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A képviselõ-testületi ülés kezde-
tén Sándor István polgármester el-
mondta, hogy azért hívta össze a
nyári idõszakban a rendkívüli ta-
nácskozást, mert szeretné, ha a vá-
rosatyák döntése alapján az elõké-
születeket minél elõbb elkezdhet-
nék.  A polgármester kiemelte: ilyen
jelentõs útépítési program még soha

nem valósult meg a településen,
mint amelyhez várhatóan már szep-
temberben hozzáfoghatnak a képvi-
selõ-testület pozitív döntése alapján.
Szólt arról is, hogy az elõterjesztést
- melyet mindkét szakbizottság tá-
mogatott - megvitatta a Városfej-
lesztési, valamint a Pénzügyi Bizott-
ság is.          Folytatás a 4. oldalon.

560 millió forintos 
útépítési program indul

Önkormányzati hitelbõl és lakossági 

hozzájárulással közel 25 kilométer út épül
A képviselõ-testület július 21-én rendkívüli ülésen döntött a városi útépítési
program indításáról. A nagyszabású fejlesztés megvalósításához a képviselõk
döntése alapján 504 millió forint hitelt vesz fel a város. Az egyéni körzetek
képviselõi által szervezett és koordinált útépítés teljes költsége 560 millió fo-
rintra rúg, mely a hitel mellett 56 millió önerõvel egészül ki, 72 ezer forinttal
járulnak hozzá az ingatlantulajdonosok. 

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját a

SZENT ISTVÁN
NAPI 

ünnepségsorozat rendezvényeire

2005. augusztus 20-án, szombaton 
14.00 órakor a Németh László Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynél kerül sor a
Városi Ünnepség keretében a Balázsovits János

Sportcsarnok ünnepélyes átadására

SÁNDOR ISTVÁN POLGÁRMESTER

XII. Ifjúsági
Képzõmûvészeti Tábor

2005 nyarán Göd Város Önkor-
mányzatának támogatásával is-
mét megrendezésre került a kép-
zõmûvészeti alkotótábor Gödön,
ahol a gyerekek kiváló mûvé-
szek, szakemberek segítségével
ismerkedhettek meg a vizuális
mûvészetek egyes mûfajaival és
kifejezési formáival. A foglalko-
zásokon készített alkotások
anyagából kiállítás szervezõdött
július 14-én - a tábor méltó zárá-
saként. A tábor programjai és a
választható témakörök a népmû-
vészet köré csoportosultak az
idén. A szervezõk célja az volt
ezzel, hogy régi technikák és
mesterségek bemutatásával hoz-

zák közelebb a gyerekekhez né-
pi kultúránk fogyó, s a minden-
napok rohanásában félig-meddig
elfeledett értékeit. Ennek megfe-
lelõen a gyerekek ezúttal a Ma-
gyar Néprajzi Múzeumba láto-
gattak el. Közel száz gyerek vett
részt a képzõmûvészeti tábor kü-
lönbözõ foglalkozásain, ahol hét
szakosztály – rajz, ötvös, textil,
tûzzománc, kerámia, szobrász és
kiskézmûves – mutatta be az
egyes mûvészeti ágakban rejlõ
önkifejezési lehetõségeket, meg-
ismertetve a kicsiket a különbö-
zõ ágazatok alapjaival s jellemzõ
technikáival. 

Folytatás a 12. oldalon.

XII. Göd Kupa

Beharangozó a 2. oldalon található

A magyar állam alapításának emléknapja alkalmából
Szent István királyunkról és a mai világról 

szóló gondolatatokat fogalmazott meg 
Ország László atya, mely írást a 2. oldalon olvashatják. 
Az augusztus 20-ai ünnepnap és az azt követõ vasárnap

rendezvény-naptára a 3. oldalon található. 
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Augusztus 20-án a keresztény ma-
gyarok tekintetüket Szent István ki-
rályunk felé fordítják, és közben ér-
dekes dolgokat tapasztalnak. Min-
denek elõtt azt, hogy Szent István
alakját nem királyi korona és az
arany szõttes palást öltözteti fény-
be, hanem egészen más valami. 

A csillagászok szerint a csilla-
gokat két csoportba oszthatjuk.
Vannak önálló fénnyel rendelke-
zõk, és vannak olyanok, amelyek
mástól, például a Naptól kapják
fényköntösüket. Sokszor ezek ra-
gyognak a legfé-
nyesebben. 

Valahányszor
egy nagy ember
életét vizsgáljuk,
felvetõdik a kér-
dés, honnan kap-
ta fényét, minek
köszönheti so-
kakra áradó vilá-
gosságát? Szent
Istvánnal kapcso-
latban könnyû lesz a válasz. Azok
közé tartozott Õ, akik Krisztus vi-
lágosságába öltözködtek, és ezt su-
gározták tovább az emberek felé.

Mi keresztény magyarok nem
elsõsorban az államférfit ünnepel-
jük benne, hanem Krisztus embe-
rét. Nemzetének nem csupán poli-
tikai éleslátásával biztosított jö-
vendõt, hanem azzal a Szentlélek
ihletette bölcsességgel, amellyel a
fiatal magyar államot Szent Péter
sziklájához erõsítette. 

Ismerõs a szentírási példabe-
széd a bölcs és az oktalan házépí-
tõrõl. A bölcs ember sziklaalapra
építette házát. Ezért sem az esõ,
sem a vihar, sem az árvíz nem árt-
hatott neki. Abalga ember homok-
ra épített. Össze is dõlt a háza a vi-
har következtében. A bölcs ház-
építõhöz hasonlíthatjuk Szent Ist-
vánt. Mint nagy realista nem ker-
getett délibábokat, nem emberi

eszmékhez kötötte nemzete szeke-
rét. A pogányságból kiemelkedõ
magyarságot nem katonai erõ,
nem anyagi gazdagság, hanem a
Szentháromság alkotmánya tette
naggyá. Felismerte, hogy a nép,
amely nem akar Istennek szolgál-
ni, könnyen veszedelmes kalando-
rok hálójába kerül. 

Érdemes felfigyelnünk arra a
sajnálatos jelenségre, hogy korunk
embere milyen veszedelmes tán-
cot jár az anyagiasság bálványa és
a divatossá vált bûn elõtt. „Min-

den a pénz, sem-
mi sem bûn”-
mondja a „felvi-
lágosult”, sza-
badelvû gondol-
kodó. Az egyre
szaporodó válá-
sok, a nagyszá-
mú öngyilkos-
ság, a magzat-
ölés, a munkaer-
kölcs félelmetes

süllyedése, a sok hazugság meg-
mérgezi életünket.

A képmutató kereszténység
megromlott sóhoz hasonlít, tönk-
rement kovászhoz, amelyet kidob-
nak és eltaposnak. Szent István
nem ilyen kereszténységet akart
meghonosítani a Kárpátok ölén.
Áldott jobb keze a bátor hitvallás
irányába mutat. S mint Krisztus
hûséges követõje, abban is utánoz-
ta Mesterét, hogy halála elõtt ma-
gyar népét Mária anyai oltalmába
ajánlotta. Ez a felajánlás azonban
semmit sem ér, ha nem csatlakoz-
nak hozzá az egymást felváltó
nemzedékek. Ha nem akarunk töb-
bé Krisztus népe lenni, akkor vesz-
ni indult István öröksége, és nem
számíthatunk segítségére. De mi
akarunk, megvalljuk hitünket
Krisztus mellett, és tovább ragyog-
tatjuk szeretetét minden emberre.

ORSZÁG TIBOR

Ragyogó csillag
- A látvány frissen él bennem,
bár lehetett vagy 15-20 éve is –
meséli Bátorfi József helytörté-
nésszé, néprajzossá vált lokál-

patrióta, a Gödi Almanach atyja.
- Kõmûves János virágkertész
úgy jelenik meg emlékezetem-
ben, hogy lépésrõl-lépésre átros-
tálja kertje földjét. Az eredmény
több marék régi pénzérme az
1700-1800-as évekbõl. 

Már a török idõkben is min-
den októberben itt tartották a
Szent Gál-napi országos marha-
vásárt. Sok állat cserélt gazdát,
ami meg nem kelt el, azt a pász-
torokra bízták, s a Gödtõl Kelet-
re levõ, soha ki nem száradó ré-
ten õriztették. Amint Széchenyi
Istvántól tudható, az 1844-es
esztendõben a legeltetésért évi
2.000 forintot kértek – nagy
pénz! Akkoriban egy Belgium-
ban gyártott gõzmozdony ára
cca. ennek a tízszerese, 21.000
forint volt.

- A mostani csatornázási mun-
kák érintették azt a (Penny
Market melletti pecsenyesütõ és
a régi Kincsem istálló közötti)

területet, ahol „lóra föl, lóról le,
és hullott a pénz a zsebükbõl” –
festi elénk a képet sokak Dodi
bácsija, majd folytatja kincske-
resõ kalandját: - Hát, a bevásár-
lást befejezve én is megpróbál-
tam! Mi minden lehet(ett) még

ott, ha ilyen eredményre jutot-
tam? – és tenyerében megcsillan
két fényes, míves pénzérme, egy
réz egykrajcáros és egy ezüst tal-
lér.  

KÁSA ÉVA

Réz krajcár: 
- M. THERES. D.G. R.I.G.    

H.B.R.A. AUST.
- EIN KREUTZER 1762. K.
Ezüst tallér: 
- LEOPOLD. G.R.T. S.A.G. 

H.B. REX (XV.)
- PATRONA HUNGARIAE

Talált krajcár, tallér

Tizenkettedik alkalommal kerül meg-
rendezésre Göd város egyik legna-
gyobb sporteseménye, a Göd Kupa. A
délelõtti pontszerzõ versenyeken a ser-
dülõ és ifjúsági versenyzõk küzdenek
a kupáért. Arangos versenyen a Duna-
kanyar több hazai és nemzetközi baj-
noka is indul. 

Délután az amatõr felnõttek indián-
kenu futamokban küzdenek, befejezõ
számként a látványos „happy-futam-
mal”. 

Délidõben ebéddel várjuk a vendé-
geinket. Aversenyszámok végén tom-
bola, majd este a Scarabeus együttes
zenél a banketten.

Helyszín: Göd-alsó, Duna-parti
Sportház (Béke u. vége)

Idõpontok: 2005. augusztus 27.
szombaton 8.20-kor technikai érte-
kezlet, 9 órakormegnyitó, 9.30-tól és
14.45-tõl versenyek. 13.30-kor és
18.15-kor eredményhirdetés.

* * *
Ha módja van támogatni a rendez-

vényt, akkor ezt személyesen Vajda Ist-
vánnál teheti meg a sportháznál ill. át-
utalással:

Dunai Vízisport Alapítvány, számla
sz.: 64700052-10012277

Göd SE Kajak-kenu Szakosztály

XII. Göd Kupa

A Szentjobb
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A gödi önkormányzat és az ELTE együttmû-
ködési megállapodása értelmében a kert
megnyílik a nagyközönség számára. A meg-
jelölt napok mindegyike vasárnap. Elõre
egyeztetett idõpontokban szervezett csopor-

tok a megjelölt napoktól eltérõen is látogat-
hatják. A kapura függesztve olvashatók az
idõpontok, illetve kint lesz a telefonszám,
melyen bejelentkezhetnek az érdeklõdõk. Is-
kolaidõben hétköznap tanóra vagy napközis
foglalkozás keretében fogadja az állomás a
gyerekeket. Az iskolák, óvodák, szülök bát-
ran jelentkezzenek Altbacker igazgató úrnál!

Tervünk, hogy õsztõl az állomáson a fa-
házban növénygyûjteményt, fényképes ma-
dár-, kisemlõs bemutatót és Gödrõl készült
fényképekbõl kis kiállítást állítunk össze,
ami a látogatások alkalmával szintén megte-
kinthetõ lesz. Reméljük, hogy nyár végére a
növényfelmérés anyagából összeáll a „slide
show” is.

Legközelebbi „kapunyitások”: augusztus
21., szeptember 4. és szeptember 18.

D. P.

A Biológia Állomás látogatási
idõpontjai

A programok helyszíne:
Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Felsõgöd, Ifjúság u. 1-3.

Programok:
2005. augusztus 20-án  
10.00 órától 02 óráig 

szórakozhatnak kicsik és nagyok!

Egész nap: Játszóház, ugrálóvár 
10.00 órától: Soma, a mókamester - tréfás

mûsor gyermekeknek
10.30 órától: Aszfalt-rajzverseny

11 órától: Cs. Szabó István: 
A BÁTOR SÜN - a Budai Bábszínház 

élõ-bábos, zenés elõadása
12 órától: Karaoke buli

14 órakor Városi ünnepség
Balázsovits János Sportcsarnok avató

ünnepsége
Az ünnepség vendége: Dr. Újhelyi István,

az Országgyûlés Ifjúsági és Sport
Bizottságának alelnöke

Köszöntõ: Sándor István polgármester
Ünnepi beszéd: Dr. Ábrahám Attila, a

Nemzeti Sporthivatal elnöke

Közremûködnek: a Németh László
Általános Iskola mûvészeti tagozatainak
növendékei és a Felsõgödi Munkásdalkör

15 órától: A József Attila Mûvelõdési Ház
és a Németh László iskola mûvészeti 

csoportjainak fellépése
17 órától: Karánsebessy Balázs 

és Czinóber Klára néptáncbemutatója 
Kísér: a Mészáros zenekar

Táncház a Röcögõs gyermekek
közremûködésével

18 órától: Eszményi Viktória 
és Heilig Gábor zenés gyermekmûsora:

Brémai Muzsikusok
20 órától: Majka és Tyson mûsora

21.30 órától: Tûzijáték – a Felsõgödi
Duna-parton

21 órától 02 óráig:
Sulibál a Scarabeus Együttessel

A városi ünnepségre 13.00 órakor helyi
buszjárat indul Göd-alsóról, 

a Mûvelõdési Ház elõl!

2005. augusztus 21-én 
vasárnap – Sportnap

9 órától Asztalitenisz Göd Rekord Kupa
Egyéni, fiú, nõi – amatõr és igazolt

játékosok részére
Nevezés a helyszínen 8.30 órától

10 órától Gyermek labdarúgó mérkõzések
„95”-ös, „94-es”, „92-es”, „98-as” 

korcsoport;
Kosárlabda mérkõzés

Mini kézilabda mérkõzés

16 órától Balázsovits János Sportcsarnok
Avató Nõi Kézilabdakupa

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A városházán rendezett ünnepélyes ceremó-
nia kezdetén a polgármester elmondta, hogy
amikor a Samsung letelepedett Gödön, az
akkori önkormányzat ígéretet tett arra, hogy
nem vett ki adót, melynek viszonzásaként a
multinacionális cég a város kulturális és
sportéletének támogatását vállalta. 

Sándor István még az elõzõ elnök-vezér-
igazgatóval állapodott abban, hogy az épülõ
sportcsarnok költségeinek önrészét magára
vállalja a Samsung, amit nagy gesztusnak
tartott akkor is, és most is, amikor az új ve-
zérigazgatóval - aki betartotta a cég ígéretét
- aláírják a 16 millió forintos ajándékozási
megállapodást. Befejezésül sok sikert kívánt
az üzem vezetésének, a nehéz idõkbõl gyors
jó kilábalást, mert minél eredményesebb a
Samsung gyár, annál könnyebben tudja tá-
mogatni a város célkitûzéseit is – mondta a
polgármester, aki Tae urat meghívta a sport-
csarnok ünnepélyes avatójára, s a termálfür-
dõ szolgáltatásaira feljogosító Göd Kártyá-

val ajándékozta meg az önkormányzat nevé-
ben.

A vezérigazgató válaszában köszönetet
mondott azért, hogy mindig meleg szívvel
fogadják õket, és megköszönte, hogy az el-
múlt négy év alatt a gödi önkormányzati hi-
vatal sokféle segítséget nyújtott, és az önkor-
mányzat segítségének is köszönhetõ a cég si-
keres mûködése. Hangsúlyozta, hogy amíg
itt vannak a városban, minden tõlük telhetõt
megtesznek a város fejlesztése érdekében.
Próbálják fejleszteni cégüket, együtt a város
fejlesztésével, mivel a Samsung filozófiája
az, hogy nemcsak a cég a fejlesztésére kon-
centrál, hanem a város fejlesztésére is.

Az ünnepélyes sajtótájékoztató végén – miután
aláírták a 16 millió forintos ajándékozást tanúsító
dokumentumokat - Sándor István jó eredménye-
ket kívánt, és egy – Göd város címerével és a vá-
rosháza képével ékesített – vázát adott át a cég ve-
zetõjének, majd pezsgõs pohárköszöntõre került
sor.                                                                 V. I.

A Samsung és a város 
együtt fejlõdik

A cég átvállalta a sportcsarnok beruházásának 
16 millió forintos önrészét

Államalapító Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án avatják fel ünnepélye-
sen a Balázsovits János Városi Sportcsarnokot, melynek beruházási költségeibõl a
Samsung SDI Magyarország Rt. magára vállalta a 16 millió forintos önrészt. Az
ajándékozási megállapodást ünnepélyes sajtótájékoztató keretében írta alá július 12-én
Song Ik Tae, a Samsung SDI Magyarország Rt. vezérigazgatója és Sándor István pol-
gármester. 

Augusztus 20-ai
programok 
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Folytatás az 1. oldalról.
Pinczehelyi Tamás alpolgármester, a

napirendi pont elõterjesztõje aláhúzta a
szakbizottságok – noha tették néhány
észrevételt – támogatását. Külön ki-
emelte, hogy a lakosság körében rend-
kívül kedvezõ fogadtatásra talált a ter-
vezett útépítési program. A hetvenkét-
ezer forintos lakossági hozzájárulást
három éven keresztül havi 2 ezer forin-
tonként fizethetik meg az ingatlantulaj-
donosok, de mint mondta az alpolgár-
mester – igény esetén - arra is van lehe-

tõség, hogy egy összegben fizessék
meg a hozzájárulást. Az útépítés révén
felértékelõdik az ingatlanok ára, szépül
a város, javul az úthálózat minõsége,
mely pozitív hatással lesz a személy-
gépkocsik mûszaki állapotára is, s nem
utolsó sorban a sajátjuknak tekintik a
lakók, mert érzik benne munkájukat –
sorolta a fejlesztés elõnyeit. A politikus
szerint a lehetõ legjobb pénzügyi kon-
díciónak köszönhetõen 20-25 kilomé-
ter aszfaltozott utat építhetnek, mely-
nek megvalósításához kérte a képvise-
lõ-testület támogatását.

Lenkei György felszólalása kezdetén
jelezte, hogy frakcióvezetõként fejti ki
véleményét a Fidesz MPSZ nevében; -
Érdemben akkor tudjuk támogatni az
elõterjesztést, ha a körzetben felhasz-
nálható pénz sorsáról – az egyéni kép-
viselõ eredménytelen elõkészítõ mun-
kája esetén – nem a polgármester, ha-
nem a képviselõ-testület dönt. Azzal
sem értünk egyet, hogy a kivitelezõt a
szakbizottságok válasszák ki. Frakci-
ónk ragaszkodik ahhoz, hogy ebben az
esetben is képviselõ-testület döntsön.

Ilyés Gizella több kérdést tett fel,
melyek között arról érdeklõdött, hogy a
vízelvezetés benne van-e a költségben.

Kasza Lajos arra volt kíváncsi, hogy
a havi 2 ezer forintos törlesztõ részlet
tartalmazza-e a kamatot is? Aszocialis-
ta politikus szerint nem lehet kizárni,
hogy lesznek olyanok, akik ezt az ösz-
szeget sem tudják fizetni. Az õ esetük-
ben gondoltak-e a méltányosságra? –
kérdezte.

Sándor István Lenkei Györgynek
válaszolva elmondta: - Apénzt a képvi-
selõ-testület osztja el, nem én. Nem ér-
tek egyet azzal, hogy a bizottságok
döntési jogkörét csorbítsuk. Nem lehet

eseti megoldásokat alkalmazni, hiszen
akkor más bizottságtól is el lehetne
vonni hatásköröket. Nem támogatom.
Természetesen, tudom, hogy jelentõs
kérdésekrõl van szó, de bizonyos va-
gyok benne, hogy tisztességgel oldják

meg a rájuk bízott feladatokat a szakbi-
zottságok. Kasza Lajos felvetésére úgy
fogalmazott, hogy a képviselõ önálló-
ságára kell bízni a megoldást, majd
hozzátette, vannak olyan utcák, ahol
már száz százalékos a jelentkezõk ará-
nya. 

Visszavont 
népszavazási kezdeményezés

Pinczehelyi Tamás kérte, hogy a
szomszédos körzetek képviselõi fogja-
nak össze az elõkészítõ munkában, hi-
szen „még az utcák is összeérnek”. 

Pongó István véleménye szerint a
kapkodás jelei láthatóak az elõterjesz-
tett anyagban. A gyors elõkészítés sok
hiányosságot hordoz magában. Ilyen
horderejû témát nem a nyári idõszak-
ban kellett volna napirendre tûzni. A
pontatlanságok sorában példaként em-
lítette, hogy a tízes körzetben papíron
sikerült 5 kilométerre megnövelni az
aszfaltozott út hosszát, amely a való-
ságban mindössze 2,3 kilométer. A
képviselõ elmondta, hogy választói kö-
zül többen igazságtalannak tartják,
hogy fizetniük kell az útépítésért, míg
mások korábban ingyen megkapták. –
Teljesen rossznak tartom azt az elkép-
zelést, hogy a lakosság járuljon hozzá
az útépítéshez. Helyi népszavazást tar-
tok kívánatosnak az ügyben – jelentet-
te ki Pongó István. 

A felvetésre a polgármester jelezte,
hogy az Önkormányzati Törvény sze-
rint milyen kérdésekrõl lehet helyi nép-
szavazást kiírni. Megjegyezte, hogy bi-
zonyára elõfordultak hibák az eddigi
elõkészítés során. Nemcsak mi, de
Pongó úr is tévedhet – jegyezte meg
válaszként, majd ismételten aláhúzta, a

lakossági érdeklõdés jelentõs, ezért ja-
vasolják, hogy a szervezés során a 80-
90 százalék fölött húzzák meg az alsó
limitet. 

Markó József fideszes képviselõ fi-
nom utalást tett arra, hogy a tanácsko-
záson a baloldal van többségben,
amely érdemben határozhatja meg a
szavazás végeredményét. A strandhoz
hasonlóan az útépítést is kampány té-
mának nevezte azzal a kiegészítéssel,
hogy szerinte a napirenden szereplõ
elõterjesztés jól kimunkált anyag, elõ
van készítve. Utat akarunk építeni, de
nem mindenáron – hangoztatta Markó
József, aki reményét fejezte ki, hogy
konstruktív javaslataikat méltányolja a
többségben lévõ politikai tömörülés. A
polgármester röviden így reagált a poli-
tikus felszólalására: - Nem elég hang-
súlyozni, hogy ne legyen politikai vita,
akkor nem is kell politikát szõni a fel-
szólalásokba. 

A meglévõ utakra is 
gondot kell fordítani

Kovacsik Tamás a 4-es körzet egyé-
ni képviselõje az elosztás igazságossá-
ga kedvéért jelezte, hogy náluk az asz-
faltozott utak több mint fele már tönk-
re ment. A meglévõk felújítását sem
hagyhatjuk figyelmen kívül – mondta

a halk szavú ember eltökéltségével.
Kérte, hogy a törvény által elõírt 66 %-
os határ legyen a mérvadó az utcák ki-
választásánál. Sándor István polgár-
mester a képviselõk óriási döntési sza-
badságára és felelõsségére emlékeztet-
te a testület tagjait, mint mondta: - A
körzeti pénzrõl a képviselõk döntenek
a lakókkal együtt! Csak ismételni tu-
dom, a rendkívüli érdeklõdés miatt ja-
vasoltuk, hogy a magasabb szervezett-
ség felé mozduljunk el. Ez az elsõ
ütem, jöhet a második! Kovacsik Ta-
más fontosnak tartotta elmondani,
hogy a 4-es körzetben 38 százalékot
tesz ki az üdülõ ingatlanok aránya,

amely érdemi hatással lehet a szerve-
zés sikerességére is. 

Dr. Horváth Viktor Gergõ a Pártoktól
Független Polgári Frakció nevében az
általános megjegyzések és a témához
kapcsolódó törvény idézése után meg-
lepetésének adott hangot, miszerint a
polgármester úr arról tájékoztatta a kép-
viselõ-testületet, hogy több körzetben
már meg is szervezték az útépítést, ami-
rõl õk még nem is tudtak. Lenkei
György frakcióvezetõ felvetésével vi-
szont egyetértenek – mondta, miközben
idézte az elõterjesztésben szereplõ két
(vitatott) pontot. Majd úgy foglalt állást,
hogy az útépítésre szánt pénz maradjon
a körzetben, csak finomítani, egyértel-
mûvé kell tenni az elõterjesztés szöve-
gében, hogy ki dönt a felhasználásáról.
– Én azt támogatom, hogy a bizottság
javaslata alapján a képviselõ-testület
döntsön a kivitelezõ kiválasztásáról –
mondta a képviselõ, aki szerint is az ala-
csonyabb, a 66 %-os rátát volna célsze-
rû meghatározni a többség érdekében.
Dr. Horváth Viktor Gergõ bejelentette;
frakciójuk 625 millió forint hitel felvé-
telét javasolja, amely lehetõvé tenné,
hogy 10 százalékkal több út épülhessen
meg a városban. Különbözõ számítások
és elemzések ismertetése után arról be-
szélt, hogy - a körzetek között fennálló
aránytalanságok korrigálása céljából –

egységesen 20-20 millió forintot java-
solnak átadni valamennyi területnek,
amely jó „alapot” jelentene ahhoz, hogy
a földutak és aszfaltutak aránya
körzetenként kiegyenlítõdhessen. 

Igazságos az lenne, ha minden föld-
utat most le tudnánk aszfaltozni –
mondta az elõzõekben elhangzottakra
válaszolva a polgármester. Lenkei
György egyéni képviselõként azt emel-
te ki, hogy a közös gondolkodásnak
köszönhetõen az Erdész utcában már
három éve szorgalmazzák és támogat-
ják az útépítést. A fideszes politikus a
forgalmas helyekre „fekvõrendõr” épí-
tését javasolta. Pongó István, a tízes

560 millió forintos út
Önkormányzati hitelbõl és lakossági hoz



körzet képviselõje a vitában elhangzott
információk ismeretében, és abban bíz-
va, hogy az õ választókörzetében a Pol-
gármesteri Hivatal pontosítja a számo-
kat – az aszfaltozott és földes utak ará-
nyát –, visszavonta a  népszavazás ki-
írására tett javaslatát. 

Lengyel György, a Civil Fórum elnö-
ke a tõle megszokott szakmai felké-
szültséggel szólt hozzá a vitához. Mie-
lõtt rátért volna a könyvelõi precizitás-
sal sorakozó számok és adatok ismerte-
tésére arról beszélt, hogy szerinte is az a
bölcs dolog, ha a pártpolitika kívül ma-
rad a Városháza falain, a 2-es fõúton túl.
Majd: Anyám az álmok nem hazudnak!
- Petõfi Sándortól vett idézet után azzal
folytatta, hogy a számok sem hazud-
nak! S sorakoztak a számok egymás
után, bemutatva a négyzetméterenkénti
ártól egészen a lakosságot terhelõ 72
ezer forintig számos részletet. A civilek

nevében felszólaló lokálpatrióta azzal
zárta mondandóját, hogy jónak tartja az
útépítési programot: - Göd fejlõdjön, és
minél több út épüljön!

Szegedi Sándor is maximálisan
egyetért az útépítéssel, ám a hitelfelvé-
telt nem tartja a legjobb üzletnek. Kér-
désként tette fel: - Az útépítési tervek
engedélyezve vannak? Mert, ha igen,
akkor ezzel idõt takarítunk meg, s azon-
nal kérhetünk árajánlatot a vállalkozók-
tól. Valamilyen magyarázattal tartozunk
azoknak, akik most fizetnek az útért,
míg másoknak korábban nem kellett fi-
zetniük – zárta felszólalását és javasol-
ta, hogy a listán megválasztott képvise-
lõk is vegyenek részt a szervezésben.
Sándor István szerint is öregbíti a kép-
viselõ jó hírnevét a munka, de õk nem
avatkozhatnak a körzeti képviselõk te-
vékenységébe, nem mondhatják meg,
hogy a lakosságon kívül kit vonjanak be
ebbe a jelentõs munkába. Arról viszont
határozott véleményem van – folytatta -
, hogy mielõbb döntsünk, mert a közbe-
szerzési pályázattal párhuzamosan el
tudjuk indítani a hitelfelvételt is – terel-

te a határozat meghozatala irányába a
képviselõket a polgármester.

Az újabb, rövid hozzászólásában ar-
ra hívta fel a testület figyelmét Szegedi
Sándor, hogy az utakat a csapadékvíz
elvezetõvel együtt építsék meg. 

Utat építsünk, ne egyéni karriert

A szocialista Kruzslicz István azt
hangoztatta felszólalásában – korábbi
megjegyzésekre utalva -, hogy a város-
ban megvalósuló beruházások, fejlesz-
tések mind-mind a képviselõ-testület
közös munkájának köszönhetõ. – Nem
lehet szétválasztani! – állította. A fek-
võrendõrökkel szemben én a KRESZ-
táblák kihelyezését támogatom, s aki
átlépi a sebességhatárt, azt büntessék
meg a rendõrök. Ne csak a fõ úton, a
mellékutcákban is mérjenek a rend-
õrök! – javasolta a képviselõ.

Örömmel hallom, hogy a körzetben
marad a pénz, de az én körzetemben ne
segítsenek az MSZP-s képviselõk –
kérte Dr. Horváth Viktor Gergõ, akihez
hasonló kijelentést tett Lenkei György
is. – Jó lenne tiszta vizet önteni a pohár-
ba! – mondta. Mindig azt mondjuk,
hogy ne legyen benne politika, pedig ez
tiszta politika – mondta határozott han-
gon. – Az 1-es körzetben 3 listás
MSZP-s képviselõ is él, én is azt mon-
dom: Ne segítsenek! Majd Kruzslicz
Istvánnak címezve elmondta: Az em-
berek pontosan tudjuk, hogy ki meny-
nyit dolgozik. Az utakat építsük, ne sa-
ját karrierünket! – zárta felszólalását. 

Pinczehelyi Tamás alpolgármester a
„lilagõzös handa-bandázás” helyett az
érdemi munkára szólított fel. Újfent
megerõsítette, hogy nem ért egyet a 66
%-os limittel, mert az útépítést 80 %-ra
tervezték. Dolgozzon a képviselõ! – je-
lentette ki. Véleménye szerint az ingat-
lantulajdonok címjegyzékét csak vá-
lasztáskor lehet kiadni – válaszolt Dr.
Horváth Viktor Gergõ korábbi kérésé-
re. Visszautasította a vitában elhangzó

megjegyzéseket, melyek ad hoc jelle-
gûnek nevezték az elõkészítést. Azt vi-
szont nem vitatta, hogy régebben vol-
tak pontatlanságok, ám a napirenden

lévõ elõterjesztést kellõ szakmai körül-
tekintéssel terjesztették a képviselõ-tes-
tület elé. Majd néhány perc elteltével
ügyrendi javaslatként kérte, hogy sza-
vazzanak arról, hogy szavazzon a testü-
let az elõterjesztésrõl. 9 igen, 4 nem, 1
tartózkodás mellett úgy döntött a testü-
let, hogy megkezdi a szavazást. Elsõ-
ként – névszerinti szavazással – 2 igen,
8 nem, 5 tartózkodás mellett elvetette a
képviselõ-testület a Pártoktól Függet-
len Polgári Frakció 625 milliós hitelfel-
vételére tett javaslatát. Ezt követõen a
testület egyhangúan megszavazta,
hogy az önkormányzat 504 millió fo-
rint hitelt vesz fel 20 éves futamidõre, a
törlesztést 3 év türelmi idõ után kezdi
meg. Ugyancsak egyhangúan döntöt-
tek arról is a városatyák, hogy 27 mil-
lió forint hitelt vesz fel város a csapa-
dékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére,
melyhez 3 millió forint önrészt biztosít
az önkormányzat. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a
nyertes kivitelezõvel megkösse a szer-
zõdést. Avárosatyák döntése alapján az
útépítésre fordítható pénz a körzetben
marad, nem csoportosítható át másho-
vá. Tizenhárom igen szavazattal 66 %-
ban határozták meg a szervezettségi li-
mitet. A képviselõ-testület - egyhangú
szavazással - 72 ezer forintban határoz-
ta meg az ingatlantulajdonosok hozzá-
járulását, melyet befizethetnek egy ösz-
szegben vagy 36 hónapon keresztül,
havi kétezer forintonként.  

A rendkívüli testületi ülés második
napirendjeként megjelölt - strandre-
konstrukció - elõterjesztést Lenkei
György javaslata alapján, egyhangú
szavazással levette a napirendrõl a kép-
viselõ-testület. A témát egy késõbbi
idõpontban tûzik napirendre. 

A testület élénk vita után, névszerin-

ti szavazással - Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ nemmel voksolt, Pongó István pedig
nem vett részt a szavazásban - döntött
arról, hogy befogadja a város 2005. évi
költségvetésébe az ATID Ingatlanfej-
lesztõ Kft. által a város fejlesztésére fel-
ajánlott 50 millió forintot. Sándor István
elmondta, hogy az ingatlanfejlesztõ cég
10 hektár földet vásárolt meg a temetõ-
táblából, melyre a városnak elõvásárlá-
si joga volt bejegyezve. Dr. Horváth

Viktor Gergõ bejelentette, hogy a Pár-
toktól Független Polgári Frakció a jövõ-
ben nem vesz részt olyan szavazásban,
amely 2 milliónál nagyobb közvagyon
felhasználásáról dönt, ha azt mindenre
kiterjedõ, idõben átadott írásos elõter-
jesztés nem támasztja alá. 

VETÉSI IMRE
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Közel 20 km út aszfaltozásáról döntött a képvi-
selõtestület júliusban. Ezzel a város minden kör-
zetében lehetõség nyílik a legrosszabb állapot-
ban lévõ földutak aszfaltozására abban az eset-
ben, ha az ott élõk hajlandók a fejlesztéshez
anyagilag hozzájárulni.

Az olvasóban azonnal számos kérdés ötlik
fel: Mennyivel kell hozzájárulnia az ott élõknek
és miért pont annyival? Nem lehetne ez az
összeg kevesebb? Milyen alapon és ki dönti el,
hogy melyik utcát fejlesszék és melyiket ne? Le-
het-e részletekben is fizetni? Mi van akkor, ha az
utcában nem mindenki járul hozzá? A lakossági
hozzájáruláson kívül mennyibe kerül ez a város-
nak és mibõl telik rá? 

A fentiek közül néhányra már adott a válasz:
A 20 km nem elegendõ az összes földút rendbe-
tételére, és nem elegendõ az összes rossz minõ-
ségû út újraaszfaltozására sem. Ezért az önkor-
mányzat szétosztotta azt kvótákra a körzetek kö-
zött, attól függõen, hogy mennyi a javításra vá-
ró földút az egyes körzetekben. 

Ingatlanonként 72 ezer forintot kell befizetni,
amibõl a szociálisan rászorultak 25%-nyi támo-
gatást kaphatnak. Szeretnénk elérni, hogy továb-
bi közel 22 ezer forint támogatást kaphasson va-
lamennyi befizetõ azáltal, hogy a beruházást egy
közalapítvány koordinálja. Ennek a javára befi-
zetett támogatás 30%-a ugyanis leírható az adó-
alapból. Többek közt ennek elérése érdekében
rendkívüli testületi ülést kezdeményeztünk, hi-
szen a kapkodva összehívott júliusi ülés viharos
döntései közepette nem volt mód és alkalom tö-
kéletesen kidolgozni a beruházás részleteit.

A Pártoktól Független Polgári Frakció képvi-
selõiként már számos ponton módosíttattuk a hi-
vatal által kibocsátott szerzõdést, így például be-

lefoglaltattuk a részletfizetés lehetõségét. (Aki
igényli, az akár 36 hónapon át, havi 2000 forin-
tos részletekben törlesztheti a hozzájárulást.) Azt
is pontosítottuk, hogy a befizetett pénzért mit és
milyen mûszaki tartalommal kap a lakos, s ha a
beruházás valamilyen ok miatt mégsem valósul
meg, akkor mikor és hogyan kapja a pénzt visz-
sza. (Ezek a részletek az eredeti szövegben nem
szerepeltek, az általunk módosíttatott szerzõdést
azonban már mi is nyugodt szívvel aláírjuk.)

Azonban számos kérdés még mindig tisztá-
zatlan. A lakosságtól tervezett bevétel szerény
becslés szerint is 56 millió (!) forinttal több, mint
amekkora hozzájárulásra a tervezett beruházás
szerint szükség lenne. Mi lesz a lakosságtól be-
szedett többlet pénzzel? 

Ez utóbbi persze már olyan kérdés, amelyet
a képviselõtestületnek kell megválaszolnia. De
az útépítés Önöket mint leendõ befizetõket
érintõ kérdéseire (pl. támogatás, részletfizetés
stb.) a Pártoktól Független Polgári Frakció
képviselõiként készségesen válaszolunk. A
gyakran feltett kérdések megválaszolásához el-
készítettünk egy képviselõi tájékoztató kiad-
ványt is. Az internetes eléréssel rendelkezõk ré-
szére létrehozott honlapunkon, amely a
www.varosvedok.hu címrõl érhetõ el, Ön is
felteheti kérdését. Aki Internet-eléréssel nem
rendelkezik, az augusztus 26-án, pénteken du.
6 órától a József Attila Mûvelõdési Házban
(Alsógöd, Pesti u. 72. sz.) tartandó lakossági
fórumon teheti fel kérdéseit.

DR. HORVÁTH VIKTOR,  
a 2. sz. körzet képviselõje

RÁBAI ZITA, önkormányzati képviselõ 
Pártoktól Független Polgári Frakció

Kérdezz, felelek! 
Az útaszfaltozásról

A kellemes augusztusi estén sorra érkez-
tek a meghívott vendégek a nyári pompá-
jában zöldelõ Dunapart Üdülõbe. Házas-
párok, szomszédok, idõs- és középkorú
férfiak, de fiatal hölgyek is voltak az ér-
deklõdõk között. Az emberek hétköznapi
életét, közhangulatát jelentõsen érintõ té-
máról szervezett lakossági fórumot a 6.
számú választókörzet önkormányzati
képviselõje, Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester. 

A Rózsa, a Pannónia, a Szeder
utcából, és a körzet többi utcájából érke-
zett lakókat arról tájékoztatta a politikus,
hogy a Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete egyhangú döntése alapján elkez-
dõdött az 560 millió forintos beruházassál
épülõ városi útépítési program I. ütemé-
nek szervezése. Az elõkészületek része-
ként felmérték, hogy a városban mennyi
a földutak hossza és az aszfalttal burkolt
szakasz, amely alapján minden egyéni
választókörzetben megjelölték a program
keretében megépülõ út hosszát. A 6. szá-
mú körzetben 15584 méter úthálózat van,
ennek több mint fele, 8100 méter a földes
utak hossza, melyekbõl 2,7 kilométernyi,
4,5 méter széles aszfaltozott út építésére
van lehetõség a lakosság támogatásával.
Más körzetekhez hasonlóan az utat min-
denhol szegélykõvel, gépkocsi behajtó-
val építik, melyet az egyik oldalán a víz-
elvezetõ, a másik oldalon a járda fog köz-

re. A járdát viacolorral burkolják, mivel
olcsóbb és idõállóbb, mint a beton. Külön
említést tett a Duna utcáról - melyben
már a közeli hetekben pályázaton nyert
finanszírozással - kandelábereket szerel-
nek fel. Az útépítési program keretében 2
méter szélességû járdát alakítanak ki via-
color lapokból, mivel sétáló utcává sze-
retnék formálni egy szakaszát.  

Pinczehelyi Tamás tájékoztatta a hall-
gatóságot, hogy a képviselõ-testület dön-
tése értelmében abban az utcában épül út,
melyben az ingatlantulajdonosok mini-
mum 67 százaléka együttmûködési meg-

állapodást köt az önkormányzattal és vál-
lalja, hogy egy összegben 72 ezer forintot
befizet, vagy maximum 36 hónapon ke-

resztül havi kettõezer forint fizetési köte-
lezettséget vállal. 

A rövid szakmai bevezetõ után a kör-
zet önkormányzati képviselõje levetítette
azt a korábban készült látványfilmet,
amely a terület fejlesztési elképzeléseit
mutatta be. 

Ezután elsõként, a Duna utca 61. szá-
mú ingatlan tulajdonosa, Mester János
kért szót, aki arra volt kíváncsi, hogy ké-

szült-e terv a vízelvezetésre, s azt hogyan
oldják meg. A kezdeti szakmai nézetkü-
lönbség után Pinczehelyi Tamás elmond-

ta, hogy a probléma megoldása részét ké-
pezi annak a komplex tervnek, melynek
kidolgozása a nyertes kivitelezõ feladata
lesz. Akérdezõnek válaszolva bejelentet-
te, hogy zártrendszerû, 300 mm-es csõve-
zetéken vezetik el a vizet, s valamennyi
ingatlanhoz gépkocsi bejárót építenek az
érdekeltségi hozzájárulás terhére. 

Az elsõ párbeszédet követõen Sándor
István polgármester jelentkezett szólásra,
aki elmondta, örül, hogy ilyen sokan van-
nak jelen, de sajnos ez azt is jelenti, még
sok a földes utca a városban. Egyre na-
gyobb programokat indítunk el, most fe-
jezzük be a 44 kilométer csatornahálózat
építését, s máris egy 560 millió forintos
fejlesztésbe kezd az önkormányzat a
lakosság anyagi támogatásával. Komple-
xen kimunkált, jó minõségi utat építünk,
az önök javaslatait is figyelembe véve –
hangoztatta a polgármester, aki ismertette
a megvalósítás ütemét is. Mint mondta, a
körzeti képviselõk szeptember 15-ig sze-
retnék bejezni a szervezést. - Abankok ré-
szére már kiírtuk a hitelfelvételi pályáza-
tot, hogy a lehetõ legjobb kondícióval ve-
hessük fel az 504 millió forintot. A lakos-
sági szerzõdések megkötése után írjuk ki
a kivitelezõi pályázatot. Úgy tervezzük,

Akarják az u

Három éve már találkozott az Erdész utca és környékének
lakóközössége. „Szeretném, ha mind a két városi médium
hangsúlyozná, hogy az útépítési társulás nem a mostani tes-
tület ötlete volt, nem is képviselõi ötlet. Önök találták ki ak-
kor - mondta Lenkei György. Aképviselõk közül elsõként õ
hívta össze az érdekelteket. Az 1-es körzetben akkor meg-
született a közös akarat az önerõ vállalásáról. Arra sarkallták
az önkormányzatot, hogy a tarthatatlan közlekedési állapo-
ton közös erõvel változtassanak. Legalább 10 család vállalt

aktív szerepet, tervet készíttettek, megszerezték a közmûvek-
tõl és a tûzoltóságtól is az engedélyeket, s azóta karbantartják
azokat. „Õszintén reméljük, hogy újabb 3 év múlva nem ál-
lunk ismét itt, ugyanezzel a problémával!” – volt hallható.

Az 1-es körzet képviselõje soha ilyen közelinek nem
érezte a terv megvalósulását. Alegutóbbi – rendkívüli – tes-
tületi ülésen határozat született, hogy a város 504 m Ft hitelt
vesz fel a vízelvezetéssel együtt megvalósuló útépítésre.
„Kemény lakossági hozzájárulásra”, ingatlanonként 72 e Ft
befizetésére is szükség van azonban hozzá.  Az önkormány-
zat 20 évre 4 %-os – a mai gazdasági viszonyok között jó –
kamattal, kapná a hitelt (A-hitelrész az úttest, a B-hitelrész a
csapadékvíz elvezetõ árkok megvalósítására) a projekthez,
amibõl az elsõ 2 év kötelezettségét fedeznék lakossági befi-
zetésekbõl. Akövetkezõ 18 évben az ÖK betervezi a törlesz-
tést a költségvetésbe – mondta választóinak.  

Az ÖK-hitelösszeg elosztásához megvizsgálták az egyes
körzetekben a földutak, az aszfaltutak és a teljes úthálózat
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hogy a nyertes kivitelezõ kiválasztása
után, legkésõbb 2006. január végéig elké-
szül – minden részletre kiterjedõ – mûsza-
ki terv, s tavasszal elkezdõdhet a város
legnagyobb útépítési programja – tájékoz-
tatta a fórum résztvevõit Sándor István. 

Ha mi, az utca lakóit jelentõ 67 száza-
lékos többség befizetjük a hozzájárulást,
akkor mi lesz a fennmaradó 33 százalék-
kal? - tette el sokak kérdését az egyik in-
gatlantulajdonos a széksorokból. Azok-
tól a törvény felhatalmazása alapján adó
módjára behajtható az összeg, mivel az
utcából több mint 67 % csatlakozott a
programhoz – hangzott a többség számá-
ra igazságosnak tûnõ válasz. Ha a pályá-
zatot még ki sem írták, akkor honnan
tudják, hogy mennyibe kerül? – emelke-
dett szólásra egy hölgy. Mikortól kell fi-
zetni, elég lesz-e a pénz? – sorjáztak a
kérdések. Több árajánlatot is bekértünk,
igyekeztünk körültekintõen eljárni az
elõkészítés ezen szakaszában is – hall-
hatták Pinczehelyi Tamástól. „Akkor
már meg van a kivitelezõ is.”- suttogták
többen. Nem kell ezt sugallni – hûtötte le
a kedélyeket az alpolgármester, aki emlé-
keztette a jelenlévõket, hogy közel 2 mil-
liárdos fejlesztést valósítottak meg a vá-

rosban úgy, hogy minden fillérrel el tud-
nak számolni. Nyugodt mederben zajlott
a továbbiakban is a kérdezz-felelet; a
képviselõ elmondta, hogy az utakra – a
lakókkal együttmûködve – nem fekvõ-
rendõrt, hanem kertvárosi bukkanót ter-

veznek, aki eddig nem vezettette be a
közmûveket, annak az útépítés után leg-
alább 5 évig nem engedélyezik, az utat
nem lehet feltörni. Az ingatlantulajdonos
eldöntheti, hogy egy összegben fizeti
meg a 72 ezer forintot vagy részletekben,

36 hónapon keresztül – erõsítette meg
Pinczehelyi Tamás, aki hosszabb szópár-
bajba keveredett Rábai Zitával, a város-
védõk által a Plusz áruház mellett épített
híd szakmai és jogi megítélése miatt. (A
szakmai és egyéb részletekrõl lapunk
szeptemberi számában tájékoztatjuk ol-
vasónkat az érintettek bevonásával. A
szerk.) A körzetben élõ képviselõ asz-
szony arról faggatta visszatérõen képvi-

selõtársát, hogy milyen keretbõl oldja
meg azt, hogy Duna utcát viacolorral
burkolják le. Már többször elmondtam,
hogy a viacolor olcsóbb, mint az aszfal-
tozott út – jelentette ki Pinczehelyi Ta-
más. Mint minden utcában, így itt is az

utca lakóközössége és az önkormányzat
fizeti a költségeket – zárta le a kérdést a
körzet egyéni képviselõje.

Kisnyugdíjas vagyok, családommal
több évtizede tapossuk a sarat a Rózsa ut-
cában – panaszolta egy hölgy, majd kérte
képviselõjüket: - Alpolgármester úr, ki ne
hagyják a mi utcánkat! Egy másik nyug-
díjas, egy higgadt hangú férfi viszont azt
sérelmezte, hogy õ másodrendû állam-
polgár, mivel egyszer már saját költségén
lebetonoztatta lakásuk elõtt az utat, s most
a többség akarata arra kényszeríti, hogy
megint fizessen.  

Két, nagy tetszést arató hozzászólás
zárta le a több órás megbeszélést: - Az
utóbbi egy órában csak arról beszélünk,
hogy miért ne legyen út. Pedig akarjuk!
Havi részletekben fizetjük a költségeket,
miközben mindannyiunk ingatlana több
millióval értékelõdik fel az útépítéssel –
érvelt a másik hölgy. 

A határozott hangvételû kérdések és
vélemények ellenére -, melyek különö-
sen természetesek egy ilyen jelentõs be-
ruházáskor – rendkívül kulturált, s kor-
rekt stílusú párbeszédek hangzottak el. A
fórum házigazdája a tanácskozás végén
„próbavoksolást” kért az ingatlantulajdo-
nosoktól, akiknek jelentõs többsége vál-
lalta, hogy csatlakozik az útépítési prog-
ramhoz a 6. számú körzetben. 

VETÉSI IMRE

tat a hatosban

arányát. Az elmaradt körzeteknek több pénzbõl hosszabb
szakasz megépítésére lesz lehetõségük. Az egyes körzet 62
millió forintot kapott. Itt, a hossz és a sok járulékos feladat mi-
att, a kapott kvóta nagy részét elviszi az Erdész utca. Elõnyös,
hogy kívüle csak a Kossuth utca rendelkezik engedélyezett
tervvel. Annak alapján 4,5 m széles aszfaltút épül szegéllyel
és árokkal. A hozzá kapcsolódó kisebb utcák problémáját is
meg kívánják oldani. 

Ahatározat értelmében utcánként a lakók 67 %-ának kell
igent mondaniuk, s a jogszabály értelmében a befizetési kö-
telezettség (mint a vízmû társulásoknál) adó formájában a
többiekre nézve is érvényesíthetõ. 

Az összeget részletfizetéssel is ki lehet egyenlíteni, ami
havi 2.000.- forintot jelent 36 hónapon át.

Szociális alapon visszakaphatja a befizetett összeg 25%-
át, azaz 16.000 forintot, akinek az öregségi nyugdíjminimum
kétszeresét, 49.400.- forintot meg nem haladó az egy fõre esõ
nyugdíja; aki idõskorúak járulékában vagy rendszeres szoci-
ális segélyben részesül; aki rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatást kap. (Ez a részletekben fizetõkre is vonatkozik.)

„Célszerû minél elõbb összeszervezõdni, a jelentkezési
lapot beadni, hogy az idén meglegyen az aszfaltozás. Avég-
sõ határidõ az összegyûjtött ívek leadására szeptember 15.
Most csak döntsenek, szeptember 15-éig pedig nyilatkozza-
nak a vállalással kapcsolatosan, a lakosoknak fizetni késõbb
kell!” 

A többség véleménye volt, hogy a 3 éve írásban vállalt
100 e Ft-ot most is vállalná a többség. A„Mehet!” jelzés mel-
lett mégis több kérdés felvetõdött.

- Mikorra kell elkészíteni az utakat? Lenkei György vá-
lasza: - Addig nem tudható, míg ki nem derül, mennyi épül-
het meg. 

- Oda kell figyelni képviselõi részrõl is, hogy ki kapja meg
a megbízást! Válasz: Bizottság dönt, és én ott leszek a dön-
tésnél, és beszámolok mindenrõl.

- Mikor kezdõdhet az építés? Válasz: Engedély kell hoz-

zá, és feltétel a közbeszerzési eljárás kiírása, nyilvános meg-
hirdetése; attól számítva 30 napon belül kell a pályázatoknak
beérkezniük; a jogi bizottság bontja a pályázatokat tartalma-
zó borítékokat;  a közbeszerzési bizottság mérlegel, pontok
alapján súlyoznak és döntenek; kiválasztják a kivitelezõt;
közben be kell fizetni a lakossági önrészt, amire felveheti a
város a hitelt – a folyósításig újabb idõre van szükség, de

eközben a munkálatok a cca. 4,5 m Ft-ból elkezdõdhetnek.
- Minden utcára ugyanazok a feltételek vonatkoznak? Vá-

lasz: Igen, és ha kicsi utcában többen nem akarják az úttestet,
ott érdemes elállni tõle.

- Mi lesz az Erdész utca régi szakaszával, a lakatlan ingat-
lanokkal, és ha nem tudják vagy nem akarják kifizetni az ön-
részt? Válasz: Aprobléma megoldására valószínûleg elegen-
dõk lesznek a 72 e Ft-on felül esõ befizetések.

- Aközbeszerzési eljárás elhúzódhat… Válasz: Augusztus
1-jén a közbeszerzési bizottság megtartotta elsõ ülését, hogy
felkészüljön a hitelrészek megkérésének indítására.

- Az utcák állapota eltérõ. Különbözõ feladatokra írják ki
a pályázatot? Válasz: Vannak utcák, ahol már van útalap az
eddig felhordott kõzúzalékból. Máshol a földútra „tükör” is

szükséges. 500 m Ft-ra kiírják az útépítési közbeszerzést,
majd a nyertessel közösen töltik meg azt konkrét mûszaki
tartalommal.

- Az alagúttól az erdõn át, kié a terület, ahol nincs magán-
ingatlan. Válasz: Az egész utcát egységesen kell kezelni,
nem lesz szakaszokra bontva az elbíráláskor. Az magánin-
gatlanok száma érdekes, a lakatlan részt kvázi az önkor-
mányzat fizeti.

- Mi számít – telek, család, ingatlan? Válasz: A helyrajzi
szám – egy tulajdon az alap.

-Terveznek-e lassítókat? Válasz: Helyi döntés szerint old-
ható meg.

Aképviselõ elmondta, hogy soha ennyire biztosnak nem
érezte még az útépítés közelségét. Az együttmûködési meg-
állapodást az ingatlan tulajdonosai, az önkormányzat nevé-
ben pedig Sándor István polgármester és a körzeti képviselõ
írja majd alá. Valamennyien visszavonhatatlan kötelezettsé-
get vállalnak arra, hogy az utcákat szilárd útburkolattal, mel-
lette vízelvezetõ árkokkal ellátják. Atulajdonosok nyilatkoz-
nak, hogy egyszeri útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizet-
nek. Ezen elsõ ütem után, ha megvan a 67 % jelentkezés,
mindenki névre szóló felkérést kap a 72 e Ft nyolc napon be-
lüli befizetésre.

Kérdésként merült fel a részletfizetés gyakorlati megvaló-
sulásának lehetõsége. Akövetkezõ összejövetelen, augusztus
10-én pontos választ kaptak a kérdésre: A nyomtatványon
szerepel mint választási lehetõség, s a megfelelõ szövegrész
aláhúzandó.

Az újabb találkozón a képviselõ hivatalosan is bejelentet-
te, hogy hat utca – az Erdész, Rómaiak, Pálya, Hessp, Zimpel
és az Ambrus utcák – lakói megszavazták az útépítést, és
megvan a szükséges százalékos arány is. Nem rajtuk, és nem
a képviselõn fog múlni a dolog! Kifejtette véleményét az
igazságtalannak érezhetõ körülményekrõl (hosszabb-rövi-
debb szakaszok megépülése, más-más mûszaki tartalom
stb.), azonban a lakosok nagy része ilyen feltételekkel is akar-
ja a rendes úttestet. S aki törekszik célja elérésére, attól nem
lehet elvenni a lehetõséget. - Vagy akkor ne építsünk utat, ma-
radjon minden a régiben? – tette fel a kérdést Lenkei György.
– Az emberek most erre válaszolnak nemmel.

KISS-KÁSA ÉVA

Három éve elsõ az 1-es
Képviselõi lakossági fórum az útépítésrõl 
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Május 20-án a Horizont Klub jö-
võjérõl értekezett a klub tagsága
és néhány pártoló közremûködõ.
Mi jelenlévõk megemlékeztünk
elhunyt lelkes vezetõnkrõl,
Selmeci László pedagógusról,
akit kultúrmunkája, irodalmi al-
kotásai révén méltán, alapkép-
zettsége, diplomája szerint fõ-
ként, és programalkotó szervezõ
munkája, iránymutató, bölcs
megnyilatkozásai alapján a foga-
lom legnemesebb értelmében
joggal nevezhetünk néptanító-
nak.

A jelenlévõk véleményüket
nyilvánították a klub jövõjét il-
letõen. Mindenki, közös akarat-

tal a klub éltetését, mûködését
kívánja. Az a nézet uralkodott,
hogy tovább kell haladni a Laci
bácsi által kijelölt ösvényen,
melyet szélesíteni, tematikájá-
ban gazdagítani lehet és kell.
Ragaszkodni ahhoz a szellemi-
séghez, amely egyidejûleg iro-
dalmi értékeket közvetített, õr-
zött, képviselt, és magyarságtu-
datot, hazafiságot ápolt a jelen-
ben és hagyományozott a jövõ-
nek a fiatalokon keresztül.

A Horizont Klub 7. évének
szeptemberétõl tartja összejöve-
teleit. Vezetõt az elsõ értekezés
alkalmával választ, s ekkor fo-
gadja el az évad programjának
keretét, melyet a vezetõ elõter-
jesztése alapján késõbb töltenek
ki tartalommal.

A Horizont Klub nyílt. Szere-
tettel várja programjaira az iro-
dalmat (prózát, költészetet), a
témához kapcsolható polémiát,
nemzeti sorskérdéseinkrõl való

gondolkodást szeretõ embere-
ket (bölcs idõseket, bölcsülõ fi-
atalokat, szülõket, nagyszülõ-
ket, verset, mesét elõadó fiata-
lokat).

A klub tagsága reméli, hogy
munkájukat, tájékozódásukat
segítik majd a gödi költõk, írók,
irodalmárok. Kérik, hogy saját
alkotásaik ismertetésén túl irá-
nyítsák a figyelmet a magyar né-
pi mesék, regék, mondák gaz-
dagságára, s fontos, nélkülözhe-
tetlen szerepükre az emberek
történelmi emlékezetének ápo-
lásában.

BJ

Horizont Klub Híradó
Megválasztják vezetõjüket

Ezek mind-mind olyan érté-
kek, melyekkel az együttmûkö-
dõ partnerek gazdagodnak, szí-
nessé, tartalmassá teszik a test-
vérvárosi kapcsolatokat – mond-
ja Kruzslicz István menedzser-
tanácsnok, aki örömmel újságol-
ta, hogy a külkapcsolatok finan-
szírozására a közeli hetekben 1,5
millió forintot nyertek a szakmi-
nisztérium pályázatán. – Azért is
örülök pályázatuk sikerének,
mert nem is olyan régen a képvi-
selõ-testület tagjai közül többen
kérték, hogy számoljunk be a
legutóbbi Marignane-i látogatás
szakmai tapasztalatairól, amely
valójában – ha burkoltan is - az
utazás költségeit kérte számon a
delegáción. Szakmai és egyéb
kérdésekben bármikor nyitottak
vagyunk a „beszámolásra”, bár
megjegyzem, hogy a legszéle-
sebb nyilvánosság lehetõségével
élve, a Gödi Körkép hasábjain
terjedelmes tudósításokban tájé-
koztattuk a gödi polgárokat a
testvérvárosi látogatásokról, ren-
dezvényekrõl, találkozókról.

Természetesen jól tudom, hogy
ez nem helyettesíti a képviselõ-
testület elõtti beszámolót, mely-
nek szívesen teszünk eleget, hi-
szen bõven van mondanivalónk. 

A képviselõtõl megtudhattuk,
hogy a pályázaton elnyert 1,5
millió forintból nem csak a leg-
utóbbi Marignane-i látogatás ön-
részére -, melyet a képviselõ-tes-
tület korábbi döntése alapján
utólag kell biztosítani -, hanem
az erdélyi, kárpátaljai és a fran-
cia vendégek jövõbeni gödi láto-
gatására is jut pénz. – Elõdeink-
hez hasonlóan mi is fontosnak
tartjuk, hogy külkapcsolataink
igényes színvonalát megõrizzük,
a gödi fiatalok és a családok, a
városban mûködõ vállalkozások
érdekeit szolgálja. Ezt a munkát,
a feltételek elõteremtését sokban
segítik a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozó kolléganõk is, akik-
nek köszönhetõ a mostani sike-
res pályázat is – hangzottak
Kruzslicz István elismerõ sza-
vai. 

(VETÉSI)

Külkapcsolatok
pályázati pénzbõl

1,5 milliót nyert testvérvárosi kapcsolatainak
finanszírozására a város

A Városi Önkormányzat kiemelt jelentõsséggel kezeli a régi idõk-
re visszanyúló testvérvárosi kapcsolatait. Fontosnak tartja, hogy
a határokon túl élõ magyarokat minél erõsebb szálak kössék az
anyaország polgáraihoz, a francia-magyar kapcsolatok erõsíté-
sét, a Marignane-i és gödi polgárok találkozásait, a nemzetek
kultúrájának megismerését, a testvérvárosok kulturális, sport-,
gazdasági életének és értékeinek bemutatását, a gödi önkor-
mányzat munkáját segítõ tapasztalatok hasznosítását.   

Dr. Horváth Viktor, a 2. számú körzet képviselõje lakossági
fórumot tart, melynek témája az útaszfaltozás. Helyszín a
József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme, az idõpont: 2005.
augusztus 26. (péntek) 18.00 óra.

Felhívás lakossági fórumra

Többek kérésére ismételt közzé tesszük, hogy a 2002-es választá-
sokon leváltott polgármester milyen összegû hitelállományt hagyott
az új polgármesterre és képviselõ-testületre:

Telekalakítási hitel: 100.000.000 Ft
Német László Általános Iskola célhitel: 33.600.000 Ft
Huzella Tivadar Általános Iskola célhitel: 90.000.000 Ft
Szennyvízcsatorna: 276.430.000 Ft
Összes átadott hitelállomány: 500.030.000 Ft

Az Önkormányzat hitelfelvételével és a lakosság hozzájárulásával
jelentõs útépítési projekt indul szeptember 16-val. Az elõszervezési
munkák a képviselõ-testület határozata alapján elindultak és a
képviselõk igen jó eredményt értek el. Sajnálatosan a 2-es és 10-es
körzetbõl nincs megfelelõ információnk, de a többi nyolc körzetben
vége felé jár a szervezõmunka. A következõkben bemutatjuk azt a
táblázatot, amely egy-egy körzet felhasználható útépítési keretét és a
körzet útjaira vonatkozó információkat tartalmazza.

2005. szeptember l5-ig bezárólag az elõszervezési munkák befe-
jezõdnek ott, ahol a képviselõ nem tudta megszervezni az útépítést a
létrehozott mobil szervezõ csoport fog besegíteni. El kívánjuk érni,
hogy minden körzetben a képviselõ-testület által jóváhagyott fel-
használható keretösszegbõl jó minõségû út épüljön.

Városháza közleményei

Göd Város aszfaltút építési tervezete választókörzetenként
Körzetenként felosztható összeg összesen 360 000 000 Ft
Körzetenként felhasználható alap 20 000 000 Ft

Körzet Földutak Aszfalt utak Utak hossza Felhasználható Felhasználható
szám hossza hossza összesen keret Ft keret %

1. 7 219 4 844 12 063 62 990 852 Ft 11,94%
2. 5 765 2 657 8 422 54 331 938 Ft 9,54%
3. 3 836 6 606 10 442 42 844 287 Ft 6,35%
4. 3 978 4 682 8 660 43 689 931 Ft 6,58%
5. 8 434 4 515 12 949 70 226 464 Ft 13,95%
6. 8 100 7 484 15 584 68 237 415 Ft 13,40%
7. 6 928 3 310 10 238 61 257 878 Ft 11,46%
8. 4 775 1 240 6 015 48 436 254 Ft 7,90%
9. 3 565 3 169 6 734 41 230 418 Ft 5,90%

10. 7 851 4 807 12 658 66 754 562 Ft 12,99%

60 451 43 314 103 765 560 000 000 Ft 100%
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Nem vitára, hanem kötetlen beszélge-
tésre hívtuk önöket – mondta a zsúfolá-
sig telt Dunapart Üdülõ színháztermé-
ben helyet foglaló hallgatóságnak a for-
ró júliusi estén Szegedi Sándor, a Cent-
rum Párt Gödi Szervezete elnöke, aki
bevezetõ mondatai után köszöntötte a
fórum elõadóját, Kupa Mihályt, az An-
tall-kormány egykori pénzügyminisz-
terét, a Centrum Párt elnökét.

– Elsõ apósom gyakran megfordult
a gödi Fészekben, sokszor hallgatta Jó-
zsef Attila elõadásait – mondta Kupa
Mihály, az õt jellemzõ közvetlenség-
gel. A magyarországi adórendszer aty-
jaként ismert politikus a család gödi
szálainak felfedése után áttért a „nagy-
politikára”. Mint mondta, a rendszer-
váltás távolról nézve sikeres volt; tagja
vagyunk a NATO-nak és az Európai
Uniónak, 2003-ban elértük a ’89-es
szintet. Ha közelrõl vizsgáljuk, megál-
lapíthatjuk, hogy három illúzióval let-

tünk szegényebbek: A szabadságot
csak a jogok szabadságaként értelmez-
ték az emberek, a kötelezettségekrõl
megfeledkeztek. Mára világossá vált, a
vagyoni jövedelmek nagyságától függ
a szabadság – mondta a Centrum Párt
elnöke, aki szerint rendet kellene tenni
e téren is: - A szabadság és a törvény
mindenkire egyaránt vonatkozik, füg-
getlenül attól, hogy gazdag vagy sze-
gény. Jóléti rendszerváltásban bíztak az
emberek, akik keserûen tapasztalták
meg, hogy a piacgazdasági modell ma-
gában hordja az egyenlõtlenséget. Az
állampolgár magára van utalva, kevés
segítséget kap, szinte teljesen kihalt a
szolidalítás a társadalomból – szögezte
le tényként. Harmadik illúzióként a
rendszerváltó magyarok azt remélték,
hogy az EU-ban majd erõs szociális há-
ló védi az elesetteket. Ezzel szemben
napjainkat a globalizáció és az EU-os
országok kemény versenye jellemzi,
lyukas a szociális háló, nagyon sokan
vesztesként élik meg a társadalmi, gaz-

dasági átalakulást – hangsúlyozta, majd
kijelentette: - Be kellett lépnünk, ám azt
is látnunk kell, hogy ez az EU nem az,
amelybe ’91-ben jelentkeztünk. A
rendszerváltozás legnagyobb vesztesei
a nyugdíjasok. A legmagasabb magyar
nyugdíj az olaszországi minimál nyug-
díjnak felel meg. 

Kupa Mihály külön hangsúllyal be-
szélt a mindenkori politikai elit felelõs-
ségérõl, a mezõgazdaságban dolgozók
helyzetérõl, a 40 év feletti derékhad al-
kalmazásáról, melynek tagjait a politi-
kus szerint egyszerû munkával kell el-
látni. Elhibázott döntésnek nevezte
Matolcsy György azon ötletét, ami le-
hetõvé tette az állami-önkormányzati
lakások megvételét, melyeket ma már
nem tudnak fenntartani tulajdonosaik.
Magyarországon sajnos 3 millió sze-
gény ember él, akikkel nem lehet fej-
lõdni – hangzott a lesújtó megállapítás,
majd így folytatta: - Mit lehet tenni? A

múlt a tiéd, amit megéltél, amibõl ta-
nulhatsz. Amin viszont lehet és kell
változtatni az a jelen és a jövõ! – biztat-
ta a hallgatóságot Kupa Mihály, aki
szerint óriási lelki teher nyomja a ma-
gyarokat, akik az 1989. október 23-án
kikiáltott III. Magyar Köztársaságtól
azt várták, hogy rendezze Trianont, az
1939-47 között – négyszer rabolták ki
az országot - elkövetett bûnökért reha-
bilitálják, és vagyoni kárpótlásban ré-
szesítik az áldozatokat. Bár az is tény,
hogy Trianon visszavágott – mondta a
politikus -, hiszen széthullott Csehszlo-
vákia és Jugoszlávia is. – Alegnagyobb
lélekszámú homogén nemzet Magyar-
ország.

Az emberekre hatalmas teherként
nehezedik a verseny, a szabadpiac hatá-
sa, melyet súlyosbít, hogy a hatalmi elit
az „egyéni párbajokkal” van elfoglalva,
de mégis azt mondom, hogy fejlõdõké-
pes Magyarország – hangoztatta. –
Gazdaságunk jóval beágyazottabb az
EU-ban, mint amilyen a KGST-ben

volt. Magyarország fejlõdését, felemel-
kedését az szolgálná, ha „összeraknánk
a régiókat”, ha kialakulna a települések
saját döntési rendszere, a képzés, az

egyetemi oktatás nem az intézmények,
hanem a piaci igények szerint alakulna.

A volt pénzügyminiszter szerint a
magyar gazdaságnak az EU mellett
nyitnia kell a fejlõdõ világ felé is. Jó jel-
nek tekinti Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök ázsiai körútját, hiszen a térség
a világ egyik legdinamikusabban fejlõ-
dõ régiója. Kínában 6 ezren beszélnek

magyarul, nálunk jártak egyetemre, s
napjainkban meghatározó szerepet töl-
tenek be a kínai gazdasági élet irányítá-
sában, melyet ki kell használnunk az
együttmûködés során – emelte ki Kupa
Mihály, aki elõadását azzal a kijelentés-
sel fejezte be: – Aproblémák egyszerû-
ek, ám a megoldásuk nagyon nehéz,
fõleg, ha kihagyják belõle az embere-
ket.  

A választási gyõzelemért sok min-
dent feláldoznak a politikusok – mond-
ta az egyik felszólaló, aki szerint köz-
megegyezésre van szükség. Kivel tud-
ják elképzelni az együttmûködést? –

hangzott a kérdés, melyre az elõadó így
válaszolt: - Apolitika behatolt még a ci-
vil szférába is, ami nagyon veszélyes.
Akkor várható változás, a politikát ak-
kor tudja ellenõrizni a társadalom, ha a
polgárság vagyont, öntudatot, önként
vállalt adózást jelent. A Centrum Párt a
társadalommal szeretne együttmûköd-
ni! – húzta alá Kupa Mihály. 

A fórum házigazdája, Szegedi Sán-
dor úgy fogalmazott felszólalásában,
hogy az õszinteséget nem szabad ösz-
szekeverni a radikalizmussal. Politiku-
saink közül sokan nem tudják, hogy mi
van ebben az országban. „Ólomszür-
ke” állapotban vannak, hiányzik belõ-
lük az optimizmus, a közös cselekvés-
re való bíztatás – mondta a Centrum
Párt gödi elnöke, aki szerint az önkor-
mányzatokra is igaz volt az illúzió.
Csak hitelbõl tudnak fejlõdni, fennma-
radni, ki vannak szolgáltatva az állam-
nak. A rendszerváltáskor az SZJA 100
százalékban – éppen amikor Kupa Mi-
hály volt a pénzügyminiszter - az ön-
kormányzatoknál maradt, ma pedig
mindössze 5 %-a. A kötelezõ feladatok
ellátásara biztosított állami normatívá-
kat 15-35 százalékkal saját forrásból
kénytelen kiegészíteni az önkormány-
zat, melyet csak hitelbõl tud elõterem-
teni. Az egykori polgármester szerint a
túlzott budapesti dominanciát csökken-
teni kell a vidék elõnyére, a megye-
rendszer idejét múlt, régiókban szabad

gondolkodni és cselekedni. Szegedi
Sándor Kupa Mihályhoz hasonlóan
szorgalmazza az adórendszer decentra-
lizálását, az önálló adóbeszedési jog
megteremtését, az iparûzési adó meg-
szüntetését a cégek versenyképesség-
nek növelése érdekében.

A közel három órás, jó hangulatú,
tartalmas párbeszédekkel tarkitott fó-
rum legfõbb tanulsága, hogy a tudásra,
munkára, emberi tisztességre, a helyi
közösségekre épülõ társadalom meg-
erõsítése lehet Magyarország fejlõdé-
sének legnagyobb garanciája.    

VETÉSI IMRE

Kupa Mihály: Trianon visszavágott
Önként vállalt adózás jelenthet kontrolt a politika felett 

Szegedi Sándor a Centrum Párt gödi elnöke szerint az önkormányzatok a
települések fejlesztését, fejlõdését csak hitelekbõl tudják finanszírozni

A volt pénzügzminiszter elõadására
még Szigetszentmiklósról és Veresegyházról is érkeztek érdeklõdõk

Kupa Mihály az iparûzési adó
megszüntetését szorgalmazza
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- Már a Tálentum Zene és- Tánc-
mûvészeti Szakiskolában, diplo-
mázásom elõtt megkerestek a szü-
lõk, hogy az oviban tartsak balett
órákat, mert az elõdöm abbahagy-
ta a pályát. Egy ovis csoporttal

kezdtem itt Gödön a tanítást. Õk
elballagtak, s már az iskolában hi-
ányolták, hogy nincs balett. Ott al-
só és felsõ tagozatos csoportokat
indítok, mostanra már 75-80 fõvel
büszkélkedhetünk. Két ovis cso-
portom mûködik, a harmadikat át-
adtam az egyik szülõnek, aki szin-
tén tanít. Két elsõ-másodikos cso-
portot, a felsõs korosztályból szin-
tén két-két csoportot vezetek.
Egyedül már nem bírom, de azt
nem akarom, hogy „elvesszenek”
a gyerekek. Nagyon jó nekik, hogy
itt Gödön helyben tanulhatnak.
Dunakeszire, meg Vácra járni kö-
rülményesebb, így Anettel közö-
sen tesszük a dolgunkat. Õ besegít

az én csoportjaimnál is, ha esetleg
turnézni kell mennem külföldre.
Most még aktívan táncolok a
Tálentum tánccsoportjával.

– Gondolom, szereted a gyere-
keket. Mit jelent neked, hogy ki-
csiknek adod át a tudásodat?

– Az alsóbb korosztályú lányo-
kat választanám külön, tõlük még
az õszinte, igaz szeretetet kapom,
õk isszák a szavaimat, nagyon jó
velük dolgozni és tanítani õket.
Szófogadóak, fegyelmezési prob-

léma nincs velük. Mindenre kész-
ségesek. Viszontlátom magamat,
én is így kezdtem itt Gödön, Vizy
Valéria balettiskolájában. Látszott,
hogy bennem több van ennél, így
bekerültem Keveházy Gábor
„Diótörõ” magániskolájába, majd
mentem tovább-tovább a lépcsõ-
fokokon – felfelé. A Balettintézet

elõkészítõjére is bejutottam, de az
intézetbe már nem sikerült beke-
rülni, csak létszámfelettinek vettek
fel. Most már örülök neki. Ezután
felvételiztem a Tálentum Zene- és

Táncmûvészeti Szakiskolába, ami
hat éves. A gimnázium mellett reg-
gel 9-tõl 1-ig táncóra, utána pedig
2-tõl 8-ig tanulás. Ezért szabad-
idõm nem volt, csak a hétvégeken.
Majd sikeresen levizsgáztam meg-
kaptam a táncmûvészi diplomá-
mat, és maradtam a profi együttes-
ben. Velük volt szerencsém bejárni
a fél világot, szép sikereket tudha-
tok magaménak, örükök, hogy így
alakult a pályám!

A tanítványaim között vannak

nagyon tehetségesek. A szülõknek
próbálok segíteni azzal, hogy el-
mondom: ha komolyabban tánccal
szeretnének foglalkozni, hova
menjenek tovább. A klasszikus ba-
lettot nem ajánlom, mert már nem
látom benne azt a jövõt, mint a mo-
dern táncban. Ha a klasszikust vá-
lasztják, abban nagyon jónak kell

lenni, hogy elérhessenek valamit...
Mindenbõl tanultam egy kicsit,
úgy látom, hogy a modernebb
irányzatra van igény, ebbe is bele
lehet csempészni egy kis klasszi-
kus balettot. Imádják a lányok pél-
dául a keringõt. Szeretném azt
megtanítani a gyerekeknek, hogy
ha megszólal egy waltzer, arra is
meg tudjanak mozdulni. Ne csak
vagy klasszikus, vagy csak mo-
dern mozgásban gondolkodjanak!

A nagyoknál is úgy kezdtük: egy
kicsi balett, aztán klasszikus tánc –
keringõ vagy latinos –, és most a
végén már a kötetlenebb, nõies
tánc felé haladtunk. Persze az is
számít, hogy kinek mi áll jól! 

– A hivatásos táncos pályának
neveltél-e már utánpótlást?

- Horváth Alexandra a Huzella
iskolából most ballagott el. Hoz-
zám két évig járt, s õ lesz a „gödi
utódom” a Tálentum iskolában.
Úgy kerültem a felsõsökhöz is,
hogy a Fantázia Tánccsoportól el-
ment a tanárnõ. A mûvelõdési ház-
ból megkérdeztek, hogy azt az 5-6
kislányt, akik maradtak, nem ven-
ném-e át. Nagy szeretettel átvet-
tem õket.

- Megvolt az évzáró. Rögtön
utána egy hetes tánctábort tartot-
tál, ma délután már itt is záró fel-
lépésre gyûlnek össze a vendégek.
Mi a szerepe egy ilyen” vizsgafel-
lépésnek”?

- A táncbemutatónkon, ahová el-
jönnek a szülõk is, megnézik, hogy
egy év alatt mennyit fejlõdtek a
gyerekek. Egy-két szülõ be-bekuk-
kant az órákra is, de nagyon sokan
csak annyit tudnak, amennyit a
gyerekek otthon elmesélnek. Ez
egy jó kis mûsor, a gyerekeknek
inspiráció, hogy összeszedjék ma-
gukat, meg kell mutatni, mit tud-
nak. Temérdek energia van ben-

nük, alig bírom rávenni õket, hogy
idõnként pihenjenek.

Az egyhetes tábor alatt is szépen
felkészültünk a mai fellépésre.
Többen saját koreográfiájukat ad-
ják elõ – s van köztük, aki csak
most, itt kezdte…

KÁSA ÉVA

Pas de deux
Az egyik modern, a másik klasszikus

Dézsi Yvett táncmûvészt, gyakorló táncpedagógust az év végi
jazzbalett bemutató fellépés alkalmával kérdeztem gödi
pályakezdésérõl, gyermektanítványai sikeres szereplésének „okáról”.
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- Mit jelent számodra általában a mûvé-
szet – hiszen a Horizont Irodalmi Klub-
nak és a Gaude Kórusnak is régi tagja
vagy? Mikor kezdted „mûvelni” a festé-
szetet?

- Festeni elég késõn kezdtem, bár mo-
toszkált bennem a rajzolás szeretete. Az
irodalom, a zene is érdekelt, a képeket
mindig gyûjtögettem. Megvannak a gye-
rekkori rajzaim, divattervezõ szerettem
volna lenni. Aztán, csak amikor a gyere-
kek kirepültek, gondolkodhattam azon:
Akkor most mihez is kezdjek? A ben-
nem szunnyadó nyugtalanság felébredt,
megvettem a festékeket, a vásznat – és
magam próbálkoztam. A paraszti téma
érdekelt, talán mert mindig falun nyaral-
tam. Vácon nõttem föl, ott jártam iskolá-
ba is, Gödön ’63 óta lakom. Avidék és a
természet azért megmaradt számomra.

- Hogyan tudtál fejlõdni, ha nem volt
hozzá segítséged?

- Rájöttem, hogy a rajzkészségemet
fejleszteni kell. A Szõnyi Klubba jártam,
Budapestre. Nagyon jó pedagógus, egy
egyetemi docens vezette, tõle rajzolni ta-
nultam. Aztán a zebegényi Szõnyi Sza-
badiskolában folytattam, ahol azonnal
festékkel vittük fel a rajzot.

Már Gödön gondoltam: Kellene egy

alkotói közösség. Meghirdettem, és egy
páran kb. 2 évig összejártunk. Idõközben
a nagymarosiakhoz is csatlakoztam. A
Váci Múzsa egyesületnek már több mint
10 éve vagyok tagja.

- Jól tudom, hogy a Múzsa gödi refe-
rense voltál egy idõben?

- Igen, pár évig. Szeptember-október-

ben rendszeresen szerveztem az õszi tár-
latokat. Aztán jöttek az unokák, és úgy
éreztem, ha nem tudom teljes szívvel-lé-
lekkel, akkor sehogy sem csinálom. 

- Mit jelent számodra a Múzsa?
- Alkotótársakat, évente legalább 3-4

közös kiállítást. Kell a friss kép, és ez ins-
pirál. Tanulunk is belõle, fõleg, ha „kül-
sõsökkel” összemérhetjük magunkat,
vagy ritkán alkalmunk van egy-egy hoz-
záértõ vendéget fogadni. Mostanában
nem jut annyi rá… A nyári táborokba
már nem nagyon járok. A kiállítási lehe-
tõség mindenesetre fontos! Sok mûvész-
nek nincs alkalma „magát megmutatni”.
Szerencsére nekem sikerül, legutóbb jú-
niusban Budapesten mutatkoztam be két
festõmûvésznõ társaságában. 

- Honnan ez a kapcsolat velük, és Dr.
Szíj Rezsõ történész- mûvészeti íróval?

- Pesten a Mûvészetbarátok Egyesü-

letébõl Veréb László hívott a Magyarok
Házába, elõadásokra. Szíj professzor úr
széles látókörû, 90 évesen szellemileg
igen friss. Inkább történelmi-történeti
megközelítésû a mûvészeti témájú elõ-
adása is. Rengeteg festõvel van kapcso-
lata, kiállításokat rendez, Debrecenben

egy galériát is mûködtet. Oda gyûjti ösz-
sze – már a jövõ számára is – a képeket. 

- A hétköznapjaidban mit jelent, hogy
festesz? Mennyi idõt fordítasz erre?

- Nõi sors, hogy a háztartást is vezet-
ni kell. Ami idõ marad, az a mûvészeté,
elõbb itthon kell mindent megoldanom.
Persze dolgozni is eljártam. A férjem

labdarúgó edzõ volt, a tréning és a mun-
kaidõm gyakran egybe esett, és nem
tudtuk a gyerekeket kire bízni. Ezért ké-
sõbb különféle üzletet nyitottunk, ami
számomra kötetlenebb volt. Vállalko-
zóként mentem nyugdíjba. A lányaink
közben felnõttek. Az egyik Németor-
szágban él a családjával, a másik Gyú-
rón. Hat unokám van! Szerencsére fia-
talokkal vagyok körülvéve, sûrûn talál-

kozunk, mert hétvégeken hazajárnak
Gödre. Nagyon büszke vagyok, hogy
az egyik németországi unokám sikeres
középiskolai mûvészettörténeti záró-
dolgozatát rólam, mint festõmûvészrõl
írta. 

- Mennyi idõ után lettél kiállító alko-
tó? 

- Elég hamar megjelentem nyilváno-
san is. De kb. 10 év után láttam, hogy „ez
jó így”. Akkor nyugodtam meg, s lettem
igazi kiállító. 

- Mennyire tudatos a munkád, a téma-
választásod? 

- Ha tetszik valami, azt megfestem. A
folyamat fárasztó: hogy hozzam össze?
A témának és a végeredménynek tetsze-
nie kell, hogy elégedett legyek. Persze,
ha az embernek sikerül valami, attól „el-
száll”. Ám a „kész képen” is korrigálom
a hibát. Jó lenne valaki folyamatosan, aki
megmondaná mi az, ami nem jó!

- Galériákban láthatók, megvehetõk a
képeid? Hogy oldod meg az eladást?

- Igen, a váci galériában mindig van-
nak képeim. Eladni nehéz, a galériák
száz százalékos haszonnal dolgoznak!
Vannak festõk, akik „nyakukba veszik az
országot”. Aférjem segít, de neki is meg-
van a saját szakmája. Lehetne összecsap-
ni képeket – de az nem az én világom!
Amivel megdolgozik az ember, azt vi-
szont nem szívesen kótyavetyéli el.

- Milyen közeli terveid vannak?
- Egy katalógust kértek tõlem, azt pró-

bálom összeállítani, miközben festek
Mellette a kert, a család, a háztartás… S
közben ötven éves házasok vagyunk,
Vácon volt az esküvõnk, templomi is… 

- A képeid közt felbukkannak vallásos
tárgyúak. Gondolom, ez nem véletlen.

- Így van. Járunk templomba, hiszünk
Istenben. Katolikusok vagyunk.

- Amíg a férjed sportolt, te voltál szá-
mára a háttér. Foglalkoztál a gyerekek-
kel, és mindennel…

- Most õ biztosítja számomra a hátte-
ret. Szinte úgy érzi, hogy ezzel tartozik
nekem. Büszke is rám, annak idején én is
büszke voltam rá! NB I-es játékos volt,
utánpótlás válogatott, a Volánnál, a Kani-
zsai Bányásznál játszott. 

- Göd az otthonod. Mennyire fontos
számodra?

- Amikor ide kerültünk, lementünk a
Dunára és megláttam a szigetet, s na-
gyon megfogott a természet érintetlen
szépsége. Városi gyerek voltam, lejártam
falura, de a Dunapart az más! Minden
évben más, ahogy az ár alakítja a partot.
A természet váltakozása, a megújulás…
Nekem muszáj ezt megfesteni. 48 éve-
sen kezdtem. Közben elolvastam min-
dent, ami a festészettel kapcsolatos.

„Göd egyik meghatározója festésze-
temnek. Atáj szépsége lenyûgözött és ra-
bul ejtett. Az impulzust a természettõl
kaptam. Szeretek utazni, sok képem szü-
letett útjaim kapcsán. Kezdettõl fogva
olajjal dolgozom. Tanárom Kolozsvári
Vilmos egyetemi docens, mûvészettörté-
nész, és Gaál József fõiskolai tanár volt.
A Duna bal partján Szobtól Verõcén,
Nagymaroson, Gödön át Dunakesziig
vettem részt kiállításokon. 1994-95-96-
ban a Magyar Szalon Képzõmûvészeti
Kör országos és nemzetközi kiállításain
is bemutatkoztam. Egyéni kiállításom
1998-ban Gödön, 2002-ben Budapesten,
2004-ben Vácott volt. Külföldön Német-
országban, Franciaországban és idén
Szlovákiában állíthattam ki. Olyan képe-
ket szeretek festeni, amelyekre az embe-
rek örömmel tekintenek, és feledni tud-
ják a hétköznapi élet gondjait. Szeretem
a színeket, az én világom a természet és
a virágok változása, az öreg házak han-
gulata, a romantikus tájak. Azt a sok
szépséget, ami látok, szeretném megmu-
tatni másoknak is” – olvasható önéletraj-
zában.

KISS-KÁSA ÉVA

A festészet számára a szép mûvészete
A meghívó a „Vissza a festészethez!” címû kiállításra invitált, a
Magyarok Házába. A Magyarok Világszövetsége Mûvészetbarát
Köre szervezésében, Dr. Szíj Rezsõ patronálásával és megnyitó-
jával három festõnõ képeivel ismerkedhettünk meg. Egyikük
volt Bárkányiné Hangya Anna. 
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Folytatás az 1. oldalról.
Atábor anyagából összeállított ki-

állítást a tábor mûvészeti vezetõje,
Prokai Gábor nyitotta meg. Két mû-
vészeti ág találkozása ihlette a rajzo-
sok alkotásait az idén, akik választá-
sa az irodalom és a képzõmûvészet
határmezsgyéjén születõ illusztráció
mûfajára esett. Az összetett program
megvalósítása során a gyerekeknek
lehetõségük nyílt ismert népmesék
képi megformálására, de önállóan
költött, saját mesék illusztrálására is.
A mese-illusztráció mellett választ-
ható témakörként az önarckép-ön-
portré szerepelt. Adiópáccal való raj-
zolás új technikaként jelentkezett. A
rajzosztály Garami Mária vezetésé-
vel mûködött. A kiskézmûves osz-
tályt Bartha Kata és Sári Adél vará-
zsolta alkotó közösséggé. A termé-
szetes anyagokat – gyapjút, nádat,

vesszõt – felhasználva készítettek a
gyerekek játékokat, nemezképeket.
Vesszõbõl pedig az õsi építkezési
módok alapjait felhasználva egy fa-
lut álmodtak, építettek  meg a tanya-
világ minden kellékévek és lakójá-
val. 

A korábbi szakosztályok mellett
a szervezõk új kezdeményezésként
hirdették meg az ötvös mûvészetet,
ahol – Lengyel Boglárka irányítá-
sával – a lemezelés alapjait sajátí-
tották el a gyerekek. Az egyes fog-
lalkozásokon megismerték a mara-
tás, a dróthajlítás és a domborítás
mesterfogásait; a tábor végeztével
pedig mindannyian saját készítésû
névtáblával térhettek haza. A texti-
lesek különbözõ tájegységek motí-
vumaival, jellegzetes szimbóluma-
ival ismerkedtek a két hét leforgása
alatt. Míg az elmúlt években elsõ-

sorban szõni tanultak az itteni gye-
rekek, addig a mostani foglalkozá-
sok fókuszába a varrás került. Ané-
pies motívumokkal díszített, sok-
színû könyvborítókból, könyvjel-
zõkbõl és terítõkbõl egész csokorra
valót láthattunk a tárlaton. A textil-
szakosztály vezetõje Sipeki Nóra
volt. 

A kerámia iránt érdeklõdõ gyere-
kek ezúttal találkozhattak a mûfaj vi-
dámabb, humorosabb oldalával is.
Véninger Margit vezetésével a tár-
gyak felöltöztetése, „továbbgondolá-
sa” és díszítése mellett sor került ál-
latfigurák, miskakancsók és apróbb
dísztárgyak (fényképtartók, dobo-
zok) készítésére is.   

A tûzzománc õsrégi és korántsem
könnyû technikáját Majoros Klárá-
nak köszönhetõen tanulhatták meg
az ide látogató gyerekek, akik keze

alól végezetül gyönyörû tulipános lá-
dikák kerültek ki; megannyi ezerszí-
nû kis alkotás. 

A szobrászok ezúttal házikókat és
miniatûr berendezéseket gyártottak,
agyagból megformált, népies hangu-
latú kúriákat, és díszes, mesebeli há-
zakat. A kis alkotások hiteles anyag-
használatról árulkodtak, ahol a „la-
kótereket” a gyerekek képzeletvilága
bútorozta be. Aszobrász szakosztály
Sándor János vezetésével mûködött. 

A kiállítás csak néhány órán át
várta a mûalkotásokra kíváncsi ven-
dégeket. Lebontása után ugyanis a
gyerekek hazavitték saját mûveiket,
hogy azok szobájuk díszeként hosz-
szú idõn át felidézzék még emléke-
zetükben az itt töltött napok élmé-
nyeit, és a színes forgatag hangulatát.

MACZKAY ZSAKLIN

XII. Ifjúsági Képzõmûvészeti Tábor 2005

A III. Népmûvészeti Alkotótábor
szakkörei keretében idén június-jú-
liusban is ismerkedhettek az ügyes
jelentkezõk a hagyományos népi
kézmûves foglalkozásokkal. A
szakmákat jól ismerõ és mondhat-

ni mûvészi szinten mûvelõ népmû-
vészek, mesterek irányítása mellett
ki is próbálhattak egy-egy szép, jól
formálható, dekoratív anyagot. Sa-
ját kezûkkel készíthették el – az
egykor mûhelytitokként õrzött,

vagy éppen generációnként to-
vábbadott technikák és fogások al-
kalmazásával – „remekeiket”. A
szálas anyagot választók Bartha
Katától, a népi fazekasok Császár
Ernõtõl és Császárné Erdélyi Kata-

lintól, a fafaragók Semes Bogya
Esztertõl, a lószõrékszer készítõk
Németh Vikitõl,  a gyöngyfûzõk
Tóth Andreától tanulták a mester-
ségeket. Az eredmény magáért
beszél…                                   KÉ

A népmûvészet tárgyi emlékei
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Városunkban sokak szívügye a külterü-
letek tisztaságának megõrzése. Jól mu-
tatja ezt a tényt a tájsebészeti pályázaton
elért elsõ hely is. Ezen munka keretében,
civil kezdeményezésre a TESZ kihelye-
zett két konténert azon utak mellé, me-
lyeken a szemét többsége az erdõbe jut.
A gondolat alapja az volt, ha már valaki
ellenállhatatlan kényszert érez arra, hogy
a szemetét az erdõbe vigye, akkor tegye
azt inkább a kivezetõ utak mellé kihelye-
zett konténerbe. Így legalább nem az er-
dõbõl kell összeszedni.

Eddigi tapasztalataink alapján sajnos
a konténerekben sok olyan hulladékot is
elhelyeztek, melyeknek már megoldott a
legális begyûjtése. Mégis, ha minden
megelõzõ intézkedésünk ellenére a kon-
ténerekhez viszik a gumiabroncsot, ak-
kumulátort, elektronikai hulladékot, ak-
kor lehetõleg a konténer mellé helyezzék
el azokat, hogy ne kelljen utólag szétvá-
logatni, mivel a lerakókban ezeket már
nem lehet elhelyezni. 

Segítségképpen újból felsoroljuk,
mely hulladékot és hol lehet szabályo-
san elhelyezni:

Háromhavonta ingyenes városi lom-
talanítás van a már megszokott rend sze-
rint, legközelebb szeptember utolsó heté-
ben. Minden kihelyezhetõ, kivétel a sitt,

elektronikai berendezések, fáradt olaj,
háztartási zsiradék.

A felsoroltak begyûjtésérõl külön
gondoskodunk. Sittet a lerakókba lehet
elszállítani vagy szállíttatni.
Hulladéklerakók
Csörög: H-P : 7-19-ig

Szombat :7-14-ig
Vas. : zárva
Tel: 06-20-317-08-62

SAHÓ: csak sittet fogad 
H-P: 7-15-ig
SZ-VAS: zárva
Tel: 06-27-546-390

Használt autógumik leadása
A TESZ külsõ telephelyén és a TESZ
udvarán (Duna utca 5.) munkanapokon
7-15 óráig. Lomtalanításkor kihelyezhe-
tõ. Külön gyûjtve elszállítják. Telefon:
531-155
Használt autóakkumulátorok leadása
Használt savas ólom-akkumulátorok le-
adása: SPRINT AUTÓKER Kft, 2132
Felsõgöd, Pesti út 210., az Autósbolt
melletti udvaron. Nyitva: H-P: 8-17 órá-
ig, szomb: 8-12 óráig. Telefon: (27) 330-
546. Illegális hulladéklerakás észlelése
esetén kérjük értesítsék a  Közterület-fel-
ügyelõket az alábbi telefonszámon: 06-
30-256-37-23!

ILYÉS GIZELLA

Szabályosan olcsóbb,
egyszerûbb

Közterületeink rendezettsége, tisztasá-
ga nemcsak a települést, hanem annak
minden egyes lakóját is jellemzi. Aköz-
területek, ingatlanok elõtti zöldfelületek
ápoltsága mit sem ér, ha azt letépett hir-
detmények, plakátok szennyezik, ha a
fákat, oszlopokat, kerítéseket szétszag-
gatott papírfoszlányok ömlesztik el. 

Göd Város Önkormányzatának kör-
nyezetvédelmi rendelete többek között
rendelkezik a plakátok, hirdetmények
elhelyezésének szabályairól is. Plakát,
hirdetmény, közterületen csak enge-
dély alapján helyezhetõ el, 10.000.- Ft-
os kaució befizetését követõen. A kau-
ció letétbe helyezése azt a célt szolgál-
ja, hogy amennyiben a plakát elhelye-
zõje nem gondoskodik hirdetményé-
nek eltávolításáról, akkor ezen felada-

tot az önkormányzat végezteti el a le-
tétbe helyezett összegbõl. Amennyiben
a plakát kihelyezõje a plakátot, hirdet-
ményt eltávolítja, úgy az összeget az
önkormányzattól természetesen vissza-
kapja.

Az engedély nélküli plakát, hirdet-
mény elhelyezése rendeletünk szerint
szabálysértés, és akár 20.000.- Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal is sújtható.

Felhívásunkkal minden egyes lakos
figyelmét szeretnénk ráirányítani arra,
hogy amennyiben hirdetményt szeretne
elhelyezni a jövõben, a fentiekben is-
mertetett módon járjon el, az engedély
nélküli plakátelhelyezõk viszont szigo-
rú intézkedésre és szabálysértési eljárás
lefolytatására számíthatnak. 

ILYÉS GIZELLA

Környezetvédelmi 
felhívás

Használt háztartási zsiradék szerve-
zett leadása a két gödi általános iskola
konyhájánál elhelyezett gyûjtõedények-
ben lehetséges 2005. szeptember elsejé-
tõl, munkanapokon este 18- óráig.

A vonatkozó rendelet alapján 2005.
augusztus 13-ától az elektronikai hulla-
dék nem helyezhetõ ki normál lomtala-
nítás során. Az önkormányzat  megálla-
podást kötött a Környezetvédelmi Koor-
dinátor Kht.-val, hogy az elektronikai
hulladékot és a fáradt olajat egyszeri
begyûjtés keretében díjmentesen elszál-
lítja.   Begyûjtési idõpont 2005. október

1-je,  09.00 és 13.00 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán - a Pesti út 81-
ben - , valamint a TESZ udvarán, a Du-
na utca 5-ben, Felsõgödön. 

Késõbbiekben a megjelent rendelet
végrehajtásának kezdeti tapasztalatai
alapján a tisztelt lakosságot tájékoztatni
fogjuk arról is, hogy háztartási beren-
dezések vásárlásakor milyen környezet-
védelmi szempontokat érdemes figye-
lembe venni, és hogyan célszerû a gépek
selejtezésekor eljárnia.

ILYÉS GIZELLA

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSNOK

Szennyezõ anyagok
begyûjtése

Tájékoztatjuk a bölcsõdébe, óvodákba
járó, valamint iskolákban étkezést igény-
be vevõ gyermekek szüleit, hogy az ét-
kezési díj befizetése minden hónap
utolsó három munkanapján, a tárgy-
hót megelõzõen történik. A szeptem-
berhavi étkezési díj befizetése augusz-
tus 29-31. között lesz az adott intéz-
ményben.

Az alanyi jogon 50 %-os kedvez-
ményre jogosultak igénylés alapján
kaphatnak a kedvezményt – a jogo-
sultság igazolása mellett. Akedvezmény
igényléséhez szükséges nyomtatvány az
adott intézményben, vagy a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ.

A napi étkezési térítési díjak az
alábbiak: 

bölcsõdei gyermek: 225 Ft;
óvodai gyermek: 231.- Ft; 
iskola napközi: 294.- Ft; i
skolai menza (csak ebéd): 183.- Ft.

Afelnõtt étkezõk étkezési díjának be-
fizetése szintén ezen idõpontokban le-
hetséges.

Étkezést csak az elõzõ hó végéig be-
fizetettek részére biztosítunk.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK: 
TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

ÉS INTÉZMÉNYEI

Tisztelt Szülõk !

„Nem azért játszunk, mert gyer-
mekek vagyunk,hanem éppen
azért adatott meg nekünk a
gyermekkor,hogy játszhassunk.”

K. Gross

Jólesõ érzéssel olvastuk a Gö-
di Körkép júliusi számában a
bölcsõdei családi játszónapról
megjelent szülõi véleményt.
Örülünk, hogy örömet szerez-
hettünk, és kellemes emlékekkel
tértek haza gyerekek, szülõk
egyaránt.

Minden évben nagy szeretettel
készülünk erre a napra. Arra tö-
rekszünk, hogy itt, a települé-
sünkön minél több kisgyermekes

család számára nyújtsunk színes,
változatos játéklehetõséget biz-
tosító szabadidõs programot.

Rendezvényünk sikeréhez
hozzájárult az a sok segítség,
amit szülõktõl, támogatóktól
kaptunk. Örömmel fogadtuk a
táncbemutatót. Köszönjük az
alapítványunk számlájára befi-
zetett, vagy más módon juttatott
pénzösszeget, a sok-sok tombo-
latárgyat, a büféhez való finom-
ságokat, a hangosító berende-
zést, a segítséget az udvar átren-
dezéséhez…. 

Külön köszönettel tartozunk
azoknak, akik támogatására -
immár hatodik éve - minden év-
ben számíthattunk.

A játszónap eseményeit meg-
örökítõ fényképek felidézik az
önfeledt alkotás pillanatait, a já-
ték, a versenyzés feszültségét, a
tombolasorsolás izgalmát, a csil-
logó gyermekszemeket. Ezt a
hagyományt folytatni kell! Min-
den évben június utolsó szom-
batja = családi játszónap a gödi
bölcsõdében. Rajtunk nem fog
múlni!

A BÖLCSÕDE DOLGOZÓI

Az együttjátszás öröm

MEGHÍVÓ
A Váci Múzsa Mûvészet és Tudománypártoló Egyesület 

szeretettel meghívja Önt  és családtagjait, barátait 

A MÚZSA-TAGOK „GÖDI ÕSZ” CÍMÛ

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

2005. SZEPTEMBER 10-ÉN, SZOMBATON DÉLUTÁN 17.00 ÓRÁRA

a József Attila Mûvelõdési Ház kiállítótermébe (galéria)
Göd, Pesti út 72.

A kiállítás megtekinthetõ szeptember 10-étõl 22-éig.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Tisztelettel és szeretettel: Határiné Koczka Ilona referens



14KÖZÉLET

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái 
Vác, Polgármesteri Hivatalban: szeptember1-én13-15 óra között;

Szõdliget, Polgármesteri Hivatal: szept. 8-án csütörtökön 15-17 óra között;
Göd, Polgármesteri Hivatalban: szeptember 1-én, csütörtökön 15-17 óra között.

A nyári idõszakban sürgõs ügyben érdeklõdni vagy 
üzenetet hagyni a 06-70 284 8942 telefonszámon lehet.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET augusztusban tanácskozási szünetet tart. 
Érdeklõdni, üzenetet hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:

Fuferenda János 81 éves
Frankhauser Antal Józsefné
Sz:Bolla Margit 63 éves
Seres László 68 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket !

Gödön házasságot kötöttek:

Torma Krisztina Koleszár István
Dr. Patona Borbála Várkonyi István
Buzás Anikó Száraz György
Hárs Krisztina Kiss Zsolt
Stamler Zita Beke Tamás
Dr. Hanuska Ágnes Mária Seben Tamás
Bajnok Krisztina Majoros József
Martyin Gyöngyi Kovács Péter
Mucsi Edina Pláveczki Viktor Gábor
Wagner Nikoletta Katalin Tóth László Miklós
Gerhát  Mária dr.Gógucz Attila István
Berki Beáta Herczeg Tamás
Fekete Henriett Csontos Tamás
Kovács Ildikó Bertalanivna Becker Balázs
Nagy Cecilia Alíz Haulih Imre Gábor
Temesvári Judit Lafkó Norbert Tamás
Bokros Mónika Kovács  Richárd Attila
Hegedüs Réka Miron Lajos
Csanda Zsuzsanna Surányi Zsolt

Sok boldogságot kívánunk!

Értesítjük az érintetteket, hogy a város temetõiben a sírhelyek megváltási ideje 25 év,
a kolumbárium használat 10 évre szól. Kérjük, hogy amennyiben a temetéstõl szá-
mított fenti idõszakok elteltek, a sírhelyeket szíveskedjenek újra megváltani. 

Az 1980 elõtti sírhely-megváltás, illetve 1995 elõtt váltott kolumbárium használat jár
le idén. 

Alejárt és meg nem váltott sírhelyek 1 év türelmi idõvel újra felhasználhatók temet-
kezés céljára. 

Asírhely-megváltás díja: egyes sírhely 10.300 Ft, kettes sírhely: 20.500 Ft, gyermek
sírhely 5.100 Ft. Kolumbárium használat díja: egyes: 5.200 Ft, dupla 10.300 Ft. 

A megváltás a Településellátó Szervezet központjában lehetséges: 2132 Göd, Du-
na u. 5., hétfõtõl - csütörtökig  07.00-órától 15.00 óráig, pénteken: 07.00-órától 13.00
óráig.                                                                                  Telefon: 531-155, 531-156. 

ÜGYINTÉZÕ: KOVÁCSNÉ SZABÓ RITA

Sírhelyek megváltása

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK
Augusztus 20-án, 

szombaton 10.00 órától:
kulturális, 

gyermek és sportprogramok
a Németh László iskolánál

* * *
14.00 órakor

VÁROSI ÜNNEPSÉG és A
BALÁZSOVITS JÁNOS

SPORTCSARNOK

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

* * *
Augusztus 21-én, vasárnap 

09.00 órától –SPORTNAP

a Balázsovits János 
Sportcsarnokban

(Lsd. a részletes meghívót, 
programot!)

* * * 
Augusztus 27-én, szombaton 

09.00 órától egész nap
GÖD KUPA – KAJAK-KENU

VERSENYEK

Göd-alsó, Dunaparti Sportház –
Béke utca vége

Eredményhirdetés 18.15-kor

A József Attila Mûvelõdési 
Házban 2005 szeptemberétõl

–  2131 Göd, Pesti út 72. –
az alábbi új szakkörök beindítását

tervezzük:
Kosárfonás – Szabás-varrás –
Tûzzománc – Tiffani-technika
A már mûködõ csoportok, tanfo-

lyamok szeptember elsõ hetétõl in-
dulnak.

Programjainkra sok szeretettel
várjuk minden régi 
és új látogatónkat! 

Érdeklõdni lehet a 27/532-160-as
telefonszámon. E- mail címünk:

jamh@freemail.hu
* * *

Szeptember 3-án, szombaton 
10.00 órakor a JAMH-ban:

Alsógödi Kertbarát Klub 
„Nosztalgia” címû 

kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthetõ: 
szombaton 10-tõl 17 óráig,

vasárnap 8-tól 17-óráig, 
hétfõn 8-tól 14 óráig.

Illetékességi területünkön a közelmúltban
az ismerté vált bûncselekmények elköve-
tési módszereit az alábbiak jellemzik:

Rongálás történt az Ezerjó utcában és
a Zimpel Károly utcában. Egyik esetben
egy családi ház bejárati ajtaját rongálta
meg az ismeretlen elkövetõ kb. 20.000 fo-
rint kárt okozva, míg a másik esetben egy
parkoló gépjármûvet rongált meg valaki
kb. 50.000 forint értékben.

Gépkocsit törtek fel a Regõs és Ko-
dály Zoltán utcában, s értékeket tulajdoní-
tottak el gépjármûbõl. Az egyik esetben
ismeretlen módszerrel nyitották ki a jár-
mûvet és 20.000 forint értékben különbö-
zõ szerszámokat, egy nyitott ablakkal õri-
zetlenül otthagyott jármûbõl pedig 25.000
forint értékben pénztárcát és mobiltelefont
vittek el.

Lakásbetöréssel érintett aPetõfi Sán-
dor utca, Határ utca, Vadvirág utca,
Jávorka Sándor utca. Az ismeretlen elkö-
vetõk jellemzõen az ablakot, teraszajtót
befeszítve jutnak be a lakásba, és elsõsor-
ban készpént, mûszaki cikkeket, arany ék-
szert visznek magukkal. Érdekes módon
ezekhez könnyûszerrel hozzáférnek! 

Lopás történt az Ady Endre, Hajnal,
Béke utcákban. Két esetben készpénzt,
egy esetben virágokat tulajdonítottak el az
elkövetõk, összesen 135.000 forint kárt
okozva.

Környezetvédelmi esemény, hogy
Fót Polgármesteri Hivatal 100.000-
100.000 forint pénzbírsággal sújtott há-
rom fóti lakost, akik Göd külterületén ká-
belt égettek. Kötelezte õket, hogy a bírsá-
got a város környezetvédelmi alapjába fi-
zessék be. Az eljárást Göd Rendõrõrs be-
osztottai kezdeményezték.

Az elkövetési helyszíneket és a fõbb
módszereket ismertetve reméljük,
hogy azokból okulva elkerülhetik vagy
megelõzhetik, hogy hasonló bûncselek-
mények áldozataivá váljanak. Járjunk
nyitott szemmel településünkön, gyanús
személyek, gépjármûvek, szituációk ész-
lelése esetén kérem, értesítsék a rendõrsé-
get!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Duna-
keszi Rendõrkapitányság vezetõje akció-
sorozatot rendelt el területén, mellyel elsõ-
sorban az ittas gépjármûvezetõk, ag-
resszív vezetõk és a passzív biztonsági
eszközöket nem használó gépjármûveze-
tõk körét kívánjuk kiszûrni.

A kapitányságvezetõ úr és a polgár-
mester úr ellenõriztetni fogja a gödi Ho-
mokszigetet, mivel az országosan védett
környezetvédelmi terület. Lakossági be-
jelentések alapján úgy értesültünk, hogy
a szigeten áldatlan állapotok uralkodnak,
fákat törnek le, égetnek el, és engedély
nélkül sátoroznak, szemetelnek. A Duna
magas vízállása miatt járõreink nem min-
den esetben tudnak bemenni, ezért a kö-
zeljövõben a révvel fogjuk megközelíte-
ni a szigetet. Kérjük, hogy a Duna-parton
és a strandon – de lakókörnyezetükben,
vagy leparkolt autójuk esetében is vi-
gyázzanak értékeinkre!

Kívánok minden gödi társamnak és
vendégeiknek további kellemes nyarat,
balesetmentes közlekedést, jó egészséget
munkatársaim nevében is. 

PREGUN KÁLMÁN R. SZDS.
ÕRSPARANCSNOK

Rendõrségi hírek

Kézsmárki Róbert r. törm. és Kocsis Péter
r. õrm. 9-én, kedden éjszaka éjfél után
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A Napsugár utca, Kék Duna utca,
Otthon utca és környékük lakosai-
nak a 2-es úton, a Kék Duna busz-
megállók közötti szakaszon való
biztonságos átkelése érdekében alá-
írásgyûjtés folyik, melyben egy gya-
logos átkelõ felfestését kérik az alá-

írók. Amennyiben Ön is egyetért ké-
résükkel, és szeretné azt támogatni,
kérje az aláíró ívet a buszmegállónál
található zöldséges üzletben.

HARMATH RICHÁRD, 
NAPSUGÁR UTCA

Aláírásgyûjtés
Gyalogos átkelõt szeretnének

Augusztus 28-án szombaton 09.00 és 13.00 óra
között a József Attila Mûvelõdési Házban

Az idei évben több nemzetközi
kajakversenyt is rendeztek, illetve
rendeznek. A már lezajlott össze-
csapásokon szerencsére gödi kaja-
kosok is részt vettek. Július 4-étõl
8-áig Olaszországban zajlott a Fi-
atalok Olimpiai Fesztiválja, me-
lyen több sportágban, köztük ka-
jak – kenuban is összemérhették
tudásukat és erejüket a serdülõko-
rú fiatalok a. A gödi csapatból
Pélyi Dávid szerezte meg a jogot
az indulásra. Eredményei: K4
1000m - I. hely, K2 1000m - III.
hely, K4  500m - IX. hely.

Dávid alig ért haza Lignanoból,
máris ült repülõre, hogy a bulgári-
ai Plovdivban rendezett Ifjúsági
Európa Bajnokságon szerepeljen
Kulifai Tamással párosban,
1000m-en. Az õ kijutásuk különö-
sen értékes, mert serdülõkorúként
vehettek részt az ifi EB-n, ami azt
jelenti, hogy nekik két évvel idõ-
sebbekkel kellett versenyezniük.
Ennek tudatában igazán jelentõs
eredmény, hogy bejutottak a dön-
tõbe, és ott a 8. helyen tudtak cél-
ba érni. 

Aharmadik nemzetközi verseny
a Maratoni Európa Bajnokság volt,
melyen Kemencei Viktor képvisel-
te Magyarországot, illetve Gödöt.
A Tolnán rendezett válogatón
egyesben és párosban is gyõzött
Viktor, de választania kellett min
szeretne indulni. Õ a párost válasz-
totta. Július 23-24-én a csehorszá-
gi Tyn-ben zajló versenyen Viktor
társával Pongrácz Balázzsal – aki a
gyõri csapat versenyzõje – az elõ-
kelõ IV. helyen végzett. 

Versenyzõinknek jó eredmé-
nyeihez gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!

Kajakos hírek 
Nemzetközi sikerek ifi olimpiától EB-ig Július 29. és 31. között mintegy

1500 induló részvételével zaj-
lott le a gyermek, kölyök, ser-
dülõ OB a Velencei tó melletti
Sukorón. A gödi gyerekek min-
den eddiginél sikeresebben küz-
döttek meg nem csak az ellenfe-
lekkel, hanem a tikkasztó hõ-
séggel és az idõnként feltámadó
széllel is, hiszen összesen tíz
Országos Bajnoki címet, és
emellett sok értékes helyezést is
begyûjtöttek. Versenyzõink lel-
kiismeretes, kemény munkájá-
nak, a végigdolgozott edzések-
nek meglett a gyümölcse, a fá-
radtság azonnal elröppent, ami-
kor az eredményhirdetést jelzõ
szignál után sorra gödiek vették
át az érmeket. Köszönjük a
szívvel-lélekkel dolgozó három
edzõ - Jánosházi Imre, Sinkó

László és Makrai Csaba – mun-
káját; a szakosztályvezetõ,
Nagy Árpád sok-sok segítségét.
A hajóknak a versenyekre szál-
lításában Theodoros Georgo-
poulos segített. Végül köszönet
illeti a szülõket, akik nem kis
anyagi áldozatot vállalva támo-
gatják a gyerekeket a felkészü-
lésben, kísérik õket versenyrõl-
versenyre.

A kajakosoknak most két hét
megérdemelt pihenõ követke-
zik, majd a Dunakanyarban ren-
dezendõ kupákon vesznek részt,

ahol a kisebbeknek is lehetõsé-
gük nyílik a versenyzésre.

- SZS -

Az Országos Bajnokság részle-
tes eredményei:

A Magyar Köztársaság Baj-
noka:
Nagy Gergely - Pintér Márk K-
2 VI. kcs 500 m és K-2 VI. kcs
4000 m; Kulifai Tamás K-1 VI.
kcs 4000 m; Hamar Péter -
Theodoros Georgopoulos K-2
V. kcs 4000 m; Slezsák István
K-1 V. kcs 4000 m; Makrai
Martin MK-1 III. kcs 4000 m;
Georgopoulos Alexandra MK-1
III. kcs 4000 m; Havas Balázs
MK-1 I. kcs 2000 m; Csákány
Tamás – Apró Richárd – Makrai
Martin MK-1 III. kcs 3x200 m
váltó; Váczai Enikõ – Csaba
Dóra – Farkas Lilla MK-1 II.
kcs csapat.
Ezüstérmes:
Kulifai Tamás K-1 VI. kcs 500
m és K-1 VI. kcs 1000 m;
Slezsák István K-1 V. kcs 1000
m; Nagy Gergely – Pintér Márk
K-2 VI. kcs 1000m; Hamar Pé-
ter – Theodoros Georgopoulos
K-2 V. kcs 1000 m; Havas Esz-
ter K-1 V. kcs 4000 m; Havas
Balázs – Oláh Gergely – Fajka
József MK-1 I. kcs csapat.
Bronzérmes:
Slezsák István K-1 V. kcs 500
m; Havas Eszter K-1 V. kcs
1000 m;
Fajka József – Havas Balázs –
Oláh Gergely MK-1 I. kcs
3x400 m váltó.
Negyedik hely:
Hamar Péter - Theodoros
Georgopoulos K-2 V. kcs 500 m.
Ötödik hely:
Csaba Dóra – Georgopoulos
Alexandra – Váczai Enikõ MK-
1 III. kcs 3x200 m váltó.
Hatodik hely:
Szabó András K-1 VI. kcs 1000 m.
Hetedik hely:
Váczai Enikõ MK-1 II. kcs
2000 m.
Kilencedik hely:
Szabó András K-1 VI. kcs 4000 m.

Tíz aranyérem a kajak
Országos Bajnokságon

Az aranyérmes kajak négyes második tagja Pélyi Dávid

Pélyi Dávid és Kulifai Tamás

Kemencei Viktor
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Az idén lesz kilencedik éve, hogy
elõször szerveztünk városunkban
országos futóversenyt. Az amatõr
hosszútávfutóknak kedvenc verse-
nyévé vált a gödi rendezvény, mely
az utóbbi öt évben nem csak a fu-
tásról szól. Fõtámogatónk a Fétis
Iparos Centrum, egész napos kü-
lönbözõ szórakozási lehetõségek-
kel színesíti az immár családi na-
pot. Az idén is érdekes gyermek-

programokkal, meglepetésekkel
tarkított sportbemutatókkal várjuk
a résztvevõket. Többek között a

Puente SE sportakrobatika, akroba-
tikus Rock’n’Roll, Copeira Brasil,
Saucony-i termékbemutató, stb.

Versenyszámok: 200 m óvodás
futás (rajt: 10.00); 2 km 1-99 éves
korig (rajt: 10.15); 5 km 14 éves

korig (rajt: 11.15); 5 km korha-
tár nélkül (rajt: 11.15); 14 km
korhatár nélkül (rajt: 11.00).

Helyszíni nevezés: 8.00-tól 9.40-
ig az alsógödi labdarúgópályán

Nevezési díj: óvodás 300 Ft; 4

éves korig  600 Ft; 14 év felett
1000 Ft

A nevezési díj befizetésekor min-
den induló Fétis Cross pólót kap !

Minden versenyszám elsõ há-
rom helyezettje mindkét nemben
éremdíjazásban részesül. Az 5 km-

es-és a 14 km-es távon serleget is
kapnak a nyertesek. 

A programok ideje alatt ingye-
nes zsíros kenyér és frissítõ vár
minden nevezõt !

Az idén is megrendezésre kerül
a Fétis Kispályás Labdarúgó Ku-

pa, nevezés és információk:
Wágner Bálint 06-30-569-9807 (
17 órától 20 óráig)

További információk : Vízvári
Judit 06-30-982-9105 (16 órától -
19 óráig)

RÁTH TAMÁS

Fétis Crossfutás Göd
2005. szeptember 17. szombat

A Mozgáskorlátozottak Halasi Olivér Sport
Club és Göd város nemzetközi mozgássérült
asztalitenisz versenyt rendez, a HOSC mega-
lakulásának 35. évfordulója és Göd új
sportlétesítményének átadása alkalmával.
A verseny helyszíne: Balázsovits János
Sportcsarnok, Göd

A verseny ideje: 2005. augusztus 27. 09.00
órától 18.00 óráig.

A verseny résztvevõi meghívott hazai és
külföldi egyesületek, 14 csapat:
BSV München Németország, 
SV Stuttgart Németország,
SK Janské Lázné Csehország,
Start Kalisz Lengyelország, 
ZSR Zielona Gora Lengyelország, 
VSV Attnang-Vöcklabruck Ausztria,
Lendület SE Pécs
MSE Paks

MSE Debrecen
M.A.I. Budapest
ALUKOR Budapest
HOSC Budapest 

(2 csapattal)
Göd S. E. Göd
A versenyre szeretettel várjuk a drukkolókat!

ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY, GÖD

SZIGETI BÉLA SZERVEZÕ

06-20-934-3418

Asztalitenisz az új tornacsarnokban - Versenykiírás

A könyvtárak nyári munka-
rendje:

A központi- és gyermek-
könyvtár (Alsógöd, Pesti út 72.)
augusztus 1-jétõl nyitva!

Az Ady Fiókkönyvtár
(Felsõgöd, Kálmán u. 13.) au-
gusztus 1-jétõl augusztus 31-jéig
zárva. 

Nyitás: szeptember 1-jén,
csütörtökön 9 órakor.

A nyári szünet után a Göd
Városi Könyvtár a következõ
új szerzeményekkel várja ked-
ves olvasóit:

Dragomán György: A fehér
király; Rakovszky Zsuzsa: A hul-
lócsillag éve; Fenákel Judit: A
kékezüst hölgy; Az ellhallgatás;
Grisham, John: A manipulátor;
Hankiss Elemér: Az ezerarcú én;
Moldova György: Az utolsó töl-
tény 3.; Moldova György: Az
utolsó töltény 4.; Babay Berna-
dett: Bombajó nagyanyó; Egy
csepp emberség 2.; Grecsó
Krisztián: Isten hozott; Jelinek,
Elfriede: Kéj; Csányi Vilmos:
Malion és Thea; Meadows,

Donella: A növekedés határai;
Hehenkamp, Carolina: Az indi-
gó jelenség; Williams, Donna:
Eszmélés; Seitz, Paul: Fûszernö-
vények termesztése, begyûjtése,
felhasználása; Leufen-Bohlsen,
Beate: Könnyen gondozható csi-
nos kertek; Boldizsár Ildikó:
Mesepoétika; Vekerdy Tamás:
Másféle iskolák; Francis, Alison
R.: Növények metszése; Lengyel
László: Szorongás és remény;
Székelyek. Magyar írók novellái
a Székelyföldrõl, a székely em-
berrõl; Társadalmi riport: 2004;
Newbury, Tim: 20 ötletes kert-
terv; Rosenberg, Marshall B.: A
szavak ablakok vagy falak;
Heyn, Dalma: A vágy csendje;
Polcz Alaine: Asszony a fronton;
García Márquez, Gabriel: Bána-
tos kurváim emlékezete; Rudas
János: Delfi örökösei; Rees,
Yvonne - May, Peter: Dísztavak,
vízikertek; Habe, Hans: Hárman

a határon át; Esterházy Péter: Ja-
vított kiadás; Lázár Ervin: Kis-
angyal; Flórián Mária: Magyar
népviseletek; Finke, Cerstin -
Osterhoff, Julia: Zöld homlok-
zatok; Kundera, Milan: A füg-
göny; A sátánármányosparázs-
varázspokolikõrpuncspanc-
slóditóbóditóka; Romsics Ignác:
A trianoni békeszerzõdés;
Brown, Dan: Angyalok és démo-
nok; Mayle, Peter: Bor, mámor,
Provence; Spiró György: Fog-
ság; Galaxis útikalauz stoppo-
soknak; Kerékgyártó György:
Hegyi szakaszok szobakerékpá-
ron; Coelho, Paulo: A Zahir;
Vekerdy Tamás: A pszichológus
újra válaszol; Dr. Oetker Bögrés-
poharas tészták; Woolf, Virginia:
Flush; Dr. Oetker Kanalas apró-
sütemények; Dr. Oetker könnyû
gyümölcstorták; Lázár Ervin:
Magyar mondák; Popper Péter:
“Részemrõl mondjunk man-

csot”; Hunyaddobrai Csaba:
Szabadtûzön & grillen; Dr.
Oetker süteményeskönyv kez-
dõknek; Dr. Oetker tortakülönle-
gességek sütés nélkül; Grass,
Günter: A hal; Zauner, Renate:
A hátfájás; A magyar történelem
vitatott személyiségei (2.); A
magyar történelem vitatott sze-
mélyiségei (3.); A magyar törté-
nelem vitatott személyiségei
(4.); Singer, Isaac Bashevis: A
rabszolga; Voll, Barbara: A szá-
mítógép: korunk kínzókamrája
(?); Hamvas Béla: Az õsök nagy
csarnoka 1. India; Hamvas Béla:
Az õsök nagy csarnoka 2. Kína-
Tibet-Japán; Polcz Alaine:
Együtt az eltávozottal;
Garamvölgyi László: Hogyan
halt meg József Attila?; Fervers-
Schorre, Barbara: Hormonok;
Roberts, Nora: Háborgó tenger;
Schutt, Karin: Masszázs; Tóth
Tamás: Médiaerõszak; Rüdiger,
Margit: Ráncok nélkül; Balczó
András: Szenvedésbe ágyazott
gyönyörûség; Gerlóczy Márton:
Váróterem

Könyvtári hírek
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Talán csak az égiek tudnák megmonda-
ni, hogy köze van-e Csókás Tamás cím-
ben foglalt minõsítésének ahhoz, hogy
a rák jegyében született. Ami biztos, a
génjeiben hozott és a gyermekkortól a
felnõtté válás során szerzett tulajdonsá-

gokkal felvértezve tart ott, ahol ma van.
Szerencsésnek mondhatja magát azért
is, mert az elsõ idõkben olyan emberek
vették körül, akik építették, tanították a
szépre, a jóra. Késõbb pedig már tuda-
tosan ilyen emberekkel vétette magát
körül. Ezek ismeretében talán érthetõ,
hogy az is épült, amihez õ hozzáfogott.
Ilyen szempontból a két legfontosabb
dátum: 1997. és 2001. Az elõbbi a váci
központú Gumi-Profi Kft., az utóbbi
pedig a Váci Forma Sportegyesület ala-
pítási évei. A gazdasági vonal döntésé-
nek helyességét, a növekvõ telephelyek
száma, s az ezzel párhuzamosan növe-
kedõ eredmények mutatói igazolják. A
siker nem is maradt el. AGödön élõ vál-
lalkozó 2003 – ban Az Év Vállalkozója
kitüntetést vehette át. A számára oly
fontossággal bíró sportvonalon sem
akart lemaradni! A gyermekbirkózással
indult egyesület ma a felnõtt birkózó-
sport egyik honi fellegvára is. Ám Csó-

kás Tamás ma is a földön jár. Tudja hon-
nan jött, s azt is, hová tart. Ebben biztos
támasza a család, mely a legfontosabb
számára. Bevezetésnek talán elég eny-
nyi. A többit – rendhagyó módon – õ
mondja el.

Választási lehetõségek!
- Sharon Stonnal egy gyertyafényes

vacsora Rióban, vagy Sandra Bulockkal
síelés az Alpokban?

- Síelés után jól esne a vacsora a tár-
saságukban, akár Rióban, akár az Al-
pokban.

- Az Év Vállalkozója Európában,
vagy Gumi – Profi hálózat kiépítése Af-
rikában?

- Ha Afrikában létrejönne a hálózat
kiépítése, az már predesztinálna a címre
is.

- Váci „formás” birkózó aranya a
budapesti világbajnokságon, vagy Kor-
nél fiad gyõzelme, az Országos Diák-
olimpia döntõjében?

- A VB aranyra nagyobb szükség
van, fiam még nyerhet, s remélem nyer-
ni is fog!

Kedvencek!
Állat: Kutya
Autó: Honda
Film: Tizedes meg a többiek
Könyv: Biblia
Étel: Lekváros nokedli!
Színész: Mel Gibson, Sinkovits Imre
Színésznõ: Dobó Kata
Sportoló: Alberto Tomba
Sportolónõ:Béres Alexandra
Virág: Rózsa

Szabálytalan kis ABC! Mi jut eszed-
be, a következõ szavakról?

Adott szó –Betartása tûzön-vízen át! 
Bábeli zûrzavar –Sokszor az azo-

nos nyelvet beszélõk között is létrejöhet,
ha nincs elég figyelem, tolerancia egy-
más iránt. 

Cervantes –A hõs lovagjához ha-
sonlóan, most a XXI. század elején is
sokan vívjuk a magunk szélmalomhar-
cait. 

Dal – Heltai Jenõ, ilyen címû verse
gyönyörû. Az énekeltet is szeretem, elõ-
adótól függõen. 

Elmúlás – Szeretnék azok közé tar-
tozni, akik amikor eljön az idõ elmond-
hatják: Különb világot hagytam magam
után, mint ami érkezésemkor fogadott. 

Fantázia – Néha kell, hogy az ember
szabadjára engedje, de idõben kell visz-
szahívnia...

Komédia –Petronius mondta: Az
egész világ csak komédiát játszik. Teszi
ezt ki jól, ki rosszul. 

Látomás – Már látom magam elõtt,
hogy egy váci birkózó õsszel feláll a vi-
lágbajnoki dobogóra... 

Mottó – Ha már valamibe belefo-
gunk, csináljuk jól! Rosszul, bárki tud-
ja...

Szerenád –Amikor az udvarlás idõ-
szakába értem, már nem volt divat. Alo-
vagkorombelire pedig nem emlékszem. 

Tanulás – Iskolás koromban nem
tartozott a kedvenc elfoglaltságaim kö-
zé. Aztán a nagy tanító – az élet – be-
cserkészett. Enélkül nem tartanék itt! ...

Újság – Aszó elszáll, az írás megma-
rad.

SIMÁK ATTILA

Szokatlanul, szokásos dolgokról

Sikeres vállalkozó, sikeres sportvezetõ!

Az egyik legbiztosabb partner a gazdaságban és a sportban is, a Bridgestone

Feleségével, Andreával 
a ritka kikapcsolódások egyikén

Cégkárty
a
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• Idõs ember illetve gyermek felügyeletét
vállalom. T.: 27-336-103

• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, mosogatógé-
pek, mikrohullámú sütõk, villanytûzhelyek ja-
vítását vállalom – garanciával. Telefon: 06-20-
318-1325, 06-30-290-0749, 27-359-975/32
mellék.

• Eladó 1 db 3 személyes túrakenu és 1 db
TÜMLER motor. Tel.: 06-20-468-6996.

• Termelõ méhcsaládok HUNOR rakodó-
ban eladók. Göd, Rozmaring u. 21. Telefon: 27-
332-630

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõnyeg-ru-
hatisztítás, búvárszivattyú tekercselés, ablak és
lakástakarítás. Gödön a Kincsem Parkban. Ny:
10-17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-
1771. Ugyanitt tetõtéri 20 m2-es iroda helyi-
ség bérbeadó.

• TIR vizsgával és ADR darabáru vizsgá-
val renelkezõ gépkocsivezetõket 24 tonnás
nyergesvontató gépkocsira nemzetközi fuvaro-
zásra felvezünk. Bér: 250.000,- Ft-tól. Érd:
Szilva Gábor, 06-30-297-1880-as számon.

• Takarítást, vasalást vállalok. Tel.: 06-27-
337-493

• Göd központjában családi ház kiadó.
Tel.: 06-20-411-6115

• Gödön 50 m2-es külön bejáratú kertesház
kiadó. Tel.: 06-30-273-9370

• Német nyelvoktatás, korrepetálás
középiskolai tanárnõvel. Tel.: 06-20-411-6115

• Fodrász, pedikûrös Dunakeszi-Göd-Vác
területén házhoz megy. Tel.: 06-70-265-0022

• Kiadó Gödön zöldövezetben 42 m2-es
kertes teljesen berendezett összkomfortos ház
hosszútávra. Tel.: 06-20-591-2804

• Sirkõ, mûkõ készítéshez gödi munkahe-
lyre alkalmazottat keresek. Tel.: 06-20-941-
3977

• Autószerelõt keresünk Dunakeszi
munkahelyre azonnali kezdéssel, számítástech-
nikai, autóvillamossági ismerettel. Tel.: 06-20-
364-2935, 20-954-0041

• Kis albérletet keres egyedülálló
értelmiségi fiatalember Dunakeszi környékén.
Tel.: 06-20-946-8426

Apróhirdetések

MUNKÁSSZÁLLÓ
GÖDÖN!

Megnyitottuk színvonalas
munkásszállónkat. 

Jól megközelíthetõ helyen,
barátságos, 

csendes környezetben, 
jó felszereltség, kedvezõ ár.

Várjuk munkáltatók, 
dolgozók jelentkezését.

2131 Göd, Mayerffy u. 10-12.
Tel.: 06-27-533-290, 

06-20-359-3227

ELADÓ
LAKÁS!

Dunakeszin, központi helyen, 
2 emeletes tégla építésû épület 

magasföldszintjén 53 m2-es, 
2 szoba összkomfortos, erké-
lyes, egyedi - gázkonvektoros

fûtésû, kábeltévés, 
telefonos öröklakás 

+ pince eladó. 
Garázshely megoldható. 

Tel.: 06-30-292-7150

Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438
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Víz-, 
szennyvízbekötések

tervezése, 
kivitelezése, 

locsolási almérõk 
teljeskörû 

ügyintézése

Sápi Zoltán, 
06-20-476-6308
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Dunakeszin, 
Duna-parti 
kétemeletes, 
vadonatúj 

társasházban 
93 m2-es 

egyedi fûtésû,
klímás 

tetõtéri lakás, 
beépített 

konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.:
06-30-292-7150

FRANCIA

NYELVTANFOLYAM
6-8 fõs kis csoportokban

kommunikációs képesség fejlesztése.

Kezdõknek és haladóknak. 
Felsõsöknek és felnõtteknek.

Hegedûs Yolande 
(francia anyanyelvû)

2120 Dunakeszi – Fõ út 5. 
Tel/fax: 00-36-27-392-737 

Tel : 06-20-447-9641
yolandehegedus@h4.axelero.net
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