesti lebombázott lakásukból. Azóta a gyerekeim is,
unokáim is minden szabadidôt itt töltenek. A természet, az üdülés, a
szabadság mind-mind Gödöt jelenti az egész családom számára. 

--JJáárrnnaakk mméégg nnyyaarraannttaa iiddee?? ÁÁllll mméégg aa nnaaggyysszzüüllôôkk hháázzaa??
- Jobbára a gyerekek, és az unokáim járnak ide, ahol „nagy a szabadság“. És

van egy bûbáj szomszédasszonyunk, aki rendben tartja a házat, mert
igazság szerint az már nekem is sok lenne! 
A másik komoly barátságom a sérült fiatalokkal alakult ki. Az igazi érdem
Makai Klárié, aki a lakóotthont és az idei alkotótábort is összehozta. A
harmadik kötôdést a képzômûvészet jelenti. Itt most a fiatalok és alkotásaik
épp Gödön vannak jelen. Nagy szerencse ez, szeretném szívbôl
megköszönni a mûvelôdési ház vezetôinek, és Pinczehelyi  alpolgármester
úrnak is, hogy lehetôséget adtak a kiállítás  megrendezésére.

kkkkéé

-- BBeemmuuttaattkkoozznnáánnaakk??
- Az intézményvezetô vagyok,

Frankel Erikának hívnak. Elnö-
künk Makrai Józsefné, ô Klára
asszony. Két kollégám Borbás
Eszter és Jánosi Zoltán, ôk a
szakmai vezetôk. 

-- HHoonnnnaann jjöötttteekk,, kkiikkeett kkééppvviisseellnneekk?? 
- A Lámpás ’92 Közhasznú Ala-

pítvány - Értelmi Fogyatékosok
Lakóotthonai munkatársai va-
gyunk mindannyian.

-- AAzz eeggéésszz oorrsszzáággrraa kkiitteerrjjeedd tteevvéé--
kkeennyyssééggüükk??

- Igen, nyolc lakóotthont mûköd-
tetünk. Pest megyében négyet,
Fehér megyében egyet és hármat
Budapesten. Lakóink az egész
ország területérôl érkeznek.
Sérült fiataloknak teremtünk
otthonokat. Mert akik „otthon
laknak” sajnos nincs igazi családi
hátterük, vagy pedig olyan
gondozást igényelnek, amit a
család nem tud megadni. Mi
megpróbáljuk ezt pótolni. Ennek
az intézménynek az alapítvány a
fenntartója.

-- HHoonnnnaann eerreedd aazz aallaappííttvváánnyy ggoonnddoo--
llaattaa??

- A Lámpás ’92-t Törinty Csaba és
a gödi katolikus énekkar tagjai
hívtak életre azért, hogy az
„intézetbôl” közösségbe hoz-
zanak ki sérült fiatalokat. Aztán
ebbôl alakult ki, hogy otthonokat
építtetett nekik az alapítvány.
Azért, hogy ôk is úgy éljenek,
mint bármelyikünk. 

-- MMiitt jjeelleenntt sszzáámmuukkrraa aazz eellffooggllaallttssáágg,,
aa hhaasszznnooss tteevvéékkeennyysséégg??

- Az a cél, hogy mindenki vala-
milyen fontos munkát végezzen,
szervezett foglalkoztatásban ve-
gyen részt, és hogy hasznosan
töltse az idejét. 

-- AAzz ootttthhoonnookkbbaann ccssaallááddiiaass aa hhaann--
gguullaatt??

- Igen. Mert az volt a célunk, hogy
ezek kis létszámú közösségek
legyenek a nagy intézetek helyett.
Emberi léptékre törekedtünk.
Most az életük és lakáskö-
rülményeik is hasonlítanak az
igazi családokéhoz. Kis közös-
ségekben élhetnek és ezáltal
nagyon sokat fejlôdnek. 

kké
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O r b á n
Zoltán hegyközaljai
és Sándor István gödi
polgármester megállapodást írt alá a
testvér-településeinkkel való kapcsolatunk
kiszélesítésérôl. Hegyközpályinak, Hegyközúj-
laknak és Hegyközszáldobágynak nem csak erkölcsi,
hanem anyagi segítséget is nyújt városunk.

A három település egy közigazgatási egység,
fejlôdésükben és az Európai Unió felé törekvésükben
elválaszthatatlanok.  Kérték, hogy két témában gödi szak-
ember tartson elôadást az újlaki Népfôiskolán:
„Magyarország uniós tagságának hatása az erdélyi
regionális kapcsolatok kialakítására, és a testvér-
települések támogatása”, valamint „A magyarság
letelepedése és küldetése a Kárpát-medencében” címmel. 

Az elôbbi tárgykörbôl dr. László Domokos EU-tanácsnok,
az utóbbiból dr. Bognár László civil szervezeti-tanácsnok
volt az elôadó. A Bihari Napló jó elôre beharangozta
érkezésünket. A nagyváradi magyar nyelvû újság már
1997-ben nagy jelentôséget tulajdonított a Magyar
Népfôiskola megnyitásának: 

„NÉPFÔISKOLA A HEGYKÖZBEN”
„Bekapcsolni a régiót egy fejlettebb világba”

Erdélyben egyetlen magyar népfôiskola mûködik.
Tantervében szerepel nyelvünk, irodalmunk, történel-
münk, valamint helytörténeti, gazdasági és európai uniós
ismeretek.  Magyar nyelvû a pedagógus továbbképzés is.
A ’97. november 2-i avatáson az erdélyi közigazgatási és
egyházi vezetôk, mûvészek, ismert emberek mellett
gödiek is voltak a meghívottak közt. Az önkormányzat
akkor tíztagú küldöttséggel képviseltette magát. Az
intézmény azóta is mûködik! Külföldrôl hívott szak-
emberek, kutatók, professzorok elôadásai öregbítik
hírnevét.

A fenti elôzmények után került sor látogatásunkra. 

Akármilyen hideget mutatott a hômérô január végén,
felmelegített minket a szíves vendéglátás. Papp György
Hegyközpályi polgármestere szeretettel fogadott
bennünket. Egy pohárnyi hegyközi pálinka után a helyi
magyarság életérôl beszélgettünk. „Papp Gyuri barátunk”
szomorúan jegyezte meg, hogy Erdélyben a magyar
egység kezd szakadozni. Szerinte néhány világi és
egyházi vezetô még fokozza is azt. Az erdélyi magyarság
jövôbe vetett bizalma csökken. Hegyköz a határtól nem
messze terül el, a magyarországi híreket naprakészen

f i g y e l i k
az emberek.
A nem egysé-
ges, széthúzó ma-
gyar belpolitika rossz
hatással van a határon
túliakra.

Ilyen beszélgetés, helyzetér-
tékelés után már úgy alakítottuk
elôadásainkat, hogy megnyug-
tassuk a nagy létszámú hallgató-
ságot. Nem csak a Partiumból jöttek
el, Erdély szerte nagy volt az
érdeklôdés. Számtalan kérdés a kettôs
állampolgárságot, a magyarországi mun-
kalehetôségeket, s a szülôföldön maradást
érintette. Az erdélyiek szeretnének jobb
sorsot, a kedvezôbb jövôkép érdekében sok
mindent megtesznek. Otthon akarnak maradni,
nem akarják elhagyni szülôföldjüket.
Többségüket se anyagi jólét, se karrier nem
csábítja el onnan. Mi városunk nevében komoly
ígéretet tettünk, hogy folyamatosan segítjük ôket
törekvéseikben, anyagi helyzetük javításában.

Az elôadásokat ünnepi vacsora követte, a program
reggelig tartó bállal, hangulatos magyar zenével
fejezôdött be. Január 24-én még ellátogattunk
Hegyközszáldobágyra, ahol szintén nagy barátsággal
vártak minket. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét mûködnek a
magyar nyelvû iskolák. Mindhárom községben
bevezették már a kétnyelvû feliratozást is. Jó érzés volt
magyarul olvasni az út menti táblán: A viszontlátásra!

ddrr.. BBooggnnáárr LLáásszzllóó ééss 
ddrr.. LLáásszzllóó DDoommookkooss

Január közepén meghívást kapott önkormányzatunk, hogy látogassanak meg hegyközi magyar
településeket. Akkor járt Gödön Hegyközalja alpolgármestere. Az egyébként református lelkész vendég
örömmel vette az ígéretet, mellyel a gödi vezetôk támogatásukról biztosítottak három erdélyi magyar
települést.  A hegyközszáldobágyi jegyzôséghez tartozó községek Göd testvértelepülései. Másik négy
magyar faluval együtt Nagyvárad és Szatmár között, a hegyek gyûrûjében élik lakóik mindennapjaikat.

HEGYKÖZBEN JÁRTAK A GÖDI KÉPVISELÔK
ERDÉLYBEN MÛKÖDIK A MAGYAR NÉPFÔISKOLA

10 Gödi Körkép
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- Fantasztikus volt! A végén felállt a közönség, még az idôs
nénik is, úgy tapsolt mindenki… Pedig tele volt a Duna
Üdülô színházterme!

-- KKiikknneekk ttaappssoolltt aa KKöözzöönnsséégg??

- Péter Pál váci tanár és elôadómûvész a ’92-ben elhunyt
Székely János erdélyi költô életmûvét mutatta be. A „Semmi
soha” címû kötet verseinek közvetítésében Bálint Márta -
szintén erdélyi származású, ma Budapesten élô - színésznô
volt Péter tanár úr segítségére. Pergôen, könnyedén, de
szívhez szólóan tolmácsolta a költeményeket.

-- MMiitt mmoonnddaannááll SSzzéékkeellyy JJáánnoossrróóll aannnnaakk,, kkii nneemm hhaallllootttt mméégg
rróóllaa??

-Méltatlanul nem ismerjük a költôt, akinek csak a halála után
egy évvel, s a határon túl jelent meg verseskönyve.
Önéletrajzi indíttatású versei megmagyarázzák érzéseit.
Megértjük, hogy ô ott maradt, ott élt szívesen, ragaszkodott
a „saját röghöz”, szülôföldjéhez. 

-- VVoollttaakk kküüllöönnöösseenn eemmlléékkeezzeetteess ppeerrcceekk sszzáámmooddrraa aa vveerrsseekk
hhaallllggaattáássaa kköözzbbeenn??

-Igen! Két kedves vers különösen tetszett. Azt, hogy az
ember milyen alkalmazkodó, ugyanakkor kétszínû is tud
lenni, egy párhuzammal írja le a költô. „A béka” - ez a címe,
s az állatka kétéltû életmódjáról szól. Hogy vízben és
szárazon egyaránt megél, s rejtôzködik ugyanakkor. „A
galamb” címû vers azt  kérdezi, vajon mitôl szárnyal a
madár. Mi az az isteni erô, amitôl fel tud emelkedni, és tudja,
hogy merre repüljön?

--MMáásskkoorr iiss ssiikkeerrüülltt iillyyeenn nnaaggyy tteettsszzéésstt aarraattnnii??

- Szinte mindig. Neves és érdekes személyeket igyekszünk
városunk érdeklôdô lakosai elé csábítani. A fô szervezô Fóti
Szilvia, aki a háziasszonyi és narrátori szerepet is betölti.
Nagy aktivitással, nagy szeretettel teszi, s az ô ötletei mindig
beválnak. Rá is bízza magát a gödi alapszervezet, amelynek
tagja, pedig ô maga váci. Többször járt nálunk például Budai
Ilona népdalénekes, hangulatos estek részesei lehettünk
hangját hallgatva.

--NNééppddaall ééss vveerrss.. KKuullttúúrráánnkk kkéétt,, iiggaazzáánn éérrzzeellmmiilleegg ddúúss ééss
ssiikkeerreess áággaa.. AA mmaaii rroohhaannóó éélleettbbeenn eeggyyrree rriittkkáábbbbaann jjuutt iiddôônnkk
iillyyeessmmiivveell ffooggllaallkkoozznnii.. RRááaaddáássuull eeggyy kkoozzmmiikkuussaabbbb
kkuullttuurráálliiss kköözzeegg ffeelléé ttaarrttuunnkk…… 

- Az Európai Unióba igyekezve is törekednünk kel
magyarságunk, nemzeti kultúránk megôrzésére. Errôl
beszélt egy másik elôadónk. Fekete György belsôépítész, aki
Antall József kormányában államtitkár volt, s most is a

SIKERES RENDEZVÉNYSOROZAT A KULTÚRA NAPJÁN
TIZEDIK ÉVE GÖDÖN IS ÜNNEPELJÜK!
A Magyar Demokrata Fórum gödi szervezete honosította meg Gödön is az országszerte rangos eseményekkel
fémjelzett ünnepnapot. Ma is ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a nap az ô rendezésükben teljék, s igyekeznek minél
vonzóbb programot szervezni. A legutóbbiról Ilyés Gizellát kérdeztem volna, de rögtön rákezdte:

Magyar Építészeti Akadémia tagja. Ô vont párhuzamot
elôadásában arról, mit jelent most, és mit jelent majd EU-
tagországként nekünk magunknak a magyarság. Felhívta a
figyelmet arra, mit kell tennünk, hogy táplálkozhassunk
magyar kulturális gyökereinkbôl, s megtarthassuk magyar
identitásunkat. Ne hagyjuk elveszni, gyakoroljuk, ápoljuk!
Teremtsük meg hozzá a kellô idôt, közeget! Találjuk meg
hozzá a társakat!

-- VVoolltt--ee aallkkaalloomm iillyyeenn ttáárrssaakkaatt mmeeggiissmmeerrnnii eezzeenn aa nnaappoonn??

- Szerencsére igen! Fôképp a késô délutáni órákban, amikor
a rendezvény szeretet-vendégséggel folytatódott, amibe a
hallgatóságot is bevontuk Ez máskor is így volt. Saját
süteményt, szendvicset, innivalót is viszünk, azzal kínáljuk a
vendégeket. A hivatalos rész, azaz a mûsor délután háromtól
fél ötig tartott. Azután következett a vendéglátás és a
kötetlen beszélgetés.

--MMiibbôôll ffeeddeezzttéétteekk aa kkiiaaddáássookkaatt?? NNeemm lleehheetttteetteekk mmiinnddeennbbeenn
öönneellllááttóókk..

- Természetesen kapunk anyagi segítséget is, sokan
hozzájárulnak a Kultúra Napja sikeréhez.
Az MDF-szervezet a kiadások egy részét állta. A
Polgármesteri Hivatal és a József Attila Mûvelôdési Ház
anyagi támogatására mégis szükségük volt a szervezôknek.
A gödi hagyományteremtôk és a nyugdíjasok klubja
természetben járult hozzá a vendéglátáshoz.

-- IIggéénnyyllii--ee llaakkoossssáágguunnkk aazz iillyyeenn eesseemméénnyyeekkeett,, ss mmööggöötttteetteekk
áálllltt--ee aa vváárrooss?? 

-Természetesen. Kaptunk erkölcsi támogatást és sok jó
szándékú segítséget. A Duna Üdülôt is „megkaptuk”. A

programokon pedig sokan
megjelentek, részt vettek a
város közéletének ismert
alakjai. A nézôk soraiban ült
Sándor István polgármester a
feleségével, és ott volt Imre
Zsolt országgyûlési képviselô
is. A napot végül egy
ökomenikus istentisztelet zárta.
Kiss Péter evangélikus lelkész
egy országos rendezvény-
sorozat keretében tartotta azt az
Alsógödi Katolikus Templom-
ban.  

kkkkéé

Fóti Szilvia és
a riportalany
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TTiisszztteelltt GGööddii LLaakkóóttáárrssaakk!!

AAhhhhoozz,, hhooggyy eeggyy tteelljjeess tteelleeppüüllééss
vváárroossssáá vváálljjoonn,, sszzáámmooss ffeellttéétteellnneekk
kkeellll mmeeggffeelleellnniiee.. Sok egyéb tényezô
mellett a döntéshozók figyelembe
veszik a lakosság létszámát, a
közmûhálózat (gáz, villany, szilárd
burkolatú utak, telefon, csatorna) fejlettségét, az iskolahálózatot (pl.
középiskola meglétét), a középületek, az egészségügyi ellátás létét, mértékét és
állapotát stb.

AA vváárroossii rraanngghhoozz hhoozzzzááttaarrttoozziikk aa vváárrooss rreennddeezzeettttssééggee ééss ttiisszzttaassáággaa iiss..

Tisztelet azoknak, akik kevés kivételként rendben tartják hátuk táját! Göd
utcáit járva azonban szomorúan tapasztaljuk, hogy e téren is sok még a
tennivaló. 

1.Helyenként hiányoznak az utcai névtáblák.
2.Hiányoznak a házakról a házszámtáblák.
3. Nem takarítják a köztereket és a középületek elôtti járdaszakaszokat.
4.Takarítást igényelnek a közösségi házak elôtti járdaszakaszok is.

E kis felhívásban szeretnék javaslatokat tenni. Rendelet írja elô, hogy minden
ház és telektulajdonos kötelessége a ház vagy telek elôtti járda, árok tisztítása.
Ha mindenki hetente csak egyszer eleget tenne kötelezettségének, máris óriási
lépéssel járnánk elôbbre! Ha a közterület felügyelôk rendszeresen
ellenôriznének, s a helyszínen megbírságolnák a mulasztókat, talán
kimozdítaná a tespedtségbôl a lakosságot. A kiemelkedôen teljesítôket a Gödi
Körképben negyedévenként megdicsérhetnék, a rendetlenebb utcákat,
lakóközösségeket elmarasztalhatnák. A beszedett pénzösszeget aztán Göd
csinosítására, és a városszépítô lakótársak támogatására fordíthatnák - például
virágföld, palánták, cirokseprûk, udvar seprûk szétosztására, új utcanév táblák
kihelyezésére.

A választási körzetek között
versenyt lehetne hirdetni,
hogy a területi képviselôk is
jobban odafigyeljenek e
problémákra. A negyed-
évenkénti kiértékelés után a
gyôztes körzet az Önkor-
mányzat jutalmát esetleg a
Polgármesteri Hivatal épüle-
tében vehetné át. Így rangot
kapna és komollyá válna a
mozgalom! 

Mindez úgy válhat valóra, hogy az Önkormányzat példát mutatva felszerelteti
a hiányzó utcanév táblákat, kötelezi a háztulajdonosokat a házszámtáblák
pótlására és gondoskodik a közterületek tisztántartásáról.

BBíízzvvaa aabbbbaann,, hhooggyy ssoorraaiimm mmeegghhaallllggaattáássrraa ééss ttáámmooggaattáássrraa ttaalláállnnaakk,, kkéérreemm
MMiinnddnnyyáájjuukk sseeggííttssééggéétt!!

ddrr.. FFaarraaggóó LLáásszzllóó

EGY VÁROSLAKÓ 
FELHÍVÁSA

PEST MEGYEI VERSMONDÓK NAPJA
2004. március 6-7.

A Pest Megyei Közmûvelôdési és
Információs Központ (PMKIK) ez
évben is megrendezi a Pest Megyei
Versmondók Napját. A rendezvény
országos versmondó, énekelt vers és
prózamondó versenyekhez csatla-
kozik. Célja -  azon túl, hogy fellépési és
megmérettetési lehetôséget biztosítson -
kiválasztani az országos fordulón
megyénket képviselô szavalókat.

Hívunk és várunk minden Pest
megyében élô, dolgozó vagy tanuló
középiskolás és felnôtt jelentkezôt!
Kérjük, hogy produkciójuk ideje ne
haladja meg a 8 percet. A megyei
versenyen a mûsor a magyar- és a
világirodalom teljes körébôl szabadon
választható.

HHEELLYYSSZZÍÍNNEEKK ÉÉSS IIDDÔÔPPOONNTTOOKK::
2004. március 6. szombat 10.00 óra, DDaabbaass,

Kossuth Mûvelôdési Ház
2004. március 7. vasárnap 10.00 óra,

BBuuddaappeesstt,,  Megyeháza  Konferencia terem

Mindkét helyen azonos zsûri mûködik,
a két helyszínen a fellépôk egységes
szempontú megítélése után hozzák meg
döntéseiket!

TToovváábbbbii iinnffoorrmmáácciióó  aazz oorrsszzáággooss
vveerrsseennyyeekkrrôôll iiss:: 

PPMMKKIIKK 11005522 BBuuddaappeesstt,, VVáárroosshháázz uuttccaa 77..
TTeelleeffoonn//ffaaxx:: 0066--11// 331188--66880066;; 

0066--11// 331177--66443366;; 
TTeelleeffoonn::0066--11// 448855--66880000;; 

EE--mmaaiill:: ppmmkkiikk@@ppmmkkuulltt..hhuu  
HHoonnllaapp:: wwwwww..ppmmkkuulltt..hhuu

A HHEERRRRIIOOTT SSTTÚÚDDIIÓÓ szeretettel várja Önt 

AANNGGOOLL,, NNÉÉMMEETT,, OOLLAASSZZ,, FFRRAANNCCIIAA 
nyelvtanfolyamain Alsógödön, a József Attila Mûvelôdési

Házban, valamint Felsôgödön, az Ady-Klubban.

Kezdô, újrakezdô, középhaladó, haladó szint
Nyelvvizsga-elôkészítés, társalgás

Hétköznap délelôtti, délutáni és esti idôpontok
Szombat délelôtti kurzusok

Beiratkozás:  2004. február 14. 10-13h 
az alsógödi József Attila Mûvelôdési Házban 

(2131 Göd, Pesti út 72.)

FFéélléévvkkeezzddééss::  ffeebbrruuáárr  1166--áánn..

Áraink: 60 órás tanfolyam: 30.000 Ft., 30 órás: 15.000 Ft.
Igény esetén minicsoportos oktatás 
(2-5 fô), megemelt részvételi díjjal!

„„RRééggii ddiiáákk”” kkeeddvveezzmméénnyy:: 1100 %%!! 
CCssaallááddii kkeeddvveezzmméénnyy:: 55 %%!!

------------------     HHEERRRRIIOOTT SSTTÚÚDDIIÓÓ     ------------------
TTeell..:: 2277--333377552200 ééss 2200--55778855119900A Gödi Körkép szívesen teljesíti kérését. Ugyanakkor várjuk

jelentkezésüket, mit vállalna a lakosság a város szépítéséért.
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Ezt a címet valóban jó lenne
elnyerni nekünk, Gödieknek.
Feltéve, hogy törekszünk a tiszta
város jelzôt is kiérdemelni, a cél
talán nem is elérhetetlen. Olyan
apró lépesek is hozzásegíthetnek
bennünket, melyet a szakmunkás-
képzôsök már megtettek. (Nagyobb
lépésként pedig  mint olvashatják
folyik a nagytakarítás is.) 

Az érintetlen természet beépü-
lésével szûkül az élôlények, köztük
a madarak élôhelye. Egyre kevésbé
képesek táplálékra lelni, ami fôként
télen, a hideg és a hó miatt
pusztulásukat is okozza. 

Egyszerû módszerekkel bárki
segítségükre siethet. Ezt tettük
magunk is, amikor a Piarista Szak-
munkásképzô Iskola diákjainak
segítségével madárodúkat készítet-
tünk. Ezeket a város gyermekintéz-
ményeinek udvarán, valamint a
jelentôsebb zöldterületeken helyez-
ztük, helyezzük ki. 

Valamennyi odúhoz „jár” egy
útmutató, amely a szakszerû
etetéshez ad tanácsokat. Így például
leírtuk, hogyan lehet madárkalácsot
készíteni, és hogy milyen étkeket
adhatunk  száraz és olajos magvakat
(köles, napraforgó, dió, mogyoró) ,
illetve mivel ne etessük a madarakat
(kenyér, sózott szalonna).

A megmaradó odúkat szívesen
átadjuk madárbarát családoknak.
Érdeklôdni Debreceni Péternél a
333366--334499-es, vagy Bódiné Rábai
Zitánál a 333311--660077-es telefonszámon
lehet. Ajánljuk még a Madártani
Egyesület honlapját további
érdekességekért, többek között
arról, hogyan nyerhetô el a
Madárbarát Kert cím: wwwwww..mmmmee..hhuu

MADÁRBARÁT VÁROS

A többgenerációs családok szétesésével a fiatal családok gyakran kerülnek
távol a rokonságtól, sokszor a családfô is messze dolgozik. Egyre több fiatal
édesanya marad magára a gyermekneveléssel kapcsolatos kétségeivel. Gyakran
érzi, milyen nagy szükség lenne valamilyen fogódzóra. Ha ez természetes úton
nem alakul ki, a civil társadalom leleményessége által meg is lehet teremteni.

Az önkéntesség, a bizalom, a derû és az átadható tapasztalat az alappillére a
Home Start - magyarul Otthon Segítünk- szolgálatnak. 1973-ban az angliai
Leicesterben alakult ki. A kis helyi szolgálat olyan segítôket keresett, akik
maguk is szülôk voltak. Ôk vállalták, hogy hetente egyszer meglátogatják
azokat a családokat, melyek ezt kérik. Tévedés ne essék, az Otthon Segítünk
munkatársai nem takarítónôk, nem betegápolók, és nem is dajkák! Bár minden
hasonló feladatkörben segítséget nyújthatnak. Ide tartozik a közös séta, játék a
gyerekekkel, az édesanyával együtt végzett házimunka és a hivatalos ügyek
együttes intézése is. Ám a tapasztalatok szerint legalább ilyen fontos az az
érzelmi támasz is, amit az önkéntes a családnak nyújt.
Az Otthon Segítünk a szociális segítô szolgálatok kiegészítôje. Barátságot,
szeretetet és csupa olyan értéket nyújt, amit megvásárolni nem lehet! Ahhoz,
hogy városunkban is létrejöhessen ez a hálózat, elsôsorban jó szándékú, szülôi
vagy nagyszülôi tapasztalattal rendelkezôkre lesz szükségünk. Aki heti 2-4 óra
szabadidôvel rendelkezik, szívesen segítene, és tovább képezné magát egy
ingyenes, 40 órás tréningen, társunk lehet. Szükségünk lesz hivatali és civil
támogatásra is.

HHaa ÖÖnn bbáárrmmiibbeenn sseeggííttssééggüünnkkrree ttuuddnnaa lleennnnii,, kkéérreemm,, hhíívvjjoonn!!
SSeeggííttsseenn,, hhooggyy sseeggíítthheessssüünnkk!!

SSóóddoorr EErriikkaa,, aazz OOtttthhoonn SSeeggííttüünnkk SSzzoollggáállaatt ggööddii sszzeerrvveezzôôjjee
TTeelleeffoonn:: 0066//3300--444466--4422--7733

HOME START - OTTHON SEGÍTÜNK
SZOLGÁLAT, AMELY PÉNZEN NEM MEGVEHETÔ ÉRTÉKET KÍNÁL

AAZZ IIMMPPEETTUUSS && DDEESSIIGGNN TTÁÁNNCC--
SSTTÚÚDDIIÓÓ TTAANNFFOOLLYYAAMMOOTT IINNDDÍÍTT AAZZ
AALLÁÁBBBBII MMÛÛFFAAJJOOKKBBAANN ,,MMEELLYYRREE
MMIINNDDEENN KKEEDDVVEESS ÉÉRRDDEEKKLLÔÔDDÔÔTT

SSZZEERREETTEETTTTEELL VVÁÁRR !!

KKEERRIINNGGÔÔ,, TTAANNGGÓÓ,, SSAAMMBBAA,, CCHHAA--CCHHAA--CCHHAA,, RRUUMMBBAA,, DDIISSCCOO,, HHIIPP--HHOOPP,,

MMAAMMBBOO,,  SSAALLSSAA,, RROOCCKK’’NN’’RROOLLLL,, CCOOUUNNTTRRYY

TTáárrssaassttáánncc kkoorrhhaattáárr ::1100--2244 éévveess kkoorriigg ((kküüllöönn kkoorrccssooppoorrttookkbbaann))
FFooggllaakkoozzáássookk iiddeejjee:: sszzoommbbaatt 99..0000--1100..3300
HHeellyysszzíínnee ::NNéémmeetthh LLáásszzllóó ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa,,
GGöödd--ffeellssôô,, IIffjjúússáágg uu.. 11--33..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj :: 22..000000 FFtt//hhóó

AA ttaannffoollyyaammoott vvééggzzeetttt hhaallllggaattóókk nnyyáárrii 
ffeellkkéésszzííttôô ttáábboorroonn vveesszznneekk rréésszztt,, 
mmeellyy uuttáánn bbeekkaappccssoollóóddhhaattnnaakk 
aa CCiitt--CCaarr TTSSEE mmuunnkkáájjáábbaa 
((ffeellllééppéésseekk,,bbeemmuuttaattóókk,,vveerrsseennyyeekk))..
BBeeiirraattkkoozzááss,, eellssôô ffooggllaallkkoozzááss :: 
ffeebbrruuáárr 2288--áánn 99--1100..3300--iigg !!!!
VVáárrjjuukk rrééggii ttaannííttvváánnyyaaiinnkk jjeelleennttkkeezzéésséétt iiss!!
OOtttt ffoollyyttaatthhaattoodd,, aahhooll aabbbbaahhaaggyyttaadd !!

GY E R E  E L  ! ! !
ÉÉrrddeekkllôôddnnii lleehheett :: ((0066--7700)) 331155--77443311
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TISZTELT OLVASÓK!
Az elmúlt hónapokban többször is olvashattak a gödi kékperjés láprét körül kialakult vitás helyzetrôl. Mivel a két ellentétes vélemény
sosem jelent meg egy lapban, így nem minden olvasó alkothat teljes képet. Az új felfogásban szerkesztett Gödi Körkép a továbbiakban
nem kíván személyeskedésbe csapó nézetkülönbségnek publicitást adni, bár ez esetben egy környezetvédelmi szempontból fontos terület
a vita tárgya. Az ilyen közérdekû felvetéseknek a továbbiakban is helyet adunk a lapban, de nem vég nélkül. A Körkép terjedelme
behatárolt, ezért a továbbiakban a szerkesztôség élni fog a rövidítés jogával is. Ez a sajtóban természetes megoldás annak érdekében
történik, hogy más, hasonlóan fontos, közérdeklôdésre számot tartó városi hír is helyet kaphasson a lapban. Felhívom figyelmüket, hogy
a jogrend mindenkire kötelezô szabályokat ír le, a hivatalos iratok magukért beszélnek. Az illetékes személyek és szervezetek pedig
hatáskörükben eljárnak, majd döntenek. Szükség esetén az a megoldás, ha hozzájuk fordulunk. A Gödi Körkép / kérésre / örömmel közli
a végeredményt.

A LÁPRÉT MÁSIK OLDALA

Dr. László Domokos képviselô a Gödi Körkép elôzô számában
olvasói levelet közöl, melyben számos valótlan állítás szerepel. A
valós, dokumentumokkal is alátámasztható tények az általa
leírtakkal ellentétben az alábbiak: 
A levél írója megvásárolta a kékperjés láprétre esô egyik ingatlant.
A jegyzô 2003. júniusában elvi hozzájárulást adott gépi munkák
végzésére, aminek birtokában be kellett volna szereznie a megfelelô
szakhatóságok engedélyét a munkálatok elkezdéséhez. Ez nem
történt meg.
Ehelyett az ô és özv. Holics Ferencné aláírásával kérelem érkezett a
Polgármesteri Hivatalba, hogy az önkormányzat oldja fel a területet
a helyi védettség alól. A kérés indokaként szerepelt, hogy a védendô
értékek idôközben javarészt elpusztultak, s a lápréti ingatlanok több
tulajdonosa szeretne itt nyaralót vagy más hasonló építményt
létesíteni. A Környezetvédelmi Bizottság szeptember 9-én a
következô döntést hozta: szakértôkkel kell megvizsgáltatni a
kékperjés láprét jelenlegi állapotát, majd a szakértôi vélemények
ismeretében dönteni a láprét egészérôl. A bizottság 2004 tavaszáig,
ezen állásfoglalások beérkeztéig elhalasztotta a végleges döntést.
A Környezetvédelmi Bizottság 2003. november 26-án több
bejelentést kapott, melyek szerint a láprét egyes területein
megkezdték a nádas ledózerolását és sittel való feltöltését. A
szomszédos telek tulajdonosának megkérdezése nélkül, de annak
területén vonultak fel, és a hozzáférés érdekében feltöltötték a
vízelvezetô árkot és egy patakmedret. A helyszínen jártunkkor is
folytak a munkálatok. Kérdésünkre a gép kezelôje egy jegyzôi
engedélyre hivatkozott és arra, hogy a tulajdonos kérte fel ôt a
munka elvégzésére.
A látottak alapján bejelentést tettünk a jegyzôhöz, kértük az eset
kivizsgálását. A levélíró állításával ellentétben Dr. Szinay József és
a Környezetvédelmi Felügyelôség szakembere a 4828/2003. sz.
határozatban megállapította a környezetrombolás tényét, és a
tulajdonosokat a munkálatok azonnali felfüggesztésére, valamint az
eredeti állapot visszaállítására (150-200m3 sitt elhordása) kötelezte,
ennek elmulasztása esetén 100 ezer forintos, ismételten kiróható
bírságot helyezett kilátásba.
Idôközben Sándor István polgármester az ingatlan szélén táblát
tétetett ki, miszerint „Törmelék lerakása tilos!”, majd a Magyar
Nemzet január 3-i számában arról nyilatkozott, hogy megbízta Juhos
István helyi vállalkozót az MSZP-s képviselô (dr. L. D.) magán-
ingatlanának helyrehozatalával. 
Tévesen írta le az olvasói levél szerzôje a tulajdonszerzés
idôrendiségét is. A 05/19. számú ingatlan „földhöz juttatás címén”
két évvel az 1994-es védetté nyilvánítás után került özv. Holics
Ferencné tulajdonába. Maga László Domokos pedig 2003-ban jutott
egy közepes videomagnó áráért a közel 1000 négyzetméter
földbirtokhoz. Ennek alapján tehát alaptalanul állítja, hogy az
önkormányzat a tulajdonosok hozzájárulása nélkül nyilvánította
védetté a láprétet. 
A kékperjés láprét nemcsak az ott még fellelhetô növényritkaságok,
madarak, hüllôk miatt képez természeti értéket. A láprétek
hidrogeológiai szempontból is nagy jelentôségûek, feltöltésük a
vízkészlet sérülését okozza.  A terület belterületbe vonása évek óta
újra és újra felvetôdô igénye a tulajdonosoknak. Az ô kérésük
figyelembe vétele mellett az önkormányzatnak a döntés
meghozatalakor a természetvédelmi szempontokra is ügyelnie kell.

Dr. Horváth Viktor Bódiné Rábai Zita képviselô

képviselô a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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TELT HÁZ ELÖTT POKORNI
A Fidesz-MPSZ városi szervezete meghívására 
érkezett hozzánk Pokorni Zoltán alelnök.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Habitat for Humanity Magyar-
ország Vác - Göd és Térsége Helyi
Szervezete 1997 óta épít otthonokat
Gödön. Eddig 32 ház készült el közös
munkával. Most olyan családok
pályázatát várjuk, amelyeknek van
ugyan saját lakóingatlanuk, de az
nem használható rendeltetésszerûen.
AA mmeeggffeelleellôô ffeellttéétteelleekk eesseettéénn vvááll--
llaalljjuukk aazz iinnggaattllaann ffeellúújjííttáássáátt,,
bbeeffeejjeezzéésséétt.. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a
család adatait (a személyi alapada-
tokat, a szociális és jövedelmi
körülményeket) és az ingatlan adatait
(helye, mérete, állapota, tulajdoni
viszonyok, esetleges terhelések).

AA ppáállyyáázzaatt bbeeaaddáássáánnaakk hhaattáárriiddeejjee
22000044.. ffeebbrruuáárr 2288..

CCíímm:: 22113311 GGöödd,, PPeessttii úútt 7722.. ((PPff.. 66))
Lenkei György - elnök

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Göd Város Önkormányzata a 47/2003. (IV.24.) számú határozata értelmében
ajánlati felhívást tesz közzé:
AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik aazz úúggyynneevveezzeetttt
„„ggööddii sszzaabbaaddiiddôô kköözzppoonntt”” KK--88 OOKKKK sszzáámmúú kkúúttjjaa vviizzéénneekk kitermelésére, illetve
hasznosítására. A vizet az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdôügyi Fôigazgatóság
a 2001. június 21-én keltezett 290/Gyf/2001-es számú határozatával palackozási és
fürdési célú használat biztosításával természetes ásványvízzé minôsítette.
Göd Város Önkormányzata a vízkapacitás sszzüükkssééggeenn ffeellüüllii rréésszzéétt vvíízzjjooggii lléétteessííttééssii
eennggeeddééllyy ffoorrmmáájjáábbaann,, eelllleennéérrttéékk ffeejjéébbeenn áátt kkíívváánnjjaa eennggeeddnnii aa lleeggkkeeddvveezzôôbbbb
ppáállyyáázzaattoott bbeennyyúújjttóó vváállllaallkkoozzóó rréésszzéérree,, áássvváánnyyvvíízz ppaallaacckkoozzááss ccéélljjáárraa..
Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét, hogy az ajánlati felhívásnak a Gödi Körképben
való megjelenését követô 30 napon belül pályázatot nyújthatnak be a fenti célra. A
pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt víz mennyiségét köbméter/évben, a
felajánlott ellenértéket liter/Ft-ban meghatározva, továbbá mûszaki és gazdasági
elképzelésüket a palackozás lebonyolításáról.

Göd, 2004. január 26.                                                                   
Sándor István

polgármester sk.

GGöödd VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa -- 22113311 GGöödd,, PPeessttii úútt 8811..
LLeevvééllccíímm:: 22113311 GGöödd,, PPff 2288.. -- TTeelleeffoonn:: 0066--2277// 553300--003300
FFaaxx:: 0066--2277// 334455--227799

Az Inczeffy Patika tetôterében február 6-án felavatták az orvosi rendelô új helyiségeit,
ahol kényelmesebb  körülmények között várják a kedves pácienseket. 

A tulajdonosok szerzôdést kötöttek az Országos Egészségügyi Pénztárral, hogy
a profilba tartozó 13 szakrendelést (pl.: belgyógyászat, sebészet, nôgyó-
gyászat, fül-, orr-, gégészet, allergológia stb...) TAJ-kártyával ingyenesen
vehetik majd igénybe a gödiek, így nem kell Vácra vagy Dunakeszire utazniuk.
A tárgyi feltételek már adottak.
A részletekrôl több helyen - Polgármesteri Hivatal, Inczeffy rendelô, 
Gödi Körkép - tájékozódhat majd a lakosság.

INGYENES SZAKRENDELÔI SZOLGÁLATÁS A VÁROSBAN

A KÖVETKEZÔ SZÁM
TARTALMÁBÓL:

- Göd település szerkezeti terve
- Bizottsági elnöki beszámoló
- A képviselôk  vagyonnyilatkozata
- A Piarista iskola
- Az oktatási alapítványok
- Képzômûvészet Gödön
- Európai utazás - az integráció
- Felvidéki kapcsolat kerestetik
- Vad lerakók
- Riporttal a sport körül
- Dél-Amerikai útibeszámoló

Annyian álltak a József Attila Mûvelôdési Házban, mint
ahányan ültek anagyteremben. Az elôtérben is kihangosítva
hallhatták Pokorni Zoltánt. 
Az egyébként mindig visszafogott alelnök urat is meglepte
a nagy érdeklôdés, mellyel fogadták. Dunakeszirôl, Szôdligetrôl és Vácról is
sokan átjöttek Gödre. Pokorni röviden értékelte a választási kudarc okait, utána
pedig a jelenlegi szocialista gazdaságpolitikát szedte ízekre. - Ekkora
médiauralom mellett is csökkent a szocialisták támogatottsága, viszont sok
negatív tényrôl a médiában sosem lehet hallani.
Másfél órás bevezetôjét teljes egyetértéssel kísérve tartotta meg. Ezt követôen
kérdések záporoztak a hallgatóság körébôl. Az alelnök úr derekasan állta a
sarat! Egy óra telt el a válaszadással, mielôtt a vendég megköszönte a
résztvevôk érdeklôdését, a rendezôknek pedig az est elôkészületeit. Azzal a
reménnyel búcsúzott, hogy az európai uniós választásokon a Fidesz kitûnôen
helyt áll majd.

Fidesz-MPSZ gödi szervezete
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VÁRJUK AZ ADY KLUBBAN
Felsôgödön, a Kálmán u. 13-ban:

FONÓ - MAGYAR TÁNCHÁZ
2004. február 14-én szombaton 18.30 és 24.00 óra között

élôzenével, tánctanítással, daltanulással várják és zsíroskenyérrel, teával
kínálják a résztvevôket a szervezôk.

A Hagyományteremtô Klub programjában

A FARSANGRÓL BESZÉLNEK
2004. február 28-án szombaton 15.00 órától

Ifj.Benedek Csaba és Kürtössy Péter fiatal, szárnybontogató néprajz-kutatók.
Az elôadást követöen szerény vendéglátással egybekötött beszélgetést

folytatunk.

VÁRJUK A JÓZSEF ATTILA MÛVELÔDÉSI HÁZBAN
Gödön, a Pesti út 72-ben:

Az
ÖNARCKÉP

címmel rendezett kiállítás
2004. január 29-tôl március 2-ig tekinthetô meg.
A képek alkotóiról és a bensôséges megnyitóról

- melynek fôvédnöke Göncz Árpádné - 
kérjük, olvassa el a részletes beszámolót.

Az Alsógödi Kertbarát Klub
2004. február 14-én szombaton 15.00 órai kezdettel

a József Attila Mûvelôdési Házban
VALENTIN-NAPI

FARSANGI BATYÚS BÁLRA
hívja és szeretettel elvárja klubtársait és barátaikat.

Büfé lesz, de jól jön majd a „hazai” is! A belépô: 600 Ft
Érdeklôdni lehet Fekete Józsefné Jutkánál: 06-20/ 542-9267

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk elsô találkozóra családostól a  felvidéki származású gödieket

a József Attila Mûvelôdési Ház kiállítótermébe
2004. február 17-én pénteken 17.00 órára.

Az ismerkedésen túl - egy tea mellett - megbeszéljük ötleteinket, terveinket a
jövôre vonatkozóan.  A találkozást óhajtók nevében várom az újabb

érdeklôdôket: Lengyel Erzsébet, Török Ignác u. 7.
Telefon: 531-520

JÁTÉKMACI KIRÁNDUL
Elôadás Kós Lajos bábjátékából

2004. február 18-án szerdán 10.00 órától
Bábszínház - mesebérler 3. elôadása. A paraván mint egy óriás mesekönyv nyílik
meg, feltárva a lenyûgözô szín- és formavilágot, amely a színpadképet jellemzi.

A történet fôhôse egy városi plüssmaci, aki a számára ismeretlen erdôbe
kirándul és kalandokba keveredik az igazi állatokkal. Amikor pórul jár, az erdei

állatok jószívûsége és leleményessége menti meg.

JÁTSZÓHÁZ
Termés-képek és termés-fûzérek készítése

2004. február 21-én szombaton 10.00- 13.00 óra között.
Kedves Gyerekek! Gyertek el és tegyétek próbára ügyességeteket!

VEKERDY TAMÁS PSZICHOLÓGUS
a Városi Könyvtárban beszélget majd Önökkel

2004. március 5-én pénteken 17 órakor.
Várjuk kérdéseiket a Pesti út 72-ben és a Kálmán utca 13-ban, és eljuttatjuk

azokat a neves szakemberhez. 

BABA-BÖRZE
2004. március 6-án 9.00-14.00 óra között

a legkisebbek ruhatára lesz a csere-bere és vásár tárgya!
Árúba bocsáthatják a kinôtt holmikat és alkudozhatnak az éppen szükséges

méretû darabokra.

MEGHÍVÓ A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
KÖZÖSSÉGI TERMÉBE

Alsógödön, a Pesti út 75-ben
KATOLIKUS BÁL LESZ.

Szeretettel meghívjuk minden kedves társunkat a
2004. február 14-i bálba, mely 19.00 órakor kezdôdik!

VASS ALBERT EMLÉKEST
az erdélyi író emlékére és tiszteletére.

Szeretetttel várjuk Önöket a közösségi terembe 
2004. február 21-én 18.00 órára 

a felsôgödi Szent István Alapítvány rendezvényére!
Elôadást tart: Simó József  kuratóriumi elnök,

a czegei Vass Albert Alapítvány magyarországi képviselôje.
Verset mond: Reptsik Anna

PROGRAMAJÁNLÓ

A Németh László Általános Iskola tantestülete, tanulóifjúsága,
szülôi munkaközössége és a Gyermekekért Alapítvány

Kuratóriuma tisztelettel és szeretettel meghívja régi és új bálozóit a
hagyománnyá vált - immár ötödik -

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA 
2004. február 21-én, szombaton 18.00 órára!

A jó hangulatról a TURBO ROLLER zenekar és kollégáink gondoskodnak. 
Jegyek csak elôvételben válthatók 2004. február 13-ig 

Dajkáné Tóth Ágnes szervezônél, illetve gyermeke osztályfônökénél 
3500 Ft/fô áron, mely tartalmazza a vacsorát is.

Érdeklôdni lehet a: 06 27 532-115 telefonszámon.

FARSANGI HANGVERSENYRE
hívjuk és várjuk a 

Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

Dísztermébe,  2004.  február 25-én szerdán 17.00 órára!
A mûsorban a zeneiskola tanárai és diákjai muzsikálnak.
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Statisztikánk szerint a Gödi Városi Könyvtárnak a múlt évben 1841
beiratkozott olvasója volt.  A kölcsönzési forgalom 10136 alkalom, ez megha-
ladta az 52 ezres kiadási darabszámot a forgalmazott dokumentumok
(könyvek, folyóiratok, CD-k) tekintetében. Több, mint 18600 látogatónk nem
csak könyvet kölcsönözni jött 2003-ban.

2004-re megtartottuk a régi beiratkozási díjat: 16 éven felüli diáknak és
nyugdíjasnak 340.-Ft, felnôttnek 670.-Ft. Ingyenes marad a 16 év alattiaknak,
a 70 éven felülieknek és a Gödön tanító pedagógusoknak a beiratkozás.
Magasabb viszont a késedelmi díj, remélve, hogy mindenki jobban odafigyel a
határidôre esetenként 500-700.- Ft is lehet! 

Új szolgáltatásként az Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat tettünk ki az
érdeklôdôk számára az Ady Fiókkönyvtárban és a központiban egyaránt.
Változatlan nyitvatartással és továbbra is nagy szeretettel várjuk a
könyvbarátokat és az internetezôket mindkét helyen. 
Telefonszámunk: 532-155

Örömmel hívjuk fel figyelmüket a Gödi Körkép program rovatára, ahol
Vekerdy Tamás pszichológus érkezésérôl is tájékozódhatnak. Írásban is várjuk
kérdéseiket, hogy továbbadhassuk könyvtárunk leendô vendégének!       

KKöönnyyvvttáárroossookk

A KÖNYVESPOLCUNKRA
KERÜLT

BBooddnnáárr IIssttvváánn -- MMaaggyyaarryy GGyyuullaa:: 
- Adatbázis-kezelés            

FFoorrggaass,, JJoosseepphh PPaauull:: 
A társas érintkezés pszichológiája

GGaallllii,, MMaarrkk:: 
- Assisi Szent Ferenc és kora                 

HHoorrtthhyy IIssttvváánnnnéé:: 
- Becsület és kötelesség 2. köt. 

KKaarriinntthhyy MMáárrttoonn:: 
- Ördöggörcs          

LLáásszzllóó JJóózzsseeff:: 
- Mindenkinek az Internetrôl

PPoollcczz AAllaaiinnee:: 
- Karácsonyi utazás                       

SSppáánnnn GGáábboorr:: 
- Türelmi zóna, - Villamossal, 
- Lomtalanítás                       

WWaassss AAllbbeerrtt:: 
- Magyar örökségünk, 
- Karácsonyi üzenetek,
- Hanky tanár úr,
- Mire a fák megnônek 

KÖNYVTÁRI HÍREK

Helyreigazítási kérelem
A 2004. 1-es számú Gödi Körképben tévesen jelent meg
rám vonatkozó adat a kékperjés réttel kapcsolatos
tájékoztatóban. A közöltekkel ellentétben a szóban forgó
területen soha nem volt tulajdonom. Ugyanakkor nem
tettem feljelentést a cikkben megnevezett  két képviselô
ellen sem.
Göd, 2004. 01. 20. Tisztelettel: 

Gusztos Gábor

ANYAKÖNYVI HÍREK
Ritka esemény városunkban, hogy Gödön született kis jövevényt
köszönthetünk: márpedig Császár Csaba és Kordás Kinga gyermeke, Császár
Frida születési helye Göd. Az újszülöttnek és szüleinek jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk! 

Mindig szomorú kötelességünk az eltávozókról adott tájékoztatás. Az elmúlt
idôszakban Gödön elhunyt:

Szigeti Krisztián                                             7 éves korában,
Schmidt Rudolf                                            18 éves korában,
Hanák Tiborné sz. Gémesi Edit Julianna    56 éves korában,
Mihályi András László                                58 éves korában,
Bánszky Mihályné sz. Fenyves Ágnes       76 éves korában,
Zábrádi István                                               76 éves korában,
Farkas Andrásné sz. Juhász Mária              83 éves korában,
Nyiri Mihályné sz. Pap Luca                       83 éves korában,
Kapuvári Margit                                        100 éves korában.

BBúúccssúúzzuunnkk ttôôllüükk.. AAzz eellhhuunnyyttaakk hhoozzzzááttaarrttoozzóóii ffooggaaddjjáákk rréésszzvvééttüünnkkeett!!

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
Köszönjük mindazoknak, akik osztoztak mély fájdalmunkban, és elkísérték
utolsó útján szeretett férjemet, Zábrádi Istvánt.
ZZáábbrrááddii IIssttvváánnnnéé   --  GGyyáásszzoollóó ccssaalláádd

Idegenforgalmi és külkereskedelmi gyakor-lattal,
német, angol nyelv-vizsgával 38 éves titkárnô Gödön
és környékén állást keres. 
Telefon: 06-70  310-2236

Mozgássérült kisfiam mellé segítô gyógytornászt,
bébiszittert keresek alsógödre. 
Telefon: 06-20 368-5776

Fôzni szeretô nyugdíjast keresünk Alsó-gödön, a
Kazinczy utca környékén. 
Telefon: 06-27 330-092 (az esi órákban)

Napi 4 órás idôtartamra, irodai kisegítô munkára kere-
sünk alkalmazottat. Excel, word ismerete szükséges. 
Jelentkezni naponta 10-12óráig 
Telefon: 06-30 322-4538

Göd-felsôn -140 n-öles telken - 1 szobás összkom-
fortos családi ház teljes közmûvel, melléképületekkel
eladó. Irányár 13 M Ft. Telefon: 06-30 931-5007

Tetôfedô-bádogos munkát és javítást vállalok garan-
ciával és referenciával. 
Telefon: 06-30  931-5007

KIADÓ:  Göd Város Önkormányzata · KIADÁSÉRT FELELÔS: Sándor István polgármester
MEGBÍZOTT FÔSZERKESZTÔ: Kiss-Kása Éva · FOTÓK: Dunakanyar Televízió, Gödi Körkép
NYOMDAI KIVITELEZÉS: Fábián Nyomda - Vác, Csángó utca 4., tel.: 30.9.777740  
ISSN 0865-5820 · Megjelenik havonta 6000 példányban  ·  terjeszti a Magyar Posta
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Egészségügyi
végzettségû

munkatársat keresünk magán
szakorvosi rendelôbe, recepciós-

asszisztensi, gyógyászati
segédeszköz értékesítési teendôk

ellátására. 
Minimális szintû számítógépes

ismeret, kereskedelmi 
érzék elôny. 

Tel:06-30/6252-187

FOGADÓ ÓRÁK
GÖD, POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Jegyzô: minden hó 1. hétfôje, 13.00 - 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfôje, 13.00 - 18.00 óra
Aljegyzô: minden hó 3. hétfôje,  13.00 - 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfôje,  13.00 - 18.00 óra

IMRE ZSOLT országgyûlési képviselô Gödön: 
2004. február 19. csütörtök 15-17 óráig, a Polgármesteri Hivatalban

NAPOS OLDAL NYUGDÍJAS KLUB
PROGRAMOK
Február 11-én szerdán József A. M.H.:
13.00 óra - Énekkar 
14.00 óra - Vendégünk lesz Kárpáti Sándor író  és dr. 

Bognár László civil-tanácsnok 
Február 19-én csütörtökön (Ady Klub)
13.00 óra - Énekkar

- Könyvismertetés
- Recept csere 

Február 22-én vasárnap 
Mohácsi kirándulás
(Saját bérlettel, busszal: 1400Ft)

Február 26-án csütörtökön 
Manet-kiállítás megtekintése a budapesti 
Szépmûvészeti Múzeumban
(Indulás vonattal 9.00 órakor!)

Február 28-án szombaton
A Hagyományteremtô Klub programja

Március 6-án szombaton
Vonattal Veresegyházára: piacolás,
klub-kapcsolat, ebéd

Március 10-én szerda  József A. M.H.:
13.00 óra - Énekkar
14.00 óra - Dr. Speer Gábor, a budapesti 
II. számú Klinika orvosa  tart elôadást 
a csontritkulásról

6+4 hetes Duci tréning indul február 20-tól.
Zsírégetô torna + táplálkozási-  
és életmódtanácsok + egy jó csapat!

Minden, ami az egészséges és a tartós
fogyáshoz szükséges!

Elôzetes jelentkezés szükséges:
06-30 347-3109-es telefonszámon.

HÍRDETÉSFELVÉTEL
06/20 355-0083
kasase@vnet.hu
Postaláda a József Attila

Mûvelôdési Házban!
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Január 17-én a Szt. Jakab Zarándok Egyesület
pingpong-versenyén az elôzetes várakozást
fölülmúló számban vettek részt gyerekek,
felnôttek, családok. Kb. 70 fô fordult meg
szombaton iskolánkban. Exkluzív vendégként
Kállai Pál, nemzetközi hírû zsoké és Berkes
János operaénekes szinte egész nap együtt
játszott velünk. A rendezvényrôl szóló
beszámoló helyett a szülôi vélemények egy
csok-rával ösztönöznénk mindenkit, legyen
legközelebbi rendezvényünk aktív részese!

- „Manapság, amikor a társadalom legkisebb
sejtjei, a családok rendkívül törékenyek és
sajnálatos módon riasztóan növekszik a
csonka családok száma, s egyre kevesebb
apa focizik önfeledten fiaival, a gödi
piaristáknál mûködô családi
sportmozgalomnak köszönhetôen több
generáció együtt sportol, játszik.”

- „Ritka lehetôség a közös sportolásra, ezért
örülünk, hogy gyerekeinkkel együtt
mozoghatunk. Közben hasonló
gondolkodású emberekkel
ismerkedhetünk.”

- „Mozgással, sporttal összekötött kellemes
órákat tölthettem el  kedves családokat,
fiatalokat megismerve a piarista
iskolában.”

- „Az együttlét, a közös program, a
gyôzelem esetén érezhetô közös büszkeség
és öröm kiemelkedô fogalmak a családi
sport-hétvégék kapcsán. Több család
együttléte hovatovább társasági
eseménnyé válik.”

A rendezôk és résztvevôk nevében köszönet jár
a támogatóknak, akik felajánlásaikkal nagyvo-
nalúan segítették ezt a családi sportversenyt.

NNôôii eeggyyéénnii //88ffôô//:: 
1. Bódi Éva, 

2. Bejczi Lujza, 
3. Bánvölgyi Ildikó

FFéérrffii eeggyyéénnii //2288 ffôô//:: 
1. Felker Zoltán, 
2. Varga Dávid, 
3. Wágner Bálint

LLáánnyy eeggyyéénnii //88 ffôô//:: 
1. Antal B. Anna, 
2. Antal B. Lilla, 
3. Váczai Enikô

FFiiúú eeggyyéénnii //55 ffôô//:: 
1. Paulik Áron, 
2. Varga István, 
3. Sápi Zoltán

KKöözzééppiisskkoollááss ffiiúú //44 ffôô//:: 
1. Mátyás Mátyás, 

2. Nemcsics Gergely, 
3. Gergely Csaba

HHáázzaassppáárrooss //22 ppáárr//:: 
1. Felker hp., 
2. Sápi hp.

FFéérrffii ppáárrooss //88 ppáárr//:: 
1. Sápi Z. - Wagner L., 
2. Felker Z.- Kovács P., 
3. Bakos L. - Mátyás M.

VVeeggyyeess ppáárrooss //88 ppáárr//:: 
1. Bakos L.- Bódi É., 

2. Botos L.- Wagner N., 
3. Záborszky L. - Csikós F.

KARÁCSONYI 
EGYÉNI SAKK VERSENY

December 20-án a Pest megyei Sakk
Szövetség Dunakeszin, a Gárdonyi
Géza iskolában a 12. Karácsonyi
Egyéni Sakk Versenyt rendezte
gyermekeknek. A Gödi SE serdülô
sakkozói közül az I. korcsoportban a
leányok között Érsek Laura 3 ponttal
az elsô helyen végzett. Varga Zsófia
1 ponttal a harmadik lett. A II.
korcsoportban a fiúknál Deák Martin
4 ponttal a második helyet szerezte
meg. A sakktorna 7 fordulós, 2x15
perces svájci típusú verseny volt. 

AAnnttaall GGyyöörrggyy BBáálliinntt

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL - AMATÔR ASZTALITENISZ VERSENY-

EERR
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FFÔÔ TTÁÁMMOOGGAATTÓÓKK:: 
SSzztt.. JJaakkaabb ZZaarráánnddookk EEggyyeessüülleett,,

PPiiaarriissttaa SSzzaakkmmuunnkkáásskkééppzzôô IIsskkoollaa 

TTÁÁMMOOGGAATTÓÓKK:: 
FFÉÉTTIISS KKfftt..,, ZZööllddffaa éétttteerreemm,, 

RRoozzssii ppaallaaccssiinnttáázzóó,, 
RRaaddóó SSppoorrtt,, ii--DDEEÁÁLL,,

GGuusszzttii ZZööllddssééggbboolltt,, 
IIGGII PPiizzzzaa--EExxpprreesssszz,,
CCaassttiillllóó ééss GGóómmeezz,, 

KKoovvááccss PPéékksséégg ((DDuunnaakkeesszzii)),,
ÉÉlleettffoorrrrááss AAllaappííttvváánnyy,,
BBuuddaappeesstt SSppoorrttiirrooddaa,, 
GGööddii SSppoorrtt BBiizzoottttssáágg

Göd Város Önkormányzat Képvi-
selô-testülete 1999 nyarán úgy
döntött, hogy a Kóczán Mór /1885-
1972/ gerelyhajító tiszteletére alapított
vándordíj adományozását fel-
eleveníti.
Kóczán Mór 1948 óta Gödön élt. Az
1911-ben világcsúcstartó, 1912-ben
olimpiai harmadik helyezett, 1914-
ben angol bajnokságot nyert sportoló
halála elôtt, 1971-ben hozták létre e
díjat.
AA tteessttüülleettii hhaattáárroozzaatt éérrtteellmméébbeenn aa
„„KKóócczzáánn MMóórr VVáánnddoorrddííjj GGöödd”” éévveennttee
kkeerrüüll ááttaaddáássrraa.. Elsô ízben 2000
augusztusában került kiosztásra, ezt
követôen minden év március 
15-én kell átadni a Képviselô-testület
által elfogadott személyeknek. A
Képviselô-testület a beérkezett javas-
latok alapján hozza meg döntését.
A díj a tárgyévet megelôzô évben
nyújtott legjobb sportteljesítmény
alapján, bármely sportágban, három
kategóriában kerül kiosztásra:

-- lleeggjjoobbbb ssppoorrtttteelljjeessííttmméénnyytt 
nnyyúújjttóó fféérrffii

-- lleeggjjoobbbb ssppoorrtttteelljjeessííttmméénnyytt 
nnyyúújjttóó nnôô

-- lleeggjjoobbbb ssppoorrtttteelljjeessííttmméénnyytt 
nnyyúújjttóó ccssaappaatt..

Tehát olyan személyek jelölését vár-
juk, akik gödiek, - viszont nem feltétel
a helyi Sportegyesületi tagság, máshol

FELHÍVÁS!
KÓCZÁN MÓR VÁNDORDÍJ

is sportolhatnak - és a 2003-as évben
kiemelkedô sportteljesítményt nyújtot-
tak, öregbítve városunk hírnevét.
A díjak odaítéléséhez kérjük az Önök
segítségét. Amennyiben van olyan
személy, illetve csapat, akiket méltónak
tartanak e díjra, javaslataikat juttassák
el a Polgármesteri Hivatalba. Kérjük,
hogy a javaslathoz csatolják a sportoló
rövid sportpályafutását és az elôzô évi
sportteljesítményét,  illetve munkáját,
mely alapján e díjra javasolják. A
bizottsági ülésig, február végéig még
módjukban áll javaslattal élni.

HHaammaarrnnéé KKiissmmaarrttoonnii AAddrriieennnn
kköözzmmûûvveellôôddééssii ffôôttaannááccssooss
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Sikeresen indult a gödi „Napos Oldal” nyugdíjas
klub 2004. évi élete. Még a határokon túl is ismerik
a derûs arccal, kedves humorral s nagy tudással
elôadó Iván László professzor urat. A budapesti
SOTE dísztermében másfél ezres hallgatóság is
összegyûlik egy-egy elôadására. Az idôsebbek
télen-nyáron lesik az „Évgyûrûk” s más TV
mûsorokban elhangzó elôadás részleteket.
Sokat jelentenek korosztályunknak a testi-lelki
bajainkban segítô tanácsok. Az idôsekkel
foglalkozó egészségügyi szakterület, a geriátria
friss tudományos ismereteit közérthetôen, színesen
tolmácsolja. Hogyan éljünk, mit változtassunk
életmódban, gondolkodásban, étkezésben? Mirôl
ismerjük fel idejekorán az új betegségek elôjeleit,
amikor még sokat segíthet az orvoshoz fordulás?
Feszült figyelemmel hallgattuk rólunk, nekünk
szóló, lebilincselô elôadás! Éreztük szavaiból a
felénk áradó szeretetet és segítô szándékot.
Balesete óta itt Gödön, a József Attila Mûvelôdési Ház
nagytermében volt a professzor úr elsô, vidéken tartott
elôadása. Öröm számunkra, hogy a helyi kábeltévén
már többször közvetítették Baranyai úrék. Aki nem
jöhetett el, az is hallhatta az elnök úrtól: Hogy hogyan élünk,  rajtunk is múlik! A
választott életmód befolyásolja egészségi állapotunkat, így mindennapjaink minôségét!

NNaaggyy ZZoollttáánnnnéé kklluubbvveezzeettôô

TTiisszztteelltt NNyyuuggddííjjaassookk!!

Felhívom szíves figyelmüket arra,
hogy 2004-ben minden nyugdíjas
megkapja a Göd-kártyát. Re-
gisztráljuk azokat a gödi lakosokat
is, akik a 62. életévüket be nem
töltve lettek nyugdíjasok. Ha még
nem éltek a lehetôséggel, kérem,
hogy szíveskedjenek jelezni
igényüket a Polgármesteri Hivatal
titkárságán személyesen:

GGöödd,, PPeessttii úútt 8811..
II.. eemm.. 1133--aass sszzoobbaa,,

vagy telefonon:
2277// 553300--006655 vvaaggyy 2277//553300--003300,,

munkanapokon :
ddee.. 88--1122 óórrááiigg,, dduu.. 1133--1166 óórrááiigg..

A bejelentés nincs határidôhöz
kötve, a jogosultság megszerzése
után - az év folyamán bármikor -

jelentkezhetnek. Kérem a
véglegesen leszázalékoltakat is,

hogy keressék fel a hivatalt.

SSzzüükkssééggeess ookkmmáánnyyookk::
-- nnyyuuggddííjjaass iiggaazzoollvváánnyy,,
-- lleesszzáázzaalléékkoolláássii llaapp,, mmeellyyeenn ffeell      

vvaann ttüünntteettvvee aa  vvéégglleeggeessííttééss ttéénnyyee..

A kártyákat 2004 februárjától
folyamatosan adjuk át az
igénylôknek.

KKrruuzzsslliicczz IIssttvváánn
ttaannááccssnnookk

GÖD-KÁRTYA„NAPOS OLDAL“ 
VENDÉGÜNK VOLT PROFESSZOR IVÁN LÁSZLÓ
A Batthyány-Strattmann László Idôsek Akadémiájának
elnöke országszerte az idôs emberek kedvence. A gödi
nyugdíjasok büszkék, hogy Dr. Iván László is jól érezte
magát közöttük. Hálásak Virág Jenôné Top Ház
vezetônek a meghívás és szervezés segítéséért. Az
elôadás emlékezetes marad számukra!

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIÍRJA AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT KÖZÉPISKOLAI TANULÓK SZÁMÁRA
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakhellyel rendelkezô hátrányos szociális helyzetû közép-
iskolai tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton
tanulnak.

Feltétel a minimum 4.00 tanulmányi átlag!
Az ösztöndíj idôtartama: 2003/2004 tanév második féléve.
Az ösztöndíj újrapályázható.

Támogatottak köre: 30 középiskolás.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott
tanulója nappali rendszerû középiskolának.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal titkárságára írásban, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban hozzá-
férhetô pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.

AA ppáállyyáázzaatt bbeennyyúújjttáássáánnaakk hhaattáárriiddeejjee:: 22000044.. ffeebbrruuáárr 1155..

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelezô mellékleteként az alábbi iratokat kell csatolnia:
- a pályázó és vele egy háztarásban élôk egy fôre jutó
jövedelmének havi forint összege,
- iskolalátogatási igazolás.

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetôleg a
pályázatkor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô
nyilvánosságra hozatalához.
Az Önkormányzat az általa támogatásban részesített
ösztöndíjasok listáját 
2004. március 15-ig az önkormányzat hirdetôtábláján és a
helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet.

A pályázati adatlap letölthetô: wwwwww..ggoodd..hhuu Átvehetô a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a könyvtárakban.


