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Az ünnepi mûsor létrehozói és szereplõi:

Mûsorvezetõ: Stefánné Kelemen Judit
Pótsa Tamás (4. o-os tanuló), Benedek
Elek: A dicsekvõk c. mese elõadója.

Szõnyi  Franciska ( 8. o-os tanuló), Adamis
Anna: Tanítsd meg a gyerekeket  c. vers
elõadója.
Bakó Vanda: Fauré: Siciliano, fuvola;
felkészítõ tanára: Stefánné Kelemen Judit.

Gáspár Kolos: Ferrer: Spanyol keringõ,
gitár; felkészítõ tanára: Tüske András

Perdülõ táncegyüttes: Boda Bálint,
Csovics Anna, Karikás Orsolya,
Misnyovszki Péter, Nagy Eszter, Szabó
Bence és Szerdahelyi Korinna; felkészítõ
tanáruk: Boldog Mónika

A Lenkey utcai óvodáscsoport; felkészítõ
tanáruk: Vízler Annamária

Gaude Kórus: Bárdos: Csillagvirág és
Dana dana c. mûvek; vezényelt: Utassy
Ferenc karnagy.

Díszlet: Szirbek Szilvia és Tóth Tamás

Technika: Varsányi Miklós

Szervezõk: Szaszovszky Olga,
Polgármesteri Hivatal; Greffné Kállai
Tünde, Németh László iskola

Kölcsey Ferenc és a Himnusz

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja
Nagyszabású megemlékezés a kultúra ünnepén
Noha a Magyar Kultúra Napját,

január 22-ét nem jelölik piros betû-
vel naptáraink, mégis alapvetõ je-
lentõséggel bír e nap nemzeti évfor-
dulóink között. Csaknem két évszá-
zad telt el azóta, hogy Kölcsey Fe-
renc - éppen ezen a napon – befejez-
te a verset, mely Erkel Ferenc meg-
zenésítésében, népünk Himnusza s
nemzeti identitásunk legfõbb szim-
bóluma lett. Amagyar kultúra ünne-
pe alkalmat ad arra, hogy számba
vegyük azokat a szellemi értékeket,
melyek meghatározzák nemzeti ho-
vatartozásunkat és kultúránk – euró-
pai és mégis minden más nemzettõl
különbözõ – sajátos arculatát. De al-
kalmat ad arra is, hogy megemlé-
kezzünk történelmünk nagyjai elõtt,
akik e szellemi értékeket örökül
hagyták nekünk.

Göd Város Önkormányzata ja-
nuár 22-én 18 órától, a felsõgödi
Duna Üdülõben tartotta a Magyar
Kultúra Napja alkalmából megren-
dezett, nagyszabású ünnepi mûso-
rát. Ünnepi beszédet mondott Sala-
mon Tamás önkormányzati képvi-
selõ, az Oktatási és Mûvelõdési Bi-
zottság elnöke.

Salamon Tamás ünnepi köszön-
tõje után „a legkisebb ünneplõk”, a
Lenkey utcai Zeneóvodások kedves
mûsora, zenés mesejátéka követke-
zett, majd a „nagyobbak” megemlé-
kezéseit: a Németh László Általá-

nos Iskola diákjainak irodalmi ösz-
szeállítását hallgathatták meg a
résztvevõk. Pócsi Tamás Benedek
Elek: A dicsekvõk c. mesejátékát,
míg Szõnyi Franciska Adamis An-
na: Tanítsd a gyerekeket c. költemé-
nyét szavalta el. Anagy sikerû zenei
összeállítás után a magyar folklór
sokszínûségét bemutató, Perdülõ
néptáncegyüttes lendületes elõadása
következett. A táncegyüttes ünnepi
repertoárja – az elmúlt évek, külön-
bözõ tájegységekrõl származó –
néptánc koreográfiáiból válogatott.   

Göd Város Önkormányzata – „A
Mûvészetért és Kultúráért” díjak
mellett az idén elsõ ízben ítélte oda
„Az Év Pedagógusa” kitüntetéseket.
A díjak jelentõségét, ugyanakkor
szimbolikus jellegét hangsúlyozta
Salamon Tamás képviselõ, majd

Markó József polgármester is a ki-
tüntetések átadásakor. A díjak mö-
gött hosszú évek kitartó munkája
áll, illetve az a rendíthetetlen hit,
melynek során a nevelõ felülemel-
kedik a hétköznapok nehézségein.
Fontos, hogy egy közösség megbe-
csülje azokat, akik oktató-nevelõ te-
vékenységükkel útjára bocsátják a
jövõ nemzedékeit, s továbbadják
azokat az értékeket, melyeket – jel-
képesen – január 22-én ünnepelünk.
A díjakat az ünnepi mûsor után
Markó József polgármester adta át.  

MACZKAY ZSAKLIN

Honosaink magyar
neveltetéséért…

„A Magyar Kultúra napján
hangsúlyozottan két fogalomról
beszélünk: a magyarról és a kultú-
ráról. Az európai hagyományok-
ban mindkettõnek megvan a maga
létjogosultsága. A magyar kultúra
és benne különösen a nyelve még-
is, mint egy sziget él a kontinen-
sen.

Tisztelt ünneplõ Közösség!
A mai dátum apropóját Kölcsey

Ferenc Himnusza adja. 1823-ban
ezen a napon fejezte be nagy köl-
tõnk nemzeti himnuszunk megírá-
sát. „Balsors, akit régen tép”
vagy, „nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára”? Ki tudja,
milyen is valójában nemzetünk?
Az erõ a domináns, vagy a szenve-
dés? Erre nem tudok választ adni,
csak arra, hogy az élõ magyar
költészet megjelenése indította el
azt a reformkort, amelyben a nem-
zet már tudatosan figyelt hagyo-
mányaira.

Nyelvében él a nemzet, mondja
Széchenyi. A legnagyobb magyar
után csendesen és érdemek nélkül
tegyük hozzá, kultúrájában is –
mondta az ünnepi szónok.

Széchenyi István az 1825-27 or-
szággyûlésen felállt és a követke-
zõket mondta: „Nekem itt nincs
szavam. Nem vagyok tagja a köve-
tek házának. De birtokos vagyok,
és ha feláll oly intézet, mely a ma-
gyar nyelvet kifejtse, mely avval
segítse elõ honosainknak magyar
neveltetését, jószágomnak egy évi
jövedelmét föláldozom rá.” (Szé-
chenyi István)

És ahogy Széchenyi mondta,
honosaink magyar neveltetése el-
kezdõdött. A magyar nyelven ke-
resztül. Ugyan az ipar még csak
gondolatban létezett a XIX. század
elsõ felében, így a nyomdagépek is
hiányoztak az irodalom örökítésé-

hez, mégis múltunk terjed szájról
szájra. Népdalainkban, a hétköz-
napi élet szokásaiban, táncaink-
ban, történelmünkben. Oktatá-
sunkban is megõriztük nemzeti ha-
gyományainkat. Reményeink sze-
rint így lesz a jövõben is.

Az erõ a domináns vagy a szen-
vedés? Továbbra sem tudom. Ami-
ben viszont egészen biztos vagyok.
Kis városunkban, óvodáinkban és
iskoláinkban tanáraink õrzik ha-
gyományainkat. Nem kell messzire
mennünk. Vegyünk csak egy pél-
dát a közelmúltból. Az 1956-os
forradalom 50 éves évfordulójára
szervezett színvonalas mûsorában
a Németh László Általános Iskola
diákjai megmutatták, hogy él a
nemzet, mert tud emlékezni. Ami-
kor a két szöszke kislány elkezdett
könnyezni a színpadon, szem nem
maradt szárazon. A felkészítõ ta-
nárnõ remegõ kézzel tartotta a
mûsor szövegkönyvét és az elõ-
adás végén a színpadról levonuló
tanítványai után rohant.

Kedves Kollégák, kedves Ven-
dégeink!

Talán patetikusan hangzik
mindaz, amit mondtam. Mégis úgy
érzem, helyén valóak ezek a sza-
vak. Õriznünk kell hagyományain-
kat, mert ez a büszke nemzet leg-
jellemzõbb tulajdonsága. Ebbõl
származik a nemzeti önazonosság-
tudat.

Ezért fontos pedagógusaink
megbecsülése, mert õk értékközve-
títõk. Itt és ma nem csak azt a négy
pedagógust ünnepeljük, akiket ki-
tüntettek kollégáik, hanem az
egész tanári társadalmat. Azt a ré-
teget, amely „bú s kétség” között
is elhivatottan vezeti a rábízotta-
kat. Isten éltesse Önöket!” 

SALAMON TAMÁS

KOB-ELNÖK
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Az óvodák rotációs rendszerben jelölnek, jövõre 
az 1. sz. Óvoda óvodapedagógusai közül kerül ki a díjazott.
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Magyar Kultúra Napja - díjazottak
Az Év Pedagógusa Díj 
Kastély 
Központi Óvoda:

1. Guóth Emilné
2. Selmeczi Györgyné
3. Kasza Valéria

Huzella Tivadar
Általános Iskola:

1. Dr. Bajnóczy Barnáné
2. Detréné Köõ Mária
3. Romsics Ignácné és Pappné Szél Éva

Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény:

1. Dajkáné Tóth Ágnes
2. Dánielné Smigroczki Julianna
3. Király Krisztina

A Mûvészetért  és  Kultúráért Díj 

Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény:

1. Kovács Gabriella
2. Nyikes Róbert
3. Szirbek Szilvia

- A januári lapszámban a Markó
József polgármester által leírtak
elé ez az alcím került: Önként vál-
lalt bölcsõde és tüdõszûrés hely-
ben. Ezt a megfogalmazást néhá-
nyan nem értették. Alpolgármester
úr, kérem, magyarázza el olvasó-
inknak, mirõl is van szó!

- Polgármester úr kérésére a Tö-
rökbálinti Központi Tüdõszûrõ Ál-
lomáshoz fordultam, ahonnan ed-
dig térítés ellenében kijöttek hoz-
zánk és helyben elvégezték a la-
kosság szûrését. Legnagyobb
meglepetésemre közölték, hogy
megszûnt ez a lehetõség – már fi-
zetségért sem jönnek helybe…
Nagy gondot jelentet számunkra
az, hogy a Gödi kihelyezett szol-
gáltatást is egyre kevesebben vet-
ték igénybe, mióta megszûnt an-
nak kötelezõ jellege.

Dunakeszin áll rendelkezésre
ingyenes tüdõszûrés, szeretnénk
azonban azt továbbra is biztosítani
itt, Gödön. Megnézzük, magánvál-
lalkozások – modernebb gépekkel
– vállalnak-e kiszállást. Ha pozitív
választ kapunk, felmérjük a lehetõ-
ségét, hogyan lehet mégis helyben
biztosítani a szûrést a lakosság szá-
mára.

- Azt hiszem, ez így mindenki
számára nagyon kedvezõ lenne.
De mi a helyzet a bölcsõde-ügy-
gyel?

- A helyi bölcsõde fenntartása az
önkormányzat számára eddig nem
volt kötelezõ, legújabban azonban
elõírják számunkra – de csak egy
ilyen intézményt. A dilemmánk
abból adódik, hogy az Oázis lakó-
telepen hamarosan felépül a 60 fé-
rõhelyes, új bölcsõde. Kell-e két
helyen is ilyen szolgáltatást bizto-
sítania a nehéz anyagi helyzetben
levõ önkormányzatnak? Az eddigi
fenntartása az állami támogatás
mellett évi 40 milliójába került a
városnak, cca. évi 3500 forintjába
minden gödi lakosnak. Az új intéz-
mény beindulásával ez az összeg
majdnem a duplájára nõ. 

Szerencsére a gyermekek létszá-

ma nálunk a Magyarországi átlag-
hoz képest igen magas. Nagyon
nagy az igény arra, hogy akár csak
félnapos ellátást kaphassanak a
gyerekek, s az édesanyák legalább
részmunkaidõben dolgozhassanak.

Ehhez kevés lenne az egyetlen
bölcsõde! Egyébként is távol lesz

az új épület a település más
részeitõl. Akinek nincs autója,
annak gondot jelentene gyermeke
oda-vissza utaztatása. A vasúti-és
buszvonaltól is kiesik, és egy
„iskolabusz” sem oldja meg a
helyzetet. Az idõveszteség a csalá-
dok éltmódját is befolyásolná.- Mi
a megoldás? Kényszerûségbõl el
kell adni a régi épületet?

Az önkormányzat nem kívánja
eladni a régi bölcsõdét, azonban a
kettõ fenntartásához nincs elegen-
dõ anyagi forrása! Megoldásokon
gondolkodunk. Napi- vagy óradí-
jas formában, szolgáltatásként, üz-
leti alapon – a magánóvodák min-
tájára – szívesen megnyitnánk a le-
hetõséget egy jól mûködõ forma
elõtt. Rendelkezésre bocsátanánk
az épületet vagy annak egy részét
például annak érdekében, hogy
vállalkozás formájában biztosítsa
valaki a kora reggeltõl késõ estig
tartó egész napos, vagy a csak né-
hány órás ellátást, az esetenkénti
befogadást, esetleg a hét végén is
mûködtetett intézményt. Térítés el-
lenében ún.  „játszócsoportokat”
szerveznének, ahol lehet a gondo-
zónõ vagy óvónõ az intézmény

szakképzett alkalmazottja. Az
anyukák gyermekeikkel visszaté-
rõen bejárnának játszani, elfoglalt-
ságuk idejére ott is hagyják gyer-
meküket a felszerelt, étkezést is
biztosító csoportokban.

Az sem kizárt, hogy akár mind-
két épületben nyújtsunk alapszol-
gáltatást és mellette piaci jellegû
szolgáltatást is. Sok bölcsõdében,
óvodában mûködik hasonló. Meg-
oldható lenne a felmenõ rendszer
bölcsõdéstõl a maximum 5 éves
óvodás korig. (Iskolakezdés elõtt
egy évvel kötelezõ az óvoda a kö-
zösséghez szoktatás érdekében.)

Megemlítem: a nagy gyermek-
létszám elhelyezésében további se-
gítséget jelent majd, hogy várható-
an õsztõl új helyen – nagyobb be-
fogadóképesség mellett, 40 gyer-
mek ellátására alkalmas - új épü-
letben, a Göd, Õsz utca 1-ben, a
Nemeskéri-kúria szomszédságá-
ban, szép parkos környezetben in-
dítja a következõ szezont a
Waldorf óvoda.

- Hogyan kívánnak partnereket
keresni a szolgáltatás ellátásához,
illetve hogyan tudják megállapíta-
ni, lenne-e elegendõ jelentkezõ a
„fizetõs ellátásra”?

Alakosság segítségét szeretném
kérni elsõsorban az információk
hozzánk juttatása érdekében. Ké-
rem, hogy jelezzék, ha igényük
lenne bármilyen alternatív (a szo-
kásostól eltérõ) ellátásra! Várjuk
ugyanakkor mindazokat, akik
szakképzettséggel rendelkeznek
és szívesen vennének rész, szer-
veznék, vagy vállalnák fel teljes
egészében a mûködtetését egy
szolgáltató bölcsõdei-óvodai cso-
portnak. Keressék meg személye-
sen vagy telefonon a Rákóczi út
142. szám alatt mûködõ bölcsõ-
dénket, ahol Joóné Zsuzsa asz-
szony, bölcsõdevezetõ szívesen át-
beszéli mindenkivel a kívánt lehe-
tõséget. Telefonszáma: 06-27-
345-100.

KÁSA ÉVA

Egy bölcsõde kötelezõ
A másikért is kár lenne…
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Markó József köszöntõje után fontos
tényként említette az elmúlt hetekben
megtörtént számlakezelõ-bankváltást és
az áthidaló-hitel felvételét, mely a város
megítélését javította ugyan, de nem je-
lenti azt, hogy a hiányok megszûntek.
Bejelentette továbbá: - a Jobboldali Ösz-
szefogás Frakció tagjai közt a feladatok
átcsoportosítása folyik, ezért a frakció-
vezetõi posztot Detre László tölti be.

Atervezett napirendek közül egy ala-
pítványi támogatási kérelmet – más ha-
sonlókkal való együtt-tárgyalás érdeké-
ben – a késõbbiekre halasztani, valamint
az azonos tárgykört érintõ 7. és 11. napi-
rendeket, mint önálló képviselõi indítvá-
nyokat egymás után tárgyalni fogadta el
a testület. A„2006. évi útépítések értéke-
lése” és a „Beszámoló a temetõtábláról
és egyéb beruházásokról” napirendeket
a következõ testületi ülésen tárgyalják.

Mogyoród lenne a negyedik?
Markó József polgármester elõter-

jesztésében tárgyalták Mogyoród kérel-
mét, a Dunakeszi-Fót-Göd Kistérséghez
csatlakozásának szándékát. Általános
vélemény volt, hogy Mogyoród nem
tárta a gödi testület elé kellõképpen azo-
kat a körülményeket, hogy hogyan érin-
ti Gödöt az esetleges változás. Két társ-
településünk megszavazta a befogadást,
de a továbbiakban õk is tisztázni akar-
ják, hogy mûködne a kibõvített Kistér-
ségi Társulási Tanács és annak munka-
szervezete. Hosszas vita, újabb-és újabb
érvek felsorakoztatása után Markó Jó-
zsef polgármester beterjesztette azt a kö-
zös véleményt  tükrözõ javaslatot, hogy
fogadják el a Kistérségi Társulás 2006.
évi munkájáról a beszámolót, ne zárkóz-
zon el a testület Mogyoród kérésétõl, de
további információk birtokában és az
SZMSZ módosítása után, a február 14-i
ülésen döntsenek. Ahatározati javaslatot
16 igen szavazattal fogadták el.

Módosítani szükséges a TSZT-t

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész a Te-
lepülésszerkezeti Terv (TSZT) módosí-
tásának szükségességét jelentette be, s a
testület az általa egyenként ismertetett
körülményekrõl egyenként szavazott az
50/2006. sz. határozati javaslattól az 56/
2006. sz. határozati javaslatig, melyek-
bõl csak a lakosság nagyobb részét érin-
tõket említem. 

A változtatást indokolja, hogy: az
agglomerációs tervekhez 3 évente frissí-
teni kell a települési terveket, s ez ügy-
ben 2004-tól nem volt egyeztetõ tárgya-
lássorozat; a településközponti vegyes
besorolás törvényi feltételeinek nem fe-
lel meg néhány, ilyen kategóriába beso-
rolt terület; a betervezett mezõgazdasági
területet jogszabály szerint továbbra is
szántóföldként kell szerepeltetni; olyan
bányaterületek jöttek létre, amelyeket az
új funkció szerint kell besorolni; a Kék
Duna Üdülõ területen átmegy a Duna
árvízvédõ töltése, azt kötelezõ feltüntet-
ni a TSZT-ben.

AGöd-Újtelep és a város közti kerék-
párút a jelenlegi javaslat szerint az Ár-
pád utcában jönne el a vasútig, aminek a
végénél ott az aluljáró. Annak lépcsõin

kellene kicsit módosítani – az iskolások
számára. A turisták tovább haladhatná-
nak a kékperjés láprétig, melynek tövé-
ben – a Duna-Ipoly Nemzeti Park hoz-
zájárulása esetén – kerekezhetnének to-
vább. Közös bejárás után születik errõl
döntés.

Horváth Viktor Gergõ az alsógödiek
és a 2-es 3-as körzet lakói számára szük-
séges kerékpárutat hiányolta. Különö-
sen a Pesti úton való átkelés veszélyes a
gyerekeiket óvodába, iskolába kísérõk-
nek, vagy maguknak a gyerekeknek.
Pinczehelyi Tamás a kerékpárút nyom-
vonalának egyeztetetéséhez több vázlat
elkészítését javasolta a választási lehetõ-
ség érdekében. Javaslata a napirend el-
halasztása a rajzok tanulmányozása

utánra – javaslatával a képviselõk egyet-
értettek, a témára visszatérnek, miután
az érintett képviselõk közösen alakítják
ki az elfogadható nyomvonalat.

Rábai Zita önálló képviselõi indítvá-
nyának elfogadásával, a nagycsaládosok
építményadó-kedvezménye érdekében,
a nappali tagozaton tanuló, 25 év alatti
fiatal beszámítható a család létszámába.

Szabó Csaba önálló képviselõi indít-
ványa értelmében a csak haszonélvezeti
joggal bíró 70 éven felüliek csak a kive-
tett adó 50%-át fizetik majd adóként.
(Errõl részletesebben olvashatnak a
Szociális Bizottság nyílt ülésérõl szóló
cikkben. Szerk.) Atestület egyszerre sza-
vazott a két képviselõi beterjesztésrõl, s
17 igennel egyhangúlag elfogadta azo-
kat. 

Javaslat történt telek-átalakítási tila-
lom elrendelésére. Javasolják a képvise-
lõk a nyeles telkek kialakításának korlá-
tozását, valamint a kialakítandó legki-
sebb telekméret behatárolását. Miután a
változtatási tilalmak eddig is beváltották
a hozzájuk fûzött reményt, a szavazás 15
igennel és 2 tartózkodással a korlátozás
és szabályozás mellett döntött. 

A Duna-parton történt jogosulatlan
területfoglalás ügyében azonnali érdek
(egy február 15-ei határidõ) kívánta a
döntést. A Dunakeszi Földhivatalnál a
vitatott területet a Duna részeként szere-

pel, így az elkerített területet meg lehet-
ne õrizni a város részére. Bár volt az 11
igen (3 nem, 3 tartózkodás) szavazat a
visszavételre, mégsem egyértelmû a
helyzetet, mert a földhivatal vitat bizo-
nyos régi, egyértelmûen létezett állapo-
tot is, pl. a parti sétány mint közterület
egykori létezését.

Ki támogassa 
a mûvészetoktatást?

A mûvészetoktatásban változik az ál-
lami támogatási rend. Amelyik iskola
nem kapja meg a 100%-os támogatott-
ságra a jogosultságot, csak 50%-ot kap
az államtól, ismertette Salamon Tamás
KOB-elnök. Dr. Pintér György PEB-

elnök elmondta, hogy az 50 milliós költ-
ségvetésben, az intézmény 5 milliós sa-
ját bevétel mellett, a város 20 millió fo-
rinttal járul a mûvészetoktatáshoz. Ates-
tület egyhangúlag támogatta a Németh
László iskolának mûvészeti tagozata ál-
tal a szakminisztérium felé benyújtandó,
minõsítést kérõ pályázatát.

Ugyanígy, egyöntetûen álltak az
Alapellátási Központ pályázat-benyújtá-
sa mellé, elfogadták a belsõellenõri
munkaterv módosítását.

A város adóerõképessége nagyobb,
mint a Samsung-nak nyújtott adómen-
tesség alatt befolyó tényleges adóbevé-
tel. Ezt jogszabály értelmében az adóha-
tóság bünteti, az elvárható bevétel sze-
rint szabja ki az adót. Az elõzõ évek
költségvetéseibe ezek az összegek nem
voltak bekalkulálva, s a be nem fizetett
adóra kamatok is rakódtak. Sajnos nem
látszik megoldhatónak, hogy Göd a fize-
tési kötelezettség alól mentesüljön.
Hogy ne görgessük magunk elõtt a duz-
zadó adósságot, a testület 13 igen szava-
zattal, 3 tartózkodás mellett az összeg
APEH felé való február 1-i megfizetésé-
rõl döntött.

A sportpályákra vonatkozóan 2006-
ban az elõzõ testület csak a Gödi Labda-
rúgó Club-bal kötött szerzõdést. Arra
lenne szükség, hogy a szerzõdésnek a
Gödi Sportegyesület is részese legyen: a

két egyesület állapodjon meg, s jöjjön
létre a háromoldalú szerzõdés köztük és
az önkormányzat között. Ennek érdeké-
ben a határozatot az eredeti szerzõdés
felbontásáról 

14 igen, 2 nem szavazattal elfogadták
a képviselõk.

Közbeszerzési eljárásban a Gödi
Körkép

A Gödi Körképpel kapcsolatban a
testület többségének más elvárásai van-
nak, mint a jelenlegi lap. Markó József
polgármester szeretné, hogy ezt a minõ-
séget olcsóbban is meg lehessen oldani.
– 10 m Ft helyett 8 m Ft-ot állítottunk be
az idei költségvetésbe – mondta a kiadói
oldalról. – A fõszerkesztõi oldalt egy
KOB-munkacsoport kezdte vizsgálni. A
JÖSZ-frakció véleménye, hogy a meg-
lévõ szerzõdéseket meg kell szüntetni,
hogy egy újonnan kiírásra kerülõ közbe-
szerzési pályázat eredményeként az ön-
kormányzat és a város polgárainak lap-
jának „elõállítását” a legkedvezõbb
agyagi kondíciókat felmutató pályázóra
bízhassa a testület. – Mindenféle segítsé-
get szívesen fogadunk – hívta fel társait
és szólt a nyilvánossághoz a polgármes-
ter.

Salamon Tamás elmondta, hogy a
KOB késõbb ül össze, amihez készültek
az elõzetes vélemények. Mikesy
György a helyzet ellentmondásosságára
tekintettel javasolta, vegyék le a napi-
rendrõl a témát, hogy a munkacsoport
széleskörûen megtárgyalhassa azt. Hor-
váth Viktor Gergõ a minõség-ellenõr-
zést, költségcsökkentést megérti, de: –
Egy ilyen munkacsoport értékelése nem
tekinthetõ a bizottság véleményének. Itt
a város érdekeit kellene figyelembe ven-
ni! – mondta. 

Markó József válaszában kifejtette,
hogy akit többen támogatnak, az fog
nyerni, frakciója is tudja, mi a város ér-
deke, azt képviselik.  – Nincs kizárva
senki a pályázatból. 

Rábai Zita úgy foglalt állást: – Sze-
mélyi kérdésrõl van szó és méltatlan ki-
jelentések hangzottak el… Lenkei
György ügyrendi javaslattal a téma elna-
polását kezdeményezte, melyet a még
jelenlévõ képviselõk 5 igennel, 6 nem-
mel, 1 tartózkodás mellett elutasítottak.
Így Markó József az eredeti beterjesztést
szavaztatta meg, mely szerint háromha-
vi felmondással felbontja a testület a Gö-
di Körkép felelõs kiadójával, Vetési Im-
rével, és fõszerkesztõjével, Kiss-Kása
Évával 2004-ben kötött szerzõdéseket.
Ezt 9 igen szavazattal támogatták a tes-
tületi tagok, ketten szavaztak nemmel.
Eredményeként február 15-ig elkészül a
közbeszerzési pályázati kiírás a Gödi
Körkép írására, elõállítására. 

A testület az Egyebekben 11 igennel
lóversenyfogadó iroda létrehozását en-
gedélyezte Gödön.

LEJEGYEZTE, FOTÓ: 
KISS-KÁSA ÉVA

(JEGYZÕKÖNYV

NEM ÁLLT RENDELKEZÉSRE)

Tempós testületi ülések
Sok napirend - estébe nyúló délutáni tanácskozások

A képviselõk a testületi ülés után a közmeghallgatáson folytatták a munkát
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Az október 1-jén megválasztott önkor-
mányzati képviselõ-testület január 31-én
tartotta az elsõ közmeghallgatást. Aváros-
atyák a kora délután kezdõdött testületi
ülésrõl vonultak át a zsúfolásig megtelt Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házba, ahol
Markó József polgármester köszöntötte a
megjelent érdeklõdõket. A polgármester
megnyitó szavai után bemutatta a képvi-
selõ-testület tagjait, a város két alpolgár-
mesterét a hallgatóságnak.

Markó József a város általános helyze-
térõl adott tájékoztatója kezdetén elmond-
ta, hogy sok kifizetetlen számlát „örökölt”
az önkormányzat, melyet az elõzõ négy
esztendõ kommunikációja nem hozott
felszínre. Az októberi választáson gyõztes
jobboldali összefogás a hatékony, hiteles
tájékoztatást tûzte zászlajára. Meggyõzõ-
désünk, hogy nyíltan, õszintén kell szól-
nunk az önkormányzat pénzügyi nehéz-
ségeirõl is - hangsúlyozta a polgármester,
aki bejelentette, hogy a képviselõ-testület
döntése alapján a CIB Bank Rt. lett az ön-
kormányzat számlavezetõ pénzintézete. A
CIB Bank által biztosított magasabb fo-
lyószámla-hitelkeret lehetõvé teszi, hogy
az idei kötelezettségeit idõben teljesíthes-
se az önkormányzat. De ez még nem je-
lenti azt, hogy az idei költségvetésben
nem lesz hiány. 

500 milliós hiányt kell kigazdálkodni

- Sajnos az elmúlt idõszakban a sajtó
azt sugallta, hogy minden rendben van. A
valóság az, hogy az egyensúly helyreállí-
tása érdekében már idén 160-170 millió
forinttal kényszerülünk több forrást elvon-
ni a lakosságtól. A város mûködtetésében
önmérsékletet kell tanúsítanunk, hiszen
mintegy 500 millió forintot kell „lefarag-
nunk” – fejtegette az átmeneti megszorítá-
sok okait. Aváros fejlõdését jelentõs mér-
tékben meghatározza a helyi adóbevéte-
lek aránya. Gödöt – várhatóan már 2008-
tól - a Samsung ISD-tõl származó adóbe-
vételek állíthatják fejlõdési pályára. 

A fejlesztési, beruházási kérdésekrõl
szólva a tavalyi útépítést „kam-
pányízûnek” nevezte. „Ennél olcsóbban
már nem lehet utat építeni, ami megmu-
tatkozik a lakosság részérõl is kifogásolt
hibákban, minõségi hiányosságokban” –
fogalmazott Markó József polgármester,
aki külön hangsúllyal beszélt a képviselõ-
testület szakmai eltökéltségérõl, az átme-
neti nehézségek megoldása érdekében
végzett tevékenységérõl. – Tesszük a dol-
gunkat! – mondta. 

A polgármesteri tájékoztatóban el-
hangzottakra elsõként Dr. Mödlingerné
Kovács Éva reagált, aki kijelentette: Õ
nem siklana el az elmúlt 4 év pénzügyi
helyzete fölött! - Sajnálnom kellene önö-
ket, ha nem tudtak volna a nehézségekrõl
– hangzottak szavai. Markó József vála-
szában felvázolta az önkormányzatra há-
ruló kötelezõ állami feladatokat, melyek
megoldásához szükséges forrásokat vi-
szont csak részben biztosítja a központi

költségvetés. „Aválasztások elõtt minden
fórumon azt hallottuk: Dübörög a gazda-
ság! S mi a valóság? Az önkormányzat sa-
ját bevételeibõl vagy hitelekbõl finanszí-
roz számos állami feladatot” – világított rá
az elmaradó állami támogatások hiányá-
ból keletkezõ városi nehézségekre. 

A képviselõk közül elsõként Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ kért szót, aki emlékez-
tette a jelenlévõket, hogy a döntéseket, a
város költségvetését a képviselõ-testület
fogadja el. - Mi, Városvédõk az utóbbi 3
költségvetést nem szavaztuk meg, mert
számunkra az elvetés is felelõsséget jelent.
Az elvetéssel szerettük volna elérni, hogy

új, jobban kimunkált, a realitásokra épülõ
elõterjesztésrõl tárgyalhassunk. De hiába-
való volt minden igyekezetünk – utalt a
korábbi idõszakra. A polgármester vála-
szában viszont azt érzékeltette, hogy a
jobboldali összefogásra tett kísérletek bi-
zonyultak eredménytelennek. Noha rend-
szeresen kértek likviditási adatokat, de a
várost irányító szocialistákkal szemben
nem tudták létrehozni a jobboldali egysé-
get. – De most itt a lehetõség, három és fél
évünk van rá, mindannyian bizonyítha-
tunk! – tekintett elõre. 

Lakossági vélemények-javaslatok

Antalné Ágoston Katalin örömét fejez-
te ki, hogy a Gödi Körképben nyilvános-
ságra hozták a város pénzügyi helyzetét.
Kifogásolta a franciaországi testvérvárosi
utazásokat, az õrzõ-védõszolgálat fenntar-
tását a Városházán. Nehezményezte,
hogy az okmányirodához nem vezet jár-
da, gyalogosan, tolókocsival nem lehet
megközelíteni. Megnézték-e mibõl jött
össze az a sok számla, amirõl a polgár-
mester úr beszélt? – kérdezte. A számlák
kifizetése jogszerû volt, amit vitatunk - a
német cég strandtervezési számláját – ud-
varias levél kíséretében visszaküldtük. Az
õrzõ-védõ cég korrekt áron dolgozik,
munkájára szükség van, de lehetséges,
hogy a hivatalt csak éjszaka védi a jövõ-
ben. Az okmányirodánál a járdát hamaro-
san megépítjük. Az észrevétel jogos! –
mondta egyettértõleg Markó József. 

A szocialistákat Kun Béla szellemi
örököseinek nevezõ Gál Imre szerint a bí-

rálat mellett azt is el kell ismerni, hogy a
rendszerváltás óta az elmúlt négy eszten-
dõben fejlõdött a legtöbbet Göd. De mi-
lyen áron? A legjelentõsebb fejlesztésnek
a csatorna-hálózat építését nevezte, amely
azonban igen sokba került a lakosságnak.
Az új sportcsarnok építését pedig perek és
vizsgálatok tarkították. Jelentõsnek mond-
ható az útépítés is, de érdemes körül néz-
ni a szomszédos Szõdön, ahol minden ut-
ca aszfaltozott. S mennyivel olcsóbban
készültek! – mondta. Nyilvános választ
vár arra a kérdésre: - Hogyan írhattak alá
olyan szerzõdést a Matáv-val, amely köte-
lezi a várost -, ha egy bizonyos bekötési

számot nem érnek el -, akkor 30 millió fo-
rintot fizet a kábelszolgáltatónak. A pol-
gármester válaszában elmondta, hogy a
képviselõ-testületnek ilyen döntése nem
volt, s ilyen tartalmú szerzõdés megköté-
sére nem hatalmazta fel az aláírót. A
Tkábel követelését eladta egy másik
cégnek… a perek folynak. Még senkinek
nem fizettünk – jelentette ki Markó Jó-
zsef. Szegedi Sándor alpolgármester ki-
egészítésként elmondta: A sportcsarnok
építésének költségeibõl az állam „csak” a
kamat 50 százalékát adta támogatásként.
Szõdön mindössze 9 kilométer az utak
hossza, míg Gödön 130 kilométer. 

Bakos László a mozgáskorlátozottak
érdekében mondta el gyakorlati észrevéte-
leit, kéréseit, melyeket írásban is átadott.
Lenkei György, a Népjóléti Bizottság elnö-
ke arról beszélt, hogy a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is megtesz mindent az ön-
kormányzat, hogy a legrászorultabbakon
segítsenek. Mikesy György önkormányza-
ti képviselõ elmondta, hogy fogyatékkal
élõként nem kerülhetett be a szociális bi-
zottságba, ezért a Városvédõkkel együtt
külsõs tagként segíti sorstársait. – Az ösz-
szefogás jelentõségét elsõként a polgár-
mester úr hangsúlyozta – mondta -, ám ép-
pen az ellenkezõjét, a demokratikus játék-
szabályok be nem tartását tapasztalhattuk a
Gödi Körkép készítõinek felmentésénél. 

Dr. Horváth Viktor Gergõ szorgalmaz-
ta, hogy a lakosság által befizetett plusz
forrásokat az útépítésbe forgassa vissza,
ne a költségvetést egészítse ki vele az ön-
kormányzat.  

Dr. Pintér György, a Pénzügyi Bizott-

ság elnöke arról tájékoztatta a hallgatósá-
got, hogy az útépítésnek „csak” a kamat-
terhe 250 millió forint lenne, ezért javasol-
ták az egyösszegû befizetést, mellyel a la-
kosság és a város terheit igyekeznek eny-
híteni. Szólt arról is, hogy 220 millió fo-
lyik be iparûzési adóból, ám az állami tá-
mogatások elmaradása miatt 200 millió-
val járulnak hozzá a két általános iskola
zavartalan mûködtetéséhez.    

Az útépítési kedvezmények csökkentik 
a lakosság és az önkormányzat terheit

Pinczehelyi Tamás önkormányzati
képviselõ több felszólaló kritikai meg-
jegyzésére utalva kijelentette: ”Most a
legkönnyebb tüzet kiáltani!” Soha nem
hallgattuk el a nehézségeket. Asokat vita-
tott 2 milliárd forintot itt van a városban;
útban, óvodában, sportcsarnokban, csator-
nában, a város mûködtetésében. Gödnek
2 milliárd a hitelállománya, nem pedig a
hiánya. A leghatározottabban visszautasí-
tom ennek az ellenkezõjét – mondta a volt
alpolgármester, aki hozzátette: - Az utolsó
forintig el tudunk számolni, ha valaki tör-
vénytelenségrõl tud, álljon elõ, de ne sej-
tessen. A jogos felelõsségre vonást én is
támogatom – jelentette ki Pinczehelyi Ta-
más. 

A felszólalók közül többen kritikai
hangon szóltak a közterek, parkok állapo-
táról, hiányolták a lakosság felelõsségét.
Szorgalmazták az erdõk, parkok, játszóte-
rek rongálóinak megbüntetését, rámutat-
tak az utcák kátyúzásának minõségére, a
felsõgödi vasútállomás melletti gyalogos
közlekedés és parkolás nehézségeire, ve-
szélyeire. Nagy Gábor is a lakosság fele-
lõsségét kérte számon, szorgalmazta a ci-
vil szervezetekkel való együttmûködést a
város köztereinek, parkjainak megóvása
érdekében. 

Markó József bejelentette, hogy a kép-
viselõ-testület a leghatározottabban tilta-
kozik a 2/Aút fizetõssé tétele ellen, mely-
nek következményeként a Dunakanyar
átmenõ forgalma Gödre zúdulna. Itt
mondta el Nógrádi Gergely önkormány-
zati – liberális – képviselõ, hogy elsõként
írt levelet Kóka János miniszternek, aki
válaszában cáfolta a sajtóban felröppent
hírt. 

A polgármester elmondta, hogy to-
vábbra is biztosítják a Göd Kártya nyújtot-
ta kedvezményeket - még ha csökkenõ
mértékben is -, a nyugdíjasok 200 Ft-ért
látogathatják a termálfürdõt, melyet a jö-
võben is a város kíván üzemeltetni.  

Markó József zárszóként aláhúzta a
szellemi források koncentrálásának jelen-
tõségét, az önkormányzat pályázati mun-
kájának erõsítését, a felelõsséggel végzett
alkotó munka fontosságát. – Ez az össze-
fogás segíthet bennünket abban, hogy a
város a lehetõ legkisebb sérüléssel jusson
túl az átmeneti nehézségeken – mondta a
lakosság és az önkormányzat összefogá-
sát szorgalmazva.

VETÉSI IMRE

Közmeghallgatás sok felszólalással
Markó József: Közös összefogással enyhíthetjük az átmeneti nehézségeket

Az érdeklõdõk a polgármesteri tájékoztatót hallgatják
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- Egy település fejlesztéséhez
anyagi fedezet – azaz pénz – kell.
Tudvalevõ, hogy Göd most nem
dúskál anyagi javakban. Honnan
számíthat pénzügyi forrásra a bi-
zottság?

- Göd Képviselõ-testülete és a
Polgármesteri Hivatal tevékeny-
ségét behatárolja az anyagi fede-
zet hiánya, ugyanakkor a pályáza-
ti aktivitásban is lemaradásunk

van. Jelentõs pénzügyi forrásoktól
estünk el a hanyag pályázatfigye-
lés és a rosszul elõkészített pro-
jekt-tervek miatt. Pedig települé-
sünk fejlõdésének hosszú évek
óta alapja lehetne a fejlesztési
pénzeket elnyerni szándékozó,
szakszerû pályázatok benyújtása.
Így a nagy mérvû eladósodást
megelõzhettük volna. Az új testü-
let meghirdette a pályázatfigye-
lést, hamarosan döntés születik,
mely cég nyeri el a megbízást.
Ugyanakkor a hivatal dolgozói is
feladatul kapták ugyanezt. Rábai
Zita képviselõ asszony, mint szak-
mailag ebben jártas személy, ko-
ordinálja ezt az elõkészítõ tevé-
kenységet. Remélem, így több pá-
lyázati pénzt sikerül elnyernünk.

A képviselõ-testület elsõdleges
célja a hiány ledolgozása, az eb-
bõl keletkezett nehézségek leküz-
dése. Ha az elfogadásra váró költ-
ségvetést sikerül megvalósítani,
akkor a bizottság is jobb kondíci-
ókkal dolgozhat majd tovább.

- Véleménye szerint melyek a
legsürgõsebben megoldásra váró
beruházási feladatok?

-Elavult, kicsi a mûvelõdési
házunk, és ki kellene aknáznunk
a gyógyvíz nyújtotta lehetõsége-
ket is! Egy komoly tanuszodára is
szükségünk lenne, megvalósítása
során kultúrált formában bõvít-

hetnénk a fürdõt. A gyógyvízzel a
megfelelõ szakirányú szolgálta-
táshoz is keresni lehet beruházó-
kat – ezt a bizottság feladatának
is tekinti annak érdekében, hogy
a lakosság minél szélesebb kör-
ben, minél nagyobb skáláját tudja
kihasználni a víz nyújtotta lehetõ-
ségeknek. A reméltnél szeré-
nyebb keretek között, kisebb
mértékû beruházással számolunk.

Olyan megoldást szeretnénk,
amely a gödiek számára is megfi-
zethetõ szolgáltatásokat jelent
majd..

- Régi vágya, hogy egy szépen
rendbetett folyóparton sétálhas-
son. Felvállalja ezt a célt mostani
megbízatásában?

- Természetesen. A Duna-part
egész gödi szakaszának teljes re-
habilitációját szeretnénk megva-
lósítani. Élõ vízzel, vízparttal, tu-
rizmussal összefüggõ kiírások se-
gítségével, akár a vízügyi hatósá-
gok, a környezetvédelmi minisz-
térium, a Kormány, akár EU-s pá-
lyázatok elnyerése által! Terveink
között szerepel a Kis-Duna med-
rének mélyítése. Itt a Környezet-
védelmi Bizottsággal közösen
kell fellépnünk a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkkal való pályázati
együttmûködés érdekében.
Ugyanakkor bevonhatók a civi-
lek, a piarista iskola, a GSE ka-
jak-kenusai, a Horgászegyesület,
a Mûszaki Egyetem mérõállomá-
sa. Több helyen támfalépítés
szükséges, szeretnénk az egykori
sétányt ismét végig kiépíteni, a
kiság medrét élõ vízzé tenni, a
Kis-szigetet a nemzeti parkkal
közösen rendbe tenni. A felsõgö-
di támfal és a bástyák is javításra
szorulnak. A testület felvette a
kapcsolatot a vízügyi hatóságok-

kal, árvízi szempontból is: az ár-
vízvédelmi gát javításra szorul.
Helyenként támfalak, bástyák,
kõszórással ellátott vízvédelmi
gátak váltogatják egymást.
Ugyanakkor kellõ szigorral szük-
séges szabályozni a partra behaj-
tást és az ott parkírozást is. Fel
kell lépnünk a korlátozó intézke-
déseket önkényesen áthágókkal
szemben!

- Gödrõl az átutazókban kaoti-
kus kép alakul ki. Magunk is érez-
zük a hosszú éveken át tartó
elhanyagolás „eredményét”! 

- Van benne igazság. A rendkí-
vül elhanyagolt állapotú 2-es út
ügyét is napirendre tûzte a bizott-
ság. Elsõdleges cél a kiöregedett,
tönkretett fákat Gödön õshonos
fákkal pótolni. A 2-es melletti
vízelvezetést rendbe kell tenni. A
kezelõt, a PEMÁG-ot felkérjük,
hogy a gödrös és igen balesetve-
szélyes útpadkát tegye rendbe.
Szabályozni kell a reklámtáblák
elhelyezési módját. Közlekedési
lámpák felállítását kezdeményez-
zük (átkelõnként cca. 4 m Ft köz-
világítással, zebrával, lámpával,
esetleg közlekedõ korláttal).
Mindezt a mai szabályok szerint
akadály-mentesítéssel együtt kell
megvalósítani.

Szeretnénk a MÁV-val is fel-
venni a kapcsolatot az elhanya-
golt állomások ügyében. Ebben
kértünk tanácsot Árva Kálmán-
tól, aki volt MÁV-dolgozóként
tanácsadói szinten támogatja
munkánkat. Véleményét kértük
már a felsõgödi vasúti átjáró gya-
logos közlekedésének biztonsá-
gos kialakítása érdekében is.

Az új utak átadás-átvétele so-
rán, és a garanciális javításokkal
összefüggõen támogatjuk a fel-

adattal megbízott Szegedi Sándor
alpolgármestert.

Pályázatot nyújtottunk be egy
kerékpárútra, ami Göd-Újtelepet
a várossal köti majd össze, és a
Duna-parti kerékpárúba csatla-
kozna, ahonnan hamarosan elér-
hetjük Budapestet, s a másik
irányban elkerekezhetünk Pozso-
nyig is Duna-kanyarban már
megépült, új szakaszt érintve. 

Reméljük, hogy a négy év alatt
– magántõke bevonásával – a
Kossuth tér környéki városköz-
pont megvalósítása is elkezdõdik.
A széleskörû lakossági együttmû-
ködés számunkra a közös döntést
is jelenti: a terveket véleményez-
tetjük majd a lakossággal. 

- A város fejlesztéséhez telepü-
lésszerkezeti és szabályozási terv
szükséges, melyek évek óta kidol-
gozás alatt állnak. Mi vérható ve-
lük kapcsolatban?

- A Település-szabályozási
Terv átdolgozás alatt áll, a fõépí-
tész javaslatai alapján elõterjesz-
tettük javaslatainkat és a javított,
kész koncepciót a bizottság hóna-
pokon belül átadja a testületnek
megvitatásra, elfogadásra ajánl-
va. A szabályozási terv kidolgo-
zása annak függvényében, azzal
megegyezõ követelményeket ál-

lítva a következõ lépés lesz. A
HÉSZ (helyi építési szabályzat)
pedig a HSZT (helyi szabályozá-
si terv) mellékleteként kerül majd
kidolgozásra.

- Képviselõ úr, az elmondottak
alapján úgy gondolom, bõven
lesz munkájuk Göd sápadt arcá-
nak pirospozsgássá tételében…
Sok sikert kívánok hozzá a saját –
önzõnek nem gondolt –  érdekem-
ben is! 

KÁSA ÉVA

„Sok pályázati kiírásra számítunk” 
Duna-part rahabilitációt tervez a Városfejlesztési Bizottság

Kovacsik Tamás, a VfB-enöke évtizedek óta foglalkozik városunk környezeti gondjaival. Göd szépítésére nem csak képviselõként, s a
munka szervezésekor gondol, hanem rendszeresen tevõlegesen is részt vesz pl. a Duna-part takarításában. Most az általa vezetett
bizottság munkájáról, annak koncepciójáról kérdeztük.

Markó József polgármester, Rábai Zita és Lenkei György VfB-tag, 
dr. Szinay József jegyzõ, Szegedi Sándor alpolgármester, Kovacsik Tamás elnök,

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész, Forró Gábor, Nagy Károly 
és Dr. Mödlingerné Kovács Éva VfB-tag

Vitás jogi helyzetben is állást kell foglalni a bizottságnak...
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A Gödi Vállalkozók Egyesülete
és a Göd Fejlesztéséért és Közbiz-
tonságáért Közalapítvány egy tel-
jesen felújított 1,9 SDI Seat
Cordoba személygépkocsit adott
át a Gödi Rendõrõrs részére. Sze-
gedi Sándor egyesületi elnöktõl és
Schüttné Balázsovits Mónikától, a
közalapítvány kuratóriumának el-
nökétõl Juhász László hadnagy, a
rendõrõrs megbízott helyettese
vette át az adományt. 

Az átadást követõen Szegedi
Sándor alpolgármester elmondta,
a vállalkozók egyesületének el-
nöksége úgy döntött, hogy az ere-
jéhez mérten támogatja a rendõr-
séget. A támogatás azt szolgálja,
hogy a rendõrök mobilak legye-
nek, idõben oda tudjanak érni
mindenhová. És nem teszünk le
arról, hogy legközelebb hozzá
tudjunk járulni ahhoz, hogy újabb
autója legyen a rendõrségnek.
Szegedi Sándor szerint, az egye-
sület olyan alapítvány mellé áll
vagy olyan alapítványt támogat,
ahol rendezõdtek a dolgok, tehát
nincsenek tisztázatlan anyagi kö-

rülmények. Az alpolgármester
hozzátette, a város közbiztonsá-
gát, az általános közérzetet szol-
gálja az is, hogy a közterület-fel-
ügyelet egy rendszerfelismerõ ké-
szülékkel gyarapodott, amellyel a
körözött autókat ki tudják szûrni.
Az alpolgármester külön elisme-
réssel szólt Gusztos Gábor vállal-
kozó önzetlenségérõl, aki jelentõs
szerepet vállalt abban, hogy az
egyesület fel tudta újítani a rend-
õrségi járõrkocsit. 

AGöd Fejlesztéséért és Közbiz-
tonságáért Közalapítvány kurató-
riumi elnöke, Schüttné
Balázsovits Mónika elmondta,
nagy örömére szolgál, hogy a köz-

alapítvány nevében ismét a Gödi
Rendõrõrs használatába tudja adni
a gépjármûvet, amely korábban
közbiztonsági célokra alkalmat-
lanná vált. Tavaly, Göd önkor-
mányzata jóvoltából, kifizették az
autó teljes vételárát, most a felme-
rült javítási költségeket a Gödi
Vállalkozók Egyesülete finanszí-
rozta, amely szándékát fejezte ki
arra nézve, hogy a továbbiakban
havonta támogatja az alapítvány e
célú tevékenységét. 

A felújított gépkocsit átvevõ Ju-
hász László hadnagy úgy nyilat-
kozott, hogy a meglévõ, elég régi,
nagy fogyasztású jármûvük mel-
lett, nagy segítséget fog jelenteni a
most átadott autó. Az õrs huszon-
négy órás járõrszolgálatot végez,
amelyet most a gazdaságosabban
üzemeltethetõ gépkocsival végez-
hetnek, vagy akár kétszer annyit
járõrözhetnek. A rendõrõrs megbí-
zott helyettes vezetõje azt is el-
mondta, Gödön durván három-
száz körüli bûncselekmény van
egy évben, évek óta a mostani ket-
tõs emberölés az egyetlen élet el-

leni bûncselekmény. A város el is
nyerte a legbiztonságosabb tele-
pülés címet, és most ismét megpá-
lyázta. Az õrsnek a most átadott
autóval még nagyobb esélye van a
város nyugalmának fenntartásá-
hoz.

KÉP ÉS SZÖVEG: V. I.

Vállalkozók 
a rendõrségért

Autót kapott a gödi rendõrõrsRendhagyónak is nevezhetõ a
Szociális Bizottság január 23-án
megtartott ülése, mivel többnyire
– a törvényi elõírásoknak megfe-
lelõen – zárt üléseken tárgyalják
az éppen idõszerû segélykérése-
ket. 

Ezúttal azonban lehetõség nyílt
az érdeklõdõk és így a média kép-
viselõi számára, hogy közvetlenül
is nyomon követhessék a bizott-
ság munkáját.

Lenkei György elnök bevezetõ-
jét követõen a bizottság az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
adósságkezelési szolgáltatás, szo-
ciális rendelet módosítása, helyi
közlekedési támogatás, az Alap-
szolgáltatási Központ pályázata.

Az adósságkezelés célja az arra
rászorulók közüzemi számlatarto-
zásainak kezelése, elkerülve ezzel
a szolgáltatás megszüntetését, az-
az pl. az áram, gáz kikapcsolását.
A szolgáltatókkal és a pénzintéze-
tekkel folytatott elõzetes tárgyalá-
sok alapján született javaslat sze-
rint a már meglévõ tartozás 25%-
át az ügyfél – akár részletekben is
–, 75%-át pedig az önkormányzat
fizetné, amely utóbbi 90%-át az
államtól a város visszaigényelhe-
ti. Ennek feltétele, hogy az érintett
család egy erre a feladatra felké-
szített szociális munkás segítségé-
vel megállapítsa a helyzet okát,
kialakítsanak egy kezelhetõ csalá-
di költségvetést. Ezek után a tar-
tozás törlesztése mellett az idõ-
szerû közüzemi számlákat rend-
szeresen kell fizetni. Lehetõség
nyílik egy moratóriumra, amely
maximum 90 nap haladékot biz-
tosítana a tárgyalásokra és a tör-
lesztések megkezdésére. Ezt a
programot bizottság elõterjeszté-
se alapján késõbb a képviselõ-tes-
tület elfogadta, így megindulhat a
tényleges munka.

A szociális rendeletmódosítási

javaslat lényege, hogy az eddigi
kedvezményeken túl az építmény-
adó fizetésével járó terhek enyhí-
tésére a legjobban rászorultak ré-
szére segítséget nyújtson. Kére-
lem alapján kedvezményt vehet
igénybe az a 70 éven felüli, aki az

ingatlanára 2007. január 1. elõtt
haszonélvezeti jogot szerzett és
életvitelszerûen az állandó lak-
címre bejelentve, az érintett ingat-
lanban lakik. Ebben az esetben az
adónak csak az 50%-át kell megfi-
zetni. A kérelem benyújtásának
határideje minden év február 28., s
a lehetõséget mindenkor legalább
az elõzõ naptári évben keletkezett
haszonélvezet után vehetnék
igénybe. 

A bizottság határozott állásfog-
lalása a helyi közlekedéssel kap-
csolatban, hogy az idõseket és a
tanulókat mindenképpen támogat-
ni kell. Javaslatukra helyi rendelet
alapján 40. 000.- Ft/fõ/hó alatti jö-
vedelem esetén igénybe lehet ven-
ni ezt a támogatást. Ennek techni-
kai feltételeit még ki kell dolgoz-
ni. 

A bizottság elnökének tájékoz-
tatójából megtudtuk, hogy a kör-
nyezõ településekhez viszonyítva
városunkban az Alapszolgáltatási
központ által összefogott szociális
munka színvonala kimagasló. En-
nek a színvonalas tevékenységnek
továbbfejlesztésére nyújt lehetõsé-
get a most benyújtandó pályázat,
amely nem igényel önrészt, csak a
likvid tõkét kell biztosítani hozzá.
A bizottság javasolta a testületnek
a pályázati program benyújtását, s
Göd Város Képviselõ-testülete ja-
nuár 31-i ülésén hozzá is járult an-
nak benyújtásához.

A bizottság ezt követõen zárt
ülésen folytatta munkáját.

KÉP ÉS SZÖVEG: 
LEGÉNY SÁNDOR

Nyílt szociális
bizottsági ülés

Várjuk mindazok 
jelentkezését, 

akik az alapítvány céljainak 
elérését elõsegítenék akár
személyi jövedelemadójuk 
1 %-nak felajánlásával.

Bankszámlaszámunk: 
Dunakanyar Takarékszövetkezet

64700052-10004304

Bizottsági ülésen a tagok szavaznak

Kézfogás a „Legbiztonságosabb település” cím visszaszerzéséért
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Közlemény

Tájékoztatjuk a település la-
kosságát, hogy a jelenleg érvény-
ben lévõ 2006. évi CXV törvény
értelmében a járóbeteg-ellátáso-
kért meghatározott esetben vizit-
díjat kell fizetni 2007. február
15-tõl.

A fentiek értelmében a Váci
Kórház vezetõjének tájékoztatá-
sa szerint a vizitdíj fizetési köte-

lezettség a labor vizsgálatokat és
a nõgyógyászati szakellátást is
érinti. A fentiek értelmében
mind az egészségházakban, mind
az esetlegesen lakáson  levett vér
laborvizsgálatáért fizetni kell. 

A vizitdíj fizetése a lelet levé-
tele elõtt, annak helyszínén törté-
nik. A befizetett vizitdíjról a be-
utalt nyugtát kap.

Kérjük a lakosság türelmét és
megértését ! 

Vizitdíj a laboratóriumban is…

Településellátó Szervezet közgazdasági szakközépiskolai végzett-
séggel munkatársat keres. Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Jelentkezni lehet önéletrajz és a szakmai végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolatának benyújtásával személyesen a 2132. Göd Duna
u. 5. szám alatt. Érdeklõdni az 532-155 telefonszámon Szabó
Sándornénál lehet.

TESZ álláshirdetés

Értesítjük a Tisztelt Polgárokat, hogy a 27/1996.
(X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt
kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat - Göd Város Önkor-
mányzat közigazgatási határain belül - 

2007. január 5-tól 2007. június 30-ig
a Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. arcképes igazolvánnyal
rendelkezõ munkatársai látják el, valamint díjat
szednek.

Közlemény kéményseprésrõl

Hagyományos irodalmi kávéházunk 
évadnyitó rendezvényét ezúttal új helyszínen, 

a gödi Nemeskéri kúria nagytermében tartjuk.

Tolvaly Ferenc író bemutatja 
„Tibetben a lélek” címû nagy sikerû 

könyvét, amelyet elõtte film formájában 
láthatunk.

A vetítés után beszélgetés az íróval.

Idõpont: 2007. március 23. délután 16.30-kor
Helyszín: Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós u. 33.

(a Kiserdõ mellett)

Megközelíthetõ: Göd állomástól 15 perc, 
ill. a Mûvelõdési Háztól 18 perc sétával.
Ha igény van rá, a Mûvelõdési Háztól 

személyautókkal is ki tudjuk vinni 
az érdeklõdõket 15.45 – 16.15 óra 

között folyamatosan, több fordulóval.

A belépés ingyenes!

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
SZERETETTEL VÁRUNK!

A GÖDI KÖNYVTÁR 
IRODALMI RENDEZVÉNYE
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Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
182/2006. (XII. 13.) sz. Ök. határozata

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 1.§ (2) bekezdése,
valamint e törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet 3.
§ (1) bekezdése és 5. §-a alapján pályázatot hirdet Göd Város Önkormányza-
tának felügyelete és ellenõrzése alatt mûködõ 

Településellátó Szervezet intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

TESZ-vezetõi pályázat kiírása

Pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség
- vállalatgazdálkodási ismeretek
- környezetvédelmi ismeretek
- gépészeti ismeretek
- ezen szakterületeken szerzett leg-

alább 5 éves szakmai gyakorlat
- helyismeret
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat
Apályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget igazoló okirat-

ok másolatát
- az intézmény vezetésére vonatko-

zó szakmai elképzeléseket
A kinevezés határozatlan idõre

szól, a munkakört teljes munkaidõ-
ben kell ellátni. A munkakör 2007.
április 1-tõl tölthetõ be.

Nem bízható meg az intézmény-
vezetõi feladat ellátásával az, aki - il-
letõleg, akinek közeli hozzátartozója
- az intézmény fõ tevékenységével
azonos vállalkozói tevékenységet vé-
gez, az ilyen tevékenységet végzõ és
az intézménnyel gazdasági kapcso-
latban álló gazdasági társasággal, il-
letõleg munkáltatóval tagsági vi-
szonyban, munkaviszonyban, továb-

bi munkaviszonyban, illetõleg mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban áll.

Nem bízható meg továbbá az sem,
aki közeli hozzátartozójával irányítá-
si (felügyeleti), elszámolási vagy el-
lenõrzési kapcsolatba kerülne. Ezen
feltétel a megbízás egész idõtartam-
ára vonatkozik. 

Illetmény a közalkalmazotti Jogál-
lásról szóló 1992. évi XXIII. Tv. sze-
rint.

A pályázatot a Gödi Körkép kö-
vetkezõ (februári) számában, az Ön-
kormányzat hirdetõtábláján és az
Önkormányzat internetes honlapján
kell közzétenni.

A pályázatot a Gödi Körképben
való megjelenéstõl számított 30 na-
pon belül lehet benyújtani Göd Város
Önkormányzat jegyzõjéhez „TESZ
intézményvezetõi pályázat” megje-
löléssel.

A pályázatokat a pályázati határ-
idõ lejártát követõen a Városfejlesz-
tési Bizottság írásban véleményezi. A
pályázatok elbírálásáról a Képviselõ-
testület ezt követõ ülésén dönt.

MARKÓ JÓZSEF

POLGÁRMESTER



10HÍREK - INFORMÁCIÓK

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön meghalt:
Burián Istvánné sz. Duhony Erzsébet 93 éves
Egri Attila László 26 éves
Parizán Györgyné sz. Koczkás Erzsébet 76 éves
Somodi Andrásné sz. Márkusz Róza Anna 83 éves
Dr. Daubner Mihály 97 éves
Konkoly Józsefné sz. Földvári Klára 87 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Kiss Mária Buti Lajos
Krupa Katalin Szabó József
Tóth Nikoletta Tóth Gábor
Tóvizi Anita Erdõdi János
Nagyváthy Krisztina Kovács Attila

Sok boldogságot kívánunk!

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

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 február 28-án 16.30 órakor lesz

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

az 530-030-as telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki Szoládi János szeretett batyusunk
elvesztésekor gyászunkban velünk osztozott és kísérte utolsó útjára
2007. február 2-án.

A gyászoló család

Február 6-ára virradó éjsza-
ka eltávozott szerettei és bará-
tai körébõl Göd egyik mar-
káns személyisége, Dr.
Mödlinger Pál. Életét gondos
orvosi kezek jó pár évvel meg-
hosszabbították.  Ezt most
nem sikerült megismételniük.
Tudta, hogy
mennie kell,
nem tiltakozott
– csendben lé-
pett ki abból a
földi világból,
mely a természet
szeretetével is
párosult számá-
ra.

1969-tõl Fõ-
városi Állat-és
Növénykert Ma-
dártani, majd
Zoológiai Osztá-
lyának vezetõje
volt. Doktori Ér-
tekezését 1978-
ban írta A mezõgazdasági kül-
területeken veszélyeztetett ha-
zai madárfajok reprodukálási
és repatriálási problémáiból
(Gödöllõ). Több szakkönyv
szerzõje, társszerzõje volt.

1995-tõl a Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetem (késõbb
Szent István Egyetem) tudo-
mányos munkatársaként a
Közép-Európai túzok zárttéri
tenyésztésének kutatásával
foglalkozott. A világon elõször
az õ gondoskodása mellett, a

szõdi túzoktelepen kelt ki mes-
terséges megtermékenyítésbõl
származó túzokcsibe.  Az õsi
madárfaj megmentése érdeké-
ben végzett munkája során ne-
ve kötõdik az Alapítvány a
Magyar Túzok Védelmére és
Szaporítására nevû szervezet-

hez is. 2005 nya-
rán vonult
nyugdíjba. To-
vábbra is hódolt
azonban szenve-
délyének, a gödi
levelezõlistákon
olvashattuk az
ornitológiai tá-
borokba invitá-
ló sorait. Nem
csak a madara-
kért és az állat-
kert lakóiért ér-
zett felelõsséget,
városa termé-
szeti környeze-
tét is óvta – a

kiserdõ, a Duna-part fontos
volt neki.

A Gödi SZDSZ-szervezet
tagja, majd 2003-tól elnöke-
ként vett rész a politikai élet-
ben, miközben önkormányzati
képviselõként is tevékenyke-
dett. Betegsége miatt, január
közepén az elnökséget felesé-
gének adta át, ám társai to-
vábbra is örökös, tiszteletbeli
elnöküknek tekintik.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

Elhunyt Dr. Mödlinger Pál

Felhívom a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét arra, hogy 2007.
február 1-jét követõen csak a a
CIB Bank Rt. által kibocsá-
tott csekkeken lehet az Önkor-
mányzat és intézményei felé
befizetés eszközölni. A Képvi-
selõ-testület döntésével a CIB
Bank lett (az OTP Bank he-
lyett) az Önkormányzat illetve
a Polgármesteri Hivatal, vala-
mint a TESZ bankszámlájának
vezetõje.

Kérem, hogy február 1-jét
követõen külön odafigyeléssel
fizessenek, hiszen az OTP
Bank által korábban kibocsá-
tott csekkeken történõ befizetés
esetén mind a befizetõ, mint

pedig az Önkormányzat csak
nagy nehézségek útján tud pén-
zéhez jutni.

Mindez különösen vonatko-
zik az útépítési kötelezések so-
rán korábban megküldött csek-
kekre, valamint esetlegesen a
helyi adók kivetésénél a lakos-
ság körében kintlévõ csekkekre.

Természetesen február 1-jét
követõen a CIB Bank által ki-
adott készpénzfizetési csekke-
ket a lakosság részére meg fog-
juk küldeni.

Megértésüket és türelmüket
elõre is köszönjük.

dr. Szinay József
jegyzõ

Csekk változás!!!
Számlavezetõ bankot váltott 

az önkormányzat

A Búzaszem Népdalkör
következõ, azaz második találkozója

február 12-én, hétfõn 18 órakor
lesz  a katolikus közösségi házban – Alsógöd, Pesti út 73.

A kört Tintér Gabriella 
népdalénekes vezeti.

A foglalkozásra mindig hétfõn, ebben az idõben kerül sor.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen megismerkedne

közelebbrõl a népdalok világával, s szívesen tanulna
magyar népdalokat.

A találkozó két órás, egy alkalom 1000 Ft-ba kerül,
gyermekmegõrzést szükség esetén az iskolában

vállalunk.

További tudnivalók: 
Mészáros Erika Szilárda 20/461518

Üdvözlettel:
a Kolping Búzaszem Iskola vezetõi



HÍREK - INFORMÁCIÓK11

Védõnõt keres a Településellátó Szervezet.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz 

és a végzettséget 
igazoló oklevél benyújtásával.

Cím: 2132 Göd, Duna u. 5.

Idén február 5-én, hétfõn
reggel indult el a buszjárat és
naponta háromszor közlekedik.
Reggel két idõpontban, a déli
órákban pedig egyszer. Az elsõ
járat a nulladik órára (715), a
második járat az elsõ órára (815)
viszi be a gyerekeket. A buszjárat
ezzel a gyerekek iskolába járását
segíti elõ, ami a Duna utcai forga-
lom növekedése miatt így sokkal
biztonságosabbá válik. 1300-kor a
Német László Iskolától indul, és
haza viszi a diákokat.

Megállók: az elsõ a Rózsa u. 33.
(a volt KISZ-házak) garázsai elõtt
van (nem fogja az autók kihajtást
akadályozni), a második a
Várdomb lépcsõjénél, a Szeder
utcában található.

Megteremtettük a lehetõséget,
hogy gyermekeink biztonságos-
abban jussanak az iskolába és
vissza az otthonukba!

SZABÓ CSABA KÉPVISELÕ

6. KÖRZET

A 6-osban bõvült 
a buszközlekedés 
A Rózsa és a Szeder utcai lakótelep 

érintésével!
Az elmúlt évben lakossági igényként merült fel az, hogy a
buszjárat érintse lakótelepeinket.

A fenti sorok 2004. augusztu-
sában jelentek meg a Hatos kép-
viselõi híradóban, a következõ
optimista cím alatt: „Rózsa, Sze-
der utcák – aszfaltút még az
idén? Megvalósulhat a buszköz-
lekedés is”.  Az optimizmus vé-
gül mégsem bizonyult hiábava-
lónak, hiszen ha nem is 2004-
ben, de végre közlekednek a bu-
szok a lakótelepen! Igaz, nem
volt egyszerû menet…

Mint a három éve megjelent
cikkben írtam: a Gödbusz Kft.
ügyvezetõje, Kovács Rita és
munkatársai  részérõl kezdetek-
tõl fogva segítõkészséget tapasz-
taltam. Azt is lehetõvé tették,
hogy a buszsofõrrel körbejárjuk
a tervezett utat, hogy „élesben”
tapasztaljuk meg, mi volna a
legszerencsésebb útirány. Ám
adódott egy komoly gond: az
ügyvezetõ arról tájékoztatott,
hogy a hatályos rendelkezések
szerint a menetrend szerinti
buszjárat csakis aszfaltúton köz-
lekedhet.

Ne felejtsük, el ekkor 2004-et
írtunk! Reménytelennek tûnt a
megoldás. Idézek a három évvel
ezelõtti cikkbõl: „…Ezért levél-
ben fordultam Pinczehelyi Ta-
máshoz, hogy a körzetben terve-
zett aszfaltozási, útépítési mun-
káknál a fentieket figyelembe vé-
ve, elsõ helyre rangsorolja e két
utca mihamarabbi aszfaltozá-
sát”. A részletekkel nem terhe-
lem a Kedves Olvasókat, de hig-
gyék el, bizottsági és testületi vi-
ták, indulatos levelezések vezet-
tek az eredményhez. Pinczehelyi
Tamás végül olyannyira magáé-
vá tette a javaslatomat, hogy an-
nak ellenére is aszfaltoztatta a
Rózsa és Szeder utcákat, hogy a
társasházi lakók többsége meg-
tagadta a 72 000 forinttal való
hozzájárulást… 

Borítsunk fátylat a jogtalanul
követelt lakossági önerõ történe-
tére, hiszen végül azt is sikerült
szerencsésen lezárni: még az
elõzõ ciklus ügyrendi bizottsá-
gához benyújtott javaslatom
alapján az újonnan felálló testü-
let egyöntetûen támogatta a hoz-
zájárulás összegének mérséklé-
sét, majd további kedvezmény is
született azok számára, akik egy

összegben be tudják fizetni a
hozzájárulást. A várdombi tár-
sasházak lakói most már igazán
nem panaszkodhatnak: aszfaltút-
juk is van, az önerõt is sikerült
„lealkudni”, és 2007. február 5-
én a buszjárat is elindult!

Mindezért természetesen kö-
szönet illeti mindazokat, akik
kezdetektõl fogva segítették az
ügyet, s azokat is, akik csak
mostanában karolták azt fel: Ko-
vács Ritát, Pinczehelyi Tamást
és Szabó Csabát.

Végül néhány praktikus tudni-
való: a busz reggel 7.01 perc-
kor, majd 7.55-kor – azaz a 0. és
az 1. órákhoz igazodva - viszi a
Rózsa utca 33. szám alatti pa-
nelházaknál kihelyezett busz-
megállótól a felszállókat a Né-
meth László iskolához. Buszje-
gyet, bérletet a sofõrnél lehet vá-
sárolni, a diákok havi bérleté-
nek az ára 750 Ft.

Bízom benne, hogy sok kör-
nyékbeli családnak sikerült segí-
tenünk abban, hogy a gyerekek
önállóan is biztonsággal juthas-
sanak el az iskolába!

Rábai Zita
önkormányzati képviselõ

* * *

(A Hatos képviselõi híradó 2004.
augusztusi számában közölt cikk
letölthetõ a www.varosvedok.hu
honlapról.)

Megvalósult egy többéves álom:

Buszjárat 
a Várdombon!

„…kezdeményeztem, hogy a Gödbusz járatai kanyarodjanak be a
lakótelepre, hiszen rengeteg gyerek jár innen iskolába, óvodába, il-
letve sokan vasúttal járnak dolgozni. Könnyebbséget jelentene szá-
mos családnak, ha a gyerekek biztonsággal eljuthatnának az intéz-
ményekbe, nem kellene a balesetveszélyes Duna, Rákóczi utcákon
gyalogolniuk…”

Dr. Bognár László
9-es körzeti képviselõ 
elérhetõségei:
Mobil: 06 30/ 473-4745
E-mail: bognarlaszlo@god.hu

Körzeti fogadóóra: minden hónap
elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig
az Ady Klub belsõ kistermében 
az utca felõli bejáratnál).

Szabó Csaba,
a 6-os körzet képviselõje 

lakossági fórumot tart
február 21-én, szerdán 
18 órai kezdettel
a BM Duna Üdülõ 
színháztermében,
melyre ezúton meghívja 
a szíves érdeklõdõket.

Szabó Csaba 6-os körzeti képviselõ elérhetõségei
Mobil: 06 30/ 8173-620
E-mail: szabocsaba@vnet.hu 
Körzeti fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig az
Ady Klub külsõ kistermében az utca felõli bejáratnál).

6-os körzeti
lakossági fórum és fogadóóra

9-es körzeti fogadóóra
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Kötetlen baráti találkozót tar-
tottak a Forradalmi Nemzeti Bi-
zottmány vezetésének hívására
a helyi FNB-k tagjai, baráti
szervezetek képviselõi a gödi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban
január 27-én. Mintegy 100, az
ország különbözõ településérõl
érkezett küldött és vendég re-
gisztráltatta magát, mire meg-
kezdõdött a tanácskozás a Him-
nusz eléneklésével.

Prof. Dr. Tamás Károly elnök
elõadásában meghirdette az ösz-

szefogás igényét. Az FNB veze-
tése mindenkit barátként fogad,
aki vállalja a Kossuth téri morá-
lis forradalom elveit, örökségét,
s kész tenni ezek megvalósulásá-
ért, a teljes rendszerváltásért.

Az elnök reális lehetõségekre
mutatott rá, amelyeket egy átfo-
gó stratégiába épített, következe-

tes taktikával lehet kihasználni
annak érdekében, hogy a hazug,
csalárd gyurcsány kormányt le-
mondásra lehessen kényszeríte-
ni. El lehet és el kell érni, hogy a
parlament oszlassa föl magát, s
egy nemzeti kerekasztal jellegû
grémium fölállítson egy ideigle-
nes kormányt korlátozott jogkör-
rel és szabott idõre, majd megál-
lapodjon az Alkotmányozó
Nemzetgyûlés összehívásának
feltételeirõl, s összehívja azt. Az
Alkotmányozó Nemzetgyûlés
megalkotja az új választójogi
törvényt, s megszövegezi Ma-
gyarország Alkotmányát, amely
a történelmi folyamatok során
módosuló, mindig az adott törté-
nelmi helyzetre aktualizálódó
Szent Korona Alkotmány elveire
épülne. A közben kiírt választá-
sok eredményeként pedig meg-
alakulna a kétkamarás Ország-
gyûlés, amely létrehozná a De-
mokratikus Magyar Kormányt.
Ez a stratégia végsõ célja: Ma-
gyarország újjászületése.

Tamás Károly professzor fel-
hívta a figyelmet, hogy az FNB-
nek megkerülhetetlen tényezõvé
kell válnia. Olyan kényszerítõ
erõt kell maga mögött fölmutat-
nia, amely a tárgyalásokon ki-
kényszeríti az eredményeket. Ezt
az erõt a szervezõk, az utcai har-
cosok, az „utonallok” jelentik, és
fokozzák hatásos mértékûvé. Az
eszközök a tömeges méretûvé
szervezett, néma, méltóságteljes,
fenyegetõ utcai demonstrációk,

valamint a megfelelõ helyen és
alkalmas idõben, országosan ko-
ordinált, folyamatos félpályás
útlezárások, amelyek tûrhetetlen
mértékben lassítják az áruszállí-
tást, s bizonytalanná teszik a

gazdaság mûködését. Mindez
törvényesen, demokratikus kere-
tek között, kivédhetetlenül.

A jelenlévõk tapssal, bizako-
dó, egyetértõ hozzászólásokkal
jelezték elszántságukat. 

Zámbó Atya a hit erejérõl
szólt, majd együtt imádkozott a
jelenlévõkkel a gyõzelemért.
Közben megérkezett Wittner
Mária veterán Corvin közi har-
cos, akinek biztató szavait szin-
tén hálás tapssal köszönték meg
az egybegyûltek. A Pest megyei

Vármegye Futam résztvevõi, Tö-
rök Éva és Balogh Béla vezeté-
sével Gödön áthaladva, megpi-
hentek és barátként látogattak a
tanácskozásra. Felhangzott a
Kossuth nóta, s régi 1956-os

zászlók elõtt sokan könnyes
szemmel énekelték a Szózatot,
az Erdélyi Himnuszt. A tanács-
kozás után a résztvevõk fest-
ménykiállításom megnyitójára
vonultak a galériába, ahol még
egyszer meghallgatták Wittner
Máriát, amint megnyitotta a For-
radalomra emlékezõ tárlatot.

Aki ott volt, testvéri közösség-
ben érezhette magát, s jó érzés-
sel térhetett haza közeli vagy tá-
voli otthonába.                       

VASS ISTVÁN „UTONALLO”

Hittel, közös akarattal

Január 27-én a Forradalmi Nem-
zeti Bizottmány Vezetése által rende-
zett Országos Tanácskozást követõen
került sor Vass István festõmûvész
’56-os témájú képeinek kiállítására a
József Attila Mûvelõdési Házban.

Wittner Mária ’56-os halálraítélt, or-
szággyûlési képviselõ megnyitójá-
ban kiemelte: – sokan nem is remél-
tük, hogy megérjük a forradalom 50-
ik évfordulóját, bár közel sem így
képzeltük. Ünnepelni és emlékezni

szerettünk volna, de a Kormány ezt
semmibe vette. Nekünk már nem
lesz újabb 50 évünk. Mi már csak azt
tehetjük, hogy elmegyünk az isko-
lákba és átadjuk azok üzenetét, akik
már nem lehetnek közöttünk. Ahalál-
raítéltek mind üzentek az akasztófa
alól, és a halálba menõk végakaratát
teljesíteni kell. Én nem tettem meg az
utolsó lépést, mert jó Isten így akarta.
Bele kell hajtani az embereket egy
igazi rendszerváltásba. Az MSZP-
sekbõl soha nem lesznek demokra-
ták, és bár állandó azt mondják, hogy
felejtsük már el a múltat, de õk sem
felejtenek. Rendre visszatérnek a régi
módszereikhez, amit bizonyít az 50
éves évforduló is. 

Vass István köszöntõjében el-
mondta: – a forradalom idején egy
kölyök voltam, így ezek a képek ar-
ról mesélnek, amit akkor láttam. Tóth
Ilonka már nem lehet köztünk,
Wittner Mária azonban itt van. Ké-

rem, tekintsék meg a képeket, próbál-
ják átérezni az akkori állapotokat és
képzeljék el, hogy ha két gyönyörû
fiatal lány fegyvert ragad, akkor mi-
lyen lehetett az élet akkor.   

KÉP ÉS SZÖVEG: 
LEGÉNY SÁNDOR

Felelevenítettem amit ’56-ban láttam
Történelem képekben

Wittner Mária ‘56-ban halálraítéltek
életben maradt „hírvivõje”

Felszólalás a találkozón
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Pesty Lászlónak, a 2006. októ-
ber 23-i tüntetésen készített – a
tüntetõkkel szembeni rendõri
brutalitást leleplezõ – fotóiból
készített, a Pro Patria Polgári Kör
által támogatott vándorkiállítást
január 20-án nyitották meg a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban.
A szép számmal megjelent kö-
zönséget Bábi Gabriella, a Pest
megyei 2. számú választókerület
fideszes elnöke, Szõdliget pol-
gármestere köszöntötte. A tárlat-
nyitón megjelent Ékes Ilona or-
szággyûlési képviselõ és a Be-
csapott ország 2006 címû – no-
vemberben Brüsszelben is bemu-
tatott – dokumentumfilm készí-
tõje, Siklósi Beatrix újságíró.

Megnyitójában Ékes Ilona
hangsúlyozta, hogy a vándorkiál-
lítással minél több olyan közös-
séghez szeretnének eljutni, akik
nem voltak ott a szeptemberi-ok-
tóberi tüntetéseken, de fontos,
hogy megismerjék és megértsék
az ott történteket. Kitért arra,
hogy a közelmúltban létrehozták
a Jégverem utcában, egy civil

szervezet székhelyén a Verem
klubot, ahová elsõként ügyvé-
dek, civil szervezetek képviselõi
mellett azokat hívták meg, akiket
megvertek, börtönbe zártak,
vagy éppen kórházi ápolásra szo-
rultak.

A kiállításon bemutatott fotók-
kal is az volt a céljuk, hogy minél
többen megismerjék, mi zajlik az

országban, hangsúlyozta a képvi-
selõ asszony, majd felidézte a
múlt évi õszi eseményeit, kezdve
Gyurcsány Ferenc szeptember
17-én nyilvánosságra került bala-
tonöszödi beszédével, folytatva a
18-i MTV-székház ostromával,
és az október 23-i tüntetés részle-
teivel. Szólt Ékes Ilona tapaszta-
latairól, melyeket a tüntetések

során megsérültekkel, megver-
tekkel és börtönbe csukottakkal
lezajlott személyes találkozóin
szerzett. Ismeretei szerint mint-
egy száznegyvenen voltak elõze-
tes letartóztatásban, közülük kö-
zel százharminccal szemben már
megszüntették az eljárást. Utalt
arra, hogy az ENSZ kínzáselleni
bizottságát aggodalommal töltöt-
ték el a Budapesten szeptember-
ben és októberben történt tünte-
tések során tanúsított rendõri fel-
lépésekrõl szóló hírek. Befejezé-
sül hangsúlyozta, hogy a kiállítás
is hozzájárulhat ahhoz, hogy az
emberi jogok ismét méltó he-
lyükre kerüljenek.

A tárlatnyitón levetítették Sik-
lósi Beatrix dokumentumfilmjét,
melyet zömében az eseményeket
rögzítõ amatõr felvételekbõl állí-
tottak össze, majd a közönség ak-
tív részvételével lezajló baráti
eszmecserével fejezõdött be a
rendezvény. A kiállítás január 26-
ig volt látható.       

KATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: A SZERZÕ FELVÉTELE

Az erõszak pillanatai
Fotótárlat a rendõri brutalitásról

Siklósi Beatrix, Ékes Ilona és Bábi Gabriella

Az elmúlt hetekben napvilágot
látott sajtóhírek és a Gazdasági Mi-
nisztérium államtitkárainak nyilatkoza-
tai szerint Pest megye autóútjainak és
fõútjainak egy részét a minisztérium és
a kormány, fizetõssé tenné. Ennek elsõ

lépcsõjeként 2007. április 1-jétõl a 12
tonnánál nehezebb teherautók esetében
kötelezõvé tennék az útdíj megfizetését
a kijelölt szakaszokon. Természetesen
a mai napig nem lehet tudni, hogy me-
lyek ezek a szakaszok. 

A tárca megszellõztette, hogy a sze-
mélygépkocsik és motorkerékpárok ré-
szére a fõ- és autóutak egy részét is be-
vonná a matricás-rendszerbe. Így to-
vábbi utak lennének díjkötelesek. Eh-
hez a Parlament a közeljövõben egy
kerettörvényt kíván elfogadni. 

Az ügyben felszólalt a Pest Megyei
Közgyûlés januári ülésén Tóth Csaba,
megyei képviselõ, a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség váci szervezetének
alelnöke, aki önálló indítvány beadását
is tervezi. Ezzel azt szeretné elérni,
hogy a minisztérium és a megyei köz-
gyûlés illetékesei találkozzanak e témá-
ban annak érdekében, hogy a közgyû-

lés tisztán lásson a terveket illetõen.
Tóth Csabának a januári megyei

ülésen elhangzott felszólalásából idé-
zünk az alábbiakban: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyû-
lés!

… „A Gazdasági Minisztérium el-
lentmondó nyilatkozatokat tesz, illetve
nagyon kevés információt hoz nyilvá-
nosságra. Némelyik nyilatkozatukban
cáfolják, hogy a személygépjármûve-
ket érintené az összes útra bevezetendõ
útdíj. De ugye hallottuk már azt az el-
múlt években, hogy nem lesz gázár-
emelés, hogy nem lesz vizitdíj. Vác,
Szõdliget, Göd, Dunakeszi települések
lakosai ismét retteghetnek a régi 2-es
úton várható – áprilistól - kamion, ké-
sõbb pedig a Dunakanyarba igyekvõ
jármûvek forgalmától. Vác évekig tar-
tozott az úgynevezett piszkos tizenket-
tõhöz. Évekig a legszennyezettebb vá-
rosok egyike volt. A Dunakanyarnak e
részén most kezd felvirágozni a turiz-
mus, sokan pihenni járnak ki e telepü-
lésekre. Az agglomerációból a lakos-
ság nagy része Budapestre gépjármû-
vel ingázik. Ez a forgalom is, ha fize-
tõssé válna a 2/a út, a Duna-parti tele-
pülésekre zúdulna. A 2/a autóútnak
épült, de a meredek emelkedõk, és az
éles kanyarok miatt a jelenlegi állapo-
tában autópálya nem lehet. Gyakorla-
tilag fõútként üzemel. Csak néhány ki-
lométeren van kétszer kétsávos közle-

kedés, ott is leállósáv nélkül. Mindeze-
ket figyelembe véve kérem a Tisztelt
Közgyûlést, közlekedési tanácsnok
urat, valamint Pest megye egyéni és
listás országgyûlési képviselõit, hogy
tegyünk, tegyenek meg mindent azért,
hogy amíg európai színvonalú autópá-
lyákkal nem rendelkezünk az adott tér-
ségben, addig semmiképp ne lehessen
fizetõssé tenni ezen utakat. A kormány-

nak nagyobb szabadságot adó keret-
törvényt pedig ne szavazzák meg az or-
szággyûlésben. (Az MTI és a Pest Me-
gyei Közgyûlés elektronikus hírforrá-
sai alapján! Szerk.)

Göd Város Képviselõ-testülete által
január 31-én megtartott közmeghallga-

táson ezzel kapcsolatban Markó József
polgármester is kifejtette: – Amennyi-
ben valóban fizetõssé tennék a 2/a utat,
úgy a forgalom nagy része várhatóan
visszakerülne a 2-es útra, ami szá-
munkra elfogadhatatlan, és ez ellen til-
takozunk. Idõszerûnek tartanám, hogy
az illetékes miniszter tájékoztassa az
érintetteket arról, hogy mi az igazság
ebben a kérdésben! Nógrádi Gergely
képviselõ – akit SZDSZ-esként érzéke-
nyen érint a gazdasági-közlekedési tár-
ca felelõssége ez ügyben – tájékoztatta
a hallgatóságot, hogy levélben kérte fel
Kóka Jánost az ügy tisztázására. A mi-

niszter személyes válaszlevelében biz-
tosította õt, hogy a 2/a nem lesz fizetõs.
A képviselõ õszintén reméli, hogy a
végleges döntés a levél tartalmát tükrö-
zi majd.

LEGÉNY SÁNDOR

Mi az igazság?
A 2/a útdíja bénítaná a 2-es közlekedését  
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„Célunk, hogy minden cukor-
betegnek segítséget nyújtsunk
ahhoz, hogy megelõzze a cukor-
beteg lábszindrómát, (tünetcso-
portot), és a lehetõ leghamarabb
elkezdjen védekezni. „

Az elkövetkezõ években egyre
nõ a cukorbetegek száma és saj-
nos emiatt is, több, a cukorbeteg-
ség szövõdményeként kialakuló
diabeteses lábszindromás beteg
fogja felkeresni kezelõ orvosát.

Szeretné elkerülni, vagy minél
késõbbre tolni azt az idõt, amikor
ettõl a betegségtõl kellene szen-
vednie?

Úgy látszik ez a kérdés foglal-
koztatta azokat, akik a gödi cu-
korbeteg klubok 2007 januári
rendezvényein vettek részt. Szép
számmal jöttek el.

Dr. Leichtner Tamás, belgyó-
gyászt is sokat foglalkoztatta a
cukorbetegek lábproblémája.
Ezért orvos szakértõként ma
már elõadásokat és ezzel egybe-
kötött szûrõvizsgálatokat tart,
felkérésre.

Légzés gyakorlattal, egy kis

mozgással jelezte, hogy mennyi-
re fontosnak tartja a cukorbete-
gek kezelésében a mozgást. 

Ezt követõen megbeszéltük,
hogy õseink mennyit gyalogoltak
és a mai ember mennyire el szo-
kott ettõl az õsi mozgástól. (Ma
már sokan a WC-re is autóval
járnak). 

Felhívta a figyelmet a kis és
nagyerek, környéki idegek, kóros
vércukorszintek okozta károso-
dások miatt kialakuló problé-
mákra, az ezt követõ magasabb
fertõzés veszélyre, amely végül
is elvezet a cukorbeteg lábszin-
dromához, végsõ esetben pedig a
láb elvesztéséhez. Nem igazán
szép képek illusztrálták a fentie-
ket. 
1. Szót ejtettünk arról, kiben

kell, hogy felmerüljön a gya-
nú, hogy esetleg már kialakult
a lábkörnyéki idegek károso-
dása. 

2. Lábápoláshoz ne használjon
éles és hegyes eszközt. 

3. A bõrkeményedés eltávolítá-
sához a habkövet javasoljuk. 

4. Soha ne járjon vagy fusson
mezítláb (még ha a strandon
kísértésbe is esik) 

5. A lábápoláshoz vegye igény-
be szakember tudását, a be-
nõtt körömnél vagy tyúkszem
eltávolításánál forduljon gyó-
gypedikûröshöz! 

6. Ne áztassa sokáig a lábát, és
legfeljebb 37°C-os vízben te-
gye azt! 

7. Mindig törölje jól szárazra a
lábát, a lábujjak között is! 

8. Minden nap vizsgálja meg lá-
bát, hogy nincs-e rajta vala-
milyen sérülés (ezt egy tükör-
rel könnyen elvégezheti: te-
gye a tükröt a földre, majd
emelje felé a lábát. Így Ön is
észreveheti az esetleges sérü-
léséket.) 

Amennyiben bármilyen sérü-
lést fedez fel a lábán, azonnal for-
duljon orvoshoz, ne halogassa! 

Beszéltünk két olyan vizsgá-
latról (talpnyomásmérés, hang-
villás vizsgálat), amelyek segít-
ségével viszonylag egyszerûen
kimutathatók azok a statikai elté-

rések ill. érzéskiesések, melyek a
környéki idegek károsodása mi-
att is kialakulhatott.

A résztvevõk nagy érdeklõdés-
sel hallgatták, figyelték a meg-
elõzési lehetõségekrõl, betétek-
rõl, kényelmi és kezelõ cipõkrõl,
zoknikról lábápolási tanácsokról
szóló elõadást.

Ezt követõen számos kérdés
hangzott el, amelyre remélem ki-
elégítõen válaszolt az elõadó.

A lábállapot vizsgálatokkal
párhuzamosan a már ismert Dr.
Madani Shahram audiológous
szakorvos szakasszisztense,
Edrefyné Zsuzsa tartott szûrést,
amit szintén igen sokan igénybe
vettek.

Ezzel egy idõben a cukorbete-
gek elfogyasztották a 20g szén-
hidrátot tartalmazó uzsonnáju-
kat.

A végkövetkeztetés az, hogy
hasonló létszámú érdeklõdés
még eddig nem volt, ezért min-
den túlzás nélkül sikeresnek ítél-
hetõk az ez évi elsõ klubnapok.

PINKE SÁNDOR

Cukorbeteg láb és neuropathia
„Ha egy cukorbeteg talpa beszélni tudna, avagy mire vágyik egy cukorbeteg lába?”

Felhívás

Ingyenes Ingyenes 
zöldhályog-szûrészöldhályog-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 szakellátás 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 Vácra nehezebben átutazó idõsebbekre számítunk!
További kérdéseire választ kaphat a 06/30/301-6755 telefonon.

Amit a glaukómáról – zöldhályogról – tudni kell

Mi a glaukóma ? Nyílt zugú glaukóma: a leggyakoribb. 
Zárt zugú glaukóma: kevésbé gyakori. Kinek lehet glaukómája?

Az életkor a legnagyobb kockázati tényezõ.
A glaukóma legtöbbször az ötven év felettieket támadja meg, 

de harmincöt év felett már érdemes ellenõriztetni!
Hogyan állapítják meg, hogy Önnek glaukómája van?

Minderrõl a Gödi Körkép elõzõ, 
januári számában már olvashattak!

Kérjük, adója 1 %-ával Ön is támogassa munkánkat
az 18661538-1-13 számlaszámon. Köszönjük!

Tóth Lászlóné Saci klubelnök és társai

Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja a

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából  rendezendõ ünnepségre

a József Attila Mûvelõdési Ház színháztermébe
(2131 Göd, Pesti út 72.)

2007. február 25-én (vasárnap) 11.00 órára

Ünnepi beszédet mond: 
Bábiné Szottfried Gabriella

Szõdliget polgármestere

A mûsorban közremûködnek: 
a Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját, 
a Természet Csodái címû
diavetítésre és elõadásra,
mely 2007 február 25-én 

vasárnap 17 órai kezdettel 
kerül megrendezésre 
a Gödi József Atilla
Mûvelõdési házban 

(Pesti u 72). 
A belépés díjtalan. 

További információ: 
Berty Mihály 0670/575-9314

MEGHÍVÓ!
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A Kinizsi utca és Kádár utca ál-
tal határolt kis fenyves erdõért,
gyerekjátszótérért kemény har-
cot vívtak a múlt évben a 10-es
körzet lakói. A 6322/5-ös hely-
rajzi számú terület jelenleg a Gö-
di Önkormányzat tulajdonában
van, és Markó József polgármes-
ter úr biztosította a lakókat arról,
hogy nem áll a testület szándéká-
ban ezt a területet eladni. Sala-
mon Tamástól, a körzet jelenlegi
képviselõjétõl ígéretet kaptam
arra, hogy a játszótér hivatalos
tervezését hamarosan el lehet
kezdeni.

Többen úgy gondoltuk, hogy
elsõként az erdõt kell rendbe ten-
ni. 2007. január 20-ára erdõtaka-
rítást szerveztünk. Érkeztek se-
gíteni akarók a Nyár utcából, a
Villamos, Õsz, Tél, Turista, IV.
Béla, Család utcákból, sõt még a
Ménesi utcából is – a munka kel-
lemes idõben, kedélyesen folyt!
Kihúztuk az erdõ szélére az õs-
szel levágott és az erdõben ha-
gyott gallyakat, öszszegereb-
lyéztük az avart. A faágakat a
TESZ teherautói szállították el.

A feladat végeztével meleg
tea, zsíros kenyér és forralt bor
mellett megbeszéltük a további
teendõket. Megmutattam a kép-
viselõ úrnak, hogy hova képzel-

jük el, mi lakók a focipályát, me-
lyet a gyerekek már nagyon vár-
nak. Érkeztek felajánlások is.
Egy ügyes kezû lakótársunk ké-
szíti már a szemeteseket. Jelent-
kezett egy kertépítõ kft. is, szíve-
sen segítenek nekünk szakértel-
mükkel, facsemeték beszerzésé-
vel. Még az is elképzelhetõ,

hogy fiatal fenyõ érkezik Hargi-
táról. Az Oázis lakóparkból
anyagi támogatást ajánlottak fel
a játszótér létrehozásához. A zsí-
ros kenyérre az ízletes házi zsírt

– minden kérés nélkül – a Duna
utcai hentesüzletbõl kaptuk. Kö-
szönjük szépen, nagyon finom
volt és jól is esett mindnyájunk-
nak!

Olyan jó volt a hangulat, hogy
több lakó kérésére másnap is ki-
mentünk az erdõbe tenni-venni.
Úgy határoztunk, hogy ezentúl
az erdõtakarítást 2 naposra ter-
vezzük. Aki nem tud kijönni
szombaton, az vasárnap vehet
részt a közös munkában.

Legközelebbi erdõtakarításun-
kat március 3-án és 4-én (szom-
baton - vasárnap) délután 13 órá-
tól tervezzük. Rossz idõ esetén, a
következõ hétvégére halasztjuk
a munkálkodást.

Mindenkit szeretettel várunk!
GERGELY MÁRTA

Tisztul az erdõ, készül a játszótér

1.§

A rendelet 1. sz. melléklete helyére az alábbi szövegrész kerül:

„A települési szilárd hulladék külön megállapodás alapján történõ
gyûjtésének igénybevételi díja (közszolgáltatási díj, 1 db gyûjtõtar-
tály éves ürítési díja)

Ûrtartalom Nettó ár Bruttó ár
50-60 l 3. 000.- Ft + ÁFA 3.600 Ft/év
110-120 l 6. 000.- Ft + ÁFA 7.200 Ft/év
1100 l 60.000- Ft + ÁFA 72.000 Ft/év
240 l 21.000 Ft + ÁFA 25.200 Ft/év
Zsák 300.- Ft + ÁFA/db 360 Ft/db

Egy darab 110-120 literes gyûjtõtartály mindenkinek kötelezõ, kivé-
ve, ha 50-60 literesre van engedélye.
Minden további gyûjtõedény igénylése esetén:
110-120 l 15.000 Ft + ÁFA 18. 000 Ft/év/db
240 l 30.000 Ft + ÁFA 36.000 Ft/év/db
1100 l 150.000 Ft + ÁFA 180.000 Ft/év/db

Közületi díjak:

Ûrtartalom Nettó ár Bruttó ár
1 kg 15 Ft + ÁFA 18 Ft/kg
50-60 l 7.800 Ft + ÁFA 9.360 Ft/év/db
110 – 120 l 15.600 Ft + ÁFA 18.720 Ft/év/db
1100 l 156.000 Ft + ÁFA 187.200 Ft/év/db

Konténerek ürítési díja:
3 m3 9.000 Ft + ÁFA 10.800 Ft
4 m3 12.000 Ft + ÁFA 14.400 Ft
5 m3 15.000 Ft + ÁFA 18.000 Ft

2.§

A rendelet 10.§ (2) bekezdés d.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.§ (2) d.) Lomtalanítás évente két alkalommal: márciusban és ok-
tóberben – elõre meghirdetett – az adott körzetre érvényes szemét-
szállítási napon. A kirakott lom mennyisége maximum 3 m3 lehet.”

3.§

A rendelet 5.§ (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„Az üdülõtulajdonosok részére is kötelezõ az egy darab 120 literes
gyûjtõtartály éves ürítésére vonatkozó megállapodás”

4.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérõl a jegyzõ
gondoskodik.

Markó József dr. Szinay József
polgármester jegyzõ

Szemétszállítás és „kuka-árak”
Göd Város Önkormányzatának 1/2007. (I. 18.) sz. rendelete a települési szilárd hulladék ártalmat-

lanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról
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Február 16., péntek,
10-12 óráig: 

Alakformáló torna Mamáknak -
gyermekfelügyelettel.

15-17 óráig: 
Cukorbetegek klubja

17 órától: 
„Dimenzió kapu” címmel

Benke Rita akvarell kiállításá-
nak megnyitója

Február 17., szombat, 
9-11 óráig:

A gödi Homeopátiás Klub
elõadása: Menstruáció – 
Dr. Mogyorósi Mariann 

(homeopata, nõgyógyász) 

Ady Klubban 15-17 óráig:
Cukorbetegek klubja 

Ady Klubban 18 órától:
FONÓ

FARSANGI TÁNCHÁZ

Február 23., péntek,
16 órától: 

Nóta-klub. Mostantól minden
hónap utolsó péntekén itt 

helyben,  a JAMH-ban lesz a
Nótaklub foglalkozása!

Február 24., szombat, 
9.30-tól: 

Smink tanfolyam indul

Ady Klubban 15 órakor:
Hagyományteremtõk klubja

Február 25., vasárnap, 
16-17 óráig:

Boruzs László elõadása 
A Természet csodái címmel

Február 28., szerda, 
13-16 óráig: 

Vöröskeresztesek klubnapja

Március 3., szombat,  
9-13 óráig:

Babaruha Börze

Március 7., szerda,
13-16 óráig: 

Mozgáskorlátozottak 
klubdélutánja

Március 8., csütörtök, 
10 órakor: 

Andersen Színház: 
Kutya-macska - bábelõadás

Március 22., csütörtök,
14.30-17.30: Véradás

Március 23., péntek,  
15-17 óráig:

Cukorbeteg klub
17.30-tól: 

Horizont Klub

Március 24-25., 
szombat-vasárnap, 

9-16 óráig: 
ZÖLDHÁLYOG-SZÛRÉS

Március 30., péntek, 
16 órától: Nóta-klub

Március 31., szombat: 
Egész napos 

EGÉSZSÉG-NAP szûrésekkel,
mérésekkel, elõadókkal, 

fellépõkkel.

AAAA JJJJóóóózzzzsssseeee ffff     AAAAtttt tttt iiii llll aaaa     MMMMûûûûvvvveeee llllõõõõddddééééssss iiii     HHHHáááázzzz     
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Aszervezet neve: 
1. sz. Óvoda a Gyermekekért Ala-
pítvány, Göd
Kedvezményezett:
Lenkey utcai 1. sz. Óvoda
Adószáma: 18689503-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Alsógödi Szent István 
Alapítvány
Kedvezményezett:
Búzaszem Kolping 
Általános Iskola
Adószáma: 18662670-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
A+V, a Gödi Ifjúságért 
Közhasznú Alapítvány
Kedvezményezett: 
Huzella Tivadar Általános Iskola
Adószáma: 18664122-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Gödi Kosárlabda 
Játékért Alapítvány
Kedvezményezett: 
Kosárlabda Szakosztály
Adószáma: 18693410-2-13

* * *
Aszervezet neve: 
Gödi Városi Könyvtár
Székhelye: 
2121 Göd, Pesti út 72.
Adószáma: 16798801-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Göd Városi Pogárõrség 
Kiemelkedõen Közhasznú
Szervezet
Székhelye: 
2131 Göd, Pesti út 81. 
06-70-337-1069
Adószáma: 19185837-1-13

* * *
Aszervezet neve:
Kajakkal az Egészségért 
Alapítvány

Kedvezményezett:
Gödi Sportegyesület 
Kajak-Kenu Szakosztálya 
Adószáma: 18663963-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
„Kastélyban a hétszínvilág” 
Óvodai Alapítvány
Kedvezményezett: 
Az óvoda intézménye 
és az oda járó gyerekek
Adószáma: 18692859-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
MagyarTudomány 
a Világban Alapítvány
Székhelye: 
2131 Göd, Kazinczi F. u. 75. 
Adószáma: 19661012-2-13

* * *
Aszervezet neve:
Németh László Általános 
Iskola és Mûvészetoktatási 
Intézmény
Székhelye: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
Adószáma: 18675809-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Nyelv és Tehetség 
Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: 
Huzella Tivadar Általános Iskola
Adószáma: 19179849-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
Piarista Szakképzésért 
Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: 
Piarista Szakmunkásképzõ Iskola
Adószáma: 19185105-1-13

* * *
Aszervezet neve: 
VárosVédõk Egyesülete 
Közhasznú Szervezet
Székhelye: 
2131 Göd, 
Adószáma: 18442331-1-13 

Kérjük, továbbra is támogassák a halmozottan sérült gyermekeket
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával. Támogatásukat – gyermekeink
nevében is – hálás szívvel köszönjük, és a befolyó összeget továbbra is
az alapszabályban meghatározott célokra használjuk fel.

Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége
Kiemelten közhasznú szervezet
2132 Göd, IV. Béla király u. 16.

Tel./fax: 06-27-345-351 Mobil: 06-20-390-3598
Számlaszám: 11742094-20151861, Adószám: 18674121-1-13

E-mail: hserultszsz@vnet.hu

Maradjon Gödön 
az adó 1%-a!

Ismét itt az adóbevallás idõszaka, s rendelkezhetnek adójuk egy
százalékáról a következõ intézmények, szervezetek javára, melyek
vezetõi tisztelettel fordulnak Önökhöz segítségért.

Ha van rá lehetõsége, személyi jövedelemadója 
1%-val támogassa hasznos tevékenységüket!

A Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület,
bejegyzett közhasznú, környezetvédelmi egyesület. Göd város természeti ér-
tékeinek védelmére jött létre. Alapító célkitûzése a Duna-parti sétány helyre-
állítása Göd teljes hosszában. Részt vesz az Önkormányzat civil kontrolljá-
ban, véleményezi a rendezési terveket, tagot delegál  az ÖK bizottságába.
Kapcsolatot tart fenn a környezõ települések civil szervezeteivel. Saját akci-
óikat szerveznek. Folytatni szeretnék a Duna-parti sétányhelyreállítását a 11-
es és az alsógödi strand közötti szakaszon.

Adószám: 18687453-1-13
Vezetõségi tagok: Berta Sándor elnök, Nagy Árpád alelnök, Nagy László

titkár. Cím: 2131 Göd, Pázmány Péter u.24. Tel:(27) 330-225, 
Fax:(1) 218-4578, honlap: http://www.godiek.hu/ 

E-mail: berta@beco.hu

Alapítványunk a GÖD KUPA
kajak-kenu verseny egyik fõ szervezõje, 
a gödi kajakosokat eszközbeszerzéssel, 

edzõtáboroztatással is segítjük. 
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával Ön is segítsen nekünk!

DUNAI VÍZISPORT ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 18684388-1-13
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A GÖDI SE Sakkosztályának
csapata a Pest megyei I. osztály
SZALKAI csoportjában a 3. for-
dulóban január 21-én a Szent
Hubertus étterem Galériájában
GALGAVIDÉK újonc, „CSI-
KÓ” csapatát fogadta, és 6: 4
arányú gyõzelmet ért el. Gyõz-
tek: Fekete József, Malinik Atti-
la, Dávid Béla és az újonc Szalai
Gergõ. Döntetlent ért el: Starosta
János, Mázló Attila, Antal
György Bálint és Dávid Róbert.
A serdülõk közül  Zsuput Zsolt
és Seregi Balázs is asztalhoz ült.
Nekik ezúttal nem sikerült nyer-
ni, de szorgalmuk és tehetségük
megfelelõ edzések és gyakorlá-
sok után gyõzelemhez fog vezet-
ni. 
A következõ fordulóban, február
4-én Nagykátára utaztunk, majd
február 25-én Gödöllõ csapatát
fogadjuk itthon. (Beszámoló a
márciusi lapszámban! Szerk.)
Csoportunk állása a 3. forduló
után: 1. GÖDI SC 20, 5; 2.
Vác17; 3. Dunakeszi 16; 4. Er-

dõkertes 15, 5; 5. Gödöllõ 15; 6.
GÖDI SE 14; 7. Nagykáta 13, 5;
8. Szob 13, 5; 9. Galgavidék 13;
10. Fót 12 ponttal.
A Hoschek csoportban a forduló
eredményei: Dunaharaszti – Érd
7,5:2,5; Zsámbék-
Szigetszentmárton 2,5:7,5;
Gyömrõ – Százhalombatta 3: 7;

Abony – Törökbálint 0,5: 9,5
pont. A csoport állása a 3. fordu-
ló után: 1. Törökbálint 27,5; 2.
Százhalombatta 21; 3.
Dunaharaszti 18; 4.
Szigetszentmárton 16, 5; 5-6.
Érd, Gyömrõ 10; 7. Budakalász
8; 8. Zsámbék 5, 5; 9. Abony 3,
5 ponttal.

Az igazolt versenyzõk számára
lehetõség van a hazai KOMIR
minõsítés megszerzésére. Ennek
feltétele, hogy 9 partiból álló pá-
ros mérkõzés lejátszásával mi-
nõsítést szerezhessenek, vagy ja-
víthassanak. Otthoni páros mér-
kõzéseket a szakosztályvezetõ-
nek elõre be kell jelenteni és ver-
senyszerû körülmények között
lejátszani, majd ezt követõen a
játszmalapokat igazoltatni kell a
szakosztályvezetõvel. A leiga-
zolt játszmalapokat a Magyar
Sakkszövetséghez kell eljuttatni.
Továbbra is várjuk új sakkozók
jelentkezését a GÖDI SE Sakk
Szakosztályába, mely 2009-ben
ünnepli 30. születésnapját. Tag-
sági díj évi 6. 000,- Ft, és 2.
400,- Ft az éves játékengedély,
mely 50 %-os vasúti és Volán-
busz utazási kedvezményre jo-
gosít, és utazási balesetbiztosí-
tást is tartalmaz. Bõvebb tájé-
koztatást a www.sakkbill.fw.hu,
honlapon találhatnak.

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

Új sakkozókat is várnak
Edzést és gyakorlást gyõzelem követ

Verseny Gödöllõn

Közcélú támogatásról írt alá megál-
lapodást január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján Göd Város Önkormány-
zatának képviseletében Markó Jó-
zsef polgármester, valamint az Olajfa
Mûvészház részérõl Mógorné
Gyõrffy Anikó vezetõ. Az együttmû-
ködés az immáron ötödik éve ered-
ményesen és színvonalasan mûködõ
mûvészház, illetve Olajfa Galéria ál-
tal szervezett kiállítások megrende-
zését, az ott bemutatkozó gödi mûvé-
szek támogatását szolgálja. Amegál-

lapodás értelmében az Önkormány-
zat évente öt alkalommal, alkalman-
ként hetvenezer forint vissza nem té-
rítendõ támogatást biztosít öt gödi
festõmûvész kiállításának megrende-
zése céljából. Az ünnepélyes aláírá-
son jelen volt dr. Bognár László al-
polgármester, Kovacsik Tamás kör-
zeti képviselõ, valamint Mógor
László az Olajfa Mûvészházat támo-
gató Mógor Kft. tulajdonosa.

KÉ –LS 
FOTÓ: KÉ

Évente öt 
gödi mûvészt támogatnak 
Az önkormányzat és az Olajfa Mûvészház

Február 19-én, 
hétfõ 18 órakor

Mi volt a farsangi dudabál?
Interaktív farsang

Szabó Zoltán néprajzkutató 
néprajzi elõadása élõ zenével,

tánccal, filmvetítéssel
Közremûködik: Eredics

Melinda néptáncos
Belépõdíj: 650 Ft egységesen
Gyerekeknek, felnõtteknek!

-.-
Március 13-án, kedden 18
órától az Olajfa Mûvészház

alapításának
5., jubileumi

évfordulós rendezvénye
Kiállító mûvészek:
Szommer József
szobrászmûvész

Szente Mónika festõmûvész
Vollnhofer Mária ikonfestõ
M. Gyõrffy Anikó ikonfestõ

A kiállítást Jelenics István
piarista 

szerzetes nyitja meg.
Az est fõvédnöke

dr. Bognár László
alpolgármester.

Az est fõtámogatói:
Göd Város Polgármesteri

Hivatal
Mógor Kft.

-.-
Lelki elmélyülés 

a nagyböjti szent idõben 
három atya segítségével:

Március 20-án, 
kedden 18 órakor
Vörös András atya

(kármelita szerzetes)
“Van remény”

Március 21-én,
szerdán 18 órakor
Ország Tibor atya 

(Göd katolikus lelkésze)
„A keresztút”

Március 22. csütörtök 18.00
Kertész Péter atya 

(pápai káplán)
“Mária hét fájdalma -

Nagypéntek”

ff eebbrruuáárr--mmáárrcc iiuuss ii     
pp rrooggrraammjjaa ii

Gyõrffy Anikó és Markó József aláírja a szerzõdést, a háttérben Mógor László
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Sydneyben január 17-21 kö-
zött rendezték meg az Ausztráli-
ai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált,
melyen 16 sportágban mintegy
1600 fiatal versenyzõ mérhette
össze erejét. Magyarország elõ-
ször vett részt ezen a viadalon, a

kajakosok 12 fõs válogatottja
összesen 6 arany-, 3 ezüst- és 2
bronzérmet szerzett. A csapat
tagja volt Gödrõl Slezsák István,
aki 500m-en a négyes egység
tagjaként állhatott fel a dobogó
legmagasabb fokára.

Gödi az elsõ magyar…

Németh Tamás (MULTI), Németh G. Dániel (MULTI), Slezsák István (Göd),
Karakas Ádám (MTK)

Már harmadik alkalommal vívta
ki magának a Fehér Barbara,
Horváth Edina, Nyilas Kinga,
Szórád Barbara összeállítású

Vadon lányai elnevezésû csapa-
tunk, hogy indulhasson ezen a
színvonalas, egész országot átfo-

gó versenyen, és képviselhesse
Göd városát és iskolájukat, a Né-
meth László Általános Iskolát. A
lányoknak kemény mezõnyben

kellett helyt állniuk. Tö-
kéletes produkciót nyúj-
tottak, a nagyszerû 13.
helyen végeztek!
Ezúton is nagyon kö-
szönjük Markó József
polgármester úrnak és
Gödi Város Önkormány-
zatának hozzájárulását
ahhoz, hogy ezek a szor-
galmas, sportoló gyere-
kek eljuthattak erre a ki-
emelkedõ versenyre!

Folyamatosan várjuk
azon táncoslábúak je-

lentkezését, akik a lányok nyom-
dokaiba szeretnének lépni!

PELCZÉDER ZSUZSANNA EDZÕ

A Budapest Sportcsarnok adott
otthont decemberben a Lovas
Kultúra Gálája programsorozat-
nak, a fogathajtó világbajnok
Lázár fivérek, valamint a sport-

ágban nem kevésbé ismert
Dallos Gyula és lánya közremû-
ködésével. A kétnapos rendezvé-
nyen egy olyan, sokunk által is-
mert fiatal képviselte városun-
kat, és azon keresztül a Gödi Lo-
vas Szakosztályt, akivel foglal-
kozásából adódóan szinte min-
den városi eseményen találkoz-
hatunk, de az ezekrõl készült tu-
dósításokban soha. Lenkei
Ákosról, a helyi televízió opera-
tõrérõl talán kevesen tudják,

hogy a gödi lovas élet tevékeny
részese úgy is, mint díjugrató és
úgy is, mint kaszkadõr.
Nyolcéves kora óta – nem titkol-
tan családi indíttatásból – lova-
gol. Közel hét éve tagja annak a
Gödi Lovas Szakosztálynak,
amely sok nemzetközi és hazai
versenyeken elért eredménnyel
büszkélkedhet. A szakosztály
mûködésének színvonalát bizo-
nyítja az idõrõl-idõre megrende-
zésre kerülõ, nemzetközileg is
jegyzett versenyek száma, és a
rendszeresen visszalátogató ha-
zai és külföldi lovasok népes tá-
bora. 
Ákos maga is számos megyei
verseny gyõztese, ami nem kis
mértékben köszönhetõ edzõjé-
nek, Balogh Istvánnak – Pityu
bácsinak. Bevallása szerint el-
sõdleges „szerelmének” a díjug-

ratást tartja Garas nevû lova
nyergében, de legalább akkora
szenvedéllyel és kitartással ûzi a
kaszkadõrök nem éppen bizton-

ságos „mesterségét” is. Ilyenkor
– ha szükséges – Banditát, másik
kedves lovát hívja segítségül,
mellyel számos nehéz feladatott
oldottak már meg közösen. Kö-
zösen, hiszen ebben a szakmá-
ban a lovas és ló közötti biza-

lom, összeszokottság elengedhe-
tetlen feltétele a sikernek! Ter-
mészetesen emberi segítséget is
kap Unger Béla kaszkadõr-koor-
dinátor személyében. Szülei is
mindenben támogatják, de
ugyanakkor féltik is fiukat. Lo-
vait saját maga neveli, idomítja,
vagy ahogy lovas nyelven
mondják – belovagolja. Több
filmben is szerepelt már, mint
például a BBC által forgatott Ro-
bin Hoodban, vagy Szomjas
György rendezõ új filmjében, a
decemberben elkészült „Nap ut-

cai fiúk” címûben. Kaszkadõr-
ként zuhant le lóról, lángolva
menekült egy égõ tankból, és
volt már akasztott ember is, de
készített már légi felvételt egy
repülõgép ajtajából kilógva – ép-
pen a Gödi Nyárnyitó Napokról.
A lovaglásról mint nagy szere-
lemrõl beszél, ami az operatõri
munka mellett szinte összes ide-
jét leköti. Bevallása szerint a
magánéletre szinte alig jut ideje.
Szerencsés embernek tartja ma-
gát, mert eddigi életében mindig
olyan dolgokkal foglalkozott,
amit örömmel, szeretettel tett! 
Terveirõl faggatva legfontosabb-
nak a gödi lovashagyományok
megõrzését és folytatását, a lo-
vas élet fellendítését, a Kincsem-
örökség ápolását tartja. 

LEGÉNY SÁNDOR

FOTÓ: FEHÉR ALEXANDRA

Apassionata - a Lovas Kultúra Gálája 
Az operatõr, aki már akasztott ember is volt

Jelenet a Nap utcai fiúk c. filmbõl 
– bemutató: 2007

Nem csak a földön, az égben is
filmezett már

Lovas gála 
- 2006. Budapest Sportcsarnok

„Hét vezér közt” 
jobbról a második Ákos

Gödi Akrobatikus 
Rock and Roll sikerek

2006. december 16-án került megrendezésre Pécsett az Országos
Akrobatikus Rock and Roll Leányformációs Bajnokság.

Fehér Barbara, Szórád Barbara, 
Horváth Edina és Nyilas Kinga
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Gyalogtúrára a Börzsöny Kapu-
jába lévõ Kismaros Börzsönyli-
get Szokolya területére invitá-
lom Önöket. A természetben
bandukolva a lélek megpihen, a
test pedig kellemesen elfárad.

Mozgásra hívom kortól, nem-
tõl független a természet apró
gyönyörûségére még rácsodál-
kozni tudó embereket. Azokat,
akik a mellékelt vázlaton a nyíl-
lal jelölt utat végig tudják járni,

ami kb.10 km. Ami fontos, egy
kényelmes cipõ, az évszaknak
megfelelõ réteges laza öltözék.

A táv felénél lehetõség van a
pihenõhelyen a magunkkal ho-
zott étel, ital elfogyasztására, aki
pedig nem gondoskodott élelem-
rõl, azt zsíros kenyér, hagyma,
ásványvíz várja.

Az elsõ túra napja 
2007. február 24. szombat.

Találkozás: 
Felsõgöd, Vasútállomás 

de. 8.45-kor.
A túra megfelelõ létszám ese-

tén indul, ezért aki részt szeretne
venni, azt kérem, hogy a 06-20-
588-9679, 06-70-247-1158 mo-
biltelefonszámot hívja.

Ezt követõen elõzetes, jelent-
kezés alapján minden második
hét szombatján van gyalogtúra. 
Jelentkezz!

MISKOLCZI MÁRIA ANNA

TÚRAVEZETÕ

Mozgás, levegõ, egészség!

Megkezdõdött a Pest megyei
I. osztályú csapatbajnokság ta-
vaszi mérkõzéssorozata. Az
erõs mezõnyben az õszi sze-
zont az 5. helyen fejeztük be,
ami megfelel az eredeti célkitû-
zésünknek.

8. forduló: 
Göd – Cegléd  11:7
Az elsõ mérkõzés idegenben

döntetlennel végzõdött, a vissza-
vágás hazai pályán jól sikerült.
Végig mi vezettünk, megérde-
melt gyõzelmet szereztünk.
Nyert meccsek: id. Gulyás M. 4,
Szemendri A.-Újvári T. 3-3. Pá-
rosban Újvári-Szemendri 1.

9. forduló: 
Zsámbék – Göd   14:4
Ellenfelünk csapata jobb já-

tékerõt képvisel, 2. helyen áll-
nak, csak gratulálni tudtunk játé-
kukhoz. A gödiek közül Újvári 2,
id. Gulyás és Nagy L. 1-1 gyõze-
lemmel alakította ki a végered-
ményt.

10. forduló: 
Göd – Gödöllõ   10:8
Talán az eddigi legjobb teljesít-

ménnyel sikerült nyernünk az

elõttünk álló csapat ellen. Õsszel
15:3-ra kikaptunk, a gödöllõiek
nem számítottak erre a vereségre,
ezzel a forduló meglepetését mi
okoztuk. A sikerben így osztoztak
játékosaink: Egyéni: ifj. Gulyás 3,
Újvári 3, Szemendri 2, id. Gulyás

1. Páros: ifj. Gulyás-Szemendri 1
gyõzelem.

11. forduló: 
Boldog – Göd    3:15
Az utolsó helyezett ellen

könnyedén vettük az akadályt. 

Nyert mérkõzések: ifj. Gulyás
4, Újvári 4, id. Gulyás 3,
Szemendri 3. Párosban: ifj.
Gulyás-Szemendri 1.

12. forduló: 
Göd – Vecsés   4:14
Az õszi idegenbeli döntetlen

után szerettük volna megismé-
telni az eredményt, esetleg még
a gyõzelemben is reményked-
tünk. Ezzel szemben súlyos ve-
reséget szenvedtünk el.

Csalódásunk két okra vezethe-
tõ vissza, az egyik: ellenfelünk
beerõsített, a negyedik számú já-
tékos helyett hozott egy olyan il-
letõt, aki minden mérkõzést
megnyert. Másik ok: nálunk a
legjobb játékos nem állt rendel-
kezésünkre.

A négy mérkõzésbõl kettõt ifj.
Gulyás, egy-egyet Szemendri és
Újvári szerzett.

A Gödi Körkép legutóbbi szá-
mában írtam arról, hogy
Cesznak Tamás a diákolimpia
megyei döntõjébe került, mert a
körzeti versenyen elsõ helyezet
lett. Azután, a megyei döntõn si-
keresen helytállt, a rangos me-
zõnyben ötödik helyen végzett!

(Gulyás)

Asztalitenisz
Három gyõzelem, két vereség

A Körzeti Diákolimpia gyõztesei balról: Burger Balázs, Sárközi Gábor, 
Cesznak Tamás (megyei 5. helyezett is) és Bagi Dávid

Az Életforrás DO karatékái túl vannak az
alapozási idõszakon, készülnek a március

24-ei és április14-ei magyarországi diák-
olimpiai elõdöntõkre. Március elsõ napjai-
ban Balasagyarmatra érkezik a 7 danos Ja-
pán Sawada mester, az általa vezetett edzõtá-
borban a klub részérõl 8 - 10 fõ vesz majd
részt.

Karakó Sándor 3 danos edzõ az egyesüle-
tet fogja képviselni a Magyar JKA Karate
Szövetség közgyülésén, illetve vizsgáztatói
továbbképzésen, majd részt vesz egy edzõi
továbbképzésen - utóbbit a 6 danos Krepsz
János sensei tartja. A nyári tervek között sze-
repel a feketeöves vizsga, melyen 5 - 6 gödi
tanítvány próbálkozik majd megszerezni a
mesterfokozatot. Városunkban március kö-
zepére tervezik a gyerekek övvizsgáit, amit
már nagyon várnak a kis karatékák. A ver-
senyzõknek változatosságot hozhat, hogy
egy magyar Európa-bajnok érkezik Gödre,
számukra edzést tartani. A klubról további
hírek, információk a http://www.nagyc-
savar.hu/karate honlapon találhatók.

Sûrû program a gödi karatékáknál

Tavaly év végén Budapesten járt Kanazawa mester
és fia, az általuk vezetett edzõtáborban a gödi

karatékák is részt vettek.Balról- jobbra Jurtin L,
Stiegmann M, Makka L, Gál B

Túra-klub
a JAMH szervezésében
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A közelmúltban megrendezett piarista ping-
pong gála vendégeként üdvözölhettük a na-
pokban 58. születésnapját ünneplõ kenuki-

rályt, Wichman Tamást. Már fiatal korában
rendszeresen járt Göd-re, mert mint elmond-
ta: – Nem csak a Duna kínálta edzési lehetõ-

ség vonzott, hanem a természet szépsége és a
település nyugalma. Késõbb már Dudás Pé-
ter gödi kenus edzõjeként is rendszeresen
megfordultam a városban.
A sportágban elért eredményei alapján – 2
olimpiai ezüst, 1 olimpiai bronz, 9 vb arany,
5 vb ezüst, 5 vb bronz, 3 Eb arany, 1 Eb má-
sodik és 32 magyarbajnoki arany – szinte az
egész kenus világ tiszteli és szereti. Még
napjainkban is rendszeresen hívják nemzet-
közi versenyekre, persze már „csak” mint
vendéget. Sport pályafutása során a számta-
lan érem mellé 1979-ben megkapta az
Unesco fair play díját. Kapcsolata a sportág-
gal még mai is szoros, hiszen az MTK társa-
dalmi edzõjeként igyekszik tudását átadni a
fiataloknak.
Az asztalitenisz gálán a vendégeskedés mel-
lett most is kapott külön feladatot a konyhá-
ban – mint immár minden piarista rendezvé-
nyen, amelyre meghívják, s melyekre nagy
örömmel jön el. Ilyenkor õ a sportos találko-
zók fõszakácsa! Talán kevesen tudják, hogy
eredeti szakmája szakács, amit 1963-óta
rendszeresen mûvel. Mint elmesélte, ismerve
a szakma minden fortélyát, ezen a területen
is szép sikereket mondhat magáénak, hiszen
1966-ban szakma ifjú mestere versenyen
második helyezést ért el, majd késõbb – nem
kevesebb, mint 17 évig – volt a Szabadság
Szálloda szakácsa. A szakmájában is profi

evezõs ízletes babgulyással és a szemnek is
élmény jelentõ töltött kacsacombbal lepte
meg a gála résztvevõit. 

LEGÉNY SÁNDOR

Királyi vendég a piaristáknál
Evezõ helyett fakanál
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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, gépesített
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

• Fakivágást, döntéssel is, elszállítás megold-
ható. Tel.: 06-30-463-4070.
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és ruha-
tisztítás, búvárszivattyú-tekercselés. Göd, Kin-
csem park, nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.
• Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06-70-336-
6382
• Gitároktatás, német nyelv tanítás. T.: 06-
70-624-2893, 06-30-928-7679
• Kiadó Gödön önálló, kerte, búturozott ház
hosszabb távra. 35 m2 -egy hálószoba +
amerikai konyhás nappali. Erdeklõdni: 06-20-
591-2801
• Takarítást, vasalást vállalok hétköznap
Dunakeszi-Göd- vác térségében. T.: 06-20-
9694-921
• 0-3 évesig: lányka ruhák, babakocsi, hor-
dozó, autós ülés eladó. 06-70-204-5753

Apróhirdetések
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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

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

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-20-475-4501

1 % KÉRÉS
Tisztelt adózók!

a Teljes Életért Alapítvány a 
Gödi TopHáz Speciális Otthonában 
élõ 220 fõ halmozottan sérült ember

rehabilitációját támogatja.
Kérjük adója 1 %-ával támogassa

munkánkat.
Adószámunk: 19180454-1-13

Köszönjük a segítséget:
A Teljes Életért Alapítvány Kuratóriuma
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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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