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2TÖRTÉNELMÜNK

A magyar történelem kiemel-
kedõ eseményének megidézése,
a hely szellemisége, a Himnusz
hangjai, a Kossuth dalokat meg-
szólaltató Gaude kórus mûsora
mélyen megérintette a helyszí-
nen emlékezõ önkormányzati
vezetõket, a helyi pártok és civil
közösségek képviselõit, a tisztel-
gõ gödi polgárokat.

A kiváló helytörténész,
Bátorfi József ünnepi megemlé-

kezésének kezdetén, az egyko-
ron Gödön élõ reformkori embe-
rek cselekedeteit méltatta. Mirõl

mesélne ez a kúria, ha emlékez-
ni és beszélni tudna 1848-49-rõl,
majd a kiegyezés utáni évekrõl?
– tette fel a szónoki kérdést,
melyre elsõként a gödi gazdasá-
got létrehozó Mayerffy család
történetével felelt. Felidézte a két
fiú, a Velencében meggyilkolt
osztrák seregben szolgáló József
tragédiáját, és Sándor életútját,
aki honvéd századosként meg-
szervezte a torontáli önkéntes
egységet, a 72. honvéd zászlóal-
jat. A halásos ítéletet nagyapja
szolgálataira való tekintettel
nem hajtották végre Mayerffy
Sándoron.

Türk István, Andrássy Gyula,
Klapka György, Ihász Dániel,
Nemeskéri Kiss Miklós… kik és
mik voltak ezen nevek viselõi? –
hangzott az újabb szónoki kér-
dés. Önkéntesek vagy a király

által még 1848 nyarán a magyar
hadseregbe áthelyezett katona-
tisztek, a korszak legjobban ki-
képzett szakemberei, akik a csá-

szári kiképzésnek köszönhetõen
ismerték a teljes birodalmat, né-
peit, az elnyomókat és elnyo-
mottakat. Nemeskürti Istvánnal
válaszolva:  „Kik érted haltak
szent Világszabadság”. 

Aszabadságharc leverése után
a 27 éves Nemeskéri Kiss Mik-
lós életét Kossuthtól nyert diplo-
máciai küldetése mentette meg.
Távollétében ítélték halálra, ami-
kor a fent említett urakkal, volt
honvédtisztekkel már az osztrá-
kok ellen Garibaldi seregébe
szervezte a magyar légiókat.

Levelezésük az önkéntes
emigrációban megindító. Tettük
csodálatra méltó! – mondta az
emlékezõ utókor nevében
Bátorfi József. 

V. I.

Tettük csodálatra méltó
Fõhajtás Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblájánál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett városi ünnepségsorozat a magyar szabadságharc
egyik kiemelkedõ honvéd ezredese, Nemeskéri Kiss Miklós
emléktáblájánál, a nevét és szellemi örökségét hûen ápoló
kúriában vette kezdetét. A gyönyörû napfényes idõben ren-
dezett ünnepségen jelen volt Nemeskéri Kiss dédunokája, a
Gödön élõ Mühlbacher Istvánné és férje is.

Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 159. éves ju-
bileumára emlékeztünk az
idén. Göd városának polgárai
– a hagyományoknak megfe-
lelõen – végigjárták a telepü-
lés valamennyi emlékhelyét,
és lerótták tiszteletüket a sza-
badságharc mártírjai elõtt. Az
Önkormányzat, a pártok és a
civilek elhelyezték koszorúi-
kat a Nemeskéri Kúria, a Petõ-
fi és a Kossuth szobor elõtt,

ahol közremûködött a Napos
Oldal Nyugdíjas Klub kórusa.
A koszorúzást követõen került
sor a városi ünnepségre, mely-
nek helyszíne ezúttal a
Huzella Tivadar Általános Is-
kola volt.  

Minden nemzet életében
szerepel legalább egy olyan
dátum, mely sûrítetten tartal-
mazza az adott nép kötõdéseit,
törekvéseit, a nemzeti identitá-
sát meghatározó szellemi és
érzelmi alapokat – mondta ün-
nepi beszédében Dr. Romsics
Ignác történész, akadémikus.
Mi, magyarok, magunkénak
tudhatunk három ilyen ünnep-
napot is: március 15-ét, au-
gusztus 20-át és október 23-át.
Március 15., az egyik legtöbb
jelentéssel bíró ünnepünk.
Mindenekelõtt a magyar nép
szabadság – és függetlenség-
vágyának, egy nemzet „szent
akaratának” az ünnepe, de
benne foglaltatik a polgári
egyenlõség kivívásáért, a ne-
mesi elõítéletek eltörlésért
folytatott küzdelem, az ifjonti
hév és talán egy kicsit a min-
den ideológiától mentes ta-
vasz-köszöntés öröme is. Dr.
Romsics Ignác elõadásában
március 15. utóéletét, mítosz-

szá, majd hivatalosan elfoga-
dott, nemzeti ünneppé válásá-
nak hosszú és viszontagságos
történetét tekintette át. Noha
az 1848-49-es forradalom mí-
tosszá válása elkezdõdött már

a szabadságharc leverése után,
sok-sok évtizedet kellett várni
arra, hogy ünnepeink sorában
elnyerje méltó helyét. 1860-
ban a pesti diákok – a márciu-
si ifjak nyomdokán – nyilvá-

Március 15. legmély
Népünk sza

Bátorfi József helytörténész
emlékezett Nemeskéri Kiss Miklósra

A Gaude kórus 
Kossuth dalokat énekelt

Az emlékezõk között volt 
a honvéd ezredes dédunokája is
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Dr. Romsics Ignác: Március 15., 
az egyik legtöbb 

jelentéssel bíró ünnepünk
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Nemeskéri Kiss Miklós 1848-
as honvéd ezredes leszármazottai
közül Magyarországon két déd-
unoka él: dr. Pákey Lajosné
(Mányban), aki Nemeskéri Kiss
Sándor lánya, és Mühlbacher
Istvánné (Göd), Nemeskéri Kiss
Margit lánya. 

A leszármazottak nagyobbik
része külföldön, Franciaország-
ban él, ahonnan a dédmama szár-
mazik. Nemeskéri Kiss Miklós
az emigrációban Kossuth diplo-
matája volt – meséli az ünnepsé-
gen jelenlévõ Mühlbacher
Istvánné férje és a kúria mai tulaj-
donosa, Murvai Zoltán társaságá-
ban, aki a honvéd ezredes egyko-

ri birtokán megmaradt épület-
együttest folyamatosan restaurál-
ja, a honvédtiszt szellemi öröksé-
gét hûen ápolja.

- Számomra példaértékû a
Nemeskéri Kiss család haza sze-
retete, becsületességük, s mindaz
ahogyan ápolták és mûködtették
a gödi gazdaságot, kötõdésük a
vadászati kultúrához – mondta a

kúria tulajdonosa. Murvai Zoltán
örömét fejezte ki, hogy a jelenle-
gi önkormányzat és intézményei
kulturális és irodalmi mûsoraikat

mind gyakrabban rendezik nem-
zeti múltunk örökségét, történel-
mi hagyományait õrzõ
Nemeskéri kúriában, a négy hek-
táros õsparkban.  

Nemeskéri Kiss Miklós déd-
unokája és férje az ünnepség után
gödi otthonukban nagy szeretet-
tel meséltek a hazájához mind-
végig hû honvéd ezredes életútjá-
ról, Kossuthhoz erõs szálakkal
fûzõdõ kapcsolatáról, s arról ho-
gyan ismerkedett meg 1852-ben
Nizzában La Charon márki özve-
gyével, és annak szépséges Ma-
tild nevû lányával, akit 1853. ja-
nuár 15-én feleségül vett. E perc-
tõl fogva a magyar emigráció
védangyala lett Nemeskéri.

Akorabeli dokumentumok ta-
núsága szerint a hét nyelven be-
szélõ Nemeskéri Kiss Miklósról
Teleki László azt írta Kossuth-
nak, hogy „igen ügyes ember”
meg „derék diplomata” – olvas-
ható az ÚJ TÜKÖR 1979. 10.
számában Bajomi Lázár Endre
tollából, aki késõbb Justh Zsig-
mondtól idéz, aki 1886-ban így
méltatta Nemeskéri Kiss Mik-
lóst, ennek Margit nevû lányá-
hoz írt levelében: „…neve a ma-

gyar történelem legfényesebb
korához fûzõdik… ott ragyog
azokon a lapokon, amelyeknek
olvasásánál minden magyar sze-
me könnyel telik meg, s amely-

tõl mindegyiknek lelkét büszke-
ség önti el”.

Kiss Miklós 1902. április 27-én
Párizsban hunyt el, aki élete alko-
nyán sem akart engedni a negy-
vennyolcból, nem fogadott el sem
állást, címet, érdemrendet, mert
azt mondta: ”azt a kezet, amely-
nek nevében halálra ítéltek, meg-
békélés után megszorítani megle-
het, de megcsókolni: soha!”

VETÉSI IMRE

Fáklyavivõk

nos megemlékezésen akarták
leróni kegyeletüket a forrada-
lom hõsei elõtt. A felvonulás
békésen zajlott, a császári ka-
tonaság mégis tüzet nyitott. Az

ekkori eseményt szimbolikus
jellegûvé formálták az elkö-
vetkezendõ évtizedek. A kato-
naság, az erõszakos beavatko-
zás rövid távon talán célt érhe-

tett, hiszen sikerült föloszlat-
nia a tömeget, ám hosszú tá-
von épp az ellenkezõ hatást ér-
te el: március 15. jelképes és
ellenzéki jellege fennmaradt
és tovább erõsödött. A nyílt és
álcázott tiltás egészen a XX.
század végéig belengte márci-
us 15. légkörét. Az állam hol
tiltotta, hol valódi tartalmának
megváltoztatásával próbálko-
zott. Ám ahogy 1860-ban úgy
a késõbbiekben sem sikerült
célt érnie, egyetlen külsõ hata-
lom sem tudta eltörölni márci-
us 15. legmélyebb, idõtlen
üzenetét, népünk szabadság-

vágyát, és azt a szellemiséget,
amit a márciusi ifjak örökül
hagytak nekünk.

Dr. Romsics Ignác elõadása
után a Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola régi és jelenlegi di-
ákjainak megindítóan szép, ze-
nés-irodalmi összeállítása kö-
vetkezett. Az „Isten áldd meg a
magyart” címet viselõ összeál-
lítás írója és rendezõje Zachár
Zsuzsa. Felkészítõ tanárok:
Bíróné Balla Krisztina – tánc,
koreográfia - és Jánosiné
Kovácsházy Beáta – ének.   

MACZKAY ZSAKLIN
FOTO: BREZOVSZKY ISTVÁN

ebb, idõtlen üzenete: 
badságvágya

Nemeskéri Kiss Miklós

Markó József polgármester
tisztelgése az emléktáblánál

A Huzella iskola tanulóinak mûsorát vastapssal köszönte meg a közönség

A dédunoka, Mühlbacher Istvánné
és férje a kúria tulajdonosa,

Murvai Zoltán (a kép jobbszélén)
társaságában
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Megbocsátani lehet, de felejteni soha!
A Kommunizmus áldozatainak Emléknapja Gödön

Tíz éve jelent meg Franciaor-
szágban a Kommunizmus fekete
könyve címmel az a nagyszabá-
sú történelmi összefoglaló, mely
mind történészi, mind politikai
körökben heves vitákat váltott
ki. Nemcsak a posztkommunis-
ta országok egykori vezetõit és
ma is pozíciókban lévõ elvtársa-

ikat, de a nyugati baloldali értel-
miség egy részét is érzékenyen
érintette ez a hiánypótló munka.
A baloldali progresszió, a máig
fennen hirdetett társadalmi hala-
dás illúzióját számolta fel. Mert
bemutatta a megvalósult kom-
munista eszmék valódi arcát. A
szerzõk a felejtés megakadályo-
zását tûzték ki elsõdleges célul,
és azt vizsgálták, milyen szere-
pet játszott a kommunista ideo-
lógia gyakorlati megvalósulása-
kor a bûn, az erõszak, a gyilkos-
ság – kezdte beszédét Bábiné
Szottfried Gabriella, a 2. számú
országgyûlési választókerület
Fidesz MPSZ választókerületi
elnöke, a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapja gödi meg-
emlékezésen. 

A József Attila Mûvelõdési
Házban rendezett városi esemé-
nyen a szónok emlékeztette a
hallgatóságot, hogy a mû egyik
szerzõje, Stephan Curtois felve-
tette a kommunizmus ún. „nürn-
bergi perének” kérdését is. Sze-
rinte a kommunista államok ki-
merítették mind az emberiség
elleni bûntett, mind a háborús
bûntett, mind pedig a béke elle-

ni bûntett fogalmát. „Miért
használjuk ezeket a kifejezése-
ket csak a nácizmus áldozatai,
illetve különbözõ etnikai indíté-
kú mészárlások kapcsán?” - tet-
te fel a kérdést. A válasszal
mindmáig adós a világ – mond-
ta Bábiné Szottfried Gabriella,
Szõdliget polgármestere, aki az-

zal folytatta, hogy a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emlék-
napján nem árt emlékezetünkbe
idézni a számokat, hozzátéve,
hogy soha nem szabad elfelejte-
nünk: a számok mögött emberi
sorsok, személyes tragédiák rej-
tõznek. 

Majd arról beszélt, hogy az
eddigi kutatások szerint „a kom-
munizmus számlájára mintegy

100 millió halálos áldozat írha-
tó: Szovjetunió: 20 millió áldo-
zat; Kína: 65 millió, Vietnam: 1

millió, Észak-Korea: 2 millió,
Kambodzsa: 2 millió, Kelet-Eu-
rópa: 1 millió, Latin-Amerika:
150 ezer, Afrika: 1,7 millió, Af-
ganisztán: 1,5 millió. A nemzet-
közi kommunista mozgalom, il-
letve a hatalomra soha nem ke-
rült kommunista pártok számlá-
jára pedig körülbelül 10 000 ál-
dozat írandó.”

Magyarországon a kommu-
nizmus arca, persze, szelídebb
vonásokat mutatott, mint példá-
ul Pol Pot kambodzsai rémural-
ma – folytatta a politikus -, de a
Rákosi-rezsimnek és a Kádár-
diktatúrának is szép számmal
voltak kegyetlen megnyilvánu-
lásai – hogy a máig ható gazda-
sági, társadalmi és morális kiha-
tásokat ne is említsük. 

Február 25-e jelképes nap. 60
évvel ezelõtt ezen a tél végi na-
pon hurcolták el budapesti laká-
sából a Szovjetunióba a kom-
munista egyeduralmi törekvé-
sekkel szemben a polgári Ma-
gyarországot védelmezõ Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát,
Kovács Bélát. Az esemény ce-
zúra volt a legújabb kori Ma-
gyarország történetében. Visz-
szafordíthatatlanná vált a kom-
munista hatalomátvétel. 

De a történelem elõbb vagy
utóbb igazságot tesz. 55 évvel
késõbb, 2000 júliusában az or-
szággyûlés e napot jelölte ki a
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapjául. Azóta tízezrek
hajtanak fejet a diktatúra áldoza-
tai elõtt. 

Majd arról beszélt, hogy saj-

nos „még ma is nem kevesen
vannak, akik félszívvel emlé-
keznek. Még az is megtörténik,
hogy a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapja elõtt egy hét-
tel a kommunizmust megtaga-
dott Magyarország egyik közjo-
gi méltósága Che Guevara - a
saját szavaival is „hideg
gyilkológép”- emlékére rende-
zett fesztiválon vállal szerepet.”

Nekünk, utódoknak tehát ma
is van feladatunk: ne engedjük
elfelejteni azokat a borzalmakat,
melyekre a váci rabtemetõtõl a
Gulag jeltelen sírjaiig milliók
értelmetlen halála emlékeztet.
Véssük tehát eszünkbe, és
mondjuk mi is: megbocsátani

lehet, de felejteni soha! – zárta
megemlékezést Bábiné
Szottfried Gabriella. 

A Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapja városi megem-
lékezésen a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola tanulói mûsorát
láthatták a megjelentettek. A
február 24-ei gödi megemléke-
zés keretében a Városi Önkor-
mányzat vezetõi, a helyi pártok
képviselõi koszorút helyeztek el
a Marignane parkban álló kop-
jafánál a kommunizmus áldoza-
tinak emlékére.

A SZERK.
FOTO: FEHÉR

A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói

Bábiné Szottfried Gabriella

A MIÉP Városi Szervezete
képviselõi is elhelyezték 

a megemlékezés koszorúját

A Fidesz MPSZ képviselõi is
leróták kegyeletüket 

az áldozatok emléke elõtt
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A képviselõ-testület február
28-i ülésén, meglehetõsen hos-
szú vita után, elfogadta a 2007.
évi költségvetést. A több mint
466 millió forintos forráshián-
nyal számoló büdzsét tizenöt
igen szavazattal hagyták jóvá a
képviselõk, ellene egy szava-
zott és szintén egy tartózkodott.
A költségvetés bevételi fõös-
szege 3 milliárd 730 millió 202
ezer forint, a kiadási fõösszeg 4
milliárd 196 millió 422 ezer fo-
rint. 

A költségvetési vita beveze-
téseképpen Markó József pol-
gármester elmondta, hogy az
állami támogatás csökkenése,
az adóerõsségbõl fakadó befi-
zetés, a hitelek kamatterhe miatt
alakulnak így a kiadások, ame-
lyekbõl annyit lefaragtak,
amennyit csak lehetett. Hozzá-

tette azt is, hogy a mûködéshez
bérhitelt nem szeretnének
igénybe venni, viszont normál
hitelek felvételére szükség lesz.
Jelentõs bevételeket remélnek

az iparûzési adóból és az ingat-
lanértékesítésbõl. A pénzügyi

bizottság elnöke, dr. Pintér
György ehhez hozzátette, hogy
a város adóssága nõ az idén, és
a pályázatokhoz szükséges ön-
részre sincs megfelelõ forrás. A
polgármester szerint gond az
alacsony bevétel, a helyzetet
rontja a sok elmaradt kifizetés.
A költségek csökkentése érde-
kében megpróbálkoznak egyes
szolgáltatások kiszervezésével
is.

A vita során Detre László
módosító indítványt terjesztett
elõ, amely szerint a bizottságok
számára egy-egy millió forintot
biztosítsanak. Rábai Zita java-
solta, hogy a késõbbiekben a
költségvetést módosító javasla-
tok csak a pénzügyi bizottság
jóváhagyásával kerülhessenek

a testület elé, illetve, hogy a ci-
vil alapnak juttatott pénz legyen
pályázati alap. Sándor István
képviselõ – aki azt is bejelentet-
te, hogy a helyzetre való tekin-

tettel, az MSZP-frakció nem kí-
ván költségtérítést felvenni –

úgy vélte, hogy nincs koncep-
ció, a költségvetés nem nyújt
perspektívát, pedig annak a vá-
ros jövõjét is kellene szolgálnia,
például, a bevételi lehetõségek
szélesítésével. Nógrádi Gergely
arra volt kíváncsi, hogy mi ve-
zetett idáig. Dr. Pintér György
szerint, az MSZP tételes javas-

latokat nem adott, és az adó-
emeléseket nem szavazta meg.
Dr. Horváth Viktor Gergõ az in-
gatlaneladásból tervezett bevé-
telt túlzottnak tartotta, mivel ez
több lenne, mint az elmúlt há-
rom évben, de még ez is kevés-
nek bizonyulhat. A vitában –
mint a polgármester is megje-
gyezte -, eluralkodott a politika,
és erre reagálva, Pinczehelyi
Tamás leszögezte: csak egy ide-
ig lehet visszafelé mutogatni az
elõzõ testületre, de abban is a
baloldal volt kisebbségben, és a
jobboldal volt többségben. Rá-
bai Zita az akadálymentesítés
folytatását szorgalmazta, hiá-
nyolva a fejlesztéseket,
Pinczehelyi Tamás a sporttámo-

gatás érdekében emelt szót, dr.
Horváth Viktor Gergõ a képvi-
selõi keret megtartása mellett
érvelt.

Végül, a módosító indítvá-
nyok közül a képviselõ-testület
elfogadta, hogy egy-egymillió
forintot biztosít valamennyi bi-
zottság számára, megszavazta,
hogy csak a pénzügyi bizottság

jóváhagyásával lehessen a ké-
sõbbiekben testület elé vinni a
kiadások növelésére vonatkozó
javaslatokat. Támogatta dr.
Bognár László alpolgármester
javaslatát, hogy a négymilliós
civil keret fele pályázati pénz-
ként szolgáljon, egyetértett
Pinczehelyi Tamásnak az ipari
terület kialakítására vonatkozó

kezdeményezésével, az adóbe-
vételek növelése érdekében.
Ezt követõen, a kiegészítések-
kel együtt, a testület elfogadta
az összesen 466 millió 220 ezer
forintos hiánnyal terhelt költ-
ségvetést, illetve megalkotta az
errõl szóló rendeletet.

BORGÓ JÁNOS

FOTO: KESZIPRESS

A hallgatóság soraiban helyet foglaltak a városi intézmények vezetõi is

A civilek képviseletében 
Lengyel György kért szót

A polgármester
és a jegyzõ konzultál

Az MSZP-n, és az SZDSZ-en kívül
egy Városvédõ képviselõ is
megszavazta a költségvetést

A JOSZ frakció
egyhangúan szavazott

466 millió forintos forráshiány

Elfogadták a város költségvetését
Egymilliós keret valamennyi bizottságnak
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Tisztelt gödi Polgárok!
Elfogadta a Testület a város

2007-évi költségvetését. Tíz ta-
gú frakciónk, melyet jelenleg
én vezetek, önmagában is képes
lett volna az elfogadásra. Ezért
is külön öröm számunkra ,
hogy a képviselõk többsége
méltányolta az elvégzett mun-
kát, megértette az összefüggé-
seket és igennel szavazott. Csak
remélni tudom, hogy a nem el-
fogadók, Dr. Horváth és Mikesy
képviselõ urak is érdemi részt
vállalnak a további munkából.

Az örökölt kettõ milliárd fe-
letti adósságállomány mellett a
korrekt tervezés, a valós szá-
mok és folyamatok bemutatása
révén szembesülünk azzal,
hogy a város jelenleg többet
költ az ellátott feladataira, mint
amennyi bevételhez jut.

Sok mindent lefaragtunk,
ésszerûbbé tettünk, a lakosság
terheit is meg kellett emelnünk,
azonban a végeredmény így is
450 milliónál nagyobb hiány. 

A számok világosak, az
okok is láthatóak, nincs más le-
hetõségünk, mint a folyamatos
egyensúly javító munka a kö-
vetkezõ éveken keresztül.

Át kell ütemeztetnünk az

adósságállományt, mert a kö-
vetkezõ néhány évben túl nagy
terhet jelent. Mos fizettünk ki
60 milliót a Samsung adóked-
vezménye miatt büntetésként és
már itt az újabb 130 milliós
büntetés is. Több örökölt per-
ben állunk rosszul, a sportcsar-
nokot megépítõ cég csalárd
módon emelt le a számlánkról
17 milliót néhány hete..

A városnak bevételekhez
kell jutnia és ennek lehetõsége
egyrészt a Samsung adófizeté-
sén, másrészt pedig az eddig
késlekedõ fejlesztések sajnos
nem azonnali bevételeiben le-
het.

Fõ irányaink a melegvizû
strand fejlesztése és a 2/A-n tú-
li területen környezetkímélõ
ipar létesítésének támogatása.

Külön köszönet illeti az el-
végzett munkáért a dr. Pintér
György vezette Pénzügyi Bi-
zottságot, a polgármestert,
Markó Józsefet, aki ez alatt a
rövid idõ alatt is feszesebbé, ha-
tékonyabbá tudta tenni a Hiva-
tal munkáját, mozgósítva az ott
dolgozók jelentõs szaktudását
és tenni akarását. 

Röviden szólnék a frakciónk
munkájáról is, hiszen a tíz fõs

többség nagy lehetõséget nyújt
és nagy felelõsséggel is jár.

Alapelvünk, hogy minden
véleményt figyelembe veszünk,
jöjjön az bármely oldalról. Ter-
mészetesen ha azt tapasztaljuk,
hogy egyes képviselõk csak a
vita kedvéért vitatkoznak, csak
a szereplés kedvéért pazaroltat-
ják a drága idõt mûproblémák
felvetésével és csontig rágásá-
val, akkor ezeknek gátat sza-
bunk. Van megoldandó, fontos
és lényeges feladat  elegendõ.

Igaz ez a frakción belül is.
Döntéseinket többségi szava-
zással hozzuk, kellõ mérlegelés
után.

A döntések elõkészítésében
mindenki részt vehet. A tíz fõ-
bõl mindenki felelõs posztot
tölt be, polgármester, alpol-
gármester, bizottsági elnök,
alelnök.

Egy ilyen soktagú frakció
összehangolása nem egyszerû
feladat. Ma már nem lehet
egyéni harcosként eredménye-
ket elérni. Csak a csapatmunka
vezethet eredményre. A válasz-
tott tisztségviselõ nem minden
esetben szakember is egyben.
Ha az is valamely területen,
mindenhez azért, akkor sem

ért.
Az eredményeket a közvet-

len városvezetés összhangja,
szervezettsége, csapat munkája
biztosíthatja. Valamint a nyílt-
ság a frakció, a konstruktív kép-
viselõk és a város lakossága fe-
lé. 

Ebben a tekintetben még
van tennivalónk, de a frakciónk
egységesen áll a polgármester
mögött annak érdekében, hogy
mindannyian sikerrel végezhes-
sük azt a munkát, amivel vá-
lasztóink megtiszteltek minket.

DETRE LÁSZLÓ

FRAKCIÓVEZETÕ

JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS

FRAKCIÓ NEVÉBEN

Csak a csapatmunka vezethet eredményre

Frakciók véleménye a költségvetésrõl
A városi önkormányzat és intézményei mûködésének minõségére, a település fejlõdésének irányára és mértékére je-

lentõs hatással van a képviselõ-testület által elfogadott éves költségvetés. Göd legfontosabb helyi „törvényét”, a 2007. évi
költségvetését február 28-án fogadták el a városatyák. Lapunk szerkesztõsége ezúttal a képviselõ-testületben helyet fog-
laló frakcióknak kínálta fel a sajtónyilvánosságot terveit, politikai elképzeléseik bemutatására, a költségvetésrõl alko-
tott véleményük ismertetésére. Természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy a szocialista frakció –, melynek egyéb elfog-
laltsága miatt ezen lapszámban nem állt módjában kifejti elképzeléseit – az április lapszámban ismertesse álláspontját.

Terveink szerint áprilisi lapszámunkban a polgármester úrral és a pénzügyi bizottság elnökével készített interjúnk-
ban összegezzük a költségvetési vita tapasztalatait, a város mûködtetésének legjelentõsebb elemeit.

A SZERK.
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- Érzi a bõrén, hogy az em-
berek haragszanak a kor-
mányra a megszorítások mi-
att? 

- Természetesen tisztában va-
gyok vele, hogy sokakból indu-
latot vált ki az adóemelés, a vi-
zitdíj, az útdíj. Ugyanakkor na-
gyon sokan vannak, akik megér-
tik, hogy szükség van a nadrág-
szíj összehúzására. Gondoljon
csak bele: egy család, ha a gye-
rekének lakást akar, vagy tanít-
tatni kívánja egy jobb, fizetõs is-
kolában, vajon nem vonja meg
szájától a falatot is? Mit szólna
Ön ahhoz a szülõhöz, aki inkább
egy drága autót vesz, minthogy a
gyerekét egyetemre vagy külföl-
di tanulmányútra küldje? 

Az apák és az anyák nagyon
is okosan és felelõsen gondol-
kodnak, ha a saját családjuk
költségvetésérõl van szó. Képe-

sek évekig takarékoskodni, ösz-
szehúzni magukat, hogy aztán
rendbe hozhassák a lakást, vagy
szép esküvõt rendezhessenek a

lányuknak. Egy kormány, egy
városvezetés sem tehet mást: ne-
ki is „jó szülõnek” kell lennie.

- Az idei költségvetés tár-
gyalásakor Ön mégis megrót-
ta a JÖSZ frakciót a testületi
ülésen.

- Mert úgy vélem, óriási
adóssága van a Fidesz vezette
testületi többségnek. Amint az
adóemelések alkalmával, úgy
most, a költségvetés megszava-
zásakor is szíven talált, hogy
prominenseink az elmúlt öt hó-
napban egyetlen valamirevaló
mozdulatot sem tettek a múlt
visszásságainak feltárására.
Meggyõzõdésem, hogy a gödiek
könnyebb szívvel vállalnák a
terheket, ha tudnák, hogy ponto-
san kinek és minek köszönhetik
a hét szûk esztendõt.

- Jónak tartja az idei költ-
ségvetést? 

- Négyszázötvenmilliós hi-
ánnyal tervezve? Ugye nem kér-
dezi komolyan? Maradjunk an-
nyiban: rengeteg munka van
benne, és a körülményekhez ké-
pest nemigen lehetett volna job-
bat az asztalra tenni. 

- Ha októberben Önt vá-
lasztották volna meg polgár-
mesternek, ugyanilyen szigorú
költségvetést szorgalmazott
volna? 

- A felelõtlen „dorbézolás”
után, ami az elmúlt ciklusban
folyt, nagyon valószínû. De én a
megszorításokat közös „cso-
magban” adtam volna Gödnek a
múlt bûneiért való felelõsségre
vonással, illetve a város anyagi
helyzetének javítására, a nem
adóbeli bevételek növelésére irá-
nyuló konkrét és reális tervek-
kel. 

KÖVESDI MÁTYÁS

Beszélgetés Nógrádi Gergellyel, 
Göd város SzDSz-es képviselõjével

Nógrádi Gergely a gyerekeivel
helyezte el koszorúját 

a városi ünnepen

A VárosVédõk Egyesülete
képviselõiként a szavazataink
legfõbb értelmét abban látjuk,
hogy egy fekete-fehér értékelés
helyett árnyaltabb képet nyújt-
sunk a lakosságnak. A város ve-
zetését adó Jobboldali Összefo-
gás frakció tagjaitól ugyanis
többször elhangzott az a kijelen-
tés, hogy abszolút többségük mi-
att bármit át tudnak nyomni a tes-
tületen a többi képviselõ támoga-
tása nélkül is. 

A költségvetést 2:1 arányban
elutasítottuk. 

– Az egy igen szavazattal elis-
mertük a Pénzügyi Ellenõrzõ
Bizottságnak, valamint a hivatal
dolgozóinak a maximális erõfe-
szítését. Tudjuk, nem rajtuk
múlt, hogy  a korábbi és jelen-
legi városvezetés által együtte-
sen elõidézett pénzügyi krízis-
bõl a 2007-es büdzsé nem je-
lenthet kiutat. Ezért nem lesz
semmi a sokak által hiányolt
„számonkérésbõl”, mert a jelen-
legi helyzetet elõidézõ döntése-
ket a mostani városvezetés is
megszavazta. Így következett
be mára az, amire a városvédõk
folyamatosan figyelmeztettek,
és amire a pártok képviselõi

csak legyintgettek: adósságspi-
rálba került a város.  

2007-ben 455 millió forinttal
fog növekedni az adósságállo-
mányunk, de szerintünk a hi-
ány év végére legalább százmil-
lióval több lesz. Annak ellenére,
hogy a lakosság a reá kivetett
adók révén hozzávetõleg 500
millió forinttal járul hozzá az
említett legyintgetések miatt
felhalmozott hiány csökkenté-
séhez. Továbbá annak ellenére,
hogy a városvezetés idén több
ingatlant akar eladni, mint
amennyi az elõzõ négy évben
összesen eladásra került.
Ugyanakkor semmiféle konk-
rét kitörési lehetõség nem fo-
galmazódott még meg a város-
vezetés részérõl.  

– A két elutasító szavazat azt
fejezi ki, hogy a költségvetés
nagymértékû aránytalanságokat
tartalmaz. A példák sorából né-
hány: 

– amíg a képviselõk által önál-
lóan, a város fejlesztése érdeké-
ben felhasználható keretet felére,
azaz 10 millió forintra csökkenti,
addig a polgármesteri keretet
meghagyja a korábbi 16 millió-
nak. Apolgármester tehát egyma-

ga másfélszer több pénz felett
dönt, mint amennyit a képviselõk
összesen költhetnek az egész vá-
ros fejlesztésére.

– Az útépítésre szánt lakossági
befizetések több körzetben már
2006-ban is túlteljesítették az elõ-
írt mértéket, a többlet befizetések
útépítésre történõ felhasználása
az érvényben lévõ határozat elle-
nére mégsem került betervezésre.

– Míg 2 millió forint megtaka-
rítása érdekében több mint ezer
nyugdíjasnak leszûkíti a Göd kár-
tya kedvezményeit, addig a há-

rom vezetõ (polgármester és két
alpolgármester) költségtérítései
ennek sokszorosát teszik ki tételes
elszámolás nélkül, átalány útján.

Összefoglalva: A mostani
pénzügyi krízis elõidézésében a
jelenlegi városvezetés aktív sze-
repet játszott, a megszorító intéz-
kedések hatásait azonban kizáró-
lag a lakosságra terheli. Arányos
teherviselés esetén a költségve-
tést a nagy hiány ellenére is elfo-
gadtuk volna.

VÁROSVÉDÕK

KÉPVISELÕI CSOPORTJA

A költségvetésrõl VárosVédõ szemmel
- avagy miért nem lesz „számonkérés”?
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Göd termálfürdõjének felüdü-
lést hozó gyógyvize nem csak a
helyi lakosság körében, de a szom-
szédos települések mellett a távo-
labbi városokban, falvakban, sõt a
határon túl is nagy népszerûségnek
örvend. Atöbb száz méter mélybõl
feltörõ természeti kincs gyógyu-
lást, pihentetõ kikapcsolódást je-
lent az emberek számára. A város
egyik legnagyobb idegenforgalmi,
turisztikai értéke, a gyógyturizmus.

Nyári kánikulai napokon a stran-
dolók ezrei keresnek enyhülést a
hûsítõ vízben, míg ilyenkor a téli,
tavaszi hónapokban az idõsebb
korosztály tagjai élvezik a víz jóté-
kony hatását. 

Göd kincse a termálfürdõ vize,
melynek ésszerû hasznosítása ré-
vén jelentõs gazdasági elõnyökre
tehet szert a város. A fürdõért, a
vizéért „megharcolt” a város Sze-
gedi Sándorpolgármester vezeté-

sével az új évezred kezdetén. Si-
ker koronázta a gödiek küzdel-
mét, visszaszerezték a fürdõt a
város polgárainak. Az idõs, meg-
fáradt nyugdíjasok egészségmeg-
õrzése érdekében vezette be a
Göd Kártya szolgáltatásait Sán-
dor István polgármesterrel az
élén az elõzõ képviselõ-testület.
Több mint 3741 személy részült
a Göd Kártya nyújtotta kedvez-
ményben, melyet a jelenlegi pol-
gármester Markó József is támo-
gatott, mint a strandot üzemeltetõ
TESZ igazgatója. Mindenki tenni
akart a gödi nyugdíjasokért, akik
ingyen látogathatták a fürdõt –
mondja Dr. Bognár László alpol-
gármester, aki szerint a város je-
lenlegi sanyarú pénzügyi helyze-
te kényszeríti rá a jelenlegi önkor-
mányzatot, hogy 50 %-ra mérsé-
kelje a gödi nyugdíjasok, a Göd
Kártya tulajdonosok kedvezmé-
nyeit. A döntés bevezetése ellen
emelt szót a szocialisták nevében
Pinczehelyi Tamás, miként Dr.

Horváth Viktor Gergõ a Városvé-
dõk részérõl. - Minden 62 év fe-
letti gödi nyugdíjas mellett meg-
kapják a kedvezményt azok is,
akiknek az egészségi állapota in-
dokolja. Nyugdíjasaink a képvi-
selõ-testület döntése alapján nap-
közben 200 Ft-os, 17 óra után pe-
dig 125 Ft-os jeggyel vehetik
igénybe a fürdõ szolgáltatásait. 

Dr. Bognár László – a kény-
szerû döntést meghozó képvise-
lõ-testület nevében is - reményét
fejezte ki, a város nyugdíjasai
megértik, hogy az önkormányzat
átmenetileg csak 50 %-os ked-
vezménnyel tudja támogatni
õket. – A döntés ellen fellépõ
frakciók véleményével szemben
nem kiüríteni szeretnénk a Göd
Kártyát, hanem a város gazdasá-
gi lehetõségeinek javulása révén
még nagyobb tartalommal, nyug-
díjasaink életét megkönnyítõ
szolgáltatásokkal akarjuk bõvíte-
ni majd a jövõben. 

VETÉSI

Göd belterületén telekalakítási tilalom, a
külterületen teljes változtatási tilalom lépett
életbe. A tilalmak a módosított településszer-
kezeti terv, illetve az erre épülõ szabályozási
terv elkészültéig maradnak érvényben. A fõ-
építész szerint, a város fejlõdésének is irányt
mutató tervek még ebben az évben megszü-
lethetnek.

A képviselõ-testület február 28-i ülésén is-
mét napirendre került a településszerkezeti
terv módosítása, vagy - ahogy Bertáné Tarjá-
nyi Judit fõépítész fogalmazott – a terv rend-
be tétele. Ugyanis, csak erre épülhet a szerke-
zeti terv és a helyi építési szabályzat. A fõépí-
tész elmondta, hogy a városnak van ugyan
egy 2004-ben, a testület által elfogadott tele-
pülésszerkezeti terve, ám ehhez hiányzott
négy szakhatósági hozzájárulás, és ez a tény
kihatott az építés-szabályozásra: szabályozási
tervet, helyi építési szabályzatot csak minden
szempontból elfogadott szerkezeti terv alap-
ján lehetett volna készíteni. Ezek hiányában
az úgynevezett illeszkedési szabályozás érvé-
nyesül, vagyis, a létesítendõ építményeknek
illeszkedni kell környezetükhöz, a korábban
épült létesítményekhez.

Mint Bertáné Tarjányi Judittól megtudtuk, a
képviselõ-testület döntése nyomán elkezdõd-
het a módosított településszerkezeti terv elké-
szítése, amelyet aztán közszemlére tesznek és
lakossági vitára bocsátanak. Afõépítész remé-
li, hogy a lakossági fórumokon is sok jó javas-

lat, észrevétel fogalmazódik majd meg. Bár
nagy viták a szerkezeti terv kapcsán nem vár-
hatóak, mivel a lényeges változásokat inkább
a szabályozási terv és a – mellékleteként ké-
szülõ – helyi építési szabályozás tartalmazza
majd. Ebben ugyanis, érvényesülnie kell an-
nak a törekvésnek, hogy az önkormányzat
megelõzze Göd lakosságának robbanásszerû
növekedését, mivel sem az intézményhálózat,
sem az infrastruktúra – beleértve például, a
dunakeszi szennyvíztisztítót is - fejlõdése nem
tudna ezzel lépést tartani.

A szabályozási tervnek a szokottnál alapo-
sabbnak és részletesebbnek kell lennie, hogy a
gödiek érdekei ne csorbuljanak akkor sem, ha
az építéshatósági eljárás kikerül a gödi jegyzõ
fennhatósága alól. Erre július elsejével kerül
sor, ugyanis – a kormány rendelete alapján,
amely kistérségi szinten kívánja megoldani
ezt a hatósági tevékenységet - megszûnik az
építéshatóság a városban, és a kistérségi ható-
ság Dunakeszin lesz. Göd önkormányzata ezt
hátrányosnak találja és megpróbálja törvé-
nyes eszközökkel megakadályozni, ezért az
Alkotmánybírósághoz fordult.

BORGÓ JÁNOS

Változtatási, telekalakítási tilalom

Készül a településszerkezeti 
és a szabályozási terv

Tarjányi Judit városi fõépítész

Télen-nyáron egyaránt népszerû a gödi termálfürdõ 

Gazdasági kényszerûségbõl

Ötven százalékos kedvezmény
a gödi nyugdíjasoknak



Az elõzmények korábbi tes-
tületi ülésekre nyúlnak vissza.
Bizony jó néhányszor elõfor-
dult, hogy a régi „szokásjogot”
követõ politikai patkóban egy-
más mellett helyet foglaló két
képviselõ között élénk, sokszor
személyeskedõ vita alakult ki.
A láthatóan kellemetlen helyzet
feloldását kérve Dr. Horváth
Viktor Gergõ írásban javasolta a
polgármesternek, hogy a parla-
menti politikai patkóhoz hason-
lóan alakítsák ki a képviselõ-
testületben az ülésrendet. 

Markó József polgármester a
február utolsó napján tartott tes-
tületi ülésen, az Egyebek napi-
rend keretében tájékoztatta a
képviselõket a javaslatról. 

A gordiuszi csomó átvágását
Dr. Horváth Viktor Gergõ abban
látná, ha az ülésrendet a Szerve-
zeti Mûködési Szabályzatban a
bizottságok létrehozásához ha-
sonlóan szabályoznák. A forró
politikai hangulat lehûtésére, a
kialakult helyzet megoldására
Pinczehelyi Tamás javaslatát -
13 igen, 1 nem, 2 tartózkodással
- elfogadták a képviselõk, hogy
a frakcióvezetõk mellett az
egyetlen frakcióhoz sem csatla-
kozott Nógrádi Gergelyt is
meghívják az egyeztetõ  megbe-
szélésre. A meglévõ feszültsé-
get fel kell oldani – tette hozzá
Rábai Zita, akinek lényegre ta-
pintó mondatára így reagált
Markó József: - Tiszta beszéd!

A kitapintható feszültség to-
vábbra sem csökkent, melyet jól
mutattak Salamon Tamás sza-
vai, aki Dr. Horváth Viktor Ger-
gõnek címezve: „Elfogadhatat-
lan, hogy mismásolsz. Nem kell
mellé dumálni, mond meg,
hogy nem bírod a…” Nógrádi
Gergely a néhány perce lezajlott
szavazásra utalva felhívta a TV
nézõk figyelmét, a Városvédõ
Egyesület képviselõi – köztük a
2010-es választás polgármester-
jelöltje – a maguk részérõl ki-
zártak egy liberális, SZDSZ-es
képviselõt a megbeszélés lehe-
tõségébõl. Ezt követõen Dr.
Horváth Viktor Gergõ utasította
vissza - mint fogalmazott - Sa-
lamon Tamás: „Heves, indula-
tos kirohanásait.” Rábai Zita
Nógrádi Gergelynek válaszolva
elmondta, hogy egyszer sem

tudtak az õ jelenlétében „nor-
málisan” beszélgetni. Nyugod-
tan szeretnénk dolgozni – tette
hozza a képviselõ asszony.
Nógrádi Gergely mindezt
visszautasította, nevetségesnek
tartotta a kijelentést. - Öt-hat
éve beszéltünk, azóta megöre-
gedtünk – zárta a riposztot Nóg-
rádi Gergely.

Az óra mutatója közel járt az
éjfélhez, amikor Dr. Pintér
György javasolta, hogy fejezzék
be a testületi ülést. S ekkor állt
fel Salamon Tamás, aki a beve-
zetõben idézett SMS tartalmát
ismertette a képviselõkkel.
Majd Markó József felé fordul-
va: - Felszólítom a polgármester
urat, hogy mindenki annyiszor
kapjon szót, amennyi jár. Tart-
suk be az SZMSZ-t. – Ez olyan
téma, amit ki kell beszélni! –
mondta Markó József a képvi-
selõ-testület ülésének bezárása-
ként. 

A terem perceken belül ki-
ürült. Reméljük, hogy a nyugta-
tó csend nem csak a késõ éjsza-
kába járó idõnek volt köszön-
hetõ…

VETÉSI IMRE

Ki, hol üljön?
Heves vita az ülésrendrõl

Ez tényleg szörnyû! Most kaptam egy SMS-t az egyik TV
nézõtõl – felállva, a telefont a kamerák felé mutatva jelen-
tette be Salamon Tamás a képviselõ-testület késõ éjszaká-
ba nyúló, személyeskedést sem nélkülözõ vitájára utalva.
Fejezzük be, azt szeretném, ha tényleg béke lenne! – kérte
társait.
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- Szándékunk, hogy a követke-
zõ években megindulhasson a
gödi természetes ásványvíz pa-
lackozása, amely újabb bevételi
forrást jelent majd a város számá-
ra – közölte Szegedi Sándor al-
polgármester, akit a hasznosítás
lehetõségeirõl és feltételeirõl kér-
deztünk.

Az elõzmények sokak számá-
ra ismertek: Gödön 1979-ben,
olaj után kutatva, fúrásokat vé-
geztek, és termálvizet találtak.
Ezt követõen fel is merült a ter-
málvíz ásványvízzé minõsítteté-
se, ám az eljárás végül csak 2001-
ben indult el. Ennek eredménye-
ként a strandot ellátó termálvizet
gödi természetes ásványvízként
törzskönyvezték, amelynek ösz-
szetétele – mint akkor állították -
vetekszik a Margitszigeti ásvány-
vízzel. Ezt követõen az akkori
önkormányzat elindította a
gyógyvízzé minõsítés folyamatát
is. Tárgyalások kezdõdtek az ás-
ványvíz palackozásáról, sõt, már
tudni lehetett azt is, hogy ki kap
erre megbízást. A derülátók úgy
vélték, hogy a mélybõl feltörõ víz
palackozása már a 2002. év vé-
gén megkezdõdhet, ám ebbõl
nem lett semmi. Most az új kép-
viselõ-testület ismét napirendre
tûzte a termálvíz-kincs jobb hasz-
nosítását, részben a strand bõvíté-
se, részben palackozása révén.

- Az önkormányzat üzleti érde-
keit védendõ, elsõdleges felada-
tunknak azt tartottuk, hogy meg-
nézessük: a közigazgatási hatá-
ron belül, a korábbi kutatófúrá-
sok eredményeként, hány fúrt kút
van, azoknak milyen az állapota,
és a kutakkal kapcsolatban van-

nak-e más üzleti elképzelések –
tájékoztatott Szegedi Sándor. - A
próbafúrások száma hat volt, eb-
bõl egy kút mûködik, amely a
strandot látja el, a többi kút le van
zárva. Mindenesetre, az érintett
területekre elõvásárlási jogot és
változtatási tilalmat jegyeztettünk
be, amely a szabályozási terv el-
készültéig marad érvényben. Ki-
választottuk a palackozó lehetsé-
ges helyszínét is, ez az OVIT
melletti területen lesz.

A képviselõ-testületi ülésen, a
strandfejlesztéssel kapcsolatban,
az alpolgármester arról beszélt,
hogy az évi 30 ezer köbméter he-
lyett, a korábban megcélzott 90
ezer köbmétert is meghaladó, évi
mintegy 120-150 ezer köbméter
termálvíz kivételét szeretnék elér-
ni. Ez fedezné mind a melegvizû
strand tervezett bõvítésével, kor-
szerûsítésével együtt járó megnö-
vekvõ szükségletet, mind pedig a
palackozásra kerülõ ásványvíz-
mennyiséget.

- Akövetkezõ feladatunk a víz-
kivételi engedély meghosszabbí-
tása és a kitermelhetõ mennyiség
növelésének engedélyeztetése –
folytatta Szegedi Sándor. – Az
engedélyek birtokában pedig
meg lehet nyitni egy korábban
fúrt kutat vagy fúrni egy tartalék
kutat. A palackozásra eddig is
voltak ajánlatok, így vélhetõleg
megpályáztatjuk majd. A pályá-
zatról, a feltételekrõl a késõbbiek-
ben a képviselõ-testület dönt. Azt
szeretnénk, ha a következõ évek-
ben végre megkezdõdhetne a gö-
di természetes ásványvíz palac-
kozása.

BORGÓ JÁNOS

JEGYZÕKÖNYVI KIVONAT
a Képviselõ-testület 

2006. november 15-i ülésén készült 
jegyzõkönyvébõl 155/2006.(XI. 15.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
A 1053 hrsz-on lévõ 

buszmegálló mögötti területnek, 

Koszorú tér nevet adományozza.
Felkéri a Jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Szinay József 

Kiadmány hiteles:
Dr. Szinay József jegyzõ sk.

Palackba kerülhet 
a gödi természetes ásványvíz

Az OVIT melletti területen lesz 
a palackozó üzem
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Lakossági fórum a hatos körzetben
Lakossági fórumot tartottak

február 21-én a hatos választó-
körzetben, amelyen a városve-
zetés részérérõl megjelent
Markó József polgármester,
valamint Dr. Bognár László és
Szegedi Sándor alpolgármeste-
rek.

Mint azt Szabó Csaba a kör-
zet képviselõje bevezetõjében
elmondta, – a közelmúltban
sokan kerestek meg helyi
problémákkal, amelyekrõl a
helyi médiában nem kaphattak
kellõ tájékoztatást. Ezek közül
is kiemelt helyen szerepel  a
dunai gát helyzete, a Jósika ut-
cai forgalomváltozás kérdése,
Duna üdülõ és nyaralóházak
hasznosításával kapcsolatos el-
képzelések, a Duna utcai gya-
logosforgalom biztonságossá
tétele különös tekintettel a vas-

úti átkelõre. – Markó József tá-
jékoztatójából megtudtuk,
hogy a Felsõgödi vasúti átjáró
gyalogos forgalmának kérdé-
sében már hosszú évek óta
folytak tárgyalások a MÁV il-
letékeseivel eddig eredményte-
lenül. A közelmúltban azonban

sikerült végre megegyezésre
jutni, és így lehetõség nyílik
egy a gyalogosok számára biz-
tonságos vasúti átkelõ megépí-
tésére. Ennek költségét         -
közel hatmillió forintot - ter-
mészetesen a városnak kell ki-
fizetnie.

A jelenlévõ körzetben élõ la-
kosok részérõl többen kérték,
hogy az újonnan elkészített út-
burkolatok következtében
megváltozott közlekedési szo-
kások – gyorshajtás – meg-
szüntetése érdekében forga-

lomlassító útburkolattal – fek-
võrendõrrel – lássák el többek
között a Szeder és a Jósika ut-
cákat. Kérés fogalmazódott
meg a Szeder utcai  lakótelepet
a PLUS áruházzal összekötõ
híd megépítése kapcsán, ami a
mai napig nem megoldott. A
felvetésre adott válaszából ki-
derült, hogy a jelenlegi helyze-
te egy téves tervezés eredmé-
nye. A polgármester úr kiegé-
szítésébõl megtudhattuk, hogy
a tervezett betonhíd költsége a
városra megközelítõleg 5-6

millió forint terhet róna. A má-
sik problémát abban látja, hogy
a jelenlegi fa híd készítõi feles-
leges kiadásnak tekintenék a
másik híd elkészítését.  Mint
azt Markó József elmondta,  –
az ügyrendi bizottság fogja

megvizsgálni, hogy szükséges
– e a kérdéses objektum meg-
építése, illetve annak elhagyása
milyen felesleges kiadást jelen-
tene a város számára. 

A felvetésekre és kérdésekre
adott válaszokból többek kö-
zött megtudhattuk azt is, hogy
remény van a volt BM üdülõ
városi tulajdonba vételére, ez-
zel kapcsolatban az igényt a
város vezetése már benyújtotta
az állam felé. A várost sújtó sú-
lyos anyagi helyzet kialakulá-
sával kapcsolatban mai is foly-

nak a vizsgálatok, és amennyi-
ben a személyes felelõsség
megállapítást nyer, úgy annak
meglesznek a jogi következ-
ményei. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: 
LEGÉNY SÁNDOR

A körzet aktuális gondjairól szóltak a lakók

A 6-os körzet képviselõjének, Szabó Csabának a fórumán 
megjelentek a város vezetõi is

A március 15-i ünnepségek megmutatták,
hogy most jobban szükség van az összefogás-
ra, mint valaha. Anemzetet, s így a városunkat
is feszítõ ellentétek nem oldódhatnak fel, ha
az ellentétes politikai oldalakhoz tartozó cso-
portosulások  között  még  minimális
együttmûködési szándék sem mutatkozik. 

Az én meglátásom szerint egy képviselõ,
akkor látja el legjobban feladatát, ha törekszik
arra, hogy saját szavazóin túl lehetõleg minél
több polgár érdekét képviselje. Anem az adott
képviselõre szavazók nézeteit viszont felte-
hetõen azok képviselik legjobban – még ha
nem is kaptak többséget –, akik azokat a
szavazatokat megkapták.

Ezért bejelentem, hogy az általam fel-

használható körzetfejlesztési pénzkeretnek az
arányosság elve figyelembe vételével történõ
felhasználására október 23-ig az összes, a
körzetemben indult jelöltnek jogosultságot
kívánok adni azért, hogy a korábbi ellen-
feleimre – akikkel sokszor messzemenõen
nem értettem egyet – szavazók érdekeinek
legjobban megfelelõ fejlesztéseket valósíthas-
sanak meg közös körzetünk, közös városunk
érdekében. 

Így a 2. számú körzetben az októberben
leadott  szavazatok százalékos megoszlása
alapján:

Lipniczki Gyuláné (MDF) 10eFt,
Szimcsák Lajos (GVE) 18eFt, Elek István
(független) 21eFt, Hantos Zoltán független

22eFt, Szloboda Györgyné (SZDSZ)
30eFt. Hegedûs Ágnes (MSZP) 165 eFt,
Kovács László (Fidesz-KDNP-VP) 216
eFt, Dr. Horváth Viktor Gergõ
(VárosVédõk Egyesülete) 518eFt mérték-
ben terjeszthet be körzetfejlesztési javasla-
tokat. 

Megkérem Tisztelt Képviselõtársaimat,
hogy járjanak el ehhez hasonlóan, amenny-
iben egyetértenek azzal, hogy Gödön több,
mint 13 000 választópolgár érdekét kell
képviselnünk, és nemcsak azokét, akik ránk
adták szavazataikat.

DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ, 
KÉPVISELÕ

Felhívás Képviselõtársaimhoz!
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2006 október 1-i önkor-
mányzati választáson a 10-es
körzetben a Városvédõk tá-
mogatásával indultam. Kö-
szönöm azt a 121 szavazatot,
mellyel bizalmukba fogadtak.

Mélységes csalódásomat
kell azonban kifejeznem a
Városvédõkkel szemben,
mert a politizálásukat nem tu-
dom felvállalni, magamévá
tenni. A fenyves erdõ és a
gyerekjátszótér megvédésé-
ben ugyan a múlt évben sokat
segítettek, de a választások
után magamra hagytak benne.
Többen mondták a választá-
sok idején, hogy én csak a
pontok miatt kellek a Város-
védõknek. Nem akartam el-
hinni, nem érdekeltek a szó-
beszédek. Tiszta szívbõl bíz-
tam bennük. A hétvégén
azonban szembesülnöm kel-
lett a szomorú ténnyel, nem
kellek nekik, és nem kell az a
nemes feladat sem a számuk-
ra, hogy együtt építsük fel a
gyerekek játszóterét, melyet
fel kell újítani.

2007. március 2-án volt a
Városvédõk taggyûlése,
melyre sem szóban, sem írás-
ban nem kaptam meghívást,
pedig el tudtam volna menni,
szabad volt az estém. Nem

vagyok Városvédõ tag és
ezek szerint úgy döntött a ve-
zetõség, hogy nem kíván fel-
venni engem a tagjai sorába.

A jövõben szeretném a
külsõs bizottsági tagként
vállalt munkámat függet-
lenként ellátni. 

A Kinizsi utca Kádár utca
által határolt fenyves erdõ és
a gyerekjátszótér szebbé téte-
lében, rendbe hozatalában to-
vábbra is részt veszek, szá-
momra a játszótér nem kam-
pányfogás volt, hanem szív-
ügyem.

A Tisztelt Választók és a
Lakosság megértését és to-
vábbi támogatását megkö-
szönve maradok tisztelettel:

Göd, 2007. március 5. 

GERGELY MÁRTA

Egy választás utóélete
Kedves Gödi Lakosok! 

Tisztelt Választópolgárok!
A fentiekre az alábbi ténye-

ket kívánjuk közölni:

1. A levél írója soha nem
kérte felvételét a
VárosVédõk Egyesületébe,
így valóban nem vehettük õt
fel.

2. A választásokat megelõ-
zõen nem mi kerestük meg
õt, hanem õ minket. Akik ak-
kor ellene lejárató szórólapo-
kat terjesztettek, és akik ellen
akkor tõlünk segítséget kért
és kapott, azokban talált most
új szövetségest.

3. Míg neki csupán a vá-
lasztásokat megelõzõen lett
fontos az erdõtakarítás, a de-
monstráció, és a fenyves
megvédése, addig mi, a
VárosVédõk az azt megelõzõ
négy évben hidat építettünk,
szobrot emeltünk, padokat
állítottunk, ivókutat létesítet-

tünk és így tovább.

4. A VárosVédõk Egyesü-
lete a választáson 1800 sza-
vazatot kapott, õ ennek csu-
pán nem egészen 7 százalé-
kát. Ez tényszerû választ ad
arra a kérdésre is, hogy vajon
valóban az õ „pontjai” segí-
tették-e a VVE-t, vagy –
ahogy mi gondoljuk - a
VárosVédõk neve segítette
õt.

5. A VVE választási ered-
ményei alapján három külsõs
tagot delegálhatott az önkor-
mányzat bizottságaiba, egyi-
küknek Gergely Mártát vá-
lasztottuk. Ezzel a munkáját,
képességeit teljes mértékben
elismertük. Õ a fentiek elle-
nére tõlünk függetlenül kí-
vánja folytatni a tevékenysé-
gét. A pálfordulása okairól
csak saját magának tartozik
elszámolni, azonban a VVE
bizottsági helyérõl kénytele-
nek voltunk õt visszahívni, és
mást jelölni helyette.

További tevékenységéhez
sok sikert kívánunk!

Az egyesület tisztújító köz-
gyûlésérõl és híreirõl a lap
egy másik oldalán számolunk
be.

VÁROSVÉDÕK

EGYESÜLETE ELNÖKSÉGE

A Huzella Tivadar Ált. Iskola és a Né-
meth László Ált. Iskola 36 tanulója és
szülei nevében szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni Sándor István országgyû-
lési képviselõ úrnak, aki felvállalta,
hogy rendszeresen kifizeti a leginkább
rászoruló gyermekek étkezési térítési dí-
jait. 

A havonkénti 100.000 forint nagy se-
gítséget jelent, elsõsorban a gyermekü-
ket egyedül nevelõ szülõknek.

NIKHÁZY MAGDOLNA

ÉS TÓTH PÉTERNÉ

GYERMEKVÉDELMI

FELELÕSÖK

Köszönet 
Sándor Istvánnak

A képviselõ fizeti 
a rászoruló gyermekek
étkezési térítési díjait

Hazánk uniós csatlakozása óta jelentõsen felértéke-
lõdött a pályázatírás jelentõsége, a sikeres pályázati
projektek szakmai elõkészítésének fontossága. A
gomba módra szaporodó pályázatíró cégek - a 2007-
2013 közötti idõszakot felölelõ - II. Nemzeti Fejlesz-
tési Tervre fókuszálva bombázzák együttmûködési
ajánlataikkal a magyar gazdaság szereplõit. A gazda-
sági társaságok többsége az önkormányzatokhoz ha-
sonlóan szinte kivétel nélkül egyetért e nemes céllal, a
pályázati források bevonásával. 

Az igazi fejtörést sok esetben azonban az okozza,
hogy - az egyébként is nehéz helyzetben lévõ - pénz-
hiánnyal küzdõ vállalkozások vagy intézmények ho-
gyan teremtsék elõ a pályázati önrészt. Szakemberek
joggal vallják, hogy a sikeres pályázat elsõ, s talán leg-
fontosabb záloga a profi pályázatfigyelõ cég kiválasz-
tása, aki a megrendelõ elképzeléseit, fejlesztési igé-
nyeit és lehetõségeit szem elõtt tartva igyekszik kivá-
lasztani a megbízó számára a legtöbb sikerrel kecseg-
tetõ lehetõséget a pályázatok dzsungelében. 

A Városi Önkormányzat is ezt az utat választotta

terveinek megvalósítása érdekében, melynek elõké-
szítését segítette Rábai Zita képviselõ asszony -, aki a
civil életben ezen a szakterületen tevékenykedik – ve-
zetésével létrejött pályázati munkacsoport is. Tíz pá-
lyázatíró cég adott be ajánlatot, melyek közül az elõ-
zetes meghallgatás alapján a munkacsoport három
cég ajánlatát tartotta alkalmasnak a testületi elõterjesz-
tésre. Aképviselõ-testület március 6-ai rendkívüli ülé-
sen – 13 igen, egy tartózkodással - az EURO Advence
Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t hirdette ki nyertesnek.
A vitában felszólaló képviselõk a város fejlõdése
szempontjából egyöntetûen aláhúzták a pályázatfi-
gyelõ, pályázatíró tevekénység szakmai és gazdasági
jelenõségét. Kivétel nélkül hangsúlyozták a város ér-
dekeinek szem elõtt tartását a pályázatfigyelõ céggel
kötendõ szerzõdés megkötésekor, melyre felhatal-
mazták a polgármestert. Markó Józsefelmondta, hogy
a város érdekében segítik az EURO Advence munká-
ját, melyhez kérte a város két országgyûlési képvise-
lõje, Dr. Bóth János és Sándor István segítõ támoga-
tását is.                                                                   V. I.

Kedves Gödiek!

Hallgattassék meg a másik fél is…
Szerkesztõségünkhöz eljuttatott, fentiekben közölt

nyilatkozat tartalmát nem áll módunkban, s nem is
akarjuk vitatni. A lakosság hiteles, és tényszerû tájékoz-
tatása érdekében azonban azt fontosnak tartjuk, hogy a
másik fél, a Városvédõk Egyesülete véleményét is megis-
merhesse a város nyilvánossága. Az alábbiakban a civil
közösség álláspontját ismertetjük, mellyel a Gödi Kör-
kép Szerkesztõsége a maga részérõl lezártnak tekinti ki-
alakult helyzet nyilvános taglalását. 

VETÉSI IMRE

Önkormányzati megállapodás 
profi pályázatíró céggel
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A rendõrség feloszlatta 
a demonstrációt a 2/A-n

A kormány ellen hetek óta a
2/A fõút gödi felhajtójánál félpá-
lyás útzárral tüntetõk közül már-
cius 2-án három személyt elõállí-
tott a rendõrség, miután a tünte-
tõk és egy autós között tettleges-
ségig fajult a „párbeszéd”. Há-
rom fõ ellen csoportos garázdasá-
gért és rongálásért - közülük ket-
tõvel szemben súlyos testisértés
kísérletének gyanúja miatt is -
kezdeményezett eljárást Dunake-
szin a rendõrkapitányság. 

Kovács László alezredes, Du-

nakeszi rendõrkapitánya lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, hogy
az egyik munkába tartó autós sé-
relmezte, hogy akadályozzák
mozgásában, ami miatt szóváltás,
majd tettlegességre került sor. A
demonstrálók nuncsakuval és
egyéb eszközökkel támadtak a
forgalom korlátozását nehezmé-
nyezõ személyre, gépkocsijának
szélvédõjét betörték. Az incidens
után az öt demonstráló közül há-
rom fõt elõállított, a demonstráci-
ót pedig  feloszlatta a rendõrség.  

A Friderikusz Most március
5-ei, hétfõi adásában a rendõrka-
pitány elmondta, hogy néhány
órás kihallgatás után az elõállított
személyeket elengedték, akik el-
lentmondásosan nyilatkoztak a
történtekrõl. Arra a kérdésre,
hogy az autósok hogyan fogadták
a rendszeressé váló útlezárásokat:
-  Érezhetõ volt a feszültség a
közhangulatban – válaszolta a ka-
pitány.  Arendõrtiszt kitért arra is,
hogy a demonstráció szervezõi-
vel – egy korábbi egyeztetés ré-
szeként – megállapodtak, hogy
március vége helyett „csak” már-

cius 15-ig demonstrálnak a 2/A-
n. A megállapodást azonban „fe-
lülírták” az események, melyek
hatására a korábban bejelentett
demonstrációt feloszlatta a rend-
õrség. Kovács László elmondta
azt is, hogy a törvény szerint új
demonstrációt jelenthetnek be a
szervezõk, ám a tiltakozó akció
fõszervezõje nem kíván újabb út-
lezárást szervezni mondta márci-
us 2-án a rendõrségen – hallhat-
ták a mûsor nézõi.  

Zahorán Sándor, a MIÉPgödi
szervezetének elnöke már pénte-
ken tájékoztatta lapunkat, hogy a
régióban mûködõ valamennyi
MIÉP szervezet elhatárolódik az
incidenstõl. - Mi az ország fel-
emelkedéséért küzdünk, a lakos-
ságra nehezedõ súlyos terhek de-
mokratikus megoldása érdeké-
ben vettünk részt a kormány ellen
szervezett békés demonstrációk-
ban. Azonban az erõszak minden
formáját elutasítjuk – mondta a
korábbi félpályás útlezárások
egyik szervezõje. 

A képviselõ-testület február
28-ai ülésén Markó József pol-

gármester napirend elõtti tájékoz-
tatójában elmondta, hogy Dr.
Szinay József jegyzõvel megte-
kintették a 2/A-n a félpályás útle-
zárást. Jól érzékelhetõ, hogy az
autósok többsége nem veszi jó
néven – mondta a polgármester,
aki hozzátette ez a módszer nem

jó, a lakosságot elkeseríti. Markó
József szerint a heti egyszeri, a
forgalom akadályoztatása nélkül,
az úttest szélén megvalósuló de-
monstráció nagyobb szimpátiát
váltana ki az autósokból.

VETÉSI IMRE

A gödi felhajtónál demonstráltak
a tiltakozók

Váltakozva haladt a forgalom

Hogy ez alatt az öt év alatt mit
végeztünk, azt bárki megismerhet-
te az októberben kiadott „kék” ki-
adványunkból. Szerveztünk ma-
dárodú-készítõ foglalkozást és elõ-
adást egy Északi-sarki kirándulás-
ról. Díszpolgárrá avattattuk
Wigner Jenõ Nobel-díjas fizikust,
és szobrot állítottunk neki egykori
nyaralója, a mai piarista szakiskola
a kertjében. Lecseréltük az alsó- és
felsõgödi állomások csúf padjait, a
saját kezûleg mart idézetes padja-

inkról a Népszabadság a címlapján
tudósított. Felsõgödön szép ivóku-
tat állítottunk, a Karajos-patakon
pedig fahidat… 

Közéleti tevékenységünket rész-
ben az önkormányzatban végez-
zünk. Mintegy 1800 szavazattal
összesen három jelöltünket válasz-
tották a gödiek októberben képvi-
selõvé, egyiküket ismételten min-
den idõk legmagasabb gödi szava-
zatszámával. A döntéselõkésztõ
munkát végzõ szakbizottságokba

további három tagot delegálhat-
tunk.

A törvény úgy rendelkezik,
hogy az egyesületek választott ve-
zetõi öt évre kapják a mandátumu-
kat; így idén nálunk is aktuálissá
vált a tisztújítás. Rábai Zita eddigi
elnök arról a döntésérõl tájékoztat-
ta a tagokat, hogy nem kívánja je-
löltetni magát, és dr. Horváth Vik-
tor Gergõt javasolta a szervezet el-
nökének. A tagok megköszönve a
leköszönõ elnök eddigi munkáját,
az egyesület új elnökévé dr. Hor-
váth Viktor Gergõt, helyetteseinek
Rábai Zitát és Mikesy Györgyöt
választották. Az új elnök bejelen-
tette, hogy heten nyújtották be a
tagfelvételi kérelmüket az elmúlt
idõszakban. Ezekrõl a következõ
közgyûlés dönt majd.

Március 15-re Felsõgödön
üzembe helyeztük a MÁV pero-
non az általunk készített ivókutat,
Alsógödön a Petõfi téren pedig há-
rom új paddal leptük meg az ün-
neplõket. Köszönetünket fejezzük
ki a környékbelieknek, akik gon-
doskodása révén az általunk õsszel

ültetett árvácskák gyönyörû virá-
gaikkal tették még szebbé a koszo-
rúzás helyszínét.

A tél elmúltával folytatjuk a
megkezdett munkáinkat, és szeret-
nénk további meglepetésekkel is
szolgálni a gödieknek. Azoknak,
akik bõvebben kíváncsiak a tevé-
kenységünkre, ajánljuk a honla-
punkat: http://varosvedok.hu vagy
egyszerûbben: http://vve.hu.

VÁROSVÉDÕK EGYESÜLETE

ELNÖKSÉGE

Megújulva folytatja munkáját a VVE
Öt éve alakult meg a VárosVédõk Egyesülete

A Petõfi térre három új padot készítettek a VVE tagjai
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Vannak a várospolitikának a civil te-
vékenységgel mélyen átitatott szférái.
Ilyen például a környezetvédelem, vagy
éppen a közmûvelõdés területe. A mos-
tani, állami „karcsúsítások” idején külö-
nösen nagy felelõsség hárul a civil szer-
vezetekre, non-profit egyesületekre, hi-

szen számos fontos területen kell a visz-
szahúzódó, vagy nem elégséges állami
gondoskodást önerõbõl pótolniuk, ki-
egészíteniük. A civil szervezetek tagjai
idejüket, energiájukat és esetlegesen
anyagi forrásaikat sem kímélve vállal-
nak át, vagy egészítenek ki állami és ön-
kormányzati feladatokat. Nem véletlen,
hogy felismerve a civileknek ezt a fon-
tos szerepét, ma minden valamirevaló
európai kormányzat támogatja a civil
szervezeteinek munkáját.

Nagy öröm számunkra, hogy a jelen-
legi városvezetés, egy testületi határo-
zattal, 2007-re négymillió forintot külö-
nített el a költségvetésben a gödi civil
szervezetek számára, amelybõl kétmil-
lió forintot szabadon használhat fel a Ci-
vil Tanács non-profit rendezvények, pá-
lyázatok, környezetvédelmi és közmû-
velõdési projektek támogatására.

Úgy érezzük, hogy az önkormányza-
tunk ezzel a gesztussal az évek óta Gö-
dön elvégzett, önzetlen civil munkát

szerették volna megbecsülni, ugyanak-
kor a bizalmuk jele is, hogy jórészt ma-
gukra a civilekre bízzák, a támogatás
felhasználását. 

Megtisztelõ bizalmukat ezúton is kö-
szönjük!

Kérjük azokat a civil szervezeteket,
amelyek még nem adták le munkatervü-
ket, vagy támogatásigényüket, juttassák
el azt Dr. Bognár László alpolgármester
úr titkárságára, vagy legkésõbb, hozzák
magukkal a Civil Tanács programegyez-
tetõ ülésére, amelyet március 21-én tar-
tunk a városháza udvarán található civil
irodában. 

KÖSZÖNETTEL

ÉS TISZTELETTEL:
BERTA SÁNDOR

A CIVIL TANÁCS

ELNÖKE

Önálló városi civil költségvetés!
4 millióval támogatja a civil szervezeteket az önkormányzat

A Civil Tanács alakuló ülésén
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„Verecke híres útján 
jöttem én … „ 

Pályázati felhívás 5-14 éves korú fiatalok számára
AGödi Városfejlesztõ és Szépí-
tõ Egyesület pályázatot hirdet
a 907-es pozsonyi csata 1100
esztendõs évfordulója alkal-
mából, a kulturális öröksége-
ink megõrzésének és azonos-
ságtudatunk erõsítésének ér-
dekében.
A pályázatot két csoportban
hirdetjük meg, gödi gyerekek
számára. 

I. korcsoport: 5-9 éves korig
Magyar mondák képekben.
Rajzolj, vagy fess 3 db képet a
magyar mondakör történeteirõl,
hõseirõl, legfeljebb A4-es, vagy
A3-as méretben. A képeid mellé
készíthetsz egy rövid, legfeljebb
egy oldalas fogalmazást.

1. díj: 15.000 forintos könyvutal-
vány
2. dí: 10.000 forintos könyvutal-
vány
3. díj: 5.000 forintos könyvutal-
vány

II. korcsoport: 10-14 éves korig
Kedvenc honfoglalás kori
mondám, és történetem.
Készíts fogalmazást legfeljebb 5
oldal terjedelemben. 

Derüljön ki, hogy ez számodra
miért érdekes és fontos.
Afogalmazásodat kiegészítheted
egy rajzoddal, képeddel.

1. díj: 15.000 forintos könyvutal-
vány
2. díj: 10.000 forintos könyvutal-
vány
3. díj: 5.000 forintos könyvutal-
vány

A pályamunkákat 2007. má-
jus 10-ig kérjük eljuttatni a Váro-
si Könyvtárba.

Az értékelés várható határ-
ideje: 2007. május 25. 

Az ünnepi eredményhirdetés
helyszíne és idõpontja: a Páz-
mány Péter utcai temetõ mellett,
a kerékpáros pihenõnél, a pozso-
nyi csata 1100. évfordulója al-
kalmából állított emlékkövek
avatásán, melynek részleteit és
pontos idõpontját a Gödi Körkép
következõ lapszámában tesszük
közzé.

A GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ ÉS

SZÉPÍTÕ EGYESÜLET NEVÉBEN

BERTA SÁNDOR ELNÖK

Újságos. A boltot már meg-
jártuk. Furcsa, itt valahogy
minden más. A levegõ, például.
Harapni lehet. Dunakeszirõl
költöztünk ide, illetve vissza. Itt
voltam gyerek, ebben a házban,
aztán valahogy Dunakeszire
kerültünk. Azt mondják a gye-
rekkor meghatározó. Mindig
vágytam vissza a kertes házba. 

Szóval, vasárnap reggel, le-
het olyan fél nyolc. A boltot
már megjártuk. Az újságosnál
vagyunk. Elõttünk valaki válo-
gat, mi jönnénk. Ekkor valaki
elénk jön: egy Blikket kérek,
mondja, fizet, és menne tovább.
Nekünk – akik visszatértünk –
ez fel sem tûnik. Nyilván siet –
gondoljuk. Közel a vasútállo-
más, akár a vonathoz is igye-
kezhet. Nehogy lekésse – villan
a gondolat, hadd menjen. Mi rá-
érünk. Talán észre sem vette mi
is a sorban állunk. Ám ekkor
hátulról – a sorban mögöttem
álló félhangosan, de azért jól
hallhatóan megjegyzi: Hé, kol-
lega, mi sem magas szárú tor-
nacipõért állunk itt sorba… 

Az, aki elõzött megfordul,
hátranéz. Jó hatvanas, nyugdí-
jas öregúr. Az a tipikus, aki
mackónadrágban, garbóban a
kávéja mellé vinné haza az új-

ságot. A hátsó talán egy tízessel
lehet nála fiatalabb, kicsit poca-
kos, õsz õ is. Nem magas szárú
tornacipõért áll sorban…
mondja újra. Aki elõzött, most
mintha elszégyellné magát, az-
tán hirtelen vált. Mosolyogva
mondja. Bocsánat, azt hittem
nem a sorban állnak. A hátsó is
mosolyog. Nincs harag, nincs
konfliktus. Köztük vagyunk
mi. Venném az újságot, de nem
tudom. Belülrõl ráz a nevetés.
Magas szárú tornacipõ. Ez va-
jon hogyan jutott az eszébe?
Hogy tudott pont erre gondol-
ni? Valahogy megveszem az
újságot, hazafelé kibuggyan a
nevetés. Magas szárú tornaci-
põ. 

Pesten, - vagy Dunakeszin –
ez egész máshogy történne.
Nem humorral fûszerezett oda-
mondással, nem elnézõ mosol-
lyal, nyilván nem konfliktus-
helyzet nélkül. Ott lenne szitok.
Ott lenne akár lökdösõdés.
Máshol lenne harag, kiabálás,
anyázás. Itt pont annyi ideig tar-
tott, amennyi a jelentõsége. Se-
meddig. 

Furcsa, itt valahogy minden
más. Itt jó. Köszönjük Neked
Göd.

BUCSÁNYI KRISZTIÁN

Vasárnap reggel



A Kulturális és Oktatási
Bizottság – egy rendhagyó
ülés keretében – a Huzella Ti-
vadar Általános Iskolába láto-

gatott, március 11-én. A bi-
zottság korábban döntött ar-
ról, hogy végiglátogatja a vá-
ros oktatási intézményeit: az
óvodákat és a két általános is-
kolát. Következõ alkalommal
– április 10-én – a Németh
László Általános Iskolában
„vendégeskedik.” Horváth
Ferenc, a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola igazgatója kala-
uzolta végig az intézményben
a bizottság tagjait, megmutat-
va az utóbbi néhány év fej-
lesztéseit, átalakításait. 

Az iskola óriási változáson
ment keresztül az elmúlt egy-
két év során: az udvartól kezd-
ve a tornateremig, a számítás-
technikai és idegen nyelvi la-
borokig, a könyvtárig és ebéd-
lõig minden részleg és épület-
szárny átalakításra, felújításra
került. A közelmúltban befeje-
zõdött az intézmény fûtési
rendszerének korszerûsítése is.
Az épület tetõterében található,
új Logopédiai Szakszolgálat
szintén barátságos belsõ térrel,
modern berendezésekkel várja
az ide látogató gyerekeket. 

Az intézmény megtekinté-
se után – visszatérve a tanács-
kozásnak otthont adó iskola
könyvtárába – a bizottság el-
nöke, Salamon Tamás mellett
a szakmai grémium több tagja
a legnagyobb elismeréssel

szólt a látottakról, a tantestület
példaértékû munkájáról. Mint
az elnök fogalmazott, Horváth
Ferenc igazgató úr és „csapa-

tának” teljesítményére: „Lát-
szik, hogy van gazdája az is-
kolának.”

Az elnök javaslatára 
vetélkedõ sorozat
Batthyány Lajos 
születésének 200. 

évfordulója emlékére

Ezt követõen került sor a
napirendi pontok megvitatá-
sára. 

Elsõ pontban a két általános
iskolában megrendezésre ke-

rülõ Batthyány emlékév prog-
ramterve szerepelt. Az elmúlt
alkalommal Salamon Tamás, a
Kulturális és Oktatási Bizott-

ság elnöke javasolta, hogy
Batthyány Lajos születésének
200. éves jubileumát az isko-
lák méltóképpen, egy nagy-
szabású, kicsiket és nagyokat
egyaránt megmozgató, törté-
nelmi vetélkedõvel ünnepelje
meg. Javaslatára a két általá-
nos iskola történelem tanárai –
Dr. Romsics Ignácné történe-
lem tanár, helytörténész veze-
tésével – összeállították a tör-
ténelmi vetélkedõ programter-
vezetét. Az egyes feladatok –
Dr. Romsics Ignácné elmon-
dása szerint – a tananyaghoz
kötõdnek, de természetszerû-
leg túl is mutatnak azon, külön
kutatómunkára, „utána olva-
sásra” ösztönözve a diákokat.
A cél mindenekelõtt az, hogy a
felkészülés és a feladatok kap-
csán a gyerekek alaposabban
megismerjék nemzeti múltunk
kiemelkedõ személyiségeit és
a magyar történelem Batthyá-
ny Lajoshoz kötõdõ fejezetét.
A tanárok a versenypontokat a
történelmi szálra fûzték fel – a
Batthyány – kormány megala-
kulásától kezdve a tragikus
október 6-i dátumig. A ver-
seny során sor kerül Gergely
András kutató, egyetemi tanár
elõadására is, majd az utolsó
fordulót csapatjáték alkotja,
melyben a két általános iskola
diákjai mérhetik össze tudásu-
kat.

A Bizottság 2. napirendi
pontban a Pedagógiai Szak-

szolgálat május végétõl meg-
üresedõ állásának meghirde-
tését tárgyalta. Az állás június
1-tõl lesz betölthetõ.

A 3. pontban a bizottság
éves munkatervének elõkészí-
tése szerepelt. 

Polémia 
a sajtó felelõsségérõl

Legvégül került sor Gergely
Márta, a Kulturális és Oktatási
Bizottság külsõs tagja és Vetési
Imre, a Gödi Körkép felelõs ki-
adója között felmerülõ jogsére-
lem megvitatására. Gergely Már-
ta néhány nappal ezelõtt levélben
fordult a Gödi Körkép szerkesz-
tõségéhez, kérve, hogy tegye
közzé azt a levelet, melyben elha-
tárolódik az önkormányzati vá-
lasztáson õt támogató Városvé-
dõk Egyesületétõl, és bejelenti,
hogy a jövõben függetlenként kí-
vánja folytatni munkáját a bizott-
ságban. Vetési Imre – a sajtóetika
elvének megfelelõen – úgy vélte,
hogy a levél közlése elõtt lehetõ-
séget kell adni a másik félnek  –,
aki delegálta Gergely Mártát a bi-
zottsága -, hogy a két véleményt
együtt közölhesse a Gödi Kör-
képben, ezért a levelet továbbítot-
ta a Városvédõ Egyesület elnöké-
nek.  Gergely Márta ezt követõen
Salamon Tamáshoz fordult jog-
orvoslatért, kérve, hogy a bizott-
ság vizsgálja meg a kiadó felelõs-
ségét, s ha indokolt azonnal ha-
tállyal mentse fel. 

A Bizottság döntése szerint
a Gödi Körkép kiadójának
cselekedete sajtóetikailag és
jogilag semmiképp, ám egye-
sek szerint is legfeljebb egyé-
ni, erkölcsi szempontok alap-
ján bírálható. 

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: KESZIPRESS

A Kulturális és Oktatási Bizottsági ülése a Huzellában

A város egyik büszkesége

Dr. Romsics Ignácné, a jubileumi Batthyány vetélkedõsorozat
elõkészületeirõl adott tájékoztatást
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Horváth Ferenc igazgató úr a felújítás történetét eleveníti fel

A mártírhalált halt 
Batthyány Lajos miniszterelnök



Idõpontja:
március 26-án 1400-1700

március  27-én 1400-1700

március  28-án 1400-1700

március  29-én 1400-1700

március  30-án 1400-1700

A papírt kötegelve vesszük át.
Az elektromos, illetve elektronikai hulladék lehet: selejtes,
elromlott hûtõszekrény, tûzhely, porszívó, mosógép, bojler,
háztartási kisgépek(vasaló, kávéfõzõ, mikrohullámú sütõ,
kenyérpirító, stb.) klíma ventilátor, számítógépek és tar-
tozékaik, magnó, rádió, fénymásoló, telefonok, televíziók, stb.
Használt elemiket, és az üdítõs, ásványvizes palackjaikat is itt
adhatják le.

Papírgyûjtés, valamint 
elektromos 

és elektronikai 
hulladék gyûjtése 

a Németh László Általános
Iskolában

Állás
A Németh László Általános Iskola pályázatot hirdet 

földrajz-rajz és matematika-informatika tanári állások
betöltésére 2007. augusztus 24-tõl.

Érdeklõdni: 06-27- 532-115 telefonszámon lehet.
E-mail: tesznlai@vnet.hu

LUKÁCS ISTVÁNNÉ IGAZGATÓ

Rendhagyó és remélhetõ-
leg hagyományteremtõ ösz-
szejövetelen voltam jelen. A
Németh László Általános is-
kola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény 2007.
március 5-én délután tartotta
általános tájékoztatóját azon
szülõk számára, akik a
2007/2008-as tanévre ebbe
az intézménybe szeretnék
beíratni elsõ osztályba gyer-
meküket.

Az érdeklõdés igen nagy
volt, az iskola díszterme
zsúfolásig megtelt érdeklõdõ
anyukákkal, apukákkal.

Lukács Istvánné igazgató-
nõ köszöntötte a szülõket,
majd általános tájékoztatást
és konkrét információkat is
hallhattunk tõle az iskolában
folyó pedagógiai és nevelõ-
munkáról. Kiemelte a mûvé-
szeti oktatás szerepét, mely
a gyermekek személyiség-
formálásának fontos részét
képezi. Elsorolta az iskola
által nyújtott sokféle szol-
gáltatást, szólt az itt tanuló
diákok tanulmányi eredmé-
nyeirõl és a sok sikeres fel-
vételirõl.

Dajkáné Tóth Ágnes igaz-
gatóhelyettes bemutatta a le-
endõ elsõ osztályok tanítóit,
majd az iskolaérettségrõl be-
szélt a szülõknek. Kérte,
hogy a szülõk az óvónõvel
együtt, közösen döntsenek
gyermekük iskolaérettségé-
rõl, beiskolázásáról.

Sós Béláné alsó tagozatos
munkaközösség vezetõ az
elsõ osztály tanmenetét mu-
tatta be. Megnyugtatta a szü-
lõket, hogy nyugodt, lassú
ütemben haladnak, a folyé-
kony olvasás elsajátítására
két évük van a nebulóknak.

Boldizsárné Pencz Zsu-
zsanna a nyelvi munkakö-
zösség vezetõje tájékoztatott
az iskolában lévõ nyelvokta-
tásról, az elért sok-sok sike-
res versenyrõl, nyelvvizsgá-
ról, kiemelve, hogy a nyelvi
tagozatokon végzett diákok
a két tannyelvû középisko-

lákban megállják a helyüket.
Az elsõs gyermekek választ-
hatnak angol, német, olasz
kés francia nyelvbõl, ha a
szülõ igényt tart rá. 

Kovács Gabriella mûvé-
szeti igazgatóhelyettes tájé-
koztatta a szülõket az induló
mûvészeti szakokról, a térí-
tési díjakról és a felvételi
vizsgáról. Minden szakra
túljelentkezés van, de létre-
hoztak egy várólistát és így a
sikeres felvételit tett, de
helyhiány miatt elutasított
gyermekeknek is van esé-
lyük bejutni az általuk vá-
lasztott mûvészeti szakra.

A felmerülõ kérdések
megválaszolása után az
igazgatónõ végigkalauzolta
az érdeklõdõ szülõket az is-
kola néhány tantermén. Volt,
aki kötetlen beszélgetés for-
májában ismerkedett, tájé-
kozódott a leendõ elsõs taní-
tóknál.

A szülõk alapos ismerte-
tést kaptak az iskola életérõl,
az itt folyó munkáról, így
sokkal több információ bir-
tokában tudnak döntést hoz-
ni csemetéjük jövõjét és a
beiskolázást illetõen. Remé-
lem az iskola vezetése ha-
gyományt teremtve, minden
évben megtartja tájékoztató-
ját a leendõ elsõsök szülei-
nek, akik mérlegre téve a
hallottakat, látottakat öröm-
mel bízzák gyermeküket az
itt tanító pedagógusokra.

MUCSINÉ

ZOMBORKA SZILVIA

SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉG

ELNÖKE

Tájékoztató szülõi
értekezlet a Németh

László Általános
Iskolában

A Kis Természetbúvár Alapítvány a Bagoly Tanodában
idén is szervez nyári tábort két alkalommal 4-12 éves
gyerekek részére.

Az elsõ tábor 2007. Június 18-
22-ig naponta 9-16 óráig tart.
A programok között szerepel:
közös kirándulás, gyûjtés,
érdekes kísérletek, ter-
mészetbúvárkodás, különbözõ
kézmûves foglalkozások,
dráma és persze sok-sok játék.
A második tábor 2007. Július
16-20-ig tart. A tábor

napirendileg olyan mint az elsõ, természetesen a
foglalkozások más témákat ölelnek fel.
A tábor díja gyermekenként 15eFt, mely napi háromszori
étkezést, korlátlan ital fogyasztást, a kirándulások költ-
ségeit és az anyagköltséget is tartalmazza. Testvérek
részére, vagy mindkét tábor igénylése esetén 25% ked-
vezményt biztosítunk.

További információ és jelentkezés: 
06-70-28-600-28  mobil számon, 

vagy a bilkoagnes@freemail.hu mail címen.

TANODA TÁBOR!
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A gödi Hagyományõrzõ Klub, -
mely céljául a magyar néphagyo-
mányok õrzését és ápolását tûzte
ki, - tizedik éves jubileumához ér-
kezett. A Klub összejövetelein az
ország különbözõ térségeit járja
be, színes programok kíséretében
mutatva be a helyi jellegzetessé-
geket, tradíciókat és népszokáso-
kat. Rendezvényének fókuszába
ezúttal az anyaországhoz ezer tör-
ténelmi és kulturális szállal kötõ-
dõ Erdély került.  A felsõgödi
Ady Klubban, február 24-én
megrendezett találkozó szervezõ-

elemét egy másik születésnap
szabta meg. Az Egyesület 95.
születésnapja alkalmából e napon
köszöntötte az erdélyi származá-
sú Kenyeres Károlyné Erzsébetet
is. A rendezvényen részt vett
Markó József polgármester, Dr.

Bognár László alpolgármester és
Salamon Tamás az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke.

Arésztvevõket elsõként Therr
Jánosné Mária, a Klub elnöke
köszöntötte, beszédében megem-

lékezve a határon túl élõ magyar-
ságról, mely az anyaországtól tá-

volra szakadva egy kis közösség-
ben a nemzeti identitás megõrzé-
séért fáradozik. Kenyeres
Károlyné Erzsébet küzdelmes és
viszontagságokkal teli életútját
naplószerû feljegyzésekben örö-
kítette meg. Az írás Erzsébet éle-
tének rövid összefoglalója, de
mindamellett a 1940-es, 50-es és
60-as évek történelmi helyzet-
képének dokumentuma is, mely-
ben a személyes tragédián túl föl-
sejlenek a korabeli magyar társa-
dalom általános válságai. A sok-
szor megdöbbentõ tárgyilagos-
sággal lejegyzett sorok kiállásból
és emberségbõl példát adhatnak a
fiatalabb nemzedékeknek is. A

személyes hangvételû, megindító
írást, Erzsébet „narrátora”, a Ko-
lozsvárról elszármazott Farkas

Csaba olvasta fel. Erzsébet hat-
vannégy éve él Felsõgödön; har-
mincegy éves múlt, mikor szülõ-
városából, Segesvárról átköltö-
zött. Noha itt, e Duna-parti tele-
pülésen – saját elmondása szerint
– befogadó-elfogadó közösségre
talált, mindmáig honvágyat és
nosztalgiát érez legszûkebb hazá-
ja után. Az életút egyes fejezeteit
– az adott történethez, esemény-
hez kapcsolódó – zenei összeállí-
tás és egy-egy szavalat választot-
ta el. A zenét a Munkásdalkör és

a Napos Oldal Énekegyüttes
szolgáltatta, míg az irodalmi vá-
logatásban Tompa Mihály, Veres
Gábor és Vass Albert költemé-
nyei hangzottak el. 

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: BREZOVSZKY ISTVÁN

Dupla születésnap: 
Tízéves a Hagyományõrzõ Klub

95. születésnapja alkalmából köszöntötte

az erdélyi származású Kenyeres Károlyné Erzsébetet

Virágcsokorral és szeretettel köszöntötték a 95 éves Kenyeres Károlynét

A Felsõgödi  Munkásdalkör adott mûsort Surán Sándor karnagy vezetésével

Erzsébet személyes hangvételû,
megindító írását, „narrátora”, 
a Kolozsvárról elszármazott 

Farkas Csaba olvasta fel
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- Lakókörnyezetünk tisztasága, ren-
dezettsége nemcsak azért fontos, mert
közérzetünket befolyásolja, hanem
azért is mert meghatározza a rólunk, la-
kókról alkotott képet is.

Fontosnak tartjuk, hogy az erre vo-
natkozó szabályozás tekintetében min-
den ingatlantulajdonos tájékozott le-
gyen.

Az önkormányzat környezetvédelmi
rendelete szabályozza az ingatlantulaj-
donosoknak az ingatlanok rendben tartá-
sával kapcsolatos kötelezettségeit.

A város területén lévõ ingatlanok
tulajdonosai, használói kötelesek in-
gatlanukat megmûvelni, ill. rendben
tartani, gyomtól, gaztól, szeméttõl
megtisztítani.

- A város területén mûködõ kereske-
delmi egységek, vendéglátó-ipari és
szolgáltató létesítmények külsõ és belsõ
nagytakarítását (a környezet rendezését)
az üzemeltetõk kötelesek minden év áp-
rilis 30-ig elvégezni, rendben tartásuk-
ról pedig folyamatosan gondoskodni.

Kötelesek továbbá a homlokzat, az
épület szerkezeti egységének (elõtetõ,
portál, ernyõszerkezet, cégtábla, stb.), jó
karbantartásáról gondoskodni.

- A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és
szolgáltató létesítmények üzemeltetõi a
kirakatot kötelesek tisztán tartani és a
kirakatokat az üzlet profiljának, jellegé-
nek megfelelõen áru bemutatására hasz-
nálni.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARKÓ JÓZSEF SZINAY JÓZSEF DR. BOGNÁR LÁSZLÓ SZEGEDI SÁNDOR

POLGÁRMESTER JEGYZÕ ALPOLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER

FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzata nevében március és április hónapokat

„Település tisztasági hónapok”-nak 
nyilvánítottuk.

Kérjük Göd Város lakosságát, vállalkozóit, a civil szervezeteket, az intézmények munkatársait, az iskolák tanulóit, hogy
csatlakozzanak a „Településtisztasági hónapok” programsorozathoz. Felkérünk mindenkit, hogy a tavaszi hónapokban
fokozott figyelmet fordítson lakókörnyezete és a közterületek megtisztítására és tisztaságának megõrzésére. Kérjük csat-
lakozzanak a meghirdetésre kerülõ akciókhoz. Takarító eszközökrõl, konténerekrõl gondoskodunk. Mindenkit szeretet-
tel várunk, egy szebb, tisztább Gödért!

„Település tisztasági hónapok”
Környezetünk védelmében 2007. március és április

Az eltelt idõszak tapasztala-
tai és a lakosság körében fel-
merült kérdések alapján, sze-
retnénk válaszolni illetve
megkönnyíteni
a tájékozódást.

Az ügyintézés a Településel-
látó Szervezet telephelyén
(Göd-felsõ) a Kisfaludy utca
felöli épületben - a szemét-
szállítás felíratú irodában 
történik.

Az ügyfélfogadás 
idõpontja:

Hétfõ-Csütörtök: 8h-18h-ig
Péntek: 8h-13h-ig
Szombat: 8h-12h-ig

Lakossági 
díjtételek:

1 db kötelezõ gyûjtõtartály
éves ürítési díja:
110-120 l-es 7200 Ft/év
(a lakosság tulajdonában je-

lenleg is meglévõ szabvány
kuka használható)
240 l-es 25200 Ft/év
1100 l-es 72000 Ft/év

Csak külön kérelemmel
(formanyomtatványa a
helyszínen beszerezhetõ
igényelhetõ) az 50-60 l
gyûjtõtartály, melynek éves
ürítési díja 3600 Ft/év.

Igényléshez szükséges:

Egyedül élõ és öregségi
nyugdíjjal rendelkezõ kérel-
mezõk esetén nyugdíjszel-
vény esetleg számlakivonat
(igazolás), és az egyedül élést
két tanúval igazoló okmány.
Rendkívüli élethelyzetben
élõk külön kérelmezési lehe-
tõséggel is élhetnek.

Minden további gyûjtõtartály
éves ürítési díja:
110-120 l-es 18000 Ft/év
240 l-es 36000 Ft/év

Az ügyintézéshez kérjük
hozza magával:
A kiküldött megállapodás
mindkét példányát kitöltve
(elvesztése,
hiánya esetén helyben igé-
nyelhetõ). Nem szükséges a
személyes ügyintézés! Meg-
bízottja is intézheti, de a ki-
töltött és az ügyfél által aláírt
nyomtatvány ehhez szüksé-
ges. Nem kell új kukát venni,
csak a megállapodás létrejöt-
tét igazoló matricát kell át-
venni. (A régi nem érvé-
nyes!)

A helyszínen jó állapotú
használt kukák kaphatók
120 l-es 5500 Ft /db áron

60 l-es 3800 Ft /db áron
és igény esetén 2 db 60 l-es
kukát 1 db 120 literesre cse-
rélünk, vagy 1db. 60 l-es ku-
ka leadása esetén 3000 Ft ér-
téket jóváírunk, így a 120 l-es
kuka árából, csak 2500 Ft-ot
kell fizetni a cserénél.

A címkézett gyûjtõtartá-
lyon felül még lehetõség
van  a kommunális szilárd
hulladék elszállítására a
helyszínen vásárolt 360
Ft/db. egységáron beszerez-
hetõ zsákokban is. 

A közszolgáltatás 
ellenértékének fizetési 

lehetõségei:

A helyszínen készpénzben,
vagy sárga csekken postai
úton, vagy banki átutalás-
sal két részletben. Elsõt jú-
nius 30-ig, illetve a második
részletet november 30-ig.

A zöldhulladék elszállítását
a központi komposztáló ki-
alakításának elkészüléséig,
külön térítés nélkül biztosít-
juk. A faágakat 1 méter
hosszúságig összekötözve,
illetve a füvet, és leveleket
saját zsákba kell kihelyezni.
TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

Még egyszer a szemétszállításról!
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Környezetvédelmi

Illegális szemétlerakás
észlelése esetén hívja a 
Közterület-felügyeletet: 06-30-256-3723

Használt gumik 
leadása:
Kihelyezhetõ lomtalanításkor, valamint leadható 
a TESZ udvarán
Felsõgödön (Kisfaludy utcai bejáratnál), 
munkanapokon: 7-15 óráig.
Helyi vállalkozóknak, gumiszerelõknek elõzetes 
telefonbejelentés után
a külsõ telephelyre kell kiszállítaniuk. 
TESZ-telefon: (27) 631-155

Fáradt olaj leadása:
Sumina Zoltán magánvállalkozó
2132 Göd, Terv u. 17.
H-P-ig: 8-17 h-ig, Sz.: 8-12 h-ig.

Folyékony hulladék
elszállítás
A települési folyékony hulladék elszállítását 
a VÁROSKÚT Kft. végzi.
A szennyvíz elszállítására való igényüket 
a 06-1-420-4527/119 melléken, 
a 06-30-977-7761 mobilszámon 
és a 27-363-725 telefonszámon jelenthetik be.

Használt
autóakkumulátorok
leadása:
Használt savas ólomakkumulátorok leadása: 
SPRINT AUTÓKER Kft. 2132 Göd, Pesti út 210. 
Autósbolt melletti udvarban.
Nyitva H-P: 08-17 óráig, Sz: 08-12 óráig Tel.: (27) 330-546

Sitt-lerakás: 
SA-HO Kft.  - alsógödi vasuti átjárónál 
– Tel.: (27) 546-390
A lerakó nyitvatartási ideje: 
H-P-ig: 7-15.30 óráig
Szombaton és munkaszüneti 
napokon zárva!

Csörögi bánya
A lerakó nyitvatartási ideje: H-P-ig: 7-19 h-ig, Sz: 7-14 h
Vasárnap és munkaszüneti napokon zárva!
A sitt lerakási díja: 552,-Ft/t  (bruttó ár)
Tel.: 06-20-317-0862

Használt galvánelem
elhelyezés:

1. Kastély Óvoda, Béke utca 3.
2. Huzella Tivadar Iskola, Petõfi utca 48.
3. József Attila Mûvelõdési Ház, 

Pesti út 72.
4. Fakusz BT., Pesti út 82.
5. Településellátó Szervezet, Duna utca 5.
6. Németh László Iskola, Ifjúság köz 1-3.
7. I. számú Óvoda, Lenkey utca 13-15.
8. Ady Klub, Kálmán utca 13.
9. Gyermekjóléti és Családsegítõ 

Szolgálat, Ady Endre utca 6.
10. Piarista Iskola, Jávorka Sándor u. 18.
11. PM hivatal udvarán, a volt rendõrségi épületen
12. Felsõgödi állámásnál mûködõ hírlap árusnál
13. Penny Market üzletben, a rakodó pultnál
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- útmutató - kisokos Lejárt 
gyógyszerek
20/2005.(VI.10.) EüM-rendelet értelmében a lejárt sza-
vatosságú és fel nem használt gyógyszereket minden gyó-
gyszertár köteles 2006. január elsejétõl átvenni a lakosságtól.

A gépjármûvek 
végleges 
kivonása
A 267/2004.(IX.23.) Kormányrendelet elõírja, hogy a gépjármû
tulajdonos köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt,
továbbá - amennyiben nem kívánja megjavíttatni - a hulladékká
vált gépjármûvet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevõnek
átadni.

Bontók listája:
1. Vác, Rákóczi út 28. tel: 316-437
2. Õrbottyán, Fõ út, Ipartelep 21/62 Hrsz.
3. Kerepes, Magtár tér 1/a.
4. Szentendre, Dózsa György út 26.
5. Budapest XIII., Újpalotai út 20-22. (Matt-Ker Kft.)

Az Okmányirodában a végleges kivonáshoz az alábbiak szük-
ségesek:
1. A jármû forgalmi engedélye
2. A jármû törzskönyve (ha rendelkezik vele)
3. 2 db rendszám
4. Szigorúan számozott bontási igazolás
5. A tulajdonos személyi igazolványa vagy meghatalmazás, ha

nem személyesen a tulajdonos intézi a kivonást. A meghatal-
mazásnak tartalmaznia kell a tulajdonos írásos engedélyezését
a végleges kivonás tényével.

6. Cég esetén a három hónapnál nem régebbi
cégbejegyzés és aláírási címpéldány, 
továbbá meghatalmazás, ha nem 
az aláíró intézi a kivonást. 

Lomtalanítás 
és zöldhulladék 
elszállítás:
Tájékoztatjuk Göd város
lakosságát, hogy 2007-ben két
alkalommal, az adott körzetre
érvényes március, szeptember

utolsó szemétszállítási napján a
lom fogalmába tartozó hul-
ladékot elszállítjuk.

Településellátó Szervezet, 
2132 Göd, Duna u. 5.

Használt 
háztartási zsiradék 
(konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj) szervezett
leadása a két gödi általános iskola konyhájánál elhelyezett
gyûjtõedényekbe lehetséges munkanapokon reggel 6 órától,
délután 15-óráig. 
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Örömmel számolunk be
annak az olvasói levélnek a
tartalmáról, melyet Gergely
Márta írt szerkesztõségünk-
nek. A helyi közéletben aktív
szerepet vállaló levélíró tollá-
ból arról értesülhetünk, hogy
az önkormányzat felhívásá-
hoz csatlakozva március 3-án

és 4-én megtisztították a Ki-
nizsi utca és a Kádár utca ál-
tal határolt fenyves erdõt. A
felnõttek összegyûjtötték a
lehullott gallyakat, kihelyez-
ték azokat a szemeteseket,
melyeket a Tél utcai ezer-
mester, Kovács Imre bácsi
készített. Fákat ültettek a
gyerekekkel együtt, akik
mindemellett kedvükre játsz-
hattak azokon játszószere-
ken, melyeket 2 napra a gödi
VEGA-IMPEX Kft. „ajándé-
kozott” a számukra. Az utó-

kornak megörökítették a faül-
tetõk nevét a kis fákra kötö-
zött szalagokon.     

A környezetüket szépítõ
aktivisták - az egyik anyuka
javaslatára - a fakérget félre-
tették a gyereknapra, hogy a
gyerekek kis hajót és vitorlást
barkácsolhassanak belõle. 

A faültetéshez szükséges
szakmai segítséget Nagy
Csanádtól, a Kisvakond
Parképítõ KFT. vezetõjétõl
kaptak – írja Gergely Márta.
Többen voltak, akik gyerme-
keikkel, unokáikkal a vasár-
napi sétát megszakítva elül-
tettek egy-egy kis fenyõt az
erdõben. 

„Reménykeltõ, hogy egyre
többen készek szabadidejü-
ket és pénzüket feláldozni la-
kókörnyezetük, az erdõ és a
gyerekjátszótér tisztán tartá-
sára, rendbehozatalára. Jó ér-
zés volt látni, hogy Nógrádi
Gergely képviselõ úr -, aki a
godiek.hu-n értesült az akció-
ról – gyermekeivel jött fát ül-
tetni. Példaértékû volt
Kenessey Zoltán, a Göd és
Térsége Kisgazda Polgári
Egyesület vezetõjének segít-
sége, a gyermekekért végzett

munkája” – számolt be a jó
hírrõl Gergely Márta, akinek
levelébõl azt is megtudhat-
tuk, hogy a pénzbeli adomá-

nyokból 10 db nyírfát vásá-
roltak, melyeket mielõbb sze-
retnének elültetni.  

A munka végeztével me-
leg tea, zsíros kenyér és for-
ralt bor fogyasztása közben
arról is szót váltottak, hogy a

jövõben ki miben tud segíte-
ni. A tavaszi napfényben el-
fogyasztott finomságokat a
László Pékségtõl és a Duna

utcai Hentesüzlettõl kapták.
De máris van újabb támoga-
tójuk a Vasút utcai Simon Ist-
ván személyében, aki felaján-

lotta, hogy a következõ tisz-
tasági akció alkalmával házi
ínyencséggel segíti a szorgos
kezû aktivisták vendéglá-
tását…

Az akció pedig folytató-
dik, melyrõl a szervezõk idõ-

ben tájékoztatják a lakossá-
got…

V. I.

Az önkormányzat kezdeményezésére 

Településtisztasági hónapok
A lakosság összefogásával szépül lakókörnyezetünk 

Országszerte a Dunakanyar kapuja-ként ismert Göd méltán büszke üdülõvárosi jellegé-
re. A hangulatos Duna-parti települést a márciusra és áprilisra meghirdetett Település-
tisztasági hónapok keretében végzett tisztasági akciók révén tovább szeretné szépíteni a
Városi Önkormányzat, melyhez a lakosság együttmûködését kéri.  

Helyére kerül a szemetes

A szülõkkel együtt gyûjtötték a gyallyat a gyerekek

Amíg a felnõttek dolgoztak, a kisebb gyerekek játszottak 
az ajándékba kapott eszközökön

A „kis kertészek” is kíváncsiak a fatelepítésre 

KÖRNYEZETVÉDELEM



Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a Lámpás ’92
Közhasznú Alapítvány
Reimann Adrienn Támo-
gató Szolgálat a Pesti u.

137. szám alá költözött. Megújult környe-
zetben várjuk az érdeklõdõk jelentkezé-
sét. 

A támogató szolgálat célja: A fogyaté-
kos személy saját lakóhelyén, lakókörnyeze-
tében történõ segítése, életvitelének meg-
könnyítése elsõdlegesen a lakáson kívüli
(köz)szolgáltatások elérésének segítségével,
valamint önállóságának megõrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biz-
tosítása.

A szolgálat feladatai:

Személyi segítés 

Információnyújtás, tanács-
adás, ügyintézés

Szállító szolgálat 

A Támogató Szolgálat Göd, Pesti u. 137.
szám alatt, hétfõn 12-15 óráig és csütörtö-
kön 9-12 óráig személyesen tájékoztatást
ad a hozzánk fordulóknak, valamint hétfõ-
péntek 8-16 óráig a következõ telefonszá-
mon: Tel.: 06-70-948-5495

ELKÖLTÖZTÜNK!

…no, nem állandó jelleggel, de havonta
egyszer igen.

2005. januárjában mi, könyvtárosok,
azt kértük Virág Jenõnétõl, a Bócsán lé-
võ TOPhÁZ vezetõjétõl, segítene-e ab-
ban, hogy a gödi könyvtár állományá-
hoz az egészségügyi gyermekotthon

dolgozói és a lakosság is könnyebben
hozzáférhessen. Nyitott fülekre, és segí-
tõkész kezekre találtunk. Így épp 2 éve,

februárban már el is kezdõdhetett a köl-
csönzés.

Hogy több ládányi könyv és folyóirat
odajusson, az intézmény buszára és sofõrjé-
re is szükség volt, s ha a „gondozott” fiúk is
segítettek a cipelésben, az sem volt ellenünk-
re.

A könyvek „kiterítéséhez” pedig meg-
kaptuk az ottani ebédlõt az összes asztalával.

Mára – e gyümölcsözõ kapcsolat ered-
ményeképp – 60 fõvel gyarapodott olvasó-
ink létszáma, akiknek java része a TOPhÁZ
dolgozója. Szerencsére a kertésztõl a kony-
hai dolgozón át, a gyógytornásztól a vezetõ-
ig sokan tartoznak a „betûfalók” társaságába.
Az otthon lakói közül jó néhány már szemé-
lyes ismerõsünk, velük is próbálunk kontak-
tust teremteni úgy, hogy mesélünk nekik,
úgy, hogy levelet íratnak velünk, úgy, hogy
csak beszélgetünk velük. 

Minden hónap 2. szerdáján 10-12-ig vá-
logathatnak az érdeklõdõk abból a több ládá-
nyi könyvbõl és folyóiratból, amit rendszere-
sen kiviszünk. Ezeken a napokon a portás
mindenkit beenged, aki olvasnivalóért jön.

Úgy gondoljuk, hogy Göd-Újteleprõl ne-
héz könyvtárainkat megközelíteni, fõleg az

idõsebbeknek, kisgyermekes szülõknek, au-
tóval nem rendelkezõknek. Ebben próbál se-
gíteni a Göd Városi Könyvtár és a TOPhÁZ
is, immár 2 éve.

Legközelebb április 11-én és május 9-én
várjuk Önöket kihelyezett könyvtárunkba.

SÁFRÁN EDINA

FOTÓ: NAGY ÁGNES

Könyvtár – Bócsán is

Barlein Zoltán lakó és Wagner-Etzler Mária
gyógytornász válogatott a könyvekbõl

Sáfrán Edina könyvtáros, a TOPhÁZ
munkatársaival kipakolja az alkalmi könyvtárat
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Nem szûkölködik Wal-
dorf-intézményekben Pest
megye, csak Göd környé-
kén három Waldorf óvoda
várja a gyerekeket - Vácon,
Gödön és Fóton. Gödön
mégis évek óta csak a leg-
szerencsésebb családok
nyernek felvételt, mert Göd
azon kevés települések közé
tartozik, ahol egyre növek-
võ gondot jelent a gyerme-
kek óvodai elhelyezése. Az
alsógödi Kodály Zoltán ut-
cában álló Waldorf óvoda is
egy nagy, vegyes korcso-
porttal, maximális létszám-
mal mûködik.

Jelenleg 29 család élteti
az alapítványi óvodát  - fi-
zeti az épület bérleti díját,
az óvónõk fizetését, a gyer-
mekek étkezését, gondozza
a kertet, karbantartja az
épületet. A szülõkre neheze-
dõ anyagi terhek súlyát eny-
híti, hogy az utóbbi kilenc
évben, mióta Gödön él az
óvoda, családias, közvetlen,
bizalomteli légkörben, a
Waldorf -pedagógiának
megfelelõen nevelkedhet-
nek a gyerekek.

Évek óta dédelgetett ál-
mát váltotta valóra ez a kis

közösség, mikor elhatároz-
ta, hogy összeszedve min-
den erejét bankkölcsönt
vesz fel, segítséget kér (az
önkormányzattól is), és egy
olyan állandó óvodaépület-
be költözik, amire talán 100
év múlva is az lesz kiírva: 

GÖDI WALDORF
ÓVODA

Így valósulhat meg,
hogy 2007 õszétõl
Felsõgödön, a Terv és Õsz
utca sarkán lévõ 500 négy-
szögöles kertben álló, nagy
épületbõl már 50 gyermek
integethet az anyukájának,
apukájának reggelente (a je-
lenlegi 36 helyett).

A szülõk és óvónõk sza-
badidõt és energiát nem kí-
mélve nagy erõfeszítéseket
vállalnak, átépítenek, felújí-
tanak, hogy egy nagy család
házából családias óvoda-
épület váljék, mire bekö-
szönt az õsz.

A Gödi Waldorf Óvoda
tehát ismét kitárja kapuját
és örömmel fogadja új csa-
ládok jelentkezését. Az ér-
deklõdõk hívását Somodi
Tamásné, Mariann óvó néni

a délutáni és esti órákban
várja 

(Tel.: 06-30-367-7287).
A Waldorf-pedagógiáról

legtöbbet az intézmények
honlapjairól tudhatunk meg.

(http://waldorf.god.hu,
www.fotiwaldorf.hu,

www.zpok.hu,
www.waldorf.lap.hu)

Ismét fogad új gyermekeket
a Gödi Waldorf Óvoda

OKTATÁS - MÛVELÕDÉS



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.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön meghalt:
Csoma Sándorné sz. Élõ Éva Mária 84 éves
Dr. Mödlinger Pál Béla 63 éves
Nagy József 69 éves
Szigeti Sándorné sz. Fábián Mária 88 éves
Képli László 65 éves
Gili Ferenc 93 éves
Osztrics László 68 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Jenõfi Adrienn Vas Attila
Siklósi Borbála Gumpl Pál
Radó Annamária Kecskeméthy László Gyula
Oláh Brigitta Martinovics Tamás

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 képviselõ-testület következõ ülése március 28-án, 

a munkaterv szerint 16 órakor lesz a Városházán.
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet hagyni 

az 530-030-as telefonszámon lehet.

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 Tüzelés-
technikai Kft. arcképes igazolvánnyal ren-
delkezõ munkatársai látják el, valamint díjat
szednek.

Közlemény kéményseprésrõl

HÍREK - INFORMÁCIÓK



A korábbi évek gyakorlata
szerint Alsógödön ez idáig
heti egy, Felsõgödön pedig
heti két alkalommal mehettek
vérvételre a betegek. A hosz-
szú várakozási idõ csökken-
tése és az ellátás színvonala-
sabbá tétele érdekében azon-
ban – a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság – indokolt-
nak látta a vérvételi napok
számának bõvítését, melyet a
képviselõ-testület is támoga-
tott. Az ellátásban bekövetke-
zett változásról a Gödi Kör-
képnek, Lenkei György a
Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke nyilatko-
zott.

A bizottság a legutóbbi
testületi ülésen az alsógödi
vérvételi napok számának he-
ti egy alkalomról kettõre való
emelését javasolta. A javasla-
tot elfogadta a képviselõ-tes-
tület, így március 1-tõl mind
Alsó, – mind pedig
Felsõgödön hetente kétszer

fogadják a laborvizsgálatra
érkezõ pácienseket. A bõvítés
természetesen plusz költsé-
geket ró az önkormányzatra,
ám a bizottságnak és személy
szerint nekem, az a meggyõ-

zõdésem, hogy ezt az össze-
get a városnak mindenképpen
ki kell gazdálkodnia. A vér-
vételt az ÁNTSZ igen szigo-
rú szabályokhoz köti, (külön
helyiséghez és szakszemély-

zethez) melyeket korábban
már sikerült megvalósítani. A
plusz egy nap azonban a sze-
mélyzet bõvítését is megkö-
veteli: elõreláthatólag egy fõ
részmunkaidõben foglalkoz-
tatott szakember felvételére
lesz szükség.   

- Az alsógödi bõvítéssel
teljesen megoldottá vált a
helyzet? 

- A várakozási idõ sajnos
még így is túl hosszú, külö-
nösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a laborvizsgálatra
nagyon sok idõs ember érke-
zik, akiknek nehéz végigülni
az egy-két órás idõtartamot.
Ráadásul a vérvételre csak
korai órákban van lehetõség,

hiszen a Váci Jávorszky
Ödön Kórházba reggel kilen-
cig tovább kell küldenünk a
vért, mivel a vizsgálatokat ott
végzik el. E miatt fél hattól
fél kilencig tudják csak fo-
gadni a laborvizsgáltra jelent-
kezõket. A napi limitet 30 fõ-
ben kellett megállapítanunk,
ám természetesen egyetlen
beteg sem marad ellátatlanul.
Úgy gondolom, hogy az ellá-
tás gördülékenyebbé tétele
érdekében a jövõben szükség
lesz további napok beiktatá-
sára, amit – meglátásom sze-
rint – az önkormányzat folya-
matos bõvítéssel tudna meg-
valósítani.  

MACZKAY ZSAKLIN

Az önkormányzat támogatásával

Bõvült a vérvételi napok száma
Márciustól Alsógödön is heti két alkalommal fogadják a vérvételre érkezõ betegeket

Kóros lázzal küzd a ma-
gyar egészségügy intézmény-
rendszere – állapítja a meg a
nyilvánvaló diagnózist Dr.
Bognár László alpolgármes-
ter, aki szerint viszont e nem
igazán szívderítõ helyzet
nem okozhat visszafordítha-
tatlan traumát az emberek
egészségi állapotában. 

Közkeletû bölcsesség,
hogy jobb a bajt megelõzni!
Így gondolják ezt a Városhá-
zán is, ahol azon munkálkod-
nak, hogy továbbra is hely-
ben teremtsék meg a nõ-
gyógyászati vizsgálat feltét-
eleit. – Eddig heti három al-
kalommal Vácról jött a szak-
orvos és az asszisztense, akik
számára biztosítottuk a helyi-
séget, finanszíroztuk az ellá-
tást a városban élõ nõk zavar-
talan ellátása érdekében –
mondja az alpolgármester,
aki beszámol arról, hogy Göd
a Dunakeszi-Fót-Göd Több-

célú Kistérségi Társulás tag-
jaként a Dunakeszi Szakor-
vosi Rendelõintézettel kez-
dett tárgyalásokat a nõgyógy-
ászati vizsgálat helyi feltétel-
rendszerének kialakítása ér-
dekében. 

-  Vác után Dunakeszivel
igyekszünk egy korrekt, a
nõk érdekeit szem elõtt tartó
szakmai kapcsolatot kiépíte-
ni. A rendelõintézet igazgató
fõorvosával megkezdtük a
tárgyalásokat. Szeretnénk el-
érni, hogy legalább két heten-
te egy nõgyógyászati rende-
lést tartsanak Gödön, mely-
nek költségeit magára vállal-
ja a város – ismerteti a tervet
Dr. Bognár László, aki hoz-
záteszi: - A korábbi példa azt
mutatatja, hogy van igény rá!
A megállapodás tényérõl ér-
tesítjük a lakosságot – mond-
ta bizakodóan az alpolgár-
mester.

V. I.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP
ALKALMÁBÓL

a József Attila Mûvelõdési Házban 
(2131. Göd, Pesti u. 72.)

EGÉSZSÉGNAP
kerül megrendezésre

2007. március 31-én, szombaton 10-17 óráig

Ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások és gyerek-
foglalkozások:

• Hallásvizsgálat
• Tanácsadások
• Kineziológus – gyermeknevelési tanácsadás
• Számmisztika
• Masszírozás: gyógy- és szomatikai masszázsok 
• Vérnyomásmérés
• Bioptron-lámpa kezelés
• Kézmûves foglalkozások
• Arcfestés

Az egészségnapon fellépnek:
14.00-14.30 Röcögõ Néptánccsoport
14.30-15.00 Hip-Hop és Jazz balett csoportok
15.00-15.30 Tai Chi bemutató
15.30-16.00 Aikidó bemutató

Az Egészségnapon térítéses szolgáltatások:
• Aurafotózás • Grafológia
• Asztrológia • Textilbáb készítés
• Talpmasszázs

Az egész napos rendezvény ideje alatt kézmûves
kirakodóvásár és az egészséges életmódhoz kapcsolódó

bemutatók kerülnek megrendezésre.
Belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Lobbizás 
a helyi nõgyógyászati 

vizsgálat fenntartásáért
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Az Olajfa Mûvészház M. Gyõrffy
Anikó és Vollnhofer Mária ikonfestõ,
Szente Mónika festõmûvész és
Szommer József szobrászmûvész al-
kotásait bemutató csoportos kiállítás-

sal ünnepelte meg fennállásának 5.
éves jubileumát. Amárcius 13-i kiál-
lítás-megnyitón egy nagyszerû zenei
összeállításnak köszönhetõen meg-
valósult a képzõmûvészet és a zene
szintézise is. A rendezvény fõvédnö-
ke Dr. Bognár László alpolgármester
volt, aki ünnepi megnyitójában el-
mondta: Szeretnénk, ha egy „mini
Szentendre” jönne létre Gödön, me-
lyet a mûvészeti élet sokszínûsége és
gazdagsága jellemez.

Az Olajfa Mûvészház havonta
megújuló tárlataival, irodalmi és zenei
mûsoraival, vallási és világi tárgyú
elõadásaival az eltelt idõszak alatt
Göd városának meghatározó kulturá-
lis színfoltja lett. Noha sokat változott
az elmúlt évek során, alapgondolatá-
hoz, hitvallásához mindmáig hû ma-
radt. Erre a küldetésre utal a névvá-
lasztás, - az Ó-és Újszövetségbõl a bé-
ke, a bölcsesség és az isteni Gondvi-

selés jelképeként megjelenõ – olajfa
szimbolikája is. A Mûvészház – M.
Gyõrffy Anikó galériatulajdonos el-
mondása szerint – a magas színvona-
lú mûvészi teljesítmények bemutatá-
sa mellett azoknak a rendezvények-
nek és értékeknek kívánt otthont te-
remteni, melyek alapját a tradicioná-
lis-keresztény szellemiség határozza
meg. Megalakulásakor mindenek-
elõtt a helyi mûvészeknek szeretett
volna kiállítási lehetõséget biztosítani,
ám a késõbbiekben teret engedett a
régió alkotóinak is. Mára programjai
messze túlnõttek az országhatárokon.
Akiállító mûvészek nemcsak hazánk
legtávolabbi csücskeibõl érkeznek
ide, de a határon túlról és messzi or-
szágokból is.  

A jubileumi tárlat hûen tükrözte a
Mûvészház célkitûzéseit, a mûvé-
szetrõl és az emberi értékekrõl vallott
elgondolásait. Amûfajilag és stiliszti-
kailag is igen változatos mûvek zöme
szakrális témákat jár körül. Olykor
közvetlenül, címében és tárgyválasz-

tásában is egyértelmûen kifejezve a
bibliai-vallási inspirációt, míg más-
kor csak közvetve, hangulatilag meg-
idézve a materiális valóságon túlmu-
tató dimenziót. 

A több százéves tradíción alapuló
ikonfestészet jelenkori alkotásait a ki-
állításon ezúttal két mûvész:
Vollnhofer Mária és M. Gyõrffy Ani-
kó mutatta be. Vollnhofer Mária kõre
festett, miniatûr „ikonképekkel” ér-
kezett. Az alapként szolgáló, kisebb-
nagyobb, a világ különbözõ tájairól
begyûjtött kövek maguk is informá-
ciókat rejtenek: a természet örökké-
valóságának üzenetét. Ily módon a
kövek fölerõsítik a bibliai témájú mo-
tívumok szakrális jelentéseit. 

M. Gyõrffy Anikó tradicionális
technikával készített, csodálatos
ikonjai magukban hordozzák a mûfaj

õsi bölcsességeken nyugvó hagyo-
mányait, idõtlen üzenetét és napjaink
törekvéseit.

Szommer József fából kibontott
szoborcsoportja – a Gordonkás, a
Bendzsós és a Fuvolás –a mûvészi al-
kotás varázslatos élményét szólaltatja
meg. Elmélyült zenészalakjai a hét-
köznapi valóság ünnepi, megszentelt
pillanatairól mesélnek nekünk. 

Különös, mélyrõl jövõ belsõ fény
ragyogja át Szente Mónika archaikus

hatású festményeit és pasztellszínû
akvarelljeit. Mûvein testet öltenek a
Szent Írás egyes passzusai; sajátos
módon, úgy ábrázolva az egyes rész-
leteket, hogy mögöttük mindig az
Egész érzékelhetõ. 

Akiállítás április 12-ig megtekint-
hetõ. 

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: KISS-KÁSA ÉVA

Öt éves az Olajfa Mûvészház

A rendezvény fõvédnöke, Dr. Bognár László alpolgármester
köszömtötte az alkotó mûvészeket és a nagyszámú közönséget

Minden szempár a galéria tulajdonosára, M. Gyõrffy Anikóra figyel

A jubileumi kiállítás alkotó mûvészei

KULTÚRA - MÛVELÕDÉS
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A gödi Nóta-klub emlékezetes, ki-
tûnõ hangulatú összejövetelére került
sor február utolsó szombatdélutánján.
A hagyományosan, vendégként fellé-
põ szólóénekesek, akik természetesen
most is részesei voltak a vidám szóra-
koztatásnak – Kovács Géza gödi ze-
nész; Frei László soltvadkerti zenész-
énekes (mandolina); Cipó István
szõdligeti, Kovács Ferenc nagymaro-
si, Turai Kiss Mária dunakeszi nóta-
énekesek – mellett meglepetés várt a
klub tagjaira.

Szegedi Sándor, az alapító – házi-
gazda és nótaénekes minõségében is –
meghívta és vendégül látta a
Romhányi Nyugdíjas Klub asszony-
kórusát, a nótaéneklés mellõl kitekin-
tést biztosítva a népi énekek világa fe-
lé. 

Varga János tanár úr, az énekes
asszonyok klubvezetõje bemutatkozó

köszöntõjében elmesélte történetüket
az elhatározás megszületésétõl az ötö-
dik éves, aktív hagyományõrzõ tevé-
kenységükig. 

Arról gyõzõdhettek meg a gödiek,
hogy a Romhányi Asszonykórus tag-

jai valamennyien õrzik, ápolják azo-
kat a gyöngyszemeket, melyeket nem
csak lelkesedésükkel, hanem valóban
tisztán csengõ hangjukkal tolmácsol-
va varázsolják el a hallgatóságot.

A szokásos nagy számban össze-
gyûlt közönséget, klubtagokat és ven-
dégeiket Nagy Miklósné Icuka és segí-
tõtársai kínálgatták jóféle borral –
esetleg üdítõvel -, szendviccsel, süte-
ménnyel.

Szegedi Sándor alpolgármester urat
kérdeztük: - Hogyan látja megvaló-
sulni klubalapításkor elmondott cél-
ját, a magyarnóta, mint nemzeti kincs
– mondhatni hungaricum – õrzését, és
a jövõ generációinak továbbadását! A

város egyik vezetõjeként, a klub fenn-
tartásán kívül hogyan fordítja a közös-
ség hasznára nótaénekesi képességeit
és kapcsolatait?

- AKulturális Örökség Minisztériu-

mával karöltve meg szeretnénk való-
sítani egy olyan vetélkedõ-sorozatot,
melyben a magyarnóta mellett termé-
szetesen a népdal és a néptánc elõadói
versenyeznének a szórakoztatás mel-
lett a hagyományõrzés és a fiatalítás
érdekében. Arról folynak most tárgya-
lások, hogy a kulturális kormányzat
miben és hogyan vállalhat részt eb-
ben, miként tudja támogatni kezdemé-
nyezésünket. Természetesen egy vá-
rosunkat érintõ célt is szemünk elõtt
tartunk a rendezvénysorozat megvaló-
sításával kapcsolatosan: a helyszín, a
versenyek központja Göd legyen! 

KÉP ÉS SZÖVEG: KISS-KÁSA ÉVA

Hagyományaink versenyezzenek Gödön!
A Nóta-klub vendége volt a Romhányi Asszonykórus

MÁRCIUS 24-én
szombaton 19 óra

Dunapart nyaralóházak 
(régi BM üdülõ)

A Mûvelõdési Ház
szervezésében:

SZERETTEIM 

Pécsi  Ildikó
Önálló estje

Zongorán közremûködik:
Szûts István

A mûsor a mûvésznõ által

kedvelt és szeretett írók 
verseibõl, prózai mûveibõl
készült zenés összeállítás.

Jegyek elõvételben
kaphatók  a József Attila
Mûvelõdési Házban (2131

Göd, Pesti út 72.
tel.:27/532-160) és az

elõadás napján 
a helyszínen 

(régi BM üdülõ, 
2132 Göd, Jósika u. 14.)

Elõvétel: 1.200.-
Helyszínen: 1.500.-

NÉPMÛVÉSZETI
ALKOTÓTÁBOR

2007. JÚLIUS 2-6-IG

XIV. IFJÚSÁGI
KÉPZÕMÛVÉSZETI

ALKOTÓTÁBOR
2007. JÚLIUS 9-20-IG

A táborokra a Mûvelõdési
Házban lehet jelentkezni!
Cím: 2132 Göd, Pesti út
72., Tel.: 06-27-532-160

AAAA JJJJóóóózzzzsssseeee ffff     AAAAtttt tttt iiii llll aaaa     MMMMûûûûvvvveeee llllõõõõddddééééssss iiii     HHHHáááázzzz     
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KULTÚRA - MÛVELÕDÉS

Minden bizonnyal nem csak a
gyerekek számára kínál ritka kü-
lönlegességet az a program sorozat,
melyrõl Horváth Szilárd tájékoztat-
ta lapunkat. Mint a nagy köztiszte-
letnek örvendõ lelkes lokálpatrióta,
a Búzaszem iskola egyik megál-
modója írja:

„Ahogy az elmúlt években, úgy
idén is jön hozzánk három gyimesi
tojásíró néni. Március 30. és április
1. között lesznek nálunk, aztán
mennek tovább Keszthelyre, a Csa-
lád Iskolába. Szeretnénk, ha min-
denkinek – a szülõknek is, vagy fõ-
ként nekik - lehetõsége lenne tanul-
ni a tojásírást és a motívumokat,
ezért beosztottuk, hogy mikor, ki-
ket várunk elsõsorban. Természete-
sen jöhettek a beosztástól eltérõ
idõpontban is.

Egy-egy néni 4-5 fõnél többel
egyszerre nemigen tud foglalkozni,
jó lenne, ha sohasem lennénk túl
sokat vagy túl kevesen a tojásírá-
son.

Március 30-án délután 14 órától
a Barázdáknak (1.o.),

Március 31-én, szombaton dél-
elõtt 10 órától a jövendõ elsõsök-
nek – a Magoknak;

Március 31-én szombaton, dél-
után 14 órától a Paripáknak (3.o.);

Április 1-én délelõtt 10 órától
pedig az Eke (2.) osztálynak;

Lesz tojásírás a katolikus terem-
ben.

Minden alkalom nyitott termé-
szetesen a szülõknek és a testvérek-
nek is.

Tojást hozzatok! Fõzési mód-
szer: vízben keményre kell fõzni a
tojásokat, de utána mossátok le ala-
posan ultrás vízzel. Ecetes vízben
ne fõzzétek a tojásokat!”

Horváth Szilárd beszámolt arról
is, hogy a gyimesi néniktõl helyben
is vásárolhatnak majd hímes tojást
és írókát (kesice) is. Aki pedig ala-
posan szeretne felkészülni vagy
nem tud személyesen részt venni a
programban, a 

http://mek.oszk.hu/
02900/02907/html/ 
honlapon tájékozódhatnak.

A SZERK.

Gyimesi nénik segítségével
hímes tojás írás
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Kedves Állatbarátok!
Köszönjük mindenkinek a segítségét, Brúnó a golden retriver
otthon van.

Keresünk egy 10 év körüli
foxi szukát. Eltûnt Gödrõl
hétfõn.
Ismertetõjele: háromlábú és
csak egy füle van (kutyavi-
adal nyomai).
Ha bárki tud valami informá-
ciót, vagy hallott róla kérem
értesítsen bennünket.

SZEGEDINÉ KRISZTA 06-20-316-1953

Kérlek, segítsetek gazdit
találni a kis termetû nõstény
terriernek.
Közepesen hosszú szõrû, raj-
zos. 1 év körüli talált
(2007.02.27). Kapkod a
kutya. Kizárólag lakásban
tartásra.

Érdeklõdni lehet:

Hétköznap: 7-16-ig. 
Hétvégén: 8-13-ig:
T.: 06-76/ 701-633

Ügyeleti szám 0-24-ig: 
T.: 06-20-577-5617

Kedves Kutyabarátok!

Egyik lelkes „szerzõtár-
sunk”, Baán István úr örömmel
számolt be arról, hogy nagy si-
kerû Maszkabált rendeztek a
József Attila Mûvelõdési Ház-
ban. A Golf-lakpart közösségé-
nek tagjai közül – a sokakat
sújtó betegség ellenére – 68 gö-
di polgár élvezhette az együtt
töltött vidám órákat.  A gyere-
kek a különbözõ versenyek és
játékok után díjakat kaptak,
melyek között megtalálható a
kisautótól a labdáig, a gyurma-
készlettõl a kulcstartókig. Na
meg mindenkinek csoki! 

A rég várt esemény kezde-
tén a gyermekek kedvére szólt
a zene. A hangulat „emelkedé-
sével” már a felnõtteket is tánc-
parkettre csábító slágereket
visszhangzott a terem. 

Az asztalon szendvicsek so-
kasága és sokfélesége sorako-
zott, no és a szorgos anyukák
által sütött finomságok. 

Baán István tudósításában
beszámolt arról is, hogy a fel-
nõttek is kedvükre szórakoz-
hattak, volt bõven forralt bor,
bólé, üdítõ, ice Tea. Senki nem
maradt szomjas vagy éhes.

„Az elképzelésünk szerint
15-20 óráig terveztük az ösz-
szejövetelt, de mondanom sem

kell, hogy este 8-kor nem na-
gyon tudtuk vendégeinket haza

tessékelni! Fõleg a kicsik nem
értették meg miért hagyjuk ab-
ba ezt a jó bulit” – írja levelé-
ben a rendezvény egyik szerve-
zõje, Baán István, aki így zárta
levelét: Megígértük, hogy kien-
gesztelésként a tavasz végén
megrendezünk a nyárköszöntõ
utcabált…

A SZERK.

Maszkabál

Öregfiúk „A” osztály labdarúgás
2007. évi tavaszi hazai sorsolása

III. 26. 16.30 Göd SE - Dunakeszi Kinizsi
IV. 2. 16.30 Göd Dunapart – Romhány
IV. 10. 17.00 Göd SE – Szõd
IV. 16. 17.00 Göd Dunapart – Szokolya
IV. 23. 17.00 Göd SE – Váci LTE
V. 7. 17.30 Göd SE – Göd Dunapart 
V. 14. 17.30 Göd Dunapart – Dunakeszi Kinizsi
V. 21. 17.30 Göd SE – Verõce
V. 29. 17.30 Göd Dunapart – Szõd
VI. 4. 17.30 Göd SE – Dunakeszi Vasutas
VI. 7. 17.30 Göd Dunapart – Váci LTE
VI. 11. 17.30 Göd SE – Vácrátót

Gödi SE labdarúgó csapata 
a Pest megyei II. osztályban szerepel, 
a  hazai mérkõzéseit vasárnap játssza.

III. 25. 15.00 Gödi SE – Váci Reménység
IV. 8. 15.30 Gödi SE – Csõvár
IV. 22. 16.00 Gödi SE – Rád
V. 6. 16.30 Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi
V. 27. 17.00 Gödi SE – Váchartyán
VI. 10. 17.00 Gödi SE – Vácduka

S. L.

HÍREK - KÖZÖSSÉGI ÉLET - SPORT
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Nincs béke a gödi labdarúgás körül,
ezért hívtam Dr. Horváth Lászlót, a Gö-
di SE elnökét, de nem tudtam elérni, sõt
üzenetet sem lehetett hagyni részére. Ta-
lálkoztam viszont Pinczehelyi Tamással,
a Gödi Sportbizottság elnökével és Szil-
ágyi Sándorral, a Gödi SC elnökével.

A gödi sportélet áttekintése, a szak-
osztályok önálló mûködésének biztosí-
tása, s az a legfontosabb célunk, hogy
minél többen kapcsolódjanak be a sport-
életbe – kezdte Pinczehelyi úr. - Az
eredmény centrikusságnak két célja van:
a sporteredmények és az, hogy mennyi-
en sportolnak. 

A Gödi LC labdarúgó csapata 2005
augusztusában alakult meg, akkor a má-
sik sportkörrel, a Gödi SE-vel együtt-
mûködési megállapodást írt alá. 

Tavaly a Városi Önkormányzat 14
millió forintot adott a sportra és ebbõl a
megállapodás szerint 3 millió 550 ezer
forint járt volna a Gödi Labdarúgó Club-
nak. Sajnos a mai napig nem kaptuk
meg Dr Horváth László elnök úrtól –

mondta Szilágyi Sándor. - Ott tartunk,
hogy anyagiak hiányában labdarúgó
csapatunk visszalépett a Pest megyei II.
osztályú bajnokságból, ahol az õsszel a
7. helyet szereztük meg. Így a felnõtt és
ifi csapatunk játékosai szabadon eliga-
zolhattak, és ezt meg is tették. Maradt a
120 gyerek és a serdülõ csapatunk,
amely továbbra is a Váci Körzeti Baj-
nokságban szerepel. Tudtommal ebben
az évben a Gödi SE 6,7 millió forintot
kapott az Önkormányzattól. Gödi LC az
új úton az idén is számít a Gödi Önkor-
mányzat támogatására.

- Rendet kell teremteni – vette vissza
a szót Pinczehelyi Tamás, átláthatóvá
kell tenni, hogy az elmúlt évben átutalt
14 millió forint mire ment el. Részlete-
sen és tételesen el kell számolni, ami ed-
dig nem történt meg. A Sportbizottság
március 28-án összeül, a tanácskozáson
választ szeretnék kapni a fenti kérdések-
re Horváth úrtól. 

- Az a furcsa helyzet állt elõ, hogy az
elmúlt évben a Gödi SE elnöke tõlünk

kért 450 ezer forintot a pálya használatá-
ért - vette ismét magához a szót Szilágyi
úr - , s mindezek után az elnök úr csõd-
eljárást indított ellenünk. Az ügy a bíró-
ságon van. Érdekesség, hogy a Gödi LC
öregfiúk csapatának Horváth úr is tagja,
tavaly tavasszal szerepelt is a csapat-
ban… Most ott tartunk, hogy lehet, hogy
a labdarúgó pályára sem mehetünk rá.
Hovatovább odajutunk, hogy a híres,
nyolcszoros bajnok öregfiúk csapatunk-
nak – soraiban egykori válogatott Nyilas
Elek mellett NB I-et is megjárt Kriska,
Simon, Nagy T. – amely most is a tabel-
la élén áll, nincs „otthona”.

- A 450 ezer forintos követelés jogta-
lan volt – mondta Pincehelyi Tamás -, a
GSE a pályát nem adhatja ki albérletbe.

Forrnak az indulatok, kár, hogy nincs
béke, pedig a sportoláshoz elengedhetet-
len lenne. Reméljük, legközelebbi lap-
számunkban sikerül Horvát úr vélemé-
nyét is megismeri. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Két nagyszerû sportoló tette
színessé a gödiek egyik télvégi
szombat délutánját. Az extrém
úszásairól és futásairól híres
Schirilla György váci „próbája”
után ezúttal az alsógödi-sziget-
monostori révátkelõ elõtti vízte-
rületet választotta, hogy téli, vizes
mutatványával népszerûsítse a
sportos életmódot városunk pol-

gárai elõtt. A rendkívül barátsá-
gos és közvetlen sportembernek
szerencséje volt a víz hõmérsék-
letével, nem kellett jégtáblákkal
küzdenie, s mint utóbb elmondta,
nagyon hálás volt közönségének,
akik szép számmal mentek druk-
kolni a napos Duna-partra – hogy

ha már jeges fürdõt nem is, leg-
alább egy télvégi napfürdõt ve-
hessenek. S hogy mi lesz követ-
kezõ „dobása”? Elfutni a Vati-
kánba, hegyen-völgyön át... 

Schirilla a partról a Huzella is-
kola sportcsarnokába ment, ahol a
„Belépés családostul” újabb állo-
mására került sor. A családi váltó
exkluzív vendége ezúttal a tizen-

egyszeres világkupa-gyõztes
Kropkó Péter hosszútávú triat-
lonista volt, aki 37 éves pályafutá-
sa során 16 év hazai veretlenséget,
2-szeres Hawaii 7. -, VK összetett
2. helyezést számlál; 80 úszónad-
rágot, 20 kerékpárt, 190 pár cipõt
koptatott; 70 ezer km-t úszott, 650

ezer km-t kerékpározott valamint
140 ezer km-t futott... A rendez-
vény látványos programját Laufer
Béla, olimpiai és világbajnoki 4.
helyezett tornász és KSI-s tanítvá-
nyainak akrobatikus torna-bemu-
tatója jelentette.

A sportdélután hangulatos ze-
nei aláfestésérõl ezúttal is
Adamovits L. Endre gondosko-
dott. A fõ attrakció azonban a
családoké volt: a váltóversenyt a
nagyszámú résztvevõk miatt ez
alkalommal is csak több forduló-
ban sikerült Wagner tanár úrék-
nak lebonyolítaniuk. 

A családi váltó fõvédnökei
Beer Miklós váci püspök és
Markó József Göd polgármeste-
re voltak, a támogatók pedig a
Szt. Jakab Zarándok Egyesület, a
Partner Csoport, a Fétis Iparos
Centrum, az Életforrás Alapít-
vány, a Budapest Sportiroda, a
Váci Egyházmegye, a Gödi Ön-
kormányzat Sport Bizottsága, a
Kincsem Kuckó, a Gödi CBA, a
Barkácsbolt, a Pálfai és Tsa Kft.,
az Összefogás a Magyar Csalá-
dokért Egyesület, a Katolikus Is-
kolák Diáksport Szövetsége, a
Bombini Stúdió, az Aphrodité
Sport és Élménypark, az I-deal.
Schirilla György gödi Duna-

úszására kilátogató érdeklõdõket
Hima Imre, a Széchenyi Csárda
tulajdonosa ízletes forró teával
és finom forralt borral vendégel-
te meg. A kiváló sportember és
kísérõinek kalória pótlásáról a
Zöldfa Étterem tulajdonosa, Tul-
kán György és nagyszerû szaká-
csai gondoskodtak finom ínyenc-
ségek feltálalásával. 

VASVÁRI FERENC

FOTO: LEGÉNY SÁNDOR

Sportdélután Gödön:
Schirilla úszott, Kropkó pedig „családostul lépett be” a váltóra

Mi lesz veled gödi labdarúgás?

Vidám integetés a 8 fokos Dunában

A média kereszttüzében
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A megyei bajnokság újabb há-
rom fordulójában 50 %-os telje-
sítményt nyújtott csapatunk, néz-
zük az eredményeket a fordulók
sorrendjében.

Göd – TEVASzentendre 2 : 16
Alistavezetõ vendégcsapat ellen
csak tartalékosan tudtunk kiállni,
mely megmutatkozik az ered-
ményben is. Megjegyzem, hogy
a legjobb összeállítás mellett
sem lett volna esélyünk a gyõze-
lemre. Amegszerzett két mérkõ-

zést Újvári T. és Szemendri A.
harcolta ki.

Dabas – Göd   9 : 9 
A gyõzelemmel is felérõ döntet-
lenre nem számítottak a hazaiak.
Egyrészt mert harmadik helyen
állnak a mezõnyben, másrészt
mert az õszi gödi találkozón õk
nyertek. Asiker titka, hogy erõsí-
teni tudtunk, jól játszottunk, meg-
nyertük mindkét páros meccsün-
ket. Összességében mi közelebb
álltunk a gyõzelemhez, 9:7-re

még vezettünk, nehezen, kis sze-
rencsével egyenlítettek ki nagy
örömök közepette.
Gyõztesek: ifj. Gulyás 2, Sze-
mendri 2, Újvári 2, id. Gulyás 1
Párosban: ifj. Gulyás-Sze-mendri
1, id. Gulyás-Újvári 1

Göd – Cegléd   11: 7
Az õszi szezon kezdetekor írtam,
hogy a 2006/2007-es bajnokság
háromfordulós lesz. Ezen találko-
zóval megkezdõdött a harmadik
kör. Színvonalas, végig izgalmas,

kiegyensúlyozott mérkõzéseken
szereztük meg a gyõzelmet,
ugyanolyan arányban, mint az el-
sõ meccsen. A végeredmény ki-
alakulásához nagyban hozzájárult
ifj. Gulyás M. és Újvári T. jó for-
mája, mindketten mind a négy
egyéni párharcukat megnyerték.
Felker Z. és Szemendri A. egy-egy
ellenfél legyõzésével megszerezte
a tizedik gyõzelmet és a végered-
ményt az ifj. Gulyás-Szemendri
páros sikere állította be.

(GULYÁS)

Asztalitenisz

Egy gyõzelem, egy döntetlen, egy vereség

Résztvevõ csapatok:
„A” csoport: 1. Debreceni
Sport Centrum; 2. Ungvár (Kár-
pátalja); 3. Aranyos (Felvidék);
4. Sepsiszentgyörgy (Erdély)
„B” csoport: 1. Nagykunság
válogatott; 2. Székelyudvarhely;
3. Ada (Vajdaság); 4. Göd

Kupagyõztes lett csapatunk a
8 csapatos nemzetközi tornán.
Csoportgyõztesként 6 ponttal,
imponáló gólkülönbséggel ke-
rültünk a döntõbe.

Ada – Göd 
22:38 (9:21)

A szimpatikus, fiatal csapatot
jó, szellemes játékkal gyõztük
le. Kapusaink Juhász Zsuzsan-
na, Németh Katalin védtek.
Örömteli, hogy serdülõ és ifi já-
tékosaink is helytálltak. Macsu
1, Hajek 2, Petró 1, Márta 2 gólt
lõtt. Birkás 9, Virágh 7, Román
5, Lázár, Turza 4-4, Békési,
Balázsovits 1-1 gólt lõtt.

Göd-Nagykunság 
33:19 (16:10)

Következett a Nagykunság
(Karcag, Beregfürdõ, Kunhe-

gyes, Túrkeve válogatott), aki
kemény, gyakran durva játékkal
rukkolt elõ. 16:10-es félidõ után
a 2. félidõben a nagyobb tudás,
erõnlét és rutin meghozta gyü-
mölcsét 33:19-re gyõztünk.

Csapat: Juhász, Békési 1, Bir-
kás 9, Lázár, Balázsovits 3-3,
Virágh, Turza 9

Cserék: Román 3, Macsu 1,
Hajek 3, Márta, Petró 3, Németh

Göd – Székelyudvarhely 
39:20 (15:11)

A délutáni ellenfelünk Er-
délybõl Székelyudvarhely volt.
15:11-es félidõ után begyûjtöt-
tük a 3. gyõzelmet, 39:20-as
végeredménnyel mentünk a
döntõbe.

Csapat: Juhász, Békési 2,
BIRKÁS 14, Lázár 3,
Balázsovits 4, Virágh 2,
TURZA 5

Cserék: Román 4, Macsu 1,
Hajek , Márta, Petró 4, Németh

Döntõ: 

Göd – DVSC-DSI Debrecen
22:21 (13:11)

Viharos, fordulatos döntõ
volt, amelyen a játékvezetéssel
is meg kellett küzdeni. A 19.
percig vezettünk, utána egyen-
lített a helyi csapat, végül 2
góllal fordultunk. A játékveze-
tés a 2. félidõ 20. percében vet-
te át az irányítást, ekkor 19:19
volt, felváltva estek a gólok. 4
perc 10 másodperc volt hátra,
Birkás Anikót 4 percre kiállí-
totta a játékvezetõ. 30 másod-

perc volt hátra, amikor bünte-
tõt kapott a Debrecen, amit Ju-
hász Zsuzsanna bravúrosan há-
rított, és egy lerohanásból sike-
rült megszereznünk a gyõztes
találatot.

A Debrecen kesergett, mi ün-
nepeltünk, hiszen elnyertük a
szép kupát.

Csapat: Juhász, Békési 2, Bir-
kás 5, Lázár 4, Balázsovits 4,
Virágh 1, Turza 5

Cserék: Román 1, Macsu,
Hajek , Márta, Petró, Németh

Juhász Zsuzsanna a torna
legjobb kapusa lett, míg Bir-
kás Anikó a legjobb góllövõ-
nek járó díjat vitte haza.

Pontos, precíz rendezés,
kedves vendéglátás, jó hangu-
lat jellemezte a tornát, ami
hasznosan beilleszkedett a fel-
készülésbe!

BAGÓCSI SÁNDOR

Göd nyerte a Kárpát Kupa 
nõi nemzetközi kézilabda tornát Debrecenben

Juhász a torna legjobb kapusa, Birkás a legjobb góllövõnek járó díjat hozta haza
Debrecen adott otthont a Kárpát kupa nõi nemzetközi ké-
zilabda tornának, melynek a fõvédnöke, Orbán Viktor
exkormányfõ, védnökei pedig Varga Mihály, az Orbán-
kormány pénzügyminisztere és a cívisváros polgármeste-
re, Kósa Lajos volt. A házigazda szerepét Dr. Fazekas Sán-
dor és Tasó László vállalta magára.

SPORT
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• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával is! Darabolva. Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070, 06-27-337-353
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és ru-
hatisztítás, búvárszivattyú-tekercselés.
Göd, Kincsem Park, nyitva: 7-17-ig. Tel.:
06-30-296-1771.
• Házhoz megyek! Pedikûr, manikûr, mû-
köröm. Tel.: 06-30-965-7038.
• Villanyszerelõt felveszek változó munka-
helyre, Göd környékiek elõnyben! Tel.:
06-20-9526-939.
• Felsõgödi kertépítõ munkatársat keres,
kertépítési, fenntartási, automata
öntözõrendszerszerelési feladatok ellátá-
sára. A felvételnél elõnyt jelent: hasonló
területen szerzett gyakorlat, kertész vég-

zettség, jogosítvány. Érdeklõdni: Berend
Kertépítõ Vállalkozás 2132 Göd, Lehel u.
10. Tel.: 06-27-330-152 és 06-20-9333-671
• Dunakeszi üzemünkbe takarítónõt ke-
resünk napi 8 órás munkarendben. Tel.:
20-9429-493
• Személyre szabott hitelügyintézés banki
háttérrel, ingatlanvásárláshoz, szabadfel-
használásra, adósságrendezéshez. Tel.:
06-70-274-4960
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-,
laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. Tel.: 06-70-505-1177
• Német és latin tanítást vállal diplomás
tanár. Tel.: 06-20-419-5430
• Felsõgödi szépségszalonba fodrászt
keresek! Tel.: 06-20-9553-401

Apróhirdetések

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
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

ISTÁLÓTRÁGYA
ÉS TERMÕFÖLD 

ELADÓ!

06-30-951-3193

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

GÖD
TERÜLETÉN

SZÁNTÓFÖLDET
VÁSÁROLNÉK!

Piacvezetõ cég 
pénzügyi szolgáltatások 

értékesítésére 
munkatársakat keres 

érettségivel, jogosítvánnyal. 
T.: 06-70-274-4960, 

e-mail:
horchy@dunaweb.hu

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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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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