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Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2007. évben is biztosítja az arra rászorulóknak a beiskolázási
támogatást. A kérelmezõ lapok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatalban, valamint az általános iskolákban. A
kérelmek leadási határideje: július 31.  A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

Amit tudni kell a 
a közmûfejlesztési 
hozzájárulás 
megfizetésérõl

6. oldalon.

Hulladékszállítás 
- csak szerzõdéssel

9. oldalon.

Pedagógusaink 
köszöntése

12. oldalon.

Az önkományzat a szünetben is
segít a szülõknek

Nyári táborok... 
17. oldalon.

Ballag már a vén diák...

Svájcban aláírták a megállapodást

Asvájci Monthey és Göd önkormányzatának vezetõi a testvérvárosi szerzõdés aláírása után

A Németh László iskolából 104 diák ballagott el, akik Lukács Istvánné igazgató 
asszony vezetésével vonultak be az ünnepség színhelyére, a sportcsarnokba

AHuzella Tivadar iskolából 59 végzõs diák ballagott el, akik Horváth Ferenc
igazgató úr vezetésével járták körbe intézményüket
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Május 19. és 21. között rövid látoga-
tást tettünk a svájci Monthey városá-
ban. Az utazás célja annak a testvérvá-
rosi megállapodásnak az aláírása volt,

melyet még az elõzõ ciklus alatt kezde-
ményezett az akkori városvezetés. Aki-
utazók Markó József polgármester, dr.
Bognár László alpolgármester és dr.
Szinay József jegyzõ voltak. A svájci
kisváros lakossága és vezetõi nagy sze-
retettel fogadták a delegációnkat. Lát-
ványos városi ünnepség keretében az
utca nyilvánossága elõtt írta alá a két
polgármester, Fernand Mariétan és
Markó József a megállapodás francia
szövegét. Mindkét részrõl hangsúlyoz-
tuk a kapcsolatok fontosságát. Az
együttmûködést elsõsorban a kultúra,
sport és a mûvészetek területén szeret-
nénk kibontakoztatni. Ezt követõen
vendéglátóink a várost mutatták be egy
körséta keretében, aminek során nagy
meglepetésünkre, ünnepélyes keretek
között, a város kis folyóján átívelõ hidat
„Ponte de Göd” névre keresztelték át.

Nagy segítséget kaptunk Laurent
Augerra úrtól, aki Esztergomban él és
kiváló ismerõje és résztvevõje a francia
nyelvterületek és magyarországi test-
vérvárosaik  kapcsolatainak. Számos
nyelven beszél és szinte mindenkit is-
mer, aki a nemzetközi kapcsolatokban
elõfordul. Magyar és francia nyelvû ki-

adványa a Nouvelle Gazeta címû két-
nyelvû újság, melybõl eredetileg a test-
vérvárosi megkeresés is eljutott hoz-
zánk.

Több helyben élõ, magyar szárma-
zású polgár is a segítségünkre volt, kö-
zülük a legtöbbet Stephan Ulrich úr

(Ulrich István) volt velünk. Asvájci ön-
kormányzatnál Christian Fessard ta-
nácsnok úr foglalkozik a testvérvárosi
kapcsolatokkal, benne kitûnõ és nagy

tudású szakembert volt módunk meg-
ismerni.

Külön ki kell emelnem Dr. Gordos
Árpád úr szerepét, aki a svájci magyar
nagykövetségtõl érkezett, beosztását
tekintve rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter. Az õ jelenléte erõsí-
tette látogatásunk jelentõségét.

Nagy élmény volt, mikor Bornem-
issza Lajos úr Champery-ben levõ há-

zában több 56-ban kényszerûen kitele-
pült magyar társaságában könnyekig
meghatva elevenedtek meg a magyar
történelem akkori eseményei, a világ-

ban szétszórva élõ magyarok nevei,
eredményes és sikeres helytállásai.
Bornemissza Lajos úr különleges
egyéniség, leszármazottja az Egri Csil-
lagok Bornemissza Gergelyének. Re-
méljük lesz még módunk õt Gödön
vendégül látni.

A helyi újságban és tv-ben is jelent
meg  tudósítás az aláírásról és a hídava-
tásról. Ahelyi kórus mûsorának megte-

kintése, hallgatása után rögtön felme-
rült a gödi Gaude kórussal  való együtt-
mûködés lehetõsége is.

Meg kell keresnünk a módját, hogy
jelenlegi szorult anyagi helyzetünkben
is tovább vihessük az eddig kialakult
testvérvárosi kapcsolatokat. Meggyõ-
zõdésem, hogy az ebbõl fakadó kölcsö-
nös elõnyöket nem lehet feladni. Az fi-
atal, aki egyszer végigsétált egy rende-
zett, tiszta városon, megismerhette né-
hány nap alatt az ott élõk gondolkodá-
sát, rendszeretetét, annak nem kell ma-
gyarázni, hogy mi az elõttünk álló fela-
dat…

Bízom benne, hogy majd svájci ba-
rátaink is élményekkel gazdagabban
térhetnek majd haza egy-egy gödi láto-
gatás után.

Montheyrõl érdekes információkat
láthatunk a www.monthey.ch honla-
pon, melyen Gödrõl is van egy lejátsz-
ható prezentáció.

MARKÓ JÓZSEF

POLGÁRMESTER

Testvérvárosi megállapodás aláírása Montheyben!
Ponte de Göd – néven hidat neveztek el városunkról

Akét polgármester a testvérvárosi megállapodás francia nyelvû változatával

Atartalmas együttmûködésre emeli poharát a két polgármester,
Fernand Mariétan és Markó József

A Gödrõl elnevezett hídnál Dr. Szinay József, Markó József és Dr. Bognár László



VÁROSPOLITIKA- KÖZÉLET3

- Polgármester úr! Önt, mint a város
polgármesterét - a JÖSZ koalíciót alkotó
politikai tömörülés vezetõ pártja - a Fi-
desz helyi csoportja városi elnöknek vá-
lasztotta a minap. Agratuláció mellett így
kétszeresen is önt illeti a kérdés, mely vá-
rosszerte arról szól, hogy több intézmény
vezetõjét az önökhöz politikailag (is) kö-
zelálló személyekkel váltották fel. Bizo-
nyára ön is tudja, ha két ember összeha-
jol, akkor errõl a jelenségrõl suttognak
Gödön. Mi az igazság? 

- Mindenekelõtt köszönöm a gratuláci-
ót és azt, hogy ön az elsõ, aki nyíltan,
szemtõl szemben teszi fel ezt a kérdést. Én
is azt vallom, hogy csak a tények és a
szakmai szempontok szerint szabad és
kell is beszélni döntéseinkrõl. Mint közis-
mert a Jobboldali Összefogás frakció
nyerte meg az önkormányzati választáso-
kat, minõsített többséghez jutottunk a kép-
viselõ-testületben. Valamennyi városi kér-
dés eldöntésének lehetõsége és felelõssé-
ge a JOSZ frakcióra hárul. Azt azonban
szeretném többszörösen aláhúzni, hogy
mi a felelõsségre helyezzük a hangsúlyt!
Többségünk birtokában is természetesnek
tartjuk, hogy a döntési folyamatban az el-
lenzék is ismerteti saját álláspontját az ak-
tuális témáról. Csak az nem mindegy,
hogy milyen stílusban ad hangot vélemé-
nyének. Úgy gondolom, abban nincs
semmi rendkívüli, hogy a személyi dönté-
seket kiemelt érdeklõdés övezi. Ez mindig
is így volt. Nos, ami az ön felvetését illeti,
arra azt tudom válaszolni, hogy elmarasz-
taló hangnemben eddig csak egy megle-
hetõsen ellenséges hírlevélben találkoz-
tam, melyre nem is érdemes több szót
vesztegetni.

600 alkalmazottból 
4-5 fõt érint a változás

- Polgármester úr! József Attilával
szólva nem gondolja: „fecseg a felszín,
hallgat a mély”. Acsend, a hallgatás, né-
ha bizony beszédesebb lehet egy-egy
hangos kiáltásnál. E szerint a híreknek
nincs valóság alapjuk.

- Én nem ezt mondom, hanem azt,
hogy van valóság alapjuk, melyek azon-
ban elferdítve, „félre” magyarázva jelen-
tek meg bizonyos körökben. A város kö-
zel 600 alkalmazottja közül 4-5 személyt
érintettek eddig a változások. Azt gondo-
lom – még ha bírálóink ezt nem is ismerik
el -, a mindenkori többségben lévõ képvi-
selõ-testület számára teljesen természetes,
hogy a jelöltek közül olyanokat választ,
akik szakmailag a legjobbak, s e mellett
azonosulni tudnak a városvezetés céljai-
val. Mi is ezen szempontok alapján dön-
töttünk a vezetõk kiválasztásakor. 

- Akívülálló, a politikával kevésbé fog-

lalkozó számára a látszat, a felszín lehet,
hogy többet sejtett, mint a szakmai érvek
sora. Ezt a látszatott erõsíti az is, hogy ok-
tóber óta eddig négy önkormányzati in-
tézmény élén történt változás. Arégi veze-
tõk nem feleltek meg?

- Megfeleltek. Azt azonban ön is tudja,
hogy a vezetõi posztokra többnyire 5 évre
kap megbízást a nyertes jelölt. Ha a meg-
bízás lejár, akkor a törvény elõírása szerint
kötelezõ kiírni pályázatot. Ha pedig vala-
melyik pályázó jobb eredménnyel szere-
pel, mint a régi vezetõ, meglehet, hogy a
döntéshozók a jobban szereplõ újat vá-
lasztják. Ha minden esetben a régi vezetõt
kellene választani, akkor mi értelme lenne
a pályáztatásnak?

- Az emberek többsége egyetért a tisz-
ta, nemes versengéssel, fõleg, ha valaki-
nek lejárt a megbízatása. 

- Én is ezt tapasztalom, hazánk uniós
csatlakozása óta mind többen ismerik fel,
hogy a helyi közösségek, az egyének csak
akkor lehetnek igazán sikeresek, ha a
szakmai felkészültségük párosul kreativi-
tással is. Ha megvan bennük az új iránti
fogékonyság, ha jól felépített pályázati
anyaggal szállnak ringbe a vezetõi pozíció
vagy projekt támogatásának elnyeréséért.
Avállalkozói szférában éppúgy teret nyert
a pályázati rendszer, mint az önkormány-
zatok életében. Gödön is hasonló a hely-
zet. AVárosi Könyvtár vezetõjének lejárt
az ötéves megbízatása, aki másokhoz ha-
sonlóan indult a pályázaton, melyet azon-
ban az a Szentgáliné Erõs Mártanyerte el,
aki akkor még nem is volt gödi lakos. Te-
hát még véletlenül sem lehet azzal a „vád-
dal” illetni bennünket, hogy hozzánk kö-
zeli lenne. Az õ szakmai tudása és pályá-
zata volt a meggyõzõbb, akit a képviselõ-
testület 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás
mellett választott meg könyvtárvezetõ-
nek. A korábbi vezetõ, Sáfrán Edina he-
lyettesként végzi tovább a munkáját. Apá-
lyázat elbírálása teljesen korrekt volt. Tu-
domásom szerint Szentgáliné Erõs Mártá-
nak egyetlen párttal sincs kapcsolata, nem
foglalkozik pártpolitikával, amit én na-
gyon korrektnek tartok. 

- Korábban egy-egy vezetõ kiválasztá-
sakor sokan éppen a helyi kötõdést tar-
tották kívánatosnak. E szerint ezt felül ír-
ja a szakmai rátermettség, a kreativitás? 

- Teljes mértékben úgy van, ahogy ön
mondja. Klasszikus példa erre a könyvtár-
vezetõi pályázat elbírálása, hiszen sokat
nyomott a latban a máshol megszerzett
széles körû információ és az alkalmazott
szakmai módszer gyakorlati tapasztalata.
Sokszor egy másfajta gondolkodás, az új
szellemiség segít a színvonal emelésében,
ami a könyvtár esetében már bebizonyo-
sodott. 

- Az eltelt rövid idõszak ezt igazolja?

- Igen. Akönyvtárban számos új szak-
mai elképzelés került bevezetésre, az ott
dolgozók ezt különbözõ helyeken ki is
nyilvánítják. A régi vezetõ beilleszkedett,
az új pedig pezsdülést hozott könyvtár éle-
tében, aki immár gödi lakos. Hasonló volt
a helyzet a Településellátó Szervezet új
igazgatójának kiválasztásakor is. Dr.
Hetényi Tamás is pályázat útján nyerte el
a polgármester választás után megürese-
dett vezetõi megbízatást. A testület egy-
hangúlag, 13 igennel szavazta meg.
Hetényi Tamás úr semmilyen módon
nem kötõdik a jobb oldalhoz.

Aszakmai felkészültség 
a meghatározó szempont

- A TESZ élén történt váltással szem-
ben úgy tûnik, hogy kisebbfajta politikai
vihart kavar az 1-es számú Óvoda veze-
tõi pályázata.

- Akkor javaslom, nézzük a tényeket.
Az 1-es számú Óvoda vezetõjeként
Feszler Gézáné sok-sok éven át kitûnõ
munkát végzett. 2002 óta viszont már
nyugdíjasként látta el a vezetõi feladato-
kat. A nagy köztiszteletnek örvendõ óvo-
davezetõ asszonnyal korrekt megállapo-
dást kötöttünk, aki zökkenõ nélkül adta át
az intézményt. A vezetõi feladatok ellátá-
sára kiírtuk a pályázatot, melynek elbírálá-
sáig az intézményben óvónõként dolgozó
Fodor Zsófiát bízta meg az óvoda irányí-
tásával a képviselõ-testület. Én személy
szerint Fodor Zsófiát képesnek tartom ar-
ra, hogy Feszler Gézánéhoz hasonlóan
magas színvonalon vezesse az 1-es számú
Óvoda közösségét. 

- Bárkivel is beszéltem, senki sem az õ
képességeit vitatta, hanem …

- Bocsánat, hogy megelõzõm a gondo-
lat kimondásában, de én sem szeretném
megkerülni a kérdést. Jól tudom, hogy so-
kan azt „vetik” a szemünkre, hogy
fideszes képviselõtársunk, Szabó Csaba
élettársát, Fodor Zsófiát bíztuk meg az
óvoda vezetésével, aki nyílván indul a pá-
lyázaton. Azt hiszen, hogy mindannyiunk
számára igazi leckét jelent a helyzet kultu-
rált kezelése. Én meggyõzõdéssel vallom,
hogy két ember összetartozása – életkö-
zössége nem szabad, hogy akadályozza
az egyén szakmai kiteljesedését. Ezt igaz-
nak tartom akkor is, ha az egyikõjük jelen-
leg önkormányzati képviselõ. Még nem
hirdettünk gyõztest! Egy biztos, bárki is
nyer, számomra a hétköznapok teljesít-
ménye lesz a mérvadó, polgármesterként
e szerint hozom meg döntésemet, ha érté-
kelni kell a vezetõ teljesítményét… 

- Talán közhelyként hangzik, de az idõ
majd választ ad rá, mint ahogy arra is, jó
döntés volt-e fideszes képviselõ-jelöltet ki-
nevezni a közterület felügyelet élére? 

- Csak az elõbbi gondolatomat tudom
ismételni. Senkivel szemben sem tehetjük
meg – legyen bármelyik párt jelöltje is -,
hogy „csak azért” zárjuk ki egy állás be-
töltésének lehetõségébõl, mert képviselõ-
jelöltként indult a választáson. A közterü-
let vezetésével e hónap elején megbízott
Kovács László -, aki valóban a mi jelöl-
tünk volt – a feladat elvégzéséhez szüksé-
ges szakképesítéssel rendelkezik, a mun-
ka ellátására alkalmasnak tartjuk, aki civil
szakmáját tekintve elektrotechnikus. 

- S még nincs vége a vezetõk meg-
mérettetésének…

- Valóban, hiszen mostanság jár le a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház és a Városi
Pedagógiai Szakszolgálat vezetõinek a
megbizatása. Mindkét pozíció betöltésére
kötelezõ volt kiírni a pályázatot. Még nem
tudhatjuk, hogy kik jelentkeznek, akik kö-
zül választhatunk. Majd meglátjuk a pá-
lyázók szellemi, szakmai versenyében ki
lesz a legjobb. Egy biztos, hogy nincs elõ-
zetes akaratunk. 

Apályáztatás kötelezõ 

- Polgármester úr! Ön többször is
hangsúlyozta a pályázatok szakmai és
morális jelentõségét, mellyel szinte min-
denki egyet ért. Ezen álláspont ismereté-
ben bizony vannak, akik körében megüt-
közést váltott ki, amiért a fõépítészt pályá-
zat mellõzésével nevezték ki. Igaz az a
napvilágot látott értesülés, miszerint ka-
marai ajánlása sem volt? 

- Mint oly sok „vád”, természetesen ez
sem igaz! Két szakmai szervezet, a Pest
Megyei és a Budapesti Építész Kamara is
támogatta Tarjányi Judit fõépítészi kine-
vezését. Nem titkolom, hogy évtizedes
önzetlen munkája és felkészültsége ered-
ményeként lett fõépítész, aki civilként
szakmai tanácsaival segítette az önkor-
mányzat munkáját. 

- Már-már szinte az önkormányzat
valamennyi intézményét érintettük a böl-
csõde és a két iskola kivételével. Ezen in-
tézmények vezetõire is a megmérettetés
emberpróbáló procedúrája vár?

- Szó sincs róla, ez is a terjengõ rémhí-
rek egyike. Az õ megbízatásuk nem járt le,
élvezik a képviselõ-testület bizalmát. Bár-
mennyire is egy képviselõ-testületben
dolgozunk, azt azonban világosan látni
kell, hogy nem mindenki drukkol a mi si-
kerünkért. Pedig nagyon is aktuálisak
Göd fejlõdése érdekében az ön által idé-
zett József Attila vers záró sorai: 

„…s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

- Polgármester úr! Köszönöm az in-
terjút!

VETÉSI IMRE

A vezetõváltások hátterérõl

A többség lehetõsége és felelõssége
Interjú Markó József polgármesterrel

A tavaly októberi önkormányzati választáson a választópolgárok bizalmából jelentõs, minõsített többséget szerzett Jobboldali Össze-
fogás (JOSZ) az elmúlt hónapokban több intézmény élére új vezetõt nevezett ki pályázat útján. A városban keringõ szóbeszéd arról
szól, hogy a nyertes koalíció kevés önmérsékletrõl tesz tanúbizonyságot, sokak szerint „beindult a Fidesz-henger”. A döntések hátte-
rérõl, a szakmai indokokról Markó József polgármestert, a Fidesz közeli napokban újjáválasztott városi elnökét kérdeztük. 
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A május 30-i, munkaterv szerin-
ti ülésen, de nem tervezett napiren-
di pontként, egy szándéknyilatko-
zatot fogadott el a képviselõ-testü-
let arról, hogy pályázatot nyújt be a
Németh László iskola bõvítésére. A
közoktatási intézmények beruházá-
sainak és eszközbeszerzéseinek tá-
mogatására kiírt pályázat szerint a
bõvítésre maximálisan 250 millió
forint pályázható meg, tíz százalé-
kos önrésszel. Mint Popele Julian-
na osztályvezetõ elmondta, a Né-
meth László iskolában már koráb-
ban végeztek statikai vizsgálatot,
amely azt mutatja, hogy lehetséges
a magastetõs beépítés. A mintegy
ezer négyzetméteres többlet terület
alkalmas lenne szertárak, mûvésze-
ti stúdiók létesítésére, hozzávetõle-
gesen 160 millió forintos beruhá-
zással. Dr. Horváth Viktor Gergõ
kifogásolta, hogy a tervezési díja
még nem ismert, ezért javasolta,
hogy a testület ne kötelezze el ma-
gát, csak szándékát fejezze ki. Az
egy héttel késõbb megtartott rend-
kívüli testületi ülésen a képviselõk
módosították a közbeszerzési ter-
vet, azaz, a tervezésre pályázatot –
közbeszerzési eljárást - írnak ki.

Jobban felügyelnek 
a közterületre

A tervezett napirend elsõ pontja-
ként a József Attila Mûvelõdési
Ház igazgatói álláshelyére kiírandó
pályázatról döntött a testület, majd
a tervtanács bõvítésérõl tárgyalt.
Bertáné Tarjányi Judit fõépítész el-
mondta, hogy a jogszabály változá-
sa miatt kell a tervtanácsról szóló
rendeletet módosítani. Dr. Horváth
Viktor Gergõ szerint nem kötelezõ
tervtanácsot mûködtetni, Markó
József polgármester viszont úgy
vélte, hogy egy ilyen méretû város-
nál ajánlott, és évek óta mûködik is.
A rendeletmódosítást egy tartózko-
dás mellett fogadta el a testület.
Ugyancsak a fõépítész terjesztett
elõ két telekösszevonásról szóló ja-
vaslatot, amelyet – rendeletmódo-
sítással – a testület egyhangúlag el
is fogadott. A belterületen ugyanis
telekalakítási tilalom van, ez azon-
ban elsõsorban a mértéktelen telek-
megosztást kívánja megakadályoz-
ni.

A közterület-felügyelet létszám-
bõvítésérõl szóló napirendet, még a
szavazást megelõzõen, szünet el-
rendelésével szakította félbe a pol-
gármester, két képviselõ szemé-
lyeskedéssé fajuló vitája miatt. Az
elõterjesztés arról szólt, hogy az év
hátralévõ részére egy adminisztrá-
torral növeljék a felügyelet létszá-
mát, így a közterület-felügyelõk
több idõt tölthetnek a területen. Vi-

ta arról alakult ki, hogy a többletki-
adást többletbevétellel egyenlítse-e
ki a felügyelet. Pinczehelyi Tamás
szerint azonban nem lehet olyan
feltételt szabni, hogy meghatáro-
zott összeget össze kell szedni a
büntetésekbõl. A kényszerûen el-
rendelt szünet után Rábai Zita úgy

értékelte a történteket, hogy Nógrá-
di Gergely személyeskedõ meg-
jegyzése, majd dr. Horváth Viktor
Gergõ válaszába való belekiabálá-
sa mérgesítette el a helyzetet. A
képviselõ arra kérte a polgármes-
tert, hogy figyelmeztesse azt, aki
nem tartja be a normákat. Ezt a tes-
tület egy ellenszavazattal el is fo-
gadta. Ezt követõen került sor a na-
pirendi ponttal kapcsolatos szava-
zásra, amelynek során dr. Horváth
Viktor Gergõ szerint, a jegyzõ fe-
lülírta az önkormányzati törvényt.
Négyszeri szavazás után – 10 igen,
3 nem és 2 tartózkodás mellett – a
testület azt a variációt fogadta el,
amely a bevétel növelését is elõírta
a közterület-felügyelet számára.

Védelem alá kerül 
a biológiai állomás

Teljes egyetértés volt abban,
hogy az ELTE Biológiai Állomása
helyi jelentõségû védett területté
váljon, és a testület kezdeményezte
a szabályozás elõkészítésének elin-
dítását. Lenkei György szociális bi-
zottsági elnök elõterjesztésére mó-
dosította a Göd Kártyáról szóló
rendeletét a képviselõ-testület. A
módosítás értelmében a Göd Kár-
tya hatályát kiterjesztik a nagycsa-
ládosokra, mégpedig oly módon,
hogy három kiskorú gyermek ese-
tében egy szülõ – akár az apa, akár
az anya -, négy kiskorú gyermek
esetében mindkét szülõ jogosult a
kártya nyújtotta kedvezményre.

Nyílt ülésen kezdõdött el a pa-
lackozóüzem létesítésével kapcso-
latos polgármesteri elõterjesztés vi-

tája, amelynek során Markó József
elmondta, jelentkezett egy cég,
amellyel szerzõdést kötnének. Ezt
követõen a testület 10 igen szava-
zattal – 5 nem ellenében – úgy dön-
tött, hogy zárt ülésen tárgyalja to-
vább a témát. Dr. Horváth Viktor
Gergõ viszont úgy vélte, hogy ez

csupán egy beszámoló, amelyhez
nincs konkrét anyag, ezért a város-
védõk nem szavaznak. A frakció
nem is vett részt a zárt ülésen,
amelynek eredménye egyhangú
döntés lett: az önkormányzat pályá-
zati úton kívánja értékesíteni az
üzemeltetési jogot.

Ideiglenes megbízást adott a tes-
tület - két tartózkodás mellett – az I.
számú Óvoda vezetésére a pályázat
lezajlásáig, illetve az új vezetõ ki-
nevezéséig, majd a szúnyogirtás
(pontosabban, a szúnyoggyérítés)
kistérségi összefogással való meg-
oldását hagyta jóvá. Az önkor-
mányzat tulajdonosi hozzájárulását
adta – egy nem szavazat és két tar-
tózkodás mellett - a felsõgödi busz-
megállónál lévõ üzlet átalakításá-
hoz, egy vizesblokk kialakításához.
Az üzemeltetõ vállalta, hogy a
szerzõdés lejártával eredeti állapot-
ban adja vissza a területet.

GSE: szabad a pálya

Hosszan elhúzódó vita végén -
de mindössze egy ellenszavazattal
– döntött úgy a képviselõ-testület,
hogy megerõsíti a Gödi SE-vel
2002-ben kötött ingatlanbérleti
szerzõdést, amely a felsõgödi pá-
lyára is vonatkozik. Vita volt azon,
hogy a bérleti szerzõdés meghosz-
szabbítását a beszámoló elkészíté-
séhez kösse-e a testület, valamint
megkapja-e a felsõgödi pályát is.
Az egyesület képviselõje állította,
hogy készült beszámoló - és azt
nem a GSE hibájából nem fogad-
ták el -, és valójában nem is szüle-
tett határozat a pályabérlet felmon-

dására. Ám mint kiderült, a szerzõ-
dés felmondása szerepel a testületi
ülés jegyzõkönyvében, a GSE kép-
viselõje szerint azonban a hang-
anyagnak nem felel meg a jegyzõ-
könyv. A vita egy idõ után ismét
személyeskedéssé fajult dr. Hor-
váth Viktor Gergõ és Nógrádi Ger-
gely között, amiért a polgármester
ezúttal is szünetet rendelt el. Ezt
követõen került sor a szavazásra,
majd Rábai Zita, a korábbihoz ha-
sonlóan, határozottabb fellépést
kért a polgármestertõl a provokáci-
ókkal szemben.

A június 6-án megtartott rendkí-
vüli ülésen Markó József polgár-
mester bejelentette, hogy ha a kép-
viselõk eltérnek a napirendtõl, és
vitájuk személyeskedéssé válik,
háromszori figyelmeztetés után
szünetet rendel el, illetve berekesz-
ti az ülést. Akorábbi testületi ülésen
elhalasztott témáról, az OVIT által
kért belterületbe vonásról, a rendkí-
vüli ülésen egyhangúlag döntött a
testület. Ugyanis, az iparterület
nem szerepelhet külterületként.
Zárt ülésen döntöttek a képviselõk
a Gödi Körkép kiadására és szer-
kesztésére kiírt pályázat nyertesé-
rõl, amely a Passziansz Bt. lett. A
bölcsõde és a strandöltözõ beruhá-
zásának önrészére felvett hitel in-
gatlanfedezetét módosította egy-
hangúlag a testület. Az eddigiek he-
lyett – amelyekkel további céljaik
vannak - olyan ingatlanokat jelölt
ki, amelyek szintén forgalomképe-
sek, és értékük pedig eléri a száz-
millió forintot.
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Kétszer megszakított képviselõ-testületi ülés
Pályázati szándék a Németh László iskola bõvítésére - Üzemeltetési jog az ásványvíz-palackozóra
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Göd egyik legnagyobb termé-
szeti kincse, a 650 méter mélyrõl
feltörõ ásvány és gyógyvíz, melyet
a népszerû termálfürdõ vízellátása
mellett kereskedelmi forgalomban
is hasznosítani szeretne az önkor-
mányzat. Az utóbbi években Ma-
gyarországon jelentõs mértékben
megnõtt a lakosság ásványvíz fo-
gyasztása. Az emberek többsége
igen csak kedveli a különbözõ ás-
ványi anyagokat tartalmazó palac-
kozott vizet. 

A szakemberek szerint a gödi
víz kiváló ásványi összetétele ré-
vén jó eséllyel pályázhat arra, hogy
meghódítsa a fogyasztók népes tá-
borát. Az ésszerû gondolkodás és a
város nehéz gazdasági helyzete is
azt diktálja, hogy ezt a természeti
kincset palackozott formában is
hasznosítsuk - tájékoztat Markó
József polgármester, aki elmondta,
hogy már többen is jelentkeztek,
akik vállalnák a palackozást és az
ásványvíz kereskedelmi forgalma-
zását. 

- A képviselõ-testület zárt ülésen
úgy döntött, hogy az eddigi jelent-
kezõk közül senkit sem bíz meg a
feladattal, hanem egy rövid határ-
idejû pályázatot ír ki, melyet az or-
szágos sajtóban közzéteszünk. A

pályázat tapasztalatai alapján pe-
dig megindítjuk a törvényileg elõ-
írt közbeszerzési eljátrást – mond-
ja a város elsõ embere. 

- A gazdasági számítások alap-
ján mi várható, mennyire lehet
nyereségessé tenni a termelést és
a forgalmazást? Az üzletbõl hos-
szú távon milyen haszna származ-
hat városnak?

- Folyamatos, éves bevétele
származhat a városnak, minimális

kockázattal. Igazából túl nagy be-
ruházásra nincs szükség - azt is a
nyertes pályázó végzi majd el. Én
úgy látom, akkor döntünk ésszerû-

en, ha olyan pályázót választunk,
amely jelentõs értékesítési piaccal
rendelkezik. Ez lehet a garancia
arra, hogy hosszú távon jelentõs
bevételhez jusson Göd. Sajnos je-
lenleg a víz jelentõs mennyisége
elfolyik, nem hasznosítjuk, nem
termeljük ki. Nagy kár érte! Évek-

kel ezelõtt már hozzáfogtunk eh-
hez a munkához. Az elõzõ önkor-
mányzati vezetés elkezdte az elõ-
készítést, de a vízjogi engedélyek
nem voltak rendben, ezért nem jött
létre az üzlet. Az engedélyek be-
szerzése jelenleg folyamatban
van, jelenlegi információink sze-
rint – nagy biztonsággal mondha-
tom - néhány hónapon belül meg-
kapjuk a 90 ezer köbméter évi fel-
használást biztosító üzemviteli en-
gedélyt. 

- Ez azt jelenti, hogy – az idõ-
nyerés érdekében - a vízjogi enge-
délyek  megszerzésével párhuza-
mosan versenyeztetik a pályázó-
kat? Nem fordulhat elõ, hogy ma-
gasabb, állami érdek miatt meghi-
úsul a vízkivételi terv? 

- A vállalkozóval kötendõ szer-
zõdés alapfeltétele, hogy az akkor
válik hatályossá, ha már az enge-
dély a város birtokában van. A pár-
huzamos munka a pályázaton in-
duló vállalkozók érdekét is szol-
gálja, hiszen az önkormányzattal
együtt idõt nyernek. Az engedély
birtokában a nyertes pályázó ga-
ranciát kap arra, hogy a kitermelés,
az ásványvíz palackozása és for-
galmazása megvalósulhat. 

VETÉSI IMRE

Évente jelentõs bevételre számíthat a város

Palackba zárt kincs
Pályázat az ásványvíz palackozására és forgalmazására
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A mûszaki átadást követõen, a
napokban a nagyközönség elõtt is
megnyílt a strand új fogadóépületé-
nek ajtaja. A látogatókat a megszo-

kottól egészen eltérõ körülmények
és látvány fogadja, és aki elõször jön
a gödi melegvizû strandra, már belé-
péskor kedvezõ benyomást szerez.

Júliusban pedig már egy úgyneve-
zett beléptetõ-rendszer is segíti a tu-
multus elkerülését. És ami csaknem
ugyanennyire fontos: az új épület

bejárata már aszfaltúton érhetõ el.
- Mi található az új fogadóépü-

letben? – érdeklõdtünk Nyári József
strandvezetõnél. 

- Az új épületben modern, kabi-
nos férfi és nõi öltözõ található –
mondja. – Gondoltunk a mozgássé-
rültekre is, külön WC áll rendelke-
zésükre. Az épületben kapott helyet
a pénztár, az iroda, a kazánház, a
személyzeti öltözõ és az elsõsegély-
hely is.

- És mi lesz az eddig használt
épülettel?

- Azt úgy harmincnégy éve rakták
ide, ideiglenesen. Egyelõre, ebben a
szezonban, még raktárként szolgál.

- Milyen más változással, újdon-
sággal találkozhatnak az ide láto-
gatók?

- A strandon bõvült a vállalkozók
száma és köre is. A régi nõi öltözõ-
ben új szolgáltatást, masszázst ve-
hetnek igénybe a strandolók, és épül
a minigolf-pálya, amely várhatóan
július elsejétõl üzemel majd.

- Végül, figyelembe véve a belé-
põjegy árának növekedését, milyen
forgalomra számítanak ebben a
szezonban?

- Inkább az eddigi tapasztalatok-
ról beszélnék. Áprilisban már min-
den medencét megnyitottunk, és a
meleg május miatt, a forgalom igen

jó volt. Az idei év elsõ öt hónapjá-
ban közel tízezerrel volt több a ven-
dég, mint tavaly ugyanebben az idõ-
szakban. Ami pedig az árainkat ille-
ti, még a mostani emelés után is jó
ötven százalékkal alacsonyabbak,
mint a Duna túloldalán lévõ stran-
dok belépõjegyeinek árai!
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Új épület fogadja a strandolókat
Több szolgáltatást vehetnek igénybe a látogatók

Néhány hete már az új épület fogadja a fürdõzõket

Adunakesziek körében is népszerû 
a megújult gödi strand



Akik nézik a helyi kábeltelevízió
közvetítéseit a városi önkormányzat
képviselõ-testületének üléseirõl,
azok közül többen döbbent értetlen-
séggel tapasztalják, hogy alkalman-
ként a pub-ok hangulatát idézõ szó-
párbajok hangzanak el, személyes-
kedõ szellemi „pengeváltásoktól”
zajos a terem.  

- Bármennyire is sajnálom, hogy
a képviselõ-testület méltóságát sértõ
személyeskedõ vitákat nézõinkkel
együtt kénytelenek vagyunk eseten-
ként elszenvedni, de megakadályo-
zásukra nincs sok jogi lehetõségem
-  mondja Markó József polgármes-
ter, akinek jó néhány gödi polgár
nyilvánította ki nem tetszését a tör-
téntek miatt.

- Sajnos tényszerûen meg kell ál-
lapítanom, hogy a testület egyik
frakciója és az SZDSZ képviselõje
között kialakult, személyeskedésbe
torkolló ellentét kezelhetetlenné
vált. A neveket nem mondanám -,
hiszen a nézõk amúgy is jól tudják
kikrõl van szó -, mert én úgy gondo-
lom, hogy a kialakult jelenség a fon-
tos, amit valahogyan fel kell olda-
nunk. Ennek érdekében elsõ lépés-
ként megváltoztattuk az ülésrendet,
hogy fizikailag minél távolabb fog-
laljanak helyet egymástól a szerep-
lõk. A legutóbbi eset is bizonyítja
azonban, hogy bár a tettlegesség  ily
módon kizárható, azonban ez a vál-
toztatás sem hozott teljes megoldást. 

- Milyen megoldási lehetõségei
vannak még a polgármesternek? 

- A polgármester eszközei korlá-
tozottak. Annyit tehet, hogy csenge-
téssel figyelmeztetheti a képviselõ-
ket, felszólíthatja õket, hogy fejez-
zék be a kiabálást. De hát, mint azt
legutóbb a fél város is láthatta-hall-
hatta, hiábavaló volt minden igye-
kezetem. Ezenkívül nincs más esz-
közöm, minthogy szünetet rendel-
jek el annak reményében, hogy le-
higgadjanak a „viaskodó” ellenfe-
lek. Képzett, diplomás emberekrõl
van szó, akiknek ezt az „ügyet” fe-
hér asztal mellett kellene elintézni-
ük. Egyébként az SZMSZ (Az ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata) úgy rendelkezik,
hogy a képviselõ-testületi ülés meg-
zavaróit ki lehet vezettetni. De ez a
képviselõkkel kapcsolatban fel sem
merülhet! A törvény alkotói sem
gondoltak erre, hiszen õk is azt fel-
tételezték, hogy minden képviselõ
kulturáltan viselkedik a testületi ülé-
seken. Én azt javasoltam a testületi
ülésen, hogy úriemberekhez méltó-
an állapodjanak meg, tisztázzák
egymás között a súlyos nézetelté-
rést, állapodjanak meg a kultúrált vi-
selkedési szabályokban. 

- Polgármesterként, a képviselõ-
testület egyik rangidõs tagjaként
gondolt-e arra, hogy ön kezdemé-
nyezzen az érintettekkel vagy a
frakcióvezetõkkel együtt fehér asz-
tal melletti beszélgetést a kibékíthe-
tetlennek tûnõ ellentétek feloldása
érdekében?

- Az kétségtelen, hogy a vitákra,
melyek a város érdekeit szolgálják,
szükség van. Csak az emberi méltó-
ságot mélyen sértõ, személyeskedé-
sekkel teli tûzdelt gyûlölet beszéd-
nek nincs helye a képviselõ-testület
munkájában. Méltósággal és a má-
sik iránti empátiával kellene intézni
a város dolgait. Aki a kompromisz-
szumokra képtelen, azzal nagyon
nehéz együtt dolgozni. Én már több-
ször javasoltam, hogy üljenek le va-
lahol, s beszéljék ki magukból a
problémákat. Ez a helyzet hosszabb
távon tarthatatlan, információim
szerint a nézõk nagyon negatívan
ítélik meg a kialakult helyzetet. 

- Nem csak a nézõk, de legutóbb
például a Városvédõk frakcióveze-
tõje is  jelezte, hogy nagyobb hatá-
rozottságot vár el a rendcsinálás ér-
dekében a polgármestertõl.

- Én megkérdeztem a képviselõ
asszonyt, milyen eszközt ajánl
azonkívül, hogy csöngetek vagy
szünetet rendelek el. Azt mondta,
hogy eszközt õ sem tud, de na-
gyobb rendet kell tartani. Ezért ja-
vaslom a megállapodást a két fél
között. Ha továbbra sem javul  a
helyzet, akkor a második figyel-
meztetés után szünetet rendelek el.
És a második szünet után pedig el-
napolom az ülést.  Remélem, hogy
minden képviselõ belátja, akkor
szolgálja legjobban Göd érdekeit,
ha aktívan részt vesz a képviselõ-
testület döntéseinek kialakításában.
Annak nincs jó üzenete, ha egyes
képviselõk kivonulnak az üléste-
rembõl, ha nem értenek egyet az
elõterjesztés szakmai minõségével
és a folyosón várják meg, amíg a
többiek meghozzák a döntést. Ez
sajnos többször, számos, nagyon
fontos döntés alkalmával elõfor-
dult. Aválasztók azzal bízták meg a
képviselõket, hogy tehetségük, ké-
pességük szerint vegyenek rész a
testületi és bizottsági munkában.
Ha nem értenek egyet valamivel,
akkor szavazzanak nemmel vagy
tartózkodjanak. De ne vonják ki
magukat a döntés elõkészítõ folya-
matból, véleményükkel segítsék a
legjobb döntés kialakítását. Aki a
közös munkában nem vesz részt,
annak a döntéseket illetõ bírálata
csak a partvonalról való bekiabálás.

VETÉSI IMRE
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok! A
nyilvántartások szerint elmaradások
mutatkoznak a szennyvízcsatorna-
bekötésekkel kapcsolatos, kötelezõ
befizetésekben. Kérjük az érintett in-
gatlantulajdonosokat, hogy a – meg-
állapodások értelmében -, teljesítsék
fizetési kötelezettségeiket, amelyek a
2002-ben megépült Göd IV. ütem és
a 2004-ben megépült Göd V. ütem
után esedékesek.

Az OTP LTP-vel megkötött elõ-
takarékossági szerzõdésben foglaltak
szerint, a szennyvíz-csatorna közmû-
fejlesztési hozzájárulást (ill. az elõ-
takarékosságot) minden hónap elsõ
napján be kell fizetni. A befizetéssel
valósul meg a szennyvízcsatorna

közmûfejlesztési hozzájárulás teljesí-
tése a Dunakeszi Térségi Beruházó
Víziközmû Társulat felé. A befizeté-
sek elmulasztása, illetve késése fede-
zethiányt okoz.

A pénzügyi teljesítés elmulasztá-
sából, vagy nem a szerzõdés szerinti
teljesítésbõl (késedelmes fizetés)
adódó fedezethiány és annak kamata
az ügyfelet terheli. Ez az adósság
adók módjára behajtható.

Kérem az Ingatlan-tulajdonoso-
kat, hogy a kötelezõ befizetéseket
idõben tegyék meg, a hátralékkal
rendelkezõk azt mielõbb rendezzék.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Felhívás 
a közmûfejlesztési

hozzájárulás 
megfizetésére

„…Úgysem lehet mit tenni!...
Majd a vállalkozó megcsinálja!... Ez
az önkormányzat dolga lenne!... Ké-
szítse el „János”, „Irénke” vagy
„Ágota”... De a szomszéd sem csinál
semmit!... Az nem az én telkem…
Az nem a mi utcánk...  „

Ugye ismerõsen hangzik?

Immár ötödik éve, hogy csalá-
dommal Gödre érkeztünk. Elsõk kö-
zött költöztünk az Oázisba, hamar
megszerettük a várost és annak
nagyszerû hangulatát, csodás nyu-
galmát. Avárosfejlesztés terve csábí-
tó, az adottságok még nagyszerûb-
bek voltak. Hittünk, vártunk, de az
összefogás és a cselekvés rendre
elmaradt…

Gondoljunk csak bele közösen!
Mennyit tettünk, mennyit teszünk
mi magunk lakókörnyezetünk szépí-
téséért? Hányszor szedtünk már sze-
metet vagy gyomot saját kertünkön
kívül? Ültettünk-e már fát, bokrot,
füvet, virágot telkünkön kívül? Volt-
e, lenne-e kedvünk játszóteret építe-
ni, esetleg felújítani, festeni. Hány-

szor szóltunk magunkra vagy má-
sokra, hogy ne rohanjunk autónkkal,
mert megöljük önfeledten játszó, is-
kolába járó gyermekeinket? Tudjuk-
e mennyi idõt nyer az autóvezetõ,
aki lakó-pihenõ övezetben 500 mé-
ter utat 80km/óra sebességgel tesz
meg? Ne számolják: 50 másodper-
cet. Érhet-e 50 másodperc gyermek
életet? Nem lenne-e sokkal kön-
nyebb és egészségesebb, ha gyerme-
keink bátran járhatnának kerékpárral
iskolába, óvodába, fociedzésre, zon-
goraórára?  Meddig nézzük tétlenül,
hogy gyom, szemét és építési törme-
lék kupacok keletkeznek körülöt-
tünk? Mikor fogunk elõször fellépni
a háztartási vagy építési szemét el-
égetõivel szemben. Kérdeztük-e már
vajon mennyivel drágulna szomszé-
dunk építkezése, ha szemetét konté-
nerbe gyûjtené? Mikor fogjuk elõ-
ször elzavarni azt a betonkeverõt, aki
az úttesten tisztítja kiürült gépét? 

Mindannyian szeretnénk a szom-
szédos Ausztriához vagy a távolabbi
Svájchoz hasonló környezetben élni,
ahol a kisvárosok is oly szépek, ren-
dezettek, tiszták. Miért ne lehetnénk
magunk is azok. Tennünk kell, és a
változás nem marad el. Persze nem
azonnal és nem varázs ütésre. Kezd-
jük el környezetünkben és meglátjuk
majd, merre tovább. Szükség van jó
ötletekre, de leginkább áldozatra és
cselekvésre. Én készen állok! 

CSODÁRAVÁRVA
NEM MEGY…

SELLYEI NOÉMI

OÁZIS LAKÓPARK

Olvasói levél:

Csodára várva...

Méltósággal és empátiával
Személyeskedések 

helyett közös gondolkodásra van szükség

Sellyei Noémi
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Az elmúlt idõszakban számos lakossági
bejelentés érkezett arról, hogy egyes ingat-
lantulajdonosok a közlekedés biztonságát za-
varó tárgyakat, kõdarabokat helyeznek ki az
úttestre, vagy közvetlenül az úttest szélére,
nem sejtve, hogy ezzel szabálysértést, vagy
esetleg bûncselekményt valósítanak meg.

Felhívom figyelmüket, hogy a közúti köz-
lekedésrõl szó 1988. évi I. tv szerint: tilos a
közút területén olyan tárgyat elhelyezni,
amely a közlekedés biztonságát veszélyezte-
ti.  E törvény alkalmazásában az út: gyalogo-
sok és jármûvek közlekedésére szolgáló köz-
terület, illetõleg magánterület. Az út határa:
az útnak a kiemelt szegélyt, útpadkát, rézsüt,
árkot is magában foglaló külsõ széle. Mind-
ebbõl megállapítható, hogy az út fogalma – a

közvélekedéssel ellentétben –  szélesebb,
mint az úttesté.

Mindazok, akik a közúton, akár az úttes-
ten, akár az útpadkán akadályt létesítenek,
megszegik a közúti közlekedésrõl szóló tör-
vény rendelkezéseit.

A Büntetõ Törvénykönyv rendelkezései
alapján, aki a közlekedési útvonal, vagy ezek
tartozéka megrongálásával, akadály létesíté-
sével a közlekedés biztonságát veszélyezteti,
bûntettet követ el és 3 évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntethetõ. A büntetés korlát-
lanul enyhíthetõ – különös méltánylást ér-
demlõ esetben mellõzhetõ – azzal szemben,
aki a veszélyt, mielõtt abból káros következ-
mény származott volna, önként megszünteti.

Akadály létesítése: közlekedési útvonalon

minden, akár szándékosan, akár gondatlanul
elhelyezett vagy otthagyott tárgy, amely a
közlekedés biztonságos lebonyolítására, il-
letve a közlekedésben résztvevõkre reális ve-
szélyt jelent.

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt tu-
lajdonosokat, hogy ingatlanuk elõtt minden
olyan tárgyat távolítsanak el, amely a közle-
kedés biztonságát zavarja.

A Közterület-Felügyelet július folyamán
ellenõrzést fog tartani, és a fent leírt jogsza-
bályok megsértõivel szemben eljárást fo-
gunk kezdeményezni.
Göd, 2007. május

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az Alsógödi Községfejlesztõ és
Szépítõ Egyesület alapítója és elsõ el-
nöke, Dr. Gönczy Gyula (1866-1948)
táblai tanácselnök, kúriai bíró volt. A
jeles gödi személyiség példaértékû
lokálpatriotizmusa, a település szépí-
tése érdekében végzett munkássága
elõtt tisztelegve emléktáblát avatott
május 26-án a Városfejlesztõ és Szé-

pítõ Egyesület. A település új negye-
dében, a golfpálya és a termálfürdõ
szomszédságában elterülõ Oázis la-
kópark egyik szép, Dr. Gönczy Gyu-
la nevét méltán viselõ utcában rende-
zett kedves hangulatú ünnepségen
megjelent Markó József polgármes-
ter és Dr. Bognár László alpolgár-
mester is. A tisztelgõk között ott volt
a Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület
tagjai mellett Tarjányi Juditvárosi fõ-
építész, Bátorfi József helytörténész,
a Gödi Almanach szerkesztõje is. 

ANémeth László Általános Iskola
két tanulója az esemény rangjához
méltó verssel tisztelgett a település-
szépítõ Dr. Gönczy Gyula lokálpatri-
otizmusa elõtt. Skultéti Karolina,
Kosztolányi Dezsõ: Hazafiság, Rácz
Vivien, Szabó Lõrincz: Hazám címû
versével emlékezett. 

Az ünneplõket Berta Sándor, a
Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület
elnöke köszöntötte, aki felidézte a ne-
ves elõd követésre méltó munkássá-
gát, az alsógödi Duna-parti strand és
sétány kialakítása érdekében végzett
tevékenységét. Méltatta az Alsógödi
Községfejlesztõ és Szépítõ Egyesület
tagjainak településszépítõ szerepét,

akik elsõként ültettek fákat az utcák-
ban, õk kezdték el a település fásítá-
sát. „Köszönjük Dr. Gönczy Gyulá-
nak a Duna-partot. Méltán viseli utca
e nevet!” – hajtott fejet Berta Sándor,
aki szólt arról is, hogy az ezredfordu-
lón alakult egyesületük azok példáját
követi, akik kezükbe vették sorsukat
és maguk kezdtek környezetük szé-
pítésébe. „Akkor is nehéz helyzetben
éltek az emberek, keményen kellett
dolgozniuk, mégis össze tudtak fog-
ni, és maradandót alkotni. Munkájuk
még 70 év távlatából is példát mutat.
Ezért tekintjük az Alsógödi Község-
fejlesztõ és Szépítõ Egyesületet elõ-
dünknek, és választottuk a Gödi Vá-
rosfejlesztõ és Szépítõ Egyesület ne-
vet” - mondta az ünnepi szónok, aki
kedves szavakkal mondott köszöne-
tet a Gödi Almanach íróinak, és az ut-

ca névadóknak, akik megõrizték e
nagyszerû emberek tetteit és nevét.
Az egyesület elnöke elismerését és
köszönetét fejezte ki az ingatlan tulaj-
donosainak a gyönyörû környezetért
és amiért befogadták az emléktáblát.
„Ezt a nagyszerû példát és hagyo-
mányt szeretnénk gazdagítani tevé-
kenységünkkel” – mondta Berta
Sándor, aki leleplezte a nemzeti színû
zászlóval átfont emléktáblát, melyre
koszorút helyezett el Markó József
polgármesterrel. 

Az ünnepség után lapunknak nyi-
latkozó Markó József polgármester
példaértékûnek nevezte a Városfej-
lesztõ és Szépítõ Egyesület közösség
építõ tevékenységét, melynek leg-
újabb dicséretes cselekedete, az Oá-
zis lakóparkban felavatott elsõ em-

lékhely megvalósítása. A város pol-
gármestere elismeréssel szólt az esz-
tétikus kivitelû emléktábláról, köszö-
netet mondott a ház tulajdonosainak,
akik az emlékhely biztosításával tá-
mogatták az egyesület elképzelését. –
Én azt gondolom, hogy a jövõben is
az szolgálja a város fejlõdését, a kul-
turált együttélés formáinak kiteljese-
dését, ha a civilek - egy kicsit távo-
lodva a politikától, függetlenül attól,
hogy ki hova tartozik - egymást tisz-
telve és szeretve vesznek részt Göd
szépítésében és fejlesztésében, a kel-
lemes közhangulat kialakításában –
mondta Markó József polgármester. 

VETÉSI IMRE

* * * 
MEGJELENT A DUNAKANYAR RÉGIÓ

2007/11. LAPSZÁMÁBAN

Emléktábla a neves lokálpatriótának
Dr. Gönczy Gyulára, az alsógödi Duna-parti sétány és strand létrehozójára emlékeztek

Göd köztisztaságának megõrzése,
a városkép megóvása mindannyiunk
közös érdeke és feladata. Lakókör-
nyezetünk tisztasága, rendezettsége
nem csak azért fontos, mert közérze-
tünket befolyásolja, hanem azért is,
mert meghatározza a rólunk, lakók-
ról alkotott képet. 

Városunk köztisztasági elõírásait
önkormányzati rendelet szabályozza,
amely kiterjed az ingatlanok és köz-
területek tisztántartásának szabályai-
ra is. Aki az ebben foglaltakat meg-
szegi,  bírsággal sújtható. Erre tekin-
tettel felhívjuk városunk polgárainak
figyelmét, hogy a települési környe-
zet – különösen a közterületek – tisz-
taságának megóvása érdekében sze-
metet, hulladékot elszórni vagy el-
dobni tilos ! Közterületen anyagot le-
rakni, tárolni csak engedély alapján
lehet.  Plakátok, hirdetmények elhe-
lyezése szintén csak engedéllyel tör-

ténhet.  Élõ fára plakát kiragasztása
vagy kiszögelése tilos!

Mindazok, akik megszegik a fenti
rendelkezéseket 10.000 Ft-ig terjedõ
helyszíni bírsággal sújthatók, vala-
mint szabálysértési eljárás indítható
ellenük, melynek mértéke többször
kiszabható 30.000 Ft-ig terjedhet. 

Kérjük Önöket, hogy hirdetmé-
nyeiket az e célra rendszeresített hir-
detõtáblákon helyezzék el, vagy je-
lentessék meg a Gödi Körképben!
Továbbá kérjük, hogy háztartási
vagy ipari hulladékot csak az arra ki-
jelölt, hatóságilag engedélyezett hul-
ladéklerakó telepen helyezzenek el !

Számítunk együttmûködésükre,
mivel a magáncélú hirdetések eltávo-
líttatásának, a szemét összegyûjtésé-
nek és elszállításának költségét vala-
mennyien viseljük.

Göd, 2007. június
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Együtt Gödért !
Markó József és Berta Sándor leplezte le az emléktáblát
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Új igazgatója van a Település-
ellátó Szervezetnek, dr. Hetényi
Tamás személyében. Az agrár-
mérnöki, vállalatgazdálkodási
szakmérnöki, mérlegképes köny-
velõi diplomákkal rendelkezõ
TESZ-vezetõt tulajdonképpen
nem is kell bemutatni: bár nem
Gödön született, a városban na-
gyon sokan ismerik. Ezért – a be-
mutatás mellett - munkájáról, az
általa vezetett szervezet feladatai-
ról is kérdeztük.

- Mióta él Gödön, mióta kötõ-
dik a településhez?

– Egy éves koromtól itt nyaral-
tam, aztán csaknem ötven éve,
apám itt vett ingatlant. Amikor
pedig befejeztem a tanulmányai-
mat, a gödi téeszbe kerültem. In-
nen ismerem a települést, itt nõ-
sültem, itt született a két lányom
is.

- Megismerte a település hely-

zetét, gondjait is?
- A rendszerváltozás után kü-

lönbözõ vállalkozásoknak voltam
ügyvezetõje, és gödi vállalkozó-
ként megismertem a város problé-
máit. Különben mielõtt megpá-
lyáztam volna az állást, öt hóna-
pot töltöttem a TESZ-nél beosz-
tott vezetõként. Megismertek en-
gem, én megismertem a feladato-
kat, és már ennek az ismeretnek a
birtokában adtam be a pályázato-
mat. 

- Milyennek ismerte meg a
szervezetet?

- Ez egy jól mûködõ szervezet,
jól, összeszokottan tevékenykedõ
társasággal.

- És milyen feladatokat talált?
- Jelenleg a legnagyobb feladat

a szemétszállítás korszerûsítése,
pontosabban a hulladékgazdálko-
dás európai szintû megoldása. És
ezt aránylag rövid idõnbelül el is
kell végezni. Ez szolgálja a lakos-
ság érdekeit, és szolgálja a kör-
nyezet védelmét is. Konkrétan:
meg akarjuk oldani a zöldhulla-
dék összegyûjtését, a komposztá-
lást, be akarjuk vezetni a szelektív
hulladékgyûjtést. A tervek között
szerepel egy átrakóállomás létesí-
tése, amelynek ügyében már kap-
csolatot létesítettünk egy német
céggel. Hogy mennyire komolyan
vesszük ezt a problémát, mutatja,
hogy a környezetvédelmi bizott-
ság kezdeményezésére, a lakos-
ság bevonásával, létrejött egy hul-
ladékkezeléssel foglalkozó cso-
port. Most ott tartunk, hogy helyet
keresünk a zöldhulladék feldolgo-

zását végzõ telepnek, és helyet
keresünk az átrakónak is. Leg-
alább négy-öt helyen akarunk ki-
alakítani szelektív gyûjtõket, és
kialakítunk két hulladékudvart is.

- A lakosság felkészült ezek
használatára?

- Ezt az ügyet fel kell építeni,
komplexen kell kezelni. Vagyis, el
kell kezdeni a nevelést is, lehetõ-

leg már az óvodában, iskolában.
- Nyilván még jó néhány fon-

tos feladata van a szervezetnek,
hiszen változások vannak a
strandon, új intézmény, a bölcsõ-
de kezdi meg nemsokára
mûködését…

- Igen, és új feladatunk példá-
ul, a lakosság által használt

szennyvíz-átemelõ szivattyúk
karbantartása. Alapvetõ dolgunk
azért az intézmények mûködésé-
nek biztosítása, a felmerülõ prob-
lémák megoldása. Napirenden
van az intézmények fûtésrendsze-
rének a korszerûsítése, hamarosan
javaslatot teszünk a képviselõ-tes-
tületnek, hogy hol vált ez szüksé-
gessé. Ugyanezt a korszerûsítést

szeretnénk a villamosenergia-
rendszerben, a világítás terén.
Mindkét esetben az az elképzelé-
sünk, hogy a korszerûsítéssel járó
megtakarításból finanszírozzuk a
beruházást, tehát nem terheli a vá-
ros költségvetését.

BORGÓ JÁNOS

FOTO: KESZIPRESS

Új igazgató a TESZ élén
Dr. Hetényi Tamás: Legnagyobb feladat a hulladékgazdálkodás megszervezése

Dr. Hetényi Tamás, 
a TESZ új igazgatója

A Településellátó Szervezet irodaépülete

Tisztelt Gödi Ingatlantulajdonosok! 

Göd Város 32/2007 (V.31.) sz. rendelete
az alábbiak szerint módosította a települési
szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgál-
tatás ellátásáról szóló helyi rendeletet:

• 50-60 literes gyûjtõtartályt csak a 70 év
feletti életvitelszerûen egyedül élõ gödi in-
gatlantulajdonos igényelhet. Az igényeket
külön kérelmezõ lapon kell benyújtani a Te-
lepülésellátó Szervezetnek.

• Az üdülõtulajdonosok részére is köte-
lezõ az egy darab 120 literes gyûjtõtartály
éves ürítésére vonatkozó megállapodás,
melynek éves ürítési díja az üdülõtulajdono-
sok tekintetében 4.800 Ft.

• Az üdülõk részére rendszeresített gyûjtõ-
tartályok külön matricával rendelkeznek,
amely matricával ellátott gyûjtõtartályok
csak minden év március 1-tõl október 31-ig
kerülnek elszállításra. 

Ezúton hívjuk fel ismételten a tisztelt in-

gatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2007.
második félévétõl minden egyes gödi ingat-
lan tekintetében a tulajdonosnak a Település-
ellátó Szervezettel (Göd, Duna u. 5. – TESZ)
kötött érvényes megállapodással kell rendel-
keznie. A megállapodás alapján a gyûjtõtar-
tályokat a TESZ matricával látja el. Tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy 2007 június hónap-
jában még mindig 3000 ingatlan nem kötötte
meg a helyi rendelet 13.§ (1) bekezdésében
foglalt kötelezõen megkötendõ megállapo-
dást. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2007. második félévétõl a TESZ nem fogja
elszállítani azon gyûjtõtartályba kihelyezett
szilárd hulladékot, amelyek nem rendelkez-
nek a TESZ által rendszeresített matricával,
valamint az ingatlantulajdonos által kötött
érvényes megállapodással.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Felhívás!

Hulladékszállítás - csak szerzõdéssel

TELEPÜLÉSELLÁTÁS - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS



Általános rész

A Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztéséért Közalapítványt
Göd Város Önkormányzata ala-
pította a közoktatásban, a kör-
nyezetvédelemben és a közrend-
védelmi állami feladatok, továb-
bá az idõsek és hátrányos helyze-
tûek segítésével kapcsolatos ön-
kormányzati feladatok megoldá-
sában való közremûködésre.

A közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. Törvény
19. §. (1) bekezdése szerint a
közhasznú szervezet az éves be-
számoló jóváhagyásával egyide-
jûleg közhasznúsági jelentést kö-
teles készíteni, amelynek elfoga-
dása a legfõbb döntéshozó szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az
alábbi szerkezetben és tartalom-
mal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (egy-
szerûsített mérleg, eredmény ki-
mutatás)

II. A költségvetési támogatás
felhasználása

III. A vagyon felhasználásának
bemutatása

IV. A cél szerinti juttatások és
azok felhasználása

V. A közhasznú tevékenység-
rõl szóló beszámoló

VI. Más szervezetektõl kapott
támogatás felhasználása

VII. A vezetõ tisztségviselõk
juttatásai

I. A közalapítvány 2006. évi
számviteli beszámolója

A közalapítvány egyszerûsített
éves beszámolójának mérlegét és
eredménylevezetését az 1. sz.
mellékletben csatoljuk. 

A Göd Fejlesztéséért és Köz-
biztonságáért Közalapítvány a
Számviteli törvény (Sztv), vala-
mint a számviteli törvény szerin-
ti egyes egyéb szervezetek be-
számoló készítési és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló 224/2000.(XII.19)
Korm. Rendelet elõírásai szerint
kialakított számviteli politikáját.
Ennek értelmében a közalapít-
vány gazdálkodásának alapja a
Kuratórium által elfogadott éves
gazdálkodási terv. A közalapít-
vány gazdálkodására az 1997.
évi CLVI. Törvény 14 §-ában le-
írtak, valamint a Kormány
115/1992.(VII.23.) rendelete az
irányadó.

A közalapítvány 2006. évben
közhasznú célra, mûködésre il-
letve továbbutalási céllal 965eFt

támogatást kapott az alábbi rész-
letezésben:

a)  alapítótól (Göd Város Ön-
kormányzata) 710.107.- Ft

b) Göd Vállalkozók Egyesüle-
tétõl  211.000.- Ft

c) SZJA 1 %-os felajánlásából
40.206.- Ft.

Ezen összegek felhasználását a
IV. és V. pontban mutatjuk be.

II. A költségvetési támogatás
felhasználása:
A közalapítvány 2006. évben
költségvetési támogatásban nem
részesült.

III. A vagyon felhasználásának
bemutatása:
A közalapítvány éves mûködése
során az alábbi vagyoni helyzet
alakult ki: eFt-ban

2005. év 2006. év
Befektetett eszközök

94819 94819
Forgóeszközök

2715 885
Eszközök összesen

7534 95704

2005. év 2006. év
Saját tõke

97534 95308
Kötelezettségek

396
Források összesen

97534 95704

A 2005. évi adatok az alábbi té-
telekkel helyesbítésre kerültek:

- 2005. évben értékesítésre ke-
rült a GWB-867 frsz. Seat
Toledo személyautó, az adásvé-
teli szerzõdés szerinti 100 eFt vé-
telár a mai napig nem került kifi-
zetésre. Ezt az összeget szerepel-
tetjük a követelések között he-
lyesbítésként.

- a Tárgyi eszközök soron az
elmúlt években nem lett figye-
lembe véve az akadálymentes le-
járó értéke 5000 eFt összegben,
valamint nem kerültek kivezetés-
re az értékesített személyautók, a
helyesbítés összege 4431 eFt. 

A fenti összegekkel a 2005. évi
adatokat korrigáltuk.

A közalapítvány eszköz-forrás
állománya 2006. év folyamán
1.830 eFt-tal csökkent.

A csökkenés eszköz oldalon a
készpénz állományban, forrás ol-
dalon a saját tõkében jelentke-
zett.

A csökkenés egyik oka a Ma-
gyar Telekom Nyrt részére meg-

fizetett, azonnali beszedési meg-
bízással beszedett összeg (1.707
eFt) volt, melynek felmerülése
telefonköltségként jogos volt, de
a mérlegkészítés idõpontjában
még nem tisztázott, hogy ennek
összege az alapítványt, vagy
esetleg a telefonkészülékeket
használókat terheli. Ennek eldön-
téséig az összeget a ráfordítás-
ként nem érvényesíthetõ kiadá-
sok között tartjuk nyilván.

A fennmaradó 127 eFt  esz-
köz-forráscsökkenés oka az,
hogy a mûködési költségekre
2006. évben nem állt rendelke-
zésre elegendõ mértékben mûkö-
désre kapott támogatás.

I. A cél szerinti juttatások és
azok felhasználása

A közalapítvány 2006. évben
710107 Ft összeget kapott Göd
Város önkormányzatától a gödi
Rendõrség használatában álló
személyautó hiteltörlesztésének
rendezésére (7/2006 határozat
alapján), valamint 211000 Ft öset
a Gödi Vállalkozók Egyesületé-
tõl a szintén a Rendõrség haszná-
latában levõ SEAT CORDOBA
személyautó javítási költségére
(8/2006 határozat alapján). A jut-
tatásokat az eredeti feladatok tel-
jesítésére használták fel.

II. A közhasznú tevékenység-
rõl szóló beszámoló

A közhasznú tevékenység folyta-
tására rendelkezésre álló forrá-
sok:

A közalapítvány számára
2006. évben közhasznú tevé-
kenységre csak az 1%-os adófel-
ajánlás folyósított 40.206.- Ft
összege állt rendelkezésre, me-
lyet mûködési költségekre fordí-
tott.

Mûködési költségek 
2006. január 1-december 31-
ig:

Sz. Költségnem Összeg Ft-ban
1 Anyagköltség 3.583.-
2 Könyvelési díj 36.000.-
3 Üzemanyag 2.001.-
4 Mûszaki vizsgáztatás8.120.-
5 Postaköltség 3.955.-
6 Bankköltség 26.216.-
7 Címpéldány 3.000.-
Összesen 82.875.-

I. Más szervezeteknek nyújtott
támogatás: 0 Ft

Göd,  2007. április 26.

BALÁZSOVITS MÓNIKA

A KURATÓRIUM ELNÖKE

10KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A képviselõ-testület május
30-i ülésén módosította a háztar-
tási szilárd hulladék összegyûj-
tésérõl, elszállításáról szóló ren-
deletét. A módosítást Szabó Csa-
ba, a környezetvédelmi bizott-
ság elnöke terjesztette elõ, há-
rom - a díjfizetést érintõ - pont-
ban. Az elõterjesztett javaslat az
üdülõtulajdonosok számára fize-
tési kedvezményt, a 70 év feletti
egyedülállóknak 50-60 literes
hulladéktartályok használatát, a
tartósan külföldön élõknek pedig
mentesítést javasolt. 

Az elõterjesztés vitájában
Markó József polgármester el-
mondta, nehezen ellenõrizhetõ,
hogy valaki egy évben mennyi
idõt tartózkodik külföldön, illet-
ve, mennyi idõt tölt itthon.
Pinczehelyi Tamás képviselõ
úgy foglalt állást, hogy mivel
nincs üdülõövezet, nehéz eldön-
teni, hogy ki az üdülõtulajdonos.
Szerinte nemcsak az egyedülál-

lóknak, hanem a 70 év feletti há-
zaspároknak is meg kellene adni
a lehetõséget kisebb – és ezáltal
olcsóbb díjú –szemetesedények
igénylésére. Dr. Horváth Viktor
Gergõ képviselõ viszont nem
kötötte volna életkorhoz ezt a
kedvezményt. Végül is, hosszas
vita után, a képviselõk egyhan-
gúlag döntöttek az üdülõtulajdo-
nok ügyében. A döntés értelmé-
ben az üdülõtulajdonosoknak
évente csak nyolc havi szemét-
szállítási díjat kell megfizetniük.
Nagy többséggel – 1 igen, 10
nem, négy tartózkodás mellett -
elvetették viszont a tartósan kül-
földön tartózkodóknak javasolt
mentesítést. Az 50-60 literes ku-
kák igénylése kapcsán - két tar-
tózkodás mellett -, úgy döntöt-
tek, hogy a kis gyûjtõedényeket
a gödi, 70 év feletti, életvitelsze-
rûen egyedül élõ lakosok vehetik
igénybe.

(BORGÓ)

Kedvezmények 
a szemétszállításban

Kisebb, olcsóbb gyûjtõedény az idõseknek

Közhasznúsági jelentés
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése



11

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön meghalt:

Székely Jánosné sz. Orbán Anna 72 éves
Monori János 23 éves
Völgyi János 59 éves
Futó Pálné sz. Szûcs Veronika 86 éves 
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

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: június 27.

Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet hagyni 
az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:
Horváth Melinda Körmöndi Zsolt
Agócs Eszter Margit Tarsoly Krisztián 

Kálmán
Sefcsik Linda Kósa Gábor
Bédi Zsuzsanna Andrea Rácz Albert
Balázsovits Zsuzsanna Vörös Tamás
Angeli Mária Verebélyi József 

Tamás
Bolyó Tímea Tóth Miklós
Harcsás Angéla Dézsi Zsolt
Kárpáti Anikó Gabriella Szóka Ferenc
Gábris Tünde Pádár Zoltán

Sok boldogságot kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt
vettek Wigner Ferenc június 1-i gyászszertartásán, együttérzé-
sükkel, virágaikkal enyhítették fájdalmunkat.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Közhasznúsági jelentés
A Két-kéz országos hatáskörû, közhasznú egyesület, 2003. 10.

05-én alakult Gödön. 
2006-ban a szervezet tevékenysége nagyrészt rászorult csopor-

tok kulturális tevékenységének elõsegítése volt. Közremûködtünk
hajléktalan mûvészek elõadásainak megszervezésében,
adományok gyûjtésében.

A Szja 1 %-os felajánlásokból 34.910.- Ft 
bevételünk volt, 

amit az egyesület mûködési költségeire fordítottunk.
A tisztségviselõk juttatásban nem részesültek.
A beszámolót a közgyûlés egyhangúan elfogadta.

FÜSTI-MOLNÁR SÁNDOR ELNÖK

Május 19-én a Gödi Kulturális és Közéle-
ti Klub (GKKK) szervezésében,
Mödlingerné Kovács Éva meghívására ko-
runk egyik legjelentõsebb gazdasági szak-
embere, Dr. Petschnig Mária Zita látogatott
Gödre a férjével, Kéri László politológussal,

kormányzati tanácsadóval, a Heti Hetes nép-
szerû megmondóemberével. A neves köz-
gazdász õszintén beszélt az igen súlyos ter-
heket felvonultató jelenrõl, de szavaiból ki-
világlott, hogy várhatóan két éven belül a kí-
vánt pályára áll a gazdaság, és fellélegezhe-
tünk. 

A rendkívül alapos és nem kevésbé izgal-
mas elõadásra még Budapestrõl is érkeztek
érdeklõdõk, és a gödiek a fõvárosiakkal kar-
öltve, egymás után tették fel kérdéseiket a
professzor asszonynak. Volt, aki azt szerette

volna tudni, hogy vajon miért kivételez az
ország vezetése a bankokkal, mások arra vol-
tak kíváncsiak, hogy miért nem kel az állam
a sorozatban tönkremenõ kisvállalkozók se-
gítségére. 

A GKKK vezetõi, saját bevallásuk szerint,
kissé félve készültek az eseményre, hiszen az
emberek általánosságban fáradtak és kedvet-
lenek, és kisebb gondjuk is nagyobb annál,
mint hogy hétvégén inflációról, kamatokról,
munkanélküliségrõl és gazdasági mutatókról
hallgassanak elõadást. Ám az egyesületiek
nagy örömére igyekezetük nem maradt ered-
ménytelen, mert az emberek szép ruhát ölt-
ve, maguk mögött hagyva a napsugaras
szombat délutánt beültek erre a kifejezetten
komoly programra a mûvelõdési házba. A
professzor asszony pedig reális értékelést
adott: nagyon nehéz a gazdasági helyzetünk,
de nem reménytelen. 

Az elõadás végeztével Kéri László félre-
vonult Göd város liberális képviselõjével,
Nógrádi Gergellyel, hogy megvitassák, mi-
lyen utak állnak a városunk elõtt a többmilli-
árdos hitel lefaragására, illetve hogy általá-
nosságban hogyan oldódhatnak meg a súlyo-
san eladósodott önkormányzatok problémái.
Mint Nógrádi képviselõ úrtól késõbb meg-
tudtuk: Kéri úr igen hasznos „brüsszeli” in-
formációkkal szolgált.

(SIMON)

Petschnig Mária Zita Gödön
– Nagysikerû elõadás gazdaságunk jövõjérõl

Dr. Petschnig Mária Zita és Kéri László

Kétmillió forinttal támogatja a Gödi Napsugár
Waldorf Alapítványt ebben az évben az önkor-
mányzat. Mint ismert, ez év õszén megnyitja ka-
puit Felsõgödön az új - a korábbinál több gyerek
befogadására alkalmas – Waldorf óvoda. Az alapít-
vány négy millió forint támogatást kért az önkor-
mányzattól, hogy a megvásárolt épületben az óvo-
da elkezdhesse mûködését. Atámogatási kérelmet
és a megállapodás tervezetét a képviselõ-testület
május végi ülésén terjesztette elõ dr. Bognár Lász-
ló alpolgármester. 

Amegállapodás-tervezetben - a támogatás mel-
lett -, az is szerepelt, hogy az óvoda vállalja a dél-
után öt óráig való nyitva tartást, és a havi térítési dí-
jat 16 ezerrõl 14 ezer forintra csökkenti. Erre rea-
gálva Sándor István úgy foglalt állást, hogy a saját
fenntartású intézményeknek nyújtott támogatás-
nak kell irányadónak lenni. Markó József polgár-
mester viszont úgy vélte, hogy a támogatás annak
megfelelõ legyen, amit az óvoda nyújt. Salamon
Tamás megerõsítette: a támogatás fejében elvárha-
tó, hogy délután négy óra helyett, ötig tartson nyit-
va az intézmény. 

Végül a polgármester is dr. Bognár László áthi-
daló javaslatát támogatta: az alapítvány kétmillió
forint támogatást kap az induláshoz, és csak a jövõ
évben köti meg a támogatási szerzõdést az önkor-
mányzat. Ez tartalmazza majd a gödi gyerekek
számára adandó, normatíván felüli támogatás ösz-
szegét. A képviselõk – egy tartózkodás mellett –
ezt el is fogadták.

BORGÓ JÁNOS

Segítség az õszi
óvodanyitáshoz
Kétmilliós támogatás a Waldorfnak

HÍREK - INFORMÁCIÓK



12OKTATÁS - NEVELÉS

A zene is lehet ajándék. E
gondolat vezérelte a gödi önkor-
mányzatot, a Gaude kórust és a
Németh László Általános Iskola
és alapfokú mûvészetoktatási in-
tézményt a május 31-én, immár

hetedik alkalommal meghirde-
tett pedagógus napi koncert
megrendezésével. A hangver-
senyre – amelyre a város aktív és
nyugdíjas pedagógusait invitál-
ták – a tanintézet dísztermében
került sor.

Ünnepi fanfárzenével kö-
szöntötték az iskola növendékei
a megjelent nagyszámú közön-
séget, akik között jelen volt
Markó József polgármester is.
Elsõként a Drums ütõegyüttes
mutatta be mûsorát, majd a
Huzella Tivadar Általános Iskola
felsõtagozatos kórusa adta elõ
Kodály Zoltán Háry János címû
daljátékéból a közismert ABCD
kórusszámot Nagy Gabriella ve-
zényletével.

A pedagógusok – óvónõk,
tanítók, tanárok – tiszteletre mél-
tó, áldozatos munkáját méltatva
mondott köszöntõt Salamon Ta-
más képviselõ, az önkormányzat
közmûvelõdési és oktatási bi-
zottságának elnöke. Szólt arról,

hogy napjainkban százasával
zárják be az iskolákat, leépítik a
tanárképzést, a pedagógus társa-
dalom az értelmiségi réteg leg-
mélyén található. Hangsúlyozta,
hogy mindennek ellenére a pe-

dagógusok elkötelezetten végzik
nevelõ, oktató munkájukat s

ezért hála és köszönet illeti õket,
József Attila Imádság megfá-

radtaknak címû verse hangzott el
Weigl Szonja, a szõdi Hunyadi
János általános iskola tanulójá-

nak elõadásában, majd Kurucz
Orsolya és Olajos György adták
elõ Paligoda oboára és zongorá-
ra írt zenedarabját. Õket követõ-
en a Németh László iskola kéz-
mûves és festészet szakos tanu-

lói játszották el Szutyejev A
gomba alatt címû mesejátékát. 

A hangverseny a házigazda
szerepét betöltõ Gaude kórus
mûsorával folytatódott Utassy

Ferenc karnagy vezényletével. A
vegyes kar májusban elõször
mérettette meg magát a Kórusok
Országos Tanácsa (KÓTA) mi-
nõsítésén s elsõ nekifutásra a
legmagasabb arany minõsítést
dicsérettel fokozatot kapták. Kö-
vetkezõ céljuk a kiemelt hang-
versenykórus cím elnyerése, tud-
tuk meg a karnagytól.

Lendületes keringõt mutatott
be a Németh László iskola tánc-
csoportja, majd ugyancsak az is-
kola gitáregyüttese zárta mûso-
rával a koncertet.

Kérdésünkre dr. Bognár Lász-
ló alpolgármester elmondta,
hogy a hangverseny rendezésé-
vel s a meghívott pedagógusok-
nak átnyújtott egy-egy szál ró-
zsával is az önkormányzat meg-
becsülését kívánták kifejezni… 

De az élet megy tovább. A
mûvészeti oktatás folytatására
pályázatot kellett benyújtani az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
riumhoz s most reménykedve
várják ennek pozitív elbírálását.   

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZÕ FELVÉTELEI

Pedagógusnapi ajándékkoncert

AHuzella Tivadar iskola gyermekkórusa Nagy Gabriella vezetésével

Az önkormányzati vezetõk elismerõ tapsa

Salamon Tamás, a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke a pedagógusok 
tiszteletre méltó helytállását köszönte meg az önkormányzat nevében

Lendületes keringõt mutatott be a Németh László iskola tánccsoportja Tüske András tanár úr gitár együttese jamaikai hangulatot varázsolt a Díszterembe
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Állás
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-

tatási Intézmény egy fõ matematika-informatika vagy fizika-
informatika szakos pedagógusállást hirdet augusztus 16-i be-
lépéssel.

Keres továbbá egy fõ karbantartót. Festõ-mázoló szakmun-
kások elõnyben. Az állás július 1-tõl betölthetõ. 

Az álláshirdetések után érdeklõdni lehet az alábbi telefon-
számokon: 27/532-115; 06/20- 223-5250 (Lukács Istvánné)

Közlemény
A Fidesz-MPSZ gödi szervezete
2007. június 4-én tisztújító köz-
gyûlést tartott. A szavazás ered-
ménye: elnök - Markó József, alel-
nökök - Lenkei György, Szabó
Csaba.

Ötödik alkalommal került megren-
dezésre a Piarista Juniális, a Piarista
Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
udvarán, június 10-én. A jótékonysági
rendezvény fõvédnöke Dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök és Markó Jó-
zsef polgármester volt. A családi ren-
dezvényen – konkrétan a délutáni ár-
verésen, illetve a tombolán – befolyt
összeget a szervezõk az iskola fejlesz-
tésére kívánják fordítani. 

Az egész napos rendezvényen min-
den korosztály, kicsik és „nagyok”
egyaránt megtalálhatták a nekik szóló

programot. A 9 órakor kezdõdõ, sza-
badtéri szentmise után népzenei,
klasszikus zenei, jazz és könnyûzenei
koncertek, valamint mese-és bábelõ-
adás várta a vendégeket. A Téka tánc-
ház, majd a híres mesemondó, Berecz
András népi, autentikus nyelven meg-
szólaltatott meséi megelevenítették a
magyar folklór csodálatos világát, kul-
túránk õsi gyökereit. A Maszk báb-
színház óriásbábos, históriás mesejá-
téka Mátyás király udvarába kalau-
zolt. A mesék világa után – az opera és
operett-rajongók örömére – egy sok-
színû összeállítás következett, mely-
ben elsõként Berkes János énekelt Ná-
polyi dalokat, majd Pászthy Júlia és
Hruby Edit olasz barokk dalokat, illet-
ve népdalokat adott elõ. Zongorán kí-
sért Karosi Bálint, orgonamûvész. A
neves mûvészek fellépése után a részt-
vevõk maguk is „dalra fakadhattak”,
ugyanis a Kodály év, s az együtt-em-
lékezés jegyében a szervezõk közös
éneklésre invitálták a vendégeket. A
karmester Szilvay Csaba zenepedagó-
gus volt. A koncertek és elõadások
mellett a gyerekek a kézmûves-foglal-
kozásokon megismerkedhettek régi
mesterségekkel, a kovácsolással, a kõ-

faragással és az intarziakészítéssel, de
kipróbálhatták az agyagozást és ko-
rongozást, valamint elsajátíthatták a
batikolás és szalvétatechnika alapjait.
Készíthettek népi játékokat, s Havas
Nelli iparmûvésszel különbözõ alap-
anyagú bábokat, míg a Búzaszem Is-
kola sátránál – többek közt – arcfes-
téssel várták a gyerekeket. A kirako-

dóvásáron a lakberendezési tárgyak és
fazekas munkák mellett szerepeltek az
iskola diákjainak – fából, vasból és
kõbõl készült – munkadarabjai. 14
órakor az utóbbiakból történt jótékony

célú árverés. Szintén a programokkal
párhuzamosan zajlottak a különbözõ
sportversenyek és vetélkedõk, többek
közt futballtorna, kenuzás, asztalite-
nisz, kosár-és strandröplabda. A sza-

badtéri rendezvény hangulatához hoz-
zájárult a szabad ég alatti fõzés, sütés.
A délután második felében elsõként a
gödi Gaude Kórus lépett színpadra,
majd Karosi Juli jazzt zongorázott és
énekelt. Nádasi Veronika tanítványai
musical-részleteket adtak elõ, aztán –
a Szakcsi triónak, illetve a Váczi Dani
triónak köszönhetõen – ismét a jazz
vette át a fõszerepet. Prücsök Miska
kedves és mulatságos történetét a Mi-
mikri Bábszínház jelenítette meg. Este
Török Ádám és a Mini koncertje, leg-
végül pedig Scarabeus buli zárta az

eseménydús napot, ahol kifogás csak
a koraesti esõvel szemben lehetett.  

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: BREZOVSZKY ISTVÁN

V. Piarista Juniális
„Belépés családostul!” 

Pászthy Júlia és Hruby Edit

Berkes János
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Az intézményvezetõk összeg-
zésébõl kiderül, hogy a nehézsé-
gek ellenére igen sikeres és ered-
ményes évet tudhatnak a hátuk
mögött. A gyerekek az idén is ki-
emelkedõ eredményekkel szere-
peltek a tanulmányi-és sportver-
senyeken; számos díjjal, kitünte-
téssel tértek haza az országos és

megyei versenyekrõl. Az egyes
vetélkedõk és megmérettetések
részletes eredményei az iskolák
megújult honlapján olvasható.
Noha a rengeteg kitüntetett ne-
vét – terjedelmi korlátok miatt –
sajnos nem áll módunkban kö-
zölni, ezúton gratulálunk minden
diáknak, aki ily módon öregbí-
tette iskolája és városa hírnevét.
E mellett a diákok az idén is
nagy számban szerepeltek a ha-
gyományos városi ünnepsége-
ken, fellépéseikkel színesítve a
megemlékezéseket. 

A gyerekek persze nem ma-
radnak elfoglaltság és tartalmas
kikapcsolódás nélkül az iskolai
szünidõben sem, ugyanis mind-
két iskola számtalan táborozási
lehetõséget kínál, míg az itthon
maradó, sportolni vágyó gyere-
keknek kinyitják az intézmény
udvarát. Az iskolák így az egész
nyári vakáció alatt – egy-egy pe-

dagógus felügyelete mellett – fo-
gadják a diákokat, illetve az arra
rászorulóknak korrepetálási le-
hetõséget biztosítanak. 

A Huzella Tivadar Általános
Iskolában a diákok száma évrõl-
évre emelkedik. 648 gyerek ta-
nult az idén az intézményben,
melybõl a végzõs, ballagó diá-
kok száma 59, szeptemberben
pedig mintegy 80 elsõs kezdi
meg tanulmányait az iskola falai
közt. A végzõs diákok 50%-a
gimnáziumban, 47%-a szakkö-
zépiskolában és 3%-a szakisko-
lában folytatja tanulmányait. A
továbbtanulási arány tekinteté-
ben az elmúlt évhez képest jelen-
tõs fejlõdés tapasztalható. (2006-
ban ez az arány 47-29-24%) A
kompetenciamérést, mely az or-
szágos átlaghoz, illetve a megye-
székhelyekhez képest képet ad
az adott intézmény tanulóinak
(6. és 8. osztály: szövegértés,
matematika) tudásszintjérõl,
2000. óta végzik hazánk vala-
mennyi általános iskolájában. A
2006/2007-es tanévben a kom-
petenciamérés eredményei a kö-

vetkezõk: szövegértés 8. évfo-
lyam: városok átlaga: 494, a
Huzella Tivadar Általános Iskola
átlaga: 546; szövegértés 6. évfo-

lyam: városok átlaga: 512; a sa-
ját eredmény: 565; matematika
8. évfolyam: városok átlaga:
490; a Huzella Tivadar Általános
Iskola átlaga: 526. (a matemati-
ka eredményei még nem érkez-
tek meg.)

A Huzella Tivadar Általános
Iskola kiemelten nagy hangsúlyt
fektet az egyéni foglalkozásokra,
a gyengébben teljesítõ, tanulási
nehézségekkel küszködõ gyere-
kek felzárkóztatására. A hagyo-
mányos – 5-6 fõ részvételével
zajló – korrepetálások mellett
ezért az iskola minden arra rá-
szoruló diáknak biztosítja a heti
egy órás, egyéni fölzárkóztató
foglalkozást. Ily módon az isko-
la minden pedagógusához az
adott tanévben legalább egy ta-

nuló járt rendszeresen. A tanárok
– a Közoktatási Törvény módo-
sítása óta – a korrepetálások
90%-át ingyen végzik. A tehet-

séggondozást az intézmény min-
denekelõtt az iskolai tanórák ke-
retén belül igyekszik megvalósí-
tani. A gyerekeknek lehetõségük
van emelt szintû angol, matema-

tika és testnevelés - oktatás for-
májában, speciális irányban bõ-
víteni tudásukat, míg a két-tan-
nyelvû osztály a hetedik évfo-
lyamhoz érkezett.    

Horváth Ferenc elmondása
szerint a szûkös költségvetési
keretek az idei tanévben nem tet-
tek lehetõvé nagyobb beruházá-
sokat és fejlesztéseket, csupán a
legsürgetõbb problémákat sike-
rült megoldani. Három tanterem
linóleumozására került sor év
közben, a nyár folyamán pedig
szeretnék az irodák régi, erõsen
megrongálódott PVC padlójának
cseréjét is megoldani. E mellett
– nagyobb beruházásként – az
állandó beázások miatt, feltétle-
nül szükségessé vált a tetõszige-

Évértékelõ Lukács Istvánné és 
Már csak néhány nap és – a gyerekek legnagyobb örömére – is-
mét bezárulnak az iskolakapuk, s megkezdõdik a nyári szünet. A
2006/2007-es tanév utolsó „kicsengetése” elõtt a város két általá-
nos iskolájának, a Németh László Általános Iskola és Alapfokú



telés, melyet szintén a szeptem-
beri iskolakezdésig meg kell ol-
dani. 

Az igazgató úr szeretné ez-
úton kifejezni a köszönetét kol-
légáinak, akik sokszor szabad-
idejüket feláldozva, teljes oda-
adással végzik egész évben a

munkájukat, illetve a szülõknek,
akik az idén is jelentõs segítsé-
get, támogatást adtak a közös öt-
letek megvalósításához.  

A Németh László Általános
Iskolában a 2006/2007-es tanév-
ben 771 diák tanult. 104 tanuló
ballagott el, az új tanévben pedig
93 elsõs kisdiák kezdi meg az is-
kolában a tanulmányait. A vég-
zõs diákok 32%-a gimnázium-
ban, 52%-a szakközépiskolában
és 16%-a szakiskolában folytatja
tanulmányait. Jelentõs ered-
mény, hogy évrõl-évre növek-
szik azoknak a gyerekeknek a
száma, akik középfokú mûvé-
szetoktatási intézményben tanul-
nak tovább. A diákoknak az elsõ-
ként megjelölt helyre 70%-át, a

másodikra 18%-át, míg a harma-
dik helyre 12%-át vették fel. 

A kompetenciamérésben elért

eredmények:
Szövegértés 8. évfolyam: 518;

matematika 8. évfolyam: 512. (a
hatodik évfolyamos eredmények
még nem érkeztek meg) 

Az iskola legrangosabb díja a
Németh László-érem, melyet az
író lányai alapítottak 2005-ben.
Az érmet a mindenkori ballagó
évfolyam egy diákja kapja,
pénzjutalom és oklevél kíséreté-
ben. A kitüntetést – a tanárok és
a 8. évfolyamos tanulók titkos
szavazása alapján – annak a di-
áknak ítélik oda, aki mind tanul-
mányi, mind erkölcsi téren, isko-
lai és iskolán kívüli tevékenysé-
gével megtestesíti az iskola szel-
lemiségét, s ezáltal példaként ál-
lítható diáktársai elé. Az érmet
az idén Oláh Gábornak ítélték

oda. Az érem mellett kiosztásra
került a Németh László díj I. és
II. fokozata. Az elõbbit, melyet
az 1-8. évfolyamig végig kitûnõ
diáknak ítélik oda, az idén hét ta-
nuló kapta meg, az utóbbit, mel-
lyel az 5-8. évfolyamig kitûnõ
tanulók munkáját ismeri el az is-
kola, ezúttal két diák vehette át. 

Az igazgatónõ a rengeteg érté-
kes program közül a hétvégi ki-
rándulásokat, múzeumlátogatá-
sokat és az erdei iskolát emelte
ki, míg az iskola idei legnagyobb
rendezvénye a zenei és képzõ-
mûvészeti programokat, vetélke-
dõket átfogó Kodály-hónap volt.
A magas színvonalú, képzett
mûvésztanárok vezetésével fo-
lyó, rendkívül sokrétû tevékeny-
séget kínáló mûvészetoktatásban
egyre több diák vesz részt az is-
kola tanulói közül is. 

A szûkös költségvetés a Né-
meth László Iskola számára sem
tett lehetõvé nagyobb fejleszté-
seket és felújításokat, noha –
Lukács Istvánné igazgatónõ el-
mondása szerint – az intézmény
egyes részlegeiben feltétlen

szükségessé váltak a karbantar-
tási munkálatok. Egy tanterem
padlócseréjére volt mód, de a
nyár folyamán valószínûleg két
terem linóleumozását tudják
még megvalósítani. Itt is szüksé-
gessé vált a régi és az új épület-
rész tetõszigetelésének megoldá-
sa, a szüntelen beázások miatt.

Erre a kivitelezõ cégtõl még áp-
rilisban ígéretet kaptak, - az
igazgatónõ elmondása szerint –
remélhetõ, hogy a munkálatok
elvégzésére a nyáron valóban
sor kerül. Szintén a sürgõs fel-
adatok közé tartozik a régi tante-
rem elkorhadt ablakkereteinek
cseréje, az ablakok nyithatóvá-
zárhatóvá tétele. E mellett elõre-
láthatólag két tanterem, illetve (a
tíz évvel ezelõtt festett) tanári
szoba kifestését tudják kigazdál-
kodni.

Lukács Istvánné igazgatónõ
szintén ez úton szeretne köszö-
netet mondani kollégáinak, akik
szabadidejüket feláldozva vállal-
ják a különbözõ délutáni és hét-
végi elfoglaltságokat, valamint a
szülõknek, egész éves együttmû-
ködésükért.

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: KATONA M. ISTVÁN,
KESZIPRESS
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Horváth Ferenc iskolaigazgatóval 
Mûvészetoktatási Intézménynek és a Huzella Tivadar Általános
Iskolának az igazgatóját: Lukács Istvánnét illetve Horváth Fe-
rencet kérdeztük az elmúlt tanév eredményeirõl és tapasztalata-
iról. 
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Az aranyat érõ májusi esõ sem
riasztotta el azt a több száz lelkes
gödi polgárt, aki  a Madarak és
Fák Napja városi rendezvényére

készülõdött. A szombat reggeli
zápor okozta riadalomnál jóval
erõsebbnek bizonyult a termé-
szet, a madarak és a fák szerete-
te, a közösségi programok von-
zereje. 

A hirtelen jött fekete felhõ
gyorsan tova szállt, s már ragyo-
gó napfény köszöntötte az egész
napos városi rendezvény meg-
nyitójára, a József Attila Mûve-
lõdési Házba igyekvõket, ahol a
természet szépségérõl, az ember

és az élõvilág kapcsolatáról, a
hasznos madarak és fák jelentõ-
ségérõl szólt megnyitó beszédé-
ben Orbán Zoltán, a Magyar
Madártani- és Természetvédelmi
Egyesület igazgató-helyettese. A
megnyitó programjából idén
sem maradhatott ki a Dunakeszi
Kötélugró Klub látványos bemu-
tatója, mely ezúttal is nagy sikert
aratott a közönség körében, akik
között ott volt Markó József pol-
gármester is. 

A megnyitó után a játékos ve-
télkedõk, bemutatók vették át a
fõszerepet. Az alsógödi futball-
pályát körülölelõ kiserdõ köze-
pén lévõ szabadtéri színpadon
egymást váltották a programok.

A könyvtárosok és a mûvelõdési
ház munkatársai -, mint mindig,
most is – kitettek magukért. A
színes, látványos programokon
remekül szórakoztak a gyerekek,
az egymással versengõ iskolák
csapatai. No és a felnõttek is…

A zöldlombkoronájú erdõ szé-
lén, gyönyörû természeti kör-
nyezetben  ismerkedhettek a
Madárbarát város programmal
az érdeklõdõk. Bencsik Attila a
madárodú készítés gyakorlati fo-
gásait mutatta be a szüleikkel ér-
kezõ gyermekeknek. Az ügyes
kezû „kismesterek” ajándékba

kapott odúval távozhattak, ha si-
került szakszerûen befejezniük a
félkész házikót…

A színes papírrajzok sokasága
a gyerekek természet ismereté-
rõl, a növény- és madárvilág sze-
retetérõl festett szívmelengetõ
képet… 

A sátrakban gomba különle-
gességekkel, ízletes finomságok-
kal, immunrendszerünket erõsítõ
bánki vegyes mézzel kínálták a
vendégeket. A hagyományos ét-
kek kedvelõit a kertbarátok kert-
helyiségében Bélteki Béláné íz-
letes gulyásával kínálta a ren-
dezvény fõszervezõje, Nagy Gá-
bor, aki segítõ társaival idén is
feledhetetlen szép nappal aján-

dékozta meg a Kiserdõbe kiláto-
gató gödiek sokaságát. 

Méltán szóltak Markó József
elismerõ szavai a Madarak és
Fák Napja valamennyi közremû-
ködõjének és támogatójának. A
polgármester külön köszönetet
mondott Nagy Gábornak, a Gödi
Kertbarát Klubnak, Csányi Jó-
zsef önkormányzati képviselõ-
nek, Guszti Zöldségesnek, a MI-
LÁ Húsboltnak a nagy sikerû vá-
rosi rendezvényhez nyújtott ön-
zetlen támogatásért.  

Markó József polgármester az
egész napos rendezvény jelentõ-

ségét, a Madarak és Fák Napja
magyarországi megünneplésé-
nek törvénybe iktatását hatható-
san támogató, a kiváló termé-
szettudóstól, Herman Ottótól
kölcsönzött idézettel méltatta:

„A természetben a maga helyén
minden egyenértékû, egyenjogú,
legyen az akár a legparányibb
légy dongása, vagy a Vezúv kitö-
rése. E hatalom birtokában
nincs sem megvetni – sem leta-
posnivaló, s ez nagyon is érde-
künk.”

V. I.
FOTO: KESZIPRESS

Madarak és Fák Napja

Az idén május 12-re, egy borús-
felhõs  reggellel induló szombatra
esett e hagyományos városi ün-
nepség.

A könyvtár gyermekrajz-pályá-
zatára beérkezett szebbnél szebb
mûveket Vertel Andrea kerami-
kusmûvész  és Szalma Edit grafi-
kus-illusztrátor  zsûrizte hosszú
órákon keresztül. A kiserdei sza-
badtéri tárlaton mindenki meg is
tekinthette a képeket. A gyerekek
díjazásához az alábbi cégek és ma-
gánemberek járultak hozzá:

CLH Hûtés- és Klímatechnikai
Kft., Bp.; Göd Város Önkormány-
zata; Tessloff és Babilon Kiadó,
Polo Éva, Bp.; Sweet Point Édes-
ipari Zrt, Dunakeszi; Göd Városi
Könyvtár; Murvai Zoltán, Szt. Hu-
bertus Étterem, Göd; Farkas Vince,
Vác; Vass Lászlóné, Marika; Józsi
Fagyizó, Göd; Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület,
Bp.; Prohászka Imre, Göd; Né-
meth Nelli, Betûbolt, Göd; Botos
Géza, Díszhal-kisállat bolt, Göd;
Watzke Gábor, Gödi Tenisziskola.

A kiserdõben felállított sátrak
alatt jónéhány önzetlen segítõnk
tette érdekesebbé, tartalmasabbá
ezt a napot: Kónya Károly gom-
bás ételekkel;  Magyar Endre mé-
hészeti bemutatóval; Csikai
Miklósné mézkóstolóval;
Pálfalvi György és felesége, Esz-
ter a liofilizált gombákkal, gom-
bás kiállítással és egész napos
gombás elõadásukkal;  a Piarista
Szakiskolások Wagner László és
Tóth Sándor tanár urak vezetésé-
vel bemutatták a tanulók igényes

alkotásait; Bencsik Attila, Debre-
ceni Péter és Varga Attila a ma-
dárbarát város képviselõihez illõ-
en madáretetõket barkácsoltak  a
gyerekekkel.

Nagy Gábor bácsi (e nap föl-
élesztõje és gödi meghonosítója)
paravánokat és sátrakat állított fel ,
valamint ellátta faanyaggal  erdei
Bütyköldénket, ahol szárazvirág
díszek és papírmadarak  készültek.

Mindnyájuk segítségét köszön-
jük !              

A KÖNYVTÁROSOK

Köszönetnyilvánítás a Madarak és Fák Napja alkalmából
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1. Mátrafüred – Sástó (diákönkormányzat
tábor) (kb. 40 fõ)
Június 25. – július 1.
Résztvevõ tanárok: Bódi Mária, Bõléné Tóth Ágnes,(a 3. kisérõt még
nem tudjuk)

2. Szántód (tánctábor 36 fõ) Július 5. – 12.
Résztvevõ tanárok: Bereginé Antal Csilla, Dankó László, Boldog
Mónika

3. Kétbodony (tánctábor) (kb. 30 fõ) Június 25. – július 5.
Résztvevõ tanár: Hertel Szilvia

4. Tiszaföldvár (zenei tábor) 20 fõ. Június 25. – 30.
Résztvevõ tanárok: Stefánné Kelemen Judit, Stefán Tivadar, Vízler
Annamária, Greffné Kállai Tünde

5. Balatonakali (angol nyelvi tábor 18 fõ). Július 18. – 23.
Résztvevõ tanárok: Seefried Henrietta, Némethné Máté Gabriella

6. Június 20-ig napközi, ha a szülõk kérik. (min. 10 fõ esetén)

A nyári szünet idejére iskolánk udvarán a következõ idõpontok-
ban tartunk nyári ügyeletet a tanulók számára:

Június 18-tól 29-ig 8-tól 14 óráig. J
úlius 2-tól augusztus 17-ig 8-tól 16 óráig. 
Augusztus 21-tõl 31-ig 8-tól 14 óráig.

LUKÁCS ISTVÁNNÉ IGAZGATÓ

Nyári táborok! Szülõk figyelmébe!
Vakációban is nyitottak az iskolák!

Nyári angoltábor
(leendõ elsõsöknek, elsõ, máso-
dik évfolyamosoknak)
2007. június 18-22.
Helyszín: Duna Üdülõ, Göd
Jelentkezési lap letölthetõ:
www.huzella.uw.hu
Jelentkezés: 
Kim Judit: 06-30-298-7499

Nyári angoltábor
(kicsiknek, nagyoknak egyaránt)
2007. június 18-22.
Helyszín: Nemeskéri Kúria, Göd
Jelentkezés: Benczéné Gyalókai
Erzsébet 06-70-270-4664
Bálint Krisztina 06-70-708-8761

Kiserdei kerékpáros tábor
2007. június 25-29.
2007. július 02-06.
Helyszín: Göd
Jelentkezés: 
Halmai Gábor 06-30-977-9687
Tar Bertalan 06-20-435-2312

Szabadidõs tábor
2007. július 9-14.
Helyszín: Agárd
Jelentkezés: 
Halmai Gábor 06-30-977-9687
Kerékpáros tábor
2007. július 16-21.
Helyszín: Balassagyarmat 

( napi 50-70 km kerékpározás )
Jelentkezés: 
Tar Bertalan 06-20-435-2312
Bilkó Magdolna

Falusi lovastábor
2007. július 02-augusztus 17-ig
heti turnusban
Helyszín: Tece 
(Szõd külterülete)
Jelentkezés: 
Bíróné Balla Krisztina 
06-30-958-0154
Lengyel Zsuzsanna 
06-20-981-2988
Angol nyelvi tábor

2007. június 24-30.
Helyszín: Szarvas
3-8. osztályosok részére
Jelentkezés: 
Kim Judit 30-600-4359

A nyári szünidõben a Huzella
Tivadar általános Iskola sport-
pályája nyitva lesz. Nem tá-
bort, hanem szabadon látogat-
ható, de pedagógus által fel-
ügyelt sportolási lehetõséget
biztosítunk tanulóink számára
a következõ idõpontokban:

június 18 – 29-éig  8-14 óráig,
július 2 – augusztus 17-ig 

8-16 óráig, augusztus 21-31-ig
8-14 óráig.

HORVÁTH FERENC IGAZGATÓ

Huzella Tivadar Általános Iskola
 2131 Göd, Petõfi Sándor u. 48.
/Fax: 27-532 – 260

e-mail: huzella_igazgato@freemail.sulinet.hu

Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23.

/Fax: (27) 532-115

A szülõk megkeresésére Markó József polgármester úr támogatásával lehetõség nyílt arra, hogy az iskolák sportfelszereléseket (foci,
kosár- és röplabda, kézilabda, asztalitenisz, ugrálókötél, stb.) biztosítsanak a nyári szünetben a tanulók részére. Az ügyeletet ellátó
pedagógusok a sportfoglalkozások biztosítása mellett igény szerint korrepetálják is a tanulókat. Az ügyelet ellátását biztosító
360.000,-Ft-ot Markó József ajánlotta fel polgármesteri keretébõl. 

A program célcsoportja: 5-18
éves fogyatékos és ép gyermekek,
fiatalok. Nagyon fontos feladatnak
tekinti szolgálatunk azt, hogy a he-
lyi szociális intézményrendszer in-
tegráló „csatorna” legyen, így ké-
zenfekvõ volt, hogy a programot
fogyatékos és ép gyermekek szá-
mára is elérhetõvé tesszük.

A program június 26. és augusz-
tus 2. közötti 6 hétben (heti két al-
kalommal) kínál lehetõséget mind-
azoknak, akik érdeklõdést mutat-
nak a kreatív foglalkozások, kéz-
mûves munkák iránt. Az esemény-
sorozat keretében meghirdetett fog-
lalkozások lehetõséget biztosítanak
a résztvevõknek a vizuális önkife-
jezésre. A program keretében több
korosztály számára kínálunk tartal-
mas szabadidõ eltöltést, képesség-
fejlesztést.

A korábbi évekhez képest jóval

több gyermek, illetve fiatal számá-
ra kívánjuk elérhetõvé tenni a prog-
ramokat. Emiatt egy olyan hely-
színt választottunk, ahol - az eddigi
10-15 fõ helyett - akár 40-50 fõ is
részt vehet az alkotó tevékenység-
ben. 

Az alkotónapok tervezett prog-
ramja alkalmakra lebontva:

1. alkalom: Gyöngyfûzés
2. alkalom: népi játékok készíté-

se, népi játékok betanítása1

3. alkalom: Decoupage (szalvéta
technika), kreatív zenei gyakorlat

4. alkalom: kosárfonás
5. alkalom: indiánfonat készíté-

se, drámapedagógiai játékok
6. alkalom: bábkészítés, agyago-

zás, népi játékok készítése, népi já-
tékok betanítása

7. alkalom: kirándulás (gyalog-
túra) a Duna mellett, környezetvé-
delemmel kapcsolatos elõadások

8. alkalom: drámapedagógiai já-
tékok (emberjogi nevelés)

9. alkalom: gyöngyfûzés, indián-
fonat készítése, kreatív zenei gya-
korlat

10. alkalom: kosárfonás, népi já-
tékok készítése, népi játékok beta-
nítása

11.-12. alakalom: a legnépsze-
rûbb programelemek megismétlé-
se

A kézmûves foglalkozásokat
külsõ szakemberek bevonásával
rendezzük meg, a színvonalas alko-
tófolyamat biztosításának érdeké-
ben. Agyermekek felügyeletét egy-
részt a Gyermekjóléti és Családse-

gítõ Szolgálat munkatársainak,
másrészt önkéntes segítõk (idõsek,
nyugdíjas pedagógusok, óvónõk)
bevonásával oldjuk meg.

Amennyiben a résztvevõ gyer-
mekek, fiatalok az adott napi prog-
ramban nem szeretnének részt ven-
ni, számukra sportolási lehetõséget,
kirándulásokat (gyalogtúrákat) biz-
tosítunk.

Alapvetõ céljainkat összefoglal-
va, egy nyitott, a gyermekek szük-
ségleteihez igazodó eseménysoro-
zatot kívánunk lebonyolítani.
Amennyiben terveink szerint ala-
kul a résztvevõk jelentkezése, meg
tudjuk teremteni a fogyatékos és
ép gyermekek, fiatalok számára
azt a teret, ahol közösen alkothat-
nak, megismerhetik egymást, ezzel
is hozzájárulva egy jövõbeli „befo-
gadóbb” társadalom kialakításá-
hoz.

Alapszolgáltatási Központ Nyári tábor

1 Az alábbiak közül lehet választani: kötélverés, krumplipuska, nemezelés, szárduda, rongybohóc, zúgattyú faragás, papírmerítés, papírvirág, nádcsónak készítése, spatula búgattyú, ördöglakat drótból, rongybaba Népi játékok: Méta, csülközés, húzdmeg-ereszd-
meg, stb.
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A Játszoda az igazán komoly játékosok találko-
zóhelye - a gyerekeké. A játéktevékenység szinte
korlátlan ideig képes a gyermekek figyelmét leköt-
ni. Ilyenkor jöhet bármi, szinte kizökkenteni sem le-
het õket a játékból. Ezek az önfeledt idõszakok na-
gyon fontosak a gyermekek fejlõdésében, személyi-
ségük, önállóságuk kialakulásában. Megtanulják
használni testi és lelki adottságaikat, fejlõdik krea-
tív feladatmegoldó képességük, fantáziájuk.  Ám
nem mindegy, mivel és hogyan tölti a gyermek azo-
kat a fogékony pillanatokat, amelyekre a felnõttek
csak legyintenek: „Ez csak játék… csak játszik a
gyerek!” 

A jó játékhoz szükség van „elhivatott játékosra”,
játékvezetõre, s egy megfelelõen kialakított helyre,
ahol kibontakozhatnak a gyermekek. A Játszoda ezt
a lehetõséget teremti meg a 0-12 éves gyermekek
számára. Programjainkat fõleg a népi kézmûves ha-
gyományokra és sok-sok aktív testmozgásra ösz-
tönzõ foglalkozásra építjük.

Gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ szakértõink
a mozgásterápiás és fejlesztõpedagógiai módszere-
ket alkalmazva tervezik meg a foglalkozást. Ezeken
minden gyermek játszva tehet szert olyan készsé-
gekre, fejlesztheti képességeit, melyekre a hagyo-
mányos oktatási keretek között nem jut elegendõ
idõ és figyelem, nincs hozzá elegendõ tér és eszköz.

A játékos tevékenység keretein belül a tanulási,
beilleszkedési problémákkal küzdõ, kisebb mérték-
ben sérült gyermekeknek a fejlesztését egyénre sza-
bottan tudjuk megoldani. Gyakorlataink segítenek a
diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, megkésett be-
szédfejlõdésû, mozgáskoordinációs problémákkal,
hiperaktivitással, figyelemzavarral küszködõ gyer-
mekeket is sikerélményekhez juttatni, ezeket a
problémákat feloldani. Foglalkozásaink kiscsopor-
tos és egyéni keretek közt zajlanak. Gondot fordí-
tunk az egyéniség megismerésére, a társakkal szem-
beni toleranciára, a korosztálynak megfelelõ visel-
kedéskultúrára, alapfokú társadalmi és gazdasági is-
meretek elsajátítására.  A gyermekek észrevétlenül
is – a játék segítségével – fejlesztik saját magukat.

A 4-13 éves korú, tanulási problémákkal küszkö-
dõ gyermekeknek intenzív alapozó mozgásterápiát,
íráskép és -tempó javítást tartunk.

A hozzánk járó gyermekeknek elvégezzük a be-
szédészlelés és beszédértés (Gósy Mária által kidol-
gozott teszttel és készülékkel), valamint (Alapozó
Mozgásterápia alapján) mozgás-vizsgálatát. A fel-

méréseknek megfelelõen összeállított mozgásterá-
piás feladatokkal együtt komplex módon fejlesztjük
az anyanyelvi képességeiket. 

Feladatsorokkal, rendszeres konzultációkkal se-
gítjük a szülõk és a gyermekek otthoni munkáját.
Lehetõséget biztosítunk a szülõknek is az állandó
tapasztalatszerzésre, konzultációkra, javaslatokat
adunk az iskolai/óvodai tanulási problémák otthoni
megoldási módjaira. A nyílt foglalkozásokon a
gyermekeket nevelõk megismerkedhetnek azokkal
az egyszerû játékokkal, eszközökkel, gyakorlati fel-
adatok megoldásával, melyek az otthoni eszköztá-
rakban is könnyen alkalmazhatóak. Gyakorlati ta-
pasztalataink azt mutatják, hogy az ilyen irányú
foglalkozásokra nagy igény van a szülõk és a társa-
dalom részérõl egyaránt.

Egyesületünk célja a sajátos nevelési igényû
gyermekek kiegyensúlyozott fejlõdésének és a
gyermekek társadalmi esélyegyenlõségének elõse-
gítése.

Ennek megfelelõen végezzük a született cerebral
paresis-es sérültek (központi idegrendszeri sérültek)
fejlesztését, oktatásuk segítését, korrepetálásukat, a
többségi intézményekbe való integrálásuk segítését
a korai életkortól egészen a fiatal felnõtt korukig. 

A korai fejlesztés minél szélesebb körû megvaló-
sítása egyik legfontosabb célunk. Ennek a legjobb,
leghatásosabb megvalósítását a „mamás” csoportok
keretein belül látjuk. A foglalkozásokon az egészen
pici (pár hónapos) gyermekeikkel együtt érkezõ
szülõket és családtagokat is bevonjuk a tevékenysé-

gekbe.  Tapasztalatokat szereznek fejlesztõ mun-
kánkról, ötleteket kapnak arra, hogy milyen eszkö-
zökkel és hogyan foglalkozzanak otthon is a gyer-
mekekkel. Szükség esetén az érintett korosztály
szûrését is elvégezzük. 

Feladatunknak tekintjük s így vállaljuk a szerzett

idegrendszeri sérültek (baleseti fejsérültek, gerinc-
sérültek, agyi történésben szenvedõk) rehabilitálá-
sát, az életminõségüknek a lehetõség szerinti javítá-
sát. Konduktív pedagógiai munkánk az egészen fi-
atal (pár hónapos) gyermekektõl az idõs embere-
kig minden érintettre kiterjed. Ezt a munkát szak-
képzett konduktor-tanító végzi, aki korosztálytól
függetlenül várja a rászorulók jelentkezését.

Munkánk közben vállaljuk a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek szüleivel, családtagjaikkal együtt-
mûködve szülõi csoportok szervezését, foglalkozá-
sok megtartását, tapasztalt szakemberek meghívá-
sát. Ezeken az alkalmakon, esetelemzéseken kötet-
len, illetve irányított formában a családokat érintõ
problémákat beszéljük meg, így is segítve a gyer-
mekeikkel/sérültekkel kapcsolatos gondok megol-
dását. 

A Petõ András által kidolgozott konduktív peda-
gógia megismertetésének érdekében az érintett terü-
leteken dolgozó egészségügyi és pedagógiai szak-
embereknek (orvosok, védõnõk, gyógypedagógus-
ok, integráló pedagógusok…) filmvetítéssel egybe-
kötött elõadást tartunk.

A Játszoda három éve mûködik Gödön. Munka-
társai szakképzett pedagógusok, konduktorok. Saj-
nos, állami támogatást nem kapunk feladataink
megoldásához.  Sok gyermek szülõje szívesen
igénybe venné foglalkozásainkat, de jelenlegi anya-
gi helyzetükben erre nem jut pénz, pedig a legfon-
tosabbról, a jövõ nemzedék fejlõdésérõl, felnõtté
válásának alapjairól, a kezdetek biztosításáról van
szó. 

Egész évben folyamatosan, (reggeltõl késõ dél-
utánig, a hét minden napján) várjuk a gyermeke-
ket/felnõtteket, így az oktatási szünetekben és hét-
végeken is.  Munkánk helyszíne: Göd, Jósika utca
12-14. A termünk akadálymentesített, könnyen
megközelíthetõ. 

Szükség (megfelelõ hely és jelentkezõ) esetén
foglalkozásainkat nem csak Gödön, hanem vonzás-
körzetében is megtartjuk.

Lapzárta utáni örömhír, hogy legkésõbb õsztõl – a
szõdligeti Kék Duna Otthonnak hála – a különbözõ
vízi terápiákra is lehetõség nyílik rajtunk keresztül,
egészen a baba-mama tornától a nagyobb gyerekek
vízben történõ mozgás-fejlesztésére is. Erre az otthon
saját, fedett uszodájában kerül majd sor. 

DR. OROSZNÉ SZARVAS MÁRTA

SZAKMAI VEZETÕ

Bemutatkozik és munkája széleskörû kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez várja a
támogatók segítségét:
Játszoda Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület
Felsõgöd, 2132 Révay testvérek u. 7. 
30-456-61-35    30-977-88-64, 

Mi is az a Játszoda?

Ügyesedünk: mozgáskoordinációs „feladat”

Foglalkozás játékos figyelemmel

Orosz Márton ügyvezetõ, 
Szarvas Márta és Belina Katalin konduktor
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Göd gyönyörû természeti kör-
nyezetében, a Duna-parti Feneket-
len tó melletti tisztáson várta a vá-
rosban élõ gyerekeket a Gyermek-
napon az önkormányzat Göd Köz-
biztonságért és Fejlesztéséért Ki-
emelkedõen Közhasznú Közala-
pítványa. 

Vasárnap délelõtt tíz órától késõ
estéig egymást váltották a fellépõ
mûvészek a szabadtéri színpadon.
Kicsit és nagyok egyaránt kedvük-
re válogathattak a színes progra-
mok sokaságából. 

Richie bohóc fergeteges alakítá-
saival vette kezdetét az egész na-
pos vidámság. Õt követte a sorban
az interaktív bábjáték, a jó ritmus-
érzékûek két tehetséges tánccso-
port - Dézsy Yvett és Pelczéder
Zsuzsa nevével fémjelzett együt-
tes - tagjaival táncolhattak együtt.
Kellemes élményt jelentett Harkai
Anett gyerektánc bemutatója, de

pirosra tapsolták tenyerüket a Bó-
bita együttes elõadása után a gye-
rekek, akiket ezúttal is elkápráztat-
tak Süsü kalandjai. Egész nap for-
gott a körhinta, szakavatott segí-
tõk jóvoltából sok-sok gyerek

megtanulhatta a gyöngyfûzés és
bábkészítés, a kézmûvesség „mes-
terfogásait”.  Látványos progra-
mok-ragyogó gyermekarcok!

A színes kulturális programok
„fogyasztói” mellett az ízletes ét-

kek kedvelõi is kedvükre válogat-
hattak az egymás mellett sorakozó
kifõzdék kínálataiból…

A városi gyermeknapot rendezõ
közalapítvány kuratóriumának el-
nöke, Balázsovits Mónika és a ku-
ratórium két segítõ tagja, Bucsku
László és Põcze Norbert tartalmas,

színes programokkal köszöntötték
a város fiataljait a Gyermeknapon.
A nagy sikerrel zárult egész napos
gyermeknapi forgatagban ott volt
Markó József polgármester és Sze-
gedi Sándor alpolgármester is,
akik az önkormányzat képvisele-
tében személyesen köszöntötték a
résztvevõk sokaságát. 

A szervezõk gondoltok a szü-
lõkre is, akik a100 Folk Celsius
együttes közismert nótáival ala-
pozták meg az éjfélig tartó
Scarabeus bulit.

V. I.
FOTO: KESZIPRESS

Ragyogó gyermekarcok

Sokáig emlékezetes gyermek-
napi ajándékkal kedveskedett
gödi gyerekek és szüleik népes
csoportjának a VárosVédõk
Egyesülete vezetõsége. A május
26-án útra kelt két autóbusz vi-
dám utasaival meg sem állt a
MÁV Nosztalgia Kft. által üze-
meltetett Vasúttörténeti Park be-
járatáig. A VárosVédõk Egyesü-
lete és a MÁV között az elmúlt
években rendkívül jó kapcsolat
alakult ki. A gödiek városszépítõ
munkájuk során – többek között
- újjávarázsolták a település há-
rom vasútállomásának jó néhány
padját. Az összetört, agyonfir-
kált padokat újakra cserélték,
melyekbe irodalmi idézetek
véstek… A padok híre eljutott a
Nosztalgia Kft. illetékeseihez is
és megkeresték az egyesületet,
hogy készítsenek hasonlókat a
Vasúttörténeti Parkba is. A pa-
dok most készülnek, s az volt az
egyesület vezetõségének kérése,
hogy „ellenszolgáltatásként” te-
gyék lehetõvé a gyermeknapi lá-
togatást, amit örömmel teljesített
a vasutas társaság. 

Kovács Rita, Tompai Ferenc

és Horváth Ferenc az ingyen
busszal, az üdítõkkel s a gyere-
kek körében elvégzett szervezõ-
munkával járult hozzá a sikeres
kiránduláshoz

Kovács Sándor, a park munka-
társának vezetésével izgalmas és
élménydús „kalandtúrán” részt a
régi mozdonyok, vagonok, sínau-
tók s egyéb érdekességek között,

melyek mind-mind a magyar vas-
út több mint kétszáz éves történe-
tét jelenítik meg a látogatók elõtt.

A parkban a gyerekekre sok
meglepetés várt, utazhattak a
kisvasúton, már-már matuzsá-
lem korú mozdonyok karéjában
egyszerre szállhattak fel a moz-
donyforgatóra, útra kelhettek a
lóvasúton… 

Számos egyéb vonatos él-
mény várta még a gyerekeket.
Felmászhattak a híres 424-es
mozdony vezetõfülkéjébe, s alig
tudtak elszakadni a terepasztalon
zakatoló mini-vonatok látványá-
tól. Az egyébként meglehetõsen
forró kánikula sem szegte kedvü-
ket s mikor végül haza kellett in-
dulni, sokan mondták lelkesen
szüleiknek: ide máskor is el kell
jönni. Az egyesület vezetõi pedig
– Dr. Horváth Viktor Gergõ és az
elnökhelyettesek, Rábai Zita és
Mikesy György – jólesõ érzéssel
könyvelhették el eddigi eredmé-
nyes tevékenységük sorába ezt
az újabb sikeres eseményt.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZÕ FELVÉTELEI

Gyermeknapi ajándék
Kisvasút, lóvasút, kézihajtány
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A Gödi 13-ak elnevezésû, hi-
vatásos képzõ-és fotómûvésze-
ket tömörítõ alkotóközösség
csoportos kiállítása az Olajfa
Mûvészházban nyílt meg, június
5-én. A Mûvészházban a jelenle-
gi tárlat a második, amit Göd
Város Önkormányzata rendezett.
Ez év januárjában ugyanis az
Önkormányzat és az Olajfa Mû-
vészház együttmûködési szerzõ-

dést kötött, melynek értelmében
a Város évente összesen öt kiál-
lítás megrendezését vállalja föl a
galériában, ily módon támogatva
a helyi képzõmûvészeket illetve
mûvészeti életet. 

A kiállítást Dr. Bognár László
alpolgármester nyitotta meg, aki
elsõként M. Gyõrffy Anikónak, a
galéria tulajdonosának fejezte ki
köszönetét a baráti alkotóközös-
ség összefogásáért, s a Mûvész-
ház létrehozásáért, mely a ha-

sonló színvonalú kiállításoknak
is méltó színhelyet biztosít. Ezt
követõen a Gödi 13-ak két tagjá-
nak: Vertel Andrea keramikus-
mûvésznek és Török László fo-
tómûvésznek mondott köszöne-
tet azért a nagylelkû gesztusért,
mellyel – kisegítve a nehéz hely-
zetben lévõ önkormányzatot –
ajándék gyanánt egy-egy alko-
tást ajánlottak fel a vendéglátó

svájci testvérváros vezetõinek. A
megnyitóbeszéd után Karosi Jú-
lia nagyszerû zenei elõadását
hallgathatták meg a résztvevõk. 

A – Dr. Bognár László megfo-
galmazásában, a szivárvány szí-
neihez hasonlatos – tárlaton  az
olajfestményektõl és grafikáktól
kezdve a kerámián és fotón át az
üvegképekig számtalan mûfaj és
kifejezési mód megtalálható. Az
alpolgármester a mûalkotások
hatását a kínai-japán zen

kóanokéhoz hasonlította, me-
lyek „aha-élmények” módjára
ébresztik rá az embert valami
mélyebb összefüggésre és igaz-
ságra, mellyel forma nélkül: ki-
mondatlanul és tudattalanul, de
a lelke mélyén talán már koráb-
ban is találkozott. A mûvészet
egyik csodája valószínûleg ez a
magasabb szintû felismerés és
rácsodálkozás, melyek révén a
mûvészet a hétköznapok valósá-
ga fölé emel. 

A kiállítás fontos érdeme az a
tematikai és hangulati sokszínû-
ség, mely megérint bennünket,
ha végignézzük ezeket az alkotá-
sokat. A mûvek jelentõs hányada
szakrális üzeneteket közvetít, s
közvetve vagy (tárgyválasztásá-

ban) közvetlenül is transzcen-
dens erõterekre utal. A mély
gondolatiságot megfogalmazó,
olykor békés hitet nyújtó, más-
kor megrázó „látomások” mel-
lett egyszerû derûvel foglalnak
helyet a másutt megidézett, fan-
tázia szülte, játékos alakok, me-
lyek különös mesevilágba repí-
tenek, míg a további mûveken a
megjelenített, emberi kapcsola-
tokban vagy a természet szépsé-
gében a hétköznapi valóság
megszentelt, ünnepi pillanataira
akadunk.

A kiállítás még egy hónapig
megtekinthetõ. 

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: BEA ISTVÁN

A Gödi 13-ak az Olajfában

Dr. Bognár László nyitotta meg a Gödi 13-ak kiállítását

Olajfa Mûvészház programjai
Június 19., kedd 18.00 óra

Dr. Lévai Anikó
bemutatja 

A konyhaablakból címû
könyvét

A könyv a helyszínen
megvásárolható.

Július 03., kedd 19.00 óra
Vass István

Gödön élõ festõmûvész 
kiállításának megnyitója

* * *
Programjainkra a belépõdíj az
adakozók szándéka szerinti!

Könyvtári
szünet!

Nyári zárva tartás
2007. július 2-29-ig zárva tart

a központi- és gyermekkönyv-
tár. Nyitás: július 30-án, hétfõn.

2007. augusztus 1-26-ig zárva
tart az Ady Fiókkönyvtár. Nyi-
tás: augusztus. 27-én, hétfõn.

Mivel egyik könyvtárunk mindig nyitva lesz, nyáron is szí-
vesen látjuk a könyvbarátokat, internetezõket!

A KÖNYVTÁROSOK

Jótékonysági Képaukció
A gödi halmozottan sérült gyermekek javára
Göd Város Önkormányzata jótékonysági képaukciót tart a

gödi halmozottan sérült gyermekek javára.
A Polgármesteri Hivatalt díszítõ festmények és akvarellek

június 5-23. között lesznek kiállítva a József Attila Mûvelõdési
Ház nagytermében.

Az aukció idõpontja: június  23-a (szombat) 17-19 óra
Az önkormányzat szeretettel várja a halmozottan sérült

gödi gyermekeket támogatni kívánó jótevõket!

DR. BOGNÁR LÁSZLÓ

ALPOLGÁRMESTER

Göd Város Önkormányzata júni-
us 8-án, a József Attila Mûvelõ-
dési Házban – a gödi halmozot-
tan sérült gyerekek javára – jóté-
konysági festmény-aukciót ren-
dezett. A város vezetõsége ki-
emelten fontosnak tartja a sérült
gyerekek gondozását és fejlesz-
tését felvállaló Alapítvány támo-
gatását, ám ezt az idei, szûkös
költségvetési keret nem tette le-
hetõvé. Ezért született „mentõ-
övként” az ötlet – az Oktatási Bi-
zottságon keresztül, - hogy ajánl-
ják fel jótékonysági célra az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ
festményeket. Az aukciót, ahol

zömében helyi mûvészek alkotá-
saira lehetett licitálni, Dr. Bognár
László alpolgármester vezette le.
Összesen hét képet vásároltak
meg a résztvevõk; a befolyt ösz-
szeg összesen: 60 ezer Ft. A ren-
dezvény azonban, az alacsony
részvétel miatt, csak részben volt
sikeres, így az aukció – június
23-án, szombaton 17-19 óra kö-
zött a József Attila Mûvelõdési
Házban ismét megrendezésre ke-
rül. A rendezvényre szeretettel
várják a licitálni, és ezáltal a hal-
mozottan sérült gyerekeken segí-
teni vágyó vendégeket. 

M. ZS.

Jótékonysági 
festmény-aukció 

a halmozottan sérült
gyerekek javára



Kurucz Istvánné Zsuzsannának,
Zsögödi Nagy Imre festõmûvész ne-
velt lányának az életrajzi kötete Ami-
kor Csíkba’ megszülettem címmel

jelent meg, néhány hónappal ezelõtt.
A Zsögödi Nagy Imre festményei-
vel, illetve rengeteg színes fotóval il-
lusztrált könyvet kötetlen hangvételû
író-olvasótalálkozón az Olajfa Mû-
vészház mutatta be a gödi
lakosokoknak, június 12-én. Az est
házigazdája, a szerzõ beszélgetõtársa
Polgári Veronika, az Inside TV fele-
lõs szerkesztõje volt. A találkozó to-

vábbi vendége Tóthné Barcs Ágnes,
aki lejegyezte a 81 éves szerzõ által
elmondott emléktöredékeket és él-
ményeket. Kurucz Istvánné Zsu-
zsanna elmondása szerint a könyv
sosem született volna meg, (hiszen
saját szavaival õ maga egy csepp írói
vénával sem rendelkezik) ha a roko-
nok és mûvészbarátok nem biztatják
rá, hogy vesse papírra életének küz-
delmes, mégis csodálatos történetek-
kel tarkított fejezeteit, illetve ha Ág-
nes nem vállalja fel az írás feladatát.
A könyv megszületésének körülmé-

nyei nem voltak mindennaposok. Az
elkészült kéziratot elsõként Kányádi
Sándor költõhöz küldték, akinek
közbenjárására a mû csakhamar

megjelent a Székelyföld c. folyóirat
hasábjain. Az író azonban csak a
megjelenés után észlelte, a „hiányos-
ságokat”, azt, hogy reprodukciók és
fotók nélkül hiányos marad a szöveg
is. A meglátását elpanaszolta
Kányádi Sándornak, aki „titokban”
tette meg a korrekcióhoz szükséges
lépéseket. Mígnem egy nap postai
küldemény formájában megérkezett

Gödre a Csíkszeredán kiadott kötet.
A könyvet röviddel a megjelenés
után  a - ma múzeumként mûködõ -
családi házban mutatták be a nagy-
közönség elõtt. 
A terjedelmében vékonyka kötet

sok-sok évtizedet átölel: különös
hangsúllyal a Zsögödi Nagy Imrével
töltött idõszakot, pontosabban annak
legmeghatározóbb állomásait.
Kurucz Istvánné Zsuzsanna 5 éves
múlt, mikor – édesanyja halála után
– „Imre bácsiékhoz” vagyis a nagy-
mamához és édesanyja bátyjához,

Zsögödi Nagy Imréhez került. Gye-
rekkori emlékek (beszélgetések, ki-
rándulások, közös játékok, a szelídí-
tett állatok, többek közt Musza, a
medvebocs) elevenednek meg a
könyv nyomán, de a mellett Zsögödi
Nagy Imre életének, alkotói tevé-
kenységének – ezúttal egy hajdani
gyerekszemen keresztül láttatott –
dokumentumai is. És valamennyi
történet mögött a szeretett szülõföld,
a székelyföldi táj: a végtelen erdõk és

hegyek, a tisztavizû patakok; az a
természetszeretet, mely jellemzi a
természettel harmóniában élõ embe-
reket. A zsögödi gyermekévek, az itt
kapott inspirációk – a szerzõ saját be-
vallása szerint - alapvetõen meghatá-
rozták szemléletmódját, hitvallását,
egész késõbbi életét. A könyv
ugyanakkor a személyes élettörténe-
ten túl fontos kor-és kultúrtörténeti
dokumentum is, melyben a kortárs

irodalom és képzõmûvészet számta-
lan alakja szerepel. Zsögödi Nagy
Imre baráti köréhez ugyanis olyan
mûvészek tartoztak, mint Móricz
Zsigmond, Illyés Gyula, Tamási
Áron, Sinka István vagy a festõk kö-

zül Aba Novák Vilmos, akinek
zsögödi nyaralásai alatt számtalan
alkotása született. Akötetben megta-
lálhatók például azok a tusrajzok,
amiket az 1956-os szabadságharc
napjaiban Zsögödi Nagy Imre készí-
tett mûvészbarátairól. (Tamási Áron-
ról, Nagy Lászlóról, Sinka Istvánról
és Féjja Gézáról) A forradalom ide-
jén a festõmûvész Budapesten tar-
tózkodott, s itt készítette el az alábbi
portrékat is, melyeket az írók néhány

szavas – az 56-os események által
kiváltott – gondolatokkal láttak el. A
kötet – hiteles korrajzként – tárja föl
az akkori élet jellegzetes epizódjait.
Akönyvbõl befolyt összeget Kurucz
Istvánné Zsuzsanna szerette volna
szülõföldje javára fordítani, ezért a
honoráriumot a székelyföldi iskola,
illetve a Székelyföld c. folyóirat mû-
ködtetésére ajánlotta fel. A beszélge-
tés után a szerzõ a helyszínen dedi-

kálta a könyvet, majd a család által
készített agapéra invitálták a vendé-
geket.     

MACZKAY ZSAKLIN

FOTO: KISS-KÁSA ÉVA
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Amikor Csíkba’ megszülettem
Könyvbemutató az Olajfa Mûvészházban

A könyv szerzõje, Kurucz Istvánné, Zsuzsika 
és beszélgetõtársa Polgári Veronika, a helyi televízió szerkesztõje

Az érdeklõdõk - barátok egy csoportja

Zsuzsika könyvét dedikálja Tóthné Barcs Ágnesnek

Zsuzsika a családtagok körében Tóthné Barcs Ágnessel
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A tábor témája: 

Egyiptom
Mivel az osztályok korlátozott
létszámúak, a felvétel a befizetés
sorrendjében történik.
A tábor összköltsége étkezéssel,
anyagköltséggel együtt 23.500.-
Ft. Testvéreknek kedvezmény a
részvételi díjból.

Kerámia
Vezeti: Véninger Margit

keramikus
Létszám: 15 fõ

A síklaptól a mázas kerámiáig
szeretnénk megismertetni a gye-
rekekkel a kerámiakészítés fo-
lyamatát. A feladatok úgy épül-
nek egymásra, hogy az agyagot
megismerni kívánó, és a már
gyakorlott tanulók is eredmény-
nyel tudják végigcsinálni. 

Rajz
Vezeti: Garami Mária

rajztanár
Létszám: 15 fõ

Lényegében a rajzi tudás elmé-
lyítését és gyakorlását szolgálja
az összeállított feladatsor, amely
konkrétan tartalmaz portrét,

tárgyábrázolást, külsõ térrajzot,
tanulmányrajzot. 
Mindezek megvalósítása külön-
bözõ grafikai technikákkal törté-
nik: szén, pasztell, tusrajz, stb. 

Tûzzománc
Vezeti: Majoros Klára 

tanár
Létszám: 15 fõ

10 éven felüliek
jelentkezését várjuk.

A programban szerepel a zomán-
cozás történeti ismertetése, pró-
balemezek készítése, színminták
vas és réz lemezen. A mázak ke-

verése, égetési idejének megfi-
gyelése, rajzok, tervek készítése.
Zománctechnikák ismertetése:
sgrafittó, festett zománc, fólia-
technika (domborítás).

Szobrász
Vezeti: Sándor János 

festõmûvész
Létszám: 15 fõ

A hagyományos szobrászati
technikák mellett báb –és jel-
mezkészítéssel, térbeli színhe-
lyek modellezésével elevenítik
meg az egyiptomi világot. 
A plasztikai megformálás által

megpróbáljuk élményszerûen
megidézni az alkotótábor közös
témakörének mûvészettörténeti
világát.

Kis Kézmûves
Vezeti: Csiki Lóránt - Sári Adél

kézmûvesek
Létszám: 15 fõ

A napi foglalkozások során a
gyerekek megismerik, hogyan
használják fel a természetes
anyagokat, gyapjút, nádat, cson-
tot, agyagot, bõrt és még sok más
egyebet. Pihenésként sétálnak,
mesélnek, táncolnak, játszanak.
Ebbe a csoportba várjuk a 8 éven
aluli gyerekek jelentkezését.

Ötvös
Vezeti:  Lengyel Boglárka

ötvös
Létszám: 10 fõ
10 éves kortól 

várjuk a jelentkezõket!
Stílusában és hangulatában az
egyiptomi motívumokat felhasz-
nálva készítenek különbözõ ék-
szereket. (Fülbevalót, karkötõt,
medált, valamint kisebb képe-
ket.) Megismerkednek a maratás,
domborítás és dróthajlítás techni-
káival.

Göd, 2007. július 9 – 20
József Attila Mûvelõdési Ház
(Göd, Pesti  út 72. Tel: 27/532-160)

A tábor bejárós formájú.
Naponta 900 - 1530 -ig tartanak a foglalkozások

szombat és vasárnap kivételével.

Söndörgõ
Vezeti: Bartha Katalin

kosárfonó
Létszám: 15 fõ

Napjainkban nagy teret hódíta-
nak a természetes alapanyagok-
ból készült játékok, eszközök,
díszítõ tárgyak. A résztvevõk
megismerkednek a természetben
fellelhetõ anyagokkal, felhasz-
nálási módjaikkal. Elsõsorban
gyapjút nemezelnek, söndörget-
nek. Készítenek játékokat, dísze-
ket.

Gyöngyfûzés
Vezeti: Tóth Andrea

óvónõ
Létszám: 15 fõ

Parányi lyukas gyöngyök, egy
szál cérna, némi türelem, és per-
sze fantázia. Készítenek karkö-
tõt, nyakláncot, különféle figurá-
kat. Megtanulják az egy- és a
többszálas fûzési technikákat va-
lamint a gyöngyszövést.
Ez a munka nagy türelmet igé-
nyel, de bárki megtanulhatja.
Ékszerezd föl magad te is a nyár
színeivel, virágaival, vidámságá-
val, és mutasd meg mindenki-
nek, hogy a gyönggyel csodákat
lehet elérni!

Népi fazekas
Vezeti: Császár Ernõ – 

Császárné Erdélyi Katalin
népi fazekasok
Létszám: 15 fõ

Ebben a csoportban megismer-
kednek a gyerekek a fazekasság
alapjaival, Ismerkednek a koron-

gozás valamint a mázazás alap-
jaival, az égetés menetével, a
magyar népmûvészet díszítõ
motívumaival.

Lószõrékszer-készítõ
Vezeti: Németh Viktória

lószõrékszer-készítõ
Létszám: 10 fõ

Kevesen ismerik ezt a népmûvé-
szeti ékszerkészítést. A lószõrék-
szerek elõnye más ékszerekkel
szemben, hogy igen könnyûek,
az érzékeny fülûeknél sem okoz-
nak gyulladást. 
A lószõrözés idõigényes,nehéz
munka, de ezt kárpótolja az elké-
szült egyedülálló szépségû ék-
szer.

Készítenek gyûrût, fülbevalót,
nyakláncot, medált.

Bõrözés
Vezeti: Mráz József

Népi bõrös szakoktató
Létszám: 10 fõ

10 éven felüli gyerekek jelent-
kezését várjuk.
A résztvevõk elsajátítják a bõrös
alaptechnikákat: - szálvágást, -
vékonyítást, - domborítást, -
lapos, gömbölyû fonásokat, -
szironyozást.
Készítenek pénztárcát, karkötõt,
dohányzacskót, hajcsatot 

A JELENTKEZÉS FELTÉT-
ELEI:
Az osztályokat csak megfelelõ
létszám esetén indítjuk. 
A hallgató bármely szakra je-
lentkezhet, amennyiben megfe-
lel az életkori megkötésnek. 

A felvétel a befizetések sorrend-
jében történik. Jelentkezési lap
kitöltése, szülõ, gondviselõ alá-
írásával. A részvételi díj felének
befizetése. Az utolsó részletet
legkésõbb június 15-ig kell ren-
dezni.

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

Tel.: 27/532-160 
e-mail: jamh@freemail.hu

A részletes programot keresse
szórólapjainkon, plakátjainkon,
vagy a Mûvelõdési Házban

Göd, 2007. július 2 – 6.
József Attila Mûvelõdési Ház
(Göd, Pesti  út 72. Tel: 27/532-160)

A tábor bejárós formájú.
Naponta 900 - 1530 -ig tartanak a foglalkozások

szombat és vasárnap kivételével.

Mivel az osztályok korlátozott létszámúak, 
a felvétel a befizetések sorrendjében történik.

A tábor összköltsége étkezéssel, 
anyagköltséggel együtt 14.000.-Ft.

NYÁR ESTI UTCABÁL

a XIV. Ifjúsági Képzõmûvészeti
Alkotótábor záró rendezvénye

A rendezvény idõpontja:
2007. július 20.

Helyszíne: a Mûvelõdési Ház
elõtti  Alagút utca

Program:
16.30-02.00-ig

Bábszínház

Kiállítás megnyitó:
“Képzõmûvészet gyermek

szemmel”
a XIV. Ifjúsági Képzõmûvészeti
Alkotótábor gyerekmunkáiból

Zenés gyermek mûsor

Koncert • Utcabál
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Igen, több mint 16 ezer gödi lakótársunk gon-
dolta úgy május 23-án, hogy õ is hozzátesz valamit
e nemes elgondoláshoz: mely szerint az a település
gyõz, ahol a lakosság lélekszámához viszonyítva a
legtöbben sportolnak legalább 15 percig.  És amit
nyert: a mozgás, a közös sport, a „valamihez tarto-
zás” örömét.

Arendezvény 2007-ben már 17. alkalommal ke-
rült megrendezésre, az utóbbi három esztendõben
Magyarország a nemzetközi mezõnyben Brazília
után, a kiemelkedõ második helyezést érte el. A15
perces teljesítményért egy pont jár a településnek,
az összegyûjtött pontok alapján vesznek részt a vá-

rosok a versenyen. A mérés 0.00 órától este 21.00
óráig tart. Az országos felhívásnak megfelelõen az
a cél, hogy minél több embert mozgasson meg
minden, a versenyben résztvevõ település.

Göd a versenyzõ települések „V”-s csoportjába
tartozik – melyben a települések 8.000-25.000 la-
kost számlálnak –, ahol a 29 település között a 16.
helyen végzett 16364 fõ részvételével. Afõbb szer-
vezõk ezúttal Halmai Gábor, Wagner László és a
TOPhÁZ voltak.

A mintegy tíz gödi állomáshely között szerepelt
a Gödi Melegvizes Strandfürdõ, az 1. sz. Óvoda, a
Kastély Központi Óvoda, a Huzella Tivadar Álta-

lános Iskola, a Németh László Általános Iskola, a
TOPhÁZ Egészségügyi Otthon, az Alapszolgálta-
tási Központ, a Piarista Szakmunkásképzõ Iskola,
a gödi Bölcsõde és a Polgármesteri Hivatal.

A különbözõ helyszíneken megszervezett prog-
ramok között szerepelt többek közt aerobik, ingyen
fürdõzés, kötélhúzás, kerékpárverseny, labdás já-
ték, akadályverseny, „Ki mit tud?” sportvetélkedõ,
rajzverseny, francia teke, lovaglás, zsákban futás,
kocsitolás, kenuzás, lábtenisz, fekvenyomás, célba
dobás, súlylökés, valamint séta és kocogás a festõi
Duna-parton.

V. F.

„Kihívás napja” – Gödön 16364 résztvevõvel

A Gödi SE felnõtt csapata ebben
az évben is hatalmas elõnnyel szerez-
te meg az NB II Északi csoport baj-
noki címét. A bajnokságot a legtöbb
lõtt góllal (646), hatpontos különb-
séggel, 22 mérkõzésbõl 40 ponttal
zártuk. Az NB II északi csoport gól-
királya Birkás Anikó lett 213 góllal.
Hazai pályán immár második éve
nem találtunk legyõzõre. A19. fordu-
lóban idegenben szerzett gyõzel-
münkkel a bajnokságban harmadik
helyen végzett Postás csapata ellen
(20-24), már megszereztük az arany-
érmet. Az érmeket a hagyományos
évzáró banketten 2007. június 2-án
Németh András,a nõi kézilabda válo-
gatott szövetségi kapitánya adta át. A
gyõzelemben nagy szerepe volt a
csapat egységének, és a bajnokság-
ban nyújtott egyenletes teljesítmény-
nek – számolt be a az együttes újabb
csodálatos menetelésérõl, a csapatka-
pitány, Balázsovits Mónika. - Ismét
megszereztük a jogot az NB I/B osz-

tályban való indulásra, de az ottani
szereplés anyagi feltételei pillanat-
nyilag nem állnak rendelkezésre, a
város segítsége nélkül ez csupán

álom marad – tette hozzá tényszerû-
en.  

Az aranyérmes csapat: vezetõ-
edzõ: Bagócsi Sándor, játékosok:
Balázsovits Mónika, Békési Melin-
da, Birkás Anikó, Hajek Boglárka,
Juhász Zsuzsanna, Lázár Ildikó,
Macsu Erzsébet, Máriás Eszter, Né-
meth Katalin, Pelczéder Sára,
Piszkor Rita, Pongó Angelika, Ro-
mán Erika, Székely Beáta, Szentes
Éva, Török Katalin, Tóth Eszter,
Turza Barbara, Virágh Marianna.

Ifjúsági csapatunk is sikerrel fe-
jezte be az NB II-es bajnokság küz-
delemsorozatát. A korábban elért
eredményhez képest a tabellán két
helyet javítva az ötödik helyen vég-
zett. A csapatban több serdülõ korú
játékos is kiválóan szerepelt. Házi
góllövõlistánkon Máriás Eszter vég-
zett az elsõ helyen.

A csapat edzõje: Komlósi Attila,
játékosok: Grúber Fanni, Grúber
Zita, Hajek Boglárka, Halupka Ág-
nes, Kövecses Anita, Macsu Erzsé-
bet, Máriás Eszter, Márta Dóra, Me-
rényi Dóra, Mészáros Fanni, Né-

meth Lilla, Nyilas Evelin, Papp Vik-
tória, Pelczéder Sára, Petró Bettina,
Schrick Anikó, Török Katalin.

Utánpótlás sikerek!

Utánpótlás kézilabdásaink – több,
mint 100 fõ - parádés eredményeket
értek el ebben az évben. Az új csar-
nok megléte már kamatozik, a jó fel-
tételek szép sikereket hoztak.

Az 1992-es korosztály a Pest Me-
gyei Bajnokságban az alapszakasz-
ban -, ahol két csoportban 16 csapat
versengett - veretlenül végzett az elsõ
helyen. Az 1994-es korosztályban
harmadik helyen kerültünk a ráját-
szás felsõágába, ahol az elsõ és máso-
dik helyezett Vác és
Szigetszentmiklós csapatát is maga-
biztosan gyõztük le és az élre kerül-
tünk. 

Az ADIDAS Kupában az 1992-
es elsõ, az 1993-as második, az
1996-os korosztály második lett és
bekerült a regionális döntõbe. Itt az
1992-es korosztály az FTC és Mis-
kolc mögött 3. lett, az 1993-as kor-

osztály az Angyalföldi S.I. és Salgó-
tarján mögött szintén bronzérmet
szerzett. 

Diákolimpián területi elsõ helyen
végzett a 1992-es és 1994-es korosz-
tály is, és a megye legjobb négy csa-
pata közé került, ahol a tét az orszá-
gos elõdöntõbe jutás volt, melyet
megszereztük, és 1994-eseink az or-
szágos döntõbe jutást is kiharcolták.
Június 18-21 között Miskolcon az or-
szág legjobb hét csapata ellen játsza-
nak.

Játékosok: kapusok: Mészáros
Fanni, Hegedûs Georgina, Tímár
Zita, Dékány Dóra. Mezõnyjátéko-
sok: Márta Dóra, Petró Bettina,
Gruber Zita és Fanni, Kövecses
Anita, Péterffy Sára, Simon Petra,
Cseh Judit, Halupka Ágnes,
Hodován Eszter, Posta Nikolett, Né-
meth Lilla, Kiss Fruzsina, Papp Vik-
tória, Scmidtka Lucia, Volentics Vi-
vien, Halupka Vivien, Burger Petra,
Bazsó Zsófia, Kemeczik Martina,
Borovics Brigitta, Végh Melinda,
Szûcs Anna.

A SZERK.

A Gödi SE Kézilabda szakosztályának sikerei 2006/2007

Bajnokságot nyertek kézislányaink
Újra az NB II csúcsán

Az NB II golkirálynõje
Birkás Anikó

Az NB II Északi-csoport bajnoka a Gödi SE. nõi kézilabda csapata
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A Gödi SE labdarúgói két korosztályban is
sikerrel zárták a hátuk mögött álló bajnoki so-
rozatot.

A felnõttek utolsó mérkõzése alkalmával a
Vácduka elleni összecsapásra került sor. A pa-
rádés derbyn remek eredmény született: Szé-
les György kettõ, illetve Tõrincsi András és
Engelhardt Zsolt egy-egy góljával 4:0-s vég-
eredményt állítottak be városunk labdarúgói.
A bajnokságot a megyei III-ad osztályban a 14
csapatból a 9. helyen zárták, a küzdelmeket
õsztõl a megyei II. osztályban folytathatják.

A serdülõ korosztály a 10 csapatot felvo-
nultató Váci Körzeti Bajnokságban játszik,
ahol a szezonban mutatott jó teljesítményük
dobogós helyre juttatta õket, a fiatalok végül
bronzéremmel zártak.

Az ifjúságiak õsztõl ismét bajnoki keretek
között rúghatják a bõrt, a gárda a felnõttekhez
hasonlóan a megyei másodosztályban méret-
teti meg magát.

Labdarúgótorna gyermekeknek
Június 23-án a szakosztály szervezésében

labdarúgótornára kerül sor Alsógödön. A szer-

vezõk a ’93-as, ’ 95-ös és ’97-es születésû
korosztálynak írják ki a viadalt, melyre ezúton
is szeretettel várják az érdeklõdõket. A házi-
gazdák hat csapatot hívtak meg, köztük a
szomszédos településekrõl a Vác illetve a fõ-
városi Vasas fiatal labdarúgó palántáit. A mér-
kõzések reggel 9.00 órakor kezdõdnek.

A szakosztály továbbra is várja tagjai sorá-
ba azokat a kicsiket-nagyokat, felnõtteket,
akik a gödi focicsapatnak szeretnének játéko-
sai lenni.

VASVÁRI FERENC

Hírek a Gödi SE Labdarúgó Szakosztályából

Véget ért a bajnoki szezon

AMaraton Országos Bajnokság rész-
letes eredményei:

Aranyérmes, a Magyar Köztársa-
ság Bajnoka: Kulifai Tamás K-1 ifi
21 km maraton; Slezsák IstvánK-1 ifi
21 km síkvíz; Pélyi Dávid – Slezsák
István K-2 ifi 21 km; Mizser Diana
K-1 VI. kcs. 15 km; Makrai Martin
– Apró Richárd K-2 V. kcs. 15 km;
Farkas Lilla MK-1 III. kcs. 10 km;
Havas Balázs MK-1 III. kcs 10 km;
Farkas Csilla – Slezsák Zsuzsanna

MK-2 I. kcs, 5 km; Csaba Dénes –
Freisták Péter MK-2 I. kcs. 5 km.

Ezüstérmes: Gál SzabolcsK-1 ifi21
km síkvíz; Bán Kristóf-Oláh Levente
K-2 VI. kcs. 15 km; Makrai Martin
K-1 V. kcs. 15 km; Tárkányi Zoltán –
Michalik Dávid MK-2 II. kcs. 5 km.

Bronzérmes: Hamar Péter K-1 ifi
21 km maraton; Pintér Márk K-1 ifi
21 km síkvíz; Gál Szabolcs – Pintér
Márk K-2 ifi 21 km; Georgopoulou

Alexandra K-1 V. kcs. 15 km;
Freisták Ádám - Fajka József K-2
III. kcs. 10 km; Oláh Gergely –
Czuczor Gergely K-2 II. kcs. 5 km.

4. hely: Kemencei Viktor K-1 felnõtt
36 km; Kemencei Viktor- Bauer Gy.
(BKV) K-2 felnõtt 36 km; Hamar
Péter – Kulifai Tamás K-2 ifi 21 km;
Váczai Enikõ K-1 IV. kcs. 10 km.

5. hely: Bán Kristóf K-1 VI. kcs. 15
km.

6. hely: Oláh Levente K-1 VI. kcs.
15 km; Jakubovich Renáta K-1 III.
kcs. 10 km.

További helyezettek: 8. Ihllye Kata-
lin MK-1 II. kcs. 5 km; 9. Csoma
Domonkos MK-1 III. kcs. 10 km;
11. Ács Enikõ MK-1 II. kcs. 5 km;
15. Török-Kondri Vanessza MK-1
II. kcs. 5 km; 16. Barta Dóra K-1 V.
kcs. 15 km, 21. Dalnoki Bence MK-
1 II. kcs.5 km, 25.Édelmayer Donát
MK-1 II. kcs. 5km

Kajakos hírek
Bár kajakosaink már túl vannak

néhány fontos megméretésen, után-
pótláskorú fiataljainknál az idei ver-

senyszezont nyitotta meg a május
27-29 között Gyõrben megrende-
zett Maraton Országos Bajnokság,
ahol elõször mérhettük le, hogyan
sikerült a téli felkészülés. Amostani
versenynek még egy tétje volt: az
ifiknél és a felnõtteknél ez egyben
válogatóverseny is volt a júliusi
maraton EB-re ill. a szeptemberi vi-
lágbajnokságra, amelyet Gyõrben
rendeznek. A gödi indulók remekül
teljesítettek, minden korcsoportban
sikerült dobogós helyezést elérniük,
KemenceiViktor pedig a felnõtt me-
zõnyben egyes és páros hajóban is a

negyedik helyen végzett! Idén
ugyan elég bonyolultak a válogatá-
si elvek, de ifi korcsoportos érmese-

ink a két világverseny valamelyik-
ének szinte biztosan résztvevõi.

A maratoni kajak-kenu verse-
nyeknél, ellentétben a síkvízi verse-
nyekkel, nincsenek kijelölt pályák.
A versenyzõk egymás mellõl indul-
nak, egészen közel egymáshoz is
haladhatnak, megengedett a másik
„farvízén” hajózás, idõnként a ha-
jók és lapátok össze is érnek. A ver-
seny több körbõl áll, gyermek, kö-
lyök és serdülõ korosztályokban 5-
10-15km a táv. Ifiknél 21, felnõttek-
nél 36,6 km-t kell megtenni, 4-5 kb.
200m-es futószakasszal nehezítve.

Itt a versenyzõk a parthoz a lehetõ
legközelebb evezve kiugranak a ha-
jóból, majd azt megfogva futnak
végig a kijelölt partszakaszon, futás
közben isznak néhány kortyot, a vé-
gén a hajókat ledobják a vízre, be-
szállnak, és tovább eveznek. Elõ-
fordul, hogy a futam indulóinak
harmada a cél elõtt a verseny fel-
adására kényszerül.

Azt hiszem, látható, milyen em-
bert próbáló feladat ezeket a távokat
teljesíteni, minden elismerésünk
versenyzõinknek, akik ismét bebi-
zonyították, hogy a tisztességgel el-
végzett munka meghozza a gyü-
mölcsét, a gödi kajakosok most is
az országos rangsor élmezõnyébe
tartoznak.

SZS-
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Ismét tanúi lehettünk annak, hogy az em-
berekbõl nem veszett ki a segítõkészség, ha
jó ügyet szolgál. 

Immáron ötödik alkalommal szervezte
meg Érdi-Krausz Zsuzsa és csapata a „Kosa-
ras” Jótékonysági Bált. Ez mindig jó ügyet
szolgált. Ebben az évben a bál bevételét a
Huzella Iskola Tornacsarnoka és a GÖDI SE
vízilabdás gyerekei kapják.

Beczássy Zsolt - a Dunakanyar Egészsé-
ges Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumá-
nak Elnöke- nyitotta meg az estet, majd Hal-
mai Gábor, a Csarnok létesítményvezetõje
mondott köszönetet mindenkinek, akiknek
szívügye a sport, a gyerekeink egészsége.

A jó hangulatot a váci MIAMI Sporttánc
Egyesület versenytáncosai alapozták meg,

majd a Huzellás diákok okoztak mindenki-
nek meglepetést, hisz táncra perdítették a
vendégeket. A Tempo Aerobic Centrum
hölgytagjai már nem elõször aratnak sikert a
gödi bálokon, így volt ez ezen az esten is.

A szervezõk mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy a vendégek jól érezzék ma-
gukat. A kitûnõ vacsora után igazán szem-
gyönyörködtetõ látványban volt részük – el-
sõsorban az uraknak – hisz a vendégek 16
hölgytagja rock and rollt táncolt, amit
Pelczéder Zsuzsa koreografált. A siker hatal-

mas volt. A férfiak igazán bõkezûen adakoz-
tak azért, hogy újra láthassák a gyönyörû
hölgyeket.

A bál, a jókedv, a tánc DJ Petya zenéjével
hajnalig tartott. Mikor az utolsó vendéget is
kikísérték a szervezõk, fáradtan, de elége-
detten állapították meg. Jó volt, megérte.
Mikor is lesz a következõ?

A bál szervezõi köszönetet mondanak az
összes támogatónak. Elsõsorban a bál részt-
vevõinek, a támogatójegyet vásárlóknak, a
tombola felajánlóknak, a Huzella iskolának,
a fellépõknek, Dj Petyának, Göde László-

nak, és mindenkinek, aki csak gondolatban
is hozzájárult a gyerekek egészséges fejlõ-
déséhez.

A bál nettó bevétele 270 ezer Ft, aminek
felét a vízilabdás gyerekek kapják, míg a
másik fele abba a „kalapba„ kerül, amelybe
a TORNACSARNOK parkettájának cse-
réjéhez (felújításához) szükséges összeget
gyûjtögetjük.

Aparkettajegyet vásárlók listáját
hamarosan közzétesszük. (Parkettajegy még
vásárolható: a tornacsarnok portáján.)

Jótékonysági Sportbál
2007. május 12.

Kellemes tavaszi este, lelkes elõkészületek, udvarias vendégvárás, hideg pezsgõ, finom vacsora, jó zene és hatalmas jókedv jellemez-
te azt a jótékonysági bált, amit a Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány szervezett.

Támogatók
(Jegyvásárlás,- 2 ezer Ft)

Dr. Vecserka Zsolt; Merhala
Zoltán; Mihályi Zoltán; Kirsch
Anett; Sima Zoltán,  magángyó-
gyszerész; János; Otter Katalin;
György; Gréczi Patrik; Edit;
Havas Levente; Gábor; Bauer
Zsolt; Vernyik Erzsébet;
Rendes István; István; Lampért
Róbert; Berzeviczy Pál;
Bugovics Rita; Ágnes; Horváth
Ákos; Szabó Tamás; Éger
Norbert; Török Géza; Dóczy
Andrea; Kárpátiné Márti;

Asztalos Attila; Elek Éva; Kékes
Család; Tasi János; Pélyi Éva;
Czéh Tamás; Tóth István

Támogatók
(Tombola)

Rian 4 You Nyelviskola,
Dunakeszi; Aero Elektro Center,
Göd, Pesti út 51.; Filip Ágnes
Kozmetikus; Alagút u. 3/B.;
Kissné Katalin testkozmetikus,
Béke út; Tempo Aerobic
Centrum, Dunakeszi, Kisfaludy
u. 63.; Comedi Szépségszalon

Göd, Pesti út; Rétesház, Felsõ-
Göd, Körforgalmi u. 1.; Kata
Virágboltja, Pesti út 63.; Nelli
Betûbolt, Pesti út 63/D.; Family
Bolt, Pesti út 77.; Dobor Andrea
fodrász, Framesi Szalon
Dunakeszi; Zsoma Dog Kft. Göd,
Kossuth tér 2.; Flört Virágüzlet,
Pesti út; Guszti Zöldséges, Pesti
út; Oláh Pékség, Nemeskéri út;
Gödi Tenisziskola, Watzke
Gábor; Zöldséges Üzlet, Kossuth
u. 1.; Don Papa Pizzeria, Béke út;
Bombini Szépségszalon, Pesti út;
Grease Táncegyesület, Göd;

Miami Sporttánc Egyesület,
Vác; Sirály Nyelviskola, Göd;
Mitosz Vendéglõ, Pesti út; We-Ta
Kft. „Palacsintázó”, Pesti út;
Fer-Juszt Bt., Tóth F-Né K.
Jusztina; Dodo Masszázs,
Kincsem u. 17. Huzella Tivadar
Ált. Isk.; Barkács és Gazdabolt,
Pesti út; Mezei ésTársa Kft. Vác,
Szent Mihály dülõ 9.; Rétesbolt,
Béke út; Oki Printing Solutions;
Fujer Közért, Béke út; Credit
Service, Budepest; Szegedi
Sándor Göd; Zepter
Forgalmazó, Göd.

Hatalmas siker volt a 16 gyönyörû hölgy rock and roll-ja
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- Mit szolgál ez a vetélkedõ?   
- Idén immár kilencedik alkalom-

mal kerül sor az egyre  rangosabbá vá-
ló Rekord-Kupa megszervezésére. Cé-
gem neve Rekord, mint névadó és tá-
mogató korábbi céljaimnak megfele-

lõen szándékom a Gödön felvirágozta-
tott asztalitenisz további népszerûsíté-
se. Tapasztalom, hogy a sport mennyi-
re összehozza az embereket. Gyakran
szövõdnek barátságok a pingpong-
asztalnál eltöltött izgalmas, percek, ko-
moly csaták után. Az itt született barát-
ságok folytatódnak, élnek tovább -
gyakran már távol az asztaloktól.

- Ön mint kiváló játékos most sem
fog szerepelni ezen  a versenyen. Mi-
ért?

- Az igazság az, hogy amennyiben
tehetem rendszeresen járok az edzé-
sekre, de az utóbbi években már csak
ritkán játszom bajnoki mérkõzésen a
gödi csapatban, annál is inkább, mert
egy komoly játékerõt képviselõ játékos
anyaggal rendelkezünk. A Göd Re-
kord kupán a rendezéssel leszek elfog-
lalva, remélem ismét sokan fognak je-
lentkezni. A kiírás értelmében nem
csak az igazolt játékosokat várjuk, ha-

nem mindenkit, aki szeret asztaliteni-
szezni, sportolni, hiszen fõ célunk a ku-
pa létrehozásával az egészséges élet-
mód és a sportolás népszerûsítése. A
szervezést ismét Gulyás Miklóssal,va-
lamint. B. Tóth Zoltánnal („Zoli bácsi-

val”), az örökifjú, most is kiváló ping-
pongozóval végzem. Adíjakat is mint
támogató – a szervezõvel, Gyulás
Miklóssal együtt – fogom majd átadni.

- Miért ilyen korán kezdik a szerve-
zést? Nem túl korai ez?

- A korábbi tapasztalatok jelzik,
hogy Gödön nagyon sokan vannak,
akiket érdekel a pingpong, fiatal gyere-
kektõl, helyi és nyaraló felnõttektõl
kezdve az edzéseinket rendszeresen lá-
togatók igazolt versenyzõkig. Mind-
ezek ellenére a vártnál kevesebben
szoktak a versenyre benevezni, (talán a
megkésett értesítések miatt), ezért idén
már jóval korábban felhívjuk e sport
szerelmeseinek figyelmét a nagy ese-
ményre, hogy készüljenek, és az alkot-
mány ünnepére ütemezzék be a vetél-
kedõn való részvételt is. Az viszont
örömteli, hogy nemcsak Gödrõl, de
Vácról, Dunakeszirõl és máshonnan is

érkeznek versenyzõk a Rekord Kupá-
ra az elmúlt években. Sõt, még Bajor-
országból is voltak indulók… Termé-
szetesen a férfiak mellett a hölgyek je-
lentkezését is várjuk 

- Akorábbi gyakorlatnak megfele-
lõen idén is két kategóriában lesznek
a küzdelmek?

- Az elmúlt évben kísérletképpen az
igazolt játékosoknak a férfi párost is
megrendeztük és mivel jól sikerült,
ezért most ebben a számban is várjuk a
jelentkezõket. Egyéb vonatkozásban
nem változik a kiírás. Igazolt verseny-
zõk és amatõrök mérik össze a tudásu-
kat, mint már utaltam rá, a férfiak és
hölgyek mezõnyében. Mindkét kate-
góriának megvan a maga szépsége, iz-
galma. Érdemes megjegyezni, hogy a
múlt évi verseny amatõr gyõztese
(mondhatnám: „felfedezettje”) Felker
Zoltán jelenleg már az egyesület iga-

zolt versenyzõje és több bajnoki mér-
kõzésen eredményesen szerepelt csa-
patunkban.

- Hol és mikor kell jelentkezni?   
- Helyszín a szokásos, Felsõgödön,

a Németh László Általános Iskola tor-

naterme. Augusztus 20-án (ami hétfõi
napra esik) reggel 9 órakor kell a hely-
színen jelentkezni a 300 Ft-os részvéte-
li díj befizetésével. 9-kor kezdõdnek a
versenyek. 

- Mit üzen a résztvevõknek? 
- Az igazolt versenyzõk hozzák ma-

gukkal az edzéseken hozott jó formá-
jukat, az amatõrök pedig jöjjenek nagy
lelkesedéssel, hozzanak tornacipõt, és
persze ne felejtsék el elõvenni az ad-
digra már jól „bejáratott” pingpongütõ-
jüket. Van még idõ gyakorolni és felké-
szülni, azért is szólunk a Gödi Körkép
jóvoltából. És hozzanak is valami kis
táskát, amiben majd a helyezettek a ju-
talmakat hazavihetik! S a fiatalok hoz-
zák el anyukájukat is, nem árt, ha druk-
kolnak nekik. Ha mégis elvesztik a
gyerekek a meccseket, ne keseredje-
nek el, jövõre megint lesz Rekord Ku-
pa (az már a jubileumi 10. vetélkedõ

lesz!), arra még jobban fel tudnak majd
készülni.

- Köszönöm a tájékoztatást, egyben
minden jelentkezõnek jó felkészülést
kívánok a nagy versenyre. 

DR. KÖLCSEI TAMÁS

Idõben szólunk az asztaliteniszezõknek:

Idén is lesz Göd-Rekord Kupa
Az Alkotmány ünnepéhez, városunk sportkedvelõinek életéhez szinte már hozzátartozik az immár hagyományossá vált Göd-Rekord Ku-
pa. A rendezvény anyagi és szellemi támogatóját, szervezõjét, Rekord Autókereskedelmi Kft. cég  ügyvezetõ igazgatóját,  egyben a Magyar
Gépjármû-kereskedõk Országos Egyesületének elnökét, mindenekelõtt a gödi asztalitenisz szakosztály vezetõjét, Fojt Attilát kérdezzük a
rangos esemény szervezésérõl.

Göd – Boldog 15:3
Jó játékkal fölényes gyõzelmet

szereztünk ellenfelükkel szemben.
Nyert mérkõzések:

Egyéniben: ifj. Gulyás 4, Újvári 4,
Felker 3, Szemendri 2,

Párosban: ifj. Gulyás-Szemendi 1,
Felker-Újvári 1

Vecsés – Göd 12:6
A háromfordulós bajnokságban a

vecsésiek javára billent a mérleg két
gyõzelemmel és egy döntetlennel.
Jobb összeállításban, hazai pályán
megérdemelten nyertek.

A gödiek közül Félix 2, Felker 1,
id. Gulyás 1, Nagy 1 játszma gyõzte-
se lett. Az egyik párost Felker-Féix
kettõsnek sikerült megszereznie.

Dabas – Göd 13:5
A harmadik helyezett csapat ellen

ennyire futotta erõnkbõl. A három
fordulóból – elõzõ alkalommal – egy
bravúros döntetlent sikerült kiharcol-
nunk két gyõzelem a dabasiaké.

Eredmények: id. Gulyás 2, Cserny
1, Felker 1, Nagy 1

Ezzel véget ért a hosszúra nyúlt,
21 fordulós bajnokság. A tabellát
még nem kaptuk meg, de az eredmé-
nyek birtokában az 5. vagy 6. helyen

végeztünk a Pest megyei elsõ osztá-
lyú bajnokság „A” (jobb összetételû)
csoportjában.

Ettõl jobb játékerõt képviselünk,
de a munkahelyi elfoglaltságok miatt
nagyon ritkán tudtunk kiállni a leg-
jobb összeállításban.

Akik a bajnokságban játszottak:
(zárójelben – hányszor szerepelt)

Tóth B. Z. (1); Hajdú Z. (2);
Cserny P. (2); Fojt A. (4); Félix T. (4);
Felker Z. (6); Ifj. Gulyás M. (9);
Nagy L. (11); Szemendri A. (12);  Új-
vári T. (14); Id. Gulyás M. (15).

A holt szezonban is folynak az
edzések a Németh László Ált. Iskola

kis tornatermében, készülünk a kö-
vetkezõ bajnoki évadra.

Augusztus 20-án újra megrendez-
zük a Göd-Rekord asztalitenisz ku-
panapot.

Mindenkit várunk férfi-nõi egyéni
számokban.

Amatõrök, igazolt versenyzõk kü-
lön kategóriában szerepelnek.

Idõpontja: 2007. augusztus 20-án
9 óra

Helye: Németh László Általános
Iskola

Részletes kiírással még jelentke-
zünk.

(GULYÁS)

Asztalitenisz

Mindenki nyert - mondhatja elégedetten Fojt Attila (jobbról a második)
a Rekord Kupa névadója és fõtámogatója

A kép is bizonyítja: „Nem csak a húszéveseké a világ...”
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ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es

egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített, gépesített
konyha, nappali, gardrob – bútorzattal.

Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

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

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

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

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

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

Cserélem - Eladom

• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával
is! Darabolva. Elszállítás megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztítás, bú-
várszivattyú-tekercselés. Göd, Kincsem Park, nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771.
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált pad-
lólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: 06-70-505-
1177
- 2 szobás tetõtéri lakás, külön bejárattal, hosszú távra ki-
adó. 06-70-238-0876.
• Jogosítvánnyal, vagyonõri végzettséggel rendelkezõ

egyéni vállalkozó munkát keres. Tel.: 06-30-481-9994
• Eladõ Suyuki Swift 1300-as, 1988-as évjáratú,
megkímlét, garázsban tartott, 2008. áprilisig érvényes
mûszakival. Ir.ár.: 200 eFt. T.: 06-70-295-7897
• Fodrász, pedikûrös Gödön és környékén házhoz
megy. Telefon: 06-70-265-0022 
• Magánházak, építkezések õrzése! Telefon: 06-70-
241-4801
• Alsógödön 725 m2-es összközmûves építési telek 20
m2-es helyiséggel, mûködõ ásott kúttal, családi házas öve-
zetben 14,5 m Ft-os irányáron eladó. Tel.: 06-30-265-1090
• Fodrász, pedikûrös házhoz megy. Tel.: 06-70-265-0022
• Mindenféle régi és új könyvet, teljes könyvtárat, vala-
mint hanglemezeket készpénzért vásárolunk. Tel.: 06-20-
937-8592, 06-27-336-138.

Apróhirdetések
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Vennék, 
vagy bérelnék 

30-50 m2-es 
családi házat 
kis telekkel!

06-30-9817-543
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 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!

Júniusban Gödön 
a T-Kábel elindítja

telefon szolgáltatását 
1495,- Ft-os havidíjjal. 
T-online internet most 

3 hónapig 0 Ft. 
Tel.: 06-20-242-3474



34



35



36


	kk0706 01-08
	kk0706 09-16
	kk0706 17-26
	kk0706 27-36

