
Nemzeti ünnepeink sorában
augusztus 20. az az évforduló,
mely minden magyar emberben
személyes élmények, emlékek
hosszú sorát idézi meg – mondta
ünnepi köszöntõjében Sándor Ist-
ván, Göd város polgármestere,

országgyûlési képviselõje. A
nemzeti ünnepekrõl, jeles évfor-
dulókról való, közös megemléke-
zés kiemelten szép, fontos felada-
taink közé tartozik. A történelem
nagyjai elõtt való fõhajtás alkal-
mat ad a közös gyökerek és érté-
kek fölelevenítésére, ily módon
erõsítve a nemzeti összetartozást.  

Göd városa a Nemeskéri Kis-
erdõ területén megrendezett,
egész napot felölelõ programso-
rozat keretében ünnepelte az ál-
lamalapítás és az új kenyér ünne-
pét. 

Folytatás a 2. oldalon.

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
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Elköszöntek a képviselõk
A rászorulók adósságcsökkentésérõl is döntött a testület

Tanévnyitó...

Négy év alatt 
32 km út épült

Ország Tibor esperes úr, Göd város új díszpolgára áldását adja 
a Kolping iskola tanévnyitóján. 
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Lassan végéhez ér a város legnagyobb útépítési programja, melynek keretében 
a lakosság és az önkormányzat összefogásának köszönhetõen 

32 kilométer új asztfaltozott úthálózat készült el.                    Írásunk a 8. oldalon.

Lapunk tudósítói a Huzella Tivadar Általános Iskola, a Kolping Isko-
la és a Németh László Általános iskola tanévnyitó ünnepségein jár-
tak.                                                       Összeállításunk az 5. oldalon 

Kötelességünk ápolni
a Szent István-i örökséget

Négy polgármester-jelölt, 
76 képviselõjelölt száll ringbe

Bemutatjuk a jelölteket. Választási összeállításunk a 11-24. oldalon található.

A Városi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete szeptember 11-
én rendkívüli ülést tartott, me-
lyet – mint Sándor István pol-
gármester megnyitó szavaiban

elmondta – az október 1-jei ön-
kormányzati választás szavazat
számláló bizottságának felállítá-
sa tett indokolttá. 

Folytatás a 8. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Repcsik Anna József Attila:

Magyarok c. szavalata után Sán-
dor István köszöntötte a telepü-
lés polgárait és az ünnepségen
részt vevõ vendégeket. Külön
örömmel üdvözölte a francia
testvérvárosból, Marignane-ból
érkezett delegáció tagjait, akik
megtisztelték hazánkat azzal,
hogy velünk tartották a magyar-
ság egyik legszentebb ünnepét.

Sándor István köszöntõjében
végigtekintett Szent István élet-
mûvén s szellemi örökén, azo-

kon az idõtlen tanításokon, me-
lyek útmutatóként, vezérfonál-
ként szolgálhatnak napjainkban
is. Több mint ezer év telt el az-
óta, hogy Szent István a magyar-
ságnak itt, a Kárpát-medencében
új hazát adott. A keresztény hit
felvétele, s általános erkölcsi-
kulturális normáinak elfogadása
után hazánkat az akkor már fej-
lett, európai államok közé sorol-

ta be. Intézkedéseivel és szigorú
törvényeivel sikerült egységet
teremtenie, s megfékeznie a
nemzetet szétforgácsoló harco-
kat. A jelenben benne rejlik a
múlt: kötelességünk megõrizni
és továbbvinni a Szent István-i
vonalat, az értékeket, amiket
sok-sok emberöltõvel ezelõtt ál-
lamalapító királyunk lefektetett,
s az elkövetkezendõ nemzedé-
kekre hagyományozott.

Sándor István a városi ünnep-
ség keretében adta át a díszpol-
gári oklevelet, valamint az árvíz-

védelemben legkiemelkedõbben
részt vevõ polgárok emlékpla-
kettjeit. 

Göd Város Önkormányzata ez
év nyarán a díszpolgári címet a
közösségért tett sokrétû és áldo-
zatkész szolgálatáért Ország Ti-
bor esperes úrnak ítélte oda. A
város vezetése szintén a Szent
István-napi megemlékezés kere-
tében fejezte ki köszönetét

mindazoknak, akik részt vettek
az árvízvédelmi munkálatokban.
A település polgárai – a polgár-
mester szerint – ismét bebizo-
nyították, hogy mûködik az em-

beri szolidaritás, hogy a közös-
ség képes összefogni a bajban, s
a polgárok együtt, egymást se-
gítve leküzdeni a leküzdhetet-
lennek látszó akadályokat. Ki-
emelkedõ árvízvédelmi munká-
jáért emlékéremben részesült:
Tóth Barnabás, Juhos István,
Nagy Pál, Ifj. Gusztos Gábor,
Juhász Attila, Kruzslicz Gábor,
Kóré Ferenc, Ifj. Németh István,
Csiki István, Csiki Gábor,
Fartade Marius, a Piarista Szak-
középiskola, a Mezõgazdasági és
Erdészeti Szakközépiskola, a Pa-
taki István és Híradási Iskola, a
Piramis Kft. s a 15. Kamion Kft.  

A megemlékezés hivatalos ré-

szét követõen kulturális progra-
mok zárták a Szent István napot.
A folklór összeállítás a magyar
kultúra legmélyebb, legõsibb
szálait, a több százéves tradíció-

kat elevenítette meg, míg az iro-
dalmi és zenei repertoárból min-
den vendég kedvére válogatha-
tott. A nap folyamán színpadra
lépett a Röcögõ Néptánccsoport,
a Drums ütõsegyüttes, Nagy Ed-
mond, valamint a Scarabeus. Tó-
ni Bábszínházában a Rózsa Sán-
dor, a betyárok Jancsija c. dara-
bot láthatták a résztvevõk, míg a
Dézsi Yvett Tánciskola és a CIT-
CAR Egyesület gödi Akrobatikus
Rock And Roll Szakosztálya a
modern táncmûvészet különbö-
zõ mûfajaiból mutatott be egy
csokorra valót.  

MACZKAY ZSAKLIN

Kötelességünk ápolni a Szent István-i örökséget

A kiemelkedõ árvízvédelmi munkájáért 11 személy, 5 gazdasági társaság 
és intézmény vehetett át elismerõ emlékérmet a város polgármesterétõl
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Ígéretünkhöz híven a Gödi Al-
manach 2006. évi kötetének kéz-
iratát ez év májusában adtuk át
nyomdai elõkészítés részére. A
megrendelés elhúzódása miatt és
mivel az 1956-os Forradalom je-
gyében készült, a könyv bemuta-
tása az Október 23-i ünnepségek
keretében történik.

Hasonlóan az eddigi megjelen-
tetett Almanachokhoz, ez a kötet
is figyelemreméltó témákat, fel-
dolgozó cikkeket tartalmaz.

Az elsõ cikkek Alsógöd és
Felsõgöd évfordulós eseményei-
nek egy-egy epizódját elevenítik
fel. Sajnos a helyi események
részletesebb visszaemlékezésére
nagyon kevés forrást találtunk.
Míg az ország számos helyén
igyekeztek összegyûjteni a helyi
forradalmi események történése-
it, emlékeit nálunk evvel kapcso-
latban semmi hajlandóságot nem
tapasztaltunk.

Egyedül a felsõgödi Forradal-
mi Tanács vezetõjének leszárma-
zottja osztja meg velünk az itteni
eseményeket, felbecsülhetetlen
értékû korabeli amatõr fényké-
pek közreadásával és a család
kálváriájának bemutatásával. A
korabeli hétköznapi életbe te-
kinthetünk be egy akkori diák-
lány naplójából.

A Mayerffy családról muta-
tunk be néhány eredeti doku-
mentumot, részletes képet ka-
punk a családfájukról, ma is
meglévõ tárgyi emlékekrõl, sõt
valószínûsíthetõen  a Mayerffy-
kúria helyét is azonosíthatjuk.

Elõkerült Montléárt Móricz
herceg eredeti bérleti szerzõdé-
se, ebbõl most már legalább

megtudtuk pontos nevét, bár ki-
léte továbbra is homályban ma-
radt.

Régi adóságunk törlesztése-
ként idézzük fel lovag Floch
Alfréd és édesapjának életútját
és a környék arculatában megha-
tározó szerepét.

Az egyes cikkek tovább bõví-
tik múltbeli ismereteinket, fel-
idézik  a múltszázad elejének
helyi emlékeit és a második vi-
lágháború okozta szenvedéseket
és az azt követõ könnyûnek nem
mondható éveket.

Reméljük az elõzõ kötetekhez
hasonló érdeklõdést váltunk ki
mind a kedves gödiek, és orszá-
gunkban élõ és külföldi elszár-
mazottak, érdeklõdõk körében.

A SZERKESZTÕ-
BIZOTTSÁG

NEVÉBEN

LÁNG JÓZSEF

Gödi Almanach 2006
Bemutató az október 23-ai ünnepség keretében
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Velünk ünnepeltek a Marignane-iak
A hagyományoknak megfelelõen

augusztus 16. és 23. között a francia
testvérvárosból, Marignane-ból egy ki-
lenc fõbõl álló delegáció érkezett, hogy
részt vegyen kulturális rendezvénye-
ken, Göd Szent István-napi ünnepsé-
gén, szakmai konferenciákon és egyéb
programokon. A delegációt a
Marignane polgármestere, Daniel
Simonpieri úr vezette, de a tagok közt
szerepelt – többek közt – Georges Pons
alpolgármester úr és a fõépítész-vállal-
kozó. 

A Marignane-nal való testvérvárosi
kapcsolat régi múltra tekint: 2007 nya-
rán ünnepli fennállásának egy évtize-
des jubileumát. A kerek évforduló em-
lékét a tervek szerint megõrzi majd egy
közös szimbolikus fa-ültetés. 

A francia vendégek látogatásáról,
valamint a közeljövõ közös elképzelé-
seirõl a Gödi Körképnek Kruzslicz Ist-
ván, az Önkormányzat menedzser-ta-
nácsnoka mesélt, aki immár negyedik
alkalommal kalauzolta magyarországi
látogatásai során a francia delegációt,
illetve szervezte meg – néhány munka-
társa segítségével – a programokat. 

Milyen programsort állítottak öszsze
az idén?

Az érkezést követõ vendégeinket el-
szállásoltuk a Csapatpihenõben, majd
rövid pihenõ után itt tartózkodásuk a
tiszteletükre adott fogadással vette kez-
detét. A fogadáson Sándor István Göd
város polgármestere köszöntötte a hoz-
zánk látogató vendégeket. 

A testvérvárosi kapcsolat lehetõsé-
get nyújt arra, hogy ízelítõt kapjunk

egymás kultúrájából, hagyományaiból
és szokásaiból. A hozzánk látogató
francia gyerekeknek, illetve a delegá-
ció tagjainak ezért évrõl-évre igyek-
szünk olyan programokat összeállítani,
melyeken keresztül megismerhetik ha-
zánk turisztikai és történelmi szem-
pontból kiemelten fontos helyszíneit.

Tapasztalatom szerint ez fordítva is
ugyanígy mûködik. Ezúttal Budapest-
re, Pannonhalmára, Pécsre és természe-
tesen – kihagyhatatlanul – a Balatonra
szerveztünk kirándulást. A kikapcsoló-
dás, szórakozás mellett persze elõkelõ
szerephez jutnak ilyenkor a szakmai ta-
nácskozások is.

Milyen témákat, területeket öleltek
fel ezúttal a konferenciák? 

Mindenekelõtt gazdasági és kulturá-
lis kérdéseket érintettünk az idén. A ta-
nácskozás célja a tapasztalatszerzés, a
külföldön bevált gyakorlatok és mód-
szerek megismerése, mely esetenként
„átvételre” is lehetõséget teremt. Gaz-
dasági szempontból a megbeszélések
egyik legfõbb hozadéka egy közeljövõ-

ben, városunkban kivitelezésre kerülõ,
francia befektetés egyeztetése volt. Mi-
vel a terv még képlékeny, úgy gondo-
lom, nem volna szerencsés, ha elõrebo-
csátanánk az üzem profilját vagy a vál-
lalkozás egyéb részleteit. Elöljáróban
talán csak annyit, hogy a francia vállal-
kozó igen eltökéltnek tûnik, már ami a
gödi üzem létrehozását illeti. Kulturális
téren a miénktõl jelentõsen eltérõ okta-

tás-ügyrõl szereztünk bõvebb informá-
ciót. Nagy örömmel értesültünk példá-
ul arról, hogy egy kinti általános iskolá-
ban beindult a magyar nyelv oktatás.
Szintén szóba került egy késõbbi idõ-
pontra tervezett, távlati elképzelés,
mely tovább erõsíthetné a két város kö-
zött kialakult baráti szálakat. A terv egy
Marignane-ban létrehozott Magyar
Ház, illetve egy Gödön felépítendõ
Francia Ház. AFrancia, valamint a Ma-
gyar Ház egy-egy szállodát jelent, mely
megkönnyítené a két város polgárai-
nak, hogy Franciaországba, illetve ha-
zánkba látogassanak. A szálláshelyeket
ugyanis a polgárok minimális összegért
vehetnék igénybe, csökkentve ezáltal a
kint tartózkodás költségeit. Afranciaor-
szági Magyar Ház üzemeltetését Göd
városa finanszírozná, míg az itteni
Francia Ház fenntartási költségeit
Marignane vállalja föl. De ez még a jö-
võ. 

Az önkormányzati delegáció elõtt
városunkban egy kisebb létszámú –
francia rendõrökbõl és biztonságtech-
nikai szakemberekbõl álló – csoport lá-
togatott, akiknek a helyi rendõrség
szervezett bemutatókat és szakmai
programokat. Eredetileg szintén mos-
tanra vártuk a francia gyerekeket, de a
gödi vakáció ezúttal – a kinti tüntetések
és áldatlan állapotok miatt – végül is el-
maradt. Reméljük, hogy jövõre bepó-
tolják a látogatást, hiszen a csere-üdül-
tetés mindig nagy élményt jelent úgy a
francia, mint a mi gyerekeinknek is. 

MACZKAY ZSAKLIN

Eleinte csak a „bócsaiaknak”
nevezték õket az emberek, majd
a településrészt elnevezték
Bócsának. A földönfutóvá lett
családok az azelõtt létezett ura-
dalom hosszú cselédházaiba köl-
töztek be, majd késõbb saját há-
zakat építettek. A fõleg mezõ-
gazdaságból élõ, sík alföldi fa-
lucska után azonban nehéz volt
megszokni a dombokkal-he-
gyekkel tarkított tájat. Mára asz-
szimilálódtak, és gödinek mond-
ják magukat, de a szívükben
még mindig ott él az elhagyott
falu és környéke, a rokoni kap-
csolatok miatt állandó a mozgás
a két település között. 

A Bács-Kiskun megyei Bócsa
idén ünnepli fennállásának 100.
évfordulóját. Ez alkalomból a te-
lepülésen rendezvények soroza-
tával ünnepeltek. Az augusztus
20-ai ünnepségekre a Kecskemét
melletti település polgármestere
és két képviselõtársa személye-
sen invitálta Sándor Istvánt, Göd
polgármesterét, aki természete-
sen örömmel fogadta el a meghí-
vást. 

A polgármester úr a - szintén
meghívott – 10-14 helyi bócsai

számára egy autóbuszt bocsátott
rendelkezésre, így õk is jelen le-
hettek a baráti találkozón, ahol
nagyon jól érezték magukat.

Bócsa szép ünnepi mûsort ál-
lított össze. Sándor István részt
vett a reggeli ünnepi szentmisén,
amelyet a település szülötte, a
nemzetközi hírû hitoktató
Tarjáni professzor úr celebrált.
Az 1900 lelket számláló Bács-
Kiskun megyei faluból számos
jó képességû ember indult el
meghódítani a világot, akik mind
otthon ünnepelték e jeles évfor-
dulót. A vendégszeretõ bócsaiak
a tenyerükön hordozták a gödi
bócsaiakat. A polgármester úr-
nak és a gödi küldöttség tagjai-
nak õszinte szavakkal köszönték
meg a mai Bócsa elöljárói, hogy
a múlt század derekán a gödiek
befogadták a „a földönfutóvá”
lett elszármazottjaikat.

A két Bócsán élõ családok ro-
koni kapcsolatait a jubileumi ün-
nep alkalmából városi szintû ba-
ráti szállakká fonták. 

Göd városa a jövõben is ápol-
ni szándékozik e kedves kapcso-
latot.

CSERKUTI ÁGNES

Együtt ünnepelték a szülõföld 100 éves születésnapját

Bócsa felkereste Bócsát
Vendégségben az Alföldön

Elõzõ számunkban Bócsa keresi Bócsát címmel már szó esett
Göd-Újteleprõl, azaz ahogyan még ma is mindenki nevezi:
Bócsáról. Jobb körülmények után kutatva talált rá és telepedett
le Gödnek e mezõgazdasági területtel övezett részére az a 30-35
Bács-Kiskun megyei bócsai család, akik alapvetõ megélhetési
forrásukat, földjeiket voltak kénytelenek hátrahagyni 1942-ben
a faluban készülõ repülõtér építése miatt.

Bócsa legnagyobb rendezvénye az október eleji szüreti ünnep

Gödi önkormányzati vezetõk a francia testvérvárosi küldöttség tiszteletére 
adott fogadáson köszöntik a delegáció tagjait és Daniel Simonpieri polgármester urat



4KITÜNTETÉS - KÖSZÖNTÉS

Ország Tibort az akkor Nógrád
községben szolgálatot teljesítõ, kato-
likus egyházközség plébánosát 11
évvel ezelõtt a püspök azzal a megbí-
zással kereste meg, hogy építse újjá a
romokban heverõ alsógödi templo-
mot. Az eltelt egy évtized során azon-
ban Ország Tibor esperesnek - az ere-
deti püspöki megbízatás mellett –
más, nagyszabású feladatokat is sike-
rült megvalósítania…

A lelki gondozás mellett tevéke-
nyen részt vesz a város közösségi éle-
tének megszervezésében, de az õ ne-
véhez fûzõdik a Búzaszem Általános
Iskola létrehozása is. Sokrétû, áldo-
zatkész szolgálatát Göd Város Ön-
kormányzata ez év nyarán díszpolgá-
ri cím adományozásával köszönte
meg. 

- Meséljen a Gödön töltött idõrõl.
Hogy sikerült teljesíteni a püspöki fel-
adatot?

- Valódi, összetartó közösséget ta-
láltam Gödön, mely boldogan fogad-
ta az alsógödi templom újjáépítésé-
nek ötletét, s lelkesen vállalta fel az
azzal járó feladatokat. Sokat jelentett
számomra a várostól és az egyház-
községtõl kapott támogatás - azt hi-
szem – nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy ebben a Duna-parti városban
rövid idõ leforgása alatt, otthon érez-
tem magam. Másrészrõl alapvetõ
meggyõzõdésem, hogy a nagy ered-
mények mögött mindig egy összetar-
tó közösség munkája áll, és sohasem
egyetlen emberé. Ráadásul a közös
munka, a közös ügy még inkább ösz-
szekovácsolja az embereket, meg-
erõsíti a kapcsolatokat. Az egyház-

község összefogásának köszönhetõ-
en a templom csakhamar elkészült, s
a városrész meghatározó színfoltja-
ként tíz évvel ezelõtt felszentelésre
került. Nem sokkal az átadás után
újabb, nagyszabású ötletünk szüle-
tett: egy új harangtorony elkészítésé-

nek ötlete. Újabb adománygyûjtés és
sok-sok munka után megvalósult az
elképzelés: 1998 augusztusában már
az új harang hívta misére az alsógödi
embereket. A munkálatokat végül a

2002-ben befejezett plébánia és kö-
zösségi ház felépítése zárta le.

- Ezt követte a Búzaszem Általános
Iskola…

- Aközösségi ház átadását követõ-
en néhány szülõ azzal a javaslat-
tal/kéréssel állt elõ, hogy hozzunk lét-
re a városban egy keresztény szelle-
miségû, nemzeti hagyományokon
nyugvó általános iskolát, melynek
kis létszámú osztályai garantálják a
családias hangulatot. Annak ellenére,
hogy ekkor még nem láttam tisztán a
gyakorlati megvalósítás lehetõségeit,
örömmel karoltam fel a kezdemé-
nyezést. Elsõ körben a közösségi
házban tudtuk beindítani az iskolát,
de az önkormányzat hamarosan bér-
be adott egy Duna-parti területet,
majd a Huzella Tivadar Általános Is-
kola – a saját intézmény felépítéséig
– rendelkezésünkre bocsátott két osz-
tálytermet, ahol addig is zavartalanul
folyhat az oktatás. Még sok munka
áll elõttünk, de az iskola létrehozása,
és teljes körû mûködtetése legdédel-
getettebb álmaim közé tartozik. Afel-
növekvõ generációk lelki vezetését
ugyanis a legnemesebbnek tartom
valamennyi feladat közül. Hiszen a
gyerekek a jövõ letéteményesei, akik
a világot egyszer szebbé, értékesebbé
tehetik. Úgy látom, hogy napjaink-
ban egyre többen érzékelik, hogy ki-
csúszik a lábuk alól a talaj, és nem ta-
lálják a kapaszkodókat, a biztos pon-
tokat. Márpedig biztos pontok nélkül
talajvesztetté válunk, s életünknek - a
mindennapi rohanás, és a fogyasztói
társadalom által ránk kényszerített
mókuskerék közepette - nem tudjuk

meghatározni a magasabb rendû, raj-
tunk túlmutató céljait. Ez a helyzet
különösen veszélyes a képlékeny
személyiségû fiataloknál, akik mint-
egy visszatükrözik a külvilágból
szerzett benyomásokat. Sok fiatal,
különösen, akiknél hiányzik a biztos
hátteret nyújtó család, külsõ, köny-
nyen megszerezhetõ pótlékokban ke-
res feloldódást (az alkoholban, a ká-
bítószerben), de hamarosan rádöb-
ben, hogy ezek valódi boldogságot
nem jelentenek neki. Külön öröm, ha
egy-egy ilyen „kitérõt tett fiatal” vé-
gül rátalál a hitre és arra a menedék-
re, amit az egyház nyújthat neki.
Ezért tartom fontosnak, hogy a meg-
felelõ lelki nevelés már gyerekkor-
ban kirajzolja a támpontokat, s ké-
sõbb ezeknek a kis embereknek már
ne kelljen délibábok után kapkodni-
uk. Hiszem, hogy a Búzaszem Álta-
lános Iskola sokat tehet mindezért.   

- Mivel tölti legszívesebben – gon-
dolom csekély – szabadidejét?

- A természet közelsége, a növé-
nyek és a víz látványa új erõt ad egy-
egy fárasztóbb nap után. Az olvasás
szintén régi, kedves foglalatosságaim
közé tartozik, noha - meg kell valla-
nom, - sohasem tudok rá kellõ idõt
fordítani. De ezt nem érzem áldozat-
nak vagy lemondásnak, hiszen meg-
adatott, hogy azzal töltsem a minden-
napokat, amire valaha feltettem az
életem. A mi életünkben pedig a
munka és a szabadidõ nem különül el
élesen, „szolgálatunk huszonnégy
órás” küldetés.   

MACZKAY ZSAKLIN

Lelket, templomot, iskolát építõ esperes
Az önkormányzat díszpolgári címmel tüntette ki Ország Tibort
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85. születésnapján köszöntötte Szommer Józse-
fet dr. László Domokos, Göd Önkormányzat Kép-
viselõtestülete közmûvelõdési bizottságának elnö-

ke és Hamarné
Kismartoni Adri-
enn, a Polgármes-
teri Hivatal kultu-
rális fõtanácsosa.
Az eseményre a
Felvidékiek Bará-
ti Köre szezonnyi-
tó összejövetelén
került sor, abban a
baráti társaság-
ban, melynek elõ-
zõ találkozóján
éppen az ünnepelt
volt a vendég, s

melynek vezetõje, Lengyel Erzsébet is szerepet
vállalt a köszöntés megszervezésében. 

Abizottsági elnök maga is erdélyi lévén földije-
ként szólt Szommer Józsefhez, akinek a hivatal és
a baráti kör ajándékot is átnyújtott.

KÉ

Köszöntés A gödi 

Nyelv és Tehetség 
Iskolai Alapítvány
(adószám:19179849-1-13, székhelye:

2131 Göd, Petõfi Sándor u. 48.) 2005 évi
eredményét az alábbiakban teszi közzé:

Bevételek:
Közhasznú célú mûködésre kapott támo-

gatások: 896 e Ft
Egyéb bevételek: 22 e Ft
Kiadások:
Ráfordításként érvényesíthetõ 
kiadások: 630 e Ft
Pénzügyi eredmény: 287 e Ft
Mérleg fõösszeg: 1156 e Ft
2005 évben alapítványunk  bevétele az

SZJA 1 %-ból 275.549 Ft. A bevételt mûkö-
dési költségekre használtuk fel. Minden
kedves támogatónknak köszönjük a hozzá-
járulását.

Védõnõt 
keres a 

Településellátó
Szervezet.

Jelentkezés: 
szakmai 

önéletrajz 
és a

végzettséget 
igazoló oklevél
benyújtásával.

Cím: 2132 
Göd, Duna u. 5.
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Szeptember 3-án, vasárnap az
alsógödi  katolikus templomban
tartotta tanévnyitóját a Kolping
Általános iskola. A két éve indult
egyházi intézménybe az új elsõ
osztályosok belépésével már 45 ta-
nuló jár. A gyermekek mindegyike
tanul zenét is, hiszen – egyelõre
egy másik iskola tagintézménye-
ként – mûvészeti iskolát is szer-
veztek az iskolát alapító szülõk.

HORVÁTH SZILÁRD

Tanévnyitó a Kolping iskolában
Új mûvészeti iskola Gödön

Mintegy 780 kisdiák kezdte
meg 32 tanulócsoportban a tan-
évet a Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményben. A tanévnyitón
Lukács Istvánné igazgató üdvö-
zölte a megjelent gyerekeket és
felnõtteket, s külön köszöntötte
Sándor István polgármestert, or-
szággyûlési képviselõt.

Az igazgatónõ elõször azoknak

a tanulóknak gratulált, akik az
„Égig érõ templom” címû alkotó-
mûvészeti országos pályázaton
eredményesen szerepeltek: Szõke
Péter kerámia kategóriában orszá-
gos II., Etzler Emese III. helyezést
ért el, Bereczki Zsófia pedig az
egyéb kategóriában különdíjat.

- Szeptember elsején az újra-
kezdést is ünnepeljük, mindenki
új lehetõséget kap arra, hogy bizo-
nyítsa, mire is képes – mondta
Lukács Istvánné, és az elsõsöknek
arról mesélt, hogy milyen csodála-
tos, ha mindenki ismeri a maga tu-
dományát.

Az intézmény vezetõje beszá-
molt a változásokról is: sikerült a
kastélyépületet kifesteni, vizes
blokkját felújítani, a kistermet új-

jávarázsolni és a balesetveszélyes
feljárati lépcsõt újrabetonozni. A
Forfa épület vizes blokkjának fel-
újítása jelenleg folyik, de a köz-
ponti épületben már megtörtént
hat tanterem festése, három padló-
burkolatának cseréje, egy tante-
rem világítását korszerûsítették,
kettõnél tanterem lábazatot hozták
rendbe. Szólt arról is, hogy egy
cég beruházása révén, tizenhét fõs

nyelvi labort sikerült kialakítani,
amelyet két óráig az iskola tanulói
használhatnak, s ez óriási lehetõ-
ség a diákok és a tanárok számára
is. Felújították a technika tanter-
met is, korszerû berendezések áll-
nak a diákok rendelkezésére. Két
tanteremben új táblákat szereltek
fel.

A város polgármestere, Sándor
István országgyûlési képviselõ, ez
alkalommal is megerõsítette, min-
den segítséget megad ahhoz, hogy
a gödi gyerekek a lehetõ legjobb
körülmények között tanulhassa-
nak.

V. I.
(Másodközlés: megjelent a

Dunakanyar Régió 
2006. 18. lapszámában.)

Tanévnyitó 
a Németh László iskolában

Nyelvi laborral, 
új eszközökkel gyarapodott az intézmény

„A tavalyi év végén három osz-
tályt búcsúztattunk el, idén négy elsõ
osztályt kellett indítanunk, mert két
tanuló híján 100 elsõs jelentkezett.
Tavalyi évhez képest 50-nel több, ke-
reken 650 tanuló kezdte meg az
évet.” – meséli Horváth Ferenc igaz-
gató úr. Így az idei tanévben a

Huzella Tivadar Általános Iskolában
- szemben az ország sok iskolájával -
nõtt a tanulólétszám, a csoportlét-
szám és nõtt a kínálat is. Az idei év-
ben elõször - az egyébként évek óta
folyó emelt szintû angol oktatás, két-
tannyelvû magyar-angol oktatás és

emelt szintû matematika és testneve-
lés oktatás mellett - elindították az el-
sõ osztály fél csoportjában (17 fõvel)
az emelt szintû – heti 5 órás - német
oktatást, amelyet egészen a 8.-osztá-
lyig terveznek végigvinni. 

Múlt évhez képest változás, hogy

az Életforrás Alapítvány megszüntet-
te a mûködését; helyét a pedagógu-
sokból álló, 5 fõs kuratóriummal
megalakult Pro Futuro elnevezésû
Alapítvány vette át a szülõk igényei-
hez, elvárásaihoz igazodva. Tovább
mûködik a Nyelv és Tehetség Alapít-
vány.

Több nagy beruházás is megvaló-
sult a szeptembertõl szeptemberig
tartó idõszakban. Az egyik ilyen a fû-
tés korszerûsítése. Nagy öröm, hogy
a múlt októberben megkezdõdött, és
idén szeptemberre befejezõdött a ta-
lajban futó, szivárgó csövek kicseré-
lése.

Egy másik nagy beruházás, a
többfunkciós kinti betonpálya építése
szintén a múlt szeptemberben kezdõ-
dött, magánszemélyek, cégek, alapít-
ványok és az önkormányzat pénzé-
bõl megvalósítva. A nyáron került
helyére a labdafogó háló. 

Sikerült az egyik 16 gépes tante-
remben kicserélni a számítógépeket
az állami normatívából, emellett sok

terem került berendezésre. 
A számtalan apróbb beszerzést

nem említve a szeptembertõl szep-
temberig tartó idõszak fejlesztései te-
hát igen komoly összeget: 23 millió
forintot tesznek ki.

CSERKUTI ÁGNES

Bõvült a Huzella kínálata
Ez évtõl emelt szintû német oktatás is

Vecserka Józsefné aranydiplomás pedagógust
köszönti Sándor István polgármester

A minap Sándor István polgármes-
ter kedves házi ünnepség keretében
méltatta a városban élõ gyémánt- és
aranydiplomás pedagógusok több em-
beröltõn átívelõ oktató-nevelõ munká-
ját. Aszeretet és a megbecsülés hangján
szólt pedagógusainkról, akik példamu-
tató tudással és alázattal tanították évti-
zedeken át a tanuló ifjúság ezreit. 

A polgármester úr a város három
gyémántdiplomásának - Kása Lajosné,
Szabó Jenõné mellett az elhunyt Stiebel
Lászlóné -  méltatása után a Városhá-
zán személyesen köszöntötte Vecserka
Józsefné aranydiplomás pedagógust.

VTSI

Gyémánt-és aranydiplomások köszöntése
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- A Gödi Körkép szerkesztõségének
felkérésére az elmúlt négy esztendõ ön-
kormányzati munkáját értékelték a képvi-
selõ-testületben helyet foglaló frakciók.
Polgármester úr!  Olvasta az értékelése-
ket? 

- Igen. Sajnálom, hogy az értékelések
minden szakmaiságot nélkülöztek. Indu-
latokról, vágyakról szólt, s arról; hogyan
szorítsák ki a szocialistákat a város irányí-
tásából. Én értem az õ politikai törekvé-
süket, de ez nem viszi elõre az ügyet!
Meggyõzõdésem, hogy a személyeske-
dõ, öncélú pártpolitikai kinyilatkoztatá-
sok helyett a tárgyszerû, szakmai érvek és
megoldási javaslatok szolgálják a város
fejlõdését. Éppen ezért - felelõsen gon-
dolkodó polgármesterként -, kizárólag az
elmúlt négy esztendõ tényének tükrében
kívánom értékelni, elemezni az önkor-
mányzat tevékenységét.

- Milyen hatással volt munkájukra az
a tény, hogy a választáskor elnyert több-
ségük aránylag hamar elsorvadt?  

- A képviselõtestület úgy kezdte el a
munkát, hogy az egyik körzetnek - a vá-
lasztási patthelyzet miatt - nem volt meg-
választott képviselõje. Az idõközi vá-
lasztásig a szocialista frakciónak  egy fõs
többsége volt a testületben. Ebben az
idõszakban az eltervezett beruházások, a
választási programok végrehajtásának
megalapozásán, elõkészítésén dolgoz-
tunk. A idõközi választás után azonban
kiegyenlítõdtek az „erõviszonyok”. Sok-
kal nehezebben születtek a döntések,
érezhetõen benne volt a levegõben:
„Nem szavazzuk meg a szocialistáknak,

hogy ne tudjanak eredményt felmutatni”.
De hitelesség kedvéért hozzá kell tenni,
hogy a jobboldalon is voltak képviselõk,
akik a város mûködését és azt tartották
szem elõtt, amiért megválasztották õket.
Ha úgy érezték, hogy nem szocialista
praktika, akkor még megszavazták, ám
ha az õ politikai céljaikkal ütközött, ak-
kor nem szavazták meg az elõterjesztést.
Mûködött a város, de lelassult a fejlõdés
üteme.

- Ez nagyon kemény kijelentés! Véle-
ményét példával is alá tudja támasztani? 

- Természetesen. Aváros éves költség-
vetésének - amely az intézmények mû-
ködtetéséhez szükséges anyagiakat bizto-
sítja – elfogadását is igen jelentõs huza-
vona jellemezte. Ezt érzékeltük a terve-
zett fejlesztések, beruházások elõkészíté-
se során is. Ez az ellenszegülés akadá-
lyozta meg a városközpont kialakítását.
Csak nagy késedelemmel, és hiányosan
fogadta el a város településszerkezeti ter-
vét a képviselõ-testület. Nem indulhatott
be a 2/A túloldalán a tervezett ipari vagy
rekreációs területek kialakítása. Emiatt
nem kezdõdhettek meg azok a beruházá-
sok, melyek hosszú távon bevételeket
hoznának Gödnek. Nem tudtunk egyes-
ségre jutni a strand fejlesztésének kérdé-
sében sem. S még számos példát tudnék
említeni, melyek sajnos nem valósultak
meg. Annál is inkább, mivel kétéves po-
litikai patthelyzet után - a szocialista frak-
cióból az egyik képviselõ kiválásával – a
jobboldal került többségbe. A politikai
„átrendezõdés” után kisebbségbe kerül-
tünk, kisebbségben irányítottam két éven
keresztül a várost. Már ez a tény önmagá-
ban is cáfolja azt a politikai kijelentést,
hogy a képviselõ-testület döntéseiben, a
város irányításában kizárólag az én akara-
tom érvényesült. A példák mást mutat-
nak. Azt nem vitatom, hogy erõs egyéni-
ség vagyok, ami jó a városnak, azért har-
colok,  küzdök. 

Két éve kisebbségben 
irányítom a várost

- Nem tartja túl sommás véleménynek
azt, amikor arról beszél, hogy a többség-
ben lévõ jobboldal politikai céljai miatt
nem támogatta az ön által említett dönté-
sek meghozatalát? A támogatás nem
azért maradt el, mert szakmailag nem
volt megalapozott, kimunkált a javaslat,
vagy talán ön túlzottan is markáns állás-

pontra helyezkedett egy-egy elõterjesztés,
fejlesztési elképzelés kapcsán? 

- Ha megengedi, szeretném az olvasók
figyelmébe idézni, hogy a 2002-es vá-
lasztási kampányban egyedül nekünk,
szocialistáknak volt az egész városra ki-
terjedõ hosszú távú fejlesztési progra-
munk. Méghozzá tételes felsorolásban,
amibõl ma is ellenõrizhetõ, hogy négy év
alatt fejlõdött-e vagy sem a város. Átala-
kítottuk az adórendszert, megszüntettünk
három adónemet, s bevezettük a kommu-
nálisadót, amely városi szinten is adó-
csökkentést eredményezett. A rászoru-
lóknak adókedvezményt nyújtunk. 

Adókedvezmények, 
szociális juttatások

Gödön nagyon sok nyugdíjas él, támo-
gatásukra bevezettük a Göd kártya-t,
amely ingyenes belépést biztosít a termál-
fürdõbe, s díjmentes utazást a helyi autó-
buszjáraton. A gyermekélelmezést nyújtó
intézményekben nem emeltük a térítési
díjakat. Ingyen adtunk iskola tejet, beisko-
lázási segéllyel támogattuk a családokat.
Módosítottuk a temetési, lakásfenntartási,

fûtési, és egyéb segélykereteket. Sokan
emlékeznek rá, hogy 2002-ben Göd a
környezõ településekhez képest 10 éves
hátrányban volt. Mindenhol teljes volt a
csatornahálózat, nálunk viszont hiányzott
még 44 kilométer. Avárosban 65 kilomé-
ter volt a földes út hossza. Persze azon le-
het vitatkozgatni, hogy nem így, nem úgy
kell csinálni, s ezt éppen azok tették, akik

korábban az önkormányzat vezetõi vol-
tak. Akkor miért nem cselekedtek? Én
meg azt mondtam, oldjuk meg, számol-
juk fel ezt az áldatlan állapotot. A21. szá-
zadban nem járhatunk pocsolyában, a für-
dõszoba vizét nem engedhetjük a kertbe.
Örülök, hogy lakosság felismerte és elfo-
gadta, csak az õ hozzájárulásával tudjuk
rövid idõn belül megoldani közös gondja-
inkat. Csak a legnagyobb köszönet és tisz-
telet hangján szólhatok együttmûködé-
sükrõl, anyagi hozzájárulásokról, akik lo-
kálpatriotizmusból példát mutattak azok-
nak is, akik ellenezték az útépítést. A la-
kossággal öszszefogva jelentõs beruházá-
sokat hajtottunk végre. Megépült 44 kilo-
méter csatorna, melynek 1,9 milliárdos
költségéhez 900 millió vissza nem téríten-
dõ állami támogatást nyertünk. A földes
utakból 32 kilométert aszfaltoztunk le.
Emellett felépült az új sportcsarnok, új
épületet kapott a rendõrség és az okmány-
iroda, két tantermet építettünk, felújítottuk
a Kastély óvodát. Ezeket az eredménye-
ket a többségben lévõ „ellenzékkel”
együtt értük el. De én ma is vallom, hogy
jóval sikeresebb négy évet zárhatnánk, ha
a politikai praktikák helyett a szakmai

együttmûködésre helyezték volna a hang-
súlyt, ha támogatták volna a dinamiku-
sabb fejlõdést. 

- Ennyire egyértelmûek a határvona-
lak?

- Természetesen a kép ennél árnyal-
tabb, hiszen a városvédõk szinte egyetlen
jelentõs elõterjesztést nem szavaztak
meg. Õk nem akartak bölcsõdét, sport-

Mérlegen az elmúlt négy esztendõ
Ciklusértékelõ interjú Sándor István polgármesterrel

Sándor István polgármester szerint Göd fejlõdésében a legeredményesebb négyéves önkormányzati periódust zárva érkeznek el az október 1-jei választásokhoz. A
település infrastruktúra hálózata minden eddiginél nagyobb arányban fejlõdött. Befejezték a város szennyvíz-hálózatának kiépítését, lakossági összefogással 44 kilo-
méter csatorna készült, 32 kilométer aszfaltozott úttal csökkentették a földes utak hosszát. Új, korszerûen felszerelt épületben kapott elhelyezést az okmányiroda és a
rendõrség. A Balázsovits János Sportcsarnok építésével megoldották az iskolai testnevelés, a szabadidõsport és az NB II nõi kézilabdacsapat létesítmény gondjait. A
sportcsarnok építése 154 millió forintba került a városnak. Két tanteremmel bõvült az iskolai férõhely, 30 millió forintért felújították a Kastély óvodát, melynek költ-
ségeihez 20 millió forint vissza nem térítendõ állami támogatást nyert Göd. Apolgármester a város szempontjából jelentõs eredménynek tekinti, hogy az államtól sike-
rült önkormányzati kezelésbe átvenni a volt BM üdülõ mellett az egykori MHSZ oktatási központ épületét. Területet biztosítottak az épülõ Kolping iskolának. Hozzá-
fogtak a 60 férõhelyes bölcsõde építéséhez, melyhez 240 millió forint vissza nem térítendõ állami támogatást nyert Göd. Sándor István szerint a település büszke lehet
a három milliárdot meghaladó fejlesztésekre, melyhez 900 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertek pályázaton a csatornaépítéshez. Kudarccal felérõ el-
szalasztott lehetõségnek tartja, hogy a képviselõ-testület nem tudott döntést hozni a termálfürdõ fejlesztésében, a városközpont kialakításában, a Duna-part rendezé-
sében, s nem kezdhették el az új mûvelõdési ház építését. Akét éve kisebbségben kormányzó polgármester nem diktatórikus, hanem erõskezû vezetõnek tartja magát
– mondta az elmúlt négyéves ciklust értékelõ interjúnkban.

Sándor István polgármester

Új, modern épületben került elhelyezésre az Okmányiroda és a Rendõrõrs
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csarnokot, utat építeni, vagy ha akartak,
akkor újabb és újabb felvetéseikkel igye-
keztek „kievickélni” a döntés felelõssége
alól. Õszintén el kell mondani, hogy a Fi-
desz viszont sok kérdésben partner volt.
Noha kemény vitáink voltak, de ahol –
némi kiigazítással – programjaink érint-
keztek, azokat megszavazták. Hogy túl
markáns álláspontra helyezkedtem, hogy
határozottan képviselem a véleménye-

met? Akkor nézzük a tényeket. Két éve
kisebbségben vezetem a várost, miköz-
ben a többségben lévõ „ellenzék” sorai-
ban a három korábbi polgármester mel-
lett ott politizál a választáson induló két
polgármesterjelölt is. A választásokhoz
közeledvén azt hangoztatják, hogy a vá-
ros gondjaira õk tudják a megoldást.
Ezért és a szocialisták leváltása érdeké-
ben kötöttek választási szövetséget. Állí-
tásuk csupa ellentmondás, hiszen ezek a
kiváló szakpolitikusok – köztük Markó
József úr, az összefogás polgármesterje-
löltje, aki a nyolcvanas évek óta a város
legnagyobb gazdasági szervezetének, a
TESZ-nek az igazgatója –, a képviselõ-
testületben két éve többséget alkotó oldal
tagjai, vajon miért nem hozták meg a
napjainkban fennhangon hiányolt racio-
nális gazdasági és pénzügyi döntéseket.
Nem tudták, vagy nem akarták, mert a
politikusi cselekvést elnyomta az egyéni
egzisztencia féltése? 

Demokratikus döntéselõkészítés,
határozott végrehajtás

- Vagy, ahogy néhányan Önrõl állít-
ják: „Már-már diktatórikus határozott-
sággal” vezeti a képviselõ-testületet.

- Ez féligazság. Adöntések elõkészíté-
se során meghallgatom az érintettek véle-
ményét, hiszen a döntések kialakításában
helye van a demokráciának. Sõt az eltérõ
vélemények, javaslatok elõbbre vihetik
az ügyet. Ám a demokratikusan megho-
zott döntést a leghatározottabban végre-
hajtatom a többség, a város érdekében.
Persze ezt nevezhetik diktatórikus, erõs-
kezû vezetésnek is, de én ezt a „címként”
vállalom a közösségért. Ugyanis úgy
nem lehet vezetni, hogy hol a balról, hol
a jobbról „súgónak” adunk igazat. 

- Aképviselõtestület döntéseit elõkészítõ
szakbizottságok milyen munkát végeztek?

- Mindenekelõtt szeretném hangsú-
lyozni, hogy a képviselõk rendkívül fe-
gyelmezetten, komolyan vették esküvel
vállalt önkormányzati munkájukat. A
megjelenési arány egészen kiváló, 80-90
százalékos volt. Aképviselõtestület mun-
káját elõkészítõ szakbizottságok tevé-
kenységérõl alkotott kép igen sokszínû.

Volt egy-két bizottság, amelynek ülései
politikai összejövetelekhez, taggyûlések-
hez hasonlítottak, sok volt a „mellébeszé-
lés”, mint például a városfejlesztési bi-
zottságban. Sajnos a környezetvédelmi
bizottság elnöke nem tudta ellátni felada-
tát, ezért helyette környezetvédelmi ta-
nácsnok vette át a teendõket, át kellett ala-
kítani a struktúrát. A Jogi, Ügyrendi Bi-
zottság  sokszor olyan kérdéseket is napi-
rendre tûzött, melyek nem tartoznak ha-
táskörébe. A pénzügyi ellenõrzõ bizott-
ság, a sportbizottság és a népjóléti bizott-
ság jól mûködött, kizárólag szakmai kér-
désekre koncentráltak. Az oktatási bizott-
ság hullámzó teljesítményt nyújtott. 

- A kritikák megalapozottságát szemé-
lyes tapasztalatai támasztják alá? Véle-
ménye szakmai érvekre épül vagy politi-
kai döntésekre?  

-  Nagyon sok bizottsági ülésen vettem
részt. Véleményem megalapozott, szak-
mai tapasztalatokra épül. Nyilvánvaló,
hogy akinek munkáját szakmai észrevé-
telek érték, azt frakció társai politikailag
igyekeztek védeni. Én pedig következe-
tesen ragaszkodtam ahhoz, hogy min-
denki végezze el tisztességesen a munká-
ját. Az érzékelt negatívumok ellenére a
bizottságok ellátták feladatukat, vélemé-
nyezték a testület elé kerülõ anyagokat.

- Négy év tükrében hogyan ítéli meg, a
lakosságnak adott adókedvezmények és
szociális juttatások milyen hatással vol-
tak a város költségvetésére? Az ön politi-
kai riválisai nem egyszer a fejére „olvas-
ták”, hogy a választás után 280 millió fo-
rint plusszal vette át a kasszát, melyben
mára milliárdos adósság halmozódott fel. 

- Aki ilyet mond vagy ír, annak mate-
matikából gondjai vannak. Már többször
kimutattuk, a lakosságot tájékoztattuk ar-
ról, hogy 500 milliós hitellel vettem át a

hivatalt, melybõl két héten belül 200 mil-
liót ki kellett fizetni. Megoldottam. Ma is
azt mondom, amit akkor, számomra az
volt a fontos, hogy a város fejlõdjön. Már
pedig hitel nélkül nem lehet. S ezt tudják
azok is, akik korábban felvették, most pe-
dig emiatt támadnak. Amérték a fontos, s
a visszafizetés forrásának garantálása.
Göd a jó hitelezõk közé tartozik, mert le-
járt, kifizetetlen tartozásunk nincs. Szak-
mailag jól irányított a pénzügyi gazdálko-
dás, ami nem azt jelenti, hogy évközben -
, az adóbevételek közbeesõ idõszakában –
ne fordulnának elõ finanszírozási nehéz-
ségek. Sajnos ez országos jelenség. De ez
nem beruházásokat, nem a fejlesztéseket
érinti. A mûködési költségekben kell vis-
szafogottságot tanúsítanunk. Intézked-
nünk kell, különösen a TESZ-nek, hiszen
a város költségvetésébõl 1,6 milliárd fo-
rintot költ el. Markó József igazgató úr
maga is szóvá tette, hogy rendezni kell a
pénzügyi problémákat, a kifizetések üte-
mezését. Reméljük, hogy 20 éves igazga-
tói múlttal rendelkezik anynyi szakmai
felkészültséggel, hogy megoldja ezt a kér-
dést. Jómagam is gondolkodom azon,
hogy a TESZ-tõl elvonva, önelszámolóvá
kell átalakítani a strandot, a sportcsarnokot
és volt BM üdülõt. 

Dinamikus városfejlesztés, 
tiszteletreméltó 

lakossági hozzájárulás

- Ez már-már politikai hadüzenet pol-
gármesterjelölt társának…

- Én nem üzentem, õ üzent nekem. A
Gödi Körképben megtalálható a Fidesz
frakció értékelésében és pártjuk lapjában.
Pártpolitikusként õ is szorgalmazza a
pénzügyi helyzet rendezését, a racionális
gazdálkodást, a város pénzügyi helyzeté-
nek tisztázást. Egyetértek vele. Csak azt
nem értem, hogy aki 20 éve az önkor-

mányzat legnagyobb gazdasági szerveze-
tét irányítja, 8 éve önkormányzati képvi-
selõ, hogy nem látja át a város pénzügyi
helyzetét…

- A képviselõkhöz hasonlóan a pol-
gármester munkájáról is október 1-jén
állítják ki a bizonyítványt a választópol-
gárok. Véleménye szerint, ön milyen telje-
sítményt nyújtott?

- A polgármester munkáját nap, mint
nap „osztályozza” a lakosság, hiszen bár-

milyen hiányosságot, mulasztást, vagy
lassú intézkedést érzékel, akkor azonnal a
polgármesteren „veri el a port”. De azt hi-
szem, hogy ez így van rendjén! Az ön-
kontroll és a lakossági visszajelzések jól
segítik a polgármester munkáját, aki az
önkormányzat valamennyi intézményé-
nek zavartalan mûködtetésének súlyát
hordozza a vállán. Nos, ha ezen intézmé-
nyek munkájában valamilyen zavar ke-
letkezik, akkor mindenki azonnal a pol-
gármestert nevezi ki politikai felelõsnek.
Mindvégig igyekeztem munkámat úgy
végezni, hogy érdemben segítsem a város
zavartalan mûködését, fejlõdését. Az em-
lített fejlesztések mellett az új rendõrségi
elhelyezésen kívül elértem a megyei fõ-
kapitány úrnál, hogy tizennégy rendõrrel
bõvüljön a gödi õrs állománya. Erõsödött
a közbiztonság, hatékonyabb lett a bûn-
megelõzõ munka. Országgyûlési képvi-
selõként végzett lobby tevékenységem-
nek köszönhetõen jelentõs állami ingatla-
nokat sikerült a város tulajdonába, hasz-
nálatába venni. 

Az általános iskolákban biztosított a
magas színvonalú, minõségi oktatás fel-
tételrendszere, melynek eredményeként a
továbbtanuló diákok helytállnak a közép-
iskolákban. Pedagógusaink dicséretes
munkát végeznek, szép eredményeket ért
el a Németh László és a Huzella Tivadar
iskola. Apolgármester dolga, hogy a tan-
terem fûtve legyen, kicseréljék a fûtési
rendszert, a tanárok megkapják a fizeté-
süket. S még hosszasan sorolhatnám…
Persze, már hallom a szirén hangokat, de
hát ott vannak az igazgatók, a TESZ-
vezetõ, a rendõrparancsnok… Igen, de a
polgármester komplexen látja a feladato-
kat és megoldási lehetõségeket. Bízom
benne, hogy a gödiek többsége – függet-
lenül a pártszimpátiától – értékeli az el-
múlt négy esztendõben végzett munkát, a
városban elindított fejlesztéseket, a kultu-

rális, közösségi, és sportéletben bekövet-
kezett pozitív változásokat. Hogy milyen
jegy kerül a bizonyítványba? Tiszta lelki-
ismerettel, a becsülettel elvégzett munka
nyugalmával állok az emberek elé, akik-
nek ezúton is köszönöm, hogy segítették,
támogatták az önkormányzat elképzelé-
seit és terveit, Göd fejlõdését.

- Köszönöm az interjút. 

VETÉSI IMRE

A lakosság és az önkormányzat a sáros, földes út helyett az aszfaltozottra szavazott

Az önkormányzat 154 millió forintot költött az új sportcsarok építésére
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Folytatás az 1. oldalról.
Tájékoztatta a képviselõket,

hogy a képviselõ-testületi ülés
befejezéseként, a négy éves ön-
kormányzati ciklus értékelésé-
re, minden képviselõ - az esély
egyenlõség jegyében alfabeti-
kus sorrendben és azonos  idõ-
keretben – elmondhatja vélemé-
nyét. 

A testületi ülés kezdetén tizen-
három képviselõ volt jelen, akik
elsõként a Kolping iskoláról tár-
gyaltak. Mint Lenkei György
mondta; elvi álláspontjuk, hogy a
ciklus végén ne hozzanak nagy
horderejû kérdésekben döntést,
de ez alól kivétel a Kolping isko-
la, mivel három éve folyik az is-
kolaépítés engedélyeztetése. dr.
Horváth Viktor Gergõ is az isko-
laépítés mellett foglalt állást, csak
azt nem értette, hogy az elõter-
jesztés miért nem készült el ko-
rábban. Sándor István polgár-
mester -, aki nem csak lelkileg, de
anyagilag is támogatja az intéz-
mény létrejöttét – elmondta, hogy
az iskolaépítésnek több ellenzõje
is volt, akik feljelentéseikkel las-
sították az ügymenetet. Végül a
képviselõk egyhangú határozattal
megváltoztatták a településszer-
kezeti terv területfelhasználási
módját, és 5700 négyzetméter te-

rület oktatási célú besorolást ka-
pott, illetve rendeletet hoztak a te-
rület szabályozási tervérõl és he-
lyi építési szabályzatáról. 

A következõ téma a Temetõ-
tábla ütemezett belterületbe vo-
nása volt, amelyre 160 aláírással
nyújtottak be kérelmet. Dr. Lász-
ló Domokos javasolta a kérelem
támogatását, lehetõvé téve az
építkezést. Rábai Zita úgy vélte,
hogy ezzel párhuzamban az inf-
rastruktúra és az intézményi hát-
tér nem biztosított. Pinczehelyi
Tamás szerint az érintettek két
éve várják a kedvezõ döntést.
Sándor István közölte, hogy az
elõterjesztés már szerepelt a tes-
tület elõtt, és 160 család helyzeté-
rõl nem lehet politikai érzelmek
alapján dönteni. A hosszú vita
után, a képviselõ-testület 7 igen,
2 nem szavazattal, 4 tartózkodás-
sal az ütemezett belterületbe vo-
násról határozott, ám dr. Szinay
József jegyzõ szerint a döntéshez
rendeleti forma szükséges,
amelyhez a többséget nem kapták
meg.

A harmadik és negyedik pontot

zárt ülésen tárgyalta a testület,
megválasztották a Szavazatszám-
láló Bizottság tagjait, döntettek
az útépítéssel kapcsolatos felleb-
bezésekrõl. 

Majd az ötödik pontban az
adósságkezelési szolgáltatás be-
vezetése került napirendre. Az új
szolgáltatás a lakáscélú tartozás
(közüzemi díjtartozás) esetén
nyújthat támogatást az adósság-
csapdába esett családoknak. A
testület egyhangúlag elfogadta
azt a rendeletet, amelynek lénye-
ge, hogy adósságcsökkentési tá-
mogatást nyújthat az önkormány-
zat, az adósság mértékének 75%-
ára. A támogatás a kérelmezõ vál-
lalásától függõen egy összegben,
vagy havi részletekben nyújtható.
Az önkormányzat a támogatás
90%-át visszaigényelheti a köz-
ponti költségvetésbõl.

Hatodik napirendi pontként a
ciklus értékelésére nyílt lehetõ-
ség, amelyet minden képviselõ
megtehetett. A négy éves önkor-
mányzati ciklust lezáró testületi
ülés végén jelenlévõ 14 képviselõ
higgadt, kulturált stílusban érté-

kelte az elmúlt idõszakban vég-
zett munkát.

Utolsóként Sándor István pol-
gármester szólt a négy évrõl,
amely alatt az üzemeltetési fel-
adatokat megoldották, de a képvi-
selõ-testület munkájának követ-
kezetlensége miatt megszorítá-
sokra került sor, mert például, a
költségvetésben jóváhagyott in-
gatlanértékesítéseket a realizálás-
kor már elutasították. A ciklus
alatt 44 kilométer csatorna épült
és 1,9 milliárd forintért több mint
30 kilométer új utat építettek. Eb-
ben a fejlõdésben minden képvi-
selõ munkája benne van, bár kü-
lönbözõ mértékben. Ígérte, hogy
országgyûlési képviselõként to-
vábbi állami ingatlanok megszer-
zése érdekében fog lobbizni a vá-
ros javára. Bejelentette, hogy sza-
badságát nem tudta kivenni, an-
nak pénzbeni megváltását a
Kolping iskola építésére és azok-
nak a gyermekeknek a megsegí-
tésére ajánlja fel, akik az étkezési
térítési díjukat nem tudják megfi-
zetni. 

Befejezésül Sándor István
megköszönte a képviselõk mun-
káját, s kérte, hogy mindenki
menjen el választani október el-
sején. 

V. I.
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Elköszöntek a képviselõk
A rászorulók adósságcsökkentésérõl is döntött a testület

Jó ütemben halad az útépítés
Gödön, a város Képviselõ-testületének

döntése alapján 560 millió forintos útépítési
program megvalósításába kezdett a lakos-
sággal együttmûködve az Önkormányzat, az
egyéni körzeti képviselõk szervezésével és
koordinálásával. A program megvalósításá-

hoz 504 millió forint önkormányzati hitel
felvételét szavazták meg a városatyák. A la-
kossági hozzájárulás 56 millió forintot tesz
majd ki, de csak azoknak kell megfizetniük a
72 ezer forintos hozzájárulást, ahol az utcá-
ban élõ ingatlantulajdonosoknak minimum

67 százaléka aláírta az együttmûködési meg-
állapodást az önkormányzattal.

Noha errõl a kérdésrõl már több alkalom-
mal is kifejtettük véleményünket, de sajnos
még ennek ellenére is igen sok „téves”, ese-
tenként szándékosan elferdített  információ
kering a városban. Emiatt szeretnék néhány
kérdésre visszatérni.

Többen még a kezdettkor igyekeztek min-
den erõvel megakadályozni, hogy a projekt
megvalósuljon. Igazából egy kivétellel, a vá-
lasztott képviselõk mindegyike megbarátko-
zott azzal, hogy támogatni kell a szocialisták
kezdeményezését, és mondhatni teljes erõbe-
dobással azon voltak, hogy teljesüljön a terv.
A kivitelezés megkezdése után még voltak
megoldandó kérdések, de mint az ilyenkor
lenni szokott, fõleg egy ilyen nagy területen
végzett munkánál, helyszíni mûvezetéssel
oldottuk meg a különbözõ utcákban felmerü-
lõ feladatokat.  Igyekeztünk, és mondhatom,
hogy minden egyes lakossági bejelentést kü-
lön megvizsgáltunk és a lehetõségekhez ké-
pest megoldottuk a nehézségeket. A legtöbb
gondot az okozta, hogy a korábban (nem a
mi vezetésünk alatt) megépült csatorna háló-
zatban lévõ csatornaszemek nagyon magasra
lettek helyezve. Sok helyen pedig a telkek
egymáshoz viszonyított eltérõ magassága, il-
letve a lejtésviszonyok helyes kialakítása mi-
att, a útszinteket  meg kellett emelni.

Ahol nem találtuk megfelelõnek a kivite-
lezést, ott visszabonttattuk az elkészült mun-
kát, és megfelelõen elkészíttettük. Az ilyen
javítások költsége természetesen a kivitelezõ
számláját terhelik. Minden ellenkezõ híresz-

teléssel ellentétben a kivitelezéshez szüksé-
ges összeg egy külön zárolt pénzintézeti
számlán, teljes egészében megvan, és csak az
elkészült és a megbízott mûszaki ellenõr ál-
tal átvett munkálatok lesznek kifizetve.

A hozzájárulások kapcsán feltétlen el kell
mondanom, hogy a társasházak vonatkozásá-
ban igen nehezen, de sikerült többségében
elfogadtatnom a testülettel, hogy mivel kis
területen igen sokan laknak, csökkentsük a
lakásokra jutó hozzájárulás mértékét. Ezt ter-
mészetesen néhány listás képviselõ elutasí-
totta. Emiatt az összeg mértékében nem tud-
tunk döntést hozni (a rendelet alkotáshoz mi-
nõsített többség kell), de hogy ebben az eset-
ben új döntést kell hozni, azt sikerült elfo-
gadtatnom.

Összességében elmondható, hogy a mun-
kálatok jó ütemben haladnak és rövid idõn
belül be fejezi a kivitelezõ. Az elkészült uta-
kat az utcákban a lakosság nagy örömmel fo-
gadja, hiszen teljesen más képet fest környe-
zetünk, és jól látszik ez az öröm abban is,
hogy nagyon sokan a munkák befejése után,
azonnal csinosítják a köztes környezetet.
Bennünket, mint szervezõket jó érzéssel tölt
el ez a hozzáállást, hiszen az úgynevezett ön-
erõnek az volt az egyik lényeges eleme, hogy
mindenki magáénak érezze az új beruházást,
és ezt látjuk teljesülni. Ez így találkozik a
sokszor hangoztatott törekvésünkkel, hogy

EGYÜTT SIKERESEK LESZÜNK!

PINCZEHELYI TAMÁS

ALPOLGÁRMESTER
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Az Olajfa Mûvészház
októberi programja:

Artner Margit
képzõmûvész

kiállításának megnyitója
2006. október 4-én, szerdán

este 7 órakor

Sellei Zoltán
elõadómûvész

estje
A láthatatlan lobogó, irodalmi

összeállítás ‘56 emlékére
2006. október 19-én,

csütörtökön este 7 órakor
Belépõdíj 600 Ft

Tatjana Csagorova
festõmûvész

selyemfestményeinek kiállítása
2006. október 24-én, 
kedden este 7 órakor

A belépés 
a kiállításmegnyitókra

ingyenes!

Cím: Olajfa Mûvészház 2131
Göd, Pesti út 42/a

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-13.
Tel.:  06 27 531 370

e-levél: olajfa@vnet.hu
www.olajfamuveszhaz.hu

Mentál-fitness nõi klub
Mûvelõdési Házban szeptember 28-án 

és október 12-én kéthetente csütörtökönként
19-21 óráig

Babaruha Börze
Szeptember 30-án szombaton  9-13 óráig

Kerámia szakkör
Október 2-án hétfõn indul 
Vezeti: Véninger Margit

Gyerekeknek: minden hétfõn 16-18 óráig
Felnõtteknek minden hétfõn 18-20 óráig

Szombati Kézmûves Mûhelyek
Minden szombaton 10 órától

Bõrös foglalkozás, vezeti Mráz József
Rajz szakkör, vezeti: Rabie Judit

Tûzzománc foglalkozás, 
vezeti: Majoros Klára

Gyöngyfûzés, vezeti: Tóth Andrea
Lószõrékszer készítés,
vezeti: Németh Viktória

FELHÍVÁS
AFürge Ujjak szerkesztõsége Kötõs-horgo-
lós tanfolyamot hirdet az országban, mely-
nek együttmûködésére a Mûvelõdési Há-

zunk is jelentkezett.
Várjuk azon fiatalokat, gyerekeket és idõse-

ket egyaránt, akik szeretnének megtanulni
kötni vagy horgolni. A tanfolyam megfelelõ
létszám esetén indul, jelentkezni a Mûvelõ-
dési Házban lehet személyesen vagy telefo-
non. (2131. Göd, Pesti u. 72. 27/532-160) 

Selyemfestés
Várjuk azok érdeklõdését, akik szívesen

megismerkednének a selyemfestés 
technikájával.

Tanfolyamot vezeti: Oszetzky Szilvia

Hip-Hop tánc
Atáncórákon klipp-dance, jazz ill. hip-hop

alapú táncokat lehet tanulni akár kezdõ, akár
haladó szinten versenyzési lehetõséggel.

Szombatonként 9-11 óráig 
Vezeti: Horváth Zoltán

Dézsi Yvett Tánciskolája
Alsósoknak: Hétfõn 16-17-ig ill. 17-18-ig

Szerdán 18-19-ig
Csütörtökön 17-18-ig

Felsõsök: hétfõ 16-17-ig, Szerdán 18-19-ig
Nagyoknak: Hétfõn 18-19-ig

Szerdán 19-20-ig

RÖCÖGÕ Néptánccsoport
Ovis: csütörtök 16-16.45

Középsõsök: csütörtök 16.45-17.45

Nagyok: szerda: 16-18-ig
Vezeti: Czinóber Klára 
és Karánsebessy Balázs

Hastánc
Keddenként haladóknak 18-19.30

Kezdõknek 19.30-21-ig

Zenebölcsi szerdánként 9 órától, 
10 órától Baba-mama klub

Kismama torna
Minden szerdán 17-18.30-ig

Vezeti: Váraljai Csenge

Gyógytorna
Mûvelõdési Házban kedd 16-17-ig, 

csütörtökön 18-19-ig
Ady klubban kedd, csütörtök 17-18-ig

Bridzs klub
Keddenként 18-21-ig

Szövõ klub
Minden szerdán 16-18-ig

Új Horizont irodalmi klub
Minden hónap 2. péntekén 17.30 órától

Vezeti: Kovács Endréné Marika
Legközelebbi összejövetel október 20-án.

A József Attila Mûvelõdési Ház 
szeptemberi és októberi programjai

Fogorvosi rendelés
A felsõgödi fogorvosi rendelés (Göd, Kisfaludy u.7., Tel: 27-
330-506) az alábbiak szerint változott:
Hétfõ: 07–tõl 12 óráig dr Csatlós Györgyi
Kedd: 08- tól 14 óráig dr Sándor Csaba
Szerda 13- tól 19 óráig dr Csatlós Györgyi
Csütörtök 13- tól 19 óráig dr Sándor Csaba
Péntek 08- tól 12 óráig iskolafogászat

Könyvtári hírek
Kedves Gyerekek, Szülõk!

Szeptember 30. a Népmese napja,
s egyben Benedek Elek születésnapja
is. Mi, könyvtárosok úgy emlékezünk
e jeles napon „Elek apóra”, hogy a
gyerekekkel együtt népmesei figurák-
ból ujjbábokat készítünk a gyermek-
könyvtárban, majd Havas Nelli mese-
mondó-bábos népmesékkel szórakoz-
tatja a gyerekeket.

Aki eljön szeptember 29-én pénte-
ken 13-17 óra között ebbe a „mesés”
Bütyköldébe (Pesti út 72.) illetve a fel-
sõgödi Ady Könyvtárba (Kálmán u.
13.), nem megy haza üres kézzel: népi
tarisznyát kap valódi hamubasült po-
gácsával és egy gyönyörû népmesével.

Gyertek, gyerekek, bármelyik
könyvtárunkba!

Program:
Október 6-án délután a könyvtár be-

mutatja Inkey Alice fotómûvész iker-
könyveit, melyekben mind édesapja,
mind a saját fotói fölidézik az alsógödi
régmúltat egészen az 1940-es évektõl.

Ezzel egyidõben nyílik tárlata a
JAMH emeletén, ahol színészportréit
állítja ki a mûvésznõ.

A KÖNYVTÁROSOK

Az „Otthon Segítünk” 
önkénteseket vár

Ön szülõ vagy nagyszülõ? Rá tudna szán-
ni hetente néhány órát arra, hogy egy fiatal
családot látogasson?

Fel tudná kínálni baráti segítségét egy
átmenetileg nehéz helyzetben lévõ családnak
heti néhány órában?

Az Otthon Segítünk Szolgálat gödi
szervezete felkészítõ tanfolyamot indít leendõ
önkéntesei számára.

Amit kínálunk:
- Ingyenes felkészítõ tanfolyamot, melyen

alapos ismereteket kap a családokkal folytatott
munkához

- Tagja lehet egy derûs baráti segítõ szol-
gálatnak

- Az érzést, hogy fontos és hasznos munkát
végez

- Támogatást, megerõsítést
- Új ismerõsöket, barátokat.

Amit kérünk:
- Heti 3-4 óra szabadidejét, melyet segítõ

munkával tölthet
- Tapasztalatait, melyeket gyermekei

nevelése során szerzett

Jelentkezését várja az Otthon segítünk
Szolgálat gödi szervezõje:
Sódor Erika a 06/30-446-42-73-as számon; az
önkéntes csoport tagjai és a segítségünket kérõ
családok valamennyien.

Szeptember 8-tól újra indul a Mama-
klub az Ady Klubban (Felsõgöd,
Kálmán utca 13.). A foglalkozásokra
kéthetente pénteken 10-12 óra kö-
zött szeretettel várjuk a kismamamá-
kat, kispapákat, kisbabákat, nagy-
mamákat és nagypapákat. A prog-
ramról érdeklõdhetnek a védõnõktõl
és az Otthon Segítünk Szolgálat gö-
di szervezõjétõl, Sódor Erikától a
06/30-446-42-73-as számon.

Baba-mama
Klub

A diabétesz
hatása a szemre

Újból megkezdõdtek a cukorbete-
gek klubösszejövetelei. Szeptember
22-én, pénteken Alsógödön, szep-
tember 23-án, szombaton
Felsõgödön tartotta összejövetelét a
klubtagság.

A klubnap témája: „A diabétesz
hatása a szemre” címmel elhangzó
elõadás volt.

Az elõadást és a diabetikus uzson-
nát a MERCK Kft. Magyarország
támogatásának köszönhettük.

PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Kántor László 53 éves
Kósa György Kálmán 74 éves
Böröczi Lászlóné sz.Sotner Magdolna 68 éves
Vörös János 48 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket !

Gödön házasságot kötöttek:

Fekete Ilona Kirov Attila
Kovács Edit Tamás Ferenc
Drajkó Mónika Kadenszki Miklós
Heincz Ildikó Járó Károly
Szabó Ilona Mészár Zsolt
Fodor Edit Tóth László
Puncsák Éva Szabó Áron
Huszár Szilvia Füleki Ferenc
Bédi Szilvia Hannl Tibor Ferenc
Kovács Márta Szentey Nándor
Bangó Szilvia Makó Zoltán
Oravecz Ágnes Pongrácz Gergely Ádám
Balog Erika Slezák Gábor
Pintér Anita Migalya Ferenc
Horváth Márta Boda László József
Kertész Eszter Gizella Karácsony András
Csimár Helga Verner András
Polgár Krisztina Dózsa Pál
Tatai Janka Szendefy János
Hidvégi Réka Somogyi János
Gombos Anita Erdõdi László
Albisi-Pánczél Gabriella Gyõri Balázs
Dr. Bánhidi Judit dr. Ling László
Bagi Ágota Erdei Krisztián Attila
Nemes Anita Magdolna Sarlay Zoltán
Borsodi Ilona Margit Liszkay Csaba Levente

Sok boldogságot kívánunk!

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Göd, Pesti út 81.
E-mail:varoshaza@god.hu 16-án, szombaton koradél-

utánra várta vendégeit Farkas
Éva, a Magyar Nemzeti Front

Gödi Szervezetének elnöke,
hogy a közösen emlékezzenek
1956. eseményeire, az áldoza-
tokra, a hõsökre.

Az esemény fõvendége Dózsa
László, az ’56 Hõse Érdemrend-
del kitüntetett színész, aki ma is
két szilánkkal a nyakában, holt-
nak nyilvánítva éppen csak túlél-
te egy orosz gránáttal való „ka-
landját”. Vitéz lovag Szarka Já-

nos nemzetõr ezredes, Kosd köz-
ség díszpolgára, ’56-os –  ke-
gyelmet kapott – halálraítélt Bor-

bély László íróval érkezett Göd-
re. Nekik kettõjüknek közösen írt
könyvük jelenik meg október 23-
ára, a forradalom emléknapjára.

A találkozóval egyidejûleg
nyílt meg Vass István ’56-os té-
májú festményeinek kiállítása,
melyet Felsõgödön, a Bonita
Eszpresszó Margit utca 7. alatti
helyiségében tekinthetnek meg.

KÉP ÉS SZÖVEG: KÁSA ÉVA

50 éve volt ’56
A Gödiek ’56 Igazáért 

civil szervezet rendezvényérõl

Közeledik ’56-os szabadságharcunk
50. évfordulója. Sokasodnak a félreve-
zetési és kisajátítási törekvések. Élénkül
a nyüzsgés a damaszkuszi úton. Csök-
kenõ számban, de még életben vagyunk
mi is, dicsõ napjaink aktív résztvevõi.

Moszkva, bár a Molotov-
Ribbentrop-paktum megkötésével kez-
deményezõje volt a második világhábo-
rúnak, gyõztesként világszerte terjesz-
tette bûnös, osztályharcos leninizmusát.
A megerõsödött nyugati kommunista
pártok közremûködésével az egész vilá-
got veszélyeztette. Szabadságot és jólé-
tet ígért a tömegeknek, de csak pusztu-
lást és nyomorúságot vitt az általa meg-
szállt országokba. Nemzetünk ellenállt!
1956 október 23-án és az azt követõ na-
pokban a kommunizmus minden mes-
terségesen felépített kulisszáját ledöntöt-
te. Éppen azok a fiatalok vetették magu-
kat a legnagyobb bátorsággal a hódítók
tankjai elé, akiket bûnös rendszerük
talpköveivé szerettek volna átformálni.
A Birodalom hazánkban elvesztette a
harmadik világháborút!

Mi, ÉLÕ ÖTVENHATOSOK tiszte-
lettel emlékezünk hõsi halottainkra és
mártírjainkra. ’56 örököseinek tekintjük

a világ minden részén élõ honfitársun-
kat, a damaszkuszi úton valóban meg-
térteket is, de elutasítjuk azokat a cso-
portokat és személyeket, akik részt vet-
tek és vesznek szabadságharcunk becsü-
letének és eredményeinek elherdálásá-
ban, akik csak anyagi javak szerzésére
bitorolják vívmányainkat, különösen
pedig mindazokat, akik a szabadság
nyújtotta lehetõségek kihasználásával
bosszút állnak nemzetünkön, amiért le-
gyõztük a világuralomra törõ moszkvai
leninizmust.

1956 erkölcsi gyõzelmünk és tõkénk!
550 éve, a nándorfehérvári diadal után, a
Szentszék a “kereszténység és a nyugati
civilizáció erõs védõbástyája” címmel is-
merte el akkori gyõzelmünket. 1999-ben,
NATO-csatlakozásunkkor az Egyesült
Államok “Szent István, Mindszenthy bí-
boros és 1956 népeként” üdvözölte ha-
zánkat a védelmi szövetségben.

Nem engedjük, hogy egyesek sza-
badságharcunkat lejárassák, és erkölcsi
tõkénket nyerészkedésre és egyéni ha-
szonszerzésre használják!

V. ZAHORÁN SÁNDOR

GÖDI POFOSZ ELNÖK

Az 50. évforduló elõtt

Közlemény 
A Fiatal Sasok Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki minda-
zoknak, akik személyi jövedelem adójuk (SZJA) 1%-val
Egyesületünk tevékenységét támogatták. 
A 2005-ben megkapott 1%-ból villamosítottuk a tábort és
fedeztük annak fenntartási költségeit.
Tisztelettel kérjük további támogatásukat.
Adószámunk: 19177892-1-13
Göd, 2006. augusztus 25. 

Fiatal Sasok Országos Egyesülete

Köszönetnyilvánítás
Tájékoztatom kedves segítõ partnereinket, hogy a 2004. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ából befolyt, számlánkra átutalt
összeg 86.238,- Ft.
Ezt a pénzt 9 gyermek beiskolázására fordítottuk.
Köszönjük a felajánlóknak, és továbbra is várjuk önzetlen segít-
ségüket! Számlaszámunk: 18661538-1-13

Lipták Lászlóné kincstárnok
Gödi Lions Club
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Az október 1-jei polgármester
és önkormányzati képviselõ vá-
lasztáson a Helyi Választási Bi-
zottság által közzétett közlemény
szerint 4 polgármesterjelölt szállt
ringbe, hogy elnyerje a választó-
polgárok voksait. A várost irányító
jelenlegi polgármester, ország-
gyûlési képviselõ Sándor István
az MSZP színeiben újra indul a
polgármester választáson. Markó
József önkormányzati képviselõ, a
TESZ igazgatója, a Fidesz-
KDNP-Vállalkozók Pártja össze-
fogás jelöltje, Nógrádi Gergely, az
SZDSZ, Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ önkormányzati képviselõ, a
VárosVédõk Egyesülete  polgár-
mester-jelöltje. 

A Helyi Választási Bizottság a
VárosVédõk Egyesülete VVE, a
Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ
Egyesülete GYSZE, Gödi Vállal-

kozók Egyesülete GVE és a Gödi
Környezetvédõ Egyesületet GKE
vette nyilvántartásba jelölõ szer-
vezetként. 

A város 10 egyéni választókör-
zetében összesen 76 önkormány-
zati képviselõ-jelölt kandidál. Az
országos pártok helyi szervezetei
szinte kivétel nélkül indítanak
képviselõ-jelöltet. Apártok mellett
a városban mûködõ civil egyesü-
letek is képviseltetik magukat az
önkormányzati választáson. A 76
jelölt között 11 független képvise-
lõ-jelölt indul a választáson, hogy
elnyerje az egyéni képviselõi
mandátumot a választókörzetben. 

A Helyi Választási Bizottság
közleménye szerint a Szerb tele-
pülési kisebbségi önkormányzati
választáson 5 képviselõ-jelölt in-
dul. 

V. I.

Négy polgármester-, 
76 képviselõjelölt

száll ringbe

Jelöltek bemutatkozása
Az önkormányzat vezetõinek kezdeményezésére - a pártok és

egyesületek tisztségviselõivel folytatott konzultáció ered-
ményeként – az esélyegyenlõség szellemében azonos terjedelmû
– díjmentes –  bemutatkozási lehetõséget kínált fel a választáson
induló 4 polgármester jelölt és a 76 önkormányzati képviselõ-
jelölt számára a Gödi Körkép. 

Mint közismert, a Városi Önkormányzat anyagilag 18 oldal
megjelentetését támogatja a Gödi Körképben. Az e fölött megje-
lenõ híroldalak szerkesztési és elõállítási költségét a Kiadó finan-
szírozza. Mindez azért kapott ezúttal nyilvánosságot, mert a 12
oldalas választási összeállításunk mellett szeptemberi lapszá-
munkban az aktuális városi hírekrõl, kulturális és sport
eseményekrõl, programokról szóló tudósításainban, a korábbiak-
tól eltérõen, szerényebb felületen tudjuk tájékoztatni olvasóinkat. 

VETÉSI IMRE

FELELÕS KIADÓ

Tisztelt Választópolgárok!
2006. október 1-én az ország-

gyûlési választáson már jól meg-
szokott, és a választási értesítõn
feltüntetett szavazóhelyiségek-
ben lesz lehetõségük voksuk
megtételére. A szavazóhelyisé-
gek reggel 6.00 órakor nyitnak
és 19.00 óráig várják a választó-
polgárokat. 

Érvényesen szavazni  a jelölt
neve mellett elhelyezett körbe
tollal egymást metszõ vonalak-
kal lehetséges. 

Választópolgárok 3 szavazó-
lapon szavazhatnak:

-  négy polgármester közül
választhatnak,  

-  a 10 egyéni választókerüle-
ti helyre 76-an szálltak ringbe,

-  míg a 3. szavazólap a me-
gyei közgyûlés összetételérõl
dönt. 

A város Képviselõ-testülete
17, illetve 18 tagból áll, annak
függvényében, hogy a polgár-
mester egyben képviselõ is,
vagy sem. Amennyiben képvise-
lõ, úgy 17 tagú, amennyiben
nem, akkor 18 tagú a testület.

Az önkormányzat teljes lét-
száma úgy alakul ki, hogy a 10
egyéni választókerületben gyõz-
tes jelöltön kívül, az összes
vesztes szavazat a kompenzációs
listára kerül, és a választási tör-
vényben meghatározott, bonyo-
lult matematikai összefüggések
és számítások alapján további 7
listás hely kerül kiosztásra. 

Kérem, hogy a választópol-
gárok a személyi igazolványukat

és a választási értesítõjüket hoz-
zák magukkal, ezzel is segítsék a
szavazatszámláló bizottságok
munkáját. A Szavazatszámláló
Bizottságok 3-3 tagját az önkor-
mányzat, míg további tagjait a
pártok, jelölõszervezetek dele-
gálják. 

A polgármester jelöltek és
képviselõ-jelöltek nevét, fényké-
pét és rövid programját az újság
más részén találják meg. 

Újdonság az, hogy a kisebbsé-
gi önkormányzati választásra
egy önálló szavazókörben kerül
sor, mely a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskolában került kialakí-
tásra. Ezen a választáson csak
azok vehetnek részt, akik koráb-
ban felvetették magukat a ki-
sebbségi névjegyzékbe. Ez a
válaztás a választópolgárok dön-
tõ többségét nem érinti. 

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Tájékoztató 
a 2006. október 1-i

önkormányzati
választásokról

Göd Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007.
évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot a felsõoktatási hallgatók és felsõokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

Apályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakhellyel rendelkezõ hát-
rányos szociális helyzetû 

- felsõoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik államilag támogatott, teljes idejû
(nappali  

tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
felsõfokú szakképzésben vesznek részt,

-  a 2006/2007. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások;

vagy
-  felsõfokú diplomával nem rendelke-

zõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek jelentkezhetnek

akik  a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében állami-
lag támogatott, teljes idejû (nappali tagoza-
tos) felsõfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsõfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

Afelsõoktatási hallgatók részére az ösz-
töndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követõ tanulmányi félév (2006/2007.

tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. fél-
éve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2007. március

A felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok részére az ösztöndíj idõtar-
tama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást köve-
tõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósítá-
sának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ fél-
éve.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szo-
ciális rászorultság alapján, a pályázó tanul-
mányi eredményétõl függetlenül történik.

Az ösztöndíjpályázat részletes tájé-
koztatóanyaga és pályázati ûrlapja átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán, titkárságán és a Városi Könyvtár
mindkét telephelyén (1./Pesti út 72., 2./
Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési
idõben.

A pályázat benyújtásának határideje
2006.  november 2.

Ezt a határidõt országos szinten határoz-
ták meg, így nincs lehetõség módosítására.

Részletes tájékozató megtalálható a
http://.www.bursa.hu Internet címen, ahon-
nan a szükséges dokumentáció is letölthe-
tõ.

FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzata csatlakozott 

a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2007. évi fordulójához.
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A jobboldali választási szövetség
polgármester jelöltjeként köszöntöm
Önöket.

1948-ban születtem és immáron 38
éve élek Gödön. Budapesti Mûszaki
Egyetem villamosmérnöki karán és az
Államigazgatási Fõiskola településme-
nedzseri szakán szereztem diplomái-
mat.

1982-ig én is az ingázók életét él-
tem, elsõ munkahelyemen, a Tungs-
ramban dolgoztam mûszaki vezetõ-
ként. 1982 –tõl állok a gödi önkor-
mányzat alkalmazásában, a Település-
ellátó Szervezet igazgatójaként. 1994-
tõl önkormányzati képviselõ vagyok,
háromszor nyertem el a 7-es körzet
egyéni képviselõségét. Elõször függet-

lenként, majd kétszer Fidesz jelöltként.
Boldog éveket éltem eddig Gödön fe-
leségemmel, négy felnõtt gyermekem-
mel, öt unokámmal. Szeretném, ha a
megszerzett tapasztalatok, végzettsé-
gek birtokában, avatott társak segítsé-
gével további hasznára lehetnék ennek
a városnak, lakóinak, barátaimnak.

Az önkormányzati munkában
1998-2000 között a Településfejleszté-
si Bizottságot, 2002-ig pedig a Pénz-
ügyi Bizottságot vezettem. Ebben a
ciklusban a Városfejlesztési Bizottság
elnöke voltam.

Ezek alapján, valamint a városról
szerzett, az apró részletektõl a teljes
rendszer ismeretéig terjedõ üzemelte-
tési tapasztalatok birtokában éreztem
megalapozottnak a polgármesterség
megpályázását.

Négy évvel ezelõtt a Fidesz pol-
gármesterjelöltjeként saját bõrömön
kellett megtapasztalnom, hogy mit
sem ér a szakértelem, a tenni akarás,
ha nincs egységes támogatói bázis, ha
elaprózzuk erõinket. Az elõzõ alka-
lommal egy baloldali jelölt indult és a
leadott szavazatok kis részével lett el-

sõ az öt, nem baloldali jelölttel szem-
ben.

Az egység kialakítása alapfeladattá
vált, ezen dolgoztunk társaimmal az el-
múlt években. Támogatóink sorát néz-
ve sikeres munkát végeztünk. Progra-
munkat és polgármesteri jelölésemet a
Gödi Vállalkozók Egyesülete is támo-
gatja.

Aközös program elsõ pontja: a szo-
cialista városvezetés leváltása. Min-
dent megtettünk a teljes egység érdeké-
ben és csak remélhetjük , hogy az ab-
ban részt nem vevõ MIÉP-Városvédõ-
Kisgazda csapat megosztó indulása
nem rontja le gyõzelmi esélyeinket. Ez
Önökön múlik, bízunk ésszerû dönté-
sükben.

A kialakult egységet támogatja két
elõzõ polgármesterünk is, dr.Bognár
László és Szegedi Sándor urak. Mind-
ketten jól mûködõ várost hagytak utód-
jukra, most pedig látva az eladósodás
romboló hatását, feladva személyes
ambíciójukat, az összefogás mellett
döntöttek.

Arra vállalkozunk, hogy hozzáértõ
csapatunkkal megoldjuk a pénzügyi ne-

hézségeket, megteremtsük az egyen-
súlyt. Tervszerû gazdálkodást vezetünk
be. Megóvjuk természeti és emberi érté-
keinket, formálódó hagyományainkat.

Meggyõzõdésem, hogy a jelenlegi
helyzetben eredményt elérni csak
õszinte, a valós helyzetet feltáró, a
szakértelmet és a tiszta szándékot elõ-
térbe helyezõ munkával lehet. Ebben a
munkában minden tehetséges emberre,
politikusra és civilre szükségünk van
és számítunk is a segítségükre.

Az összefogás és az annak élén álló
három szakmai vezetõ alkalmas arra,
hogy kísérletezgetés helyett érdemi
döntéseket hozva, a körülmények és a
lehetõségek ismeretében Gödöt vissza-
állítsa az ésszerû fejlõdési pályára.
Nem lesz pazarlás és gazdaságtalan
kampányberuházás.

Kifizetjük a mintegy 100 milliónyi
kifizetetlen számlát, feltárjuk a zavaros
peres ügyeket, tiszta vizet öntünk a po-
hárba.

Kérem, olvassák el részletes prog-
ramunkat kiadványainkban és támo-
gassák szavazataikkal annak megvaló-
sítását.

Markó József polgármesterjelölt
(Fidesz – KDNP – Vállalkozók Pártja – Gödi Polgárok Szövetsége – Fidelitas -MNF)

Hiteles tájékoztatás – hatékony képviselet! 

1963-ban születtem és 42 éve la-
kom Gödön. Édesapám, Dr. Horváth
Károly, a város fõorvosa volt évtizede-
kig. Elvált vagyok, két gyermek édes-
apja. Afizikai tudományok kandidátu-
sa vagyok és az ELTE-n docensként
tanítok. Eddigi munkámat a Magyar
Tudományos Akadémia két díjjal, az
Eötvös Lóránt Tudományos Társulat
pedig Selényi díjjal ismerte el. Tanítot-
tam, tudományos kutatómunkákat
folytattam az Egyesült Államoktól
kezdve Párizson át Hong Kongig sok
éven át. Részt vettem a Csodák Palo-
tája tudományos múzeum létrehozata-
lában, és az elsõ magyar tervezésû
szuperszámítógép fejlesztésében. Kí-
sérleti fizikusként a gyakorlati problé-

mák megoldásában nagy tapasztala-
tom van, amit az elmúlt években kép-
viselõként is kiválóan tudtam haszno-
sítani.

Alelnöke vagyok a gödi
VárosVédõk Egyesületének (VVE),
melynek tagjai között kiváló szakem-
berek vannak. Õk segítették képviselõi
tevékenységünket, és adják majd a
hátterét polgármesteri munkámban a
szakmai döntéseknek. Egyesületünk
szélekörû támogatottsággal rendelke-
zik. Idén kizárólag a VVE tudott pár-
toktól független polgármesterjelöltet
állítani, és mind a 10 körzetben képvi-
selõjelöltet indítani.

Politikai pártnak nem voltam és
nem is vagyok tagja. 2003-ban Göd
történetében egyedülálló módon, több
mint 300 szavazattal juttattak körze-
tem lakói az önkormányzatba. Az el-
múlt négy évben elért legfontosabb
eredményemnek azt tartom, hogy
önálló indítványom nyomán országos
költségvetésbõl Göd és Dunakeszi kö-
zött egy, a vasút fölött átívelõ felüljá-
róval ellátott út fog létesülni a Pesti út
és a 2/A út között, amely nagymérték-

ben tehermentesíti majd egész Gödöt a
gépjármûforgalom alól. Támogattam
minden olyan kezdeményezést, amely
a település érdekét szolgálja, de a leg-
erõsebb nyomás hatására sem szavaz-
tam meg olyan határozatokat, ame-
lyek egyéni érdekeket szolgáltak a kö-
zösségivel szemben. Ezért emeltem
fel szavam például a több milliós jutal-
mak elõre való osztogatása ellen, és a
200 milliós gázközmûvagyon sorsá-
nak kivizsgálása érdekében is. 

Céljaink között szerepel a strand
fejlesztése, a járda- és útépítések terv-
szerû folytatása, vízelvezetési gondok
kezelése, a Duna-part rendezése, kö-
zösségi terek kialakítása. Avárosveze-
tésnek ugyanis nem érdeme, hanem
kötelessége a város és a hozzá tartozó
infrastruktúra fejlesztése, a beruházá-
sok (pl. útépítés) megvalósítása. Ez
csak akkor számíthat jelentõs ered-
ménynek, ha az ehhez szükséges
pénzt elõ is tudja teremti az önkor-
mányzat. 

Ezért az elõttünk álló 4 év egyik leg-
fontosabb feladata az lesz, hogy egyen-
súlyba hozzuk a város gazdasági hely-

zetét. Ezt rövidtávon a hitelállomány
struktúrájának átalakításával, középtá-
von pályázati erõforrásokkal és jöve-
delemszerzõ beruházásokkal, hosszú
távon az uniós források által is támoga-
tott turizmusfejlesztéssel lehet elérni.

Ennek mikéntjére Móricz Zsig-
mond igen bölcs útmutatást adott: „Ne
politizálj... Fogj hozzá a munkához
azonnal!” Gödöt az elõzõ önkormány-
zati ciklusokban jóformán ugyanazok
a személyek irányították, különbözõ
pártszínekben, egymást váltó pozíciók-
ban. Õk, akiknek úgymond tapasztalta
van a városvezetésben, folyamatosan
megszavazták a várost évtizedekre ela-
dósító költségvetéseket. Ha valódi vál-
tozást akarunk végre elérni, akkor párt-
politikától függetlenül kialakított szak-
értõi gárdával kell a halasztást nem tû-
rõ munkákhoz látni. 

Polgármesterként ilyen városveze-
tés kialakítása lesz a legfõbb célom, a
VárosVédõk Egyesülete ilyen irányí-
tást kínál Önöknek. Ehhez kérem je-
löltjeink és jómagam számára az
Önök megtisztelõ bizalmát a szavazá-
son!

Dr. Horváth Viktor Gergõ, 
a VárosVédõk Egyesülete (VVE)
polgármesterjelöltje
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Kedves Gödiek! 
Kedves Választópolgárok!

Az MSZPpolgármesterjelöltjeként kö-
szöntöm Önöket! Kérem, engedjék meg,
hogy megtisztelõ figyelmükbe ajánljam a
gödi szocialisták és jómagam négyévet át-
ívelõ városépítõ, -fejlesztõ programját.

Tisztelt Gödiek! Önök közül nagyon
sokan tudják, hogy 41 éve élek Gödön, az
Erzsébet u. 26. sz. alatt. Az Önök akaratá-
ból 2002-tõl vagyok a város polgármeste-
re, 2006 tavaszától pedig országgyûlési
képviselõje.

Településvezetési, közigazgatási és
közgazdasági végzettségemmel valamint
több évtizedes eredményesen végzett
munkám során szerzett tapasztalataimat
igyekeztem a város javára kamatoztatni.

Új pályára állítottuk a település fejlõdését,
32 km utat, új sportcsarnokot építettünk,
kulturált és modern okmányirodát alakí-
tottunk ki...

E városépítõ munka folytatásához kiér-
lelt programmal és tervvel rendelkezünk,
melyhez kérem az Önök további támoga-
tását.

PROGRAMUNK:

• Az eredményes útprogramot folytat-
juk. Akövetkezõ ciklusban 30 km föld-
utat építünk át szilárd burkolatúra.

• Az ebben a ciklusban felépített sport-
csarnok után megépítjük a régen várt
új mûvelõdési házat is. 

• Amegkezdett termálfürdõ további kor-
szerûsítését, bõvítését végezzük el.

• Megépítünk 30 000 m2 járdát.
• Befektetõk és pályázati pénzek bevo-

násával kialakítjuk az új városközpon-
tot, melyben lesz új posta, új vendéglõ,
bank és szolgáltatási részlegek.

• Tervezzük pihenõpark létrehozását.

• Gyerekek részére játszóterek létrehozá-
sa (Fenyves stb.).

• Befejezzük a pályázati pénzbõl épülõ
bölcsõdét.

• Kiemelten támogatjuk az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõket, a
nagycsaládosokat és nyugdíjasokat.

• Astrandra és a helyi járatokra  ingyenes
igénybevételt biztosító „Göd Kártya”
szolgáltatásait szélesítjük, más korosz-
tályokra is kiterjesztjük.

• Olcsóbb városüzemeltetést vezetünk
be. Jobban kihasználjuk a kistérségi ko-
operációs lehetõségeket. Afelszabadító
forrásokat a város fejlesztésére fordít-
juk.

• Rendezzük a Duna-partot, sétányo-
kat alakítunk ki, hogy mindenkié le-
gyen e gyönyörû folyó környezete.

• Akörnyezetvédelem fokozása érdeké-
ben bevezetjük a szelektív hulladék-
gyûjtést.

• A2/Afõközlekedési út túloldalán lévõ
területeket rendezzünk, és gondosko-
dunk a várost is szolgáló létesítmények
áttelepítésérõl.

• Ahelyi adókat nem kívánjuk növelni.
• Az étkeztetést nyújtó gyermekintéz-

mények térítési díjait, úgy, mint az elõ-
zõ négy évben, most sem kívánjuk
emelni.

• Minden rászoruló diák részére ingyen
tankönyvet, ingyen teret, térítésmentes
ebédet, az óvodai és a napközis ellátást
biztosítjuk.

• Állandó párbeszédet és kapcsolattartást
a lakossággal. Gondoskodunk arról,
hogy a polgármester, a városháza dol-
gozói szolgálják a lakosságot.

• Mi figyelünk Önre! Kérjük, olvassa el
kiadványunkat, jöjjön el gyûléseinkre.
Mondja el véleményét, javaslatát, hogy

EGYÜTTLEHESSÜNK 
SIKERESEK!

Köszönöm, hogy 2851 ajánlószel-
vénnyel megtiszteltek, melyet munkám
elismerésének és megbecsülésének te-
kintek.

Tisztelettel:
SÁNDOR ISTVÁN, 

AZ MSZP POLGÁRMESTERJELÕLTJE

Az MSZP polgármesterjelöltje
Sándor István 
a város polgármestere, országgyûlési képviselõje
A lakossággal együtt - Göd fejlõdéséért!

Tisztelt Polgártársaim, 
Kedves Barátaim!

Az Önök megtisztelõ segítségé-
vel csapatunk immáron hivatalosan is
a 2006-os önkormányzati választások
résztvevõje! A gödi liberálisok több
mint ezer ajánlócédulával zárták a
gyûjtési idõszakot, ami egyértelmûen
arra utal, hogy nagyon sokan szeret-
nének változást ebben a városban. 

Bizalmukat, támogatásukat kö-
szönjük. 

A hozzánk eljuttatott ajánlócé-
dulák tömege minden kétséget kizá-
róan jelzi, hogy a gödieknek elegük
van a sumákságokból. Tudni szeret-
nék, miért került kb. százmillióval

többe a sportcsarnok építése, mint
amennyire tervezték. Tudni szeretnék,
miért önti el a víz a pincéjüket, miért
vannak elszórva használt injekciós
tûk a Nemeskéri Parkerdõ játszóterén
és a felsõgödi Duna-part bástyáin.
Tudni szeretnék, valójában mennyibe
került a Kastély Óvoda felújítása, ki-
nek volt üzlet, hogy bontott kövekbõl
rakták ki a felsõgödi állomás parkoló-
ját, ki húzott hasznot abból, hogy az
útjainkról lemart aszfalttal töltötték
föl a termálstrand parkolóját, és még-
is ki jár jól a tervek és engedélyek nél-
küli, szakszerûtlenül folyó kampány-
útépítéssel. 

Tudni akarják, hogy az elmúlt
négy évben a polgármester mire köl-
tötte el a gödiek pénzét, mert errõl so-
ha, sehol, semmilyen információt
nem kaptunk!

Az emberek látták, hogy mi
folyt itt az elmúlt négy esztendõben.
Hallották felzúgni a láncfûrészeket
fészkelési idõszakban. Hallották a ter-
mészetvédelmi területeinken szágul-
dozó motorosok és quadosok fülsike-
títõ randalírozását. 

Ha Önök, Kedves Polgártársa-

im, szeretnének friss, rátermett, ér-
telmes, nem lejáratott jellemû embe-
reket látni a képviselõtestületben, és
rendet szeretnének végre valahára eb-
ben a fantasztikus adottságokkal bíró,
de teljesen lezüllesztett és elsorvasz-
tott városban, akkor október 1-én tisz-
teljék meg bizalmukkal az SZDSZ-t! 

Szeretném felhívni az Önök fi-
gyelmét arra, hogy kizárólag akkor
derülhet fény az elherdált milliók sor-
sára, ha az SZDSZ jelöltjeit juttatják
be a képviselõtestületbe. Az eddigi
vezetõknek ugyanis nem érdekük,
hogy napvilágra kerüljenek a múlt bû-
nei.

Kérem, segítsenek, hogy végre
tisztán láthassunk. Hogy 16 év után
végre igazi szakemberek vezethessék
a várost. Az SZDSZ képviselõjelöltjei
között építészmérnök, igazságügyi
szakmérnök, kommunikációs mene-
dzser, városgazdálkodási, oktatási és
villamosipari szakember várja az
Önök szavazatát.

Sokan érzik úgy, hogy a gödi
SZDSZ most megfékezheti a város
mélyrepülését, s képes lehet kivezetni
Gödöt a csõdhelyzetbõl. Én nemcsak

érzem, tudom, hogy így van! Ha kép-
viselõjelöltjeink bejutnak a testületbe,
rendszeresen lakossági fórumokat
fognak tartani, hogy végre a gödiek is
elmondhassák, mit és hogyan szeret-
nének. Ezt szolgálja majd az a ne-
gyedéves újság is, amelynek a létre-
hozásához a képviselõjelöltjeink egy-
tõl-egyig felajánlották leendõ képvi-
selõi díjuk egy jelentõs részét. Én pe-
dig innen üzenem dr. Horváth Viktor-
nak és a többi hitetlenkedõnek, akik
gúnyt ûztek a kijelentésembõl: igenis
komolyan gondolom, hogy a megvá-
lasztásom esetén 1 forintért vállalom
a polgármesterséget. 

Remélem, ezt az ígéretemet is
módjuk lesz számon kérni rajtam!

Segítsenek, hogy segíthessünk!
Csak rajtunk múlik, hogy Göd újra él-
hetõ várossá legyen!

Bizalmukat elõre is megköszönve
kívánok Önöknek eredményes vokso-
lást, és egy sokkal rátermettebb város-
vezetést!

ÜDVÖZLETTEL: 
NÓGRÁDI GERGELY

AZ SZDSZ 
POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Az SZDSZ polgármesterjelöltje: 
Nógrádi Gergely
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1954. 1. 6-án, Bu-
dapesten születtem.
Az elmúlt évben egy
európai multinacioná-
lis vállalat menedzseri
posztjáról vonultam

nyugalomba, de a vá-
rosunk állapota láttán
nem tudtam magam
igazán leállítani.  

Tisztelem mind-
azokat, akik munka-
helyük mellett vál-
lalnák a képviselõsé-
get. De ha valaki ko-
molyan szeretne kör-
zetével és lakosaival
foglalkozni, ahhoz
egy „teljes ember”-re

lenne szükségünk.
Nagyon szeretném el-
érni, hogy városunk
következõ vezetése,
politikai hozzátarto-
zástól függetlenül a
közérdeket és váro-
sunk fejlõdését szol-
gálja. Ne a múltról vi-
tatkozzunk, hanem
együtt és közösen a
város jövõjét épít-
sük.

Függetlenül és közösen 
egy szebb és jobb Gödért. 

Baán István (Független)

Azt ígérték, nem
lesz Bócsán munkás-
szállás. Lett. Hazud-
tak nekünk. 

Mióta Lenkei úr a
képviselõ, Bócsa

egy csendes, barát-
ságos kis faluból egy
zajos és szennyezett
iparterület lett. 

Én azonban sze-
retném felújíttatni a
bócsai és a
Marignane-téri ját-
szótereket, szeret-
ném megépíttetni a
2-est és a 2/A-t ösz-
szekötõ, Bócsát el-
kerülõ utat, szeret-

nék zajfogó véderdõt
telepíttetni a
Samsung és a lakott
terület közé.

Kérem, tisztelje-
nek meg a bizalmuk-
kal!

Köszönettel:
Mödlingerné 
Kovács Éva 

Dr. Mödlingerné Kovács Éva (SZDSZ)

Tudom, hogy a
Gödiek nagy részé-
nek nem kell bemu-
tatkoznom, különö-
sen az idõsebbek-
nek, s azoknak, akik

régóta laknak Gö-
dön, hiszen már
nagyszüleim is itt él-
tek. 

Eszes György va-
gyok. Születésem
óta Gödön élek. Je-
lenleg egy Kft. ügy-
vezetõjeként dolgo-
zom. Az általános is-
kolás éveim, mun-
kám, megélhetésem,
egzisztenciám Göd-

höz kötõdik. Néhány
évet leszámítva csak
Gödön dolgoztam.
Úgy érzem nagyon
sok embert mondha-
tok barátomnak.

Rendezett bizton-
ságos az anyagi
helyzetem. Megvá-
lasztásom esetén tel-
jes energiámmal vá-
lasztókörzetem kívá-
nom szolgálni.

Tisztelt Választópolgárok!
Eszes György (MDF)

35 év óta sikere-
sen mûködõ cégem
van. Feleségemmel
30 éve élek boldog
házasságban, két fel-
nõtt fiunkkal. Két

szakmával, tanári
diplomával rendel-
kezem. 

Nyolc éve a Nép-
jóléti Bizottságot
vezetem. Ez alatt ki-
épült a teljes szociá-
lis intézményháló-
zat, városunk a kör-
nyék legjobban ellá-
tott települése. 

Körzetemben a
gödi átlagot véve
kétszer annyi utca
épült. Ez még kevés,

mindezt a jövõben is
folytatni kell. 

Amennyiben en-
gem tisztelnek meg
a bizalmukkal akkor
ez meg is fog történ-
ni, mert a közéletben
„csapatom„ a Fidesz
vezette jobboldal je-
lentõs politikai erõt
képvisel.

Lenkei György (Fidesz–KDNP–VP)

50 éves, nõs, 3 gyermek édes-
apja vagyok. Iskoláim elvégzése
után a szakmám és a sport terü-

letén dolgoztam, 1980-tól pedig
egyéni vállalkozóként több terü-
leten.

Jelenlegi munkám a reklám-
szakmához kötõdik. Szüleimtõl
megtanultam a becsületes és a
szorgalmas munkát, úgy érzem
ezért lehetek és vagyok elége-
dett és sikeres. Tevõlegesen ré-
szese voltam az elmúlt négy év
eredményeinek, illetve a jövõ-
beni feladatok elõkészítésének.
Lakókörnyezetem jelentõs pozi-
tív változásokon esett át, és ezen
szeretnék a továbbiakban is
munkálkodni.

Mudri József (MSZP)

- Útépítés folytatása;
- A csapadékvíz elvezetésé-

nek szakszerû tervezése;
- A városi strand fejlesztése;
- Beruházások, amelyek pénzt

termelnek, a város mûködte-
tésére és a hitelek törleszté-
sére;

- A volt TSZ ipari területének
rendbetétele.

Somogyvári József (GVE)

„Õshonos” gödi
polgárnak számí-
tok, már a szüleim
is itt éltek és dol-
goztak a helyi isko-
lában. Több éven át

igazságügyi szakér-
tõként dolgoztam a
környezetvédelem-
ben. 

Egyre nagyobb
aggodalommal fi-
gyelem volt gyö-
nyörû községünk
negatív változásait.
Átalakultunk város-
sá, de érzékelhetõ
városrendezési el-
vek nélküli spontán
burjánzó átalaku-
lással. 

A krónikusan
eszközhiányossá
vált önkormányzat
minden vagyonát
felélte. Fontosnak
tartom, hogy Göd
újra jól lakható, ér-
tékes természeti ér-
tékeit, környezetét
megõrzõ település
legyen. 

Részletes progra-
momat hamarosan
eljuttatom Önök-
höz.

Zombory László (VárosVédõk Egyesülete)

Tisztelt Választópolgárok!
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A körzet jelenlegi
képviselõjeként be-
vezettem a „Kettes”

címû körzeti kiad-
ványt a körzetünket
érintõ legfontosabb
hírekkel. Sikerült
teljesíteni, hogy az
iparterületek mellett
levõ körzetünk hely-
zete ne romoljon to-
vább. 

Körzetünkbõl fo-
gadott be a testület a
legtöbb utcahosszat
az útépítési prog-
ramba. 

Az elmúlt 4 évben
a város egyetlen új
közterét én hoztam
létre, s a városban
elsõként itt felállított
idézetes padjaink hí-
re már külföldre is
eljutott. 

Köszönöm körze-
tem lakóinak eddigi
támogatásuk, és kör-
zetünk fejlesztésé-
hez további bizal-
mukat kérem! 

Dr. Horváth Viktor Gergõ (VVE)

Elek István 
2. számú

választókörzet
Független 

képviselõjelöltje

„ Ígéretek
helyett!”

1972-ben születtem, tõsgyöke-
res gödi vagyok. 10 éve a
METRO áruházban dolgozom,

férjem vállalkozó, egy kislányunk
van.

Környezetemben nagyon so-
kan ismernek, melynek oka, hogy
ahol segíteni kell mindig ott va-
gyok és aktívan kiveszem a ré-
szem feladatokból, legyen szülõi
munkaközösségi, mozgalmi,
vagy csak egyszerûen felkérés
szerû munka. Megelégeltem,
hogy körzetünk

sereghajtóként szerepel hosszú
évek óta fejlõdésben. Tudom,
hogy mit vállalok, és kész vagyok
Önökért és városért dolgozni, egy
szebb élhetõbb településért.

Hegedûs Ágnes (MSZP)

Megválasztásom
esetén arra fogok
törekedni, hogy az
adófizetõk pénzén

folyó pazarlást
megállítsam, és
ésszerû gazdálko-
dás bevezetésével
a lakosság érdekei-
nek megfelelõen
üzemeljen a város. 

Göd súlyosan el-
adósodott költség-
vetését a követke-
zõ négy évben
helyre kell állítani.
Az intézmények
mûködését és a vá-
ros alkalmazottai-

nak fizetését bizto-
sítani kell. 

Nem fogom tá-
mogatni olyan ipa-
ri beruházások en-
gedélyezését, ame-
lyek veszélyeztetik
a város meglévõ
kertvárosi jellegét.
Képviselõi tevé-
kenységemet a
pártatlanság-elkö-
telezettség-dina-
mizmus fogja jel-
lemezni.

Hantos Zoltán (Független)

38 éve gödi lakos
vagyok, feleségemmel
három gyermekemmel

és unokámmal élünk
együtt. Villamostech-
nikus a végzettségem.
Vállalkozóként dolgo-
zom. Munkám által
szinte minden gondot
ismerek városunkban.
Képviselõvé választá-
som esetén a követke-
zõ feladatokat szeret-
ném megoldani körze-
tünkben: A Nemeskéri
út forgalmi rendjének
megváltoztatását, súly-
és sebességkorlátozás

bevezetését. Tervezett
útépítést, járdaépítést,
csapadékvíz elvezeté-
sét. 

Rendszeres lakossá-
gi fórumokon szeret-
ném az Önök problé-
máit a város vezetõi fe-
lé továbbítani és ezek
megvalósításában köz-
remûködni. 

Kovács László (Fidesz – KDNP – VP)

Dunaújvárosban
születtem 1956-ban.
Tanu lmánya ima t
Budapesten végez-

tem. Gödön a Sza-
mos utca 5 szám
alatt élünk csalá-
dommal. 

Két felnõtt lá-
nyunk és egy hét
éves unokánk van.

Korábban több
évig vállalkozóként
üzemeltettem a te-
metõ melletti virág-
boltot.

Jelenleg a Béke
utcai Százforintos
boltban dolgozom.

A vásárlókkal, a
környezetemben élõ
emberekkel jó a
kapcsolatom.

Szeretnék segíteni
városunk további
fejlõdését.

Lipniczky Gyuláné (MDF)

- Útépítés, vízelvezetés tervek
alapján, jó minõségben;

- Szelektív hulladékgyûjtés meg-
szervezése;

- Többszöri rendõri járõrözés a
közbiztonság javítása érdeké-
ben;

- Melegvizû strand megépítése.

Szincsák Miklós (GVE)

Jelenlegi képvise-
lõnk, Dr. Horváth
Viktor egyetlen ko-
moly eredményt
sem tud felmutatni.
Még a Móricz tér el-

adását sem tudta
megakadályozni!
Amennyiben meg-
tisztelnek bizalmuk-
kal, a következõ
négy évben minde-
nütt megoldom a
csapadékvíz-elveze-
tését, a 3. körzet
képviselõjével vé-
gigaszfaltozzuk a
Tóth Árpád utcát,
szabályozzuk az

iparterület zaj- és le-
vegõártalmát, fedett
buszmegállót adunk
át a pékségnél és ke-
rékpárutat építünk a
körzetben.
Segítsenek, hogy se-
gíthessek!

Köszönettel:
Szloboda

Györgyné

Tisztelt Választópolgárok!

Szloboda Györgyné (SZDSZ)
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Sajnos, csúnyán
lejáratta a körzetün-
ket Vidák Árpád,
aki, mint pénzügyi
ellenõrzõ bizottsági
elnök, a saját cégét

bízta meg a Város-
háza õrzésével!

Én másért fogok
küzdeni. Azért, hogy
az épülõ utcák eseté-
ben legalább a befe-
jezés szakszerû le-
gyen, hogy új busz-
megálló létesüljön a
Hét vezér és a Páz-
mány utca közötti
szakaszon, és hogy
megoldódjon a
buszmegálló vasút

felõli megközelíté-
se. Szeretném, az át-
emelõknél végre
megszûnne a csator-
nabûz!

Kérem, támogas-
sanak a szavazatuk-
kal!

Köszönettel:
Bertáné 

Tarjányi Judit

Tisztelt Választópolgárok!
Bertáné Tarjányi Judit (SZDSZ)

1986-óta élek Gö-
dön. Két gyerme-
kem közül a na-
gyobbik egyetemis-
ta, a kisebb érettségi

elõtt áll. Feleségem
tanárnõ.

20 éve bútorfelújí-
tással, restaurálással
foglalkozom. Mun-
kám elismerésekép-
pen Ausztrália kivé-
telével minden föld-
részen megtalálható
kezem nyoma. Mivel
munkámból adódóan
szorosan kötõdöm a
tárgyi kultúránkhoz,
épített és természeti
örökségünkhöz,úgy

gondolom, az egy-
más iránti tisztelet és
megbecsülés a közös
munkánkal egy tisz-
tább, élhetõbb kör-
nyezet megteremté-
sét teszi lehetõvé.
Bízva közös érté-
künkben, megköszö-
nöm bizalmukat és
támogatásukat.

Detre László (Fidesz – KDNP- VP)

Dunakeszin szü-
lettem 1954-ben. Az
Autószerelõ Szak-
munkás Képzõ Isko-

la elvégzését köve-
tõen érettségiztem.

Gödre 1978-ban
költöztünk, a Sza-
mos utca 5 szám
alatt élünk. Két fel-
nõtt lányunk és egy
hét éves unokánk
van. Gépkocsiveze-
tõként dolgozom.

F e l e s é g e m m e l
egyetemben mindig
fogékonyak voltunk
a társadalmi jelensé-
gekre, véleményün-

ket mindig bátran és
egyértelmûen el-
mondtuk. Városunk
és ezen belül a vá-
lasztási körzet gond-
jainak megoldását a
megszerzett tapasz-
talatok birtokában
hatékonyan kívá-
nom segíteni.

Lipniczky Gyula (MDF) 

A mûködésre, a
bérekre, a számlák
kifizetésére most át-

meneti hiteleket kell
felvenni. 

A beruházások
kölcsönbõl valósul-
tak meg, amit a gödi
választópolgároknak
kell majd ezután
megfizetni. 

Nem fogom hagy-
ni, hogy a hitelek
törlesztése miatt a
gödiek családi há-
zaira, lakásaira új
típusú adót vesse-
nek ki.

Az adóság vissza-
fizetését át kell üte-
mezni, a jövõben
jobban meg kell gon-
dolni, hogy mikor és
mire vegyünk fel hi-
telt. 

Nem szabad annak
elõfordulnia, hogy az
óvónõ, a tanár, a köz-
tisztviselõ a hónap
végén azért izguljon,
hogy a jövõ hónap-
ban mikor kapja meg
a bérét. 

Hantos László (Független)

1990 óta tevé-
kenykedem a civil
szektorban. Nagyvá-
rosi részönkormány-
zatban szereztem ta-
pasztalatokat telepü-

lésirányításból. Tár-
sas vállalkozásban
pályázatírással és
ökoturisztikával fog-
lalkozom.

Programom:
- A 2. sz. fõút át-

menõ forgalmának
csökkentése, vízel-
vezetés megoldása

- A vasútállomá-
sok felújításának
folytatása, parkolók
kialakítása

- A Beck Fülöp tér

rendezése és új szo-
bor felállítása 

- A földutak asz-
faltozása és a járdák
megépítése pályázati
pénzbõl  

- A JAM elõtti tér
rendezése, parkoló
kialakítása 

Lakossági fóru-
mok szervezése, és a
munkámat segítõ ta-
nácsadói testület lét-
rehozása, hírlevél ki-
adása.

Rakaczki István (VVE) Szegedi Sándor (GVE)

Göd Jávorka S. u. 3. alatti la-
kos vagyok. Feleségem is ugyan
ebben a körzetben dolgozik nõi

fodrászként 30 éve. A fiaim vál-
lalkozásaiban dolgozom. Tekin-
tettel arra, hogy régi gödi lakos
vagyok, ismerem a terület prob-
lémáit-gondjait. 2002. óta - a 3.
körzet képviselõjeként lelkiis-
meretesen dolgozom ezek meg-
oldásán. Ezért kérem, hogy a
következõ idõszakra is álljanak
mellém, válasszanak meg kép-
viselõnek, hogy a megkezdett
feladatokat, a lakosok érdeké-
ben be tudjam fejezni.  Kultú-
rált, kellemes környezetben,
megfelelõ körülmények között
tudjunk közösen élni.

Vidák Árpád (MSZP)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

- A jelenlegi 14 földút aszfaltozá-
sa ingatlanonként 25.000.-Ft-ért. 

- A Kazinczy  és Arany J. utcai út-
építési költség jelentõs részének
visszatérítése;

- Csapadékvíz elvezetõ rendszer
megépítése;

- Az Alsógödi állomásnál lévõ
Beczkõ Fülöp tér rendbe tétele;

- A Petõfi téren pihenõpark kiala-
kítása;

- A szelektív hulladékgyûjtés és a
komposztálás megszervezése;

- Kiegyensúlyozott gazdálkodást,
szakszerûséget a vezetésbe.
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1962 és 1992 között a Mûszer-
ipari Kutató Intézetben dolgoz-
tam, elõször mint  munkatárs majd

osztályvezetõ késõbb fõosztályve-
zetõ. 1992 és 1995 között az Ózon
kft fõmérnöke  voltam, ahol gép-
jármûvek környezetvédelmi vizs-
gálataihoz szükséges mûszerek
fejlesztésével foglalkoztam. 1995
és 2000 között a Budapest XI. ker.
Önkormányzat fõtanácsosa vol-
tam, 2000-tõl nyugdíjazásomig az
Elektroprofi kft üzemeltetési igaz-
gatója voltam. 1968 óta lakom
Gödön. 1990 óta veszek tevéke-
nyen részt a lakóhelyem szerinti
társadalmi-politikai életben. Az
MSZP alapító tagja, ma a helyi ve-
zetõség tagja vagyok.

Barkóczi Gábor Mihály (MSZP)

Kovacsik úr, aki
nem is a körzetben
lakik, négy éven át
azt hitte, hogy véget
ér a körzete a strand-
nál. 

Nekem azonban
tervem, hogy 2006
és 2010 között vég-
leg megszüntetjük a
szennyvízelvezetési
zavarokat, az elönté-
seket, helyre állítjuk
a Duna-parti sétányt,
rendezzük a Szakács
kert megoldatlan
problémáit, meg-
szüntetjük a szenny-
víz folyást a Fene-

ketlen tónál és a
Pázmány utcai te-
metõnél, rendezzük
a Kossuth teret és a
Biológiai Állomás
sorsát, és újra meg-
nyitjuk a szabad
strandot.

Köszönettel:
Csõke Sándor

Tisztelt Választópolgárok!
Csõke Sándor (SZDSZ)

31 éves vállalkozó
vagyok. Gödön ne-
velkedtem, ahol most
is élek és a munkám
is ide köt, hiszen
családi-vállakozá-

sunkat itt vezetem. In-
formatikus-mérnök
végzettségem ellené-
re, vendéglátással
foglalkozom immár 6
éve.  

Fontosnak tartom
azt, hogy a munkámat
a minõség és a tisztes
üzletvezetés határoz-
za meg. 

Az emberek õszin-
te, határozott, és meg-
bízható személynek
tartanak, aki akar és

tud dolgozni. Képvi-
selõként biztosítani
szeretném az átlátha-
tó, számonkérhetõ
és felelõs városveze-
tést. Göd a szív-
ügyem, és jövõjéért
tenni is szeretnék,
mert a városnak vál-
toztatásra van szüksé-
ge.

ifj. Eszes György (MDF)

Alsógödön, a Tom-
pa Mihály utcában
születtem 1953-ban. 

Sajnálatomra vá-
rossá lett falunk fejlõ-
dése nem hozta meg

a kívánt eredménye-
ket, ezért több éve fá-
radozom azon, hogy
a régi gödi értékek
megmentése mellett
megpróbáljunk vala-
mi újat is hozzátenni
lakóhelyünkhöz. 

Tiszta, lakható,
környezetvédett, vilá-
gos jövõképpel ren-
delkezõ, idegenforga-
lomra érzékeny vá-
rost szeretnék, ki-
használva a Duna-

part kedvezõ adottsá-
gait. 

A jobboldali koalí-
ció támogatásával in-
dulok a választáso-
kon, melynek polgár-
mesterjelöltje Markó
József. Elképzelése-
inket szinte a teljes
jobboldal támogatja.

Kovacsik Tamás (Fidesz – KDNP – VP)
- A választások után a 2006. évi költségve-

téshez viszonyítva mielõbb megismerni a
város pénzgazdálkodását, fizetõképességét.

- Aköltségvetési bevétel kiesések, többletki-
adások, hitelfelvételek, mûködési-, fejlesz-
tési okainak feltárását.

- Felülvizsgálni az önkormányzat és hatáskö-
rébe tartozó intézmények gazdálkodását.

- Elõkészíteni a 2007. évi költségvetést, te-
kintettel a Kistérségi Régió adta lehetõsé-
gekkel.

- A költségvetési források és pályázati lehe-
tõségek ismeretében az Önök véleményét
meghallgatva elkezdeni a város és a 4. szá-
mú körzet közösségi feladatainak végre-
hajtását.

Lengyel György (GVE)

26 éves, születé-
semtõl fogva Gödön
élek. 

Földrajz-történe-
lem szakos tanári és
kosárlabda edzõi
diplomát szereztem.

Jelenleg a Gödi
SE kosárlabda szak-
osztályánál dolgo-
zom, mint után-
pótlás-szakágveze-
tõ. 

Emellett 2004 óta
tagja vagyok a Gödi
SE elnökségének,
2006tól pedig az al-
elnöke. Városunk-

nak megújulásra, és
új impulzusokra van
szüksége, hogy be-
töltse azt a szerepet
a térségben, ami a
lehetõségeihez mér-
ten megilleti. 

Ez nem lehet
pártpolitikai csatá-
rozás eszköze, és
háttéralkuk kicsi-
nyes tárgya. Én ten-
ni szeretnék Gödért,
Önökért, Önökkel
együtt. 

Kollár Zalán (GKE)

Hiszek abban,
hogy a Földet nem
örököltük, hanem az
unokáinktól kaptuk

kölcsön. Sajnálatos,
hogy a Szakács-kert
és a Duna-part olyan
siralmas állapotban
van, hogy szégyell-
nünk kell magunkat
az unokáink elõtt.
Azon dolgozom,
hogy ez az állapot
megszûnjön. Aki járt
a Duna-parton a
Kossuth Lajos utcá-
nál, a sétányon és
látta a változást, az
tudja, hogy milyen

városban szeretnék
élni. 

Kérem, hogy se-
gítsenek a munkám-
ban, valamint a kör-
zetünk ezer gondjá-
nak megoldásában
azzal, hogy október
1-én rám szavaznak.

Berta Sándor (GVSZE)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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51 éves, õsgödi
vagyok, nõs, nagy-
családos. Szakterü-
leteim: esélyegyen-
lõség, képzés, hátrá-
nyos helyzetûek

f o g l a l k o z t a t á s a .
Mint iskolaigazgató
és egy országos fo-
gyatékos szervezet
elnöke, munkámért
több kitüntetést kap-
tam. 

A felvidéki Jólész
díszpolgárává avat-
tak. Brüsszeli megfi-
gyelõként az esély-
egyenlõséget képvi-
selve részt vettem az
EU parlament mun-
kájában. Önkor-

mányzati képviselõ-
ként (1998-2002.)
javasoltam a rangos
„Kóczán Mór”-díj
létrehozását, kiáll-
tam a lakosság érde-
keiért a pártérdekek-
kel szemben. 

Programomat –
melynek egyik leg-
fontosabb eleme a
Kis-Duna és környé-
ke rendezése – ha-
marosan eljuttatom
Önökhöz.

Mikesy György (VVE) 4. sz. körzet

Építõmérnök va-
gyok, nem tarto-
zom semmilyen po-
litikai szervezet-
hez. 

Nyilvánvaló szá-
momra, hogy a vá-
ros eladósodottsága
a jövõben csak jól
átgondolt fejleszté-
seket tesz lehetõvé,
mûködésének fi-
nanszírozása pedig
az adófizetõk pén-
zével való szigorú
gazdálkodást köve-
teli meg. 

Mindezek felté-
tele, hogy a döntés-
elõkészítésben is-

mét váljék megha-
tározóvá a szakér-
telem, kapjon el-
sõbbséget a város
érdeke a csoportér-
dekekkel szemben,
illetve valósuljon
meg õszinte párbe-
széd a lakosság és a
város vezetõi kö-
zött. Ezeket az el-
veket követve sze-
retném elnyerni a
körzet választópol-
gárainak bizalmát. 

Árva Kálmán (Független)

Tõsgyökeres gödi
lokálpatrióta vagyok,
1972-tõl egyéni vál-
lalkozó. Szerszám és
játékkészítéssel fog-

lalkozom. 1986-tól
veszek részt a helyi
politikában a jobbol-
dal képviseletében.
1994-tõl 1998-ig kép-
viselõ, majd a Telepü-
lésfejlesztési és Okta-
tási Bizottságok kül-
sõs tagja voltam. Kez-
deményezésemre is
került át az Óvoda a
2-es útról a Jávorka
utcába, épült meg a
Huzella tornacsarnok.
2006-tól csökkentsük

a vállalkozók helyi
terheit, törekedjünk a
civil egyesületekkel
való együttmûködésre
és a körzet körülmé-
nyeinek javítására. 

Számítok minden
jószándékú ember tá-
mogatására, pártállás-
tól függetlenül.

Csányi József (Fidesz –KDNP – VP)

37 éves, állator-
vos vállakozó va-
gyok. Lógyógyász

szakállatorvosi és a
kosárlabda-edzõi
másoddiplomával is
rendelkezem. Tagja
vagyok az Ír Állat-
orvosi Kamarának.
A kosárlabda gödi
meghonosítója, je-
lenleg szakosztály-
vezetõ, valamint a
K ö r n y e z e t v é d õ
Egyesület elnöke
vagyok. 

Munkám nagy-
részt a városhoz köt,

ismerem az itt élõk
problémáit, elképze-
léseit. Szeretem Gö-
döt, már dédszüleim
is itt éltek. Soha
semmilyen pártnak
nem voltam tagja.
1994-tõl 4 éven át
már voltam önkor-
mányzati képviselõ. 

A legfontosabb-
nak a pártpolitikától
mentes önkormány-
zatot és a hiteles tá-
jékoztatást tartom.

Dr. Megyery Csaba (GVE)

10 éves korom óta élek Gö-
dön. Jelenleg a Klapka utca 2.
sz. alatt lakom. Két gyermekem

van egy 29 éves lányom és egy
30 éves fiam. 

Vácott érettségiztem, majd
gyógyszerész asszisztensi diplo-
mát szereztem, késõbb tervezõ
intézetben folytattam, ahol ár
szakértõi képesítéssel acél szer-
kezeti tervekkel foglalkoztam.
Vállalkozó ként 91-tõl Buda-
pesten  tervezõ és Kül kereske-
delmi cégeim vezetését láttam
el. Körzetemben szeretném
folytatni azt az építõ munkát,
melyet képviselõnk megkezdett,
melyben ezidáig is sokat segéd-
keztem.

Horváth Ildikó (MSZP)

Budapesten szület-
tem, 45 éves va-

gyok. 25 éve élek
Gödön. Nõs két
gyermek édesapja.
Elek t ro technika i
technikus vagyok. A
Fõvárosi Vízmûvek
Zrt. alkalmazásában
dolgozom 27 éve
külömbözõ mûszaki
területeken. A helyi
megújuló MDF
egyik alapító tagja-
kén öntudatos, tisz-
tességes önkor-
mányzati munkát

szeretnék megvaló-
sítani, az erkölcsi és
jogi törvények be-
tartásával. Hiszem: a
tiszta közéleti
csapazmunka, ösz-
szefogás Göd fejlõ-
dését szolgálja.

Karámos Béla (MDF)

Budapesten szület-
tem egy tízgyerme-
kes család 2. fiaként.
1957. óta lakom Gö-
dön. Nõs vagyok,

két gyermek édesap-
ja. 
A budapesti Piarista
G i m n á z i u m b a n
érettségiztem. Majd
vegyipari gépész
szakon szereztem
diplomát. Két mun-
kahelyem volt.
1978-ig a Láng Gép-
gyárban dolgoztam,
majd a Gyógyszer-
kutató Intézetben.
Több városba is hív-
tak szolgálati lakás

biztosításával, de
Göd és a Duna nél-
kül nem tudom el-
képzelni az élete-
met. Városunk most
siralmas állapotban
van, ezen segíteni
szeretnék. 
Az Alsógödi Szent
István Alapítvány
kuratóriumának tit-
kára vagyok. Rész-
letes programomat
hamarosan eljutta-
tom Önökhöz.

Mikesy Sándor (VVE)

Önkormányzati választás 2006. október 1.,

vasárnap 06-19 óra között!

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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Kasza Lajos úr
tétlenül nézte, ahogy
a Duna-parton és a
Szigeten országos

jelentõséggel védett
természeti értékeket
pusztítanak nap,
mint nap. 

Pedig rendezni
kellene a gödi vasút-
állomás elõtti teret,
meg kellene védeni
a Duna-partot a mo-
torosoktól, meg kel-
lene oldani a Kis-
Duna kotrását, meg
kellene szervezni a
védelmet az albaker-

ti betörések ellen, és
dönteni kellene a
Kincsem jövõjérõl.

Segítsenek, hogy
a fiatalság energiája
és a szakértelem
gyõzedelmeskedjen
október 1-én!

Köszönettel:
Mödlinger Pál 

Tisztelt Választópolgárok!
Mödlinger Pál (SZDSZ)

- Az értékes területek eladásának
megakadályozása;

- A termálvíz miatt értékes stran-
dunk fejlesztése;

- Költségkímélõ, takarékos gaz-
dálkodás;

- Vállalkozási szemlélettel bevé-
tel teremtése az Önkormányzat
számára.

Fülöp József Gábor (GVE)

Gödön a Rózsa u. 2/a. alatt lakom
1980-tól. Gödi vállalkozó vagyok 16
éve, egyenletesen fokozódó eredmé-

nyességgel. Természetesen, mint sok
más vállalkozásban, nekem is voltak
hullámvölgyek, de szorgalommal,
tisztességes akarattal, munkatársaim
segítségével, megoldottuk a nehézsé-
geket is. Ahét szakmám mellett, auto-
matikus rendszerek tervezése-fejlesz-
tése szakon szereztem felsõfokú vég-
zettséget. Vállalkozásom megkezdé-
se elõtt 20 évig Vácott, a FORTE
gyárban dolgoztam, az utolsó tíz év-
ben, mint fejlesztõ tervezõ végeztem
munkámat, több állami elismeréssel.
Feleségem Dr. Csatlós Györgyi Fel-
sõgödön fogszakorvos. Négy  gyer-
mekünk, és három unokánk van.

Pinczehelyi Tamás (MSZP)

39 éves vagyok,
felsõfokú végzettsé-
gû, jelenleg joghall-
gató. 

Pályázatíróként
dolgozom, nevem
szerepel a Gazdasági
Minisztérium honlap-
ján az uniós pályázati
tanácsadók között. 

Az új képviselõtes-
tületben pályázati
szakértelmemmel kí-
vánom segíteni tele-
pülésünk fejlõdését.

Családommal –
három gyermekem-
mel – közel egy évti-
zede élünk Felsõ-

gödön. 2002. óta va-
gyok a Vá-rosVédõk
Egyesülete elnöke és
listáról bejutott ön-
kormányzati képvise-
lõ.

A 6. körzet képvi-
selõjeként egyik leg-
fontosabb célomnak
a helyi buszjáratnak a
lakótelepre való be-
vezetését tartom. 

Bõvebb programo-
mat hamarosam eljut-
tatom Önökhöz.

Rábai Zita (VVE)

44 éves vagyok
két gyermek édesap-
ja. Több szakmám is
van az élelmiszeripar
területén, de pillanat-
nyilag egy vegyipari

cégnél ügyvezetõként
dolgozom.  Göd Ró-
zsa u. 16 szám alatt
lakom. Gyermekko-
romtól élek Gödön,
1990-ig idõszakosan,
utána állandó lakos-
ként. Azóta folyama-
tosan figyelemmel
kísérem településünk
fejlõdését. Négy éve
veszek részt az ön-
kormányzati munká-
ban, jelenleg a Város-
fejlesztési Bizottság

és a Közbeszerzési
Bizottság külsõs tag-
jaként dolgozom.

Szeretnék a 6-os
körzet képviselõje-
ként helyt állni az ön-
kormányzati munká-
ban, és a jövõben az
Önök szolgálatába ál-
lítani tapasztalatai-
mat.

Szabó Csaba (Fidesz – KDNP – VP)

Miközben Pin-
czehelyi úr viacolort
ígért és szökõkutat,
a 6-os körzetben az
elmúlt négy évben

valójában nem tör-
tént elõrelépés. 

Pedig meg kellene
végre erõsíteni a
süllyedõ gátat, meg
kellene nyitni a gö-
diek elõtt a BM üdü-
lõ lekerített részét,
biztonságos gyalo-
gosátkelõt kellene
létesíteni a vasúti át-
járónál és körforgal-
mat az Autós Pihe-
nõnél, meg kellene

fékezni a parton ran-
dalírozókat, rendbe
kellene tenni a fel-
sõgödi focipálya és
a Várdomb környé-
két.

Kérem, tisztelje-
nek meg a bizal-
mukkal!

Köszönettel:
Nógrádi Gergely

Tisztelt Választópolgárok!
Nógrádi Gergely (SZDSZ)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

A SZAVAZÓHELYISÉGBEN

SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT

IGAZOLNIA KELL!

NE FELEJTSE EL MAGÁVAL

VINNI SZEMÉLYI 

IGAZOLVÁNYÁT!
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34 éves vagyok
egy gyermek
édesanyja.

10 éve gödi vál-
lalkozóként dol-
gozom.

Ismerem a kör-
zetemben élõ em-
berek problémáit,
ezért vállalkoztam
a képviselõjelölt-
ségre!

Szeretném, ha

október 1-én
minél többen el-
mennének szavaz-
ni és megtisztel-
nének bizalmuk-
kal. 

Igérem nem 
fognak bennem
csalódni.

Köszönettel: 
Dunai Tiborné

Dunai Tiborné (Független)

Rengeteg a tenni-
való! Az utak jelen-
tõs része várja az
aszfaltot, a csatorna
kérdése sem megol-

dott mindenütt. A
Kolozsvári utca
gyakran versenypá-
lya, lakóövezetté
nyilvánítására, lassí-
tóra lenne szükség.
A vasúti átkelõnél
továbbra is életve-
szélyes a gyalogos
közlekedés, az is
megoldásra vár. S ha
már a vonattal ingá-
zók a Honvéd soron
helyezik el autóikat,

legyen kulturált a
parkoló, ami egyút-
tal a Sportcsarnok
parkolója is lehetne. 

Tettre készen vá-
rom, hogy megtisz-
teljenek a bizalmuk-
kal! 

Köszönettel:
Elmer György

Tisztelt Választópolgárok!
Elmer György (SZDSZ)

- Az utak további rendbetétele és
a hozzá kapcsolódó csapadékvíz
elvezetése

- A körzetben átfolyó Ilka patak
melletti terület renbe tétele

- Szelektív hulladékgyûjtés
megoldása

- Híd építése az Ilka patakra a 2-
es út felé

Jernei Gábor (GVE)

40 éves vagyok, 4
gyermek apja, köz-
gazdász, szocioló-
gus. Bécsben egy
adótanácsadó cégnél

revizorként, majd
itthon külföldi ban-
koknál középvezetõ-
ként dolgoztam. 3.
leányom születése
után váltottam egy
családbarát kisvál-
lalkozásra. Alapító
tagja vagyok a
VárosVédõk Egye-
sületének és a Kin-
csem Családbarát
Körnek. Elnöke vol-
tam a Nagycsaládos-
ok Országos Egye-

sületének. Büszke
vagyok rá, hogy ne-
mes célokért ellen-
zéki képviselõktõl a
minisz tere lnökig
mindenkivel szót ér-
tettem.

K é p v i s e l õ k é n t
Göd felemelkedésé-
ért, szépségeinek
megõrzéséért, egy
családbarát városért
fogok dolgozni.
Hogy jó legyen itt
élni!

Katona Sándor (VVE)

A jobboldal választási
szövetségének jelöltje-
ként indulok és polgár-
mesterjelöltként is.

Markó József va-
gyok, 38 éve élek Gö-
dön, immár a harmadik
ciklusban képviselem a
testületben körzetün-
ket. Szeretek itt élni,
békés, kellemes kör-
nyezetünket Önökkel
együtt fejlesztettük,
védtük meg a romboló
hatásoktól. Együtt épí-
tettünk évente 300 m
járdát. Elkészült több
utca burkolása, most

újabb 2350 m és továb-
biakat is szervezünk.
Tavaly készült el a kör-
zet csatornázása. Befe-
jezõdött a kábel tv há-
lózat kiépítése is. To-
vábbi feladatok a mara-
dék utak burkolása,
közvilágítás bõvítése,
járdák építése.

A folytatáshoz ké-
rem az Önök támogató
szavazatát.

Markó József

Tisztelt Választópolgárok!

Markó József (Fidesz – KDNP – VP)

Gödön az Erzsébet u. 26. sz. alatt
élek 41 éve. Az Önök akaratából
2002-tõl vagyok a város polgármes-

tere, 2006 tavaszától pedig ország-
gyûlési  képviselõ is. Két felnõtt gyer-
mekem van. Az idõsebb fiam villa-
mosmérnök, a fiatalabb fiam jogász.
Feleségem  Felsõgödön 35 évig volt a
postahivatal vezetõje, ma nyugdíjas.

Településvezetési, közigazgatási és
közgazdasági végzettségemmel, va-
lamint a több évtizedes eredménye-
sen végzett munkám során szerzett ta-
pasztalatimat felhasználva igyekez-
tem megmutatni, hogy közös tenni
akarással ki lehet vezetni a várost az
elmaradottságból. Önökkel együtt,
kész vagyok folytatni a már megkez-
dett és a még reánk váró feladatokat.

Sándor István (MSZP)

Kedves Választópolgárok!

A SZAVAZÓ LAPON CSAK
EGYÉRTELMÛ JELÖLÉSSEL

ADHATJA LE VOKSÁT!

HA TÖBB JELÖLÉS IS 
SZEREPEL A LAPON, 

AKKOR AZ ÖN SZAVAZATA
ÉRVÉNYTELEN!
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Sógor András
Lászlóné lakossági
fórumokat nem tar-

tott, szót is csak egy-
szer kért a négy év
alatt.

Nagy kár, mert az
úthálózatunk rémsé-
ges állapotban van, a
Vasút utca aszfalto-
zására és a Kálmán
utca felújítására egy-
aránt nagy szükség
lenne. Halaszthatat-
lan az Ilka patak kar-
bantartása, esõvíz-el-
vezetõ árkok létesíté-

se, az Ady Klub re-
noválása, a Kálmán
utca forgalmának
csillapítása, a vasúti
aluljáró környékének
karbantartása, a köz-
világítás javítása.

Kérem, szavazza-
nak a változásra!

Köszönettel:
Berta Ágnes

Tisztelt Választópolgárok!
Berta Ágnes (SZDSZ)

- Kiemelten fontos a helyi sport-
élet támogatása

- Azonnal kiépíteni a csapadékvíz
elvezetõ rendszert, mert az új
utak sok vizet fognak összegyûj-
teni.

- Az Ady Klub korszerûsítését fo-
gom kezdeményezni.

- Megszervezem a szelektív hul-
ladékgyûjtést és komposztálást.

- Kezdeményezni fogom az Ady
E. út forgalmának csökkentését 

- Lakókörzetünk általános rendbe
tételét, fák ültetését, játszótér ki-
építését.

Kammerer Zoltán (GVE)

Negyven éves vagyok,
szakmunkásképzõt,
majd középiskolát vé-
geztem. Tizennégy
éve lakunk Gödön fe-
leségemmel, és két

gyermekünkkel. A Fõ-
városi  Vízmûvek dol-
gozója vagyok. Az
egyre komfortosabb,
rendezettebb városban
jól érezzük magunkat.
Választókörzetemben
további fejlesztéseket
szeretnék megvalósí-
tani.
• a Kálmán utcai gya-

kori csõtörések oká-
nak megszüntetése

• a Bozóky téri ját-
szótér bõvítése

a vasúti aluljáró kivi-
lágításának megol-
dása

• a nehezen járható
járdaszakaszok át-
építése, valamint az
MDF helyi prog-
ramjának minél tel-
jesebb megvalósítá-
sában való közre-
mûködés.

Karámos László (MDF)

63 éves vagyok,
három gyermekem
van, négy unokám. 

Az Árpád utcában

lakom 62 éve. A kö-
zélettel való kapcso-
latom akkor kezdõ-
dött, amikor roko-
nom, Tildy Zoltán
köztársasági elnök-
ként elvitt magával a
magyar parlament-
be. 

Azóta is szoros
kapcsolatot ápolok a
legismertebb orszá-
gos vezetõkkel, kap-
csolatrendszerem
segítségével sokat

tehetek Gödért. Jó-
magam a kisgazda
érdekeket képvise-
lem a civil Kisgazda
Polgári Egyesület
elnökeként. 

Fontosnak tartom
körzetünkben az út-
építés folytatását, a
közterületek város-
hoz méltó szintre
történõ fejlesztését.
Részletesebb prog-
ramomat hamarosan
eljuttatom Önökhöz. 

Kenessey Zoltán (VVE)

1996 óta Felsõgödön lakom,
és a helyi postán dolgozom. Fel-
sõfokú szakmai végzettségem

megszerzése után 1999-tõl a
posta vezetésével bíztak meg.  

Jelenleg is a posta irányítását
látom el és a 8-as sz. körzet vá-
lasztott képviselõje vagyok.

Munkám során napi kapcso-
latot tartok a helyi lakosokkal.
Harminc éve házasságban élek
két felnõtt gyermekem, és két
unokám van. 

Tovább szeretném folytatni
körzetünk fejlõdését szolgáló
munkámat, melyben eddig is je-
lentõs elõrelépést sikerült elér-
nem. Ehhez kérem az Önök
megtisztelõ támogatását.

Sógor András Lászlóné (MSZP

Szeri Krisztián
vagyok, 33 éves,
nõs, 2 gyermek
édesapja. 

Születésem óta
gödi lakos vagyok,
családommal a 8-as
körzetben élünk. 

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében. 

Független jelölt-
ségem célja, a párt-
semlegesség, nem
részlehajló, hanem

lakosságcentrikus
képviselet, melyet a
lakossággal való fo-
lyamatos kapcsolat-
tartással és véle-
ménycserével sze-
retnék elérni!

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Szeri Krisztián (Független)

(A képviselõjelölt úr az önkormányzat 
és a Gödi Körkép által felkínált 

sajtónyilvánossággal nem kívánt élni.)
A szerk.

Papp István (Független)

Feleségemmel és
öt gyermekünkkel
nyolc éve lakom itt
Gödön, az Árpád ut-
cában.

Szeretném, ha Göd

tiszta, kedves, igazi
kisváros lenne, ahol
öröm élni. Ehhez kör-
zetünkben is van bõ-
ven tennivaló. Képvi-
selõvé választásom
esetén dolgozni fogok
egyebek mellett azért,
hogy megvalósuljon a
vasútállomás környé-
kének átfogó rendezé-
se: védett felszíni gya-
logos átkelõhely léte-
süljön, rendezett par-
kolók épüljenek a

gépkocsik számára és
tiszta, rendezett és vi-
rágos legyen a vasút-
állomás környéke.

Kérem, támogassa-
nak szavazatukkal,
hogy közgazdászként
képviselhessem az
Önök és a város érde-
keit! 

dr. Pintér György (Fidesz- KDNP – VP)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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36 éve élek Gödön.
Büszke vagyok arra,
hogy az Önök jóvoltá-
ból 1994-98 között –
az elsõ, polgárok által

választott – polgármes-
tere lehettem Gödnek.

Tisztességgel sze-
retném képviselni az
Önök körzetének az
érdekeit. Ismerem a
körzet nehézségeit, az
Ady Endre utca rette-
netes leterheltségét, a
megoldatlan vasúti át-
járó veszélyeit, az
utak, a járdák, a piac, a
vízelvezetõk állapotát.
Akörzetre jutó fejlesz-
tési összegek haszno-

sítását véleményük
szerint fogom felhasz-
nálni.

Számomra fontos a
jobboldal összefogása
és véleményem szerint
csapatunk kialakult
összetétele garantálja a
politika és a szakérte-
lem egységét.

Dr. Bognár László (Fidesz – KDNP – VP)

1946-ban szület-
tem, 34 éve lakom
Gödön. Nõs vagyok,
három gyermek
édesapja. A BME

Gépészmérnöki Kar
mûszaki oktatói sza-
kán szereztem okle-
velet. 

1969-tõl egy
gyógyszergyár kí-
sérleti üzemében
dolgoztam. 1975-tõl
nyugdí jazásomig
mint gyógyszerható-
anyag-gyártó gya-
korlati oktató dol-
goztam ugyanott. 

Meglátásom sze-
rint a Bozóky tér le-

hetne Göd egyik
legszebb része. Ezt a
területet egy gyö-
nyörû közösségte-
remtõ hellyé szeret-
ném alakítani. 

Az Ady Endre út
és a MÁV átjáró
közlekedésén javíta-
ni szeretnék, a MÁV
peronok kulturálttá
tételét a már látható
módon folytatni fog-
juk a vonattal közle-
kedõk érdekében.

Faragó Károly (VVE)

Ilyés Gizella va-
gyok. Több évtizede
élek Gödön.

Azt hiszem nem na-
gyon kell bemutatkoz-
nom Önöknek, hiszen

1993-1994 között al-
polgármester, illetve
megbízott polgármes-
terként, majd 1998-
2002 között alpolgár-
mesterként tevékeny-
kedtem a városért.

1989 óta ALAPÍTÓ
tagjaként az MDF tag-
ja, illetve elnöke vol-
tam. Politikai hovatar-
tozásom egy percig
sem befolyásolta a kép-
viselõi munkámat, ezt a
jövõben is így szeret-

ném végezni. Elsõren-
dû feladatnak tekintem
a 9. sz. körzet lakóinak
képviseletét minden te-
kintetben. Ismerem a
körzet gondját-baját,
ezen szeretnék segíteni,
természetesen a 9. sz.
körzet polgárainak ösz-
szefogásával és segítsé-
gével.

Illyés Gizella (MDF)

Kruzslicz István
semmit sem csinált
négy éven át, ez lát-
szik is a körzetün-

kön! Nincs megold-
va az esõvíz elveze-
tése, rossz állapotú-
ak a járdák, mosto-
hán bántak a Lenkey,
a Kálmán és az Ady
Endre úttal is, nem
létesítettek gyalogos
átkelõket, nem ren-
dezték a Bozóky te-
ret, és nem tettek lé-
péseket annak érde-
kében, hogy tényle-

gesen kitiltsák a ne-
hézgépjármûveket
az Ady Endre útról.

Kérem, támogas-
sanak szavazatukkal,
hogy mindezt orvo-
solni tudjam!

Köszönettel:
Kövesiné 

Simon Gabriella

Tisztelt Választópolgárok!
Kövesiné Simon Gabriella (SZDSZ)

Nyugdíjasként élek jelenleg
is Gödön a Szamos utca 15. sz.
alatt feleségemmel. Négy gyer-

mekem, hat unokám van. 1994.
óta képviselõ vagyok városunk-
ban, mindvégig MSZP tagként.
Jelenleg a 9. sz. választási kör-
zet megválasztott képviselõje
vagyok, és folytatni is kész va-
gyok a munkát. 

Akikkel az elmúlt ciklusban
volt alkalmam találkozni, akár a
képviselõi fórumaimon, akár
pedig a napi teendõk során, jól
tudják, hogy minden igyekeze-
temmel segítettem a gondok
megoldásában, és ígérhetem,
hogy a jövõben is számíthatnak
rám. Fogjunk össze!

Kruzslicz István (MSZP)

Szeri Mihály va-
gyok, 54 éves, nõs, 2
gyermek apja és 2
gyermek nagyapja.

Születésem óta
Gödön élek, jelenleg
a 9-es körzetben.  

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében.

Pártsemlegesen
szeretném a körzet
lakóinak érdekeit
képviselni és min-

dent megteszek,
hogy a lakosság
közremûködésével
lakhelyünket szebbé
gondozattabbá, biz-
tonságosabbá te-
gyük!

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Szeri Mihály (Független)

- A költségvetési bevétel kiesé-
sek, többletkiadások, hitelfelvé-
telek, mûködési-, fejlesztési
okainak feltárását.

- Szeretnénk folytatni az útépítést,
a vízelvezetést, virágosabbá ten-
ni Göd városát. 

- A szelektív hulladékgyûjtést és
komposztálást megoldanánk.   

- Lakókörzetünk ál-
talános rendbe téte-
lét, fák ültetését,
játszótér kiépítését.

- Melegvizû strand
fejlesztése

Tóth Dezsõ (GVE)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

A SZAVAZÁS NAPJÁN 

TILOS 

BÁRMILYEN 

KAMPÁNYTEVÉKENYSÉGET

FOLYTATNI!

06
-3

0-
53

50
56

9



23 10. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET KÉPVISELÕJELÖLTJEI

44 éves vagyok, 3
gyermek édesanyja.
1969 óta élek
Felsõgödön.

A testületnek a ta-
vaszi gyerekjátszótér
és fenyves erdõ el-
adási kísérlete na-
gyon felháborított és
barátaimmal aláírás-
gyûjtésbe kezdtünk,
majd demonstrációt
szerveztünk.

2006 május 24-én
beadtam egy játszó-
tér-szabadidõpark
kialakítására tett ja-
vaslatunkat.

Szeretném, ha a

10-es körzetben ez a
tervünk is megvaló-
sulna, valamint a
buszjáratot bõvíthet-
nénk az új aszfalt
úton az Óázis lakó-
parktól a Széchenyi
utcán keresztül az is-
koláig.

Buszvárókkal, hir-
detõtáblákkal, sze-
metesek kihelyezé-
sével tennénk szebbé
környezetünket.

Gergely Márta (VVE)

Jelenlegi képvise-
lõnk, Pongó István
nem lehet túl büszke
az elmúlt négy évre:
a 10-es körzetben
nem oldódott meg a

Pólus-probléma, az
Oázis lakópark merõ
egy parlagfû- és sár-
tenger, a fürdõhöz
vezetõ út visszavisz
bennünket a XV.
századba. 

Programom alap-
jai: a strandhoz ve-
zetõ út rendbetétele,
a Fenyves közpark-
ként önkormányzati
tulajdonban tartása,
az Oázis lakópark

bekapcsolása a vá-
ros életébe, a Terv
utcán a jármûvek
száguldásának meg-
fékezése, szervezett
parlagfûirtás.

Kérem, támogas-
sanak szavazatuk-
kal!

Köszönettel:
Kiss Róbert 

Tisztelt Választópolgárok!
Kiss Róbert (SZDSZ)

Gödön a Verseny
utca 23-as szám alatt
lakom feleségemmel
27 éve. Lányunk férjé-
vel és két középisko-

lás gyermekével önál-
ló otthont építet.

Hatvanöt éves va-
gyok. Hobbim a lab-
darúgás. Tagja vagyok
a gödi Dunapart öreg-
fiúk labdarugó csapa-
tának.

Az Önkormányzat
Sportbizottságának
tagja vagyok 2002 óta.
Nyugdíjazásom elõtt
vegyesboltot üzemel-
tettem a feleségem-
mel.

Az életem során
szerzett tapasztalatok,
a környezetemben ta-
pasztalt gondok meg-
oldása iránti érzékeny-
ségem, az emberekkel
kialakított jó kapcsola-
taim, jó alapot jelente-
nek, hogy kellõ bátor-
sággal induljak képvi-
selõjelöltként .

Martikán Gyula (MDF)

Elõször megköszö-
nöm az ajánlócédulá-
kat és szavazataikat a
választáson.

A beszámoló az el-
múlt ciklusról a jelen

szám egy másik cikké-
ben megtalálható.

Újbóli indulásom
okai az alábbiak:

Az útépítés folytatá-
sa és befejezése.

Az oktatási és egész-
ségügyi intézmények
halaszthatatlan minõsé-
gi fejlesztése.

Folytatni szeretném
azt a munkát is, ame-
lyet a körzet felzárkóz-

tatásáért kezdtem.
Ezért pl. dolgozni fo-
gok a fürdõ európai
színvonalúvá fejleszté-
séért, ami a turizmust
teremti meg.

Külön figyelmet fo-
gok szentelni az „Oázis
lakópark”-nak.

Köszönöm, hogy
szavazataikkal segíte-
nek.

PONGÓ ISTVÁN

Tisztelt Választók!
Pongó István (Független)

Reményi László
vagyok 59 éves. 

1956 óta élek Gö-
dön, nõs vagyok,
egy nagykorú fiam
van, aki szintén Gö-

di lakos. Családom-
mal a 10-es körzet-
ben lévõ otthonunk-
ban élünk.

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében. 

Függetlenségem
célja, a pártsemle-

gesség, nem a pártok
által irányított intéz-
kedések ill. vélemé-
nyek, hanem a
lakosságcentrikus
képviselet.

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Reményi László (Független)

Történelem-német
szakos középiskolai
tanárként a váci Piaris-
ta Gimnáziumban ta-
nítok. Feleségemmel

és 3 gyermekünkkel
12 éve élünk Gödön.
1998-tól vagyok kép-
viselõ, mindkét cik-
lusban bizottsági el-
nökként dolgoztam.
Körzetünkben szám-
talan problémával
szembesültem az el-
múlt hetekben. Mi-
lyen közösségi teret
alkossunk a Pólus
Palce melletti feny-
vesben, hogyan oldjuk
meg az Oázis lakó-

park égetõ problémáit,
miért nincsen járdánk
a Terv utcában és so-
káig folytathatnám. A
Fidesz jelmondata
szerint hiteles tájékoz-
tatásra és hatékony
képviseletre készülök.
Kérem támogassanak
szavazatukkal. Köszö-
nöm.

Salamon Tamás (Fidesz – KDNP – VP)

56 éves vagyok, 19 éve a tizes
választókörzetben, az Õsz u. 6-
ban lakom. Feleségem vállalko-

zó, három gyermekünk és négy
unokánk van. Jómagam korábban
az építõiparban dolgoztam, mint
mûvezetõ. Életem során mindig
aktív voltam a közéleti munkák-
ban is. Erõmet, idõmet nem kí-
mélve kivettem részem azon fel-
adatok megoldásában, ahol a köz-
ért tehettem. A gödi sportéletben
sokan ismernek errõl az oldalam-
ról, jelenleg a Gödi Labdarúgó
Club elnöke vagyok. Körzetünk-
ben az Önök megelégedésére is
szeretném szolgálni a lakosságot,
hogy környezetünk is mihama-
rabb méltóképpen fejlõdhessen.

Szilágyi Sándor (MSZP)
- Az értékes területek eladásának

megakadályozása
- Zöldövezetek megtartása, -

kialakítása
- Nagy értékünk, a strand fejlesz-

tése
- Hivatali ügyintézés egyszerûsí-

tése
- Helyes arány meg-

tartása a további
lakóterület bõvíté-
seknél.

Zsoldos György (GVE)
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A háborúban töltött évek duplán
számítanak. Még akkor is, ha a harc
csak egy kisváros önkormányzatában
dúlt négy éven át. De kezdjük az ele-
jén! A világ egyik legrosszabb válasz-
tási rendszere sorozatosan eredménye-
zi azt, hogy súlyos ellentétekkel terhelt
testület jön létre; a bal- és jobboldali, a
körzetben megválasztott és a listán be-
került képviselõk furcsa egyvelege.
Ebben a vegyes társaságban számos
képviselõnek nem az az érdeke, hogy
a dolgok haladjanak, a város fejlõdjön.
A széthúzás eredményezte, hogy ve-
getál a melegvizû strand, nem készült
el az új városközpont, nagy adóssága-
ink halmozódtak fel az oktatás és az
egészségügy területén, nem történt
meg a város turisztikai értékeinek ki-
használása stb.

Természetesen vannak eredmények
is, amelyek közül kiemelésre méltó a
kábeltévé hálózat teljes kiépítése, va-
lamint az útépítés megvalósítása an-
nak ellenére, hogy akadnak olyan
erõk, amelyek politikai célokra kíván-
ják felhasználni mind a megvalósu-
lást, mind a fejlesztés akadályozását.

A bajok gyökere vitán felül az,
hogy a választásokon sok esetben
olyan képviselõk kerülnek be a testü-
letbe, akik a pártjuk vagy egyéb szer-
vezeteik érdekeit a város érdekei elé
helyezik, mondjanak bármit is tevé-
kenységük elvi hátterérõl. A képvise-
lõi juttatások messze nem álltak arány-
ban az elvégzett munkával. Volt olyan
képviselõ, aki a négy év alatt csak öt
bizottsági ülésen jelent meg, akkor is

rövid idõre, ám a „tiszteletdíjat” és a
költségtérítést soha nem felejtette el
felvenni. A listás képviselõk pedig jól
használhatóak bármilyen manipuláci-
óra. (Tisztelet a kivételnek!)

Ami személyemet illeti az elmúlt
négy év alatt végzett munkámat a vá-
lasztók majd megítélik. Sajnos a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság ve-
zetésétõl az egymással kiválóan
együttmûködõ kormányzó és ellenzéki
többség a 2006. év elején eltanácsolt.
Szakmai indokaik nem voltak, úgy lát-
szik, hogy a szakértelem nem sokat
számít. Az oktatási intézményeinkre
pedig nagyon ráférne a gondoskodás.
Ezért is ajánlottam fel korábban – a
képviselõk közül egyedül - a teljes tisz-
teletdíjamat egy új iskola építésének
céljaira. Belátva, hogy ennek megvaló-
sítására a közeljövõben nincsen re-

mény, elképzelésemet módosítva a te-
lepülés iskoláinak minõségi fejleszté-
sére kívánom a négy év alatt felhalmo-
zódott összeget fordítani. Nevezetesen
segíteni szeretném a tanulók többségét
képességeik kibontakoztatásában egy
speciális program segítségével.

Külön kell foglalkoznom körze-
tem, a 10. körzet, fejlesztésének kérdé-
sével. A felzárkózás megkezdõdött
(csatorna, kábeltévé, út), de a munkát
folytatni kell. A legfontosabb célom
az, hogy megépüljön a körzet teljes,
pormentes úthálózata a megfelelõ víz-
elvezetéssel, és a gyalogosok számára
legyenek járható járdák. Ezen a terüle-
ten nagyon sok feladat vár még meg-
oldásra. Vegyes érzelmeket vált ki be-
lõlem a közelgõ helyhatósági választá-
sokon a körzetben induló képviselõk
nagy száma. Egyrészt örülök, hogy
ennyi aktív ember akad, aki nem saj-
nálja idejét és energiáját a közügyekre
fordítani. (Csak zárójelben kérdezem,
hogy hol voltak õk az elõzõ ciklusok-
ban, amikor semmiféle fejlesztés sem
történt a város alvégén.) Másrészt szo-
morú vagyok, mivel nem látom azt a
pozitív programot, amely szerint a
képviselõi munka eltérne a saját gya-
korlatomtól. Az pedig egyenesen fel-
háborít, hogy van olyan jelölt, aki sze-
rint a körzet csak a Fenyves megma-
radt kis részébõl áll, van aki a másik
körzetben lakik, de most nálunk osztja

az észt az adott párt jelöltjeként, és
olyan is, aki tudatosan csak a töredék-
szavazatok megszerzésével kívánja
bizonyítani pártja iránti odaadását,
nem törõdve azzal, hogy mi lesz azzal
a környékkel, ahol maga is él. Nyu-
godtan kijelenthetem, hogy a szó szo-
ros és átvitt értelmében egyaránt meg-
szenvedtem az elmúlt négy évet. Vol-
tam „Júdás”, csaló, sikkasztó,
feketes…û, stb. Ezekre a vádakra,
amelyek döntõen emberi gyengeség-
bõl fakadnak, a kemény, becsületes
munka a megfelelõ válasz. Szeretném,
ha a választók akaratából a következõ
ciklusban folytathatnám mindazt, ami-
be belekezdtem, de befejezni nem tud-
tam. Akik ismernek, biztosan elhiszik,
hogy ha a jelöltek közül lenne megfe-
lelõbb erre a munkára, magam azon-
nal visszalépnék. Természetesen, ha a
választók többsége másként dönt, szo-
morúan, de nyugodt lélekkel azt is el-
fogadom. Kérem, hogy menjenek el
október elsején választani, és a szavaz-
zanak arra, aki a legtöbbet érheti el a
következõ idõszakban a körzet számá-
ra. Ez a képviselõk feladata és a nem a
pártok kiszolgálása. Mindenkinek, de
fõként képviselõjelölteknek, akik kö-
zül én is csak az egyik vagyok, a fi-
gyelmébe ajánlom a címet kölcsönzõ
híres amerikai író, Ernest Hemingway
megszívlelendõ szavait a sportról:

„A sport megtanít bennünket küz-
deni, és becsületesen veszíteni.”

PONGÓ ISTVÁN
A 10. KÖRZET KÉPVISELÕJE

Búcsú a fegyverektõl

1. szavazókör
Szt. Hubertus Étterem
Konf. terem, 
Nemeskéri út 33.

1/11. szavazókör
Orvosi Rendelõ, Újtelep

2. szavazókör
Orvosi Rendelõ, 
Cserfa u. 18.

2/15. szavazókör
Szt. Hubertus Étterem,
Konferencia terem,
Nemeskéri út 33.

3. szavazókör
József Attila 
Mûvelõdési Ház, 
Pesti út 72.

4. szavazókör
Óvoda, Béke u. 3.

5. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 
Pesti út 81.

5/12. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 
Pesti út 81.

6. szavazókör
TESZ, Duna u. 5.

6/13. szavazókör
Bölcsõde, Rákóczi út
142.

7. szavazókör
Németh László Általános
Iskola, Ifjúság köz 1-3.

7/14. szavazókör
Németh László Általános
Iskola, Ifjúság köz 1-3.

8. szavazókör
Ady Klub, Kálmán u. 13.

9. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

10. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

10/16. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

800. szavazókör/kisebb-
ségi/
Huzella Tivadar 
Általános Iskola,
Petõfi S. u. 48.

Szavazókörök 
címei

2006. önkormányzati választások
Városvédõk Egyesülete:

Jelöltek Jelölt 
sorszáma neve

01 Dr. Horváth Viktor 
Gergõ

02 Rábai Zita
03 Mikesy György
04 Rakaczki István
05 Kenessey Zoltán
06 Katona Sándor
07 Gergely Márta
08 Mikesy Sándor
09 Faragó Károly
10 Zombory László

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség 

- Kereszténydemokrata
Néppárt 

- Vállalkozók Pártja közös
kompenzációs listája

01 Markó József
02 Dr. Bognár László
03 Nagy Károly
04 Salamon Tamás
05 Lenkei György

06 Csányi József
07 Detre László
08 Szabó Csaba
09 Kovács László
10 Kovacsik Tamás

Gödi Vállalkozók
Egyesülete

01 Szegedi Sándor
02 Fülöp József Gábor
03 Gusztus Gábor
04 Somogyvári József
05 Jernei Gábor
06 Mógor László
07 Kántor László
08 Dalnoki György
09 Lengyel György
10 Zsoldos György

Szabad Demokraták
Szövetsége 

- a Magyar Liberális Párt

01 Nógrádi Gergely
02 Dr. Mödlingerné 

Kovács Éva Mária
03 Bertáné Tarjányi Judit
04 Elmer György

05 Mödlinger Pál
06 Horváth Andor
07 Csõke Sándor
08 Kövesiné Simon 

Gabriella
09 Simon Anna
10 Szloboda Györgyné
11 Kiss Róbert
12 Bujdosó Károly

Magyar Igazság 
és Élet Pártja

01 Zahorán Sándor
02 Gáspár József
03 Magyar Endre
04 Zábrádi Gábor
05 Berecz István

Magyar Szocialista Párt

01 Sándor István
02 Pinczehelyi Tamás
03 Kruzslicz István
04 Mudri József
05 Hegedûs Ágnes
06 Vidák Árpád
07 Gombos Péter
08 Barkóczi Gábor

Nyilvántartásba vett 
kompenzációs listák
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

1. sz. vk. Mudri József

2. sz. vk. Hegedûs Ágnes

3. sz. vk. Vidák Árpád

4. sz. vk. Barkóczi Gábor

5. sz. vk. Horváth Ildikó 10. sz. vk. Szilágyi Sándor

9. sz. vk. Kruzslicz István

8. sz. vk. Sógor Andrásné

7. sz. vk. Sándor István

6. sz. vk. Pinczehelyi Tamás

• Az eredményes útprogramot folytatjuk. A
következõ ciklusban 30 km földutat építünk
át szilárd burkolatúra.

• Az ebben a ciklusban felépített sportcsarno-
k után megépítjük a régen várt új mûvelõdé-
si házat is. 

• Amegkezdett termálfürdõ további korszerû-
sítését, bõvítését végezzük el.

• Megépítünk 30 000 m2 járdát.
• Befektetõk és pályázati pénzek bevonásával

kialakítjuk az új városközpontot, melyben
lesz új posta, új vendéglõ, bank és szolgálta-
tási részlegek.

• Tervezzük pihenõpark létrehozását.
• Gyerekek részére játszóterek létrehozása

(Fenyves stb.).
• Befejezzük a pályázati pénzbõl épülõ böl-

csõdét.
• Kiemelten támogatjuk az önhibájukon kívül

hátrányos helyzetben lévõket, a nagycsalá-
dosokat és nyugdíjasokat.

• A strandra és a helyi járatokra  ingyenes
igénybevételt biztosító „Göd Kártya” szol-
gáltatásait szélesítjük, más korosztályokra is
kiterjesztjük.

• Olcsóbb városüzemeltetést vezetünk be.
Jobban kihasználjuk a kistérségi kooperáci-

ós lehetõségeket. A felszabadító forrásokat a
város fejlesztésére fordítjuk.

• Rendezzük a Duna-partot, sétányokat alakí-
tunk ki, hogy mindenkié legyen e gyönyörû
folyó környezete.

• A környezetvédelem fokozása érdekében
bevezetjük a szelektív hulladékgyûjtést.

• A 2/A fõközlekedési út túloldalán lévõ terü-
leteket rendezzünk, és gondoskodunk a vá-
rost is szolgáló létesítmények áttelepítésérõl.

• A helyi adókat nem kívánjuk növelni.
• Az étkeztetést nyújtó gyermekintézmények

térítési díjait, úgy, mint az elõzõ négy évben,
most sem kívánjuk emelni.

• Minden rászoruló diák részére ingyen tan-
könyvet, ingyen teret, térítésmentes ebédet,
az óvodai és a napközis ellátást biztosítjuk.

• Állandó párbeszédet és kapcsolattartást a la-
kossággal. Gondoskodunk arról, hogy a pol-
gármester, a városháza dolgozói szolgálják a
lakosságot.

• Mi figyelünk Önre! Kérjük, olvassa el kiad-
ványunkat, jöjjön el gyûléseinkre. Mondja el
véleményét, javaslatát, hogy

EGYÜTT LEHESSÜNK 
SIKERESEK!

PROGRAMUNK:

Az MSZP polgármesterjelöltje: 
Sándor István

A Magyar Szocialista Párt Göd Városi Szervezetének polgármesterjelöltje, a város jelen-
legi polgármestere, Sándor István országgyûlési képviselõ, aki 41 éve él családjával Gödön.
Településvezetési, közigazgatási és közgazdasági végzettséggel rendelkezõ várospolitikus több
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyet az elmúlt négy évben Göd javára kama-
toztatott. Az általa irányított várost dinamikus fejlõdési pályára állította, a település életében
az elmúlt 4 évben a legnagyobb arányú infrastrukturális beruházások valósultak meg.

Az elmúlt négy év volt a város fejlõdésének legeredményesebb szakasza!

Készen állunk a folytatásra!
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Egyesületünk - az elõzõ választási kampányok-
hoz hasonlóan - csak olyan célokat tûz ki, melyek
megvalósítására a következõ négy évben megte-
remthetõek a feltételek. 

Nem veszünk részt ígéret-licitálásában, mert
mi tudjuk mi várható az elkövetkezõ években orszá-
gosan - és Gödön is.

GAZDÁLKODÁS
Elsõdlegesnek tartjuk a város további eladósodá-

sának megállítását, továbbá:
• a pazarló, indokolatlan kifizetések (õrzõ-védõ

szolgálat, tanácsadó testület, tanácsosok, külsõ
kommunikáció) megszüntetését,

• a felvett hitelek esetleges kiváltását, visszafizeté-
sét,

• felülvizsgáljuk az adórendszert, hiszen a jelenle-
gi évente 45-50 millió forint veszteséget okoz.
Differenciált rendszert vezetünk be, átalakítjuk
az iparûzési adót (pl. mentesség átvizsgálása),

• megszüntetjük a vagyonfelélést, megfelelõ mód-
szerünk van a folyamat megfordítására,    

• zároljuk az ingatlan vagyont,
• a Befektetés a XXI. Századba program keretében

az önkormányzati fejlesztéseket új módszerrel
valósítjuk meg.

KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELEM
• Azonnal megkezdjük a szelektív hulladékgyûj-

tést.
• Létrehozzuk a városi komposztálást.
• A városban keletkezõ évi 3200 t veszélyes hulla-

dék elszállítását ellenõriztetni fogjuk.
• Lobbizunk az érvényben lévõ kormányrendelet

értelmében a Kis-Duna-ág rendbetételéért.
• Közterületeinket rendbe tesszük és új tereket ala-

kítunk ki.
• A Duna parti területen telkek kialakítását nem tá-

mogatjuk.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
• Célunk az üdülõváros kialakítása, ennek tudatá-

ban készítjük el a város szabályozási tervét.
• A lakosság bevonásával részvénytársasági for-

mában megépítjük az új strandot, ilyen módon is
biztosítva, hogy a strand a városé maradjon.

• A 2/A túloldalán környezetkímélõ beruházásokat
támogatunk, mert a városnak bevételre van szük-
sége.

• További bevételi forrást eredményez, hogy ön-
kormányzati részvétellel megkezdjük az ásvány-
víz palackozását.

• Városi tulajdonba vesszük a volt B.M. üdülõt,
üzemeltetését gazdaságossá tesszük.

• A Biológiai Intézetet természetvédelmi területté
nyilvánítjuk  és a vácrátóti botanikus kert mintá-
jára üzemeltetjük. 

• Alakosság számára jelenleg rendkívül igazságta-
lan 72.000.-Ft-os aszfaltút építési programot új
pénzügyi konstrukció alapján úgy folytatjuk,
hogy az legfeljebb 25.000.-Ft-ba kerüljön az in-
gatlantulajdonosoknak.

• Terveket készítettünk az új városközpont kialakí-
tására a temetõ táblában.

SPORT – KULTÚRA
• A Sportegyesület támogatását – a törvénynek

eleget téve - idõben átutaljuk, nem úgy, mint az
elmúlt években.

• Támogatjuk az élsport és a diáksport fejlõdését.
• A sportingatlanokat megtartjuk önkormányzati

tulajdonban és a G.S.E. kezelésében.
• A strandfejlesztés keretében lobbizunk a tan-

uszoda megépítéséért.
• A fiatalok szórakozási lehetõségét bõvíteni kí-

vánjuk a 2/A túloldalán -vállalkozói összefogás-
sal - megépítendõ 1500 m2-es központtal.

• Szorgalmazzuk helyi professzionális és amatõr
mûvészek megjelenését a Kincsem Közösségi
Házban.

KÖZIGAZGATÁS – KÖZBIZTONSÁG –
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
• Teljes körû ügyfél kiszolgálási rendszert alakí-

tunk ki. Agyorsabb ügyintézést azonban nem lét-
számnöveléssel kívánjuk elérni.

• Teljes munkaköri felülvizsgálatot végzünk az
Önkormányzatnál és intézményeinél.

• Emeljük a rendõrség és a polgárõrség támoga-
tást. Az új városközpontban egy tûzoltó és egy
mentõautó üzemeltetését fogjuk biztosítani.

• A kistérségi lehetõségek bõvítését, a pályázatok
figyelését és menedzselését profi csapattal oldjuk
meg.

• A Vállalkozók Egyesülete közvetlen Brüsszeli
pályázati lehetõséget teremt.

SZOCIÁLIS TERÜLET
• A fiatalok lakáshoz jutását az Önkormányzat az

önerõ biztosításával fogja támogatni.
• Az adórendszer kidolgozásánál idõsek, nagycsa-

ládosok és rászorultak kedvezményben részesül-
nek.

• Kibõvítjük a kedvezményben részesülõk körét
az utazás és strandbelépõk területén. Az új
strandra minden gödi lakos kedvezménnyel me-
het be.

VÁLLALKOZÁSI TERÜLET
• Minden törvényes lehetõséget megragadunk a

helyi vállalkozók elõnyben részesítésére.
• Az Önkormányzat és a G.V.E. szerzõdésben rög-

zíti a fejlesztésbe való bekapcsolódás lehetõségét
(pl: strand, palackozó, ipari terület, stb.).

• Az E.U. pályázatok készítésénél az Önkormány-
zat segítséget nyújt.

• Az adórendszer felülvizsgálatánál azt célozzuk,
hogy minden Gödre bejelentett vállalkozás a vá-
rosban adózzon.

• Differenciált adózást kívánunk bevezetni, külö-
nös tekintettel a korábban biztosított mentessé-
gekre.

Természetesen sokukban felmerülhet a kérdés,
hogy mindezen elképzeléseket mibõl lehet magva-
lósítani!

Mi, vállalkozók tudjuk, hogy elsõsorban haté-
konyabb gazdálkodással, a pazarlás, az „osztogatá-
sok” megszûntetésével, racionálisabb gazdálkodás-
sal.

Hiszen csodálkozhatunk-e azon, hogy a jelenlegi
vezetés tehetetlensége, amely a városban mindenütt
látható általános rendetlenségben is megnyilvánul,
(a szabálytalan kocsiktól nem lehet rákanyarodni az
országútra, a vasúti átjárók környezete kaotikus és
életveszélyes, az alsói strand sétaútján 200 LE-s te-
repjárók dübörögnek, de bizonnyal Önök is vég nél-
kül sorolhatnák a példákat), a sokkal nagyobb felké-
szültséget és tehetséget igénylõ gazdasági kérdések-
ben tökéletes kudarcot vall.

Mi, vállalkozók azt is tudjuk, hogy a könnyû
pénznek, hitelnek nagy ára van. Ettõl óvtuk a várost
egész 2002-ig. Látható, hogy a jelenlegi gondolko-
dás hová vezet.

Mi, vállalkozók képesek vagyunk az Önök se-
gítségével irányt váltani, és eladósodás helyett gya-
rapodási pályára állítani városunkat.

Mi, vállalkozók bizonyítottunk, tapasztalt
csapat vagyunk.

Hadd bizonyítsunk ismét városunkért, Gö-
dért, mindannyiunkért!

Ehhez kérjük az Önök támogató szavazatát.

Gödi Vállalkozók Egyesülete 
Elnökség

A GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK
VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2006-2010

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

E-mail címünk: vgtgod@tir.hu



Az augusztus végén rendezett 13. Göd
Kupa tizennyolc futamában, mint minden
évben, idén is több száz fiatal kajakos ült
hajóba, hogy izgalmakban bõvelkedõ küz-
delmekben döntsék el, ki a korosztály leg-
jobbja, ki a „tini kajak király”. 

Valósággal vibrált az üde Duna-parti le-
vegõ a lelkesedés határát nem ismerõ segí-
tõk és az elszánt fiatalokról sugárzó gyõz-
ni akarás feszültségétõl. Mindenki egyet

akart, látványos, izgalmakban bõvelkedõ,
nemes versengést, nagyszerû rendezést… 

Aházigazdák nevében, Barazutti Lász-
ló, a Kajakkal az Egészségért Alapítvány
elnöke köszöntötte az ünnepélyes megnyi-
tóra felsorakozott sportolókat és szurkoló-
kat. Sándor István polgármester -, aki ma-

gánemberként 500 ezer forintot  ajánlott
fel a gödi kajak szakosztálynak - a városi
önkormányzat és maga jó kívánságait tol-
mácsolta az ifjú tehetségek felé. 

Dézsi Yvett és tánccsoportjának látvá-
nyos bemutatója után kezdetét vette az iz-
galmakban bõvelkedõ verseny, melyet
idén is a gödi fiatalok nyertek a rivális vá-
ci, nagymarosi, szobi és többi utánpótlás-
nevelõ egyesület csapatai elõtt.

A délután nem kevésbé mozgalmasan,
eredményesen telt a kenusok versenyszá-
maival, mint a „kajakos délelõtt”. Akitûn-
tetett korosztályok – immár állandó jelzõ-
ként akár nagybetûvel is írhatnánk – Öreg-
lányok, Öregfiúk és Happy-csapatai, a csa-
ládok, a vegyes párosok mérkõztek egy-

mással, kitûnõ hangulatban, ámde a ver-
senyszellemnek megfelelõen és a „fair
play” szabályai szerint. Itt csak nyerni le-
hetett, ha elindult valaki, azonban a dobo-
gó fokai sem maradtak üresen! Anapköz-
beni gulyások és halászlé után este jóféle

zsíros kenyér várta az elfáradt versenyzõ-
ket és vendégeiket. A sötétedésben a
Scarabeus együttes zenéje sem szólt ma-
gányosan, a táncos „buli” hajnalba hajlott
– mint rendesen egy Göd Kupán!

KÁVÉ
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A helyi kábelhálózatra kapcsolt la-
kásokban heti négy alkalommal kísér-
hették figyelemmel a nézõk az egy-
másfél órás adásokat. A tapasztalatszer-
zés mellett a mûszaki fejlesztések tették
lehetõvé, hogy az elmúlt hónapok során
fokozatosan növekedjen a városi televí-
zió mûsorideje, s emelkedjen az adás-
napok száma. Az eredetileg helyi tele-
víziónak indult Inside Tv az odaadó
munkatársaknak, a professzionális esz-
közöknek, szakembereknek köszönhe-

tõen „kinõtte” magát a kis helyi kábel-
televíziók árnyékából. Az 1-1,5 órás
mûsorokat a hét minden napján 19:20
perctõl láthatják. Novembertõl heti
rendszerességgel elindítjuk saját készí-
tésû mûsorainkat, melyek foglalkoz-
nak majd sporttal, gasztronómiával, ze-

nével, életmóddal, közérdekû informá-
ciókkal, tippekkel, ötletekkel stb. Ama-
gazinok témaválasztása az élet minden
területét átfogja: a közéletet, a gazdasá-
got, a kultúrát, az életmódot, az ifjúsá-
got, a sportéletet. Heti 3 alkalommal
friss hírek adnak tájékoztatást mostan-

ra már nemcsak a Göd Város életének
történéseit, hanem a Kistérség híreit is
feldolgozva, bemutatva a térségben tör-
ténteket a gödi polgároknak.

A napi programot más televíziós
társaságoktól átvett összeállítások és fil-
mek is színesítik, mint például a Min-
dentudás Egyeteme.

A másik megemlítésre szoruló
tény, hogy ez év novemberétõl a Gö-
dön található mindkét kábelszolgá-
tató csatornáján fogható lesz az
Inside Tv, ezáltal Göd Város teljes
egésze le lesz fedve.

Szerkesztõségünk fõként közszol-
gálati feladatokat lát el. Célunk az ob-
jektív, sokoldalú, pontos és napra-
kész tájékoztatás; a politikai, gazdasá-

gi, társadalmi, kulturális és sportesemé-
nyek nyomon követése.

Mûsorpolitikánk alapja a helyi tájé-
koztatás, információátadás, a kultúra
és sport hagyományainak ápolása, az
eredmények bemutatása, az ismeretter-
jesztés, a szórakoztatás.

Televíziónk egy igazi kis “mûhely”,
remek csapat alkotja.

Az Inside Tv célja,hogy a mûsorai-
val elérje a legszélesebb rétegeket és
mindezt az értékek elõtérbe helyezésé-
vel tegye. A klasszikus híreken kívül
hasznos a térség lakosait igazán érin-
tõ és foglalkoztató információkkal
látjuk el a nézõket az Inside Televízió-
ban. Jellegét és alapelveit tekintve az
Inside Televízió egyszerre, egymással

párhuzamosan kívánja megvalósítani a
tájékoztató, oktató és szórakoztató
funkció kettõsségét. 

Ezt szolgálja a teljes mûsor-
struktúra, mely alapvetõen egy köz-
szolgálati típusú televíziót fogalmaz
meg.

Bizonyára sokan kíváncsiak, hogy
hogyan is készülhet el egy-egy mûsor.
Ha szeretne betekinteni a kamerák
mögé, ha szeretné kicsit jobban megis-

merni riportereinket, mûsorvezetõinket,
ha érdeklik az Inside Televízió kulisz-
szatitkai, akkor kövesse figyelemmel a
Gödi Körkép ezen rovatát, melyben
mindent megtudhat rólunk. 

Azért, hogy Ön mindig képben
legyen…

Inside Televízió – „Hogy képben legyen…”

SPORT

Göd-Dunakeszi és Göd-Fót útvona-
lon rendezik meg a Kistérségi Társulás
sportbizottsága elnökének, Sándor Ist-
vánnak kezdeményezésére azt a kerék-
pártúrát, melynek fõfelelõse a Gödi Lions
Club, a Belépés Családostul programok
mentorai pedig a Piarista Szakiskola égi-
sze alatt segítik a szervezést. 

Idõpont: 2006. október 14. 10.00 óra
Gyülekezés: ½ 10-kor az alsógödi fo-

cipályán
Távok: 20 km; 40 km; 80 km – ké-

pesség szerint
Útvonal: Dunakeszi, vagy Dunakeszi

és Fót érintésével a választott távnak
megfelelõ kört lehet megtenni. A hosz-
szabb távok állomásain frissítõt biztosí-
tunk.

Érkezés: az alsógödi focipályára
Érkezés utáni programok: 
szabadtéri fõzés, ebéd
biciklis akadályverseny
a három város bemutatkozó elõadásai
díjkiosztás, ajándéktárgy sorsolás
Részletesebb programot az októberi

számban adunk közre!
Tóth Lászlóné elnök, LC

Wagner László testnevelõ, PSz

Kistérségi kerékpártúra
Belépés nem csak Lions-családostul

Taroltak a gödi kajakosok
Több mint háromszáz induló a 13. Göd Kupán
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Felnõtt és ifjúsági csapatunk
egyaránt sikerrel vette az õszi
szezon elsõ bajnoki mérkõzését
Budapesten, a MALÉV ellen. 

Felnõtt csapatunkba 3 játékos
érkezett, Turza Barbara és Ro-
mán Erika Vácból, Tóth Eszter
pedig szülés után tért vissza hoz-
zánk. 12:10-es félidõ után 25:21-
es gyõzelmet arattunk, a szívó-
san küzdõ MALÉV ellen, aki
többször is 5-6 gólos vezetésrõl
ledolgozta hátrányát.

1. forduló: 

Felnõtt:
MALÉV – Gödi SE  21: 25
Összeállítás: JUHÁSZ, Turza

(2), Szentes (1), BALÁZSO-
VITS (4), Lázár (2), BIRKÁS
(6), Békési (1)

Cserék: Pelczéder, TÓTH (4),
Virágh, ROMÁN (4), Máriás
(1), Macsu

- Birkás Anikó mesterhárma-
sával indult a mérkõzés, végig
kezünkben volt az irányítás, de
4-5 gólos vezetés után mindig
felzárkózott az ellenfél. Juhász
Zsuzsa kitûnõen védett, elsõ fél-

idõben a szélek rõl eredményte-
lenek voltunk. A második félidõ
hasonlóan folytatódott, 5-6 gólos
vezetés után sorozatban ziccere-
ket hibáztunk, de a végjátékban
jobbak voltunk és a kitûnõ játék-
vezetés mellett gyõzelemmel vo-
nulhattunk az öltözõbe. Köszö-
nöm lányok!- nyilatkozta boldo-
gan az 56. születésnapját ünnep-
lõ Bagócsi Sándor vezetõedzõ.

Ifjúsági:
MALÉV- Gödi SE  26:30
Óriási sikert ért el ifjúsági csa-

patunk az elmúlt szezon egyik
legerõsebb csapata ellen. Fe-
gyelmezetten, óriási lelkesedés-
sel hozták el a bajnoki pontokat
idegenbõl.

Összeállítás: PELCZÉDER,
Mogony, Schrick (3), NYILAS

(5), MÁRIÁS (9), MACSU (5),
Petró (1), HAJEK (6)

Cserék: Simon A, Simon P.,
Márta (1), Halupka, Kövecses,
Mészáros  

A 9 serdülõ korú játékossal
felálló csapat szép reményekkel
néz a bajnokság elé, reméljük
sok örömet szereznek szurkoló-
inknak, és biztosítva lesz után-
pótlásunk.

A következõ bajnoki mérkõ-
zést szeptember 24-én itthon
játsszuk a Láng SK ellen.

BAKSA ROXÁNA

Kézilabda

Születésnapi ajándék a mesternek
Az NB II. Északi csoportjában szereplõ gödi csapataink remek rajtot vettek

Hat góllal kezdte az idényt Birkás Anikó

A lányok látványos játékkal 
köszöntötték születésnapján

Bagócsi Sándor edzõt

Máriás Eszter kilenc gólig meg sem állt

A Gödi SE labdarúgó csapata az
elõzõ bajnokságban a Pest megyei II.
osztály Északi csoportjában a harma-
dik helyen végzett. Július közepén új
edzõvel, Papp Sándorral kezdte a csa-
pat a felkészülést az új bajnokságra,
heti három edzéssel – újságolta Mudri
József, a városi Önkormányzat Sport-
bizottsága elnöke. 

Acsapatból távozott az egykori vá-
logatott játékos, a gólkirály Nyilas
Elek, aki Ausztriában folytatja. Rajta
kívül Kiss Péter Szõdre, Dankó Lász-
lóTF-be, Drozgyik Norbert a Dunake-
szi Vasutashoz igazolt. 

Az új bajnoki nyitányra a Pest me-
gyei II osztályban, a serdülõket Tuza
József, ifjúságiakat Kiss Ferenc edzõ
irányítja. Az aranyérmes öregfiúk csa-
pata is heti két edzéssel készül az új
idényre és szeptember 4-én rajtolunk,
és újra az elsõ helyen szeretnénk vé-
gezni. 

Gödi LCE õszi sorsolása.
A hazai mérkõzéseket mindig

szombaton játsszák, elõtte két órával
ifjúsági mérkõzésre kerül sor. Négy
mérkõzés kilenc pont és a csapat az él-
mezõnyben áll.

Eredmények:
1. forduló: Piliscsaba – Gödi LC

1 – 2 ( 1 – 1 ) 
Göd LC: Gaál- Kispál, Petró, Sza-

bó, Tuza, Kolumbán, Kekecs (Jakus),
Horváth, Csuka, Búza (Melár),
Együd. Edzõ: Papp Sándor. Gól: Bú-
za, Horváth. Jól sikerült a rajt, a máso-
dik félidõben lõtt góllal gyõzelemmel
tértek haza. A 84. percben Horváth
Gábor a kiállítás sorsára jutott. Ifjúsági
: Piliscsaba – Gödi SE 2 – 0. 

2. forduló: Gödi LC – Kisnémedi
3 – 0 (2 – 0) 

Göd LC: Gaál – Kispál, Petró,
Kolumbán, Szabó, Jakos, Kekecs,
Tuza, Csuka, Melár (Mucs), Együd,
(Piros). G: Együd 2, Piros Ajobb játé-
kot a gyõzni akarás és küzdeni akarás
helyettesítette.

Ifjúsági : Göd LC – Kisnémedi 1-1
(Szigeti a 91. percben) 

3. forduló: Pomáz – Göd LC 2 –
1 (1-1) 

Göd LC: Gaál- Kispál, Kekecs,
Szabó, Dömtör, Jakus, Horváth, Csu-
ka, Tuza ( Járdi), Melár (Rapavi),
Együd. G: Jakus.

Ifjúsági : Pomáz – Göd LC 3 – 1
(Szigeti) 

4. forduló: Göd LC –
Püspökhatvan 1-1 (1 – 0) 

Göd LC: Gaál – Kispál, Járdi, Sza-
bó, Tuza, Melár ( Jakus), Kekecs, Hor-
váth (Petró), Csuka, Piros , Együd. A
70. percben Együdöt kiállították.

Ifjúsági: Göd LC – Püspökhatvan 5
– 3 (Mucs 2, Nagy, Szigeti, Oroszi)

Az õszi idény további mérkõzé-
sei: 

X. 1. Verõce – Gödi LC
X. 7. 14.30 Gödi LC –

Pilisszentiván
X. 15. Pilisvörösvár – Gödi LC
X. 22. GEAC – Gödi LC
X. 28. 13.30 Gödi LC –

Tahitótfalu
XI. 4. Iklad – Gödi LC
XI. 11. 13.00 Gödi LC – Perbál
A Váci körzetben is elkezdõdött az

Acsoportban az öregfiúk bajnoksága.
Atavalyi idény bajnoka biztos gyõ-

zelemmel rajtolt, másik gödi csapat
döntetlennek rajtolt. Ajátékidõ 2 x 35. 

Göd LC – Vácrátót 8-1 (3-0), G:
Nyilas 4, Kekecs, Martikán, Petró,
Tuza 

Dunakeszi Kinizsi – Göd SE 1 – 1
(Gyebnár)

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Jó rajt

Négy mérkõzés-kilenc pont
Nyilas Elek Ausztriában folytatja

A Gödi SE labdarúgó csapata a Pest me-
gyei III. osztály Déli csoportjában nyert be-
osztást. Az elsõ mérkõzésen 7-2-es vereség
Vácrátóttól (G: Engelhart 2), a második for-
dulóban a Váci Reménység nem sok re-
ményt hagyott 7-0 legyõzte a csapatot. A
harmadik fordulóban 5-3-as Kisalagi gyõze-
lem (G: Forgács 2, Budaházi). A negyedik
fordulóban megszületett az elsõ gyõzelem
12-1 Csõvár ellen (G: Engelhart 5, Budaházi
2, Forgács 2, Törinczi A. 2, Törinczi Zs 1). A
legutóbbi forduló újabb gyõzelmet hozott
Penc ellen 4-3 arányban (Budaházi 2, Sán-
dor, Strehó).

Lesújtó kezdés,
biztató folytatás

A Kincsem Családbarát Kör
kerékpáros túrát szervez

október 7. szombatra.
Útvonal: vonattal Szob - kerékpárral tovább:

Letkés,
Párkány, Esztergom, Szob - komp - Szob,

innen aki bírja kerékpárral, 
aki akarja vonattal haza. A jó idõben bízva

várom a jelentkezéseket.
Szmeskóné Koller Erika 20/770-4571
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Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
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• Cserépkáhyha: Keresek álló cserépkályhát. Te-
lefon: 06-70-5087-166
• Lányka használt ruhák 0-3 éves méretig, baba-
kocsi, hordozó stb. olcsón eladó. Telefon: 06-70-
2045-753
• Leinformálható, fiatalos nyugdíjas hölgy gyer-
mekfelügyeletet, takarítást vállal: 06-30-554-5545
• Házhoz megy Göd, Szõd, Szõdliget területén
fodrász-pedikûrös. Telefon: 06-70-265-0022
• Angoltanítást vállalok gyerekek és felnõttek ré-
szére egyéni igények szerint: 0627-334-614;
0630-856-1839
• Hobbi-tartásból, túlszaporulat miatt eladó: tör-
petyúk, kakas, vadkacsa, kacagó gerle, nimfapa-
pagáj Felsõgödön. Telefon: 06-27-336-370
• Matematika-, fizikaoktatást, korrepetálást,
érettségi felkészítést vállalok középiskolások szá-
mára Gödön, illetve Dunakeszin: 0620 9731 679
• Intelligens (pedagógus, egészségügyes stb.),
nem dohányzó albérlõ nõt keresünk idõs hölgy
mellé kevés háztartási munkáért – önálló szobába

fürdõszoba használattal. Érdeklõdni a szerkesztõ-
ségben: 0620-777-9863
• Kiadó házat keres – bútorozatlanul – gödön fi-
atal pár gyermekkel, 2006 novemberétõl. Telefon:
0630-440-9794 
• Ha tud, segítsen! Ha már Önnek nem kell én el-
viszem! Teatûzhely, 2 ajtós szekrény, heverõ… T.:
06-30-320-9305
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisz-
títás, búvárszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem
Park - Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Göd központjában különbejáratú lakás
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-273-9370
• Otthon végezhetõ munkalehetõségek az ország
egész területére. Hívjon, ingyen tájékoztatom. 06-
69-977-214.
• Fakivágás - döntés nélkül is - gyökérkiszedés, el-
szállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-4070
• Francia nyelv oktatása játékosan kicsiknek,
tanítás és korrepetálás minden korosztálynak. "Hogy
meg tudj szólalni!" Tel.: 0620-777-9863

Apróhirdetések

Várdomb 
lakóparkban

2 erkélyes
lakás

- dunai-panorámával
- hosszútávra kiadó.

Tel.: 
06-30-508-7896
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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@invitel.hu
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Gödön, belterületen, 
1756 m2-es összközmûves
telek, ipari célra eladó!

T.: 06-70-778-1578,
06-70-778-1580
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

FOGYÓKÚRA
Fülakupunktúrával,
hetente cserélhetõ 

tartós tûvel,
szaktanácsadással.

Inczeffy Rendelõ
Göd, Pesti út 86.
Péntek: 17-19-ig
Bejelentkezés:
06-30-670-1382

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

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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