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Tartalomjegyzék:

A változásoknál az emberben
gyakran felmerül a kérdés, vajon
jobb következik-e a korábbi helyett?
A Gödi Körkép is változik, és abban
reménykedem, hogy az Önök igé-
nyeiknek megfelel majd. Igyekszünk
az információkra helyezni a hang-
súlyt. A Városházán sok-sok döntés
születik, részletesen beszámolunk
róluk. Természetesen kultúráról,
sportról, intézményi rendezvények-
rõl továbbra is tudósítunk.

Azt is el kell azonban fogadnunk,
hogy vannak tények, amelyek soha-
sem változnak. A Gödi Körkép is eb-
be a kategóriába tartozik, hiszen az
Önök lapja ez a közéleti magazin,
az Önök érdekeit kell szolgálnia.

S ha ezt a tényt elfogadjuk, akkor
a Napnál világosabb, hogy Önök is
írhatnak bele. Észrevételeiket, a vá-
rost érintõ kérdéseiket küldjék el ne-
künk, akár elektronikus formában
(godikorkep@gmail.com), akár pos-
tai úton (2132 Göd, Pf.: 72). Igyek-
szünk utána járni mindannak, ami
érdekli Önöket és közöljük kérdései-
ket és az azokra adott válaszokat.

Bízom abban, hogy munkánkban
nem David J. Burke filmje, az Edison
búcsúgondolata érvényesül, misze-
rint „az igazság sokban hasonlít az
újságíráshoz. Néha a legfontosabb
kérdésekrõl döntünk úgy, hogy nem
tesszük fel.”

Nem rabolom tovább az idejüket.
Minden jószándékú, nyitott és ér-
deklõdõ Olvasónknak ajánljuk la-
punkat.

Tisztelettel:

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
4. oldal
Interjú Markó József 
polgármesterrel 

5. oldal
A város mûködése a tét

6-7. oldal
Testületi ülés

8. oldal
Másfél millió számítógépekben

9. oldal
Új aszfaltutak épülnek

10. oldal
Mennie kell a Tanyahajónak

11. oldal
Ki vezeti a KOB-ot?

12. oldal
A padok átadása

13. oldal
Vizitdíj rendelet

14. oldal
Parlagfû mentesítés

15. oldal
A hónap embere: Nagy Gábor

16. oldal
Lévai Anikó dedikált

17. oldal
Szépkorúak ünnepe

18. oldal
Bajnok lett a Gödi Sakk Klub

19. oldal
Kajakos hírek

20. oldal
Vitray Tamás emlékezik

IMPRESSZUM

GÖD VÁROS POLGÁRAINAK 
ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az Önkormányzat megbízásából kiadja: 
Passziánsz Szolgáltató Bt.

Felelõs kiadó: 
Salamon Tamás

Telefon: 06-30-619-0841
E-mail: godikorkep@gmail.com

Fõszerkesztõ: Salamon Tamás
Sportrovat: Vasvári Ferenc
Hirdetés: Brumár György

ISSN 0865-5820 

Megjelenik havonta 7200 példányban. Terjeszti a
Magyar Posta. Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza. A szerkesztõség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom  lényegi
megváltoztatása nélkül –  szerkesztett formában
közölje. 
A Gödi Körkép – a sajtónyilvánosság szellemé-
ben – azon írásokat is közli, melyek tartalmával
nem azonosul a Szerkesztõség.

8 Ajándék 

9 Új utak

20 Bajnokcsapat

17 Piknik



4 Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Városvezetés

- A testületi ülésen Ön határo-
zottan kiállt a 2/a túloldalán el-
képzelt logisztikai központ mel-
lett. Mi ennek az oka?

- Az ok egyszerû és kényszerítõ
erejû. A lehetõ legrövidebb idõn be-
lül stabil, tervezhetõ bevételekhez
kell jutnunk. A város költségvetés-
ében a mûködtetés komoly, 6-700
millió forintnyi hiányt mutat. Ezt
mindenképpen redukálnunk kell.

- Mi okozza ezt a hiányt?
- A mai helyzet folyamatosan jött

létre. A legfõbb ok, hogy az állam
nem biztosítja az alapvetõ feladatok
ellátásához sem az elegendõ pénzt.
Emiatt az önkormányzatok vagyo-
nuk felélésére kényszerültek. Más-
részt színvonalas intézményeket tar-
tunk fenn, ezek sokba kerülnek.
Több önként vállalt feladatot is ellát
a város, melyeket nem szívesen ad-
nánk fel. Ilyen pl. a mûvészetoktatás
vagy a helyi közlekedés és más
feladatok is. Mindezekhez nem pá-
rosul elegendõ bevétel. Súlyosbítja a
helyzetet az eddigi hitelek kamatai-
nak és tõketörlesztésének terhe is.

- Lehet – e a kiadásokat csök-
kenteni?

- Nem csak lehet, hanem min-
denképpen kell is. Eddig is tettünk
lépéseket, de a részletes vizsgálat az
év második felében kerül sorra. Ezt a
munkát a Pénzügyi Bizottság végzi
majd. A kiadások csökkentése min-
denképpen a feladatellátás szûkíté-
sét jelenti majd.

- Úgy tûnik, a kiadás csökken-
tése nem lesz elegendõ. Akkor
marad a bevételek növelése. Jö-
võre már a Samsung is fizet adót.

- Az elõzõ években még volt mód
ingatlan értékesítésekre. Ma már
nincs mit, a maradék, még eladható
ingatlanoknál erõs lakossági ellenál-
lás alakult ki. Mi sem szeretnénk el-
adni a még meglevõket, de ha ez
kiesik, akkor helyette más bevételt
kell biztosítani.

A Samsung adófizetése nagyon
fontos számunkra. De biztosnak
csak akkor tekinthetjük mindezt,
ha már a számlánkon lesz a
pénz. Reméljük, hogy a
Samsung valamit vissza
tud adni abból, ami az
adómentesség eddigi évei
alatt nála maradt. Ez megha-
ladta az 1 milliárdot. Közel 400
millió pedig az az összeg, amit
az adómentesség miatt kell a
kincstárnak megfizetnünk. En-
nek is meg kellene térülnie.

Bevételi lehetõség rejlik még
a termálvíz palackozásában, erre
most fogunk kiírni koncessziós
pályázatot.           

Ide kapcsolódik a lo-
gisztikai terület kijelölése
is, mely lehetõvé teszi a
reménybeli befektetõknek
a terület fejlesztését. Ezt a
döntést már régen meg
kellett volna hoznunk.

- Több önkormány-
zat is élt a kötvényki-
bocsátás lehetõségé-

vel, mellyel sokat megtakarítottak
önkormányzatuknak. Göd is ké-
szül hasonlóra? 

- A hitelek jelenlegi szerkezete
mellett közel 4.1 milliárd, amit visz-
sza kell fizetnünk. Ha kötvényt bo-
csátunk ki, akkor az azért kapott
pénzbõl kifizethetjük a magasabb
kamatú hiteleinket. Ugyanis a köt-
vény kamata kedvezõbb. Így 6-800
millióval kevesebb lesz a visszafize-
tendõ összeg. Több bank is adott
ajánlatot, külsõ szakértõt bíztunk
meg ezek értékelésével. Remélem
hamarosan döntünk a kérdésben,
mert ez elemi érdekünk.

S. T.

AA  ggööddii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjöövvõõjjee::
aa  ppéénnzzüüggyyii  ssttaabbiilliittááss  mmeeggtteerreemmttééssee
Markó József polgármestert kérdeztük, milyen intézkedési tervvel készül az önkormányzat a jelenlegi csõd
közeli állapot megszüntetésére. A polgármester lát kiutat, de lehetséges, hogy közben fájdalmas lépésekre
kényszerül az önkormányzat

Göd Település Szerkezeti Terve

Markó József:
„A Samsung 
adóbefizetése fontos
számunkra.”
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A hónap témája

Minden magyar település ördögi
körben mozog. Általában bevételei
nem fedezik kiadásainak tételeit.
Ebben az esetben valahonnan pénz-
hez kell jutni ahhoz, hogy a telepü-
lés mûködõképes maradjon.

Göd jelenleg több, mint 2 milli-
árd forintos adóssággal küzd. Sok
aszfaltút épült, de a város 500 mil-
lió forintos hitelt vett fel és egyetlen
forintra sem pályázott az elõzõ vá-
rosvezetés. Felépült a Sportcsarnok,
újabb 200 milliós hitel, némi kamat-
támogatással.

Mindennek ára van, mert a ban-
kok nem várnak és Gödnek vissza
kell fizetnie hitelét. Ehhez tegyük
még hozzá, hogy az önkormányzat
600 alkalmazottat foglalkoztat.
Fontos munkát végeznek, és mun-
kájukat meg kell fizetni.

Ezért döntött úgy a képviselõ
testület, hogy a lakosságtól ingat-
lanadót szed be  a város mûködõké-
pességének megõrzése érdekében.

Több hír számolt már be arról,
hogy április 1-ig minden ingatlantu-
lajdonos megkapja  bevallása alap-
ján azt a csekket, amelyen ezt a dí-
jat befizetheti. Többen érdeklõdtek
a késés okáról.

- Egy új adónem bevezetésekor
csúszásra lehet számítani, hiszen
teljes kivetést kell készíteni. Az új
nyomtatványok készítése önmagá-
ban több hetes csúszást jelenthet –
mondta dr. Szinay József jegyzõ. 
– Egy nagy cég az adó ellen törvényi
kifogással élt. Ezért néhány helyen
módosítanunk kellett a rendeleten,
most már ez is teljesen rendben
van. Végül technikai nehézségek
merültek fel, de szerencsére már
ezen is úrrá lettünk. Július 30-ig
mindenki megkapja az aktuális
csekkeket. A lakóknak 15 nap áll
rendelkezésre, hogy befizessék adó-
juk elsõ részletét. Az elsõ féléves
elõirányzathoz képest 20 millió fo-
rint hiányzik, mindez lakossági épít-
ményadó kintlévõség. A nagy adófi-
zetõk adójukat már befizették.

- A város ezt nem jószántából te-
szi – fûzte hozzá dr. Bognár László
alpolgármester. – Egyszerûen kény-
szerpályán mozgunk, meg kell állí-
tani az adósságspirált. Az ingat-
lanadó a megoldási lehetõségeknek
csak egyetlen fejezete, számos más
intézkedést kellett hoznunk már ed-

dig is. Gondolok itt többek között
intézményeink költségeinek jelentõs
csökkentésére. Talán jövõre egy ki-
csit kedvezõbb lesz pénzügyi hely-
zetünk, de ez attól is függ, mennyi-
vel csökkenti a kormány a központi
költségvetésbõl juttatott összeget.

G. K.

Ingatlanadó

A város mûködése a tét

Dr. Szinay József: Az ingatlanadóhoz mellékelt nyomtatványokat július 30-ig
postázza az önkormányzat
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Testületi ülés: végre több volt
Bár a szabályzat szerint nincs na-

pirend elõtti hozzászólás, Salamon
Tamás mégis szót kért, hogy beje-
lentse: lemond képviselõi mandátu-
máról, mert az általa elnyert Gödi
Körkép kiadói-fõszerkesztõi pozíció
miatt fennáll az önkormányzati tör-
vényben rögzített összeférhetetlen-
ség. 

Az elsõ napirendi pontban a Pe-
dagógiai Szakszolgálat korábbi ve-
zetõjét, Kövendiné Tímár Erzsébetet
választotta újra öt évre a képviselõ
testület. Ezt követõen Kovács László
alezredes, a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság vezetõje számolt be a rend-
õrség éves munkájáról, melynek ke-
retében – egy  képviselõi kérdésre
reagálva – elmondta, hogy a gáton,
a nyári idõszakban, szigorúan ellen-
õrzik a motorosokat, és az alezredes
gyalogos járõrök jelenlétét is igyek-
szik biztosítani. A rendõrség kapott
bizonyos túlórakeretet és két új kol-
légát is a régióba helyeztek.

Miután több kérdéskörben is a
költségvetésben nem szereplõ ösz-
szegek kerültek napirendre, Markó
József polgármester bejelentette,
hogy a város közel áll anyagi tarta-
lékainak kimerüléséhez. Mint el-
mondta, az önkormányzatnak stra-
tégiai döntésekre lesz szüksége az

életben maradáshoz. Reményét fe-
jezte ki, hogy e fontos lépések meg-
hozatalából egyetlen képviselõ sem
marad ki pusztán politikai érdekek-
tõl vezettetve. Ezzel bizonyára arra
utalt, hogy a Városvédõ Egyesület
képviselõi a közelmúltban kétszer is
kivonultak a tanácsterembõl, holott
a város életét alapvetõen meghatá-

rozó kérdésekben kellett döntést
hoznia a testületnek.

Egy kis bevétellel
is számolhatunk…

A legfontosabb napirendi pont a
Településszerkezeti Terv módosítása
volt. A beterjesztés szerint logiszti-
kai beruházás készül az M2-es út
túloldalán. Szegedi Sándor alpol-
gármester megnyugtatásul elmond-
ta, hogy környezetkímélõ beruhá-
zásról van szó. Hozzátette, hogy
sürgõs volna gyorsan határozni,
mert amennyiben nem sikerül ked-
vezõ döntésre jutnia a testületnek,
akkor a beruházást tervezõ vállalko-
zó más, a projekt iránt ugyancsak
érdeklõdést mutató településeknek
mond „igent”. A napirendet minõsí-
tett többséggel szavazta meg a tes-
tület, és így remény szerint több
száz milliós beruházás elõtt nyílt

meg a lehetõség a terület fejleszté-
sére.

Miközben százmilliókról viszony-
lag gyorsan döntött a testület, az
alsógödi sportpálya büféjérõl, a Gö-
di Almanach támogatásáról, illetve
a kistérségi munkaszervezet mûkö-
dési formájáról másfél órán keresz-
tül vitatkoztak a képviselõk.

Kis fellélegzést hozott a nagy
pénztelenségben, hogy a TIGÁZ 2,4
millió forintot fizet a városnak, mi-
vel új csöveket fektet le Göd terüle-
tén. Ebbõl kétmillió forintra dr. Bog-
nár László alpolgármester azonnal
lecsapott, és kérte, hogy elsõként a
már egy hónapja a Waldorf Óvodá-
nak ígért városi támogatást fizesse
ki a testület.

Egyetértés a Tanyahajó ügyében

Ezután Kovacsik Tamás pillanatai
következtek. A Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke megerõsítést kért a
Dunán veszteglõ tanyahajó eltávo-
líttatására. Nógrádi Gergely, az
SZDSZ képviselõje megköszönte
Kovacsik képviselõ úr közbenjárását
a lakók nyugalmának érdekében,
ugyanakkor hozzáfûzte, hogy na-
gyon fontos döntés elõtt áll a testü-
let, mert ez az ügy precedens érté-
kû, hiszen ettõl fogva senki sem
kaphat veszteglési engedélyt a Du-
nán. A testület megerõsítette a Vá-
rosfejlesztési Bizottság döntését.

Az egyik napirendi pont tárgya-
lása közben dr. Horváth Viktor Ger-
gõ kifogásolta, hogy a Gödi Körkép
munkatársának vakuja hat másod-
percenként a szemébe villan. A töb-
bi képviselõ értetlenségének adott
hangot, de nem kívántak vitába bo-
nyolódni a 2-es körzet képviselõjé-
vel. Ugyanakkor több felõl is bekia-
bálások hallatszottak, egyes képvi-
selõk bizonyos pizzarendeléseket
emlegettek, miszerint „akkor nem
adott az illendõségre, igaz?”. Azok
számára, akik nem nézik a testületi
ülések közvetítéseit, kénytelenek va-
gyunk megvilágítani a feszültség
okát. Egy korábbi ülés alkalmával
Rábai Zita képviselõ asszony és dr.
Horváth Viktor Gergõ képviselõ úr
pizzát rendeltek és az ételt az ülés

Tizenhat napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk június 25-én, köztük olyan, rendkívüli fontossággal bíró
ügyeket, mint például az M2-n túli iparterület rendezése, a Tanyahajó elküldése és a tüzijátékrendelet.

Városvezetés - Testületi ülés

Salamon Tamás átnyújtja Markó József polgármestenek írásos lemondását
képviselõi mandátumáról
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a konszenzus, mint a vita!
Városvezetés - Testületi ülés

folyamán fogyasztották el. Ezt szá-
mos képviselõ kikérte magának, kü-
lönösen, hogy a pizza elfogyasztása
után a Városvédõ Frakció tagjai fog-
ták a kabátjukat és hazamentek a
még javában tartó ülésrõl.   

Szabályozni a tûzijátékokat!

Az intermezzót komolyabb té-
mák követték. A képviselõk létrehoz-
tak egy útépítési munkacsoportot is.
Markó József polgármester szerint
fontossági sorrendet kellene felállí-
tani az aszfaltozásra váró utcák kö-
zött, majd a legfontosabbakhoz
azonnal el kell készíteni a terveket,
mert ezek a tervek szolgálnak majd
az országos pályázatok alapjául.

Végül dr. Szinay József jegyzõ úr
ismertette a rendelet tervezetét,
mely szerint Göd Város Önkor-
mányzat illetékességi területén pol-
gári célú pirotechnikai tevékenység
– tûzijáték- legfeljebb 5 perc idõtar-
tamban, 18.00 és 22.00 óra között
tartható. Végül telekeladásokról

határozott a testület, melynek so-
rán Pinczehelyi Tamás, az MSZP
képviselõje kifogásolta dr. Horváth
Viktor Gergõ idõhúzó magatartá-
sát. A Városvédõ Egyesület képvise-

lõje ugyanis nem volt hajlandó a
testület által elfogadott módon
szavazni.

Kovacsik Tamás egyeztet Lenkei György frakcióvezetõvel

Dr. Szinay József július 5-re hívta
össze a Helyi Választási Bizottságot.
A Bizottság kitûzte az új idõközi vá-
lasztást a 10. körzetben. A választás
dátuma: szeptember 30. Vasárnap
6.00-19.00 között.

Idõközi választás:
Szeptember 30.

vasárnap

A kép illusztráció

Júniusban kétszer is vért ad-
tak polgáraink. A József Atti-
la Mûvelõdési Házban 33 gö-
di lakos tette ezt meg és
csaknem 15 liter vér gyûlt
össze. A kiváló eredmény ha-
tására az Ady klubban is sor-
ra került egy második akció,
melynek eredménye szintén
hasonló lett. Felsõgödön is
közel harmincan jelentkeztek
véradásra.

Vért adtak a gödiek

Több mint 30 liter vért adtak

Göd város Önkormányzata meg-
bízásából a Közép-Dunavölgyi Kör-
nyezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelet laboratóriumá-
ban készültek azok a vizsgálatok,
melyek kimutatták, hogy a Samsung
gödi gyárának káros anyag kibocsá-
tása az európai uniós határértéke-
ken belül van. Errõl adott tájékozta-
tást Lenkei György képviselõ a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság ülésén.

- Ezekre a mérésekre azért volt
szükség, mert négy évvel ezelõtt
magas értékû káros anyag kibocsá-
tást mutattak a mûszerek – mondta
Lenkei képviselõ. – Ezek az értékek
végre megnyugtatóak és azt szeret-
nénk, ha hosszú évekig ezek így is
maradnának. Ezt folyamatosan el-
lenõriztetjük

Határértéken belül a Samsung
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Önkormányzati hírek

Detre László képviselõ szakmáját tekintve bútorrestaurátor. Látszólag semmi köze az informatikához. A képviselõ úr munkáján
keresztül  tíz évvel ezelõtt került kapcsolatba egy hálózatfejlesztõ cég vezetõjével, aki ennek a munkakapcsolatnak köszön-
hetõen a bankokban éppen lecserélt számítógépek közül 30 darabot a Huzella Iskolának adományozott.
- Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a tulajdonos asszony kérés nélkül, önként ajánlotta fel az általános iskolánknak a
számítógépeket - mondta Detre László. - Mindezekhez jogtiszta szoftvereket is adományozott, együttesen mintegy másfél mil-
lió forint értékben. Vállalta továbbá a géppark karbantartását is. Reményeim szerint ez csak egy hosszú távú kapcsolat elsõ
felvonása volt és jövõre a Németh László Iskola is hasonló adományban részesülhet.

Harminc számítógéppel
gazdagodott a Huzella Iskola
Harminc számítógéppel
gazdagodott a Huzella Iskola

Számos lakossági beje-
lentés után dr. Szinay Jó-
zsef jegyzõ parkolási sza-
bálytatot hozott az
alsógödi strand és játszó-

tér területére gépkocsival
történõ behajtásról. Ezek
szerint sorompó-zárkulcs-
csal a helyben dolgozó vál-
lalkozókat kell ellátni, ösz-

szesen négy személyt, akik
részére a behajtás engedé-
lyezett. A sorompónak ál-
landóan zárva kell lennie.
Az engedéllyel rendelke-
zõk a parkírozás módját
oly módon  kötelesek
megoldani, hogy az a ját-
szóteret illetõleg a strand
területét ne érintse.

Ezen szabályzat 2007.
július 15-én hatályát vesz-
ti. Addig tart a türelmi idõ.
Ha a sorompó nyitva ma-
rad, ha továbbra is idegen

autók hajtanak le a strand-
ra, akkor az önkormányzat
még a vállalkozók elõtt is
véglegesen lezárja a so-
rompót.

G. K.

Alsógödi strand:

Kitiltják 
az autókat

Kovacsik Tamás: „Végleg lezárjuk a sorompót,
ha nem lesz rend a strandon”
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Önkormányzati hírek

Markó József polgármester úr a
Gödi Körkép elõzõ számában két
képviselõt tesz felelõssé a testületi
üléseken eluralkodott  háborús han-
gulatért, akik közül csupán az egyi-
ket, szerény személyemet nevezi
meg. 

Egy vitához legalább két ember
kell, ezért a polgármester diszkrimi-
natív megnyilatkozását már alapjá-
ban véve is tisztességtelennek vélem.
Nem beszélve arról, hogy ha már a
vitáknál tartunk: tapasztalataim sze-
rint az üléseken minden politikai ol-
dalról és a legkülönbözõbb kulturált-
sági színvonalon érkeznek a gyakorta
cseppet sem szalonképes megnyilvá-
nulások, sõt, éppen Markó úr az

egyik leghadakozóbb városatya (ké-
résre szívesen idézek egy csokorra
valót a nem túl baráti kijelentései-
bõl). 

Mégis, engem ennél sokkal job-
ban izgat, hogy miközben a váro-
sunk vezetõje erkölcscsõszt játszik,
többnyire képtelen betartatni a kép-
viselõkkel az ülésezési szabályzatot,
és rendre elõkészítetlen határozati
javaslatokról vár tõlünk döntést. 

Inkább ez utóbbi tényeket érzem
sajnálatosnak, mint a vitát meg a há-
borúskodást, amelyek voltaképpen
évezredek óta a politika velejárói!

Nógrádi Gergely (SzDSz), 
Göd Város liberális képviselõje

Egy kis 
diszkrimináció… 

Több, mint húsz kilomé-
ter aszfaltút épült Gödön az
elmúlt évben. Ne felejtsük
azonban el, mindezek hitel-
bõl, több, mint ötszáz millió
forintba és a hozzátartozó
kamatokba kerültek. Köztu-
dottan számos helyen már az
elkészültük után kitöredezett
az aszfalt. Éppen ezért az ön-
kormányzat minõségi kifogá-
sokat emelt az utak állagával
kapcsolatban. Mivel az ön-
kormányzat I. osztályú utat
rendelt a közbeszerzésen
nyertes vállalkozótól és ezt

több utcában sem kapta
meg, ezért a képviselõ testü-
let késznek mutatkozott arra,
hogy akár peres úton is elér-
je igazát.

- Mindkét fél, a vállalkozó
és a város is törekedett a vi-
tás kérdések békés úton tör-
ténõ rendezésére – mondta
Szegedi Sándor alpolgármes-
ter. – Így mi átutaltuk a vég-
számla összegét, míg a vállal-
kozó vállalta, hogy további
utakat aszfaltoz le 22,5 millió
forint értékben. Ez a megál-
lapodás nem érinti a garanci-
ális javításokat.

- Így kerül júliusban asz-
faltozásra a Vasút utca 525
méteren az Árpád utcától a
Szödi utcáig, a Cserfa utca
188 méteren, a Sajó utca 155
méteren, valamint az Alagút
utca az alagút és a 2-es út
között.

- Ez már egy nagyon régi
hátraléka a városnak – fûzte

hozzá Detre László, a 3. kör-
zet képviselõje. – Az alagút
és a 2-es út közötti rész vég-
re elkészül, s remélem a vízel-
vezetés is megoldódik. A mû-
velõdési ház elõtti parkolók
kialakítása még kérdéses, pe-
dig jó lenne a munkát az út-

építéssel egyidejûleg végez-
ni, bár tudom, jelen helyzet-
ben nincs keret a többlet-
munkára.

Négy új aszfaltút készül 
22,5 millió forint értékben

Így nézett ki a Vasút utca
esõ után...

A képviselõ úr elõkészített
határozati javaslatokat vár a

városvezetéstõl

Már elkezdõdtek a munkálatok a Vasút utcában
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Önkormányzati hírek

- Hogyan tervezi munka-
társaival együtt a fellépést
az Ön által nem jogkövetõ-
nek nevezett állampolgár-
okkal szemben?

- Az a célunk, és megítélé-
sem szerint a lakosságnak is
az a jó, hogy tiszta környezet-
ben éljük hétköznapjainkat.
Amennyiben ez még sem si-

kerül, akkor bizony kénytele-
nek vagyunk megfelelõ
szankciókat alkalmazni a „ki-
lengõk”-kel szemben.

- Vannak fázisai a felszólí-
tásnak, vagy egybõl bünte-
tésre kerül a sor?

- Két lépcsõben tesszük
meg az intézkedéseket. Elsõ
lépésben felszólítjuk a lakót,
majd ha nem lesz eredmé-
nyes a kérés, akkor sajnos a
jog lehetõségével élünk.

- Mit is jelent ez ponto-
san?

- Helyszíni bírságot vagy fel-
jelentést. A helyszíni bírságot
500 és 10.000 Ft között
állapítjuk meg. A feljelentést a

megfelelõ hatósághoz továb-
bítjuk a szabálysértés fajtája
szerint. Ebben az esetben
10. 000 Ft-tól 150. 000.- Ft-ig
bírságolhat a hatóság.

- Hol látja a legnagyobb
megoldásra váró problé-
mát a városban?

- A közlekedési szabálysér-
tések száma megszaporo-
dott. Ezen a területen sok a
tennivaló. A Közterület Fel-
ügyelet által kivetett bírságok
összege szinte egészében eb-
bõl ered. Mindezek mellett
most nyáron a bûnmegelõ-
zésre helyezzük a hangsúlyt.

Új vezetõ áll 
a Közterület Felügyelet élén
Kovács László személyében új vezetõje lett a Közterület Felügyeletnek. Kovács úr korábban egy állami cég-
nél dolgozott középvezetõként. Mielõtt kinevezték egy szakirányú tanfolyamot fejezett be sikeresen.

Kovács László munkatársai körében. 
A képen balról Szeles Péter, jobbról Szeri Mihály

Ugyan még érvényes és
végleges építési tervdoku-
mentációval nem rendel-
kezik a gödi Búzaszem Ál-
talános Iskola, a fakivágási
terv elkészült. Mint arról
Hubayné dr. Horváth Nóra
okleveles táj- és kertész
építészmérnök a Környe-
zetvédelmi Bizottság ülé-
sén elmondta, azért jött a
Kolping Szövetség általá-
nos iskolája ezzel a kérel-
mével az önkormányzat
elé, mert 59 fa kivágásá-
hoz tulajdonosi hozzájáru-
lásra van szükségük (az
önkormányzat a Szakács-

kertet adta át az iskola fel-
építésére = a szerk.).

Tarjányi Judit fõépítész a
felvetésre reagálva kijelen-
tette, hogy alapvetõen
egyetért az akácok kivágá-
sával, de az iskola által fel-
ajánlott 40 õshonos fa ül-
tetését kevesli a régiek
pótlására. Az ültetésre ke-
rülõ fáknak ugyanazon
lombtömeg egyenértéket
kell elérniük, mint azzal
korábban a terület rendel-
kezett. A fák ültetésének
meg kell elõznie a fakivá-
gást. Mint mondta, a fák
kivágására csak október 1-

e után kerüljön sor, hiszen
a madarak nyári fészkelé-

sét nem kellene megboly-
gatni.                       G. K.

59 fát vágnak ki a Szakács-kertben

Göd Város Önkormányzat Város-
fejlesztési Bizottsága nem járul hoz-
zá ahhoz, hogy Göd, Jávorka Sán-
dor u. végén lévõ Duna-szakaszon
(1668,5 folyami szakaszán) „TANYA-
HAJÓ” lehorgonyozzon és ott vesz-
teglési engedélyt kapjon. A képvise-

lõ testület megerõsítette a határo-
zatot.

Kovacsik Tamás, VfB elnöke: Mi
meghoztuk határozatunkat, de nem
csak a mi kezünkben van a döntés.
Alapvetõen az a baj, hogy a hajó agg-
regátorának zaja messzire elhallatszik.

Másodsorban a kicsi kajakosoknak is
sokkal jobban oda kell figyelniük, ami-
kor a stégrõl elindulnak, nehogy neki-
vezessék kajakjukat a tanyahajónak. Jó
lenne, ha Dunakeszi felé, a Szakács-
kerten túl engednék le ezt a „csodát”.
Ott senkit sem zavarna.

MMeennnniiee  kkeellll  aa  TTaannyyaahhaajjóónnaakk

A képen látható fák akadályozzák 
a Kolping tervezett iskolaépítését
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Salamon Tamás lemondásával a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság (KOB) élén is
megüresedett egy szék. Kérdés, vajon ki lesz az új elnök? Nógrádi Gergely? 

Õ jelenleg a KOB alelnöke. Vagy Csányi József, a többséget adó JÖSZ frakció képviselõje?
Vagy Mikesy György, aki tanárként dolgozik? Vagy valaki más? 

Önkormányzati hírek

Megüresedett a Közmûvelõdési 
és Oktatási Bizottság elnöki széke

?

Miután a melegvizû
strand új öltözõje és vi-
zes blokkja megnyílt a
nagyközönség elõtt, két

órán belül három zu-
hanyrózsát és a hozzá-
tartozó gégecsövet lop-
tak el.

Írja meg, ha kérdése van, mondja el, ha valamit el
szeretne mondani! Ha kérdez, utána megyünk,

hogy választ is kapjon!
Gödi Körkép

godikorkep@gmail.com
2132 Göd Pf. 72.

Lopás nyitás után két órával 
az új strandöltözõben

Írjon, hogy írhassunk!

Nógrádi Gergely

Mikesy GyörgyCsányi József

6.00 – 8.00 Reggeli úszás
8.00 – 19.45 Strand üzem

Péztár nyitva tartási ideje: 7.00 – 19.00

Belépõjegye árak:
Felnõtt belépõ: 800 Ft
Gyermek, diák, nyugdíjas belépõ: 500 Ft
Felnõtt bérlet 10 alkalomra: 6.000 Ft
Gyermek-, diákbérlet 10 alkalomra: 3.750 Ft
Nyugdíjas bérlet 10 alkalomra: 3.750 Ft
Szauna 1 órára: 1.350 Ft

Kedvezmények:
Reggeli úszójegy: 6.00 – 8.00 450 Ft
Délutáni belépõ 17.00-tõl: 
Felnõtt: 450 Ft
Gyermek, diák: 300 Ft
Nyugdíjas: 300 Ft

Reggeli, délutáni úszóbérlet 10 alkalomra 3.200 Ft
Gyermekjegy 14 éves korig vehetõ igénybe. Diákok
részére érvényes diákigazolvánnyal diákjegy váltható.

Strand nyitva tartás

Az Oázis Lakópark házai
láthatóak a háttérben. 
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Kovacsik Tamás, a 4.
körzet képviselõje minden-
kit örömmel fogadott a
padátadási „ceremónián”.
Egyszerûen leült és élvezte
a Duna kínálta csodálatos
látványt. Markó József pol-
gármester és Szinay jegyzõ
úr is csatlakozott hozzá. A

látott kép ismert, mégsem
mindennapi. Innen a lehe-
tõ legkényelmesebben
szemlélõdhet minden gödi
polgár, aki egy kis nyuga-
lomra vágyik.

- A gyerekek is nagyon
szeretnek ide lejárni, más
mint az óvoda udvara –

mondta Karaszek Ernõné,
a Kastély Óvoda vezetõ
óvónõje. – A kicsik már bir-
tokba is vették a padokat!
Ha nekik jó, akkor minden-
kinek jó lesz.

Kovacsik Tamás már
évekkel ezelõtt kezdemé-
nyezte az akkori önkor-
mányzatnál, hogy legalább
egy padot tegyenek le a
szép tisztásra, de nem járt
sikerrel. - Lassan végre úgy
kezd kinézni a Duna-part,
ahogy egykor megálmod-
tam – mondta Kovacsik
képviselõ. - Arra törek-
szünk, hogy hasonló pa-
dok készüljenek minden
körzetben – kapcsolódott
a beszélgetésbe Markó Jó-
zsef polgármester. – Külön
köszönet jár Nagy Gábor
úrnak, aki a padokat elké-
szítette. Reményeim sze-
rint hamarosan az egész
városban felfedezhetjük

munkáját. Most már csak
azt kérném mindenkitõl,
hogy vigyázzunk is rájuk,

ne váljanak a pusztítás
martalékává. Sajnos erre
több példa is van váro-
sunkban. Lehetõségeink
szerint védjük értékeinket.

G.K.

Nyolc pad került átadásra 
az alsógödi Duna-parton

Nagy Gábor készítette az alsógödi strandon 
a padokat, a gyerekek együtt örülnek vele

Markó József (balról) Kovacsik Tamás és Szinay József a
padok átvételénél 

„Vajon az egész családot
elbírná?”
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A Fidesz gyorsan reagált Salamon
Tamás lemondására. Keddi ülésü-
kön már meg is nevezték a 10. kör-
zetben jelöltjüket.

- A tagság meghallgatta az új je-
löltet – mondta Szabó Csaba, a he-
lyi Fidesz csoport alelnöke. – Elkép-
zelései szorosan kapcsolódnak a ko-

rábbi képviselõnk körzetre vonatko-
zó gondolataihoz. Ezután titkos
szavazásra került sor. A tagság tar-
tózkodás nélkül választotta meg
Sellyei Noémit képviselõjelöltjének a
10. körzetben.

G.K.
(A további jelölteket a következõ számban bemutatjuk.)

Sellyei Noémi a Fidesz 
és szövetségeseinek jelöltje

• Márciusban lakossági fórumon találkoztak a körzet lakói a város veze-
tésével.

• A Lenkei utca végében elkészült a Verseny utca alatt vezetõ áteresz 
• A Lenkei utca vízelvezetését is betonvályúval oldotta meg az önkor-

mányzat.
• A Deák utca körzetre esõ részét újra aszfaltozták, mert a korábbi réteg

nem ütötte meg az elvárt minõségi szintet.
• Széchenyi utca Habitat házak felöli részét, valamint az egész Oázis La-

kóparkot lakó pihenõ övezetté nyilvánította az önkormányzat.
• Az Oázis Lakópark végre szervesen bekerült a város életébe.
• Az Oázis Lakópark saját internetes levelezõ listával rendelkezik (Holló

Péter munkája).
• Az Oázis Lakópark jogsegélyszolgálata megoldódott a Hivatal jogászai-

nak segítségével.
• Az Oázis lakóparkban a 2. ütem házainál megindult az útépítés.

Mi történt eddig a Tizesben?

Sellyei Noémi szívesen fogadta 
a Fidesz felkérését

A kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló törvény ren-
delkezik a vizitdíj fizetési köte-
lezettségrõl, valamint annak
visszaigénylésének módjáról,
lehetõségeirõl. Fõ szabály sze-
rint a vizitdíj 300 Ft, ez az ún.
alapösszegû vizitdíj. A törvény
rendelkezik azonban az ún.
emelt összegû vizitdíjról is
(600 Ft,  illetve 1000 Ft ösz-
szegben). 

- Kizárólag az alapösszegû
(300 Ft-os) vizitdíj visszaigény-
lésére ad lehetõséget a tör-
vény – mondja Lenkei
György, a Szociális Bizottság
elnöke. - A háziorvosi ellátá-
sért (ideértve a fogászati alap-
ellátást) valamint a járóbeteg-
szakellátásért 20-20 alkalom
feletti ellátások után fizetett
vizitdíjak igényelhetõek vissza.
Lényeges, hogy a háziorvosi
ellátás és a járóbeteg-szakellá-
tás esetén a 20 alkalom vizit-

díjának külön-külön (!) kell
összegyûlnie. Ezen 20-20 al-
kalom vizitdíjának nyugtáit
vagy számláit csatolni kell a
kérelemhez amelyet a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán lehet külön erre rendsze-
resített kérelmezõ lapon be-
nyújtani. A 20 alkalom feletti
(visszaigényelt) vizitdíjak
nyugtái, számlái fénymásola-
tát kell még a kérelemhez csa-

tolni. A kérõlapon lehetõsége
van a kérelmezõnek választa-
ni, felveszi a házipénztárban
kézpénzben vagy postán kül-
di ki a Hivatal.

- Megjegyzendõ – folytat-
ja Lenkei elnök úr - hogy kizá-
rólag a háziorvosi (20 alkalom
feletti) és a járóbeteg-szakellá-
tás (20 alkalom feletti) vizitdí-
jai igényelhetõek vissza, a kór-
házi napidíj visszaigénylésére

nem ad lehetõséget a tör-
vény.

A kérelemrõl a jegyzõ 15
napon belül dönt, mely dön-
tés ellen az Egészségbiztosítá-
si Felügyelet felé lehet felleb-
bezéssel élni. A visszaigényelt
vizitdíjak összegét az önkor-
mányzat a Magyar Állam-
kincstártól igényli meg.

G.K.

A 20. után kerül kifizetésre a vizitdíj
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Komlódi Andrásné sz. Dombai Éva 66 éves

Az elhunyt hozzátartozói fogadják õszinte részvé-
tünket!

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 várható ülése: július 19.

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

Gödön házasságot kötöttek:

Tarjáni Eszter Molnár Károly
Bénik Marianna Domján Balázs
Szõke Zsófia Éva Szabó Csaba Ferenc
Hellner Erzsébet Galbavi Pál
Dombóvári Emese Sipeki Zoltán
Gyenes Csilla Szakács Zsolt
Marczika Judit Etzler Bernhard

Sok boldogságot kívánunk !

Önkormányzati hírek

A növényvédelemrõl
szóló 2000. évi XXXV.
törvény 5. §. alapján  a
földhasználó, tulajdo-
nos, bérlõ köteles az
adott  év június 30.
napjáig az ingatlanán a
parlagfû virágzását
megakadályozni és fo-
lyamatosan  a vegetáci-
ós idõszak végéig  a
parlagfû irtását  elvé-
gezni. 

A kötelezettségüket
megszegõ tulajdono-
sokkal, földhasználók-

kal szemben  a vonat-
kozó rendelet szerint
növényvédelmi  bírsá-
got  kell kiszabni,
melynek összege
20.000.- Ft-tól
5.000.000.- Ft-ig ter-
jedhet.

A törvény szerint az
eljáró hatóság  – külte-
rületen a Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóság,
belterületen a jegyzõ. A
kényszerintézkedés költ-
sége, valamint a bírság
nem fizetése esetén an-
nak összege közadók
módjára behajtható.

Lakossági panaszbe-
jelentés megtehetõ sze-
mélyesen írásban és te-
lefonon a 27/530-064
telefonszámon munka-
idõben. 

Közvetlen környe-
zetünk parlagfû men-
tessége mindannyiunk
közös érdeke !

Göd Város 
Önkormányzata

F E L H Í V Á S
PARLAGFÛ MENTESÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA

Ismét vége egy tanévnek, a gyerekek a fárasz-
tó iskolaidõ után örömmel szabadulnak ki az sza-
badba, utcákra, terekre. Sajnos, nem mindegyi-
kük van tisztában a közlekedés rendjével, szabá-
lyaival, ezért nekünk, felnõtteknek, a közlekedés-
ben résztvevõknek kell fokozottan figyelnünk rá-
juk a balesetek elkerülése érdekében.

Kérjük a gyermekes szülõket, mielõtt elenged-
nék gyermekeiket kerékpározni, vagy egyáltalán a
közlekedésben részt venni, oktassák ki õket az
alapvetõ szabályokra, gyõzõdjenek meg arról,
hogy tisztában vannak a gyermekeik a közlekedés
rejtelmeivel! Fontos, hogy mi felnõttek, magunk
is jó példával járjunk gyermekeink elõtt, és ha azt
látják gyermekeink, hogy mi szülõk a szabályokat
betartva közlekedünk, õk is így fognak tenni!

Kérjük, figyeljenek a szünidõben még inkább a
gyermekekre!

Legyenek óvatosak, körültekintõek!

Seltenreich Mária r.fhdgy.
Dunakeszi Rendõrkapitányság

Mb. sajtóreferens

Tisztelt Olvasók!

A képviselõ testületi határozat értelmében a nagycsa-
ládosok is hozzájutatnak a Göd Kártyához. Jogosul-
tak „a három kiskorú gyermeket nevelõ családban élõ
gyermekkorúak és egy szülõ, négy vagy több kiskorú
gyermeket nevelõ családban élõ gyermekkorúak és
mindkét szülõ”. Az igazolványok azonnal átvehetõek
a Városháza titkárságán. A szülõknek a gyermekek
anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját kell bemu-
tatni. Lényege szerint a nagycsaládok a strandi belé-
põjegy árából 50 %-os kedvezményben részesülnek.

A nagycsaládosok 
is kapnak Göd Kártyát
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- Honnan fakad Önnél az erdõ
szeretete?

- Hajdúhadház szülötteként szeret-
tem meg az erdõket. Arrafelé az égig
érnek a fák. A Madarak és Fák napjá-
nak ünnepe is innen eredeztethetõ.
Május 10-én volt 100 éve, hogy beve-
zették a  természet védelmében ezt az
emléknapot.

- Hajdúhadház és Göd nem kis
távolság. Mióta él Gödön?

- 1968 május 1-je óta vagyok gödi
lakos. Nem okozott nehézséget meg-

szokni a gödi életet, hiszen Újpesten
tanultam, sokat jártunk ki gyalog Göd-
re, a Fészek klubba. A Széchenyi csár-
dáig mezítláb jöttünk a Duna partján.
Egy óra alatt felértünk. Havonta egy-
szer annyi pénzt tudtunk összegyûjte-
ni, hogy itt szórakozzunk.

1969. július 1-én költöztünk a Rába
utcába, itt az elsõ lakók voltunk, és itt
építettem meg életem elsõ faházát.
Ebben húztunk ki két kemény telet.

- Hogy talált rá a Kiserdõre?
- Amikor ideköltöztünk, a TSZ juh-

nyájai itt legeltek az erdõben, az Erzsé-
bet ligeten volt a karámjuk. 1969-ben
elkezdõdött a parcellázás és utána
azonnal romlott az erdõ állapota, mert
a juhok már nem „rendezték” az aljnö-
vényzetet.

Az egész területet fel kívánták osz-
tani a ’80-as évek elején. Egy terven
vettem mindezt észre a Hivatalban. A
Végrehajtó Bizottság határozatát meg-
vétóztunk és így visszavonták a rende-
letet. Döntésüket azzal indokolták,
hogy szemetesnek és elhanyagoltnak
találták az erdõt. Ezért kezdtük el tár-
sadalmi munkában a takarítást.

- És a kiöregedett fákból padok
lettek…

- 1998-ban kezdtük ezt a munkát.
Felállítottuk a Kiserdõben a színpadot,
hozzá számos padot építettünk. 2002-
ben a Huzella Iskolában és a Németh
László Iskolában is készültek karos ülõ-

kék. Eddig több, mint ötvenet helyez-
tünk el szerte a városban.

- Mi lesz a Kiserdõ jövõje? Talált
hasonló szemléletû, elkötelezett fia-
talt?

- Sajnos nagyon magányosan küz-
dök az erdõért. Ma a fiatalokat nehéz

rávenni a munkára és az önzetlenség-
re. Sajnos ez a munka egy kis népsze-
rûségvesztéssel is jár. Sok az irigység,
de ez nemzeti hagyomány. Félek attól,
hogy az eddigi munkám kárba vész. A
takarítás, a karbantartás és a meghalt
fák újra hasznosítása. A Kiserdõt ne
tartsuk õserdõnek, hanem maradjon
közjóléti célt szolgáló erdõ.

A hónap embere

Nagy Gábor : „Nincs kinek
továbbadnom a munkámat”
Nagy Gábor megmentette a Kiserdõt a parcellázástól. Még a Végrehajtó Bizottság is meghátrált elõle.
Ma azért szomorú, mert nem talált fiatalt a munka továbbvitelére

Nagy Gábor 
1934. május 6.

Tímár, nyugdíjig munkaügyi
osztályvezetõ 

a Táncsics Bõrgyár Rt.
Fõ foglalkozása: a Nemeskéri

Parkerdõ õre (20 éve)
Bõripari dolgozók újságának

szerkesztõje.
Házas (39 éve), 3 gyerek, 

4 unoka

Nagy Gábor munka közben

A születésnapok mindig ünnepnek számítottak

Az ifjú család a Rába utcai 
új otthonukban
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Lévai Anikó megerõsítette
mindazt, melyet már könyvé-
nek bevezetõjében nagyon
szerényen leírt, hogy õ nem
mesterszakács, benne nincs
közlési kényszer, õ „csak” egy
ötgyermekes családanya, aki
a hétköznapi életben sok ta-
pasztalattal rendelkezik. Így
a fõzésben is. Szõcs Géza
bevezetõjében a kötetet
szubjektív szakácskönyv-
ként határozta meg -
Amikor összeházasod-
tunk Viktorral, fogal-
mam sem volt a fõzés-
rõl – emlékezett a há-
zasságának elsõ
évére Anikó. –
Édesanyám meg-
nyugtatott, hogy
az ifjú feleségnek
nem fõzni kell
tudni, hanem ol-

vasni.

Egyik kézben a fakanalat,
másikban a receptet kell tarta-
ni. Otthon persze mindenki-
nek megvan a kedvenc étele,
ez olykor apróbb feszültséget
is jelenthet. - Egyszer vendé-
gek érkeztek hozzánk - foly-
tatta Anikó. - Sokat készültem
és tényleg jól sikerült a vacso-
ra. Viktor este megkérdezte,
hogy melyik étterembõl ho-
zattam? Ez nála külön dicsé-
retnek számít.

Anikó asszony az évszak-
ok szerint választotta ki az
ételeket. Tavasszal különösen
szereti, ha friss zöldségek ke-
rülnek az asztalra. A könyv ké-

szítésérõl még egy anekdotát
mesélt.

- A fotózás miatt egyszer-
re több fogást is el kellett ké-
szítenem. Hosszú órákig al-
kottam a konyhában, s mikor
végre mindennel elkészültem,
fáradtan lerogytam egy szék-
re. Éppen a sült csirke került
volna lencsevégre, amikor is
láss csodát, az egyik szárnya
eltûnt. A gyerekek egy óvat-
lan pillanatban letörték, mert
szegények már annyira éhe-
sek voltak.

A jó hangulatú este végén
Lévai Anikó mindenkinek de-
dikálta kötetét.                 S. T.

Lévai Anikó új könyvét 
mutatta be az Olajfában
Óriási várakozás elõzte meg Lévai Anikó, Orbán Viktor feleségének érkezését. Az Olajfa Mû-
vészház zsúfolásig megtelt. Lévai Anikó „A konyhaablakból” címû kötetének dedikációjára
érkezett, de elõtte megosztotta a vendégekkel könyvkészítés közben szerzett élményeit.

A Lámpás ’92 Közhasz-
nú Alapítvány és az ÉTA Or-
szágos Szövetség Lakóott-
hon Hálózatának szervezé-
sében immáron ötödik éve
kerül megrendezésre a nyá-
ri képzõmûvészeti tábor a
régi BM üdülõ területén.

- A tábor résztvevõi te-
hetséges, lakóotthonban
élõ, sérült fiatalok, akik az
ország különbözõ pontjai-
ról érkeznek, hogy részt ve-
gyenek a 2007. évi mû-
vésztelep munkájában –
mondta Makrai Klára szer-
vezõ. - Felkészítõik neves

kortárs képzõmûvészek,
akik évek óta figyelemmel
kísérik fejlõdésüket és nya-
ranta más-más tematika
mentén oktatják õket újabb
és újabb kifejezési módok-
ra. Idén a tábor témája az
útvonal volt - útvonal a la-
kóotthontól a munkahe-
lyig, útvonal a csecsemõ-
kortól az idõskorig. Szeret-
nénk ezzel a rendezvénnyel
is közelebb hozni a tenni
tudó és tenni akaró embe-
reket a sérültek világához.

G. K.

Teltház a Lámpás táborában

Az alkotó munka mindenkin segít

Lévai Anikó 
„csak” egy 
ötgyermekes 
családanya

Orbán Viktor  az esküvõn
még nem tudta,
milyen jól fõz a felesége
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Ünnepeltek a szépkorúak 
az Idõsek Napközi
Otthonában

Az Alapszolgáltatási Központ
kertje teljesen megtelt, nem csak
szépkorúakkal, hanem sok fiatallal is,
akik szintén az idõsek üdvözlésére ér-
keztek. 

Mikó Éva, az intézmény vezetõje
köszöntõjében kitért arra, hogy az
ünnep nagyon sokak összefogásával
jöhetett létre. Mint elmondta, 30 éve
gondozzák azokat a szépkorúakat,
akik nagyon magányosan élnek, kö-
zösséget adnak nekik és aktívvá is te-
szik õket.

A mûsor közben, kicsit távolabb
az üstben már forrt a marhapörkölt,
Pelczéder Zsuzsa táncos fiatalaji
pedig sikerrel ropták a rocky-t.

Nagyné Gyöngyi, a Gödi Napos
Oldal szellemi motorja elmondta,
hogy ugyan õk is nyugdíjasok, de na-
gyon nagy szeretettel hozták versei-

ket, énekeiket és táncaikat a náluk
még idõsebbek tiszteletére. S ha maj-
dan egyszer õk is ide kerülnek, remé-

li, hogy lesznek akkor is olyan nyugdí-
jasok, akik õket is megünneplik.

G.K.

Az Alapszolgáltatási Központ már 30 éve áll Gödön. Csaknem tíz éve
június vége felé a szépkorúak tiszteletére egy egész napos rendez-
vényt szerveznek a ház vezetõi.
A rendezvényt többek között megtisztelte a Gödi Napos Oldal Nyug-
díjas Klub, valamint a Pelczéder Zsuzsa vezette ifjúsági tánccsoport is

A fiatalok vidám táccal köszöntötték az idõseket

A Napos Oldal 
hölgyei sem 

hagyták 
ki a táncot

Már márciusban elkezdõ-
dött a szervezõ munka Ger-
gely Márta vezetésével. Jel-
szavuk szerint: „Mindent a
gyermekekért”. Markó Jó-
zsef polgármester, Lenkei
György és Nógrádi Gergely
képviselõk, valamint Kennes-
sey Zoltán, a Kisgazda Polgá-
ri Egyesület elnöke is meg-
tisztelték a rendezvényt.
Pelczeder Zsuzsa akrobatikus
rock and roll táncosai nyitot-
ták meg a pikniket. Ügyessé-
gi versenyek, arcfestés, dal-
tanulás színesítette a fiatalok
programját. 240 tombolát
osztottak ki a 120 gyermek
legnagyobb örömére. A bóc-
sai Topház Gyermekotthon

lakói is részt vettek a pikni-
ken, õk is versenyeztek, a
tombolán sokat nyertek. Mi-
vel annyira jól sikerült az

egész délután, a szervezõk
ígérik, jövõre mindezt meg-
ismétlik.

G. K.

Köszönet 
a támogatóknak
Vega Impex
OVIT Rt.
Kínai áruház Felsõgöd
Rétesbolt a 2-es út mel-
lett
Real Pont élelmiszerbolt
Terv utca 47

Köszönet 
a segítõknek
Szerecz Ferenc, Nagy
Jánosné, Varga Imre,
Sólyom Péter
Vízler Annamária,
Veszelik Nóra

A vakációra készültek a Fenyvesben

A játék a vakáció fõ feladata
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A Megyei döntõ elsõ helyezettjeként
részt vehettünk a 2007-es Labdarúgó Di-
ákolimpia Országos Döntõjén
Fonyódligeten 2007. június 7-én és 8-án
a Németh László Általános iskola képvi-
seletében.

I. fiú korcsoport (1998-as korosztály)
Eredmények: Nyírkarád - Göd 1:1
Göd – Budapest 3:1
Balassagyarmat – Göd 1:1
Gyöngyös - Göd 0:1

A legjobb 8 közé kerültek: Balassagyar-
mat, Göd
I-VIII. helyezésekért kieséses rendszer-
ben: Göd - Szeged 1:3
Göd - Mohács 1:1 Tizenegyesek
után 2:3 Mohács csapata jutott tovább

VII-VIII. helyezésért:
Göd - Hajdúböszörmény 3:1  ezzel
az eredménnyel csapatunk a VII- helye-
zést érte el.

Köllner József

Ifjú focistáink sikere 
a Diákolimpián

Pinczehelyi Tamás, a Sport-
bizottság elnöke méltatta
a fiatalok szereplését. Re-
ményei szerint minden
egyes diadaluk után kö-
szöntheti az ifjú gödi csil-
lagokat. Horváth László, a
Gödi SE elnöke ajándék
cirkuszjegyeket nyújtott át
a gyerekeknek. A Sportbi-
zottság egyhangúan meg-
szavazta, hogy saját kere-
tébõl havi 20.000.- Ft-ot
biztosít a további csapat-
építésre. Egy szülõgyerme-
keik érdekében kéréssel
állt a Bizottság elé: Jó len-
ne, ha a Németh László Ál-
talános Iskola órakeretet
biztosítana ezeknek a te-
hetséges fiúknak, hogy he-
tente többször edzhesse-
nek együtt. A kérdés nyit-
va maradt, szeptember-
ben kiderül, hogy sikerül-e
a többletóra biztosítása.

A sikercsapat: (elöl) Szeri Krisztián, (középsõ balról) Petõ Balázs, Sebõ And-
rás, Nagy Gábor, Kolok Baksa, (álló sor balról) Herbert László edzõ, Sucsák

Máté, Szalai Attila, Ribényi Csaba

A Sportbizottság labdákat 
ajándékozott a fiataloknak

Pongó István, a Gödi Sakk Klub el-
nöke szerint a bajnokság megnyeré-
sével a csapat történelmet írt váro-
sunk sakkéletében. A teljes bajnok-
ságot 100%-os teljesítménnyel
nyerte a Klub és készülhetett a felju-
tást jelentõ osztályozó mérkõzésre
Dunaharaszti ellen.
- Sajnos nem a legjobb csapatunk-
kal állhattunk ki, mert három játé-
kosunk az érintett osztályokban is
játszik, ezért itt nem szerepelhettek
– mondta Fülöp József, a szakosz-
tály tagja és egyben szponzora is. -
Az elért eredmények alapján az
esetleges visszalépésektõl függõen
még talán játszhatunk az NB II-ben.
Az utánpótlásunkat tovább kíván-
juk erõsíteni, az új tanévben is min-
den kedves fiatalt várunk a sakkok-
tatás helyszínén, a Németh László
Általános Iskolában.

G.K.

Pest megye 
bajnoka 
a Gödi Sakk Klub Pinczehelyi Tamás átadja 

a labdákat 
az ifjú tehetségeknek
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- Példaértékû szakosztály a mi-
enk, a váciak szakmaisága, a felsõ-
dunakanyariak kultúráltsága nálunk
a családias jelleggel ötvözõdik. –
kezdi Sinkó László edzõ. - Az anyagi
háttér miatt borotvaélen táncolunk,
de népszerûek és eredményesek va-
gyunk. Gödi, váci, verõcei, szolnoki
versenyzõnk is van. Rengeteget kö-
szönhetünk a szülõknek, sokan még
a hajót is maguk vásárolják. Bevéte-
leink az önkormányzati támogatás
mellett az adó 1%-ból, pályázatok-
ból és az állami Sport XXI. Program
révén jönnek össze. Majd’ 80 aktív
versenyzõnk van, nekik Makrai Csa-
bával és Jánosházi Imrével irányítjuk
az edzéseiket. 

Az elsõ bajnoki érmeket még
Kammerer Zoli hozta, azóta több
mint 100-at gyûjtöttünk. Kiemelke-
dõ tehetségünk a maratoni ifi VB 6.
és ifi Eb 4. helyezett Kemenci Viktor,

aki tagja a felnõtt maraton váloga-
tottnak. Sukoróról, a Diákolimpiáról
6 arany-, 5 ezüst és 4 bronzérmet
hoztunk haza. Ez a verseny a serdü-
lõknek válogató is volt az Európai
Olimpiai Reménységek Versenyére,
így Bán Kristóf és Georgpoulou Ale-
xandra már résztvevõi ennek a via-
dalnak. Az ifiknek hamarosan a sík-
vízi VB-re történõ második váloga-
tójára kerül sor, majd következik a
vidékbajnokság. Szeptemberben a
maratoni VB-re utazunk, oda Kulifai
Tamás és a Slezsák István-Pélyi Dá-
vid egység szereztek indulási jogot.

- Idén hoztuk létre a „Senior klu-
bot” – meséli Barazutti László, szak-
osztályvezetõ. - Harmincan va-
gyunk, túrázunk, segítjük a fiatalo-
kat. A versenyzõkkel, bérlõkkel kö-
zel 200 fõt érint ez az alsógödi inf-
rastruktúra. Egy-egy Göd Kupán a
kísérõkkel együtt akár ezer fõ is ellá-

togat hozzánk. Idén augusztus 25-
én rendezzük, ilyenkor délelõtt a
versenyzõké a Duna, délután a csa-
ládoké, a nap folyamán 3-400-an is
hajóba ülnek; az idei lesz a 14. ren-
dezvényünk. No és hadd jegyezzem
meg: jövõre 25 évesek leszünk!

Vasvári Ferenc

Túl a századik 
bajnoki aranyon
Huszonnégy év – több mint 100 bajnoki arany, megannyi dobogós
hely és válogatott versenyzõ a termése a Gödi SE Kajak-kenu Szakosz-
tályának. Mintegy 200 fõ aktívan, a Göd Kupák alkalmával pedig 1000
fõ látogatja a Dunakanyar egyik legnépszerûbb vízitelepét. 

Simkó László (Simi) az 
edzõi utasításait adja 
sportolóinak

A gödiek részletes eredményei:
Aranyérem: Bán Kristóf  K-1 VI. kcs 1000
m és K-1 VI. kcs 500 m; Georgopoulou
Alexandra K-1 V. kcs 1000 m; Havas Ba-

lázs MK-1 III. kcs 4000 m; Farkas Lilla MK-
1 III. kcs 4000 m; Farkas Csilla-Slezsák
Zsuzsanna MK-2 I. kcs 2000 m
Ezüstérem: Makrai Martin K-1 V. kcs

1000 m és K-1 V. kcs 500 m; Mizser Dia-
na K-1 VI. kcs 1000 m és K-1 VI. kcs 500
m; Georgopoulou Alexandra K-2 VI. kcs
1000 m 
Bronzérem: Bán Kristóf-Oláh Levente K-
2 VI. kcs 1000 m; Makrai Martin-Apró Ri-
chárd K-2 V. kcs 500 m; Mizser Diana K-2
VI. kcs 500 m; Jakubovich Renáta K-1 III.
kcs 4000 m
4. hely: Váczai Enikõ K-1 IV. kcs 1000 m;
Farkas Lilla-Jakubovich Renáta K-2 IV. kcs
1000 m; Georgopoulou Alexandra K-1 V.
kcs 500 m; Farkas Csilla-Ács Enikõ-Ihllye
Katalin-Slezsák Zsuzsanna MK-1 II. kcs
váltó
További helyezések: 7. Oláh Le-
vente K-1 VI. kcs 1000 m; 9. Ihllye Kata-
lin MK-1 II. kcs 2000 m; 11. Ács Enikõ
MK-1 II. kcs 2000 m; 12. Csoma Domon-
kos MK-1 III. kcs 4000 m; 12. Tárkányi
Zoltán MK-1 II. kcs 2000 m; 18. Török-
Kondri Vanessa MK-1 II. kcs 2000 m; 22.
Édelmayer Donát MK-1 II. kcs 2000 m 

2007. június 22-24, Sukoró

Országos Diákolimpia kajak-kenu

Több mint 100 bajnoki aranyat
szereztek eddig kajakosaink
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Sport

1960-ban Rómából volt az elsõ
világméretû olimpiai közvetítés. Ám
választék nem volt: mindenki az
olasz közvetítés képét kaphatta. Vá-
logatni nem lehetett. Csak jellemzõ

példa: minden közvetítés elején 8
perces összefoglalót sugároztak. Ak-
kor is, amikor például  éppen Török
Gyula ( Béka) bokszolt az aranyért,
gyeplabdát, vitorlázást, számunkra
teljesen érdektelen sportágakat mu-
tattak. Majdnem felrobbantam. De
én – lesz, ami lesz – az összefoglaló
ideje alatt – rádiós módra -
közvetítettem Béka mecscsét.

Errõl az olimpiáról viszonylag ke-
vés képanyag maradt fenn. Az elején
rengeteg gondunk akadt, hogy egy-
általán kapjunk közvetítõi állást és a
telefonkapcsolat is rendben legyen.
Egymagam voltam a kommentátor,
Radnai János, a fõnököm, például a
megnyitó elõtt, írásban is elkérte a
szövegemet ellenõrzésre. 

Már a megnyitóból megszületett
az elsõ „balhé”. A közvetítés után
Simó Gyula, római nagykövet hiva-
tott a telefonhoz. Radnai ezen meg
is sértõdött, mert õ volt a kéttagú

„küldöttség” vezetõje. Simó nagykö-
vet közölte, nagyon súlyos politikai
hibát követtem el. Amikor Tajvan fel-
vonult, táblájukon az „Under
protest”-t felirat állt, azaz „Tiltako-

zás mellett” érkeztek a megnyitóra.
El is mondtam a közönségnek, hogy
Tajvannak nem engedték, hogy
Nemzeti Kína név alatt vonuljanak
fel, ezért készült a felirat. Ahogy kel-
lett, lefordítottam a hivatalos
közleményt.. A budapesti kínai
nagykövet a magyar politikai elitnél
sérelmezte ezért közvetítésemet
mondván, hogy nincs két Kína és én
a Nemzeti Kína kifejezést használ-
tam.. Úgy éreztem, végleg elvágtam
magam. Szerencsére következmé-
nye nem lett az ügynek - ma már
csak nevethetünk rajta - de akkor
néhány éjszakát bizony nem jól
aludtam.

Szerencsére nem sokat kellett
várnom életem elsõ magyar olimpiai
aranyérmének közvetítésére. Ez sem
volt mentes a gondtól. A kajak-kenu
versenyeket nem közvetíthettük a
helyszínrõl, hanem 40 kilométerre, a
Flaminio stadionban helyeztek el

minket. Az egyetlen helyszínen je-
lenlévõ guide (tájékoztató kommen-
tátor) életében elõször látott kajak-
kenu versenyt, azt sem tudta, ki ki-
csoda. A magyar versenyzõt, Parti
Jancsit egyetlen egyszer sem nevez-
te nevén, hanem csak a nemzetek
nevét közölte, éppen ki, hogyan áll.
Soha nem látott nagy verseny volt és
a képernyõn szinte teljesen egyszer-
re érkezett célba a két versenyzõ. A
célba érkezés után, a „guide”-unk
annyit mondott: Hölgyeim és uraim,
azt hiszem az orosz nyert!” Vagyis
Szilajev. Nem tehettem mást, én is
ezt ismételtem. Amikor azonban ké-
sõbb meghallottam a magyar him-
nuszt, azt hittem a Föld alá süllye-
dek. Másnap Parti Jancsival megbe-
széltük a dolgokat, és persze egyál-
talán nem neheztelt rám. Azért má-
ig is megborzongok, ha erre gondo-
lok.

Rómában egyetlen esõs nap ne-
hezítette a munkát. Akkor azonban
leszakadt az ég. Éppen a Török Béka
bokszmeccsére igyekeztünk, beug-
rottunk a bérelt Fiat 600-asba, és -
láss csodát-  a szálloda bejáratánál
feltûnt Jesse Owens, a berlini olim-
pia legendás alakja. ( Jesse
egyébként,1935-ben egy röpke dél-
utánon 6 világcsúcsot javított meg).
Rómában õ is tudósítóként volt je-
len. Ömlött az esõ és én udvariasan
invitáltam Owenst, hogy szívesen el-
visszük magunkkal. Odajött hoz-
zánk, udvariasan elhárította az aján-
latot, mint mondta, jön érte autó,
majd becsapta a kocsink ajtaját,
egyenesen a hüvelykujjamra. Egy pil-
lanatra elájultam a fájdalomtól, de
nem volt mese, indulni kellett közve-
títeni. Török Béka gyõzelme ugyan
enyhítette a fájdalmat, de azért jócs-
kán megkínlódtam az esetet. De
ahogy a kommentátorok parancso-
lata mondja, ha beásnak nyakig a
földbe és rád eresztik a vöröshan-
gyákat, neked akkor is beszélned
kell, ha megy az adás!

Jó lecke volt erre az a „római ka-
land”.

Vitray Tamás

Vitray Tamás 
a római olimpiára emlékezik 
Vitray Tamás  Guinness rekorder lehetne, ha jelentkezett volna érte: 21 nyári és téli olimpiáról közvetített
összesen. Egy év múlva kezdõdik a pekingi olimpia és ennek kapcsán kértük fel a kiváló szakembert, hogy
elevenítse fel emlékeit korábbi olimpiáiról. Reményeink szerint minden hónapban egészen a következõ
nyári játékokig olvashatjuk élménybeszámolóit.

Vitray Tamás 
megtapasztalta

Rómában 
a hidegháborús

hangulatot
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A keresztrejtvény 
és a sakkfeladvány 

helyes megoldását küldje 
a következõ címre:

Gödi Körkép 
2132 Pf.: 72

A helyes megfejtõk között 
egy-egy  3.000.- Ft-os

könyvutalványt sorsolunk ki, 
melyet a gyõztes 

Alsógödön a Betûboltban 
(2132 Göd Pesti út 63/d., 

Ny: H-P.: 6-19, Szo.: 7-14, V.: 7-12 óra
között) válthat be. 

A gyõztesek nevét és 
a helyes megfejtést a következõ 

számunkban közöljük.

Sakkfeladvány 

Világos lép és két lépésben mattot ad.
Üdvözlettel: Dávid Béla, Gödi SE

Fejtörõ

Majerffy sírjánál
Bátorfi József
helytörténész
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• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával is! Darabolva. El-
szállítás megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353
• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg-
és ruhatisztítás, búvárszivattyú-te-
kercselés. Göd, Kincsem Park, nyit-
va: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771.
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást. Tel.: 06-
70-505-1177
• Fakivágás - veszélyes fák kivágása
döntés nélkül is, gallyazás, fûnyírás.
06-70-639-4994, 06-30-979-9938.
• Kiadó: 60 nem-es kertes ház Gö-
dön. Tel: 06 30 856 1839
• Egyetemi tanár pótvizsgára felké-
szítést vállal tanulásmódszertan se-
gítségével. Tel.: 06-30-338-4741

Apróhirdetések

1 db Rimoldi 
4 szálas interlock 

költözés miatt 
áron alul sürgõsen

eladó! 
Tel.:06-20-384-9426
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Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501

Fakivágás!
Veszélyes fák kivágása

döntés nélkül is, 
gallyazás, fûnyírás.
06-70-639-4994, 
06-30-979-9938
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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!

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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