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Kicsit gyorsan érkezik az ün-
nep. Pedig tudtam elõre, hogy
rövidebb lesz az adventi idõszak
a szokásosnál.  Vártam a szüle-
tés ünnepét. Mégis, túl hamar
jön. Nem vagyok kész még teen-
dõimre nézve sem – pedig az el-
múlt hetek a készülõdés jegyé-
ben teltek.

De nem vagyok kész lélekben
sem az ünnepre. Üzletbe me-
gyek – enni csak kell valamit.
Ajándék után is néz az ember,
hiszen szeretteinek öröme oly
kedves és fontos az ajándékozó-
nak is.

Folytatás a 3. oldalon

Csakazértis Karácsony!
A pásztorok pedig visszatértek, dicsõítve és magasztalva az Istent
mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan õ
megüzente nekik.  Lk. 2.20

Kovács László evangélikus lelkész tolmácsolja ünnepi gondolatait

A december 13-i testületi ülésen

Markó József polgármester
tollából olvashatnak arról,
hogy Göd Város Képviselõ-
testülete a közösség érdekében
önként vállal olyan feladatokat
is, melyek ellátása nem lenne
kötelezõ. Ilyen például az új
bölcsõdéhez kapcsolódó fej-
lesztés, és a leendõ új intéz-
mény mellett a régi megtartá-
sa. Megtudhatjuk, miért került

sor a város számlakezelõ bank-
jának váltására…

Lsd.: 5. oldal

Dr. Pintér György, a Pénzügyi
Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bi-
zottság elnöke adott interjút elnö-
ki feladatairól, a bizottság mun-
kájáról, költségvetésrõl, adóren-
deletrõl – s a „hitelfékrõl”.

Lsd.: 4. oldal

Önként vállalt 
feladataink is vannak

Pénzügyek, bankváltás, fejlesztések,
bizottsági munka 

Útépítési érdekeltségi hozzájárulás kedvezmény: 
A befizetési határidõ 2007. január 31-re változott!   Részletek a 20. oldalon

Pest Megye Közgyûlése 2006-ban is
megjutalmazta a megye legkiemel-
kedõbb teljesítményt nyújtó sporto-
lóit, sportszervezeteit, szakedzõit. A
kitüntetéseket december 15-én, a
Megyeháza dísztermében megren-
dezett Sportkarácsony rendezvényen
adta át Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke. Városunk-
ból ketten is elismerésben részesül-
tek: „Pest megye legjobb utánpótlás-
korú férfi sportolója” kategóriában a
III. díjat vehette át Slezsák István, a
Gödi SE kajakosa, az  „Év edzõje”
pedig Makrai Csaba, a Göd SE ka-
jak-kenu szakosztályának edzõje lett.

(A szakosztály téli edzésérõl 
olvashatnak a 26. oldalon)

Kitüntetett gödiek a megyei
Sportkarácsonyon
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Gödi Körkép: Most másodszor veze-
ti a Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságot (KOB). Lát különbséget az
akkori és a mostani között?

Salamon Tamás: 1998-2002 kö-
zött a bizottsághoz tartozott még a
sport is, és az iskolák külsõs bizottsá-
gi tagokkal képviseltették magukat.
Jelenleg oktatási intézményeink kül-

döttei ugyan szakértõként részt vesz-
nek az üléseken, szavazattal azonban
nem rendelkeznek.

A mostani bizottság összetételét
tekintve szakmai szempontból egé-
szen parádés, még ha az érdekek
mentén különbözõ véleményen va-
gyunk is bizonyos kérdésekben.

Folytatás a 6. oldalon

Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottság: döntõ a szakmaiság
Az új önkormányzat Salamon Tamást a Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság elnökének választotta. Az elnök úr már 1998 és 2002 között is ve-
zette ugyanezt a bizottságot. Büszke a bizottság szakmai felkészültségé-
re, valamint „Az Év Pedagógusa” díj létrehozására.
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A karácsonyi ünnepkör eseményei városunkban

1. A Gaude Kórus karácsonyi hangversenye 
az alsógödi katolikus templomban 

2. A Németh László iskola Zenei Karácsonya
a felsõgödi Katolikus Templomban 

- az új gítáregyüttes

3. A Mindenki Karácsonyának ünnepi
mûsorát Ország Tibor atya vezetésével 

a katolikus egyházközség gyermekcsoportja
mutatta be

4. Karácsonyi kézmûves vásárt tartottak 
a József Attila Mûvelõdési Házban

5. Év végi Kertbarát-bál a mûvelõdési házban

6. Ünnepi mûsor a gyerekeknek 
az Olajfa Mûvészházban 

- Levente Péter az „Égbõl pottyant” közéjük

7. Katolikus Karácsony 
Felsõgödön - a templomi énekkar

és a munkás dalkör összkara

8. A Röcögõ Néptáncegyüttes mûsora

9. Napos Oldal Szilveszter - a nyugydíjas klub
tagjai és vendégeik „vonatoznak”

10. A Mindenki Karácsonyfáját 
a helyi Vöröskereszt a Szociális Bizottság

segítségével állította
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A tartalomból

Várospolitika 
4-9. és a 18-19. oldal

Önkormányzati bizottságok
munkájáról  4. és 6-7. oldal
Útépítési kedvezményrõl 7. oldal
Polgármesteri helyzetelemzés 
városunkról 5. oldal 
A Szerb Kisebbségi 
Önkormányzatról 8. oldal
A decemberi testületi 
ülésrõl röviden 9. oldal
Közmeghallgatás idõpontja 9. oldal
Helyi 
Adórendelet 2007. 18-19. oldal

Közélet, mûvelõdés, oktatás,
kultúra, mûvészet 

2-3. és 10-14. oldal

A Karácsony és az Újév 
eseményei városunkban 

2-3. és 10-11. oldal 
Óvodai, iskolai élet 12-13. oldal
Gödi vonatkozású 
közélet-mûvelõdés 13-14. oldal

Hírek, információk 
15-17. és 20-25. oldal

Hírünk a világban 15-16. oldal
Közlemények, hirdetések,
meghívók, programajánló

16-17. és 20-25. oldal 
Forgalmirend változás 17. oldal
Programajánló 20. oldal
Az útlezárások 22. oldal
GKK Klub – 2006 23. oldal
Cukorbetegek klubja 24. oldal

Sport 
26-29. oldal

Sakk, kosárlabda, kajak-kenu,
Balázsovits Hó-kupa 26-28. oldal
Kistérségi Asztalitenisz Gála 

29. oldal
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Folytatás az 1. oldalról.
Ajándék után is néz az ember,

hiszen szeretteinek öröme oly
kedves és fontos az ajándékozó-
nak is. A bevásárlóközpontban a
csillagszórós dobozok üresek,
mert kilopták a tartalmukat. A vi-
lágító karácsonyi füzérbõl pedig
a tavaly tönkrement izzókat pót-
landó szerelték ki élelmes kezek
a fényforrásokat... Elõször harag
öntött el: hát ilyen mélyre süly-
lyedtünk mi, magyarok?! A kö-
vetkezõ percben viszont rájöttem,
hogy a karácsonyi ünnep meglo-
pott, kisepert üressége vigyorog
rám kajánul. S nem csak azoké,
akik csak a fenyõfát és az emberi
szeretetet kívánják ünnepeltetni
és ünnepelni! 

A „doboz” kész: a templom ki-
takarítva, a földíszített kará-
csonyfa a helyén. A gyertyák is
égnek majd. De vajon sziporká-
zik-e a Karácsony igazi öröme,
mint a csillagszóró? Vajon a Ka-
rácsony fénye és melege átjár-e
majd engem is? Miközben ünne-
peltetünk, lesz-e nekünk is ünne-
pünk? Mindezeket végiggondol-
va a dac ütötte föl fejét bennem.
Csakazértis lesz Karácsonyom!
De hamar rá kellett jönnöm: han-
gulatot, örömöt nem szabad ger-
jeszteni, mert az ilyen öröm már

születése pillanatában halálra van
ítélve.

Ekkor került elém a fenti ige-
szakasz. A pásztorok öröme,
mely nem hangulati elemekbõl,
nem betlehemes pásztorjátékból,
nem ízek, illatok és hangulatok

szõtteseként borította be fázós
lelküket. Az õ örömük abból fa-
kadt, hogy igaz volt a hír is, és
igazi volt az is, Akirõl a hír szólt.
A meggyõzõdés öröme melegí-
tette szívüket - ez az egyetlen esé-
lyem az igazi karácsonyra! Min-
den hajszoltság, torzult és torzító
karácsonyi készülõdés ellenére

csakazértis adhat karácsonyi örö-
möt a kisded-korból kinõtt, bûn
rabságában élõ életemért életét
áldozó, föltámadása után is ígére-
te szerint velem lévõ Krisztus!

A hír hozzám is szól, nekem is
szól, s a hír tartalma Õ maga! Reá

hagyom tehát magam, s majd
meggyõzõdöm újra és újra irgal-
mas szeretetének mélységérõl. Ez
a meggyõzõdés, Õáltala való
meggyõzetés volt a pásztorok
öröme, ez lehet az enyém is, a ti-
éd is!

KOVÁCS LÁSZLÓ

LELKÉSZ

Csakazértis Karácsony!

A felsõgödi Jézus Szíve templom egyházközössé-
gének szervezésében december 17-én került meg-
rendezésre a hagyományos karácsonyi hangver-
seny a római katolikus templomban. A meghitt ün-

nepi hangulatot sugárzó mûsorban közremûködtek
a templom ifjúsági ének- és zenekara Tanczik
László vezetésével, a kamarakórusuk Tóth-Cseri
Marica vezényletével, Homoki Gábor hegedûmû-
vész, valamint a Felsõgödi Munkásdalkör Surán
Sándor vezetésével. A házigazda szerepét Ország
Tibor plébános úr látta el. A templomot zsúfolásig
megtöltõ közönség felváltva gyönyörködhetett
Bárdos Lajos, Borka Zsolt, Orbán György, illetve

Csajkovszkij, Johannes Brahms vagy Franz Xaver
Gruber  – hogy csak néhány szerzõt említsünk  –
mûvei hallatán. A szeretet ünnepének légkörét idé-
zõ hangverseny befejezéseként a fellépõk közösö-
sen adták elõ Volly István: „Nagy karácson éccaká-
ja”, és Gruber: „Csendes éj” címû mûveit.

L. S.

Katolikus karácsonyi koncert Felsõgödön



4VÁROSPOLTITIKA

Elnöki gondolatok pénzügyeinkrõl
A múlt öröksége, a jelen terhei és a jövõ kilátásai

GK: Önt a Képviselõ-testület
alakuló ülésén megválasztották
a Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbe-
szerzési Bizottság elnökének.
Azt gondolom, hogy a város je-
lenlegi helyzetében ez egy rend-
kívül fontos, de nem könnyû
pozíció. 

PGY: Egyetértek Önnel. A vá-
ros pénzügyeiért felelõs bizottság
vezetése nem könnyû és nem is
hálás pozíció. Megjegyzem, nagy
tülekedés nem volt ezért a he-
lyért. 

GK: Mivel kezdte meg mun-
káját?

PGY: Azt tudtam, tudtuk, hogy
Göd súlyosan el van adósodva, de
az adósság pontos összege és ösz-
szetétele, ahogy a többség számá-
ra, számomra sem volt ismert. Az
elõzõ polgármester nem kényez-
tetett el minket, gödi polgárokat,
pontos adatokkal. Így az eskü
után már másnap megkértem a
Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy
egy általam elkészített táblázatba
foglalja össze a város adósságait.
Késõbb, a Gödi Körkép novem-
beri számában ez a táblázat jelent
meg – meglehetõsen szomorú ál-
lapotot tükrözött. A város akkori
adósságának nagyságát (közel két
milliárd forint!) immár ismerjük.
Úgy nõtt a város tartozása az el-
múlt években, ahogy az ember le-
felé fut egy meredek dombolda-
lon: megindulni könnyû, de meg-
állni nem egyszerû! És futás köz-
ben hiába döntjük el, hogy no,
most már elég és megállunk. A
megállás a döntés után sem megy
azonnal, mert van egy jelentõs
fékút. Azaz – bár egyre lassuló
ütemben – még akkor is szala-
dunk tovább, amikor már nem
akarunk. A jelenlegi polgármester
vezette testület legalább már rálé-
pett a fékre! De nagy kérdés,
hogy milyen hosszú lesz ez a
pénzügyi fékút. Elõttünk van

még a 2007. évi költségvetés
megtervezése, vitája, majd elfo-
gadása. Nem könnyû döntések
sorát kell még meghozni.

GK: A 2007. évi költségve-
tésre, az adókra még térjünk
vissza. De azzal összefüggésben
sem mindegy, hogy a 2006-os
esztendõben hogyan alakult a
város költségvetésének helyze-
te?

PGY: Ez így van. A 2006. évi
költségvetés kiadási és bevételi
oldalán is komoly gondok voltak.
A teljesség igénye nélkül ve-
gyünk ezek közül számba néhá-

nyat. 2006. évi költségvetésbe
elõre tudhatóan, sõt tudottan va-
lótlanságok kerültek be! Például
hiába jelezte a Hivatal Adóirodá-
ja, hogy gépjármûadóból csak
120 millió forintot tervezzenek
be, a város akkori vezetõi beírat-
tak a költségvetésbe 150 milliót.
Természetesen nem folyt be 150
millió forint csak a jelzett 120.
Ugyancsak bekerült a költségve-
tésbe, hogy ingatlan-értékesítés-
bõl is lesz 2006-ban 150 millió
forint bevétel. Néhány héttel
ezelõttig még csak 51 milliót fi-
zettek be ezen a jogcímen… Az-
az csak e két tétel kapcsán hiány-
zik mintegy 130 millió forint. A
gépjármûadóból be nem folyt 30
millió és az ingatlanok értékesíté-
sébõl hiányzó közel 100 millió
forintot a város ugyanúgy elköl-
tötte, mintha azok ténylegesen
befolytak volna, hiszen e pénzek
elköltését elõre eltervezték. S
ezeket a „rendben” elköltött pén-
zeket újra csak hitellel lehet fe-
dezni. Pár perce említettem, hogy
a lejtõn nem könnyû megállni…
Különösen nem könnyû megállni
akkor, amikor a jelenlegi Kor-
mány még lökdös is hátulról futás
közben: az Államtól a különbözõ
önkormányzati feladatok ellátá-
sára – a többi eladósodott önkor-

mányzathoz hasonlóan – Göd is
több tízmillió forinttal keveseb-
bet kap 2007-ben, mint 2006-ban.
Ráadásul a felvett hitelek után
most magasabb kamatot kell a
városnak is fizetnie; nem beszél-
ve arról, hogy a gödi iskolák,
óvodák, bölcsõde, mûvelõdési
ház vagy a hivatal felemelt gáz-
és villanyszámláit is ki kell majd
fizetni 2007-ben... 

GK: Mindebbõl az követ-
kezik, hogy a városnak már
csak a fentiek miatt is most ége-
tõen kell a pénz…

PGY: Pontosan. Ezért is dol-
gozta ki az általam vezetett bi-
zottság azt a Képviselõ-testület
által egyhangúlag elfogadott ja-
vaslatot, hogy az útépítési lakos-
sági hozzájárulás kedvezménye-
sen (72.000 forint helyett csak
50.000 forinttal) egy összegben
befizethetõ legyen. Ezúton javas-
lom azoknak, akik még nem éltek
ezzel a lehetõséggel, hogy – ha
tehetik – használják ki ezt a 2007.
január 31-ig fennálló lehetõséget.
Higyjék el, hogy ez a „kedvezmé-
nyes akció” Önöknek és a város-
nak egyaránt hasznos! 

GK: Miért nem tart to-
vább is ez az akció?

PGY: Az akciós lehetõségek
máshol sem tartanak örökké. Az

eredeti határidõ még Karácsony
elõtt lejárt. Azt hosszabbítottuk
meg öt héttel, és ez jár le január
31-én. Egyébként technikai okok
miatt sem tudjuk meghosszabbí-
tani a kedvezmény idõtartamát,
mivel a város számláit – egy, az
év végén lezajlott közbeszerzési
eljárás eredményeképpen – az
OTP helyett a CIB Bank fogja ve-
zetni. 

GK: A CIB Bank ezek sze-
rint jobb ajánlatot tett az OTP-
nél?

PGY: Az ajánlata jobb volt,

mint a jelenlegi feltételek, de az
OTP nem is pályázott ezúttal… 

GK: Netán azért nem,
mert õk képben vannak a város
pénzügyi helyzete tekinteté-
ben?

PGY: Ezt tõlük kellene meg-
kérdezni! Annyit viszont tudunk,
és ezt Markó polgármester úr az
elsõ ülések egyikén el is mondta,
hogy az OTP szerint Pest megye
186 települése közül pénzügyi te-
kintetben 2006 õszén Göd az
utolsó ötben volt. Innen indultunk
a múlt év októberében, ez a kiin-
duló helyzet.

GK: Ezek szerint 2007. na-
gyon nehéz év lesz.

PGY: Sajnos így van. A túl-
fújt lufi kipukkadt országos és he-
lyi szinten egyaránt. Másként fo-
galmazva: az elmúlt évek meg-
alapozatlan költekezéseinek meg-
érkeztek, megérkeznek az elsõ
számlái.

GK: Nem tart attól, hogy
az új adórendelet és a megszo-
rító költségvetés jelentõsen
csökkenteni fogja a mostani he-
lyi koalíciós többség népszerû-
ségét?

PGY: Több pénzt, több áldo-
zatot kérni sosem népszerû dolog.
De képviselõtársaim többségével
együtt én nem látok más utat. Azt
csak csendben jegyzem meg, a

HVG-ben nem régen olvastam,
hogy vannak vidéki városok, ahol
a helyben befizetendõ adó több-
szöröse a nálunk fizetendõnek. És
ezek nem gazdag települések. Ha
jól emlékszem Ózd és Tatabánya
is köztük van.

GK: A decemberi testületi
ülésen döntöttek a 2007-ben
Gödön fizetendõ adókról. Nem
emelték meg túlságosan az adó-
kat?

PGY: Melyik adónemre gon-
dol?

Folytatás a 7. oldalon
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Tisztelt Gödi Polgárok!

Az elõzõ számban ígéretet tettem, hogy a
fontosabb eseményekrõl rendszeresen beszá-
molunk Önöknek a Körkép lapjain, bízva ab-
ban, hogy ez az újság mindannyiunk által
szívesen forgatott, hiteles médium.

Karácsony elõtt egynapos látogatást tet-
tünk Hegyközpályi, Hegyközcsatári és Bors
településeken.  Örömmel láttuk, hogy az ot-
tani magyarlakta falvak jelentõs uniós támo-
gatásokat kaptak, vezetõik élnek a lehetõség-
gel. Ott lehettünk a környék polgármesterei-
nek találkozóján, melyen Nagyvárad polgár-
mestere is részt vett. Érdekességként említe-
ném, hogy az ottani polgármestereknek nincs
szavazati joguk a képviselõ testületben. Saj-
nos itthoni teendõink miatt nem volt lehetõ-
ség hosszabb maradásra.

Folyamatban van a számlavezetõ bank
váltása, február 1-tõl a CIB bank vezeti az
Önkormányzat  és az intézmények számláit.
Az OTP a váltás technikai lebonyolításában
nagyon rugalmasan és segítõkészen járt el,
amit ezúttal is megköszönök vezetõiknek,
ügyintézõiknek. A CIB bank által biztosított
magasabb folyószámla-hitelkeret lehetõvé
teszi, hogy az ez évi kötelezettségeinket idõ-
ben teljesíthessük.

Az újság 18-19. oldalán található anyagból
tájékozódhatnak arról, hogy milyen terhet je-
lent a lakosságnak a kényszerûségbõl beve-
zetett adó és az adóemelés erre az évre. Nem
volt más lehetõségünk, az elõzõ évek gazdál-
kodása miatt 2007-ben 287 millió kamat- és
tõketörlesztést kell teljesítenünk. Azon le-
szünk, hogy minden felesleges kiadást le-
építsünk, ehhez azonban idõ kell, és átmene-
tileg még többe is kerülhet. Nem hiszem,
hogy akad Gödön olyan ember, aki ezt öröm-
mel fogadná, de abban azért bízom, a több-
ség megérti, milyen helyzetben vagyunk, és
nem felejti el, kiknek köszönhetjük a túlzott
eladósodást.

Az eltörölt kommunális adóból a csatorna-
építés V. ütemében résztvevõk jóváírhattak
évi 6000 Ft-t. Mivel ez az adó megszûnt, így
ezeket az összegeket a második félévben ké-
sõbb meghatározandó módon jóváírjuk vagy
visszafizetjük.

A csatorna-beruházások során nagyon so-
kan átemelõs bekötést kaptak, ahol a szivaty-
tyúk meghibásodása a kellemetlenségen túl
nagy – és azonnali – anyagi kiadást is jelent.
A város egy régebbi döntésével felvállalta a
szivattyúk karbantartását. Ezt a tevékenysé-
get ez évtõl a TESZ végzi, az eddigi tapasz-
talatok kedvezõek. Kérünk mindenkit, akinél
ilyen rendszer van, hogy az üzemeltetési elõ-
írásokat tartsa be, mert a gondatlan üzemel-
tetésbõl eredõ hibák javításának költségeit a
város nem vállalhatja fel.

Lezárult az útépítés elsõ szakasza, elké-
szültek a hibajegyzékek, a kivitelezõ májusig
pótolja a hiányosságokat. Addig az utolsó

számlát nem fizetjük ki a kivitelezõnek. Na-
gyon sokan befizették a kedvezményes ösz-
szeget, mely lehetõséget január 31-ig tartunk
fenn. Akik a kedvezmény megadását meg-
elõzõen befizették a teljes összeget, azok ré-
szére a különbözetet visszatérítjük az elsõ
félév során.

Tervezzük, hogy az utak karbantartását a
város saját kivitelezésben oldja meg, mivel
az eddigi kivitelezõk többnyire szakszerûtlen
munkát végeztek, legyen az aszfaltos utak
kátyúzása vagy földutak gréderezése (gyalu-
lása). Itt az anyagi lehetõségeink szabnak
erõs korlátot, de legalább az elvégzett munka
ne legyen pénzkidobás!

A januári testületi ülés elõtt közmeghall-
gatást is tartunk, ahol a közösséget érintõ
problémákat célszerû felvetni. Az egyéni,
csak szûk kört érintõ ügyekkel addig is ke-
ressék meg a Hivatalt! Természetesen min-
denkit meghallgatunk, legyen bármilyen
mondandója.

Ez évtõl már nem telepítik ki Gödre, és
máshová sem, a tüdõszûrést végzõ berende-
zést. Aki igény tart erre a szolgáltatásra, an-
nak Dunakeszire kell mennie, ahol ezt in-
gyen elvégzik. Hogy vizitdíj lesz-e, azt még
nem lehet pontosan tudni. Eddig is sokan
nem mentek el a szûrésre, ezután még keve-
sebben fognak átutazni Dunakeszire emiatt.
Vizsgáljuk annak lehetõségét, hogy milyen
módon lehetne tovább is helyben biztosítani
ezt a szolgáltatást – az eddigieknél korsze-
rûbb berendezésekkel.

Jelenleg építés alatt állnak a strand új öltö-
zõépülete és az új bölcsõde épületei. A
strandöltözõre nagy szükség volt, a meglévõ-
vel már nem kaptunk volna engedélyeket a
nyári nyitásra. Most intézzük a vízkivételi
engedélyeket is, melyet az elmúlt négy év
során elhanyagoltak. 

Az új bölcsõde kapcsán nehéz döntés elõtt
állunk. Pályázati pénzbõl épül, csak 30 mil-

lió körül kellett hozzátennünk. Ám sajnos az
elhelyezése „ahogy esik, úgy puffan” módon
történt. Nehezen megközelíthetõ helyen van,
a vonattal – távolsági busszal közlekedõk
számára megközelíthetetlen. A bölcsõdei el-
látás nem kötelezõ feladata a városnak, de
szükség van rá. A meglevõ bölcsõde mûkö-
dését a város évi 40 millióval egészíti ki, az
állam ennyivel ad kevesebbet a szükséges-
nél. Ha az új kiváltaná a régit, akkor a kiegé-
szítés ennyi maradna, csak a helyszín lenne
más. Azonban a közlekedési gondok miatt
valószínûleg a régit is meg kell tartanunk,
így újabb 40 milliót kell biztosítanunk! 

A Temetõ-tábla szabályozási tervének elõ-
készítése folyik. Több beruházói csoport is
szeretne ingatlanfejlesztést végezni ezen a
területen. Elsõsorban lakások építésében
gondolkodnak, míg a képviselõtestület az
idegenforgalmi hasznosítás nagyobb arányát
szorgalmazná. A testület elõzõleg úgy dön-
tött, hogy a 40 hektárt engedi részleteiben is
belterületbe vonni, azonban a szabályozási
tervet csak egyben fogadja el. Elengedhetet-
len ugyanakkor a közmûvek fejlesztési költ-
ségeinek felmérése és a beruházók általi
megfizettetése.

Elõzõ alkalommal írtam a német cég által
benyújtott strandtervezési számla ügyérõl. A
számlát udvarias levél kíséretében vissza-
küldtük. Várjuk a fejleményeket. Jelentkez-
tek magyarországi befektetõk és tervezõk is.
Az elõzõ beruházási terv 6,5 milliárdos ösz-
szegével szemben 2,5-3 milliárd beruházását
tarják optimálisnak. A testületnek kell kiala-
kítania az álláspontját az ajánlatok tekinteté-
ben, a téma hamarosan napirendre kerül.

A gödalsói orvosi rendelõ állapota nem
tartható tovább. A városnak szerzõdési köte-
lezettsége van arra, hogy az épületet rendbe
hozza, a tetõteret kialakítsa. Öt éve húzódik
a teljesítés, és mivel most sincs forrás erre,
keressük annak a lehetõségét, hogy a tetõtér
részleges tulajdonjogáért cserébe vállalkozói
tõke bevonásával végeztessük el a kb. 30
millió forintos munkát.

Még decemberben részt vettem Újtelepen
egy lakossági összejövetelen, ahol a
Samsung környezeti hatásai által leginkább
érintett lakosok voltak jelen.  Szándékukat,
miszerint a bócsaiak érdekeit védõ egyesüle-
tet alapítanak, a maga eszközeivel a város is
támogatni fogja.

Folyik a költségvetés tervezése. Idén nem
nagyon lesz módunk nagyobb kiadással járó
fejlesztésekre. Ezért is fontos, hogy akinek
módjában áll, a körzeti képviselõjét is meg-
keresve segítsen az egyszerûbb, kevés pénzt,
de annál több összefogást igénylõ feladatok
megoldásában, környezetünk szépítésében,
jobbításában.

Üdvözlettel:

MARKÓ JÓZSEF

POLGÁRMESTER

Felesleges kiadások nélkül – nagyobb összefogással
Önként vállalt bölcsõde és tüdõszûrés helyben
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Gödi Körkép: Most másod-
szor vezeti a Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottságot (KOB). Lát
különbséget az akkori és a mos-
tani között?

Salamon Tamás: 1998-2002
között a bizottsághoz tartozott
még a sport is, és az iskolák kül-
sõs bizottsági tagokkal képvisel-
tették magukat. Jelenleg oktatási
intézményeink küldöttei ugyan
szakértõként részt vesznek az
üléseken, szavazattal azonban
nem rendelkeznek.

A mostani bizottság összeté-
telét tekintve szakmai szempont-
ból egészen parádés, még ha az
érdekek mentén különbözõ véle-
ményen vagyunk is bizonyos
kérdésekben. Farkas Márton ta-
nár úr, Mikesy György tanár úr,
Nógrádi Gergely népmûvelõ-új-
ságíró, Gergely Márta többször
szerepelt az iskolai szülõi mun-
kaközösségben, Csányi József
vállalkozó, Barkóczy Gábor
mérnök úr,már a korábbi Oktatá-
si Bizottság tagja volt, jómagam
pedig szintén pedagógus va-
gyok. Úgy gondolom, hogy
mindez nagyon erõs szakmai
hátteret biztosít a gödi oktatás-
nak és közmûvelõdésnek.

G.K.: Rögtön az elején szemé-
lyi kérdésrõl kellett dönteniük.
Órákig tárgyaltak a könyvtárve-
zetõi pályázattal kapcsolatban.

S. T.: Nos személyi kérdések-
ben dönteni mindig nehéz. Sok-
szor érzelmi kötõdések is meg-
határozzák egy-egy szavazat
sorsát. Két pályázó jelentkezett,
a régi könyvtárvezetõ, Sáfrán
Edina és Szentgáliné Erõss Már-
ta. Miután meghallgattuk mind-
két pályázót, zárt ülésen órákon
keresztül feszültek egymásnak a
gondolatok. Végül kis többség-
gel Szentgáliné Erõss Mártát ja-
vasolta a bizottság a képviselõ
testületnek elsõ helyen. A testü-

leti ülésen pedig Szentgáliné
Erõss Márta imponáló többség-
gel nyerte el a testület bizalmát.
Komoly pályázattal érkezett s
reméljük, hogy beváltja a hozzá
fûzött reményeket.

Idén még kétszer kerülünk ha-
sonló helyzetbe. Elõször a mû-
velõdési ház igazgatói pályázata
következik, majd a Városi Peda-
gógiai Szakszolgálati Intézmény

vezetõi állására kiírt pályázat.
Öt évenként kötelezõ átmenni

a pályázóknak ezen a megméret-
tetésen.

G.K.: Hogyan ítéli meg a gödi
közoktatás helyzetét?

S. T.: Szakmai szempontból
kiválónak minõsítem. A két isko-
lánk erõn felül teljesít. A Németh
László iskolának a nagy lét-
számmal kell megküzdenie, a
Huzella iskola most veszi át/vis-
sza az alapítványi osztályokat.
Az átállás hosszú egyeztetése-
ken keresztül vezetett el a min-
denki számára megnyugtató
megoldáshoz.

Az alsógödi óvoda megszé-
pült az elõzõ években, ott min-
den „kereknek” tûnik, a felsõgö-
di óvodában személyi kérdések-
kel kapcsolatban apróbb problé-
mákat kellett megoldani.
Felsõgödön szintén a magas lét-
szám okoz gondot.

G. K.: Akkor nagyjából rend-
ben van minden.

S. T.: Azt azért azt nem mon-

danám. Különösen az iskolákban
nem. De errõl nem Göd tehet,
hanem az állami vezetés.

G. K.: Konkrétan mire gon-
dol?

S. T.: Az iskolai pedagóguso-
kat olyan adminisztratív terhek
elé állítja az Oktatási Minisztéri-
um, amelyek szerintem nagyon
megalázóak. A tanárnak az el-
végzett munkájáról írásban kell
nyilatkoznia, hány órát tanított
az adott hónapban. Vegyünk
csak egy példát a sok közül: Ha
egy osztály véletlenül osztályki-
rándulásra megy, akkor azok a
kollégák, akik aznap tanítanák

azt az osztályt, nem számolhat-
ják el az önhibájukon kívül el-
maradt órát. Szégyen!

G. K.: Nem túl bíztató, amit
mond. Mégis, Ön szerint moti-
váltak-e a pedagógusok?

S. T.: Erre nem tudok vála-
szolni. Azt azonban tudom, hogy
az Oktatási Bizottság érzékelve
a helyzet súlyosságát, úgy dön-
tött, hogy az intézményeink vá-
lasszák meg –reményeink sze-
rint hagyományt alapítva - az év
pedagógusait: egy óvoda-peda-
gógust, egy tanítót, egy tanárt és
egy mûvészet-oktatót. Kállainé
Greff Tündét, a Németh László
Általános Iskola Közalkalmazot-
ti Tanácsának vezetõjét kérte fel
a bizottság, hogy az intézmé-
nyekkel együttmûködve a peda-
gógusoknak legmegfelelõbb fel-
tételeket állítsa össze. (A nyertes
pedagógusok neve a következõ
Gödi Körképben szerepel majd.
– Szerk.)

G. K.: Milyen eredménnyel zá-
rult az elékészítés?

S. T.: Január 22-én 18 órai
kezdettel kerül sor a BM üdülõ-
ben „Az Év Pedagógusa” és a
„Mûvészetért és Kultúráért Díj”
ünnepélyes átadására. Az önkor-
mányzat ezt a napot, a Magyar
Kultúra napját beemelte városi
ünnepségei közé. A Németh
László Általános Iskola külön
mûsorral készül erre az esemény-
re. Ezúton szeretnék minden ked-
ves gödi polgárt meghívni az ün-
nepségre – amint azt a lapban ta-
lálható külön meghívó is közzé
teszi. Jó lenne, ha egy gombostût
sem lehetne leejteni a teremben,
mert ugyan néha mondják, hogy
vannak rossz pedagógusok, de
alapjában véve egy szakmájához
hû és elhivatott társadalmi réteg-
rõl van szó. Megérdemlik a köz-
megbecsülést.

T. S.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság: 
döntõ a szakmaiság

Az új önkormányzat Salamon Tamást a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnökének választotta. Az elnök úr már 1998 és 2002
között is vezette ugyanezt a bizottságot. Büszke a bizottság szakmai felkészültségére, valamint „Az Év Pedagógusa” díj létrehozására.

Ülésezik a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság (balról): Salamon Tamás elnök,
Farkas Márton, Barkóczi László, Csányi József, Nógrádi Gergely, Gergely Márta

és Mikesy György

Sok sétálónak nagy meglepe-
tést okozott, hogy a kis-dunai
sétányt egyik napról a másikra
egy kerítés vágta ketté.

A Polgármesteri Hivatal vizs-
gálatot kezdett, és a rendelke-
zésre álló iratanyagból megál-
lapította, hogy a 189/1-2. hely-
rajzi számú ingatlanok határvo-
nala 2002-2004 között „meg-
változott” a tulajdonos javára, a
közterület kárára… Megválto-
zott anélkül, hogy akár a 352.,
akár a 189. hrsz-ú, szomszédos

telkek területe is megnõtt vol-
na. 

Hivatalunk a fenti körülmény
tisztázása érdekében vizsgálati
kérelemmel fordult a Dunake-
szi Körzeti Földhivatalhoz.
Markó József polgármester le-
vélben szólította fel a tulajdo-
nost az eredeti állapot visszaál-
lítására.

Vizsgálat eredményérõl tájé-
koztatjuk a lakosságot.

CSÁNYI JÓZSEF KÉPVISELÕ

5. KÖRZET

Fogyatkozó Duna-part?
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Folytatás a 4. oldalról.
GK: Elsõsorban a lakáscélú

ingatlanok adóját sokallják.
PGY: Ennek is több olvasata

van. Az elmúlt években Gödön
csak kommunális adó volt. Igen,
ehhez képest kifejezetten jelentõs
lesz az emelés, fõleg azok eseté-
ben, akik nagy házban laknak.
Bár feltehetõ, hogy ha valaki iga-
zán nagy házban lakik, és azt ké-
pes folyamatosan fenntartani, ak-
kor be fogja tudni fizetni az ingat-
lanadót is. De vegyünk egy nem
nagy házat, mondjuk egy 80
négyzetmétereset. Ez után a ház
után 16 ezer forintot kell majd fi-
zetni adóként, és külön lesz a
mintegy 6000 forintnyi szemét-
díj. Természetesen tudom, hogy
ez utóbbi nem adó, mégis a kettõ
szorosan összefügg. Tavaly a la-
kosságtól beszedett kommunális
adó még a szemét begyûjtésének
és elszállításának összegét sem
fedezte. Ahhoz a város további
pénzekkel – a korábban elmon-
dottak alapján azt is mondhat-
nám, hogy akár hitelbõl származó
pénzekkel – is hozzájárult. Ugye
senki sem gondolja, hogy még a
szemétszállítást is hitelbõl kellett
és kellene fedezni? 

A 2007. évi adórendelet és sze-
métdíj kialakítása során az volt a
kiindulópont, hogy a szemét el-
szállításának árát ki-ki fizesse
meg. Egy adott pillanatban a bi-
zottsági munka során meg is
egyeztünk abban, hogy a többség
által használt nagy kuka éves sze-
métszállítási díja 18 ezer forint
legyen, a kis kuka pedig arányo-
san kevesebb. Így fedezhetõ a
szemétbegyûjtés és szállítás évi
kb. 110 millió forintos költsége,
és e felett lett volna az épületek
adója, ami körülbelül a fele lett
volna a végül elfogadottnak. Igen
ám, de a szemétdíjban ÁFA is
van, ami nem marad itt Gödön,
hanem megy fel Budapestre az

APEH-be. De ha az önkormány-
zat itt Gödön ad át ilyen célra
pénzeszközt a TESZ-nek, akkor
azt nem terheli ÁFA! De mert
más rendelkezések miatt vala-
mennyi szemétdíjat mégis kell
szedni, ezért született az a kicsit
„öszvér változat”, hogy: lesz egy
kisebb összegû szemétdíj és na-
gyobb összegû lett az ingatlanok
adója. Lehet, hogy bonyolultabb,
de ez jobb megoldásnak látszik.
Tehát ennek a változatnak olyan
elõnye van, hogy több, mint 10
millió forint ÁFA-nyi összeget
megtakaríthat és Budapestre uta-
lás helyett itt tarthat a város. Gon-
dolom ez senkinek sincs ellenére. 

Szerintem egyébként, ha szá-
molunk egy kicsit, akkor kiderül,
hogy a fõ gond nem az összeg
nagyságával van, hanem az a kér-
dés, hogy egyszerre vagy kétsz-
erre kell-e az összeget befizetni.
Csak kevesen fizetnek Gödön évi
36 ezer forintnál több adót…

GK: Ám sokan fizetünk gép-
jármûadót is.

PGY: Igaza van, de azt most
nem számoltam ide, mert megál-
lapításához a városnak semmi kö-
ze. Tudom, hogy a jármûvek egy
része esetében jelentõsen többet
kell majd fizetni, de a fizetendõ
gépjármûadó mértékét nem az
önkormányzat állapítja meg. Ez
ügyben, akárcsak az állami költ-
ségvetésbõl érkezõ csökkenõ ön-
kormányzati támogatásért
Gyurcsány miniszterelnök úrnál
lehet reklamálni. A teljesség ked-
véért egyébként hozzá kell tenni,
hogy a gépjármûadóból helyben
beszedett összeg itt marad Gö-
dön.

Tehát ott tartottunk, hogy hely-
ben megállapított adót magánsze-
mélyek csak kevesen fizetnek évi
36 ezer forintnál többet. Azért
említem ezt az összeget, mert aki
évi 36.500 forint adót fizet, annak
az adóterhelése napi 100 forint,

aki csak 18 ezer forint adót fizet,
annak pedig csupán 50 forint. Ez
így talán már nem olyan sok! Ke-
vesebb, mint egy üveg sör ára…

Egyébként, ha bemegyünk egy

boltba és 1800 forintért vásáro-
lunk, akkor annak egyhatoda, az-
az 300 forint az ÁFA, ami megy
Budapestre, a központi költség-
vetésbe. Amikor valaki egy bevá-
sárló központban 18 ezer forint
fizet, abból 3000 forint az ÁFA.
Ezt az összeget senki sem vitatja,
mindenki rendben lévõnek tartja,
és a pénztárnál szépen befizeti.
Pedig abból az adóból igen kevés
érkezik vissza Gödre. Ezért kissé
furcsa, ha valaki sokallja a hely-
ben fizetendõ ingatlanadót, a túl-
nyomó többség számára keve-
sebb mint napi száz forintot, ami-
vel hozzájárulunk a város kiadá-
saihoz: például a szemét elszállí-
tásához vagy ahhoz, hogy égje-
nek a lámpák az utcákon, stb...
Talán kevesen tudják, hogy a vá-
ros csak a közvilágításért évente
több mint 30 millió forintot, azaz
fejenként mintegy 2000 forintot
fizet.

GK: Önök, a JÖSZ, a Jobb-
oldali Összefogás Szövetsége

többségben van a jelenlegi Kép-
viselõ-testületben. Az adók te-
kintetében tárgyaltak-e, esetleg
befogadtak-e módosító indítvá-
nyokat az adórendelet tárgya-
lásakor – vagy változtatás nél-
kül átvitték saját elképzelései-
ket?

PGY: Nem, semmit nem vit-
tünk át erõbõl. A bizottsági mun-
ka során ez ügyben is törekedtem
a minél szélesebb körû megegye-
zésre, mert nem hiszem, hogy
csak egy személy vagy csoport
birtokolja a bölcsek kövét. Igyek-
szem minden javaslatot elfogult-
ság nélkül végiggondolni és ha
jó, akkor elfogadni. De sajnos a
bizottsági és a testületi ülésen
gyakorlatilag azonos volt a hely-
zet. A többség józanul belátta,
hogy növelni kell a terheket és
partnerek voltak a különbözõ vál-
tozatok kimunkálásában, majd el-
fogadásában. Ám az MSZP kép-
viselõje szerint „elfogadhatatla-
nul megnõ a lakosság terhelése”.
Mondtam, hogy jó-jó, és kérdez-
tem, mi a konkrét javaslatuk.. Er-
re megismételték az elõbb elmon-
dottakat, de semmiféle konkrét
módosító javaslat tõlük nem ér-
kezett. Mit tudtam volna még ten-
ni a még szélesebb megegyezés
érdekében?

GK: A beszélgetés végén ké-
rem, mondjon valamit biztatót!

PGY: Pénzügyileg a város
2008-tól talán már egy kicsit jobb
helyzetben lehet, mert a Samsung
2008-tól Gödön fog iparûzési
adót fizetni. A helyzet javulása
persze nem csak ezen múlik és
azt is tudjuk, hogy csak az a biz-
tos, ami már megtörtént. 

GK: Köszönöm a beszélge-
tést. Hamarosan folytathatjuk,
hiszen februárban kell elfogad-
ni a 2007. évi költségvetést. 

PGY: Készséggel állok rendel-
kezésére.

F. A.

Elnöki gondolatok pénzügyeinkrõl

dr. Pintér György PEB-elnök

Tisztelt Ügyfeleink!
2006 év novemberi testületi ülésen Göd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kapcsán ha-
tározatot hozott arról, hogy azon ügyfelek, akik még nem fizették be a hozzájárulás teljes összegét, az esetben ha 2006. december 22-ig,
egy összegben (!) teljesítik a hozzájárulás fennmaradó részének befizetését, a 72.000 Ft helyett a már befizetett hozzájárulás  50.000 Ft
összegre való kiegészítésével mentesülnek a további 22.000 Ft befizetésének kötelezettségtõl.
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy 2006. december 13-i testületi ülésen Göd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egyössze-
gû befizetés lehetõségének határidejét 

2007. január 31-re változtatta.
A befizetést kérjük vagy a kiküldött csekkek egyikén vagy az önkormányzat útépítési számlájára (11742104-15394019-10030008) tör-
ténõ átutalással teljesíteni. Kérjük továbbá, hogy a csekken, vagy az átutalási megbízáson, a gyorsabb ügyintézés érdekében tüntessék
fel a határozatban közölt azonosító számukat.

Útépítési érdekeltségi hozzájárulás kedvezmény
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Az õszi kisebbségi önkormány-
zati választásokon gyõztes Szerb
Kisebbségi Önkormányzat októ-
ber 10-én tartotta alakuló ülését
a gödi városházán, ahol nemcsak
az esküt tették le, hanem felha-
talmazást kaptak az együttmûkö-
dési megállapodás aláírására a
polgármesterrel, valamint a név-
változtatásról is döntöttek (ere-
detileg Szerb Önkormányzatnak
hívták). Idén ugyan mindössze a
hatvannyolc regisztrált szerb kö-
zösséghez tartozó szavazóból
csak negyvenegyen adták le a
voksukat, de ennek ellenére a
gödi kisebbségek közül õk kép-
viseltették magukat egyedül a
városban (négy évvel ezelõtt
még a cigány kisebbség is in-
dult). Érdekesség, hogy ezzel
szemben a Központi Statisztikai
Hivatal 2001-es felmérése sze-
rint Pest megyében a magukat
szerb anyanyelvûnek vallók ará-
nya körülbelül huszonkét száza-
lékra volt tehetõ, amely 884 fõ-
nek felelt meg, amely a negyedik
helyet képviselte a cigány, a né-
met, és a szlovák kisebbségek
után. Ehhez képest a 68-as szám
elenyészõnek tûnhet, de mint azt
Pandurovic Arica, a Szerb Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke
lapunknak elmondta: sokan az-
óta már asszimilálódtak ill. a gö-
di lakosok közül vagy nem is
tudják magukról, hogy szerb
származásúak, vagy kisebbség-
hez való tartozásukat nem akar-
ják kinyilvánítani – ezért is tûnik
kevésnek ez a szám, bár helyi
statisztika nemigen készült még
róluk. Annyi bizonyos, hogy ma
11 településen történik szerb
nemzetiségi program szerinti
óvodai nevelés és 13 településen
szerb nemzetiségi program sze-
rinti általános iskolai oktatás.

Önálló szerb gimnázium egye-
dül Budapesten mûködik, amely
az egyetlen olyan oktatási intéz-
mény, ahol a diákok saját anya-
nyelvükön folytathatják a tanul-

mányaikat. Az itt tanulók száma
az elmúlt években 100 és 200
közöttire tehetõ. 
Gödön, az eleinte családi össze-
fogásként induló szerb önkor-
mányzat az évek során jelentõs
eredményeket ért el, amelyhez
az önkormányzattal való szoros
együttmûködés és jó kapcsolat is
hozzásegítette. Idén még egyelõ-
re nem tudni, mennyi pénzbõl
tudnak gazdálkodni, de az elmúlt
években az államtól kapott hat-
hétszázezer forint, ill. a kétmillió

forint önkormányzati támogatás
többnyire nem volt elegendõ
minden program megszervezé-
sére. Sajnos a szerb önkormány-
zatnak nagyon kevés pénze van

igazi reklámokra, így sokszor a
lakosokhoz csak utólag jut el
egy-egy rendezvény híre. Mivel
Pest megyében 11 szerb kisebb-
ségi önkormányzat van, a jövõ
tavaszi megyei önkormányzati
választás – ahol már összevon-
tan és egységesen képviseltetik
magukat – új reményekre adhat
okot. Ugyanakkor, ahogyan ed-
dig is, a következõ ciklusban is
elsõdleges céljuknak tekintik a
szerb hagyomány és kultúra
megõrzését ill. azok átadását a

helyi lakosoknak (legyen az akár
szerb, vagy magyar). Terveik
szerint még idén õsszel megtart-
ják alakuló báljukat Gödön,
amelyen a szerb színház színé-
szei szórakoztatnák a meghívot-
takat. Emellett a közeljövõ tervei
között szerepel, hogy Gödöt
egyfajta országos sportcentrum-
má alakítsák a szerbek számára.
Ennek egyik feltétele, hogy az
önkormányzat továbbra is támo-
gassa az olyan helyi sportesemé-
nyeket, mint a Gödön öt év óta
megrendezésre kerülõ Országos
Szerb Labdarúgóbajnokság. A
futball-bajnokságnak ugyanis
több éves hagyománya van, az
októberi egész napos rendezvé-
nyen minden évben több százan
vesznek részt, többen érkeztek
igen távoli, szerbeklakta telepü-
lésekrõl is. A bajnokság mellett
ilyenkor gyakran vannak jelen
kézmûves sátorok is, ahol szerb
festõk munkái láthatók. Ha meg-
kapják a kellõ anyagi fedezetet a
további, négy éves tervek között
szerepelnek még olyan kulturális
rendezvények, mint a délszláv
Táncház, a hivatalos szerb nép-
táncosokkal kísért Népviseleti
Kiállítás, ill. olyan neves elõadó-
mûvészek fellépései is, mint
Goran Bregovic szerb zeneszer-
zõ, vagy Sztevanovity Zorán. A
gödi szerbek emellett továbbra is
támogatják a városi oktatást, és
annak intézményeit: a József At-
tila Mûvelõdési Házban már két
éve mûködõ nyelvtanfolyam a
nyári szünet után október végén
ismét elindul, valamint a tervek
szerint az önkormányzat a jövõ
nyáron részt vesz az országos
Vuk Karadzic Országos Nyelvi
Tábor megszervezésében is.  

WÜRSCHING ZOLTÁN

Megalakult 
a Szerb Kisebbségi Önkormányzat

A decemberi testületi ülésen Göd Város Képviselõ-testülete döntést
hozott a köztünk élõ szerb nemzetiségiek önkormányzatával való
együttmûködés kereteirõl, s azt egy Ök. határozatban el is fogadta.
A város anyagi helyzetére tekintettel a határozat nem tartalmaz
pénzösszegeket. Mégis reméljük, hogy elõbb-utóbb anyagilag is tá-
mogatni tudja majd a város vezetése a gödi szerbeket. (Szerk.) 

Jobb szélen az elnök asszony, Pandurovic Anica

A decemberi számunk 7. oldalán, A Civil Tanács az
önkormányzat civil tárgyalópartnere címû cikkben
hibásan közöltünk egy névsort, mely félreértést
tisztáztuk. Helyesen: a Civil Tanács  elnöke Berta
Sándor; az elnökség tagjai még Antal György Bálint,
Elek István, Kenessey Zoltán és Lengyel György. 

(Szerk.)

A Civil Tanács 
tagjainak névsora 

A 2006. novemberi Gödi Körkép 2. oldalán az új önkor-
mányzati bizottságok névsora közül kimaradt a egy
bizottság összetétele, melyet az alábbiakban közlünk. 
Göd Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának
névsora: Elnök Kovacsik Tamás –Jobboldali Összefogás
Szövetség, további tagok Lenkei György – JÖSZ, Rábai
Zita – VárosVédõk Egyesülete, Pinczehelyi Tamás MSZP.
Külsõs tagok Berta Sándor – SzDSz-delegált, valamint
Nagy Károly és Forró Gábor – JÖSZ-delegáltak.

A Városfejlesztési
Bizottság névsora
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Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2006. de-
cember 13-i ülését joggal nevez-
hetnénk maratoninak is, mivel a

városatyák nem kevesebb, mint
22 napirendi pontot tárgyaltak.
Ezek között szerepeltek – a tel-
jesség igénye nélkül –  többek
között: közbeszerzési döntések,
kistérségi hulladékgazdálkodási

terv elfogadása, Göd Város Ön-
kormányzat 2007. évi költségve-
tési koncepciójának ismertetése,
tájékoztató az Önkormányzat
gazdálkodásának ¾ éves helyze-
térõl, a 2006. évi költségvetési

rendelet III. negyedévi módosí-
tása,  adórendeletek módosítása,
valamint a talajterhelési díjra vo-
natkozó rendelet megalkotása, a

helyi szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítása, javaslat az
év tanára kitüntetõ címre, Göd
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének 2007. évi munka-
terve, a könyvtárvezetõi pályázat

elbírálása, TESZ igazgatói pá-
lyázat kiírása, és végül de nem
utolsó sorban  megállapodás a
Szerb Kisebbségi Önkormány-
zattal.

Az éjszakába nyúló munka

eredményeként sorra születtek a
fontosabbnál fontosabb rendele-
tek és határozatok. Ezek közé
tartozik a 2007. évi költségvetés
koncepciója, amelynek egyik
fontos eleme, hogy a szoros és
igazolható kiadások tervezésén
alapuljon, azaz a nulla típusú
költségvetés-tervezés módszeré-
vel készüljön. A másik szintén
sokakat érinthetõ kérdés az adó-
rendeletek módosítása, amely
meghatározza a telekadó, ipar-
ûzési adó, idegenforgalmi adó,

építményadó (üdülõk esetében,
lakáscélú ingatlan esetében, nem
lakáscélú ingatlan esetében)
mértékét, illetve rendelkezik a
kommunális adó eltörlésérõl: „
A 2007. január 01-tõl bevezetés-
re kerülõ új építményadó köte-
lezettségrõl elsõ alkalommal
2007. január 31-ig kell a 2007.
január 01-i állapotnak megfele-
lõen az adóhatóságnál átvehetõ,
vagy az internetrõl
(www.god.hu/városháza/nyomt
atványok) letölthetõ nyomtatvá-
nyon az adóbevallást benyújta-
ni.  A 2007. elsõ félévi építmény-
adó 2007. április 30-ig fizethetõ
meg pótlékmentesen.”

Döntés született a Polgármes-
teri Hivatal, illetve az Okmány-
iroda ügyfélfogadási rendjérõl
is. A hivatal ügyfélfogadási

rendje: hétfõn 13-18 óráig,
szerdán 8-12 óráig, 13-16 óráig,
pénteken 8-12 óráig. Az Ok-
mányiroda ügyfélfogadási
rendje: hétfõn 8-12 óráig és 13-
18 óráig, szerdán 8-12 óráig és
13-16 óráig, csütörtökön 8-12
óráig és 13-16 óráig, pénteken 8-
12 óráig.

Döntöttek polgármester, al-
polgármesterek és a jegyzõk
ügyfélfogadási rendjérõl is.
Jegyzõ: minden hónap elsõ hét-
fõjén; alpolgármesterek: min-

den hónap második hétfõjén; al-
jegyzõ: minden hónap harmadik
hétfõjén; polgármester: minden
hónap negyedik hétfõjén tart
ügyfélfogadást 13-18 óráig.

Városunk kulturális életével
kapcsolatosan született határozat
értelmében a Magyar Kultúra
Napját, január 22-ét a városi ün-
nepségek közé emeli. A könyv-
tárvezetõi pályázat elbírálását
követõen hozott önkormányzati
határozat értelmében a testület a
Városi Könyvtár vezetõi álláshe-
lyére Szentgáliné Erõss Mártát
nevezi ki.

A testületi ülésrõl készült jegy-
zõkönyv, illetve az ott hozott ren-
deletek és határozatok teljes ter-
jedelemben megtekinthetõk a
www.god.hu honlapon. (Szerk.)

LEGÉNY SÁNDOR

Maratoni testületi Luca napján
Idõpontok: az ingatlanadóhoz és a fogadóórákhoz

Göd Város Képviselõtestülete
2007. január 31- én, délután 18 órától

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a József Attila Mûvelõdési Házban.

Érdeklõdhetnek
az 530-064, 530-030-as számokon

a Polgármesteri hivatalnál.
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Különleges élményben volt ré-
szük azoknak, akik december 21-
én ellátogattak a Balázsovits Já-
nos Sportcsarnokba, ahol a Né-
meth László iskola néptáncos nö-
vendékei részvételével rendezték
meg a hagyományos Tánckará-
csonyt. Már az ajtón belépve kez-
dõdött a varázslat, ugyanis az
egész csarnok padlószõnyeg-bo-
rítást kapott,  a kûzdõtér több száz
férõhelyes nézõtérré alakult, az
elõadás háttere pedig karácsonyi
dekoráció, fenyõgallyak sokasá-
ga és egy több méteres, igazi ka-
rácsonyfa volt! A táncosok égõ
mécsesekkel a kezükben táncol-
ták a betlehemest, majd sorra kö-
vetkeztek a különbözõ tájegysé-
gek táncai: galgamenti, gömöri,
szatmári, dunántúli táncok;ugró-
sok, karikázók, verbunkok,
csárdások… Külön érdekesség
volt a fiúk elõadásában a regölés,
a különféle eszközös – botos,

üveges-táncok –, valamint a sár-
közi karikázó, amelyet a nagy-
lányok zenei kíséret nélkül, tán-
cukat saját énekükkel kísérve ad-
tak elõ. Jó látni, hogy ilyen sok
gyermek érdeklõdik saját hagyo-
mányai, népének gyökerei iránt.
Hertel Szilvia tanárnõ óriási szak-
mai tudással és hatalmas lelkese-
déssel vezetgeti táncosait, az elsõ
forgásoktól kezdve az egyre bo-
nyolultabb tánclépéseken keresz-
tül, a fellépésekig, ahol a gyere-
kek csillogó szemmel, magabiz-
tosan, bátran tudják ügyességüket
és tudásukat megmutatni. Köszö-
net illeti a háttérben munkálkodó
„táncos-szülõket„ is, akik éjsza-
kába nyúlóan segítenek a terem
rendezésben, ruhát vasalnak, ha-
jat fonnak, gyöngyös kalárist, sõt
táncruhát varrnak, így segítve
Szilvi néni és a gyerekek munká-
ját. 

GECSÉNÉ SZITHA MÁRTA

Tánckarácsony

A Németh László általános isko-
la zenei tagozata hagyományos
Karácsonyi Koncertjének ismét
otthont adott a felsõgödi római
katolikus templom. A mûsorban
közremûködött az iskola „Szi-
várvány” énekkara, a 6. osztály
kamarakórusa, az iskola gitárze-
nekara, a tanári kamarakórus, a
Drums ütõegyüttes és a fúvósze-
nekar, valamint Stefánné Kele-

men Judit, Dónusz Katalin, Gyõ-
ri Gabriella és Verbay Zsolt. A
színvonalas program láttán-hal-
latán köszönettel gondolunk az
iskola tanáraira, nevelõire peda-
gógiai munkájuk és saját pro-
dukcióik tekintetében, illetve
büszkék vagyunk a sok ügyes,
tehetséges fiatalra! 

L. S.

Sokadik 
Karácsonyi Koncert

Intézményünk Karácsonyának a
Németh László Általános Iskola
adott otthont. A - már hagyomá-
nyosnak mondható – rendezvényre
20 család és 30 gyermek kapott
meghívást. 

A szolgálat egész évben kiemelt
figyelmet szentel a nélkülözõ és ne-
héz körülmények között élõ csalá-
doknak. Fontos feladatunknak te-
kintjük, hogy az anyagi nehézségek
ellenére hozzásegítsük õket, és fõ-

ként a gyermekeket a minél telje-
sebb élethez. Elsõsorban azokat kí-
vántuk megajándékozni, akik egye-
dül élnek, nélkülözésben töltik min-
dennapjaikat. Az adományozók se-
gítségével lehetõségünk nyílt a vá-
rosban élõ hajléktalanok megaján-
dékozására is.

Az ajándékok átadását egy kis
ünnepi mûsor elõzte meg. Szeidl
Anna egy Kaffka Margit verset,
Kurucz Péter egy Ady Endre írást,

Válóczi Petra pedig egy francia
szerzõ tollából származó prózát
adott elõ. 

Aszolgálat munkatársai ezúton is
szeretnének köszönetet mondani
mindazoknak az adományozóknak,
akik lehetõvé tették, hogy ajándék-
kal is tudjunk kedveskedni a meghí-
vottaknak, elsõsorban a gyerekek-
nek. Külön köszönet illeti a Piramis
Építõanyag Kis- és Nagykereskedel-
mi Kft.-t, személyesen Juhász Attila

ügyvezetõt, akit már évek óta rend-
szeres adományozónknak tudha-
tunk. Köszönet továbbá az Irka pa-
pír-írószernek, a Family ABC-nek,
Máriás Mihálynénak (felsõgödi
zöldséges), a Ferricsi 2002 Kft.-nek.

Egyúttal szeretnék minden olva-
sónak sikerekben gazdag, boldog
új évet kívánni a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat minden
munkatársa nevében!

KOLONICS TAMÁS

Karácsonyi ajándékozás
a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál
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Aki évek óta figyeli a gödi ese-
ménynaptárt, már tudja és készül, hi-
szen minden évben advent 3. elõest-

éjén az alsógödi Szent István temp-
lomban, a mise után karácsonyi kon-
certet szervez a Gaude Kórus. Idén, a
Veni, veni Emanuel alatt a nõi kar mé-
cseseket helyezett el a padsorok szélén,
mintegy bevilágítva a teret a Krisztus-
várás jelképeként, majd felcsendült
Kodály Adventi éneke a kórus elõadá-
sában. Sellei Zoltán elõadómûvész úr
karácsonyi összeállítása Petõfi Sándor-
tól József Attilán át Márai Sándorig té-
ren és idõn át vezette a hallgatóság ün-

nepi gondolatait, bemutatva a pusztát
szegény sorsú lakóival, a zaklatott éle-
tû költõ által leírt betlehemi idillt, vagy

közelmúltunk „nagyon furcsa karácso-
nyát” – figyelmeztetve az embert em-
ber mivoltára, és mutatva helyét a min-
denségben. A Szászszebenbõl érkezõ
erdélyi fiatalok, Szép Orsolya és Szabó
Gyula Gyõzõ tiszta, fenyveseket idézõ
éneke tovább fokozta a karácsonyvá-
rás izgalmát.

AHuzella Tivadar Általános Iskola
Kicsinyek Kórusa évek óta állandó
szereplõje e hangversenynek. Ahárom
karácsonyi népének, majd Pásztor Be-

nedek zongorakíséretével elõadott ka-
rácsonyi dal szép megszólalása
Kóréhné Szûcs Mária tanítónõ és
Nagy Gabriella tanárnõ munkáját di-
cséri. Agyermekkart Nagy tanárnõ ve-
zényelte. AGaude Kórussal közös mû-
vek egyikében Wisinger Violetta zon-
goratanárnõ mûködött közre.

Az est befejezõ részében a Gaude

Kórus énekelt Utassy Ferenc karnagy
úr irányításával két mûvet. Az elsõben
Francis Poulenc az O, magnum mys-
terium-ban XX. századi zenei harmó-
niákkal fejezi ki a karácsonyi üzenetet:
„Ó nagy misztérium és csodálatosan

szent esemény, hogy az emberré lett Is-
tent jászolában fekve láthatjuk! Ó bol-
dog Szûz, akinek méhe hordozhatta
Urunkat, Jézus Krisztust. Alleluja”

A koncert Mendelssohnnak a 43.
zsoltárra írt nyolc szólamú kórusával
zárult, melynek utolsó mondata Sík
Sándor fordításában így hangzik: „Bíz-
zál Istenben: áldani fogom még az én

orcámnak megszabadítóját, az én Iste-
nemet !”

Karácsonykor megfogalmazott
gondolatokkal kíván minden kedves
Gödinek boldog új évet a

GAUDE KÓRUS

Gaude – Karácsonyi koncert

Nagy megtiszteltetés érte a Gaude
Kórust Mozart C-dúr Koronázási
miséje kapcsán. Nemcsak azért, mert
két alkalommal – a zseniális zene-
szerzõ születésének 250. valamint
halálának 215. évfordulóján – éne-
kelhette a vegyeskar ezt a nagyszabá-
sú mûvet, hanem azért is, mert mind-
két alkalommal neves szólisták vál-
lalták a fellépést. (Lsd. a Gaude – Ka-
rácsonyi koncert c. cikket!) 2006. no-
vember 26-án, a Felsõgödi Reformá-
tus Templom hagyományos ZENÉS
ÁHITATÁN Pászthy Júlia énekmû-
vész, a Magyar Állami Operaház
énekmestere és tanítványai, Pulya

Andrea, Medenczi Román és Molnár
Levente szólóénekében gyönyörköd-
hetett a zeneszeretõ közönség. A ze-
nekari kíséretet ifj. Szotyori Nagy Gá-
bor bravúros módon látta el – a nem-
rég felavatott, új – orgonán.  Az elõ-
adás karnagya Utassy Ferenc volt,
akinek szuggesztív vezénylése mind
az elõadókra, mind a hallgatóságra
mélyen hatott. A Dona nobis pacem
(Adj nékünk békességet) utolsó ak-
kordjai egybefonódtak a Szotyori
Nagy Gábor tiszteletes úr által elkez-
dett közös imával, a Miatyánkkal.

- TBÁ -
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Zenés áhitat

Elõzõ lapszámunkban olvas-
hatták Kuti István felhívását ar-
ról, hogy színjátszókör vezetésé-
re vállalkozik.  Felajánlja isme-
reteit és energiáját mindazok
számára, akik szívesen alakíta-
nának vele egy színjátszó cso-
portot. Tagjait támogatná, szak-
mailag irányítaná azokat, aki
kedvet éreznek színpadi darabok
közönség számára való bemuta-
tásához. A mellé szegõdõknek
szívesen átadja az igazi színészi
mesterség kulisszatitkait, akár
úgy tovább kamatoztatni, hogy
együttmûködésük során a fiata-
lok felkészülhessenek a Film- és
Színházmûvészeti Egyetemen
való felvételi vizsgára.

Ehhez a szép és „mutatós” te-
vékenységhez az Olajfa Mû-
vészház ad majd otthont. Az ér-
deklõdõket (a már telefonon je-
lentkezett 6 fõt is) 20-án délelõtt
10.00 órára várják szeretettel az
Olajfa-épületbe, különös tekin-
tettel a fiatalokra és az erõsebb
nem tagjaira, hogy mindenféle
korosztály és szerepkör képvi-

seltetve legyen a „társulatban”! 
Érdeklõdhetnek a 06-30-341-

5701-es telefonon a szervezõnél,

vagy a szerkesztõségnél a 06-20-
355-0083-as telefonszámon.
(Kérem azt a középgödi pedagó-
gus hölgyet, akivel már beszél-
tünk telefonon, hogy ismételten
jelentkezzék! Szerk.)

KKÉ

Felhívás

Színitanodaként 
is az Olajfában
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Akisgyermekek nagyon fogéko-
nyak a zenére, különösen az embe-
ri énekhangra. Az ének-zenei neve-
lés ebben az életkorban mint pszi-

chikai, mint értelmi szempontból
nagyon sok fejlõdési lehetõséget
nyújt a kicsinyek számára. Óvo-
dánkban is a mûvészeti tevékeny-
ség egyik nagyon fontos feladata
közé tartozik a zenei nevelés. Ko-
dály Zoltán és Forrai Katalin -
gyermekekhez nagyon közeli -
módszereit tiszta énekhangú, kép-
zett óvodapedagógusok adják át
nap mint nap .

Az idén õsszel a British Council
intézet azzal a kéréssel kereste meg
bennünket, hogy az angliai
Manchasterbõl hazánkba látogató
óvodapedagógusokat fogadva
nyújtson segítséget zenei nevelési
módszereink megismerésében. Az
óvónõket kiemelten a 6-7 éves
nagycsoportosok foglalkozása ér-
dekelte. Azt tanulmányozták, hogy

milyen zenei érettséggel rendelkez-
nek ezek a gyerekek, és mit visznek
tovább az iskolába.

Abban a megtiszteltetésben volt

részem, hogy tizenhat angol kollé-
ganõnk, a velük érkezõ két szink-
rontolmács kíséretében, az én

nagycsoportos ének-zenei foglal-
kozásomat látogatták meg. Megte-
kintették az úgynevezett mikro cso-
portos egyéni hallás és ritmusfej-
lesztés módszereit. Feszler Gézáné
Erzsike vezetõ óvónõ tájékoztatta a
vendégeket arról, hogy mit látnak
és hallanak Elmagyarázta a mód-
szertanát, miért ez a legjobb formá-
ja a zenei nevelésünknek.

A gyerekek egy zenés mese elõ-
adásával is kedveskedtek a vendé-
geknek, ami nagy tetszést aratott.
A furulyán megszólaltatott magyar
népdalkincs egy-két gyöngyszeme
szinte táncházzá alakította az
amúgy is nagyon jókedvû gyere-
kek közé elvegyült angol óvónõk
látogatását. Búcsúzóul a

Kisvakond csoport gyerekei meg-
tanítottak egy magyar gyermek
körjátékot, és a külföldi óvónõk
együtt játszhattak, énekelhettek az
apróságokkal.

A British Council intézet mun-

katársai, és az õket vendégül látó
óvónõk megegyezetek abban, hogy
a jövõben folyamatosan tartják

egymással a kapcsolatot, hiszen
Angliából minden évben küldöttsé-
gük látogat Magyarországra, és
ezentúl most már Gödre is !

FODOR ZSÓFIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Nagy-Britanniai óvónõk látogatása 
a gödi 1. sz. Óvodában

A mindennapos tanítás-tanulás
mellett rendszeresen szervezünk
versenyeket diákjaink számára.
Ezek a megmérettetések többféle
területen adnak lehetõséget a bi-
zonyításra, így azoknak a gyere-
keknek is lehet sikerélménye,
akik egyébként a tanítási órákon
nem tûnnek ki tudásukkal. Az is
célunk, hogy egy-egy kiemelt,
folytonos fejlesztést igénylõ
készséget, képességet ilyen mó-
don is mérjünk.

Az iskolai illetve az évfolyam-
okon belüli fordulókat osztály-
szintû válogatások elõzik meg. A
központi, országosan egységes
versenyek nevezési díjaihoz
nagy részben alapítványunk járul
hozzá. Ezért ezúton is köszönetet
mondunk a „Gyermekekért” ala-

pítvány támogatóinak.
A rangos Varga Tamás mate-

matika verseny iskolai fordulója
után két nyolcadikos és nyolc he-

tedikes tanulónk dolgozatát küld-
hettük tovább. A TITOK Arany
János Magyarverseny országos
döntõjébe két ötödikes diákunk

jutott be. Ezen az évfolyamon
több mint ezer résztvevõ volt.
Egy arany- és egy ezüstéremmel
büszkélkedhet két tanulónk a
nyílt tollaslabda amatõrverseny
után. 45 diák képviselte iskolán-
kat a városi Salkaházi Sára sza-
valóversenyen, közülük négyen
értek el helyezést.

Rendeztünk még mértékváltó,
szövegértõ, mesemondó és he-
lyesírási versenyt, valamint egy
Fekete István életéhez és mûvei-
hez kapcsolódó könyvtári vetél-
kedõt.

Ez tehát három hónap mérle-
ge, a részletes eredményeket is-
kolánk honlapján olvashatják: 

http:://invitel.hu/tesznlai

BÕLÉNÉ TÓTH ÁGNES

Tehetséggondozás a Németh László Általános Iskolában

A Salkaházi Sára versmondó verseny résztvevõi

Középen Fodor Zsófia óvónõ 
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November 9-én immáron ti-
zennyolcadik alkalommal ren-
dezték meg az Egészséges Váro-
sok Magyarországi Szövetségé-
nek elõadássorozatát. A Vácon és
Gödön tartott háromnapos konfe-
rencia idén 14 éves múltra tekint
vissza, beleértve az 1992. évi
megalakulást megelõzõ közel 4
éves hálózati együttmûködést is.
Magyarország pont húsz éve,
1986 óta vesz részt a WHO
Egészséges Városok projektjé-
ben, melynek célja, hogy a váro-
sok döntéshozóinak napirendjén
az egyik legfontosabb helyen sze-
repeltesse az egészséget, és elõse-
gítse az átfogó helyi stratégiák ki-
dolgozását a fenntartható fejlõdés
biztosítására. Az Egészséges Vá-
rosok Magyarországi Szövetsé-
gének 2006-tól már 24 város a
tagja, mivel Göd idén csatlako-
zott a kezdeményezéshez. A háló-
zat munkájában résztvevõ váro-
sok (pl: Baja, Debrecen, Gyõr,
Keszthely, Nagykanizsa, Pécs,
Székesfehérvár, stb.) sokféle
programot és terméket dolgoztak
ki, illetve valósítottak meg az el-
múlt évek során – többek között
egészségképeket, egészség-stra-
tégiákat és városi egészségvédel-
mi terveket, valamint olyan prog-
ramokat, amelyek a veszélyezte-
tett csoportok igényeit (elsõsor-
ban a gyerekeket), az életmódot,
a környezet vonatkozásait céloz-
ták. Eddig több mint 200 helyi
önkormányzat csatlakozott Euró-
pa szerte a kampányhoz.

Az Egészséges Városok euró-
pai és magyarországi mozgalmá-
nak így fontos szakmai és kom-
munikációs csomópontjai azok a
tudományos rendezvények, tré-
ningek és munkacsoport találko-
zók, melyek során a programban

résztvevõ városok képviselõi ki-
cserélhetik tapasztalataikat, be-
mutathatják új módszereiket és
eredményeiket. A mozgalom éves
tudományos szimpóziuma is ket-
tõs feladatot lát el: részben a szö-
vetség tagjainak kíván tapaszta-
latcsere lehetõséget biztosítani,
de ugyanakkor minden érdeklõdõ
magyar város számára szeretné
bemutatni, hogy a program
mennyiben tud hozzájárulni a he-
lyi döntések hatékonyabbá tételé-
hez, és ezen keresztül a lakosság
egészségének javításához.

Az idei, „Hozd a Formád!” el-
nevezésû szimpózium fõ témái
elsõsorban az ifjúság egészség-
fejlesztését, a táplálkozás és
mozgáskultúra javítását, ill. a túl-
súly elleni küzdelmet foglalták
magukba. A szimpózium célja
volt továbbá, hogy a mozgalom
közel két évtizedes magyarorszá-
gi és nemzetközi tapasztalataira
építve megvizsgálja a gyermekek
egészségét befolyásoló étkezési
szokások és a mozgáskultúra vi-
szonyrendszerét a hazai gyakor-

latban, különös tekintettel az is-
kolai gyermekélelmezési progra-
mokra és az azon belüli lehetõsé-
gekre. A háromnapos szimpózi-
um ennek megfelelõen igyeke-
zett bemutatni azokat a pozitív
tapasztalatokat is, ahol a gyerme-
kek (óvoda, általános iskola, kö-
zépiskola) iskolai és azon kívüli
étkezési szokásait sikerült meg-
változtatni, és jó irányba befolyá-
solni. Az elõadók (többek között
az Egészségügyi Minisztérium,
az Országgyûlés Egészségügyi
Bizottsága, az Országos Egész-

ségfejlesztési Intézet és egyéb
országos szakmai szervezetek)
igyekeztek szorgalmazni olyan
helyi együttmûködéseket, me-
lyekben a különbözõ szakmai és
társadalmi területek képviselõi,
valamint a helyi médiumok kö-
zösen kívánnak a helyzeten javí-
tani. Mint ahogyan azt Kökény
Mihály, az Országos Egészség-
ügyi Bizottságának elnöke a gödi
Kék Duna Klub Hotelben tartott
megnyitón elmondta: egy jó nép-
egészségügyi program alulról

építkezik, ezért az eddigi ered-
mények sikerében a civil kezde-
ményezéseknek is nagy szerepük
volt, amelyeket a késõbbiek so-
rán is igyekeznek támogatni.
Hozzátette: a jövõ év januárjától
mintegy nyolcvan-kilencvenmil-
liárd forintnyi európai uniós tá-
mogatás fordítható majd pályá-
zatok útján népegészségügyi
programokra, de várhatóan szi-
gorúbb szabályozás lesz például
az alkohol-és dohánytermékek,
ill. a parlagfûmentesítés területén
is.   A rendezvényre a tagvárosok
mellett minden érdeklõdõ önkor-
mányzat, szervezet és magánsze-
mély számára biztosított volt a
részvétel. Mivel Vác önkor-
mányzata már hat éve tagja a
szövetségnek, a belépést követõ-
en már elkészítették a város
Egészségképét, azzal a céllal,
hogy reális helyzetértékelést
kapjanak a lakosság egészségi ál-
lapotáról, az egészséget befolyá-
soló környezeti, társadalmi té-
nyezõkrõl. Emellett a város évek
óta a civil szervezetekkel közö-
sen biztosít pályázati forrásokat
prevenciós programok megvaló-
sítására. Ennek keretében Vácon
hagyománnyá vált például a kor-
társképzés, a drog-prevenció és a
pedagógusok felkészítése az
egészségmegõrzés új kihívásaira.
Ebbõl is látszik, hogy az Egész-
séges Városok mozgalma az el-
múlt közel 20 év alatt megerõsö-
dött, mind Európa, mind világ-
szerte immár komoly tudomá-
nyos eredményeket tudhat magá-
énak, s amely a szövetséghez
újonnan csatlakozott városoktól,
így Gödtõl is elvárható lesz a ké-
sõbbiek során.  

WÜRSCHING ZOLTÁN

Szimpózium az Egészséges Városokért

November egyik napsütéses reg-
gelén a Huzella iskola 1. a osztá-
lyosai a szokottnál is izgatottabban
készültek az elsõ órára. Vendégek
látogatták meg õket, szüleik, az
igazgató bácsi és más tanító nénik.
Nyílt nap volt ugyanis, a német ta-
gozatosok mutatták meg, mennyit
tanultak két hónap alatt.

Hamarosan megérkezett Erika
néni és hangos Guten Morgen!-nel
köszöntötte tanítványait. Az óra fo-
lyamán csak német szavak és mon-
datok hangzottak el mind a tanár-
nõ, mind a gyerekek szájából. A
családról volt szó, a köszöntések-

rõl, meg a színekrõl. Játékos fel-
adatok, éneklés, tánc és sok-sok vi-
dámság jellemezte az órát.

Minden gyerek részt vett a játé-
kokban, együtt énekelték kedves
dalaikat. Látszott, hogy élvezik a
nyelvtanulást. Erika néni varázsdo-
bozából sorra kerültek elõ a képek,
bábok és más játékos eszközök. 

Az összes résztvevõ jól érezte
magát, a szülõk is nagyon elégedet-
tek voltak a látottakkal, amely azt
bizonyítja, hogy érdemes volt elin-
dítani a német tagozatot a Huzella
iskolában.

H. I.

Vidám német órák a Huzella iskolában

Több olyan épületkomplexum található városunkban, melyek sajnos még nem a városi önkormányzat kezelésében – hanem pl. az Államkincstár vagy a
Miniszterelnöki Hivatal használatában – állnak. Képviselõ-testületünk tagjainak és polgármesterünknek célja ezen, egyébként régi, patinás gödi ingatlanok
„visszaszerzése” és a város javára való hasznosítása. Legimpozánsabb közülük a Kék Duna Üdülõ, melyet magas színvonalú rendezvények lebonyolítása
helyszínéül is gyakran választanak. (Szerk.)
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Kilenc éves koromban kaptam ajándékba
egy református énekeskönyvet, elsõ oldalán
a következõ kézzel írt bejegyzéssel: 

“Sok év elõtt egyik sarokba beírta jó anyám
nevét, reá hajolok, hogy felidézzem szelle-

mét. (Reviczky)

1958. júl. 6. 
Emlékül szeretettel:  Édesanyád”

Azóta õrizgetem e könyvecskét a sok szí-
nes könyvjelzõvel, amelyeket a gyermekek
részére tartott vasárnapi bibliaórákon kaptam
tanítóimtól az ötvenes években. Az egyik
könyvjelzõt, a számomra legkedvesebbet
Bene Zoltán, a református gyülekezet lelké-
sze adta nekem 1962-ben, amikor konfirmál-
tam. 

Saját kezûleg írta rá azt az ígét, amely nem
csak az én életem vezérfonala lehetne. Min-
denesetre nekem nagyon jó indítást adott az
életre. Zoli bácsit nagyon szerettem. Még ma
is szinte hallom gyönyörû orgánumát, amint
a szószékrõl elmondta népének a vasárnapi
“dörgedelmest”, ahogy az egy rendes refor-
mátus gyülekezetben illik. Kicsit közelebbál-
lónak éreztem hozzá magamat mindig, mint
más lelkészekhez, hiszen apai nagyapám volt
Zoli bácsi kántora az ötvenes években (nagy-
papa 1959-ben bekövetkezõ haláláig),
Kóczán Mór pedig, aki idõnként Bene Zol-
tánt helyettesítette, nagypapa sógora volt –
Halász Lenke nagymamám húgának, Karola
néninek a férje. Miután 1963-ban befejeztem
az általános iskolát Alsógödön, szüleim az
Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumba irat-
tak be. Kamasz fejjel egyre ritkábban láttam
szükségét a vasárnapi lélektisztításnak. Mi-
vel az iskolában a szocialista neveléssel sike-
rült az isteni keskeny útról a darwini, ateista,
széles útra átterelni legtöbbünket, elmarad-
tam végleg az imaházból. Így aztán, ahogy
teltek az évek, az õsök szép sorban elköltöz-
tek az “égi mezõkre”, és Bene Zoltánnal csak
a temetéseken találkoztam, ott láttam-hallot-
tam õt a távolból. Késõbb már ott sem. Gödi
nagymamámat 1976-ban, és apukámat 1981-
ben már nem õ temette, hanem Héder Lász-
ló. Azután, hogy 1992-ben édesanyám is
itthagyott bennünket “a halál árnyékának
völgyében …” (Zsoltár 23,4.), 1994-ben lét-
rehoztam testvéreimmel az alsógödi Huzella
iskolánál az A+V, a Gödi Ifjúságért Alapít-
ványt. Az volt a célunk, hogy az iskolában
ápoljuk egykori tanáraink és azon régi gödi-

ek emlékét, akik régen a községért sokat tet-
tek. Úgy gondoltuk, hogy a jeles személyek
életének példájával felbuzdíthatjuk a mai
gyerekeket az igaz útra, és ezáltal egy kicsit
mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ebben az
erkölcsileg egyre gyorsabban süllyedõ világ-
ban könnyebben tudjanak “választást tenni
jó és gonosz között” (1Kir.3,9.). Az egykori
tanárokról elnevezett tanulmányi versenye-
ket támogattuk és négyéves ösztöndíjakat in-
dítottunk a tehetséges, de nehezebb sorsú
gyerekeknek, pl. Kóczán Mór református lel-
kész, Nagy László katolikus pap és Szász Fe-
renc mérnök nevével fémjelezve. Szerettem
volna Bene Zoltánról is ösztöndíjat elnevez-
ni, de nem találtam senkit, aki a család nyo-
mára vezetett volna. Ugyanis kellett volna az
ösztöndíjhoz Bene Zoltán életrajza és a csa-
lád jogi  hozzájárulása. Ezek hiányában az
alapítvány 12 évi mûködése alatt nem került
sor tervem megvalósítására. 

Október utolsó hetében nagy öröm ért.
Hallom a templomban hirdetni:  “November
12-én a felsõgödi református templomben
hálaadó istentisztelet lesz, amelynek kereté-
ben felavatjuk Bene Zoltán és Héder László,
egykori lelkészeink emléktábláját. Az avatá-
son ott lesznek mindkét család képviselõi.”
Na - gondoltam magamban - itt a nagy lehe-
tõség, hogy a régen dédelgetett Bene Zoltán-
ösztöndíjat megvalósítsam. November 12-én
nagy meghatódottsággal vettünk részt a szép
alkalmon, amelyen Szotyori Nagy Gábor lel-
kész úr emlékezett meg elõdeirõl. A megem-
lékezés alapígéje Pál Apostol Zsidókhoz írt
levelének 13, 7-8. verse volt:  

“Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról,
akik szólották néktek az ISTEN BESZÉ-
DÉT, és figyelmezvén az õ életök végére,
kövessétek hitöket. JÉZUS KRISZTUS
tegnap és ma és örökké ugyanaz.”

Az istentisztelet záróaktusa a koszorúzás
volt. A templombejáratnál, az elõtérben fel-
szerelt szép márványtáblára két koszorú lett
felfüggesztve. 

Az egyiket Bagdi József gondnok, a mási-
kat Pokornics István gondnokhelyettes he-
lyezte el a gyülekezet nevében.  

Az istentiszteletet követõen a rokonok, ba-
rátok és ismerõsök részére a templom közös-
ségi termében kis fogadást rendezett a gyüle-
kezet, amelyre a lelkész úr engem is meghí-
vott. Bene Tamással, aki Antwerpenbõl jött
haza erre a jeles alkalomra, és dr. Bene Irén-
nel, aki Szécsényben lakik. Megbeszéltük az
ösztöndíj dolgát. Ígérték, hogy adnak életraj-
zot, és hozzájárulnak az ösztöndíjhoz. Így
akadtam hát az eltûnt idõk, a már elveszett-
nek hitt emlékek, régi kedves lelkészem nyo-
mára. Mert aki keres és vágyik rá, talál -
amint az ÍRÁS mondja:  … keressetek és ta-
láltok … (Mt. 7,7.)  

Kíváncsi voltam, hogyan született az
emléktábla gondolata, és ki az, aki azt meg-
valósította. Szotyori Nagy Gábor e kérdésre
a következõt válaszolta: “A család tagjai kö-
zül többen minden évben eljönnek egy-egy
alkalommal a felsõgödi templomba. Mivel
2006. kettõs évforduló éve, Bene Zoltán 100
éve született és közel 70 éve szentelte fel az
általa építtetett két református templomot - a
felsõgödit és szõdligetit-, elhatároztam októ-
berben a két családdal megbeszélve, hogy
emléktáblát állítunk Fel-sõgödön. Már mon-
dogatják az alsógödiek és a szõdligetiek,
hogy az õ templomaikba is szeretnének em-
léktáblát elhelyezni a két lelkész emlékére.”

Az igény jogos, hiszen a három gyüle-
kezet társegyház lévén, ezekben a templo-
mokban is Bene Zoltán és Héder László
szolgált 1936-70, illetve 1970-93 között.
Fontos lenne, hogy a nyomuk itt is megma-
radjon a jövõ generációknak. Amikor em-
léktáblákat állítunk, tudnunk kell azonban,
hogy azokkal nem embereket, hanem IS-
TENT dicsõítjük. Mert ha valaki méltóvá
vált a megemlékezésre, az csak ISTEN ke-
gyelmébõl volt lehetséges. A 90. Zsoltár
szerint:  Láttassék meg a TE mûved a TE
szolgáidon és a TE dicsõséged azoknak fi-
ain! A reformáció egyik híres jelmondata
pedig így mondja:

SOLI DEO GLORIA -
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSÕSÉG!

Göd, 2006. november 15.

VIZVÁRY VILMOS

Eltûnt idõk nyomában
Márványtábla avatás Bene Zoltán és Héder László emlékére

A könyvjelzõ  elsõ és hátsó oldalának képe 

A koszorúzók tisztelgése 
a koszorúk elhelyezését követõen

Dr. Bene Irén és Bene Tamás a fogadáson
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A József Attila Mûvelõdési
Házban családtagok, barátok,
munkatársak és az érdeklõdõk
jelenlétében nyílt meg a közel-
múltban Hantos László gépész-
tervezõ elsõ önálló kiállítása.
Mint azt Kiss-Kása Éva megnyi-
tójából megtudtuk, a magát mû-
szaki embernek valló alkotó
hosszú évek óta készíti képeit,
amit eddig csak közvetlen kör-
nyezete és barátai láthattak – sok
esetben ajándék formájában.

A család és a jó barát
Kovacsik Tamás körzeti képvi-
selõ hosszas bíztatásának ered-
ményeként immár a szélesebb
közönség elõtt is ismerté váltak
ezek a mûvek. A többnyire ceru-
zarajzokból álló gyûjtemény lát-
tán nyilvánvalóvá válik készítõ-
jük természet iránti szeretete,
kötödése. A képek harmóniáját a
fa természete, a föld életet adó
ereje és a nap fényt és meleget
sugárzó hármas egysége alkotja:
az árnyékot adó fa, amely minél

öregebb, annál szebb, a föld,
mint az élet forrása és a nap
mely fényével, melegével veszi
körül mindennapi életünket.
Grafikáit az adott táj hangulata

és a saját képzeletének sok eset-
ben aprólékos precizitással ki-
dolgozott harmóniája jellemzi.
Mûveiben rendre felismerhetõk
a közvetlen lakóhely, Göd hely-
színei, de szép számmal találha-

tók külföldi utazásai – Olaszor-
szág, Franciaország ... – során
szerzett élményinek hatására ké-
szült grafikák is.

Az önmagát mániákus képcsi-

nálónak tartó Hantos Lászlótól
megtudhattuk, hogy számára a
rajzolás egyfajta kikapcsolódás,
amit pihenésként gondolatai, ér-
zései kifejezésére, emlékei fel-
idézésére szán. A rajz iránti sze-

retetérõl mesélve nagyapját és
édesanyát említi, akiktõl tehetsé-
gét örökölte. Tanára,  Stiebelné
Icuka néni pedig szisztematikus
rendszerességgel  foglalkozott

vele, új és új feladatokat adva
számára. Fájdalom, hogy a sze-
retett tanár már nem lehetett ré-
szese az elsõ és reményeink sze-
rint nem az utolsó kiállításnak.

Büszkeséggel tölthet el min-
denkit a tudat, hogy ismét egy
olyan ember munkáit ismerhet-
tük meg, aki itt él közöttünk
mint városunk lakója, és aki
szeretettel ábrázolja a gödi tájat.

LEGÉNY SÁNDOR

Fa – Föld – Nap
Egy „mániákus képcsináló” kiállítása

Néhány családtag és a barátok a megnyitón

Hantos László köszöntése 
a megnyitóbeszéddel

Önként szánta rá magát, ami-
kor egy véletlen folytán felkeltet-
ték figyelmét… Egyedül, önmaga

számára határozta el, hogy leg-
alább egy esztendõt a csángó nép-
rõl való olvasással és a velük való
foglalkozással tölt. Azóta már
többször járt a moldvai magyarok-
nál – Bákó, Lujzikalagor,

Kostelek, Gajdár, Buda, Diószén,
Frumósza, Klézse, Külsõreketyin,
Lábnyik, Leszped, Magyarfalu,

Pusztina, Somoska és Trunk tele-
püléseken –, számtalan ismeretsé-
get kötött azokkal, akik még ma-
gyarnak vallják magukat és beszé-
lik is a sajátos csángó-magyar
nyelvet. Néhányan próbálják meg-

õrizni a nyelv ismeretét. Az ottani-
ak az õsi anyanyelvet szeretenék
átörökíteni Magyarország tanult
csángók és itteni magyarok segít-
ségével is. 

Czadró József, a sokak által is-
mert és köztiszteletnek örvendõ
nyugdíjas pedagógus, a kedvtelés-
ként ûzött borászkodás mellett,
most e nemes küldetést vállalta:
megismerni, kutatni, felkeresni a
Gyimesektõl a Szeret folyó partjá-
ig húzódó területet, s ott minél
több barátságot  szõni – és segíte-
ni, ahol és amiben csak tud. 

Az errõl szóló hírt 2006. novem-

ber 29-én közölte a Kossuth Rádió
a Napközben címû mûsorában. Az
Internetre már elõbb, november
27-én felkerült az információ – a
www.hunhir.hu oldalon találják
meg. Erdélyben az Udvarhelyi
Híradó december 7-i számában
jelent meg a képen látható cikk.

KÁSA ÉVA

Egy gödi tanárember csángó-éve…

Magyarfalusi iskola egy magánháznál. Csoma Gergely tanítványai a csûrben
írtak, a felfordított szán talpán. 2002-ben még nem volt iskolapadjuk

Bezsán „Tapsi” Mihály (sz. 1927) és
lúdtollal írt füzete, melyet Duma
Györgytõl (meghalt 1970 körül)

kapott. "Õ sem tudott rományul…
csak magyarul tudott." (2001)
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A Fürge Ujjak szerkesztõsége
kötés-horgolás tanfolyamot hir-
detett az egész ország területére.
Göd is csatlakozott e felhívás-
hoz, aminek eredményét az elsõ
foglalkozásról készült felvételek
is bizonyítják. A tanfolyamok
péntekenként este hat órakor
kezdõdnek a József Attila Mûve-
lõdési Házban.

A foglalkozások során olyan
kötési és horgolási technikákat
sajátíthatunk el, ami a mai divat-
irányzatot követi. Számos ötle-
tet, variációt osztunk meg egy-
mással a másfél – két órás fog-

lalkozások ideje alatt, és így ott-
hon már el is készülhet egy sál,
egy mellény vagy akár egy puló-
ver is.

Nem számít az, hogy hány
éves vagy, és az sem, hogy ha
teljesen kezdõ. Csak az a fontos,
hogy megtanulj kötni, horgolni,
gyarapítsd velünk tudásodat,
mert ezzel örömet tudsz szerezni
magadnak és szeretteidnek. Ne
feledd! Itt a Karácsony!

MISKOLCZI ANNA MÁRIA

(EGY KÖTNI-HORGOLNI

TANULÓ NAGYMAMA)

Fürge ujjaink 
a Fürge Ujjakkal

Színházjegyek – könyvtári
szervezésben

A Göd Városi Könyvtár hagyományos szolgáltatásaként színházje-
gyeket kínál az érdeklõdõknek, melyeket a Pesti út 72-ben vehetnek
meg. Érdeklõdni a 06/27-532-155-ös telefonszámon, Sáfrán
Edinánál lehet.

2007. február hó
Vígszínház:
2007. febr. 2., péntek, 19 ó.: A 3 testõr, 4 db á.: 2600,- Ft;
2007. febr. 18., vasárnap, 14.30 ó.: Pán Péter, 2db á.: 2900,- Ft

Víg Háziszínpad:
2007. febr. 22. csüt., 20 ó. Presser G.- est „Dalok a színházból” 2
db á.: 4000,- 

Pesti Színház
2007. febr. 16. Péntek, 19 ó. Ünnep 4 db á.: 2500,-
2007. febr. 17. Szombat, 19 ó. Stuart Mária 3 db á.: 2500,-
2007. febr. 23. Péntek, 19 ó. A dzsungel könyve 4 db á.: 2700,-
2007. febr. 27. Kedd, 19 ó. Képzelt beteg 2 db á.: 2500,-

Nemzeti Színház  Stúdió
2007. jan. 26. Péntek, 19 ó. A Macskalápon 4 db á.: 2200,-

“Padokba vésett idézetek utazók-
nak” címmel a Népszabadság no-
vember 23-i és a Vasutas Maga-
zin november 10-i számában
megjelent egész oldalas cikk szá-
molt be a gödi Városvédõk Egye-
sületének kezdeményezése nyo-
mán létrejött összefogásról,
melynek eredményeként idéze-
tekkel ellátott padok jelentek
meg a gödi vasútállomásokon.
Az esztétikai élményen túl egy
bizonysággal is gazdagabbak le-
hettünk, hiszen egy jó, a közössé-
get szolgáló ügy érdekében még
napjainkban is tudunk együtt
gondolkodni, cselekedni. Ezt iga-
zolja az a kedvezõ fogadtatás,
amivel az utazók és a lakosság
egyaránt reagált a kezdeménye-
zésre.  A siker kapcsán – mint azt
Ötvös Zoltán a cikk írója is kifej-
tette – jó lenne, ha a Budapest-
Vác vonalon minden állomás
ilyen padokkal várná az utazókat
remélve, hogy a MÁV illetékesei
továbbra is támogatják az ügyet.

LEGÉNY SÁNDOR

Egy gödi kezdeményezés országos visszhangja

Közlemény
A Kolping iskola új honlapjáról

Kedves Barátaink!
Megnyitottuk a Búzaszem Iskola honlapját – a www.buzaszem.hu
oldalon megtaláltok bennünket. Lassanként feltöltjük rá azokat a
tartalmakat, amelyek a külsõ felhasználók számára elérhetõk, s
rövidesen az iskolába járó gyermekek szülei is elérhetik azokat a
részeket, amelyek a belsõ felhasználók rendelkezésére állnak.
Reményeink szerint mindig lesz friss hírünk, mondanivalónk az
iskoláról.
Üdvözlettel: 

A „Búzaszem” vezetõi
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Göd város 2006. évi útépítési
programjában mintegy 20 km
szilárd burkolatú út készült. Az
építési munkák befejezését kö-
vetõen több utcában megválto-
zott a forgalmi rend.

I. Az országos fõutakat érintõ
jogszabályból adódó kötele-
zettségeket a Magyar Közút
KHT, mint a közút kezelõje ír-
ta elõ. Ezen változások az
alábbiak:

A.) Egyirányú utcák:
Tanács-köz - a Bajcsy Zs. út irá-
nyába;
Táncsics M. utca - a Pesti út irá-
nyába;
Elõd utca - a Pesti út-Dózsa
György utca között a Dózsa
György utca irányába;
Szent László utca - a Pesti út-
Dózsa György utca között a
Pesti út irányába;
Gárdonyi Géza utca - a Pesti út-
Dózsa György utca között a
Pesti út irányába.

B.) 2. sz. fõút útcsatlakozása
elõtt „STOP” tábla került ki-
helyezésre:
a Nagy Imre, Új élet, Napsugár
és  József utcába, valamint az Il-
ka-közbe.

C.) Elsõbbségadás jelzõtábla
került kihelyezésre:

a Duna utcának a Rózsa és a
Szeder utcai keresztezõdéseibe;
az Ady Endre utcának a Margit
és a Verseny utcai keresztezõdé-
seibe;
a Munkácsy Mihály útnak a Ba-
lassi Bálint és a Dobó István ut-
cai keresztezõdéseibe.

II. Helyi döntés alapján az
alábbi forgalmasabb utak él-
veznek elsõbbséget: 

Nemeskéri-Kiss Miklós út, Bé-
ke út, Alagút utca, Erdész utca,
Ipoly utca, Tisza utca, Terv utca,
Kádár utca, Kinizsi utca, IV. Bé-
la király utca, Révay utca, Kál-
mán utca, Honvéd sor, Madách
Imre utca, Kolozsvári utca, Kék
Duna utca, Rákóczi Ferenc út,
Köztársaság utca, Petõfi Sándor
utca, Kossuth Lajos utca.

III. A fent nem jelzett, de 2006-
ban épült aszfalt utak kereszte-
zõdéseiben egyenrangú útke-
resztezõdés szabály érvényesül,
ami külön jelzõtáblával nincs el-
látva. Ezért kérjük a lakosságot,
hogy óvatosan közlekedjenek és
vegyék figyelembe a megválto-
zott körülményeket, vigyázza-
nak saját és mások testi épségé-
re.

Polgármesteri Hivatal
Beruházási Osztály

Hirdetmény
Forgalmi rend változása

Meghívó

Az erõszak pillanatai
címmel a 2006. október 23-ai rendõri brutalitás

képekben
– Pesty László vándorkiállítása – 

január 20-a és 26-a között a
József Attila Mûvelõdési Házban

Megnyitó:
január 20-án, szombaton 13.00 órakor

Vendég:
Ékes Ilona országgyûlési képviselõ

és
Siklósi Beatrix újságíró

A megnyitó alkalmából megtekinthetõ az
újságírónõ

A becsapott ország - 2006
címû, hasonló témájú rövidfilmje

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a
Pro Patria Polgári Kör!

A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc születésének évfordulóján
január 22-én, hétfõn 18.00 órakor

a Dunapart Üdülõben
– volt BM-üdülõ, Felsõgöd, Jósika u. 14. –

melynek alkalmával sor kerül

„Az Év Pedagógusa”
díj átadása

Szeretettel várunk mindenkit:
Göd Város Képviselõ-testülete

valamint a
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság

Meghívó
Vitorlással Balatonról 

az Adriára
Tamás több mint négy hónapot töltött hajóján,

míg a Balatonról levitorlázott az Adriára.
Útvonala a Sión indult,

a Dunán folytatódott és öt tengert érintett.

ÉLIÁS TAMÁS ÚTI BESZÁMOLÓJA FÉNYKÉPEKKEL
Érdekes történetek egy kalandos utazásról,

Mely ritka és figyelemre méltó vállalkozás volt,
amit csak elismeréssel lehet fogadni.

Fogadjuk Õt szeretettel és kalandozzunk vele egy
estét a

József Attila Mûvelõdési Házban
FEBRUÁR 2-ÁN, PÉNTEKEN 18 ÓRAI KEZDETTEL!

Azokat várjuk, akik szeretik a vizet,
tisztelik a természetet

és tudnak örülni barátaink sikerének!

Inside Televízió
2131 Göd, Pesti út 47.
Pf.: 46.
Tel/fax: 06/27-334-373

Az Inside Televízió vonalas telefonszáma helyesen: 

06- 27-334-373
A novemberi lapszámban sajnálatosan téves szám  jelent meg. Az ez
által okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk!

PATAKY LEVENTE

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

Polgári Veronika felelõs szerkesztõ
Telefon: 06/70-382-80-53
Email: hirek@insidetv.hu Web: www.insidetv.hu



18VÁROSPOLITIKA

Göd Város Önkormányzatának 36/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelete 
a tartózkodás alapján fizetendõ helyi idegenforgalmi adóról szóló

34/2005.(XII. 02.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1.§.
A 34/2005.(XII. 02.) számú rendelet 4.§-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
4.§ Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakák száma után: 325.-Ft

2.§
(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a
Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
9/2004 (III. 17.) számú Ök. rendelet 35.§ és 36.§-a rendelkezik.

(2) Arendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Polgármester Jegyzõ
* * *

Göd Város Önkormányzat 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete 
a talajterhelési díjról.

Göd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi. XXXIX. tv. (Továbbiakban Ktd.) 21/a.§.(2) bekezdésében,
valamint a 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§
Arendelet hatálya Göd város közigazgatási területére terjed ki.

A talajterhelési díj alapja, egységdíja, mértéke

2.§
(1) Atalajterhelési díj alapja a Ktd. 12.§.(2). bekezdése értelmében ”a szolgál-
tatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú fel-
használásra figyelembe vett víz mennyiségével.” 
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12.§ (3). bekezdése
alapján: „ 120.Ft/m3”.
(3) Göd Város területérzékenységi szorzója a 27/2004.(XII. 25.) KvVM ren-
delet szerint alapján: „1,5”

(4) A talajterhelési díj mértéke (e rendelet 2.§ (1.) és (2.) bekezdés szorzata):
180.-Ft /m3
(5) Egyedi vízbeszerzés esetében mérési lehetõség hiányában az ingatlanban
lakó személyek száma alapján személyenként havi 5 m3 átalány vízfogyasztás
veendõ figyelembe a talajterhelési díj alapjának meghatározásánál.

Kedvezmények, mentességek

4.§
(1) Locsolási célú felhasználásra a május 01 - szeptember 30. között felhasznált
vízmennyiség 10 % -a, legfeljebb 20 m3 vehetõ figyelembe, és vonható le az
adóalapot képezõ vízmennyiségbõl amennyiben a szolgáltatói közmûhálóza-
ton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni
vízhasználat – vízbeszerzési lehetõsége nincs.
(2) Atalajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal a felhasznált vízmennyiséggel
amelyet a szennyvíztárolóból arra feljogosított szervezet - Göd Város esetében
22/2004. (IX. 30.) sz. Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Településellátó
Szervezet 2132 Göd, Duna u. 5., aki e feladat ellátására a Városkút Szolgáltató
Kft-t bízta meg (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.).
(3) Nem terheli díj fizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót 
- aki egyedülálló, állandó lakosként az adott ingatlanban egyedül él, és igazol-
ni tudja, hogy a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg, és az évi vízfogyasztása nem haladja
meg a 36 m3–t.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok.

5.§
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania, és az
önadózás útján megfizetnie a (3). bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet
követõ év március 31-ig.

(2) A Ktd. 14. §-ában  megfogalmazott, a talajterhelési díj alapját csökkentõ
mennyiséget igazoló számlákat a bevallás mellékleteként kell benyújtani az
adóhatósághoz.

(3) A talajterhelési díjat a Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
11742104-15394019-03920000 számú Talajterhelési díj számlájára kell meg-
fizetnie.

(4) Ezen rendelet 4.§.(3) bekezdésében meghatározott jogosultság
érvényesítése céljából az alábbi igazolásokat kell benyújtani:
a.) jövedelem igazolások: 
-30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított igazolás az utolsó 3 havi
nettó jövedelemrõl, 
- Postai szelvény (nyugdíj, munkanélküli ellátás, árvaellátás, tartásdíj)
- vállalkozók esetén tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás
b.) Jövedelem nélküliek igazolása:
- a Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által kiállított okirat, melyben
kérelmezõ munkanélküliként való nyilvántartásba vételét kérelmezte, vagy
- a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ kitöltött nyilatkozat-nyomtatvány,
melyben kérelmezõ nyilatkozik arról, hogy jelenleg munkaviszonyból szár-
mazó jövedelemmel nem rendelkezik.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

6.§
(1) AKtd. 21/A § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgál-
tatást az illetékes szolgáltató (Dunamenti Regionális Vízmû Rt. 2600 Vác,
Hóman Bálint u. 3.) a tárgyévet követõ év február 28-ig teljesíti.
(2) A Szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozókról és a rákötés idõpon-
tjáról, valamint a kibocsátók körében történt változásokról szintén a tárgyévet
követõ év február 28-ig adatot kell szolgáltatnia.
(3) Az adatszolgáltatás – az (1)-(2) bekezdésnek megfelelõen – a kibocsátók
azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. §.(2) bekezdésében
meghatározottakra terjed ki.
(4) A locsolási célú felhasználás miatti korrekció igénylést a tárgyév locsolási
idõszakára legkésõbb április 15-ig kell bejelenteni .Az ezt követõen beérkezõ
bejelentést a tárgyévet követõ év locsolási idõszakára vonatkozóan fogadja el
az adóhatóság. Az igény bejelentésére szolgáló, e rendelet 1. számú melléklete
szerinti bejelentõlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet ingye-
nesen beszerezni.

Záró rendelkezés

7.§.
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-tõl lép hatályba a (2). bekezdésben megjelölt
kivétellel, egyidejûleg a 6/2005.(II. 25.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.
(2) Ezen rendelet 2.§ (2)-(3)-(4) bekezdésében foglaltak 2004. július 1-tõl hatá-
lyosak.
(3) A környezetterhelési díjjal összefüggõ jogkövetkezményekre, az
ellenõrzésre, az elévülésre és minden a Ktd.-ben nem szabályozott kérdésben
a mindenkor hatályos adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltak az
irányadók.
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a
bevételét képezi és ezt a Ktd. 21./B §-ában meghatározottak szerint használja fel.

Polgármester Jegyzõ

* * *

Göd Város Önkormányzat 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelete
a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi
C. törvényben (továbbiakban Htv.) kapott felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja.

1.§
Arendelet hatálya

Arendelet hatálya Göd Város illetékességi területére terjed ki.

Göd város hatályos  
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2.§
Az adókötelezettség

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül
a lakás, üdülõ és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiak-
ban együtt építmény).

3.§
Az adómentesség, adókedvezmény

(1) Mentes az építményadó alól a Htv-ben meghatározott mentességeken túl
a Képviselõ-testület döntése értelmében 
a) a Göd Város Önkormányzat és intézményei tulajdonában és
használatában lévõ építmények,
b) a Pest Megyei Önkormányzat tulajdonában lévõ Göd-újtelepi egészségü-
gyi gyermekotthon építményei.
(2) a./ 3 kiskorú gyermeket nevelõ adóalany esetén az adó alapját képezõ lakás
területének számításánál 20 m2-t figyelmen kívül kell hagyni.
b./ 4 kiskorú gyermeket nevelõ adóalany esetén az adó összege 50%-kal
csökken
c./ 5 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelõ adóalany esetén a lakás mentes
az adófizetési kötelezettség alól.
(3) Az adó mértéke kiskorú gyermeküket egyedül nevelõ szülõ esetén az aláb-
biak szerint alakul:
a./ a 3 kiskorú gyermeket nevelõ adóalany esetén a 2.) bekezdés a.) pontján túl
az adó összege 50%-kal csökken,
b./ 4 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelõ adóalany esetén a lakás mentes
az adófizetési kötelezettség alól.
(4) a 70 év feletti egyedül élõ adóalany mentesül az adófizetési kötelezettség
alól, ha tulajdoni hányaddal rendelkezik a lakás felett.
(5) a 2-3-4 bekezdésben meghatározott adómentesség, adókedvezmény csak
az után az egy lakás után illeti meg az adóalanyt, melyben életvitelszerûen
állandóan lakik. A kedvezmények, mentességek csak egy lakás után vehetõk
figyelembe.

4.§
Az adó alapja

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

5.§
Az adó mértéke

a/  Lakás után  
0-100 m2-ig 200 Ft/m2
101-150-m2 –ig 300 Ft/m2
150 m2 felett 500 Ft/m2

b./ üdülõ épület után 500.-Ft/m2

c./ nem lakás céljára szolgáló építmény után        
0 - 250 m2-ig 200 Ft/m2
251 - 1000 m2-ig 500 Ft/m2
1000  m2 felett 1040 Ft /m2

6.§
Záró rendelkezés

(1.) A 2007. január 01-tõl bevezetésre kerülõ új építményadó kötelezettségrõl
elsõ alkalommal 2007. január 31-ig kell a 2007. január 01-i állapotnak
megfelelõen az adóhatóságnál átvehetõ, vagy az internetrõl
(www.god.hu/városháza/nyomtatványok) letölthetõ nyomtatványon az adóbe-
vallást benyújtani.
(2.) A 2007. elsõ félévi építményadó 2007. április 30-ig fizethetõ meg pótlék-
mentesen.
(3). Ahelyi építményadó rendeletben nem szabályozott kérdésekben a - min-
denkor hatályos- helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi. XCIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

7.§

(1.) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, kihirdetésérõl a Jegyzõ gon-
doskodik.
(2.) A rendelet hatályon kívül helyezi a helyi építményadóról szóló 35/2005.

XII. 02.) sz. Ök. rendeletet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
28/2002.(XII. 12.) sz. Ök. rendeletet, valamint az azt módosító 25/2004.(XII.
10.) sz. Ök. rendelet, 2/2005.(II. 01.) sz. Ök. rendelet, az önkormányzat által
nyújtható szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. Ök. rendeletnek a
kommunális adó kompenzációjára vonatkozó 10.§-a, valamint a 12/2005 (IV.
29) és az azt módosító a 16/2006. (V. 26.) és a 23/2006 (VII. 27.) sz. Ök. ren-
deleteket.

Polgármester Jegyzõ
* * *

Az építményadóra vonatkozó rendelkezések a helyi adókról szóló
törvény alapján
Az adó alanya

12. § (1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) elsõ
napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya. (Atulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továb-
biakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(3) Társasház, -garázs és -üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a
közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan
része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek
összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt
külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz,
tornác, tetõtér, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten
számított vízszintes vetülete is beletartozik;
kiegészítõ helyiség: az, amely a lakás- és az üdülõtulajdon rendeltetésszerû
használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és idei-
glenesen sem szolgál (tüzelõtér, tüzelõ- és salaktároló, szárító, padlás, szer-
számkamra, szín, pince);

Helyi rendelet alkalmazásában az adó mértékét lakások esetén az alábbiak
szerint kell számítani:
0-100 m2-ig 200 Ft/m2 (100x200=20.000 Ft)
101 m2 – 150 m2-ig 20.000 Ft és a 100 m2 feletti rész után 300 Ft/m2

(50x300=15.000 Ft)
151 m2 felett 35.000 Ft (20.000+15.000) és a 150 m2 feletti 

rész után 500 Ft/m2
Anem lakás céljára szolgáló építmény utáni adómérték a fenti szabály tek-
intetében számítandó a megfelelõ összegekkel.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Néhány szót az adókedvezményekrõl
Az építményadóról szóló helyi rendelet 2.§ alapján az adó tárgya: lakás, üdülõ
és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt épít-
mény). Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Fontos tudni, hogy gazdasági épület alapterülete csak abban az esetben von-
ható le az adóalapból, ha az adóalany, rendeltetésszerûen állattartási,
növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a pince önmagában nem adóköteles épít-
mény, abban az esetben azonban, ha valamilyen pince funkciójától eltérõ
tevékenység, vagy használat folyik (pl. garázshasználat, szauna, konditerem
stb.) abban az esetben szintén az adó tárgyát képezi. Ahasznos alapterület csak
1,90 m feletti belmagasság esetén számolandó, tehát ez a rendelkezés kizárja
pl. ólak adóztatását.
A helyi rendelet 3.§ adómentességekrõl, adókedvezményekrõl szól.  Három
kiskorú gyermeket nevelõ család esetén a lakás területének számításánál 20
m2-t figyelmen kívül kell hagyni. Ezen területre vonatkozó kedvezmény nem
gyermekenként értendõ. Négy kiskorú gyermek esetén a kedvezmény már
nem az adó alapjában, hanem mértékében jelentkezik, amely 50%-os ked-
vezményre jogosít. 5 vagy több gyermek esetén a lakás mentesül az adófizetési
kötelezettség alól. Gyermekeiket egyedül nevelõk esetén a három gyermeket
nevelõ szülõ az elõbbiekben említett 20 m2 adó alap kedvezményt, valamint
az 50%-os adóösszeg kedvezményt együttesen alkalmazandó. Abban az eset-
ben ha 4 vagy annál több gyermeket nevel egyedül, a lakás mentes az adó-
fizetési kötelezettség alól. 
Fontos kitétel, hogy kedvezmény, vagy mentesség csak egy lakás után vehetõ
figyelembe.

Lenkei György
Szociális Bizottság elnöke

adórendelete 2007
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Ficza Károlyné sz. Csefkó Erzsébet 63 éves
Mónus Gyula 72 éves
Varga Sándor 79 éves
Kálmán Istvánné sz. Kollár Julianna 68 éves
Szilágyi Viktória 25 éves
Szilágyi Ferenc Olivér 5 hónapos
Vajta Józsefné sz. Memhõlczer Anna 87 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

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

Védõnõt keres a Településellátó Szervezet.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz 

és a végzettséget 
igazoló oklevél benyújtásával.

Cím: 2132 Göd, Duna u. 5.

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ: minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Markó József Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
A képviselõtestület következõ ülése január 31-én 15 órakor lesz

a József Attila Mûvelõdési Házban.
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet hagyni 

az 530-030-as telefonszámon lehet.

Egészségügyi szolgáltatást végzõ társasház 
takarítót keres. 

Érdeklõdni lehet: 
Pappné Onder Erzsébet 06-70/361-9504 telefonon.

Közlemény
Az Okmányiroda telefonszámai

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az okmányirodai 
telefonszámok 2007. január 1-tõl a gyorsabb ügyintézés

érdekében az alábbiak szerint tagozódtak:

332-177 Idõpontkérés, Recepció
332-186 Személyi igazolvány, Lakcím igazolvány, 

Útlevél, Jogosítvány, Parking 
332-203 Közlekedés Igazgatás

Felhívás
Családi örömök esetére…

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy lehetõséget szeretnénk
biztosítani a gyermekszületésekrõl szóló hírek újságunk anya-
könyvi rovatában történõ megjelentetésére. Kérjük az érintett csa-
ládokat, ha élni szeretnének a lehetõséggel, akkor tájékoztassák
szerkesztõségünket az örömteli eseményrõl.

Olajfa Mûvészház
Január-februári rogramok

Január 19., péntek 18.00 órától
Kovács Albert kármelita provinciális atya beszél

Igaz szavak címmel
P. Marton Boldizsár Marcell kármelita atya verseirõl.

Közremûködik: Kiss Gábor
A belépés ingyenes!

-.-
Február 6-án, kedden 18.00 órai kezdettel

Kemp Zsuzsanna keramikus
kiállításának megnyitójára várjuk

szeretettel az érdeklõdõket!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett lányunk és
unokánk tragikus elvesztésekor mellettünk voltak, osztoztak mély
gyászunkban, velünk együtt kísérték õket utolsó földi útjukon, s
virágaikkal elbúcsúztak tõlük.

A Szilágyi család 
* * *

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szapu Lászlóné
született Fajka Anna temetésén részt vetek, fájdalmunkban osztoz-
tak, s a síron elhelyezték az emlékezés virágait.

A gyászoló család

Boldog új évet kívánunk, 
és mindenkit szeretettel 

várunk továbbra is! 

Januárban az elõzõ évhez 
hasonlóan minden csoport 

a megszokott idõpontokban 
mûködik tovább.

Január 9-tõl keddenként 
a szokott idõben ismét beindult 

a JÓGA
Szilágyi Elemér vezetésével 
keddenként 17.30-19.00-ig 

és 19.00-20.30-ig
-.-

Január 19-én pénteken 
17.30 órakor

Új Horizont Irodalmi klub:
Somossy Tamás faszobrász
mûvész, a „Szózat” címû 

újság munkatársa
személyes bemutatkozásra, és

„Vésõvel tollal szolgálom 
hazámat” címû videófilmes

elõadására várja az érdeklõdõket.
A belépés díjtalan.

-.-
Január 19-én, pénteken

15.00-17.00-ig a JAMH-ban,
január 20-án, szombaton 

15.00-17.00-ig Ady klubban
Cukorbetegek klubja:

Minden összejövetelen hasznos
tanácsokat hallhatnak az érdek-

lõdõk elõadás formájában.
Kötetlen beszélgetések, 

vércukorszint- és 
vérnyomásmérés, diabetikus
uzsonna várja a látogatókat.

-.-
Január 27-én, szombaton 

17.00 órakor
Vass István festõmûvész

munkáiból
’56-os témájú képek kiállítása

-.-
Február 3-tól 

Bartha Katalin vezetésével.
Kosárfonó tanfolyam indul a

mûvelõdési házban. 
A tanfolyam minden szombaton

9-12 óra között lesz. 
Érdeklõdhetnek a helyszínen

vagy a 27/532-160-as 
telefonszámon.

-.-
Február 9-én pénteken 

16.30 órától
Felvidékiek Köre tartja 

összejövetelét,
melyen Czadró József

„A Csángók múltja és jelene” 
címmel tart elõadást.

Belépés díjtalan! Minden 
érdeklõdõt szeretettel várunk.

-.-
Március 3-án, szombaton 

9-13 óráig:
Babaruha börze.

AAAA JJJJóóóózzzzsssseeee ffff     AAAAtttt tttt iiii llll aaaa     MMMMûûûûvvvveeee llllõõõõddddééééssss iiii     HHHHáááázzzz     
jjjjaaaannnnuuuuáááárrrr-- ffff eeeebbbbrrrruuuuáááárrrr iiii     pppprrrrooooggggrrrraaaammmmjjjjaaaa iiii
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Mi a glaukóma ?

A szem belsejében folyadék ke-
ring. Glaukómás megbetegedés
esetén ez a folyadék rendellene-
sen áramlik. Ennek eredménye,
hogy a szemben lévõ belsõ nyo-
más nõ és a szem károsodik. A
huzamosabb ideig tartó magas
szembelnyomás vaksághoz ve-
zethet. Két fajtáját ismerjük:
Nyílt zugú glaukóma: a leggya-
koribb. A szem belsõ nyomása
lassan emelkedik, ez folyamato-
san károsítja a szemet, elsõsor-
ban a perifériás látást. A folya-
mat többnyire nem jár fájdalom-
mal, egyéb tünettel, de mégis lá-
tásromlás következi be. Ez az
úgynevezett alacsony nyomású
zöld hályog. 
Zárt zugú glaukóma: kevésbé
gyakori. A szem belsõ nyomása
hirtelen nõ meg, ezt a nyomás-
növekedést azonnal kezelni kell
a teljes vakság megelõzésének
érdekében! Az akut zöld hályog
kialakulását fájdalom és homá-
lyos látás kíséri. 

Kinek lehet glaukómája?
Az életkor a legnagyobb kocká-
zati tényezõ. A glaukóma leg-
többször az ötven év felettieket
támadja meg, de harmincöt év
felett már érdemes ellenõriz-
tetni! Nagyobb az esély a beteg-
ség kialakulására, ha a családban
már elõfordult ez a betegség. Ha
Önnek magas a vércukor szintje
vagy a vérnyomása, feltétlen
vizsgáltassa meg a szemét.

Hogyan állapítják meg, hogy
Önnek glaukómája van?
Legtöbb ember a szemészeti
vizsgálat alakalmával tudja meg,
hogy ilyen gondja van. A vizsgá-
lat során mérik a szem belsõ
nyomását, valamint szemfenék
vizsgálatot is végeznek, mely-
nek során az orvos észreveszi a
betegséget. A vizsgálat fájda-
lommentes. Gyógyszeres keze-
léssel gyakran javítható az álla-
pot, és folyamatos gondozás
mellett fenntartható, vagy leg-
alább is rosszabbra fordulása
lassítható.

Felhívás
Ingyenes zöldhályog-szûrés

A Gödi Lions Club
március 24-én szombaton 9 órától 16 óráig és

március 25-én vasárnap  9-órától 16 óráig
a József Attila Mûvelõdési Házban két napos

szemészeti zöldhályog-szûrést szervez.
Reméljük, hogy az eddigi tapasztalatok szerint ismét sokan
élnek a lehetõséggel, s így lesznek olyan résztvevõk, akik

a szûrés eredményének köszönhetõen
a komolyabb gondokat megelõzve – idõben a szemészeti szakel-

látás gondoskodása alá kerülve megõrizhetik szemük világát!
Ne mulassza el ezt a lehetõséget, jöjjön el a szûrésre!!!

Mindenkit szeretettel és segítõ szándékkal várunk, és 
fõként a távolabbra nehezen utazó idõsebbekre számítunk!
További kérdéseire választ kaphat a 06/30/301-6755 telefonon.

TÓTH LÁSZLÓNÉ SACI KLUBELNÖK ÉS TÁRSAI

Amit a glaukómáról 
– zöldhályogról – tudni kell

Kedves Olvasó 
avagy Ádám iskolás lesz!

Levelem egy gyönyörû példá-
nak írom, hogy igenis létezik
még a világban emberség és jó
szándék. És persze köszönõ so-
roknak szánom, melyben igyek-
szem mindenkire kitérni, aki se-
gített gyermekem további fejlõ-
désében. A sorok egy 12 éves,
mozgássérült gyermekrõl íród-
nak.

Ádám kisfiam a váci fejlesztõ
napközibe járt eddig, iskolai fel-
készítés céljából. Környezetem-
ben többeknek feltûnt, hogy
igencsak értelmes gyermek, így
elvittük õt a Dohány utcai tanu-
lásvizsgáló központba, ahol egy
igen kemény teszt eredménye-
képp papírra vetették, „Ádám is-
kolai képzésre alkalmas”. Ösz-
szegyûjtött annyi pontot, hogy
elegendõ volt e mondat megfo-
galmazásához. Büszkeségem
mellett csak az örömöm volt na-
gyobb. Iskolás lesz a fiam! Be-
kerül egy közösségbe, amirõl
mindig is álmodtam. Ez az isko-
la pedig a váci Simon Antal Ál-
talános Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat. A mi helyzetünk-
ben az álmok álma, maga az
amerikai kollégium-filmekbõl
ismert hangulat. Széles folyo-
sók, gyönyörû környezet. Színek
és illatok. És rengeteg gyerek.
Az iskola vezetése a legkorrek-
tebb együttmûködésben, a leg-
nagyobb örömmel fogadta gyer-
mekemet, amiért köszönettel tar-
tozom nekik.

Mi Dunakeszin élünk, így
Ádám minden napi Vácra törté-
nõ szállítása komoly fizikai aka-
dályokba ütközött. Elsõ elkese-
redésem ez okozta. Az iskola
akadálymentesítése folyamatban
van, de még nem megoldott. Ek-
kor kaptam segítséget a gödi ön-
kormányzattól nekik írt levelem
kapcsán. Ennyire gyors és jóin-
dulatú segítséggel én életem fo-
lyamán még nem találkoztam!
Dr. Kármán Gábor és Lenkei
György urak, továbbá munkatár-
saik közvetlenül az ünnepek
elõtt, sõt alatt is, Ádám javát
szem elõtt tartva intézték a hiva-
talos részét annak, hogy az álom
mégiscsak megvalósulhasson.
Hivatalosan ugyanis megoldható
az, hogy mint magántanulót ok-
tassák gyermekem a gödi
TOPhÁZ Egészségügyi Otthon-
ban történõ elhelyezéssel, a Si-
mon Antal iskola teljes felügye-
letével. Ez így már talán túl bo-
nyolultan is hangzik, de maga a

lehetõség is csodálatos. Az eddig
felsorolt intézmények teljes tá-
mogatása mellett a Topház igent
mondott mindezekre. Így össze-
állt ennek a 3 hónapos jövés-me-
nés, ügyintézés, kitöltés, elkül-
dés... és még sorolhatnám mi
mindennek az eredménye. Ki-
mondhatom: kisfiam bekerült az
iskolai rendszerbe! 

És a köszönet:
Ádámnak, akiben annyi erõ és

akarat és gyûlt össze. Ez az Õ ér-
deme.

A Dohány utcai tanulásvizsgá-
ló központnak, akik a hivatalos
rendtõl nem eltérve felmérték
gyermekem szintjét, és javasol-
ták a fentieket.

A gödi önkormányzatnak, per-
sze külön Lenkei Györgynek és
Dr. Kármán Gábornak, akik
energiát nem sajnálva támogat-
ták ennek anyagi és eszmei olda-
lát is.

A gödi TOPhÁZ Egészség-
ügyi Otthonnak, igazgatónõjé-
nek, Virág Jenõnének. Ádám
gondozásának felügyeletéért pe-
dig Perczédel Titusznénak, kol-
légáiknak akik ugyancsak segí-
tettek, és a jövõben segíteni is
fognak kisfiam fejlõdésében.

A váci Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon, Gyermekott-
hon és Pedagógiai Szakszolgá-
latnak a jövõbeni, iskolai szintû
képzésért.

Hát így történt... Ha valaki pe-
dig hasonló helyzetben van, ak-
kor neki írom: igenis van re-
mény, van lehetõség! Bár nehéz,
de kitartással el lehet érni bár-
mit, ha mindezen dolgok együtt
vannak. Ezért köszönöm most
meg mindenkinek a segítséget.
Életem legszebb karácsonyi
ajándéka volt ez.

SZÉP VERONIKA
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AKossuth-téri eseményeket köve-
tõen megalakult a Gödi Forradalmi
Nemzeti Bizottmány Vass István el-
nök vezetésével. Farkas Évának, a
Magyar Nemzeti Front Gödi Szerve-
zete elnökének kérdéseinkre adott vá-
laszából a következõket tudtuk meg:

– Akialakult politikai helyzetet ér-
tékelve a bizottmány elnökének ja-
vaslatára félpályás útlezárásokkal til-
takoztunk a jelenlegi kormány politi-
kája és Gyurcsány Ferenc személye
ellen, követelve lemondásukat.
2006. október 5-tõl kezdõdõen de-
cember 20-ig hetente egy alkalom-
mal tartottunk demonstrációkat.
Ezek közül a december 15-i orszá-
gos méretû volt, hiszen az országban
egyszerre 81 helyen tartottak hason-
ló megmozdulásokat. Ezt követõen
18-án 31 település (köztük Göd)
képviselõibõl álló küldöttség egy, a
céljainkat megfogalmazó petíciót
adott át elõször a képviselõk házában

Szili Katalin házelnöknek, majd ezt
követõen a Sándor palotában Só-
lyom Lászlón köztársasági elnök úr-
nak.

Tudjuk, hogy ez egy hosszú fo-
lyamat lesz, és nem egyik napról a
másikra fogjuk elérni céljainkat, de
mivel országosan is egyre többen
csatlakoznak hozzánk – és más szer-
vezetek is felemelik szavukat a kiala-
kult politikai helyezet ellen – ezért
hisszük, hogy gyõzni fog a nép aka-
rata. Azért választottuk a tiltakozás-
nak ezt a formáját, mert meggyõzõ-
désünk, hogy az Országházban par-
lamentáris keretek között nem tudják
a kialakult helyzetet kezelni, illetve
megoldani. 1989-ben úgy gondol-
tuk, hogy a demokrácia alapja a
többpártrendszer, de mára bebizo-
nyosodott, hogy ez ilyen módon
nem mûködik, hiszen csak a parla-
mentbe bejutott pártok kaphatnak
szélesebb körben nyilvánosságot! A

kisebb pártok csak elvétve, olyan fó-
rumokon és idõpontokban, melyek
csak egy szûkebb társadalmi réteg
számára elérhetõ. 

Vass István, a Nemzeti Bizott-
mány helyi szervezetének elnöke vá-
laszaiban elmondta:

– Aközelmúltban számos hasonló
szervezõdés jött létre ugyanazzal a
közös céllal, vagyis a Kormány le-
váltásának szándékával. Ezek között
található az Igaz Magyarországért
Szövetség, amely megszervezte az
elsõ országos méretû blokádot. Az
egyre nehezedõ gazdasági helyzet
következtében fokozódó elégedet-
lenség hatására egyre többen csatla-
koznak ezekhez a szervezetekhez, és
hamarosan megjelenik egy „orszá-
gos méretû népharag”. Ezt az elége-
detlenséget nem szabad magára
hagyni, melléjük kell állni, irányíta-
ni, szervezni és támogatni kell õket!
Ha ezeket az embereket a megmoz-

dulásainkon magunk mögé tudjuk
állítani, akkor várhatóan akkora lesz
a nyomás, hogy akár már március
környékére leválthatjuk a Kormányt.
Ez azonban csak az elsõ lépés, mivel
egységesen kialakult az a vélemény,
hogy a jelenlegi politikai struktúra
mûködésképtelen. A vezetõ pártok
túlzott hatalommal rendelkeznek,
sem ellenõrizni, sem felelõsségre
vonni nem lehet õket. Ezek alapján
egyértelmû számunkra, hogy a párt-
politikai irányítás nem tartható fent
tovább. Tudósok, szakemberek
rendre visszatérnek az ezer évig mû-
ködött Szentkorona Alkotmány el-
veihez. Célunk egy alkotmányozó
nemzetgyûlés összehívása, e régi al-
kotmányra épülõ alaptörvények
megalkotását követõen olyan válasz-
tási rendszer kialakítása, ahol a pár-
tok helyett területi és szakmai képvi-
seletekre épülõ kétkamarás parla-
ment jönne létre.

A forgalomkorlátozó demonstrá-
ciók fogadtatását az elnök asszony
így értékelte:

– Sok gépjármûvezetõ illette a til-
takozókat kritikával, elmarasztaló

megjegyzésekkel, egyet nem értésü-
ket tükrözõ kifejezésekkel, de az ará-
nyokat tekintve a többség egyetértés-
sel, szimpátiával, a kitartásra és a
folytatásra biztató szavakkal fogadta
a megmozdulásokat. Célunk valójá-
ban nem az utakon közlekedõk éle-
tének megnehezítése, hanem a fi-
gyelemfelkeltés, a Kormány gazda-

sági életének megnehezítése, ellehe-
tetlenítése. 

A tapasztaltakat összegezve úgy
érezzük, hogy helyesen döntöttünk
céljaink meghatározásakor, és az

eszköz kiválasztásakor. 2007-ben
még nagyobb létszámmal és az
egész országra kiterjedõen fogunk
forgalomkorlátozó demonstrációkat
szervezni. Ennek nyitányaként janu-
ár 20-án egy idõben 160 helyen – így
Gödön is – országos megmozdulás-
ra kerül sor.

LEGÉNY SÁNDOR

Folytatjuk!
Beszélgetés Farkas Évával és Vass Istvánnal az útlezárásokról
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Fodor Gábor, a Fidesz egykori ala-
pító tagja, jelenleg Országgyûlési
képviselõ, az SZDSZ frakcióvezetõ
helyettese, az Alkotmányügyi, Igaz-
ságügyi és Ügyrendi Bizottság alel-
nöke, a Gödi Kulturális és Közéleti
Klub meghívott vendégenként érke-
zett a Szt. Hubertus Étterembe. Dr.

Mödlingerné Kovács Éva a GKKK
elnöke köszöntötte a jelenlévõket és
a vendéget. Családias hangulatban
került sor a jelenlegi politikai helyzet
megvitatására.

Fodor Gábor elmondta: „a tünteté-
sek díszletei rossz üzeneteket tartal-
maznak” -utalva ezzel az árpádsávos
zászló drámai jelentéstartalmára, il-
letve, hogy a jelenlegi politikai hely-
zet, valamint az 1944-es Nyilaske-
resztes Párt hatalomra jutása között
semmiképp nem vonható párhuzam.

Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde
is többször elõtérbe került. Fodor Gá-
bor szerint a beszéd nem kulcskér-
dés. Ami fontos, az a jelenlegi gazda-
sági és politikai helyzet megoldása és
annak felismerése, hogy „lehet egy-
másra mutogatni, de a kialakult hely-

zet közös felelõsség”. Fodor Gábor
többször hangsúlyozta, a legfonto-
sabb feladata a két oldalnak ”gesztu-
sokat tenni a másik irányába”, vala-
mint „tisztázni a közös játékszabá-
lyokat”.

Az október 23-ai történésekkel
kapcsolatban a képviselõ úgy véleke-

dett: „A rendõrség fellépése törvé-
nyes és jogszerû volt, de egyes rend-
õrök fellépése lehetett törvényelle-
nes. Ezt természetesen ki kell vizs-
gálni!”

Úgy gondolom az este legfonto-
sabb mondandója talán az lehet,
hogy az „árokásás ideje” lejárt. Kö-
zös érdekünk, hogy az utóbbi évek-
ben felhalmozott társadalmi, gazda-
sági és politikai problémákat az átlag
ember számára is kedvezõ módon
oldják meg a mindenkori kormányok
- nem felejtve a tényt, hogy az igaz-
mondás mindenki számára kötelezõ!
Hiszen a politikusok értünk, magyar
emberekért, és egy élhetõbb Magyar-
ország megteremtésért dolgoznak.

FOJT MÁRTA VERONIKA

Lehet egymásra mutogatni, de…
A decemberi lapszámban mutattuk be a Gödi Kulturális és Közéleti
Klubot, a GKKK-t, s annak célját. Most rendezvényeikrõl kerül
három írás e lapra.

A GKKK a gödi József Attila
Mûvelõdési Házban látta vendé-
gül Vujity Tvrtko-t, a TV-2 nép-
szerû, Pulitzer-díjas riporterét,
akinek beszélgetõpartnere a gödi
Nógrádi Gergely író-újságíró
volt.

Mint azt a kérdésekre adott
válaszából megtudhattuk célja,
hogy példaképeket, hétköznapi
hõsöket mutasson be. Egy-egy
útját hosszú, néha évekig tartó
elõkészület elõzi meg, ahogy
történ az a Dél-Koreai útja so-
rán, amit két évig szervezett és
azután öt napot töltött ott, vagy
említhetnénk Csernobilt, ahol
nyolchónapos elõkészítõ munka
után két napot tölthetett. 

Az est folyamán „elzarándo-
kolhatunk” Csernobilba, a 24
óra alatt kiürítet városba, ahova
a nyugdíjasok visszaköltözhet-
tek, és ahová õ – elmondása sze-
rint – nem menne el még egy-
szer.

Megfordult lepratelepeken
Etiópiában és Romániában – bár
titkolták, hogy léteznek ilyenek.
Az ott készített anyagát több
egyetem elkérte, hatására zarán-
doklatok indultak oda, ahol a
már „nem létezõ betegségeket”
tanulmányozhatták. 

Járt több diktátornál. Ez ked-
venc témája, amit szakdolgoza-
tául is választott: „A kommunis-
ta diktátorok”! Ezek egyike Kim
Ir Szen, akinek holtteste elõtt – a
filmért mindenre hajlandó volt –
meghajolt. Fiának neve „Dicsõ-
séges Pártközpont” – de tényleg!
A másik „kedvenc” az idõköz-
ben eltávozott Sapar Murat türk-
mén basi, államalapító volt, akit
a Newsweek „A világ leghü-
lyébb döntései” versenyben az
elsõ helyre sorolt. (Azt már csak
utólag kérdezzük: vajon a gyen-
gék és elnyomottak mellett álló
Tvrtko nála tett látogatása meny-
nyiben járulhatott hozzá, hogy a
„nagy ember” azóta jobblétre
szenderült?) 

Foglakozott a hadifogoly-
sztorival. Az utolsó magyar ha-
difoglyot, Uhrin Benedeket ha-
zahozatta a stáb: Szalay Ádám,
Hadas Kriszta, Svábi András. 

Tvrko szeretne értékeket adni
az embereknek történeteivel. 19
éves kora óta ír újságot, a
Miami-ban elvégzett egyetem
után már újságírónak is tartja
magát. Immáron 34 éves, de –
mint azt magáról állítja – van
még mit tanulnia. Sokat tanulni!
Mint mondta, minden ember éle-
tében van egy meghatározó tör-
ténet. Számára ez a magyar ha-
difogoly hazakerülése!

Arra a kérdésre, hogy „van-e
olyan ország, ahol nem járt, de
szeretne eljutni riportot készíte-
ni, filmet forgatni?”, elmondta:
egyetlen feltétele, hogy a leendõ
sztori fõhõse magyar legyen!

Szereti Gödöt, barátait, a csár-
dát, a Duna-partot. Kérése: te-
gyük szebbé! 

Az elhangzott sztorikat részle-
tesebben is megismerhetik a
Vujity Tvrtko - Nógrádi Gergely:
Tizenkét pokoli történet címû kö-
tetébõl.

K. É.- L. S.

Pécstõl Etiópiáig
„Példaképeket, hétköznapi hõsöket keresek”

Gödi Kulturális és Közéleti Klub 2006
Az elõzõ lapszámból a klub elnökével, Mödlingerné Kovács Évával folytatott beszélgetésbõl

értesülhettek a klub létrejöttérõl, céljairól

A cikkben szereplõ riporteren kívül egy másik média-személyiség is
ellátogatott Gödre, hogy 2005-ben megjelent kötete kapcsán saját
egzisztenciális és mentális kálváriájára emlékezzék a klub tagjaival
és az érdekelt vendégekkel: Albert Györgyi a Miért pont én? címû,
A depresszió szorításában alcímû könyvét mutatta be. Kötetlen, õsz-
inte eszmecserét folytatott, mind kérdezõ partnerével, Nógrádi
Gergellyel, mind a közönség soraiban hasonló problémával
küzdõkkel és azt kérdés formájában mások elõtt is vállalókkal. 

(Szerk.)  

Fodor Gábor a klub tagjainak érvel (középen dr. Mödliger Pál, tõle jobbra
Kovács Éva elnök)

Vujity Tvrtko élménydús elõadása

A rendezvények támogatója:
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Az év utolsó diabetesz klub-
napja Alsógödön és Felsõgödön
korábban kezdõdött kezdõdött,
azért hogy ki-ki vásárolhasson az
ASSIX Kft. diétás készítményei-
bõl – süteményeket is hoztak
Karácsonyra… 

Ennek folytatása volt a szoká-
sos vércukor-mérés, amit kivéte-
lesen az elõadó, Dr. Õry Iván dia-

betológus fõorvos által felkért
szakasszisztens, Gyõrfi Tünde
cukorbeteg-oktató végzett, aki
szintén az Országos Gyógyinté-
zeti Központ I. sz. Belgyógyá-
szati Diabetológiai Részlegétõl
jött, és specialistája a vércukor-
szint mérésének és az inzulinbe-
adás technikájának. A vérnyo-
másmérést Alsógödön Frey

Lászlóné Gizike, Felsõgödön
Barabás Lászlóné Ildikó végezte.
Az alsógödi klubnapon Dr. Õry
Iván fõorvos urat Dr. Lantos Ist-
ván mutatta be a hallgatóságnak.

A klubvezetõ tájékoztatta a
megjelenteket arról, hogy a
2007. januári klubnapokon Dr.

Leichtner Tamás orvosszakértõ
lesz az elõadó, aki az LBT
gyógycipõkészítõ Kft-tõl jön, és
hangvillás lábállapot vizsgálatot
végez, valamint a lábidegek érzé-
kenységét ellenõrzi. Kérem, en-
nek ismeretében készüljenek
fel a klubnapra: hozzák el a
diabetológus, ortopédorvos,
neurológus legutolsó vizsgálati

leleteit és a gyógycipõ felírásai-
kat.

Dr. Õry Iván diabetológus fõ-
orvos úr elõadásában a tablettás
kezelés és az inzulin kiválasztás
új módszereirõl beszélt. Az inzu-
lin elválasztás megõrzése koráb-
ban az inzulin elválasztás serken-
tése volt, amíg lehetséges volt a
kezelési módszer. Ma viszont az
inzulin elválasztás tartalékolása a
megoldás – minél tovább –, és az
inzulinrezisztencia csökkentésé-
nek elõtérbe helyezése a cél.

Az elõadás másik részében az
új inzulinokat mutatta be, „Ké-
nyelmesebb élet” címszó alatt.
Az új inzulinok jobban megköze-
lítik a nálunk szokásos életet.
Nem kell hatszor étkezni, és az
étkezéssel egy idõben lehet bead-
ni azokat.  Hasonlítanak a hu-
máninzulinhoz.

Az elõadás további részében a
2-es típusú cukorbetegséget is-
mertette az elõadó: az inzulinre-
zisztencia a 2-es típusú diabetesz
alapvetõ oka. Majd szólt az
antidiabetikumok hatásairól. Lé-
nyeges, hogy a túlsúly okozhatja
az inzulinrezisztenciát, a 2-es tí-
pusú cukorbetegek 90%-a pedig
túlsúlyos!

A hemoglobin A1c mérésének
fontosságáról részletes ismerte-
tést tartott, amit a 2-es típusú cu-
korbetegeknél évente kétszer, az
inzulinosoknál évente négy alka-
lommal feltétlenül meg kell mé-
retni, mert ebbõl az idõszak alat-

ti vércukor-ingadozásra lehet kö-
vetkeztetni, és az esetleges kor-
rekciót a kezelésben végre lehet
hajtani. A HbA1c-nek ”7” alatt
kell lenni! Ez jelenti az átlagot.

Manapság azokat a gyógysze-
reket használják, amelyek elõtér-
be helyezik a hasnyálmirigy in-
zulintermelésének megõrzését.
Olyan gyógyszereket kell vá-
lasztani, amelyek a vércukor-
szintet csökkentik. Ez az AVAN-
DIA, amely a vérnyomás csök-
kenést is elõsegíti, valamint
csökkenti a fehérjeürítést is -
jobban, mint a Gilemal. Az
Avandia hatására nõ a raktáro-
zásra képes zsírsejtek száma,
ezért inkább a bõr alatti zsírszö-
vet növekszik és nem a has alat-
ti, ami a szívbetegségre káros.
Az AVANDAMET megõrzi a
szervezet inzulintermelését. A
MEFORÁL olcsóbb, mint a
MERKFORMIN, és kétszer több
tabletta ugyanannyi összegért.

Manapság nem várják meg,
amíg magas lesz a vércukorszint,
hanem minél hamarabb inzulin-
adást javasolnak a szakemberek.
Nem kell félni az inzulinbeadás
szúrásától! Azért lényeges, hogy
a betegnek jó vércukorértéke, jó
beállítása legyen, mert akkor a
szövõdmények valószínûsége je-
lentõsen csökken. 

(Itt hívom fel figyelmüket: ha
bárki azt érzi, hogy gyakran
rendkívül szomjas, verejtékezik,
izgatottabb a szokásosnál, reme-
gést érez, sokat jár WC-re, okvet-
lenül vizsgáltassa ki magát dia-
betológussal! Ha már cukorbeteg
vagy csak egyszer 6,5 mmol/l-
nél magasabb vércukorszintet ál-
lapítottak meg nála, vagy ingado-
zik a vércukorszintje, a megfele-
lõ kezeléshez, beállításhoz szin-
tén diabetológus szakorvos szük-
séges!  /A klubvezetõ megje-
gyzése/ )

Ezután rövid áttekintést kap-
tunk az inzulin történetérõl, majd
az újabb inzulinokról. 1999-ben

törzskönyvezték a NOVORAPI-
DOT, 2004-ben az APIDRA el-
nevezésût, ebbõl még keveset
használnak. Bázisinzulin a LAN-
TUS és a LEVEMIR.

Kétféle inzulin analógot isme-

rünk. Étkezési: gyors felszívó-
dás, stb. Nálunk három néven
vannak forgalomban. Bázis ana-
lóg: lassú és egyenletes adszorp-
ció, elhúzódó hatástartam, stb..
Erre étkezés nélkül is szüksége
van a szervezetnek.

A LANTUS, a LEVEMIR, a
GLARGIN hosszúhatású inzuli-
nok, 24 órán át kitartanak.

A GLARGIN hatásmechaniz-
musát részletesen elemezte a fõ-
orvos úr. A LANTUS, 24 órás in-
zulinról elmondta, hogy csúcs
nélküli hatásgörbéje van. 24 órás
hatású, elõre jelezhetõ, megbíz-
ható, napi egy szúrás, víztiszta
oldat, éjszakai rosszullétek nem
szoktak elõfordulni. Alacsony
cukorszint miatti rosszulléteken
szõlõcukorral lehet segíteni.

Beszélt még a kevert inzuli-
nokról, felsorolta a három hasz-
nálatban levõ típust.

A nagy érdeklõdéssel és figye-
lemmel kísért, a cukorbetegek
számára rendkívül fontos infor-
mációkat tartalmazó elõadást
utólag is hálásan köszönjük.

A jól sikerült klubnap befeje-
zéseként a jelenlévõk elfogyasz-
tották a diétás szendvicseket,
amivel az elõadó vendégelt meg
bennünket, és megkapták a kará-
csonyi hangulatot teremtõ mákos
vagy diós diabetikus beigliket,
amit az Önkormányzat Szociális
Bizottságától kapott anyagi tá-
mogatásból tudtunk biztosítani.

Boldog újévet kíván az olva-
sóknak:

PINKE SÁNDOR

A CUKORBETEGEK

KLUBJAINAK VEZETÕJE

Ünnepek elõtti diabeteszes klubnapok

Dr. Õry Iván diabetológus elõadásán

Pinke Sándor klubvezetõ

Kínálat az ASSIX Kft. 
diétás készítményeibõl
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A forgalmazó a termék minõ-
ségéért, használhatóságáért fele-
lõsséget vállalhat, illetve kell
vállalnia. Ez történhet szavatos-
ság, jogszabályban elõírt jótállá-
si kötelezettség, önként vállalt
garancia/jótállás keretében.

Hasznos megismerkedni leg-
alább dióhéjban a kapcsolatos
tudnivalókkal. Ez különösen
azért is aktualitás, mert az utób-

bi években – sajnos többségében
a vásárló hátrányára – elég sûrûn
változtak a szabályok. Ilyen vál-
tozás mindjárt az, hogy a kötele-
zõ jótállás érvényesítésére csak
a 151/2003. (IX. 22.) a rendelet
mellékletében felsorolt új tartós
fogyasztási cikkekre van lehetõ-
ség. 

A jogszabály 1 éves kötelezõ
jótállás vállalását írja elõ. Ezen
kötelezettség alól a jótállásra kö-
telezett csak akkor mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a tel-
jesítés után keletkezett.

A jogszabály egyértelmûen ki-
mondja, hogy jótállási igényt a
fogyasztó a jótállási jeggyel ér-
vényesítheti. A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fo-
gyasztó részére történõ átadásá-
nak elmaradása nem érinti a jót-
állási kötelezettségvállalás érvé-
nyességét. Természetesen ezért
is célszerû a vásárlást igazoló
számla, vagy nyugta megõrzése,
de azért is, mert – a PTK rendel-
kezése alapján – a kötelezõ jótál-
lással értékesített termékek ese-
tében a vásárlástól számított 3
éven belül szavatossági igényt
ezzel érvényesíthetünk.

A kijavítás során a fogyasztási
cikkbe csak új alkatrész építhetõ
be. A kijavítást a kötelezõ jótál-
lással értékesített termékek ese-
tében lehetõleg 15 napon belül
kell elvégezni. A jótállás a kija-

vítás idõtartamával meghosz-
szabbodik.

A rögzített bekötésû és 10 kg-
nál súlyosabb cikkeket az üze-
meltetés helyén kell megjavítani.
Ha mégis el kell szállítani a javí-
tás céljából, akkor arról a forgal-
mazónak kötelessége gondos-
kodni. 

A javításra vonatkozó igényt
bejelenthetjük a forgalmazónál,

vagy a jótállási jegyen feltünte-
tett javítószolgálatnál (szerviz-
nél) is. Fontos azonban tudni,
hogy a jótállási kötelezettségek
teljesítéséért a forgalmazó fele-
lõs.

Fontos megjegyezni azt is, -
mert errõl gyakran megfeledkez-
nek az eladók -  amennyiben a
kötelezõ jótállással forgalomba
hozott tartós fogyasztási cikkek
esetében a vásárlástól számított
három munkanapon belül hibá-
sodott meg a termék, a forgal-
mazótól kérhetjük a termék ki-
cserélését, amely elõl a forgal-
mazó nem zárkózhat el.

Fontossága miatt célszerû té-
telesen felsorolni a fenti rendelet
mellékletében található azon új,
tartós fogyasztási cikkeket, ame-
lyekre az jelenleg kiterjed:
1. Hûtõszekrény, fagyasztó,

kombinált hûtõszekrény;
2. mosógép, centrifuga, szárí-

tógép és ezek bármely kom-
binációja, mosogatógép, va-
salógép;

3. villamos és/vagy gázenergi-
ával mûködtetett sütõ-, fõzõ-
berendezések és ezek kom-
binációja 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

4. vízmelegítõk, fûtõ-, légkon-
dicionáló- és egyéb légálla-
pot-szabályozó berendezé-
sek 10 000 Ft bruttó vételár
felett;

5. porszívó, gõzzel mûködõ
tisztítógép, szõnyegtisztí-
tógép, padlósúroló- és
fényesítõgépek;

6. varrógép, kötõgép;
7. motoros kerti gépek, moto-

ros kézi szerszámok, moto-
ros szivattyúk 10 000 Ft
bruttó vételár felett;

8. az egy éves, illetve az egy
évnél hosszabb kihordási
idejû gyógyászati segédesz-
közök és készülékek 10 000
Ft bruttó vételár felett;

9. személygépkocsi, motorke-
rékpár, kerékpár, babakocsi;

10. lakóautó, lakókocsi, utánfu-
tós lakókocsi;

11. biztonsági riasztó- és jelzõ-
berendezések 10 000 Ft brut-
tó vételár felett;

12. elektronikus hírközlõ végbe-
rendezések (telefonok, mo-
biltelefonok, telefax-készü-
lékek, több funkciós készü-
lékek stb.) 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

13. üzenetrögzítõk, kihangosító
készülékek 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

14. mûholdvevõ és AM Micro
antenna rendszerek és ezek
részegységei, televíziók,
projektorok, videomagnók
10 000 Ft bruttó vételár fe-
lett;

15. rádiók, autórádiók, rádiós
ébresztõórák, rádió adó-ve-
võ készülékek, amatõr rádió-

adók és rádióvevõk, mûhol-
das helymeghatározók 10
000 Ft bruttó vételár felett;

16. lemezjátszók, szalagos és
kazettás magnók, CD-felve-
võk és -lejátszók, DVD-
felvevõk és -lejátszók, egyé-
ni hangrendszerek és ezek
tartozékai (keverõasztal,
erõsítõ, hangszóró, hangfal),

mikrofonok és fülhallgatók
10 000 Ft bruttó vételár fe-
lett;

17. fényképezõgépek, film- és
hangfelvevõ kamerák, vide-
okamerák és camcorderek,
film- és írásvetítõk, filmna-
gyítók, filmelõhívó- és film-
feldolgozó készülékek, fotó-
nyomtatók, film- és dia-
szkennerek 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

18. MP3 lejátszók, Pendrive ké-
szülékek, illetve az ezekhez,
valamint a digitális fényké-
pezõgépekhez használatos
memóriakártyák 10 000 Ft
bruttó vételár felett;

19. távcsövek, látcsövek, mikro-
szkópok, teleszkópok, irány-
tûk, tájolók 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

20. személyi számítógépek és al-
katrészeik, monitorok,
nyomtatók, szkennerek 10
000 Ft bruttó vételár felett;

21. számológépek, zsebszámo-
lógépek, menedzser-kalkulá-
torok 10 000 Ft bruttó vétel-
ár felett;

22. írógépek és szövegszerkesz-
tõk 10 000 Ft bruttó vételár
felett;

23. hangszerek 10 000 Ft bruttó
vételár felett;

24. órák 10 000 Ft bruttó vételár
felett;

25. bútorok 10 000 Ft bruttó vé-
telár felett*.

*Legfontosabb utolsó válto-
zás: a bútorok, digitális fényké-
pezõgépek és tartozékainak fel-
vétele a listára. De történt visz-
szalépés is: pl. az telefonok, rá-
diótelefonok, telefax-készülékek
körében, ahol bevezették a 10
ezer Ft-os korlátot.

ZOMBORY LÁSZLÓ

Jó tudni vásárlás elõtt
És jó tudni ünnepi ajándékvásárlások után   
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A Gödi SE Sakk Szakosztályá-
nak csapata a Pest megyei I. osz-
tály Szalkay csoportjában no-
vember 19-én játszotta elsõ for-
dulóját a Szt. Hubertus Étterem
Galériájában, ahol a Szobi SC
csapatát fogadta, és 5:5 arányú
döntetlent ért el. Nyertek: Fekete
József, Kónya Dávid, Pataji
György. Döntetlent ért el: Mázló
Attila, Erzse József és Dávid Bé-
la.

A második fordulóban, decem-
ber 10-én Dunakeszire utaztunk,
ahol tartalékos, fiatalos „csikó”
csapatunk a Dunakeszi Kinizsi
Utánpótlás SE csapatától 7:3 ará-
nyú vereséget szenvedett. Nyer-
tek: Fekete József, Kónya Károly.
Döntetlent ért el: Dávid Béla és
Pataji György. A csoport állása a
2. forduló után: 1. Gödi SC 14.; 2.
Vác 12,5; 3. Erdõkertes 11; 4.

Nagykáta 10; 5. Gödöllõ 9,5; 6.
Fót, Dunakeszi, Galgavidék; 9.
Gödi SE, Szob 8 ponttal. Harma-
dik fordulóban, 2007. január 21-
én, a Szt. Hubertus Galériában a
Galgavidék csapatát fogadjuk.

Mivel a Gödi SE a 2006. évben
ténylegesen önkormányzati tá-
mogatást nem kapott – az önkor-
mányzati sportrendelet ellenére
sem –, így a Sakk Szakosztály is
mindössze 180.000,- Ft támoga-
tásból vegetált. Kénytelen vol-
tunk támogatók, vállalkozók, sõt
saját tagjaik többlettámogatását
kérni. 

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak a segítségét,
anyagi támogatását, akik nehéz
helyzetükben, erõfeszítéseinkben
mellettünk voltak, s önzetlenül
segítettek: Köszönjük!

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

Sakkélet örömökkel és gondokkal

Acímben feltett kérdésre keressük a
választ. A legutóbbi önkormányzati
testületi ülésen dr. Bognár László al-
polgármester felolvasta a Pest-megyei
Labdarúgó Szövetségneka testülethez
intézett levelét, a két helyi klubcsapat, a
Gödi Sportegyesület focistái és a Gödi
Labdarúgói Club csapatának helyzeté-
vel kapcsolatban. A szövetség fegyel-

mi vizsgálatot indított a sportolók egy-
mással szembekerülése okának, az
egységes csapat kettéválásának, illetve

a klubok anyagi helyzetének tisztázása
érdekében. A fegyelmi vizsgálat ered-
ményének megfelelõen hoz majd ha-
tározatot a felsõbb sportszervezet.

Amíg ez a vizsgálat folyik és a dön-
tés megszületik majd, a megfelelõ
megoldás kirajzolódik, addig sem tét-
lenkedik a Képviselõ-testület. Kéréssel
fordult a gödi illetõségû Nyilas Elek-

hez, hajdani nemzeti válogatott focis-
tánkhoz, hogy sportolótársai körében
vesse latba tekintélyét, s próbálja õ is

egyengetni a „rögös futballpályát” – ti.
keresse a megbékélés, a sportág képvi-
selõinek – elsõsorban a gödi felnõtt és

öregfiúk csapatoknak – további ered-
ményes szereplését segítve.

A megyei másodosztályban érde-
kelt gödiek számára nem mindegy,
hogy az erõnléti edzések és a meccsek
hol zajlanak. Egy sportpályán, egy öl-
tözõépületen kell osztozkodnia a két
csapatnak. Megszületett a megállapo-
dás-tervezet az idõbeosztásról, azon-

ban tudomásunk szerint nem sikerül
ezt fenntartások nélkül elfogadtatni és
következetesen betarttatni.

Talán a jobb idõjárás meghozza az
aktívabb edzések lehetõségét is, hogy
amit elõbb-utóbb amúgy is meg kell
tenniük a cél érdekében a sportolók-
nak, azt a maga szerény eszközeivel
szorgalmazza: Gyerekek! Térjetek
már magatokhoz és ki a pályára –
együtt, mindannyian!

KISS-KÁSAÉVA

Mitõl beteg a gödi futball?
Indulatok feszülnek – és a pénz is kévés

Szemike 2 éves szuka, husky-malamut keverék. Szerénke 2 éves szuka, husky-
malamut keverék. Rozi 4 éves szürke husky. Õ az anyakutya, a másik kettõ a
kölyke. Mindhárman 2007. 01. 02. reggel tüntek el. 2 hónapja ivartalanították
õket, még nem nõtt ki teljesen a szõr a hasukon. Barátságosak, gyerekszeretõk.
Domony-völgybõl jelezték, hogy két huskyt láttak, de nem sikerült nyomukra
akadni! Egyébként Veresegyházról tûntek el: Dubovai Gyöngyi
Veresegyház, Levendula u. 27., 06-30-488-3098

Gazdát keresnek
Egyesületünk gazdit keres a következõ kutyák, és cicáknak:
- 2 ivartalanított rottweiler szuka, mindkettõ 2-3 éves, barátságos,
kedves, más kutyákkal kijönnek
- Egy év körüli vörös kandúr és hamuszürke nõstény; fél éves cir-
mos-fehér nõstény.
Érdeklõdni lehet: 06-20-316-1953

Három kisgyerek keresi...

Mások értékelik?

Mire jó még a kiserdei focipálya?

2005. május
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- Hogyan lett Önbõl gödi „fõkosa-
ras”? Hogyan tudja összeegyeztetni
a kosárlabdát hivatásával, az állat-
orvoslással?
- A kosárlabda számomra hobby,
szerelem; nem megélhetési sportve-
zetõ vagyok. Családom révén gyer-
mekéveim óta Gödön élek, itt is dol-
gozom, gyógyítom a házi kedvence-
ket és „lódoktorkodom”. Tíz éves
koromtól nyolc éven keresztül kosa-

raztam a MAFC-ban, majd egy kö-
zépfokú TF kosárlabdaedzõi okle-
véllel a zsebemben 2001. és 2005.
között a férfi liga elnökségi tagja is
voltam; sõt, a szövetségben még a
fõtitkári poszt is… – de ezt hagyjuk.
Tizennyolc évvel ezelõtt egyik bará-
tommal úgy gondoltuk, labdát adunk
a helyi gyerekek kezébe, megtanít-
juk nekik a kosárlabdát. Kiváló hát-
teret jelentett számunkra a Huzella
DSE, ám csakhamar kinõttük egy di-
áksport-egyesület kereteit, kilenc-
venhatban csatlakoztunk a Gödi SE-
hez. A szakosztályi szervezõdés már
magasabb életkorú játékosok foglal-
koztatását is lehetõvé tette, illetve
egyenes utunk nyílt a Nemzeti Baj-
nokságban (NB) való játékhoz. Ma
ennek a szakosztálynak vagyok a ve-
zetõje, menedzsere, természetesen
társadalmi munkában, a gyógyítás
mellett.
- Kik végzik a szakmai munkát?
- Két kiváló, stabil edzõ kollégám
van, az idõsebbek felkészítéséért
Kollár Zalán felel, õ ’99-ben lett se-
gédedzõ, majd a ranglétrát járva már
középfokú minõsítéssel oktat, igen

közel áll a fiatalokhoz: földrajz-törté-
nelem szakos tanár is egyben. A’99-
2000-ben feljutó csapat egyik erõs-
sége volt a 49-szeres magyar váloga-
tott Mihály Gyula, aki szintén kö-
zépfokú minõsítéssel rendelkezik, õ
a fiatalabbakkal foglalkozik – már
mindketten várják a TF felsõfokú
kurzusát. Edzéseken családias a han-
gulat, erõs a csapatszellem, egyszer
valaki a körmendi „menõkhöz” ha-

sonlított minket, ugye õk is kisváro-
siak, csak hát ott jobbak a feltételek.
Én a szakmai munkába már nem
szólok bele. A külsõs elõkészítõk al-
kalmával a profi pályafutását a kö-
zelmúltban befejezõ Puskás Artúr
tartja a foglalkozásokat.
- Mit jelent a „külsõs elõkészítõ”?
- Kosárlabda oktatásunk gyakorlati-
lag lefed egy térséget. Göd mellett
Dunakeszin és Vácon is foglalko-
zunk gyermekekkel, az egészen fia-
talokkal, már harmadikosok is jár-
nak hozzánk, illetve az úgynevezett
Kenguru Kupában résztvevõ kisis-
kolások. Terveink szerint
Szõdligeten is szeretnénk beindítani
egy ilyen külsõs csoportot.
- Milyen korosztályokat foglalkoztat
a szakosztály, milyen létszámokat
mozgatnak meg?
- Összességében közel százötvenen
vagyunk. Az utánpótlás ennek nagy
részét lefedi, õk 100-120-an vannak.
Minden korosztályban ki tudunk ál-
lítani az adott korcsoport bajnoksá-
gában, versenyrendszerében résztve-
võ csapatokat, ilyenek az ifik, a
kadettek, a serdülõk, a gyermekek és

a ’96-os születésû, vagy azoknál fia-
talabb Kenguru Kupások. Van juni-
or, azaz U20-as csapatunk, õk NB II-
ben játszanak, csakúgy mint a régi
NB I-es gárda kiöregedett játékosai-
ból – õk már közelebb vannak a
negyvenhez, mint a húszhoz – össze-
állt hat fõs „Old boys” alakulatunk;
illetve a szurkolókból, apukákból
verbuválódott, hétfõ esténként ösz-
szecsapó 10-12 fõs „buli öregfiúk”
gárda.
- Kik a kiemelkedõ teljesítményû és
játéktudású sportolók?
- A gyermekek közül Magasdi Ta-
mást, Bognár Dánielt és Dévényi
Andrást; az idõsebbek közül a 17
éves Tudja Bélát, a 16 éves Gergely
Dávidot és Nyíri Csabát, valamint a
14 esztendõs Horváth Olivért emel-
ném ki. Nagy reménységeink, a csa-
pat húzóemberei, érdemes rájuk
odafigyelni!
- Pár éve még az NB I-ben játszott a
nagy csapat, most ismét ezt tûzték ki
célul...

- 2002 és 2003 nagyon sikeres volt
számunkra, a közel 30 NB I-es csa-
pat közül a 19.-ek lettünk, illetve a
Magyar Kupában a 16 között szere-
peltünk. Ez idõben nagyon sokat se-
gített nekünk Szegedi Sándor, a je-
lenlegi alpolgármester is. Sajnos az
anyagiak szûkössége miatt azonban
nem tudtuk felvenni a harcot ebben
az osztályban, sokszor a játékosok
maguk tankoltak egy-egy mérkõzés-
re való elutazás alkalmával, nekem
pedig mélyen a zsebembe kellett
nyúlnom. Visszacsúsztunk az NB II-
be, 2003-2004-ben az addigi fõ-

szponzorunk is kiszállt a támogatás-
ból. A megszûnés szélén álltunk, cé-
lunk az utánpótlás megmentése volt.
Átvészeltük az elmúlt néhány évet,
most maximálisan mellettünk áll az
új önkormányzat is – ez nem mond-
ható el az elmúlt ciklusra, amikor
törvénytelen módon egész éves
pénzvisszatartás történt, a rossz kap-
csolat a szponzorációra is kihatott –,
illetve a Huzella iskolával való jó
együttmûködés is elengedhetetlen
számunkra. Jelenleg az önkormány-
zattól az SE-be érkezõ pénzbõl és a
tagdíjakból tartjuk el magunkat.
Vannak terveink a jövõt illetõen. Új-
ra megcélozhatjuk a legmagasabb
csoportot!
- Melyek ezek a tervek?
- Egyrészt szeretnénk az idén szep-
tembertõl induló bajnokságban az
eredményesebb korosztályainkban
egyszerre két csapatot is kiállítani,
versenyeztetni. Másrészt, mint ko-
rábban említettem, Szõdligeten is be
szeretnénk vezetni az elõkészítõt.

Harmadrészt pedig – és ez egy nagy
jelentõségû dolog lenne – a MAFC-
cal egy szakmai együttmûködést kí-
vánunk kötni, amely nagy lendületet
adhatna a gödi kosárlabdának: egy
fiókcsapatként mûködhetnénk a jö-
võben, ezáltal a helyi fiataloknak
akár az „A” csoport felé is nyitva áll-
hat az útjuk, a magasabb osztályban
történõ játék lehetõsége igen komoly
motivációt jelenthet számukra; a mi-
nõségi játékkal pedig a gödi közön-
séget is magasabb színvonalon tud-
nánk kiszolgálni. De addig is min-
dennap a Huzellában délutánonként

Gödi kosárlabda: irány az NB I!
Beszélgetés Dr. Megyery Csabával, a Gödi SE Kosárlabda Szakosztályának vezetõjével

Nyolcvankilencben Megyery Csaba és Gaál Sándor gondoltak egy merészet: meghonosítják Gödön a kosárlabdát. Az akkor még
edzõ-mindenes Megyery doktor elõször huzellás diáksport-egyesületi szinten szervezte diákjait, majd néhány esztendõ elteltével már
a Gödi SE szakosztályának vezetõjeként vezette a bajnokságba palánk-ostromló labdazsonglõreit. A csúcsév a 2002-es volt, amikor a
sportág elitjét felvonultató NB I-ben a 19. helyezést szerezték meg, a Magyar Kupában pedig a 16 között szerepeltek. Megyery dok-
tor népszerû ember városunkban: állatorvos, sportvezetõ, sportbizottsági külsõs, sõt még képviselõ is volt annak idején; színes egyé-
niségét ír állatorvosi kamarai tagsága is mutatja.

Mihály Gyula és a gyermek csapat

Kollár Zoltán és az NB II-esek
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A dunakanyari kajak-kenu egyesületek kö-
rében több évtizedes hagyomány a Nagy Hi-
deg-hegy futás. A Börzsöny egyik legmaga-
sabb csúcsát (864m) egyre szélesebb körben
ismerik. Évekkel ezelõtt csak néhány egyesü-
let (Göd, Vác, Szob, Verõce) lelkes verseny-
zõi gyûltek össze a királyréti rajtnál, hogy
felfussanak a Hideg-hegyre. Ahogy múlt az
idõ, egyre többen kezdték megismerni és
,,megszeretni” ezt a kedves kis mészkõcsú-
csot, így az idei próbára az ország minden
tájáról érkeztek kajakosok. Akadt olyan, aki
Algyõrõl vagy Gyõrbõl jött ide, hogy 2006.
november 11-én teljesítse a nagy feladatot. 

Egy rövid kis útleírás, pályaismertetõ
azoknak, akik netán jövõre szívesen csatla-
koznának hozzánk:

A versenyzõ a királyréti alsó parkolóból
indul, majd jobbra, a szerpentint elkerülve a
legrövidebb úton szeretne felérni a csúcsra.
Az elsõ kilométer sétagalopp. Enyhe emel-
kedésû beton turistaúton haladunk, legfel-
jebb a lezárt sorompóval kell megküzde-
nünk. A betonos résznek egy idõ után vége
szakad, ekkor öklömnyi zúzottkövek, pocso-
lyák, vagy ha szárazság van, gödrök nehezí-
tik a haladást –

jön az elsõ komoly erõpróba. A szûk, kö-
ves, meredek, szeder- és csipkebokrokkal
szegélyezett emelkedõ könnyen megtréfálja
az elején gyanútlanul „bekezdõ” és „erejével
hamar elkészülõ” futót. Az emelkedõbõl ki-
küzdvén magunkat az agyagdombon le-
szünk, melynek közepébe hosszú évtizedek
esõzései, és tucatnyi kajakos könnyei fél mé-
ter mély árkot vájtak. Mire ezt megfutjuk, lá-
bunkat 30-40 kg-osnak érezzük, de sebaj!

Jön 200 méternyi majdnem sík terep, amely
széles és kövektõl is mentes.

Ha e szakasz végén azt hisszük, hogy már
majdnem kipihentük magunkat, akkor a kö-
vetkezõ emelkedõnél – amely nagyon mere-
dek és 3-as alakot ír le – rájövünk, hogy
mindez hiú ábránd volt. De nincs idõnk kese-

regni, mert egy másik hatalmas emelkedõ
tart balra. Ez jó kis turistaösvény, az avar
alatt mélyen megbúvó, kisebb-nagyobb kö-
vek teszik „színessé”. Most kisebb emelke-
dõk és lejtõk váltják egymást egészen a

Magas-Tax lábáig. Az utolsó 50 méter itt iga-
zán trükkös, mert tüskés bokrok lógnak be,
melyek képesek akár az ember szemét is ki-
bökni.

Végre a Taxnál vagyunk – ez a legrosz-
szabb rémálom, melyet földi halandó láthat.
Nagyon-nagyon meredek és keskeny: aki ezt
végigfutja, komoly elõnyt szerezhet ellenfe-
leivel szemben! Ezután ne álljon neki senki
ugratókat keresni, meg hasonló, Alpokból is-
mert tereptárgyakat, a pálya majdnem sík – a
Taxhoz viszonyítva. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy az igazi verseny itt kezdõdik. Már min-
denki két szájjal és négy orral venné a leve-
gõt, ami mégsem elég. Aki tovább bírja ezt
az állapotot, az még két hasonló emelkedõt
küzdhet le. Sikerrel véve ezeket az akadályo-
kat, már látjuk a turistaházat, mely meg-
nyugvást jelentene, ha nem kukucskálna ki
mögüle szemtelenül az utolsó emelkedõ.

A Hideg-hegy tetején mindig szívesen
gondolunk arra az emberre, aki a csúcsjelzõ
mérföldkövet pont olyan magasra alakította
ki, hogy ezek után arra nyugodtan rá lehes-
sen csuklani és kiüvölteni magunkból azt a
világfájdalmat, mely az utóbbi 45-50 perc-
ben gyûlt össze bennünk. 

Nos, ezt teljesítette több, mint 500 ember
azon a nagyszerû napon. Minden célba érke-
zõ csokit, forró teát és emléklapot kapott.
Szakosztályunk valamennyi versenyzõje részt
vett ezen a megmérettetésen és sikerrel ab-
szolválta a könyörtelen 7 kilométert. Nem is
csoda, hiszen a nagyok minden szombaton,
de a kisebbek is 10-12 alkalommal végigfut-
ják ezt a távot a téli felkészülés részeként.

SLEZSÁK ISTVÁN

A kajakosok téli erõpróbája: Nagy Hideg-hegy futás

A XIX. Balázsovits Hó-kupát
a két ünnep között, 2006. de-
cember 30-án rendeztük meg,
mint az év valóban utolsó „focis
buliját” – igaz, hogy hó nélkül,
de nagy sikerrel. Rekord számú
nevezéssel, 20 csapat részvételé-
vel kezdõdött meg a kispályás
labdarúgó verseny. A negyed-
döntõbe a Don Papa, a Bajkáli
Vitézek, a Szivacsok és az

UMSZKI csapatai kerültek.
Elõdöntõ: UMSZKI – Don Papa
1 – 5; Szivacsok – Bajkáli Vité-
zek 1 – 2. III. helyért: UMSZKI
– Szivacsok 2 – 2 (büntetõkkel
3-4). I. helyért: Don Papa –
Bajkáli Vitézek 0 – 0 (büntetõk-
kel 3-2).

I. hely Don Papa 
II. hely: Bajkáli Vitézek

II. hely: Szivacsok
IV. hely: UMSZKI

Gólkirály lett Barczi Dávid 9
góllal a Szivacsok csapatából.
Legjobb kapus volt Antall Bo-
tond szintén a Szivacsoktól.

A torna ebben az évben is jó han-
gulatban telt el, melyhez hozzá-
járult a bográcsban fõzött babgu-
lyás, no és az ízletes forralt bor
is.

Köszönjük mindazoknak, akik
eljöttek erre a rendezvényre és
versenyre. Elismerés illeti a ren-
dezõség tagjait: Mudri Józsefet,
Petró Jánost, Kunstár Lajost és
mindazokat, akik munkájukkal
segítették a torna lebonyolítását.

2007 decemberében is min-
denkit szeretettel várunk az év-
fordulós, immár XX.
Balázsovits Hó-kupára! Édes-
apánk emléke tovább él, köszön-
jük mindazoknak, akik emlékez-
nek rá.

BALÁZSOVITS CSALÁD

Rekord számú nevezés
Nem volt havas a Balázsovits kupa

Új tánc-sport egyesületet kívánunk
létre hozni Gödön, melynek célja a
városunkbeli és környékbeli fiatalok
tánc- és mozgáskultúrájának fejlesz-
tése – akrobatikus rock and roll, tár-
sastánc, klasszikus balett, konduktív
pedagógia… stb. – valamint lehetõ-

ség biztosítása a tánc különbözõ mû-
fajainak megismerésére, elsajátításá-
ra hobbi vagy akár versenyzõi szin-
ten. Lehetõséget és segítséget kívá-
nunk nyújtani a mozgáskoordinációs
problémákkal küzdõ gyerekek ké-
pességeinek fejlesztésére is.
Érdeklõdni folyamatosan a 06-30-
475-2940-es telefonszámon
Pelczéder Zsuzsannánál és hamaro-
san a www.rocky.shp.hu internetes
oldalon lehet.

Felhívás
Tánc-sport-egészség



29 SPORT

5. forduló: 
Vecsés – Göd  9:9

Gyõzelemmel felérõ döntetlent
sikerült kiharcolnunk idegenben.
Azért örültünk az eredménynek,
mert ellenfelünk az elõzõ sze-
zonban még az NB III-ban ját-
szott, jó játékerõt képviselnek és
mi nélkülöztük a legjobb játéko-
sunkat.

Újvári T. 3, ifj. Gulyás M. 2,
Nagy L. 2, id. Gulyás M. 1 gyõ-
zelmet szerzett és a páros siker
id. Gulyás-Újvári nevéhez fûzõ-
dik.

6. forduló: TEVA Szentendre –
Göd  12:6

A bajnokságot vezetõ hazaiak el-
len ennyire futotta erõnkbõl.
Nyert mérkõzések:
Nagy L. 2, Fojt A. 1, id. Gulyás
M. 1, Szemendri A.1
Párosban Fojt A-id. Gulyás M. 1

7. forduló: Göd – Dabas  12:6

Ebben az erõs mezõnyben a
dabasiak harmadik helyen áll-
nak, gyõzelmük igazságos volt.
Sajnos csapatunk különbözõ in-
dokolt elfoglaltságok miatt rit-
kán tud felállni a legjobb össze-
állításban. Így volt ez most is,

három meghatározó játékosunk
hiányzott (Félix, ifj. Gulyás,
Nagy) ez vezetett a vereséghez.
Ezt nem mentségként írom, ha-
nem tájékoztatásul.
Gyõzelmek: Újvári 2, id. Gulyás
2, Fojt 1, Negyedik játékosunk
„betlizett”
Párosban id. Gulyás-Újvári 1

Az utánpótlás nevelés a Németh
László Általános Iskola keretein
belül történik. Mintegy 20-25
gyerek rendszeresen jár a foglal-
kozásokra. A november 30-án
rendezett körzeti diákolimpián
(30 résztvevõbõl) Cesznak Ta-
más I., Bagi Dávid III. helyezett
lett. Ötödik helyen szintén gödi

gyerekek végeztek Sárközi Gá-
bor és Burger Balázs személyé-
ben.
Cesznak Tamás bekerült a me-
gyei döntõbe, eredményérõl leg-
közelebb beszámolok.

(GULYÁS)

Bátran állíthatjuk, hogy e név
hallatán, „piaristák”, sokunkban
a Belépés családostul nagysikerû
programsorozat jut az eszünkbe,

és nem minden ok nélkül. De-
cember 16-án immár, a hagyo-
mányoktól eltérõen, kistérségi
szintû rendezvényre került sor.
Ezúttal a zöld asztal körül adtak
randevút egymásnak az érdeklõ-
dõk – mint az a helyszínen kide-
rült – nem kis létszámmal. A Ka-
rácsonyi Asztalitenisz Gálán
gyermek, ifi, nõi, férfi, és csalá-
di, valamint külön csemegeként
a városatyák részére meghirde-
tett  VIP kategóriában mérhették
össze tudásukat a versenyzõk.

A hangulatos rendezvénynek
külön rangot adott a két díszven-
dég személye. Wichmann Tamás
kilencszeres világbajnok, olim-
piai bronzérmes, többszörös Eu-
rópa-bajnok kenus, aki azóta az

evezõlapátot fakanálra cserélte,
és Klampár Tibor kétszeres vi-
lág-, háromszoros Európa-baj-
nok, olimpiai negyedik helye-
zett, sokszoros magyar bajnok
volt jelen, aki tudásával még ma
is sok gondot okoz ellenfeleinek.
A hivatalos versenyek lebonyolí-
tása után került sor a Markó Jó-
zsef, mint vendéglátó polgár-
mester, által vezetett gödi csapat
és a Szentiványi Géza vendég
polgármester vezette fóti önkor-
mányzat csapatainak összecsa-
pására, amelyet ezúttal a vendé-
gek nyertek. A hivatalos verse-
nyek gyõztesei kategóriánként:
gyermek lány: Sápi Hajnal,
gyermek fiú: Czesznak Tamás,

ifi lány: Bea Dorottya, ifi fiú:
Czesznak Tamás, nõi egyéni:
Bea Dorottya, férfi egyéni:
Felker Zoltán, páros: Fogarasi
házaspár.

A Wichmann Tamás által ké-
szített ízletes ebéd elfogyasztá-
sát követõen következett – egy-
fajta dessertként – a Klampár-
Wichmann összecsapás, és az azt

követõ közös fotózások, élmény-
szerû beszélgetések, történetek
felelevenítése.

Akiket pedig nem kötött le a
kaucsuklabdák pattogása, azok a
gyermekek és szülõk Sápi Vera
vezetésével gyönyörû karácso-
nyi díszeket készíthettek a kéz-
mûves foglalkozáson, vagy
Berty Józsi segítségével megis-
merkedhettek a gyöngyfûzés
fortélyaival. A színvonalas ren-
dezvényt Éry Balázs, Lachegyi
Máté zongoristák és a Mészáros
zenekar produkciói zárták. Kö-
szönet illeti a rendezõket: Wag-
ner Lászlót, Vasvári Ferencet és
Bea Istvánt, valamint a rendez-
vény támogatóit: Fétis Iparos
Centrum, CBA gödi boltja,  Kin-
csem Kuckó, Kistérségi Régiós
Bizottság,”Guszti” zöldségbolt,
Göd Önkormányzata, Budapest
Sportiroda, Gödi Lions Klub.

LEGÉNY SÁNDOR

Randevú a zöld asztalnál
Karácsonyi pingpong gála Piarista módra

Wichmann Tamás és fõztje

Akcióban a gödi vendéglátó VIP-csapat - Markó József és dr. Bognár László

Asztalitenisz

Klampár Tibor szakmai tanácsot ad...
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Egy társadalom fejlettségérõl, minõségérõl sok mindent el-
árul, hogy miként viszonyul az idõsekhez, tudja-e biztosíta-
ni számukra az emberhez méltó, biztonságos, örömteli
nyugdíjas életet.

Ma a nyugdíjasok jelentõs része azzal a problémával
küzd, hogy nehezen tud megélni a nyugdíjából. A Téli hóna-
pok magasabb számlái még nagyobb terhet jelentenek a
nyugdíjasoknak.  Sokak számára ezért az idõskor nem a
gondtalan, megérdemelt pihenést hozza el, hanem a minden-
napi megélhetésért folytatott küzdelmet jelenti.

Nos, a Hild Csoport kifejezetten a nyugdíjasokra figyelve
alakította ki üzleti tevékenységét. Tisztességes, méltányos,
biztonságos, és kölcsönösen elõnyös üzleti megoldást kíná-
lunk a lakástulajdonnal rendelkezõ, 65 éven felüli magán-
személyek számára az elõzõekben bemutatott problémára. A
lakásuk tulajdonjogának fejében élethosszig tartó járadékot
fizetünk, és átvállaljuk a közös költség, biztosítás fizetését,
valamint az állagmegóvással kapcsolatos kiadásokat. Mind-
ezt a lakás piaci értékének akár 25%-át elérõ egyszeri kifi-
zetéssel egészítjük ki, és a szerzõdéskötést követõen sem
kell kiköltözniük a megszokott környezetükbõl.

A nyugdíjasokra figyelve a Hild Csoport a „Lakásért élet-
járadék” konstrukcióját a legnagyobb fõvárosi nyugdíjas
szervezettel, a NYUBUSZ-szal együttmûködésben alakítot-
ta ki. 

Az ügyfelekkel való kapcsolat a Hildnél igazából a szer-
zõdés aláírásával kezdõdik. Cégfilozófiánk központi eleme

ugyanis az, hogy felelõs társadalmi szereplõként kívánunk
eljárni. Ennek jegyében adjuk ki kéthavonta az idõsek ked-
velt lapját, a Nyugdíjas Élet Magazint. A hétköznapokon
mûködõ Hild Klub minden érdeklõdõ számára igényes ki-
kapcsolódási lehetõséget biztosít. Együttmûködési megálla-
podást kötöttünk az Országos Mentõszolgálattal az idõsgon-
dozási és otthonápolási programunk szakmai támogatására.
Egyedülálló szociális programja keretén belül a Hild ügyfe-
lei számára kész kiközvetíteni megbízható házi betegápoló-
kat, és segítõket a napi bevásárlásban, takarításban. A szol-
gáltatást kedvezõ áron nyújtja a Hild és  szavatol is értük. 

Emiatt talán nem túlzó a megállapítás: a Hildnél minden
a nyugdíjasok körül forog!

HILD életjáradékkal
kapcsolatos további in-
formációért, hívja bi-
zalommal kapcsolat-
tartó kollégánkat:

Péntekné Saskõi Teréz

06 27 332 094

06 30 74 75 256 

Nyugdíjasok a középpontban
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• Gödi munkahelyre – labdagyártó munkakör-
be – legalább 50 %-os munkaképesség-
csökkensrõl orvosszakértõi határozattal rendel-
kezõ munkatársakat felveszünk. Jelentkezés Sá-
gi Dánielné üzemvezetõnél 2132 Felsõgöd,
Ady E. u. 9., vagy a 27-345-335 telefonszámon.
• Fakivágást, döntéssel is, elszállítás megoldha-
tó. Tel.: 06-30-463-4070.
• Franciaágy eladó, 3 éves huzattal,
Felsõgödön. 160x200 cm. Ára: 30.000,- Ft.
Tel.: 06-20-529-2708.
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és ruha-
tisztítás, búvárszivattyú-tekercselés. Göd, Kin-
csem park, nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.
• Felsõgödön2 szobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-70-238-0876.
• Idõs hölggyel, úrral eltartási szerzõdést kö-
tünk. Tel.: 06-20-993-5863.

• Göd központjában, külön bejáratú kertes
házban 50 m2-es és 40 m2-es házrész
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30-273-9370.
• Gödön és környékén családi házat vagy
lakást keresek. Jacsó – 06-30-640-1180.
• Göd-Újtelepen családi ház nyári konyhá-
val, gázfûtéssel sürgõsen eladó. Irányár: 12
mill. Jacsó – 06-30-640-1180.
• Munkalehetõség. Nemzetközi gépkocsi-
vezetõt keresünk C-E kat. A-D-R vizsga
(darabáru szállítás) elõny, ugyanitt „C” kat.
gk. vezetõt keresünk belföldre, gödi telep-
helyre, bérezés: belföld: 150.000,- Ft-tól,
nemzetközi: 300.000,- Ft-tól. Tel.: 06-30-
297-1880.
• Göd-Felsõn a Fõút dunai oldalán új építé-
sû, kertes, 189 m2-es családi ház 160 nöl-es
összközmûves telken eladó. Irányár: 39 m
Ft. Tel.: 06-30-931-5007.

Apróhirdetések

Gödön árkülönbözetért hasonló adottságú,  kisebb gödi házra cserélem
vagy eladom alsõgödi, frekventált helyen, MÁV-állomás közelében levõ
lakóingatlanomat:
- Nagyon jól szeparált, külön udvarral rendelkezõ kétlakásos társasház

egyik lakóingatlana
- Csendes utcában levõ, nem fõútcáról nyiló ingatlanrész  
- A pihenést megfelelõen szolgáló, nem túl nagy, füvesített kert
- Két lakószint, mindkettõ 2,8 m-es belmagassággal
- 2x cca. 85 négyzetméter, két- vagy  többgenerációs családnak, vál-

lalkozáshoz
Földszinten: elõszoba, lakószoba (irodának, üzletnek megfelelõ), fürdõ-
szoba, falikút, garderobe, speiz, a konyha nyitott falszakasszal leválasztva,
egy légtérben az étkezõvel és nappalaival, terasz. Emeleten: két szoba, két
nagyobb félszoba, fürdõszoba.

Telefon: 06-20-355-0083; 06-30-489-7563

Cserélem - Eladom
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ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es
egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített, gépesí-

tett konyha, nappali, gardrob – bútorzattal.
Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

Dunára nézõ erkély. (Teremgarázs parkolási lehetõség.)
Tel. : 06-30-292-7150

Angol és német nyelvoktatás Gödön
a Sirály Nyelviskolában:

Bevált módszerek, sikeres nyelvvizsgák!
Várunk minden tanulni vágyót

4-tõl 104 éves korig.
Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola

Telefon: 06-70-270-4664
Web: www.seagullschool.hu
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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

FOGYÓKÚRA
Fülakupunktúrával,
hetente cserélhetõ 

tartós tûvel,
szaktanácsadással.

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

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-20-475-4501
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

(A volt MGTSZ udvarától kb. 400 m-re.)

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

ITAKO KFT. 2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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