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A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írá-
sokat – a tartalom  lényegi megváltoztatása nélkül –
szerkesztett formában közölje. 
A Gödi Körkép – a sajtónyilvánosság szellemében –
azon írásokat is közli, melyek tartalmával nem azono-
sul a Szerkesztõség.

A nyár a politikában általában
uborkaszezont jelent. De nem Gö-
dön. A képviselõ testület július kö-
zepén ülésezett. A honatyák fontos
döntéseket hoztak. Többek között a
város kötvénykibocsátással alakítot-
ta át hitelállományát és így több
százmillió forintot takarít meg. Új
vezetõ óvónõt választottak a fel-
sõgödi óvodába, a tíz éves testvér-
városi kapcsolat okán 2 millió forin-
tot nyert a város, ötszáz méter asz-
falt utat adtak át Felsõgödön, nyi-

tásra vár a 240 millió forint érték-
ben elkészült új bölcsõde.

És csak a jéghegy csúcsát emlí-
tettem. Ezek a történések nagyon
értékesek és a gödi polgárok kom-
fortérzetét növelik. De ahogy
Minarik Ede mondaná, „Kell egy
csapat!”, úgy mi is kijelenthetjük,
hogy „Kell valami egyedülálló, vala-
mi megismételhetetlen!”, amelyrõl
Gödöt az egész ország vagy akár
Európa is megismeri. Azt gondolják
illuzionista vagyok? Nem hiszem.
Miért ne lehetne Gödön, a Dunaka-
nyar kapujában egy európai hírû
koncertsorozat, vagy akár egy ope-
ragála? Az elsõ lépéseket a civilek és
a város vezetése közösen megtet-
ték. Az augusztusi 20-i ünnep ren-
dezvény-sorozaton a gödi opera-
énekeseket az Operaház zenekara
kíséri, valamint az Operett Tanszak
végzõs hallgatói is bemutatják mû-
sorukat.

S mi kellett mindehhez? Egy kis
odafigyelés. Pályázati pénz megnye-
rése, önzetlen szervezési munka. És
ez csak a kezdet, mondom és remé-
lem, a kezdet.

Tisztelettel:

Salamon Tamás fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!

18-19 Alkotótáborok

28 Sportrendezvények
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Városvezetés

- 10 hónapja vezeti a
gödi kultúrát és az okta-
tást. Mire emlékszik a
legszívesebben vissza?

- Az Olajfa Mûvészház tá-
mogatása jut azonnal
eszembe, ott számos fontos
mûvészeti esemény történt
már az elmúlt hónapokban.
Az önkormányzat csekély
anyagi eszközeivel öt kiállí-
tást támogat ebben az év-
ben. Szeretnénk, ha egy kor-
társ gödi mûvész városi ki-
tüntetést is kapna, úgy,
ahogy pedagógusaink is ki-
választották maguk közül
azokat, aki-
ket ja-

nuár 22-én köszöntöttünk a
Magyar Kultúra Napján. Nos
az egy méltóságteljes nagy
ünnep volt. Nem sok telepü-
lés mondhatja el magáról,
hogy kitünteti a pedagógu-
sait.

- Ennek van üzenetér-
téke?

- Egyértelmûen. Göd la-
kóit tekintve fiatal város.
Annyira sok a gyerek, hogy
egy civilkezdeményezés kere-
tében felépített általános is-
kola is rendelkezésre áll nem-
sokára. Az iskolaügy a követ-
kezõ évtizedekben központi
kérdése marad városunknak.

- Sok így a megoldan-
dó feladat is.

- Nos, hogy csak
egyet említsek. A Né-
meth László Általános
Iskola tetõterével kap-

csolatban országos
pályázatot ír az

önkormányzat és re-
ményeink szerint a
megnyert pályá-

zat eredményeképpen ha-
marosan elkészülhet egy sá-
tortetõs szerkezet, amely
végérvényesen megszünteti
az állandó beázást.

A másik fontos kérdés,
hogy az alapfokú mûvészet-
oktatás megkapja-e az állami
minõsítést, amely a normatí-
va további folyósításával jár
együtt. Ez négyszáz gyermek
mûvészeti oktatását jelenti. A
minõsítésnek még nincs
eredménye, de hamarosan
várható.

A folyamatos kormányza-
ti elvonások ellenére is szeret-
nénk megõrizni oktatásunk
jelenlegi magas színvonalát.

- Nézzük a jelent. Ön
szervezi az augusztus 20-i
városi ünnepségsorozatot.
Elárulna néhány részletet?

A tíz éves testvérvárosi ju-
bileumi ünnepségsorozat le-
bonyolítására városunk 6729
eurót (mintegy 1, 8 millió fo-
rintot) nyert pályázaton. Az
ünnepségsorozat anyagi fe-
dezete így adott. Kiemelkedõ
eseménynek számít a gödi

operaénekesek gálája a
Nemeskéri kúriában. Az Ope-
raház zenekara kíséri õket. A
végzõs operett tanszakos
hallgatók is bemutatják mû-
sorukat.

Új testvérvárosunk,
Monthey híres kórusa, a
Choeur des Vive la Vie is ér-
kezik az ünnepségre, amely
Svájcban megnyerte a kóru-
sok fesztiválját.

- Most írják alá a svájci
Monthey városával a test-
vérvárosi kapcsolat?

- Igen, Monthey után
most Gödön. Legnagyobb
örömünkre testvérvárosaink
– Jánosi, Hegyközpályi és
Marignane – is elküldik dele-
gációjukat.

Itt szeretnék köszönetet
mondani civilszervezeteink-
nek, akik nélkül ez a fantasz-
tikus rendezvénysorozat
nem jöhetett volna létre. Na-
gyon örülnék, ha városunk
polgárai nagy számban ven-
nének részt a három napos
ünnepi mûsorainkon.

Salamon Tamás

Dr. Bognár László: 

„Az iskolaügy központi
kérdése városunknak.”
Dr. Bognár László alpolgármester felel a mûvészetért, az oktatásért és a civilszféráért a városvezetésben.
Az alpolgármester kiemelten kezeli az oktatási kérdéseket, igyekszik mindenkinek a segítségére lenni.
Munkájának középpontjában jelenleg az augusztus 20-i rendezvénysorozat megszervezése áll.

Markó József polgármester és Fernand Mariétan 
polgármester a hídavatási ceremónián Montheyben. 
A svájci kisvárosban hidat neveztek el Gödrõl,
Alsógödön sétányt neveznek el Montheyrõl.

Dr. Bognár László
köszönetét fejezte 
ki a civileknek 
az augusztusi
ünnepségsorozat
támogatásáért
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A hónap témája

A kötvénykibocsátás ma az egyik legnépszerûbb pénzügyi módozat az önkormányzatok körében. Az ön-
kormányzat kötvényt bocsát ki, mely csomagot a nyertes bank egészben megvásárol. A futamidõ lejárta
után a nyereség a bankot illeti. A kötvény kibocsátása révén azonnali forráshoz juthat az önkormányzat,
melybõl rögtön kifizetheti a rossz kamatozású hiteleit. A kötvénykibocsátás kondíciói lényegesen kedve-
zõbbek, mint a korábbi hitelek feltételei

Úgy hírlik, hogy a jelenlegi kor-
mányzat arra készül, hogy megaka-

dályozza az önkor-
mányzatok számá-
ra a kötvénykibo-
csátási tranzak-
ciót. Ennek oka
a találgatások
kategóriájába
esik.

Göd város-
vezetése az

utolsó pillanatok egyikébe lépett.
Az elsõ júliusi képviselõ testületi
ülésen zárt ülés keretében órákon
keresztül tárgyaltak a képviselõk a
lehetõségekrõl. Végül megszavaz-
ták a kötvénykibocsátást. A gyõztes
pályázó a Raiffeisen Bank lett.

A város megtakarítása

Göd jelenlegi hitele 2, 2 milliárd
forint. A testületi döntés értelmé-
ben a város 2,75 milliárd forint ér-
tékben bocsát ki kötvényt. Ezt tehát
a Raiffeisen Bank megvásárolja. A
banktól kapott pénzbõl a város a
kedvezõtlen kamatozású hiteleket
és valamennyi fennálló tartozásait
azonnal kiválthatja, a fennmaradó
összeget leköti, melyet a testület
minõsített többségû döntése értel-
mében 50 millió forint értékû téte-
lekben szabadíthat fel késõbbi fel-
használásra. A tranzakció következ-
tében a 20 éves futamidõt tekintet-
be véve a kamatok és az árfolyam
értékétõl függõen a város több száz
millió forintot takaríthat meg.

A sikeres szavazást követõen a
városvezetés köszönetet mondott
Ribényi Ákos biztosításmatemati-
kusnak – aki egyébként gödi lakos –
a döntést elõkészítõ tanulmány ki-
dolgozásáért.

Pintér György, a Pénzügyi és El-
lenõrzési Bizottság elnöke így kom-
mentálta a város életét jelentõs
mértékben meghatározó eseményt:
„Meggyõzõdésem, hogy ezt a lé-
pést a városnak meg kellett tennie.
Szeretném hangsúlyozni, hogy Göd
adóssága ettõl nem lett és nem lesz
kevesebb. Az adósság után fizeten-
dõ kamat – reményeink szerint – lé-
nyegesen kevesebb lesz. Ez hosszú
távon is csökkentheti a város pénz-
ügyi terheit. A város pénzügyeit ille-
tõen az a két legfontosabb kérdés,
hogy a Gyurcsány-kormány tovább-
ra is az önkormányzatok elszegényí-
tésének útját járja – e, illetve hogy
fog-e a Samsung 2008-tól Gödön
iparûzési adót fizetni.”

2,75 milliárd forint 
értékû kötvényt bocsátott ki 
az önkormányzat

Mint elõzõ számunkban
beszámoltunk róla,
Kovacsik Tamás, a 4. kör-
zet képviselõje kezdemé-
nyezte, hogy az alsógödi
strandon szankcionálják
a tilosban parkoló autó-
kat és amennyiben nem
lesz rend, akkor a leveze-
tõ út sorompóját végle-
gesen lezárják.
- Az ideiglenes engedélyt

augusztus 31-ig meg-
hosszabbítottam – nyi-
latkozta dr. Szinay József
jegyzõ. – A rendõrség és
a Közterület Felügyelet
munkatársai 40 esetben
intézkedtek. Mindkét ha-
tóság vezetõjének egy-
behangzó véleménye,
hogy lényegesen javult a
helyzet.

G. K.

Marad a sorompó 
az alsógödi strandon

Hiába hozta meg a Vá-
rosfejlesztési Bizottság
döntését a Tanyahajóval
kapcsolatban, a hajó a Ho-
moksziget irányába feljebb
úszott, de mégis csak gödi
vizeken maradt.

- Jelen pillanatban na-
gyon kusza a hatósági hely-
zet – mondta a város jegy-
zõje, dr. Szinay József. –
Mindkét hatóságnak – Vízi
Rendészet, Közlekedési Fel-
ügyelet Folyam Felügyelete

– elküldtük határozatun-
kat. – Visszajelzés egyelõre
nem érkezett, de mint kide-
rült, még az sem tisztázott
a hivatalokban, hogy kinek
van jogában dönteni.

Mint megtudtuk, a
szakhatóságok rövidesen
összeülnek és kialakítanak
egy közös álláspontot,
hogy kinek a feladata az
ilyen jellegû létesítmények
engedélyezése vagy tiltása.

G. K.

A Tanyahajó egyelõre
nem mozdul...

Dr. Pintér György: „Ezt a lépést 
a városnak meg kellett tennie.”
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Mi történt a tanácsteremben július  
Városvezetés - Testületi ülés

Vita a Gödi Körképrõl
Markó József polgármester bevezetõjé-
ben elmondta, hogy a közbeszerzési pá-
lyázat törvényesen és rendben lezajlott. 
Dr. Horváth Viktor Gergõ ezzel szemben
hosszú perceken keresztül kifogásolta a
Gödi Körképre kötött vállalkozói szerzõ-
dést, és javaslatokat kezdett sorolni a hi-
vatalos irat megváltoztatására, úgy mint
az állítólagos cenzúra eltörlésére, a fel-
mondás esetén elmaradt haszon korlá-
tozására. A Szocialista Frakció eközben
kivonult az ülésterembõl, mert idõhú-
zásnak tartotta a Városvédõ Egyesület
elnökének monológját. Dr. Deák Kriszti-
na, az önkormányzat közbeszerzési ta-
nácsadója és jogásza elmondta, hogy dr.
Horváth javaslatai nem felelnek meg a
törvényességi igényeknek. Dr. Horváth
Viktor törvénybe ütközõ javaslatait a
képviselõ testület 1 igen szavazat (Dr.
Horváth Viktor) mellett elutasította.

A Kincsem Istálló rehabilitációja
A város vezetése szerint a Kincsem mûve-
lõdési háznak alkalmatlannak tûnik, az
engedélyes terv alapján nem lenne belsõ
udvara. Korábban ez került megtervezés-
re, ám így az autók elhelyezése is lehetet-
len. A statikai szakvélemény kimutatta,
hogy az északi homlokzatot meg kell
erõsíteni, mert balesetveszélyes.

Vadászati Múzeum alapítása
Murvai Zoltán, a Nemeskéri Kúria tulaj-
donosa egy vadászati múzeum felállítá-
sát kezdeményezte. Markó József sze-
rint a szabályozási tervben ki kell térni
arra, hogy a múzeumi funkció megma-
radjon. A város nyitott a kérdéssel kap-
csolatban, várja a vállalkozó konkrét ter-
veit.

Vízgazdálkodási szerzõdés
A Környezetvédelmi Felügyelõség fel-
szólította az önkormányzatot, hogy az
Ilka patakot kotorja ki, mert különben
büntetést kell fizetnie. A Vízgazdálkodá-
si Társulás 37 településsel kötött már
szerzõdést. Göd is részese ennek a tár-
sulásnak, fizeti a tulajdonosi hozzájáru-
lást, ezért cserébe most az Ilka patak ki-
kotrását ennek fedezeteként elvégzik.
Erre adott felhatalmazást az önkor-
mányzat a társulásnak.

Duna út szakasza
Az útaszfaltozási program keretében
a Duna út is új burkolatot kapott. A
lakossági hozzájárulás 39 %-on állt,
ami azt jelenti, hogy a lakosságnak
elvileg nem kellene érte fizetnie. Jár-

dát is ígért a korábbi képviselõ, ezt
kérik számon az ott lakók. Nógrádi
Gergely szerint hivatalos ajánlat nem
hangzott el a lakók felé. Mint el-
mondta, a város jogtalanul használja
a lakók pénzét, mivel az útépítés so-
rán számos autóbehajtót tönkretet-
tek. Dr. Horváth Viktor Gergõ, csatla-
kozva Nógrádi képviselõhöz, a sze-
mélyi felelõsségre kérdezett rá.
Markó polgármester úr kijelentette,
hogy amennyiben a város ottani la-
kóit kár érte, akkor az önkormányzat-
nak meg kell tenni a megfelelõ lépé-
seket. A testület az Ügyrendi Bizott-
ság elé utalta kivizsgálásra a kérdést.

Asszó a végére: indulatok egy civil
pályázat miatt!
Ha egy civil szervezet tesz valamit a vá-
rosért, akkor 500.000.- Ft-ot nyerhet a
Pest Megyei Önkormányzatnál. A Vá-
rosvédõk Egyesülete szeretné ezt a pá-
lyázatot megírni és ebben kérte az ön-
kormányzat támogatását. Ez a kérés ko-
moly vitát szült.

Markó József: 
„A Városvédõk Egyesülete kemény
politikai szereplést folytat, és amiket
összeírkál mondjuk rólam és mások-
ról, azok engem elfogulttá tesznek
ilyen kérdésekben. Jobb, ha errõl a
szakbizottság dönt demokratikusan.
(...) Averziók vannak bennem a civil-
séget illetõen. Önök egy kõkemény
politikai egyesület, amely folyamato-
san politikai módon fog meg min-
denféle kérdést, és amely a legkisebb
padszögbõl is politikai lehetõséget
teremt önmagának. Önök nem civilek
az én megítélésemben!”

Dr. Horváth Viktor Gergõ: 
„Ön téved abban, amikor a politikát és
a civilséget összekeveri. A civilség
ugyanis a pártpolitikával áll szemben,
nem pedig az önkormányzatisággal.”

Markó József: 
„Javaslom, ezt ne most döntsük el, sze-
retném látni, hogy mit csináltak már va-
lójában. Van egy engedély nélküli hi-
dunk, amellyel küzdünk azóta is, mert
politikát csináltak belõle. Önök egy en-
gedély nélküli objektumot hoztak lét-
re!”

Horváth úr határozati javaslata: 
„A képviselõ testület támogatja, hogy a
Városvédõk Egyesülete az önkormány-
zaton keresztül benyújthassa pályázatát
Pest Megye Kulturált Települési Környe-
zet Díjért.”

Markó József módosító javaslata: 
„Az önkormányzat támogatja minden
olyan civilszervezet ilyen jellegû pályáza-
tát, amit az önkormányzaton keresztül
be akar nyújtani erre a díjra.

Horváth Viktor: 
„Ezzel egyet lehet érteni, de akkor a ci-
vilséget mi úgy tekintjük, hogy abba
benne van a mi Városvédõk Egyesüle-
tünk.”

Markó József: 
„Szerintem is benne van, civil egyesület,
de keményen, kõkeményen politizál,
olyan eszközökkel, amit a legvadabb
pártok sem tesznek meg.”

Szerkesztõségünk az elfogultságnak még a látszatát is el kívánja kerülni, ezért a legkényesebb témák pub-
likálásakor a legkézenfekvõbb eszközhöz folyamodunk: szó szerint idézzük a testületi ülésen elhangzotta-
kat. Reméljük, ezzel minden érintett és persze Göd lakossága is elégedett lesz, hiszen a tények önmaguk-
ért beszélnek. 

„A Városvédõk Egyesülete kemény
politikai szereplést folytat...”
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18-án? – Viták, asszók, egyezségek
Városvezetés - Testületi ülés

Markó József javaslatát az egész testü-
let megszavazta, dr. Horváth úr vissza-
vonta a javaslatát. 

További hozzászólások a napirendi
ponttal kapcsolatban:

Lenkei György: 
„Számtalanszor megnyilatkozott a Vá-
rosvédõ Frakció azzal kapcsolatban,
hogy írásos anyagot kér 7, 8, 10 nappal
elõbb. Most már minden alkalommal va-
lamelyik frakciótagjuk este tizenegy óra
után elõkap valamit, hol szétosztanak va-
lami javaslatot, hol szóban teszik ugyan-
ezt, sms-ben. Az a javaslatom, hogy a jö-
võben tartsák magukat a saját maguk ál-
tal igényelt módozatokhoz: ha ilyen eset
van, akkor a minimum lenne, hogy egy-
két nappal elõbb beküldik a Hivatalba,
hogy a képviselõk hozzájuthassanak, s
amikor este negyed tizenkettõkor dönte-
ni kell, akkor legyen információnk errõl.”

Nógrádi Gergely: 
„Nagyon szomorú vagyok, mert egy jó
dolgot akarnak a Városvédõk, csak odá-
ig fajult a helyzet, hogy amikor jó dolgot
akarnak, már akkor sem jó szívvel támo-
gatjuk a rettenetes politizálás (és nem a
civilség!) miatt. Szomorú, szomorú… va-
lahogy másképp kéne ezt a dolgot csinál-
ni. Úgy sokkal jobb szívvel támogatnánk
mindent.”

Rábai Zita: 
„ A Városvédõk Egyesülete a civil szerve-
zeteknek azon szervezeteihez tartozik,
amely úgy gondolja, hogy a politikát a
pártok nem sajátíthatják ki, ennél fogva,

mint testületben ülõ képviselõknek véle-
ményünk van a várospolitikáról, fenntart-
juk a jogot, hogy ezt közzétegyük, mi rá-
adásul ezt a saját pénzünkön, saját költ-
ségünkön tesszük...”

Markó József: 
„Rendben van, saját mérlegelésük, hogy
meddig lehet elmenni (Rábai Zita közbe-
szól: „Így van!”), milyen kérdésekben kit
lehet megalázni, kit lehet megrágalmaz-
ni, ez az Ön személyes joga. Az meg a mi
jogunk, hogy feljelentjük Önt rágalmazá-
sért, jó hír megrontásáért, mert ezt bizo-
nyítani tudom, mert ez túl megy azon a
határon, amelyet józan ember rendes ci-
vilként elkövethet!”

Mikesy György (Városvédõk Egyesüle-
te) sms-e dr. Bognár Lászlónak
Légy szíves elintézni a két testvérvárossal
(francia, svájci), hogy fogadjanak minket,
3 siket személyt, július 22-e után, akikkel
részt veszünk a madridi Siketek Világkon-
ferenciáján. (július 16-22.) Kérem a jel-
nyelvi tolmácsot. Majd jelezni fogom,
hogy mikorra érkezünk. E-mailben küldd
el nekik, és kérem másolatban is.

Köszönettel: Mikesy György

Bognár alpolgármester úr beterjesztette
Mikesy György sms-ét, amiben a Város-
védõk képviselõje kéri, hogy az alpolgár-
mester intézze el, hogy fogadják õket a
testvérvárosainkban, illetve biztosítsanak
neki jeltolmácsot. Marignane alpolgár-
mestere, Pons úr azonban azt kérdezte
Bognár úrtól, hogy hivatalos delegációról
van-e szó. Errõl viszont csak a képviselõ
testület dönthet, ezért a beterjesztés. A
testvérváros csak francia jeltolmácsot tud
biztosítani, így a város pénzén kellene tol-
mácsot biztosítani Mikesy úr és utastársai
részére. 

Dr. Horváth Viktor Gergely: 
„A politikai pártok részérõl elhangzik,
hogy mi vegyünk példát. Itt nyilván Önök
többen vannak, de hogy ha azt nézem –
és ez az elõzõ testületben is így volt –  én
szeretek példát venni azokról, akik job-
bak valamiben nálunk. Hogy ki a jobb,
azt hadd ne mi döntsük el. Azt eldöntöt-
ték a választók, magam részérõl azt tu-
dom mondani, hogy Önök közül senki
sem kapott annyi szavazatot, mint jóma-
gam. Én azt gondolom, hogy ha majd
ebben megelõznek, én arról a képviselõ-
rõl  példát fogok venni, de addig fordí-
tott a helyzet.”

Nógrádi Gergely: 
„Nem arról van szó, hogy a Városvédõk
politizálnak, hanem az a baj, ahogy po-
litizálnak.  Erre hadd mondjak két pél-
dát! Soha egyetlen képviselõ ebben a te-
remben nem mondta ki bizonyítékot
nélkül azt, hogy egy képviselõ anyagi

hasznot húz egy városi tévébõl. Soha,
senki. (A képviselõ Rábai asszony felé
fordul.) És erre Önnek az a reakciója,
hogy „Pereljen be!”. A másik dolog: ha
én egy ilyen kéréssel, egy ilyen fecnivel
jönnék ide, hogy „intézd már el cimbi
ezt meg azt”, maguk leharapnák a feje-
met, és kivont karddal lekaszabolnának.
Itt meg most védik Mikesy urat és ma-
gyarázgatják a kérését, hülyének néznek
bennünket. Ez a gond.

Dr. Pintér György: 
„...Én azt gondolom, hogy teljesen ab-
normális állapot, hogy valaki útközben,
menetközben jelentkezik be, hogy
ugyan már intézzétek el.”

Lenkei György (Horváth úr felszólalá-
sára reagálva):  

Sem képviselõnek nem tartom alkal-
masnak arra, hogy felnézhessek rá. Ha a
testület többi tagja úgy gondolja, hogy
felnézhet rá, akkor jelezni fogja. Nagyon
szomorúnak tartom, hogy egy képvise-
lõ testületben, ahol elvileg össze kellene
dolgoznunk a város érdekében, az a vá-
lasz hangzik el, hogy majd a bíróságon
találkozunk.”

Salamon Tamás

„... Én a magam részérõl nem né-
zek fel Horváth úrra, sem emberi-
leg, sem erkölcsileg.”

„Önök közül senki sem kapott
annyi szavazatot, mint jóma-
gam (...), ha majd ebben meg-
elõznek, én arról a képviselõrõl
példát fogok venni...”
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Szembetûnõ változásokat ta-
pasztalhattak azok, akik az elmúlt
idõszakban meglátogatták a Városi
Könyvtárat, ugyanis megvalósult a –
hónapok óta tervezett – külsõ elõ-

térnek a leválasztása. Szentgáliné
Erõss Márta, aki január 1-je óta a
könyvtár vezetõje, elmondta, hogy
ezzel a lépéssel sikerült szétválaszta-
ni a „hangos” (beiratkozás, könyv-
visszavétel, színházszervezés) és a

„csendes” (folyóirat- és könyvolva-
sás) funkciókat. 

A másik jelentõs változás a köz-
ponti könyvtárban az Internet-
kuckó falának kibontása volt,

ugyanis a régi megoldás több elõ-
írást is sértett kicsiny területe miatt.
A falbontással az Internet-sarok
egybenyílt a regisztrációs helyiség-
gel, ahol kényelmesebben, levegõ-
sebb környezetben lehet szörfözni a

világhálón. A látványos változáso-
kat az olvasók is örömmel és pozitív
visszajelzésekkel fogadták.

– Nagyon sok tervem, illetve a
kollégákkal együtt nagyon sok ter-
vünk van még – meséli Szentgáliné.
– Reményeink szerint például az au-
gusztusban nyitó központi könyv-
tárral együtt már az új honlap is el-
érhetõ lesz – saját adatbázisunkkal.
Továbbá szeptembertõl folytatód-
nak a mesefelolvasások és a könyv-
tári órák a gödi óvodások és iskolá-
sok számára.

A Városi Könyvtár – a nyári szü-
net után – július 30-ától várja újra
az olvasni vágyókat, a felsõgödi fi-
ókkönyvtár pedig augusztus 27-
étõl.

Helmeczi Zoltán

Változások a könyvtár életében

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani
Szabó Csaba képviselõ úrnak, aki
anyagi támogatásával lehetõvé
tette, hogy a könyvtár folyóirat-
állománya egy jelentõs hetilappal
tudott bõvülni.
Köszönjük!

A könyvtár dolgozói 
és olvasói

Szengáliné
Erõss Márta
szerint nyárra
elkészül 
a könyvtár 
új honlapja

A képviselõ testület szavazott a fel-
sõgödi óvoda vezetõi pályázatáról.
Mivel csak egyetlen aspiráns indult
Szabó Zsófia személyében, nem volt
sok izgalom a téma tárgyalásánál. A
testület a jelölt pályázatát megala-
pozottnak ítélte, így a jelen lévõ
képviselõk közül kettõ kivételével
mindenki az új jelöltre szavazott.
Sándor István szocialista képviselõ
kiemelte, hogy Szabó Zsófia szemé-
lyében kiváló pedagógus kerül az
óvoda élére. Szabó Csaba a napi-

rendi pont tárgyalásakor elfogultsá-
got jelentett be, és nem kívánt részt
venni a szavazáson. Érthetõ, hiszen
a jelölt a felesége. Dr. Horváth Vik-
tor Gergõ, a Városvédõ Egyesület
elnöke pedig nem vett részt a szava-
záson, kinyomta a jelenléti gombot.
Döntését nem kommentálta.
Szabó Zsófia megköszönte a képvi-
selõ testület bizalmát és ígérte,
hogy legjobb tudása szerint végzi
majd munkáját.

G. K.

Új vezetõ óvónõt
nevezett ki 
a képviselõ testület

Több, mint négyszáz fõs
intézmény vezetõje lett 
Szabó Zsófia vezetõ óvónõ
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Mint köztudott, a 2-es
út mentén a Rózsavölgyi
Fotó melletti telek beépí-
tésre vár. Évek óta húzó-
dik az ügy. Az építési en-
gedélyt az elõzõ ciklusban
kiadta a helyi építési ható-
ság, amely ellen a civilek
fellebbeztek. Ebben a
munkában Tarjányi Judit-
tól, a jelenlegi fõépítész-
tõl kaptak segítséget. En-
nek okán az építtetõ a fõ-
építész asszony elfogult-
ságát jelentette be a Köz-
igazgatási Hivatalnál, aki
helyben hagyta a kifo-
gást, és Gödöllõre helyez-
te át az egész procedúrát.
Gödöllõ város jegyzõje
többszöri tervjavítás után
IV/879/2007. (VI.18.) sz.
határozatában építési en-
gedélyt adott a társasház
építésére.

Az ülésen Tarjányi Judit
kifejtette, hogy a gödöllõi
építéshatóság Göd Város
Önkormányzatának ügy-

féli státuszát figyelmen kí-
vül hagyva hozta meg a
határozatát. Különösen
aggályosnak tartotta,
hogy a parkolási és vízel-

vezetési rendszerrel kap-
csolatban sem tudott a
gödi önkormányzat észre-
vételt tenni, annak ellené-

re, hogy a Török Ignác ut-
ca 1. közútkezelõje a gödi
önkormányzat. A fentie-
ket az önkormányzat jo-
gosítványainak súlyos

megsértésének tartja. Az
ügyféli státusszal kapcso-
latos vita elhúzódása mi-
att kicsúszhatott volna a
törvényes 15 napos határ-
idõbõl, ezért fellebbezést
nyújtott be az építési en-
gedély ellen.

A július 4-én tartott
iratbetekintésen a fõépí-
tész asszony megállapí-
totta, a Gödöllõi Építés-
hatóság a törvényes fel-
lebbezési határidõn belül
az engedélyt jogerõre
emelte, egy nappal az-
elõtt, hogy a gödi önkor-
mányzat a határozatot
kézhez vette volna. Az
ügy folytatódik, a ház
egyelõre nem épül.

Egyelõre nem épül a Multiház

Több, mint egy éve üresen áll a telek a fõút mentén.
Vajon meddig? 

Az égetés maradványai

A Zöldkommandó gödi
akciója során egy súlyos
környezetszennyezésre
derített fényt: a Steinhor
Kft bejárata elõtt a föld-
úton, nagy mennyiségû
kábelégetés nyomai talál-
hatóak. A Steinhor Kft
ugyanis nagyon helyesen
földsáncot emelt a bejára-
ta mellett, amely megaka-
dályozta, hogy autóval
bejussanak az erdõbe a
kábelégetõk. Ezért az el-

követõk „jobb híján” a kft
bejárata elõtt olvasztották
le a mûanyagot a kábel-
rõl. Az út teljesen befeke-
tedett.
A város vezetése kéri,
hogy aki a határban észle-
li az égetést, hívja a rend-
õrséget, vagy a Közterület
Felügyeletet (06-30-676-
8955, 06-30-256-3723),
hogy az elkövetõket tet-
ten érhessék.

G. K.

Kábelégetés 
a gödi határban

Több olvasónk is jelezte, hogy
érzékelhetõen kisebb lett a te-
hergépjármû-forgalom a 2-es
úton. Úgy értesültünk, hogy
városunk SzDSz-es képviselõ-
jének, Nógrádi Gergelynek
újabb súlykorlátozó-tábla ki-
helyezését sikerült elérnie a li-
berálisok vezette Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium-
nál. Nógrádi képviselõ úr kér-
désünkre elmondta, hogy
hosszú hónapokon keresztül
tárgyalt Kóka János miniszter
úrral, találkozásaik során vizs-
gálati adatokat és lakossági
észrevételeket tárt elé, aminek
eredményeképpen a tárca to-
vább csökkentette a 2-es út
teherforgalmát. A napokban
a Megyeri Csárda utáni sza-
kaszra, a 2-es és a 2/A utak el-
válási csomópontjába került
ki jelzõtábla, ami azt mutatja
a sofõröknek, hogy a 2-es szá-

mú fõúton teherforgalom be-
hajtási tilalom következik,
ezért nem ajánlott jármûvük-
kel letérni a 2/A útról. 
- Ez a tábla nem szezonális jel-
legû: addig marad kint, míg a
díjfizetési rendszer hatályban

van! – tájékoztatta a lapunkat
Nógrádi képviselõ úr, aki kife-
jezett örömének adott han-
got annak kapcsán, hogy
mostantól tisztább levegõt
szívhatnak a gödi gyerekek,
és élhetõbb lesz a városunk. 

Újabb teherforgalom-korlátozás 
a 2-es úton!

Tisztább lesz
Göd levegõje!

Tábla a Megyeri Csárdánál
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Hiába a nyári szünidõ,
hiába a pihenésre kijelölt
idõ, a Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola
gödi tagiskolájában, a Bú-
zaszem Általános Iskolá-
ban nincs pihenés. A
Walch épületnél reggel
nyolckor gyülekeztek a
szülõk, hogy elvégezzék a
legfontosabb munkákat a
következõ tanévre. A har-
madik tantermet tataroz-
ták a jövendõbeli negyedik
osztálynak. Láthatóan egy
induló iskolánál számos
problémával kell szembe-
nézni. A három éve mûkö-
dõ Búzaszem Általános Is-
kola sem kivétel ez alól.

- Azt hittük, hogy a ta-
nítók megoldják az új isko-
la alapításával járó felada-
tokat – mondta Horváth
Szilárd, az iskola építés-fej-
lesztéséért és kommuniká-
ciójáért felelõs szülõ. – Be
kellett látnunk nekünk,
szülõknek, hogy a feladat
alapvetõen ránk vár. Mirõl
is van szó? Most éppen a

Walch épület termeinek
tatarozásáról, iskolaidõ-
ben a reggeli tea elkészíté-
sérõl, a hétvégi takarítás-
ról, a szülõi ügyeletrõl, az
iskola szellemi formálásá-
ról, az alapítványunk és
honlapunk mûködtetésé-
rõl, hogy csak néhány fel-
adatot említsek.

- A Búzaszem Általános
Iskola még nem költ ér-
demben igazgatási költsé-
gekre – kapcsolódott be a

beszélgetésbe Lázár Lász-
ló, az iskola igazgatója, aki
fõállásban a Corvinus
Egyetem Vezetéstudomá-
nyi Intézetének docense. 
– A tanítókon kívül min-
denki társadalmi munká-
ban dolgozik, az igazgató,
a gyógypedagógus, a mû-
vészeti vezetõ. Az iskola
adminisztrációjának nagy
részét szerencsére Nagykõ-
rösön végzik. Mindnyájan
egyben szülõk is vagyunk.

- Az iskola diákjainak
háromnegyed része Göd-
rõl érkezik, szeptembertõl
négy osztályban 63 diák
kezdi meg az új tanévet -
folytatta Horváth Szilárd. 
– Még nincs épületünk, és
mégis ennyien jelentkez-
nek hozzánk. Formálódó
iskola a mienk, a családi is-
kola modellt szeretnénk
megvalósítani. Havonta
tartunk egy Szülõi Estet,
de minden nap beszélhet-
nek a szülõk a pedagógu-
sokkal. Létrehoztuk a Szü-
lõk Akadémiáját, a szülõk
és a gyerekek havonta
egyszer közös szentmisén
vesznek részt. Jó lenne
azonban a saját épüle-
tünkben végezni ezeket a
feladatokat. Reményeink
szerint augusztusra elké-
szülnek az új iskolánk ter-
vei. A 2008 õszén induló
tanévet már a Szakács-ker-
ti iskolánkban szeretnénk
elkezdeni.

Salamon Tamás

Kolping: Egy millió forintot
áldoznak a szülõk a felújításra

Még meg sem nyitotta kapuit az új
bölcsõde, máris új problémák kerültek
felszínre. Az Oázis Lakóparkban nyíló
intézményben az alapellátásra össze-
sen 60 gyermeket vehet fel a bölcsõ-
devezetõ, továbbá 12 fõ számára biz-
tosít az intézmény alternatív ellátási
formát. Ezt elõírták a pályázatban.

A jelentkezõk száma azonban
messze meghaladja a maximális lét-
számot. Eddig közel száz szülõ jelezte,
hogy szeptember 1-tõl igényelnék a
bölcsõdei ellátást.

Ráadásul az Oázis Lakópark fiatal
családjai készítettek egy igényfelmé-
rést, miszerint égetõ szükség lenne
egy óvodai csoport indítására is. – A
felmérés szerint hosszú évekre bizto-
sítjuk a gyereklétszámot a bölcsõdé-
ben – válaszolt az elnöki kérdésre az
Oázis Lakópark családjainak képvisele-
tében Sellyei Noémi a Szociális Bizott-
ság ülésén. – Szeretnénk egy vegyes
csoportot, ahol a testvérek együtt le-
hetnének, akár bölcsõdés, akár óvodai
korúak.

- Amennyiben egy óvodai csoport
jönne létre, úgy a bölcsõdei létszámot
kellene tovább szûkíteni – mondta Joó
Istvánné bölcsõdevezetõ. – Továbbá az
óvoda, nevelési intézménynek számít,
míg a bölcsõde, gyermekvédelmi alap-
ellátásnak. A bölcsõde egyébként a
törvény szerint 4 éves korig nyugod-
tan helyben tarthatja a gyermekeket,
tehát az óvodai létszámproblémákat
némileg ilyen módon enyhíthetnénk.

Mint Lenkei György, a Szociális Bi-
zottság elnöke elmondta, a régi böl-
csõde épületében nagy valószínûség-
gel magánbölcsõde üzemel majd. A
jelenlegi pénzügyi helyzetben az ön-
kormányzat két bölcsõdét nem tud
fenntartani. Az új intézmény mûködé-
séhez a normatív támogatást a város-
nak így is ki kell egészítenie évente 70-
80 millió forinttal.

S. T.

A Kolping Iskola
látványterve
a Szakács-kertben

Utolsó simításokat végzik az új bölcsõdén

Elkészült a gyönyörû bölcsõde komplexum
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Városi rendeletek
Göd Város Önkormányzatának

37/2007. (VII. 20.) sz. Ök. 
rendelete tûzijáték 

felhasználásának korlátozásáról

Göd Város Önkormányzata a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§(1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján eljárva az alábbi rendele-
tet alkotja:

1.§
(1) Göd Város Önkormányzat illeté-

kességi területén polgári célú pirotech-
nikai tevékenység – tûzijáték - 21-22 óra
között tartható. A munkaszüneti napok
közül november 1-jén, valamint a ke-
gyeleti okból jogszabály által munka-
szüneti napnak nyilvánított egyén napo-
kon tûzijáték tartása tilos.

(2) A tûzijáték idõtartama alkalman-
ként legfeljebb 5 perc lehet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megha-
tározott szabály nem vonatkozik az au-
gusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcso-
lódó önkormányzati rendezvényekre.

2.§
A polgári célú pirotechnikai eszköz

felhasználására engedéllyel rendelkezõ
személy vagy szervezet, a tûzijáték ren-
dezését megelõzõen legalább 10 nap-
pal korábban köteles a tûzijáték helyszí-
nét, idõpontját és idõtartamát a Polgár-
mesteri Hivatalban bejelenteni. A beje-
lentés alapján a Polgármesteri Hivatal a
helyben szokásos módon tájékoztatja a
lakosságot, valamint a tûzijátékkal érin-
tett körzetekben lakó önkormányzati
képviselõket a tûzijáték helyszínérõl,
idõpontjáról.

3.§
Aki a tûzijáték tartásának e rendelet 1.§
(1) és (2) bekezdésében rögzített idõbe-
li korlátozására vonatkozó szabályokat
megszegi, vagy e rendelet 2.§-ában sza-
bályozott bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, szabálysértést követ el
és 30.000.- Ft-ig terjedõ bírsággal sújt-
ható.

4.§
E rendelet 2007. július 20-án lép hatály-
ba.

Polgármester - Jegyzõ

* * *

Göd Város Önkormányzatának
38/2007. (VII. 20.) rendelete 
Göd Város csatornaépítés 
V. üteme kapcsán adott 

kompenzációról

Göd Város Önkormányzata a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§(1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján eljárva az alábbi rendele-
tet alkotja:

1.§
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdés-
re tekintettel – kiterjed Göd Város Köz-
igazgatási határán belül ingatlantulaj-
donnal, vagy ingatlan használattal ren-
delkezõ magánszemélyekre.

(2) A rendelet meghatározza Göd Város
csatornaépítés V. üteme kapcsán az Ön-
kormányzat által nyújtott kompenzáció
szabályait.

2.§
(1) Göd Város Önkormányzata 2012 év-
vel bezárólag évi 6.000 Ft összegben
kompenzációt nyújt azon ingatlantulaj-
donosok és ingatlan használattal ren-
delkezõ magánszemélyek részére, akik a
(2) bekezdésben foglalt valamennyi fel-
tételnek megfelelve részt vesznek a
2004 december 1. kezdõdõ csatorna-
építés V. ütemében.

(2) Az Önkormányzat azon magánsze-
mélyek részére nyújt kompenzációt, aki
a./ tagja a Dunakeszi Térségi Beruházó
Viziközmû Társulatnak
b./ eleget tett a Társulat felé befizetési
kötelezettségének
c./ az éves építményadónak elsõ félévre
vonatkozó összegét a befizetési határ-
idõn belül teljesítette

(3) A Beruházási Osztály az OTP-Ltp-tõl
kapott jelentés alapján a (2) bekezdés
feltételeinek megfelelõ magánszemé-
lyek adatait, a jelentés megérkezésétõl
számított 15 napon belül a kompenzá-
ció biztosítása végett az Igazgatási Osz-
tály részére megadja.

(4) A kompenzáció alapján nyújtott
pénzösszeg a magánszemély éves épít-
ményadó fizetési kötelezettségét csök-
kenti.

(5) Az Önkormányzat a kompenzációt
igénylés alapján nyújtja, melyeket a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán le-
het elõterjeszteni. A kérelmek leadási
határideje minden tárgyév augusztus
31. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. 

3.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép ha-
tályba.

Polgármester - Jegyzõ

* * *
Göd Város Önkormányzat

42/2007.(VII. 20.) sz. rendelete 
az önkormányzat által nyújtható szo-

ciális ellátásokról szóló 8/2004
(III.17.) rendelet módosításáról

1.§ 

Göd Város Önkormányzat 8/2004 (III.
17.) rendeletének szövegébe az alábbi
13/A.§. kerül:

13/A.§
(1) A rászorultság alapján természetben
nyújtható ellátásra jogosult azon kérel-
mezõ, akinek családjában az egy fõre ju-
tó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-át. Természetben nyújt-
ható ellátás különösen: a közüzemi
számlák díjtartozásának egyenlítése, ét-
kezési díjhátralékok elengedése, ki-
egyenlítése, valamint egészségügyi szol-
gáltatáshoz való hozzájárulás. 

(2) A természetbeni hozzájárulásról a bi-
zottság egyedi mérlegelés alapján dönt.
Az eljárásra az ezen rendeletbe foglalt
általános eljárási szabályok az irányadó-
ak.

2.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép ha-
tályba.

Polgármester - Jegyzõ

Felhívás
Városunk lakosságának és az

ide látogató turistáknak alapvetõ
érdeke fûzõdik a tisztasághoz.

A 6/2000. (II.22.) Önkormány-
zati rendelet az ingatlantulajdo-
nos, illetõleg használó kötelezett-
ségévé tette az ingatlan elõtti és
az úttestig terjedõ szakasz (terü-
letsáv) gondozását és tisztán tar-
tását.

Megállapítom, hogy e kötele-
zettség teljesítése kívánni valót
hagy maga után. Ezért felszólí-
tom az ingatlan tulajdonosokat
és használókat a fentiekben idé-
zett kötelezettségük maradékta-
lan teljesítésére.

Aki nem teljesíti, szabálysérté-
si bírság kiszabásával számolhat.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Elérhetõségeink: Göd, Pesti út
81. 2131. Göd, Pf. 28.
Telefon.: 06-27/530-030, 
06-27/530-065, 
06-30/256-3723, 
06-30/676-8955
e-mail: varoshaza@god.hu
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Berecz Istvánné sz. Szégner Ilona 46 éves
Szûcs István 57 éves
Muhr Ferenc Sebestyénné 
sz. Sima Etel Eleonóra 79 éves
Kovács Gábor 26 éves
Járai Miklós  63 éves
Hegyi Károlyné sz. Nyéki Gabriella  57 éves
Szenes László Ferenc 97 éves
Veres Bálint 18 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 
várható ülése: szeptember 26.

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

Gödön házasságot kötöttek:
Urbán Berta Galambos István
Regdon Zita Enikõ Csermely Attila
Papp Gabriella Ágoston Tibor 

Ferenc
Dobson Orsolya Magdolna Barabás Gábor

Zoltán
Nyakó Lilla Ilona Gulyás László 
Kovács Edina Júlia  Horváth Tamás

János
Szabó Erika Radányi János
Nagy Brigitta Brunner Levente
Nagy Éva  Fuss Botond
Hentzel Edina Fischer József
Kovács Katalin Rajcsok Gyula
Török Lívia Zsuzsanna Andrási Gábor 

György
Faragó Ágnes Veres Ádám Gergõ 
Tatay Andrea Oláh Károly

Sok boldogságot kívánunk !

Most már hagyományo-
san az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság
ülésén Tóth Zoltán õrnagy

(képünkön), a Gödi Rend-
õrõrs parancsnoka beszá-
molt az elõzõ hónap ese-
ményeirõl. Mint elmond-
ta, a rendõrség rendszere-
sen jelen van strandon a
szezonban. Visszaesett a
lopások száma és a gép-
kocsi-feltörések is csök-
kentek. Az õrsparancsnok
a megelõzésre helyezte a
hangsúlyt.
- Sajnos a besurranásos
lopások száma nem csök-
kent – folytatta beszámo-
lóját Tóth Zoltán. – A la-
kók nyitva hagyják a kert-
kaput, az ablakokat. A tol-
vajok az elõszobában le-

tett tárcákat, iratokat egy
pillanatok alatt felszedik
és eliszkolnak. Ezzel ren-
geteg kárt és feszültséget
okoznak. Zárakat kell cse-
rélni, új igazolványokat
kell beszerezni.
Az õrnagy úr örömmel je-
lentette be, hogy egy
újabb rendõrségi robogó-
val gazdagodott az õrs. A
kismotorral folyamatosan
ellenõrzik a kerékpár utat
és a gátat.
A rendõrség a következõ
hetekben a lakosság
megsegítségére helyezi a
hangsúlyt. A parancsnok
kérte a lakosságot, hogy
ha az utcán valakit ülve
vagy fekve látnak, akkor
segítsenek neki, mert egy-
általán nem biztos, hogy
alkoholmámor következ-
ménye a furcsa állapot,
rosszullét is okozhatja
mindezt.
Végül beszámolt egy na-
gyon szomorú esetrõl. Fia-
talkorúak halált okozó sú-
lyos testi sértést okoztak.
Az áldozat felszíni sérülé-
sekbe halt meg, annyi al-
koholt tartalmazott a vé-
re, hogy szinte elvérzett
az esetben. A fiatalok sza-
badlábon védekezhetnek.

Rendõrségi hírek 

A Helyi Választási Bizottság ülésezett és megha-
tározták a 10. körzetben a választás lebonyolításá-
nak részleteit. Mint köztudott, Salamon Tamás, a
körzet egyéni képviselõje lemondott mandátumá-
ról, ezért szükséges az új választás kiírása.

Dr. Szinay József jegyzõ kihirdette, hogy a körzet
polgárai augusztus 3-ig megkapják a jelölõ cédulá-
jukat (kopogtató cédula), melyek összegyûjtésére a
jelölteknek szeptember 7. 16.00 óráig van lehetõ-
ségük. A független jelölteknek és a jelölõ szerveze-
teknek eddig az idõpontig kell leadni a minimálisan
15 darab jelölõ cédulát a Városházán.

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.

Írjon, hogy írhassunk!
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Idõközi választás a 10. körzetben

1972-ben születtem
Budapesten. Egerben vé-
geztem matematika ta-
nárként, majd Budapesten
szereztem testnevelõ ta-
nári végzettséget. A diplo-
ma megszerzése után ta-
nárként dolgoztam. Jelen-
leg otthon vagyok legki-
sebb gyermekünkkel. Ké-
szülök visszatérni a tanári
illetve az edzõi pályára.

Családommal az Oázis
Lakóparkban élünk. Az el-
múlt években számos ne-

hézséggel szembesültem
körzetünk ezen negyedé-
ben. Idõközben a körzet
többi részét is megismer-
tem és tisztában vagyok
az elvégzendõ feladatok-
kal.

Úgy gondolom, hogy a
Jobboldali Összefogás,
melynek jelöltjeként indu-
lok, jelenleg is meghatá-
rozó a testületben, minõ-
sített többséggel rendel-
kezik. A város komoly ne-
hézségekkel küzd, a Jobb-
oldali Összefogás Frakcióé
a felelõsség és a lehetõség
is. A körzet lakójaként nap
mint nap szembesülök a
gondokkal. Az Oázis ren-
dezetlen viszonyai, a Pó-
lus Palaceval való együtt-
élés nehézségei, a fenyves
és a játszótér megõrzése a
közösség használatára
mind olyan feladatok, me-
lyeket csak a többség ere-
jével lehet elvégezni. Eh-
hez az erõhöz társulok
családom és barátaink se-
gítõ támogatásával.

Sellyei Noémi
A Jobboldali Összefogás jelöltje

Gergely Márta vagyok,
45 éves, 1969 óta élek
Gödön a 10-es körzetben.

A középiskola után kül-
földön dolgoztam, majd
az idegenforgalomban
helyezkedtem el.

Férjem is tõsgyökeres
felsõgödi polgár. Három
gyermekünk van. Az elsõ
fiunk megszületése óta
itthon vagyok.

Az õszi önkormányzati
választáson körzetünkben
a második helyet értem el.
Jelenleg a Közmûvelõdési

és Oktatási Bizottság tag-
ja vagyok.

A fenyves sikeres meg-
védéséhez, rendbetétel-
éhez a választóimtól ka-
pott tevékeny támogatás
és a megtisztelõ bizalom
további lendületet adott,
és kitartóan folytattam a
múlt évben az általam
megkezdett munkát.
Megszerveztem az erdõ-
takarítást, a szemetesek
kihelyezését, a facsemeték
ültetését, a labdajátékra
alkalmas terület létreho-
zását és rendeztünk egy
vakációnyitó pikniket is,
melyet szeretnénk hagyo-
mánnyá tenni a 10-es kör-
zet találkozóhelyén. A Vá-
rosfejlesztési Bizottság az
általam, és a kis közössé-
günk által elkészített ját-
szótértervezetet elfogad-
ta, melyet még a most le-
mondott képviselõnk
nyújtott be.

Szeretnék segíteni a
városunkban és a körze-
tünk más területein lévõ
problémák megoldásá-
ban.

Gergely Márta 
Független képviselõ jelölt

Göd város MSZP szer-
vezete a június 28-i össze-

vont ülésén foglalkozott
az új jelöléssel. Az ülésen
a jelöltet meghallgatva,
egyhangú döntéssel,
Szilágyi Sándor lett a tízes
körzet MSZP-s képviselõ
jelöltje.

57 éves vagyok, 20 éve
a tízes választókörzetben,
az Õsz u. 6-ban lakom. Fe-
leségem vállalkozó, kettõ
gyermekünk és három
unokánk van. Jómagam
korábban az építõiparban
dolgoztam mint mûveze-
tõ. Életem során mindíg
aktív voltam a közéleti
munkákban is, erõmet,
idõmet nem kímélve kivet-
tem részem azon felada-

tok megoldásában, ahol a
közért tehettem. Körze-
tünkben az Önök megelé-
gedésére is szeretném
szolgálni a lakosságot.
Legfontosabb feladataink:

A kiserdõ megvédése,
az ott élõk és gyermekeik
teljes megelégedésére.

El akarom érni, hogy
az Oázis Lakópark szerves
együttese legyen Gödnek,
és a fejlesztésekbõl
ugyanúgy részesüljön,
mint Göd bármely más ré-
sze.

Negyedévenként rend-
szeres lakossági találkozó-
kon szeretném egyeztetni
Önökkel a körzetben adó-
dó feladatokat.

Természetesen szívesen
veszem az Önök javaslata-
it is.

Szilágyi Sándor
MSZP A jelölõ szervezetek, valamint

a független jelöltek a Gödi
Körkép szeptemberi számá-
ban lehetõséget kapnak
programjuk bemutatására. A
terjedelem 1000 karakter le-
het szóközökkel. A program
leadási határideje 2007. szep-
tember 8. 20.00 óra a
godikorkep@gmail.com cím-
re. Szerkesztõségünk külön
felhívja a jelöltek figyelmét,
hogy programszövegükben
ne mások lejáratásával kíván-
janak érdemeket szerezni, ha-
nem elõre mutató, a körzet-
ben általuk elvégezendõ
feladatokról írjanak.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Felhívás!
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Idõközi választás a 10. körzetben

1955-ben Budapesten szüle-
tett, tanulmányait is ott foly-
tatta.

Vendéglátóipari érettségit
szerzett, teherforgalmi tiszti
vizsgát tett.
Elvált, 3 gyermeke van.
Cigány származású.
Már a rendszerváltás idejétõl
vállalt politikai feladatokat:
Munkások a Demokráciáért
Egyesület;
Szabad Kezdeményezések
Hálózata;
Szabaddemokraták Szövet-
sége - alapító tag;
Szolidaritás Szakszervezet
Gödi Kultúrális és Közéleti
Klub;
Gödi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat;
Jövõnkért 2007. Egyesület a
Cigányok Felemelkedéséért.

Nógrádi Gergely,
a város liberális
képviselõje teljes
támogatásáról
biztosította az
SzDSz színeiben
induló Horváth
urat.

Horváth Andor
Szabaddemokraták Szövetsége

Pontosan idén ötven
éve, hogy Gödön lakom.
Így bátran állíthatom,
hogy szívügyem Göd sor-
sa. Kilenc testvérem bizo-
nyíthatja, hogy jól isme-
rem a több gyermekes
családok gondjait, és
hogy érzékenyen érint a
gyermekeket nevelõk
helyzete. 

Jómagam két gyermek
édesapja vagyok, boldog
családi életet élek. A bu-

dapesti Piarista Gimnázi-
umban érettségiztem,
diplomámat vegyipari gé-
pész szakon szereztem.
1978-ig a Láng Gépgyár-
ban dolgoztam, majd a
Gyógyszerkutató Intézet-
ben.

Városunk felett sajnos
összecsapnak a hullámok,
mert sok kínálkozó lehe-
tõség kihasználatlanul
marad, és a közelmúlt
rossz döntései a várost
minden képzeletet felül-
múló adósságba kerget-
ték. Nagy szüksége lesz a
körzetnek egy erõs, hatá-
rozott képviselõre, aki a
körzet érdekeit a pártok
érdekei elé helyezi, de
mégsem lesz egyedül a
testületben. Ezt csak a
pártoktól független Vá-
rosvédõk Egyesülete kép-
viselõjeként tudom meg-
valósítani, amely immár a
második legerõsebb frak-
ció az önkormányzatban.
Részletes programomat
hamarosan eljuttatom
Önökhöz.

Mikesy Sándor
VárosVédõk Egyesülete

Mostanában több, és esetenként el-
mérgesedett vita származott abból,
hogy az építkezni szándékozó új lakó
megjelent a szomszédoknál és - eseten-
ként erõszakos fellépéssel- kérte a
szomszédokat, hogy írják alá a nyilatko-
zatot, mely szerint lemondanak az épí-
tési engedéllyel kapcsolatos fellebbezé-
si jogukról. Sokan nincsenek tisztában,
mi is ilyenkor a teendõ. Semmi esetre se
higgye el senki, ha azt mondja az új
szomszéd, hogy ez kötelezõ, vagy ha
nem írja alá, az Önnek pénzébe kerül.
Szó sincs róla. Ha a szomszédja építési
engedélyt kap, arról Önök értesítést
kapnak. Az értesítés kézhezvételétõl
számított 15 napon belül bemehetnek
a Polgármesteri Hivatalba, megtekint-
hetik az engedélyezésre benyújtott ter-
veket, és eldönthetik, hogy fellebbez-

nek-e az építési engedély ellen. A szom-
széd csak akkor kezdhet építkezni, ha
ez a 15 napos határidõ lejár.

Mindenképpen célszerû meggyõzõd-
ni arról, hogy nem szándékozik-e a
szomszéd valami olyasmit építeni, ami-
vel ellehetetlenítheti az életüket.

Ha a rendelkezésére álló 15 nap alatt
nem él valaki a fellebbezés lehetõségé-
vel, akkor késõbb már nem teheti meg,
hiszen a jog az építkezõket is védi. Az
építtetõnek is jobb, ha az építkezés
megkezdése elõtt derül ki a szomszéd
esetleges jogos kifogása, mintha akkor,
mikor már komoly költségekbe verte
magát.

A régen ott lakó szomszédnak vi-
szont csak komoly indok alapján érde-
mes fellebbezni. Nemcsak azért, mert
illetékköteles, hanem azért is, mert az
indokolatlan fellebbezéseket a Közigaz-
gatási Hivatal elutasítja. Az akciónak
eredménye tehát nem lesz, viszont az
új szomszéd esetleg egy életre megha-
ragszik.

Tarjányi Judit
fõépítész

Ha a szomszéd építkezik …

Oda kell figyelni a
szomszéd építkezésrere 
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Határozat száma Támogatott megnevezése Támogatás összege
4/2007.(I.16.) Huzella Tivadar Általános Iskola – egészségnap 40.000.-
32/2007.(V.8.) Gödi Konzervatív Baráti Kör - rendezvény 60.000.-
33/2007.(V.8.) Németh László Általános Iskola – Németh László nap 70.000.-
34/2007.(V.8.) Akrobatikus rock and roll tánccsoport – fellépés 70.000.-
36/2007.(V.8.) Olajfa Mûvészház – Sebestyén István fellépése 15.000.-
37/2007.(V.8.) Madarak és Fák Napja 50.000.-
38/2007.(V.8.) Új önkormányzati honlap készítéséhez támogatás 60.000.-
40/2007.(V.8.) Alapszolgáltatási Központ - Idõsek Napja támogatása 50.000.-
41/2007.(V.8.). Városi Könyvtár – pályázati önrész 75.000.-
136/2007(V.30.) Kastély Központi Óvoda – családi rendezvény 50.000.-
43/2007.(VI.12.) Pedagógus Nap támogatása 45.000.-
44/2007.(VI. 12.) Nyári ministráns tábor támogatása 25.000.-
46/2007.(VI. 12.) Napos Oldal Nyugdíjas Klub 50.000.-
47/2007.(VI. 12.) Piarista Szakképzésért Alapítvány – Piarista Juniális 50.000.-
49/2007. (VI. 12.) József Attila Mûvelõdési Ház – Nyári Alkotótábor 125.000.-
50/2007.(VI. 12.) Németh László Általános Iskola – Mûvészetoktatási rendezvények 125.000.-
51/2007.(VI. 12.) Báli Péter – nyári mûvészeti tábor                          40.000.-

Összesen 1.000.000.-

Önkormányzati hírek

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság
2007. évi keretének felosztása

2007 július 5-én a
Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség
az ÁNTSZ és a rendõrség
részvételével helyszíni szem-
lét tartott a Steinhor Kft gö-
di telephelyén. (Ez az a te-
lep, ahová hosszú éveken
keresztül hordták a szip-
pantó autók a szennyvizet.)

A Felügyelõség a hely-
színt az utolsó pillanatig ti-
tokban tartotta, mivel meg-
lepetésszerû ellenõrzést kí-
vánt tartani. Az akció sajnos
sikeres volt, a helyszínen
ugyanis tetten értek egy te-
herautót, amely a veresegy-
házi szennyvízteleprõl szállí-
tott ide szennyvíziszapot. A
Felügyelõség az ürítést leál-

líttatta, a további szállítást
megtiltotta.

A hatóság tájékoztatása
szerint a Steinhor Kft nem
rendelkezik hulladékkezelé-
si engedéllyel, a mûködési
engedélye erre a tevékeny-
ségre nem jogosítja. A
Steinhor Kft másik telep-
helyét, (a volt „dögkutat”,
illetve a veszélyes hulladék-
lerakót) a Felügyelõség tel-
jes körû környezetvédelmi
felülvizsgálatra kötelezte.
Ennek határideje 2007. júli-
us 31. Steiner Sándor, a
Steinhor Kft tulajdonosa a
Felügyelõség eljárását jog-
talannak tartja, a felülvizs-
gálatról szóló határozatot
ellen fellebbezett.

G. K.

Lecsapott a
Zöldkommandó 
a gödi határban

Bezárásra kötelezték a Steinhor Kft. telepét

Mint arról Mráv Zsolt az elsõ ásatás után megjelente-
tett tanulmányában ír, az ásatás egy olyan I. Valentini-
anus-kori nagyméretû késõ római erõdöt érint, amely
történeti és régészeti szempontból is kiemelt jelentõs-
séggel bír. Már az erõd elhelyezkedése is szokatlan, mi-
vel 7 km-rel az alföldi sáncok belsõ vonala elõtt és 3 km
távolságra a Dunától épült fel, mélyen barbár területre
elõretolva.
A Nemzeti Múzeum megbízásából dr. Mráv Zsolt és ré-
gész munkatársai újra elkezdhetik a munkát Göd-
Újtelepen. Negyven napon keresztül végezhetik kutató
munkájukat. Az ásatás elkezdésére egy év áll rendelke-
zésükre.

Újabb 
régészeti ásatások
kezdõdnek Bócsán

Újra kezdõdnek az ásatások
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1. Strandlopás

Jelezni szeretném hogy a strandon
sok a lopás, nekem és két barátomnak
ellopták a táskáját a mélyvizes me-
dence mellett. Az erdõ felöl jöttek be

a tolvajok, lyukas a kerítés. Nem veszi
észre senki garázdákat, az úszómester
a medencében fürdõzõ vendégekre fi-
gyel. Állítólag rendszeres a lopás.

K. Károly

Válasz: A kirabolt embert nehéz meg-
vigasztalni, mégis elmondhatom,
hogy a Rendõrség és a Közterület Fel-
ügyeletet munkatársai folyamatosan
jelen vannak a szezonban. Ennek kö-
szönhetõen sokkal kevesebb a lopás,
mint a korábbi években. A kerítést he-
tente ötször foltozzuk be, de hiába,
nagy szerszámollóval szinte naponta
újra lyukat vágnak rajta. Kérem a für-
dõzõket, hogy ne vigyék magukkal a
fûre értékeiket. Az új öltözõ épület-

ben most már zárható kabinokban
õrizhetik értékeiket, ott rendszeres a
felügyelet is.

Nyári József,
a strand igazgatója

*  *  *

2. Az Ady Klub rendben tartása

Van “szerencsénk” az Ady Klub mel-
lett lakni. Hosszú idõ óta elõször le-
nyírták a gazt e héten (július 9.). Az
épület mögötti részrõl elfelejtkeznek,
végig a kerítésünk mellett térdig, de-
rékig ér a gyom, a szemét. (Deák F. u.
felöli oldal), de ugyanúgy nem irtják a
vadkomlót itt az utcarészen sem. A
járdán nem lehet elmenni úgy, hogy a
tapadó kacsok, levelek a felnõttek és
gyerekek szemét, bõrét ne marnák ki,
ruhájukba ne tapadnának bele, itt-ott
tartós foltot hagyva rajtuk.

T. Zsuzsa

Válasz: Sajnálom, hogy ezt a témát az
újság hasábjain keresztül kell rendez-
ni. Az ügyben intézkedtem, és a to-
vábbiakban bármilyen probléma me-
rül fel szívesen állok rendelkezésére.
Számomra fontos, hogy rendezvénye-
inkkel, környezetünkkel ne zavarjuk a
környéken lakókat.

Droppán Györgyi, 
az Ady Klub igazgatója

3. A Dunacsárda hangszintje

1995-ben az Alkotás u.14. alatt egy
családi házat építettem. A környéket
egy nagyon csendes, nekem megfele-
lõ nyugodt helynek ismertem meg. A
szóban forgó csárda nagyon megvál-
tozott, új épület épült és minden
nagyvonalú lett, most már nem mint
csendes csárda mûködik, hanem mint
szórakozó központ és nem illik bele a
környezetébe.
Kérdésem az lenne, milyen licance-el
mûködik? Úgy gondolom, törvénysér-
tõ módon.
Ezért az engedélyt kiadó önkormány-
zat a felelõs, ez nyilván való.

L. István

Válasz: A Duna Csárda egy jelentõs
színfoltja városunknak, talán Ön tudja
a legjobban, hogy esténként több
százan vannak rendezvényein, de ren-

dezvényeken kívül is rengetegen ve-
szik igénybe szolgáltatásaikat.
Mindezidáig alig érkezett lakossági
panasz tevékenységükrõl. A szezon
elején kaptak engedélyt programjaik-
hoz 6 alkalommal, de legfeljebb éjfé-
lig. Tapasztalataink szerint idõben fe-
jezik be és rendbontás nélkül zajlanak
a programok. Azonban egyre több
vendéglõ ellen érkezett lakossági pa-
nasz az elmúlt idõszakban. A közeljö-
võben egy általános felülvizsgálat ke-

retében új szabályokat alakítunk ki a
lakossági igények és panaszok figye-
lembe vételével.
Addig is kérem megértését.

Dr. Szinay József jegyzõ

4. Felsõgödi vasúti átjáró

A felsõgödi állomásnál nincs szintbeli
gyalogosátjáró! Babakocsik, kerékpá-
rosok, gyerekek, és idõsebbek életve-
szélyes körülményekközött kelnek át
nap mint nap. Hasonló helyzetet ilyen

forgalmas átjárónál én még nem lát-
tam. Vegyük már észre, hogy mit kel-
lene tenni saját városunk érdekében!

Sz. Ferenc

Válasz: A felsõgödi gyalogos vasúti
átjáró tervei elkészültek, folyik az en-
gedélyeztetés. A város fizeti, a MÁV

Önök kérdezik, Önök 
Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írásuk tartalma lé-
nyegi változást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igyekeztük a legilletékesebb vá-
rosi munkatársat megkeresni a válaszadással.

Az illegális belépõ helye

Az Ady-klubban a levél megírása 
óta ez a gaz már el is tûnt

Veszélyes a vasúti átjáró

Néhány alkalommal szól a rocky



meg megengedi, hogy fizethessük.
Mindezt kimerítõ és hosszas tárgyalá-
sok után értük el. A tárgyalások még
folyamatban vannak.

Markó József 
polgármester

6. Strand nyitva tartás

A Gödi Körkép legfrissebb számában
olvastam a strand nyitva tartását. A
családom úgy gondolta, hogy zárás
elõtt egy órával lehûtik magukat a
nagy medencében. Elmentek, befizet-
tek és beugrottak a medencébe. Rö-
vid idõ múlva, alpári módon minden-
kit “kitessékeltek” a medencébõl,
mert vízilabdaedzés volt. Régebben
csak a medence egy részét használ-
ták, ezt el is fogadták az emberek, de
a teljes lezárást sokan nehezményez-
ték.

Jogosan tiltanak-e ki bennünket? Vé-
leményem szerint fõidényben 21:00-
ig is nyitva tarthatna a strand.

B. Miklós

Válasz: A strand 21.00-ig történõ
nyitva tartását az üzemeltetõvel meg-
konzultáljuk és a javaslatról hamaro-
san döntés születik, anyagiak és
egyéb körülmény figyelembe vételé-
vel. Ugyanez igaz a medence teljes el-
foglalására is.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

7. Szelektív hulladékgyûjtés

Miért nincs Gödön szelektív hulladék-
gyûjtés? Olvastuk korábbi számok-
ban, hogy a TESZ  udvarán, ill. idõsza-
kosan bizonyos helyeken le lehet adni
a veszélyes anyagokat, de pl. a flako-
nok gyûjtése akkor sem volt megol-
dott. Nem hiszem, hogy költséges, hi-
szen kis települések is megoldják, le-
het, hogy pályázati pénzekbõl?

Cz. Miklós
Válasz: szelektív hulladékgyûjtés le-

hetõsége napirenden van, folyamat-
ban van a szemétszállítás esetleges új
alapokra helyezése, errõl a városveze-
tés tárgyalásokat folytat egy céggel.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

8. Komposztálás

Nagyon hasznos lenne egy zöldhulla-
dék lerakásra kijelölt komposztáló he-
lyeket kijelölni, mert így talán keve-
sebben égetnének a kertekben. A tûz-
gyújtási tilalmi idõszakokról pedig az
eddigieknél jobban kellene tájékoztat-
ni a lakosságot, és ennek betartatását
esetleg a polgárõrséggel lehetne el-
lenõriztetni.

Cz. Miklós

Válasz: A komposztálóhely kijelölése
tárgyában érkezett felvetést továbbí-
tani fogom az Önkormányzat Környe-
zetvédelmi Bizottságához.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

9. Németh László Általános Iskola
járdája és udvara
Látták már a májusi esõ/ziva-tar/özön-

víz után a Németh László Általános Is-
kola udvarát, a József utca iskola mel-
letti szakaszát és  járdáját? Az úttes-
ten egybefüggõ vízréteg, a járdán
legalább 30 cm víz állt. Évek óta kér-
jük az Önkormányzatot, hogy a József
utcai járdát csináltassa meg. Hiába.
Hány évet, hány önkormányzati vá-
lasztást és ígéretet kell még megél-
nünk, hogy gyermekeink száraz lábbal
eljussanak az iskolába?

J. F. Judit

Válasz: A Németh László Iskolánál a
József utcai járdaszakaszra vonatkozó
észrevétele jogos, valóban évek óta
fennáll nagyobb esõzések után ez az
áldatlan helyzet.
Jó hírrõl tudom tájékoztatni. Lehet,
hogy még az idén, de legkésõbb jövõ
év elején az önkormányzat megoldja
a problémát, vagy egy új járda létesí-
tésével, vagy a meglévõ járdaszakasz
megemelésével. 

Markó József 
polgármester

10. A Kolozsvári és a Madách utca
keresztezõdése

A Kolozsvári és a Madách utca keresz-
tezõdésében számos baleset történt,
amióta a Kolozsvári utcát is aszfalt
borítja. Egy kisfiú még koponyatörést
is szenvedett. A koccanások minden-
naposak. A Madách utca két oldalán a
Kolozsvári utcára felfestve kérünk két
kijelölt gyalogátkelõt (zebrát), vala-
mint szintén a keresztezõdésben a
Madách utca két oldalán az aszfaltra
nagy méretben felfestett elsõbbség
adási háromszöget. Féltjük gyerekein-
ket. Nagyon nagy kérés?

J. F. Judit

Válasz: A Kolozsvári utcában kihe-
lyeztetek sebességkorlátozó táblákat
és felkérem a rendõrséget a fokozott
ellenõrzésre. Kérem tájékoztatásom
tudomásul vételét.

Markó József 
polgármester
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észrevételezik

A vízilabda is fontos, de...

Egy példa a szomszéd „várból”

A víz mindig lefelé folyik

Itt lassítani kell!
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Július a mûvészeti
Kultúra

Göd jelesre vizsgázott a nyár közepén. Több száz gödi gyermek
Attila Mûvelõdési Ház tizennegyedszer rendezte meg mûvészeti
tatott ingyen, Báli Péter festõmûvész hetes turnusokban fog
örömmel készültek új elõadásukra. S mindez csendben, senkit 
akik vállalták a táborok anyagi terheit. Sok család erõn felül te
záró mûsorokon látni a mûvészpalánták kipirult arcát, azt a fel
része van manapság. A város önkormányzata erejéhez mérten 

Vajon ki lesz közülük igazi színész?

Világbajnoki ugrás

Alapgyakorlatok a Báli-féle
táborban

Elmélyült munka folyt a rajzosoknál is

A szülõket büszkeség töltötte el

Nem lehet elég korán kezdeni
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i táborok hónapja
Kultúra

k vett részt különbözõ a mûvészeti alkotóatáborokban. A József
i táborát, a Családsegítõ Szolgálat negyven gyermeket táboroz-
adta az ifjú tehetségeket, Hanzó Emese színészpalántái nagy
sem zavarva. Ezek a gyerekek jó úton járnak, hála szüleiknek,

eljesített, csak hogy a testvérek is együtt mehessenek. Jó volt a
lhõtlen boldogságot, amelybõl az embereknek egyre kevesebb
szinte az összes tábort támogatta.

Utolsó símitások a kiállítás elõtt

Mi készül itt kérem?

„Te tetted ezt király!”

Markó József és Lenkei György is meglátogatta
a Családsegítõ Szolgálat táborát

Ez az alkotás önmagáért beszél
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A képviselõtestület június
25-i ülésén 3 ingatlan el-
adásáról döntött. Errõl a
Gödi Körkép 2007. júliusi
számában a szerkesztõség
nevében megjelentett írás
úgy számolt be, hogy „a
Városvédõ Egyesület képvi-
selõje nem volt hajlandó a
testület által elfogadott
módon szavazni”. Ez az állí-
tás tényszerûen nem felel
meg a valóságnak.

A képviselõnek kötelessé-
ge saját belátása szerint
szavazni, a polgármester
nem határozhatja meg,
hogy „minden kérdésfelte-
vésnél igent” mondjon. Ez a
JÖSZ frakció képviselõi szá-
mára talán elfogadható, de
a Városvédõk képviselõi
számára nem. Jómagam
„nem, igen, nem” módon
szavaztam. Sajnálatosnak
tartom, hogy a polgármes-
ter szavazásra feltett javas-
lata olyannyira pongyola
volt, hogy annak alapján
nem tudták értelmezni, mit
is jelent a polgármester ja-
vaslatának megfelelõ mó-
don egyben leadott három
szavazatom.

Dr. Horváth Viktor Gergõ
képviselõ, 

Városvédõk Egyesülete

* * *

A Gödi Körkép fõszer-
kesztõjeként nem kívá-
nok helyt adni kisstílû po-
litikai villongásoknak, ez
az eset az elsõ és egyben
az utolsó is, hogy egy po-
litikai csoportosulás nyil-

vánvalóan kampánycél-
zattal elküldött helyre-
igazítását közzé teszem.
Városunk lapja a gödiek
közérdekeit szolgálja,
ezért közérdekû informá-
cióknak mindig helye van
a lapban, szemben az ön-
célú reklámközlemények-
kel. 

Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ képviselõ úr soraira
úgy kíván reagálni szer-
kesztõségünk, hogy szó
szerint idézi a testületi
ülésen elhangzottakat. A
tények magukért beszél-
nek. 

Tisztelettel: 
Salamon Tamás 

fõszerkesztõ

* * *

Pinczehelyi Tamás 
hozzászólása a 
dr. Horváth Viktor Gergõ
által kifogásolt 
kérdéskörben a június 25-
i testületi ülésen:

„Én kezdem unni ezt az
idõhúzós dolgot, ugyanis az
elõbbi (szavazás) is jogszerû
lett volna, nem tudom, hogy
be van – e kapcsolva a lap-
topja képviselõ úrnak (dr.
Horváth Viktor Gergõ felé
néz), de ott van szépen, a
beterjesztés sorrendjében.
Most elszórakozott megint
velünk, most én is szórako-
zok egy pár percet rajta, az
igen, igen, nem (kérdésben),
és tudta, hogy mind a há-
romnál tartózkodik, ne szó-
rakozzon az én idõmmel,
megkérem. Köszönöm.”

Helyreigazítási kérelem

Talán sokan emlékeznek
még arra, hogy 2003. novem-
ber 13-án Szõdön, a Nevelek
településrészen népszavazá-
son nyilvánította ki a lakosság
azt, hogy Göd városához kí-
vánnak csatlakozni. 

Tették ezt azért, mert a csat-
lakozás nélkül is a gyakorlat-
ban sok-sok szállal Gödhöz
kötõdnek, míg gyakorlatilag
Szõdöt megközelíteni is csak
nehézségek árán tudják. 

Göd Város Önkormányzata
a 93/2003. (IX. 25.) sz. határo-
zatával döntött arról, hogy a
településrészt befogadja és a
2006. évi önkormányzati vá-
lasztások napján csatlakozni
fog a városhoz. 

Csatlakozhatott volna ab-
ban az esetben, ha a két tele-
pülés önkormányzata meg
tudott volna állapodni a csat-
lakozás feltételeirõl. 

Minden válás, és minden új
kapcsolat bizonyos feltételek
megtörténte után valósul
meg. Ezen esetben a feltéte-
lek a következõk voltak. Neve-
lek településrész milyen bel és
fõleg külterületi hozomány-
nyal, külterületi földterületek-
kel csatlakozhat városunkhoz. 

Szõd önkormányzata - véle-
ményem szerint - méltányta-
lan csatlakozási ajánlatot tett,
mely számunkra, a város szá-
mára elfogadhatatlan, és hát-
rányos lett volna, de különö-
sen hátrány a neveleki telepü-
lésrész polgárainak, hiszen az
átadandó javakból elsõ sor-
ban az Õ területük fejlesztésé-
re jutna.

Nevezetesen, a belterületi
csatlakozást mindössze a 2-es

elkerülõ útig terjedõ földterü-
let átadása követte volna,
amit hangsúlyozom, az elõzõ
önkormányzatnak sem, de a
mai önkormányzatnak sem
lehetett elfogadni, aláhúzot-
tan éppen a neveleki lakosság
kárára.

Göd Város igénye ennek
többszöröse, amelyet a vo-
natkozó jogszabályok figye-
lembe vételével határozott
meg a lakosságszám arányok
alapján.

Az elmúlt idõszakban Szõd
tett egy ajánlatot, mely
megint csak a korábban emlí-
tett közigazgatási határ mó-
dosítását tartalmazta, melyet
elfogadni nem állt módunk-
ban. 

Idõközben a két önkor-
mányzat között per kezdõ-
dött meg a területek megosz-
tása tárgyában, hiszen a jog-
szabály elõírja, amennyiben a
kérdéses önkormányzatok
nem tudnak megegyezni, ak-
kor a területek sorsáról a bíró-
ság dönt, de a döntésig jogi-
lag és gyakorlatilag a csatla-
kozás nem lehetséges. 

Jelenleg a bíróság szakértõ
közremûködését rendelte el,
mely szakértõ a területek ho-
vatartozásáról, a Szõdtõl vá-
rosunkhoz átkerülõ külterüle-
tek mennyiségérõl fog szak-
véleményt készíteni.

A következõ bírósági tár-
gyalás 2007. szeptemberé-
ben - az eljáró ügyvédek sze-
rint - elsõfokú ítélet 2008-ban
várható. Az esetleges jogor-
voslatok figyelembe vételével
azt mondhatom, hogy a
2010-es önkormányzati vá-
lasztásokon Nevelek telepü-
lésrész lakossága már Gödön
fog szavazni, és ettõl naptól
fogva Göd város részét fogja
képezni. 

Addig is türelmet kérünk és
bízzunk abban, hogy a bíró-
ság méltányolni fogja Göd és
Nevelek lakosságának jogos
igényeit. 

Dr. Szinay József 
jegyzõ

Néhány gondolat
Nevelek Gödhöz
csatlakozásáról

A török dúlás után betele-
pült tót lakosság alakítot-
ta ki. Velka nagyot jelent,
Nevelka jelentése kicsi.
Kutatások szerint a Min-
dendombon fellelhetõ
edénytöredékek többnyire
az Árpád-korból származ-
nak, de vannak 9. századi
urnasíros leletek is. Ezt a
lelõhelycsoportot írott

források már csak puszta-
ként elõforduló Nevel-lel
azonosítják.
1580-ban a váci püspök-
ség urbáriumában Nevel
praedium birtokról csu-
pán annyit jegyeztek fel,
hogy Göd határában fek-
szik.

Bátorfi József
helytörténész

Mit is jelent a Nevelek?
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A Vasút utca ötszáznégy méteres sza-
kasza elkészült határidõre. Az utca ren-
delkezett engedélyes tervvel. A nyomvo-
nal melletti vízelvezetõ árok egyenletes
dõlésszögû.

- Így kellene az összes utcának kinéz-
nie – mondta Szegedi Sándor a Vasút ut-
ca bejárásakor. – Minden a megfelelõ
ütemben zajlott le. Mindenki tudta a
dolgát, az ellenõrzés során néhány apró-

ságra hívtuk fel a kivitelezõ figyelmét.
Sajnos a többi utcában lesznek még ne-
hézségeink, különösen a vízelvezetõ ár-
kokkal. Az önkormányzat elvégzi a ma-
ga feladatát, de arra kérném a lakókat,
hogy a saját házuk elõtt tartsák tisztán a
vízszikkasztókat, mert szomorúan ta-
pasztalom, hogy némelyik tele van sze-
méttel, avarral.

- Természetesen más fontos utcák is
készülnek – folytatta az alpolgármester
úr. - Az Alagút utca végében, az alagút-
nál felszerelünk egy forgalomirányító
lámpát, mert az átjárás rettenetesen
balesetveszélyes. A József Attila Mûvelõ-
dési Ház elõtti részen az aszfaltozással
párhuzamosan kialakítjuk a parkolókat
és új járda is készül.

S. T.

Készül az Alagút utca is

Göd új utakon!

Tudja-e Ön azt, hogy van
egy harang is Göd város cí-
merében? A Gödi Alma-
nach harmadik kötetében –
Gyüre János, aki alapító tag-
ja a szerkesztõ bizottságnak
– részletesen beszámol dol-
gozatában Göd város – ak-
kor nagyközség – jelképei
megalkotásának történeté-
rõl. A címer „heraldikai”
jobboldalán, valamint a víz-
szintes vágás alatt szimbó-
lumok elfogadása könnyen
ment a képviselõ testület ré-
szérõl. A baloldali függõle-
ges mezõ ábrája lassan ala-
kult ki. Végül a versenyló
helyére egy harang került.
Egy nagyon fontos harang,
egy magyar „unicum”. 

1806-ban a Hazai Tudósí-
tások címû újság arról szá-
molt be nagy boldogan,
hogy „… Nyolcz századok-

tól fogva idegen szavaknak
terhök alatt gyûjtöttek ös-
sze harangjaink a magyar
városoknak, faluknak és

pusztáknak áhitatos lakosa-
it a nélkül, hogy valakinek
eszökbe ötlött volna ezen
idegen dolgokat kelleme-
sebb sajátjainkkal felcserél-
nie: Most már hála az Ég

Urának! Ebben is bölts vál-
tozást kezd behoznia Ma-
gyarhoz illõ buzgóság.
Nemrég készült Budán
illyen magyar Reáírással:

„Nemes Majerfy József
született Speckner Antonia
hitvesével József Karolina és
Paula Ferenc magzatjaiknak
kisdedségekben, nemes
Pest vármegyének Göd
tágos pusztáján az elterjedt
munkásoknak öszszehivatá-
sokra 1806” szüljön ez a ne-
mes példa több hasonló
példákat.”

Az elsõ magyar feliratú
harangról van szó! Az önte-
tõje, Wesselényi és Széche-
nyi barátja máig a legna-
gyobb történelmi alakja
szûkebb történelmi hazánk-
nak.

Igazi fejlesztõ – tehát nem
terjeszkedõ – tetteit leolvas-

hatjuk a XIX. századi katasz-
teri térképrõl. Utak, hidak,
sörgyár, Kúria – a hozzátar-
tozó üzemekkel, mûhelyek-
kel – felépítése, a nyers-
anyagtermelés, állatte-
nyésztés nyugat-európai
színvonalon – mind mind a
teljesen magyarrá lett csak
magyarul beszélõ, fiait hon-
védtisztnek nevelõ Majerfy
József nevéhez fûzõdik.
Nagyra értékelték nem csak
csodálatos kora, a reform-
kori, hanem késõbbi tiszte-
lõi is.

Síremléke „még” áll.
Ez volt tehát a harang tör-

ténete. Csaknem kétszáz év-
vel késõbbi utódja ma az el-
hunytakat siratja a
Nemeskéri Kiss úti temetõ-
ben.

Bátorfi József
helytörténész

Gödi emlékképek

Markó József Szegedi Sándorra bízta a város útépítéseit

Bizony még
vannak 
utómunkák

Kultúra
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A hónap embere

- Tizenöt évet töltött a Fradinál. A gyõ-
ri meccs lefújása után a végsõ sípszó
egészen mást jelentett Önnek, mint
korábban?
- Nagyon boldog voltam, hogy nyertünk.
Hittem, hogy mienk lehet a bajnokság. 

Nem gondoltam arra a lefújás után,
hogy ez volt az utolsó meccs. Felkészül-
tem a váltásra az utolsó hónapokban,
tudtam, hogy eljön a búcsú pillanata.

- Melyek a váltás konkrét indokai?
- Felõrölt a sok munka. Az anyagi rende-
zetlenség mellett az edzõbizottság veze-
tõje és a Liga egyik vezetõje is voltam.
Ezek a feladatok most nem terhelnek. Fi-
gyelnem kellett az egészségemre, érez-
tem, hogy mindenképpen új utakat kell
választanom.

- Irány a többszörös Bajnokok Ligája
gyõztes bécsi Hypo NÖ csapata. Van
Önben félelem?
- Nem, egyáltalán nem. Külföldön
ugyan még nem dolgoztam, ráadásul a
Hypo csapata igazán nemzetközi. Töb-
bek között három koreai, két brazil, két
magyar, egy angolai játszik itt, azért ez
egy elég színes társaság lesz. A csapat-
egység létrehozása szép feladatnak
ígérkezik.

- Hogyan követi onnan messzi távol-
ból a válogatott játékosok teljesítmé-
nyét?
- A csapat gyakorlatilag összeállt. A válo-
gatott játékosok már letették névjegyü-
ket. Akkor is Pálinger Kati az elsõ számú
kapus, ha véletlenül nem véd jól. A fon-
tos meccsekrõl természetesen videofel-
vételeket kérek és kapok. A csapat és ma-
gam felé is az az elvárás, hogy kijussunk
a pekingi olimpiára.

- Ingázni fog, vagy kint marad Bécs-
ben?
- Ott maradok, nem azért mentem ki,
hogy a feszültségemet növeljem, hanem
hogy csökkentsem. Ha ide-oda ugrálnék,
egészen biztosan felõrölne.

- A család hogyan fogadta, hogy kül-
földre megy dolgozni?
- A váltás mindig hordoz izgalma-
kat. Elfogadtuk az új helyzetet. A
család ugyan itthon marad, de a
lányunk, Lilla nyolcadik után
Bécsben fog tanulni és a Hypo
korosztályos csapatában folytat-
ja a kézilabdát. Nagyon szeretek
haza járni, ezer szállal kötõdöm
Gödhöz. Két-három hetente biz-
tos haza ugrom. 1988 óta la-
kunk itt, de már gyerekként én is
sokat nyaraltam nagynénéimnél
Gödön.

- Mire emlékszik szívesen vissza gyer-
mekkorából?
- A Duna vízállása sokszor olyan magas
volt, hogy a parti bástyákról hatalmas fe-
jeseket ugrottunk a habokba. Egy másik
emlék: az számított igazán „tökös” gye-
reknek, aki az éppen arra haladó uszály-
ra fel tudott mászni. Óbudán is a Duna
mellett laktunk, nem akartam lemaradni
az itteni srácoktól, hát megtettem én is.

- Említette, hogy ezer szállal kötõdik
Gödhöz. Melyek ezek a szálak?
- Még a nagyapám építette a XX. század
elején ezt a házat, amelyben most mi is
lakunk. A nagynénéim hárman is ugyan-
itt laktak. Az anyai ági rokonaim, a Fehér
család sokat segített a felsõgödi temp-
lom építésében. Amikor lehetõségünk
adódott, megvásároltuk ennek a háznak
egy részét. A családban vigyázunk a ha-
gyományainkra. Múltunk több száz fotó-
ját õrzöm. Nálunk ma is igen erõs az ösz-
szetartás.

Salamon Tamás

Ezer szállal kötõdöm Gödhöz!
Németh András, a nõi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya 1988 óta Gödön él. Akkor jött ide, ami-
kor még nem volt annyira népszerû kiköltözni az agglomerációba.

Névjegy
Született: 1953
Házas, két gyermek apja
1976 Súlyos vállsérülés (kézilabda);
1978 Ferencváros fiú ifi edzõje; 1982
Építõk felnõtt nõi csapatának edzõje
29 évesen(!); 1992 Ferencváros fel-
nõtt nõi csapatának edzõje; 1998
Elõször a nõi kézilabda válogatott
szövetségi kapitánya; 2005 Másod-
szor a nõi kézilabda válogatott szö-
vetségi kapitánya; 2007 július 12.
Hypo NÖ felnõtt nõi kézilabda csapa-
tának edzõje. Mellette szövetségi ka-
pitány marad.

Hat év múlva befejezi 
az edzõsködést

A Fehér család

Fiatalon súlyos vállsérülést szenvedett

Már 29 évesen 
felnõtt csapatot
irányított



Kiállítással zárták a fiata-
lok nyári táborukat. Egy
héten keresztül napi négy
órában „dolgoztak”. Szü-
leikkel együtt tekintették
meg az alkotásokat. A
harmadikos Katona Anna
szerint Vénusz istennõ
maszkjának elkészítése je-
lentette a legnagyobb ne-
hézséget. Végül sikeresen
megbirkóztak a feladattal.
- Minden évnek megvan a

maga témája – foglalta
össze a tábor tapasztala-
tait Báli Péter.- Idén a két
táborban a lepkék és az
arc adták a témát. Többek
között maszkot, üvegre
mart arcot (gravírozás
alapja), istennõnek ruhát,
ládikára ragasztott saját
képet készítettek a gyere-
kek.
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Idén immár tizennegyedik alka-
lommal rendezték meg a József At-
tila Mûvelõdési Házban az Ifjúsági
Képzõmûvészeti Alkotótábort július
9-20. között. A görög, a római, a
magyar és még sok más kul-
túrterület után ebben az évben
Egyiptom mûvészete köré csoporto-
sultak az egyes osztályok. 

Kerámia, rajz, tûzzománc, szobrá-
szat, kézmûves és ötvös mesterség
közül választhattak a jelentkezõk,
akik akadtak is szép számmal.
Droppán Györgyitõl, a Mûvelõdési
Ház igazgatójától megtudtuk, hogy
a tábor maximális kihasználtsággal
mûködött: 99 fõs gyereklétszámmal
és 7 szakkörvezetõvel, akik mind el-
ismert mûvészek.

Korosztályt tekintve nem kellett
aggódnia senkinek, mert míg a leg-

kisebbeket a kis kézmûves csoport,
addig a nagyobbakat tûzzománco-
zás vagy például ékszerkészítés vár-
ta. 

– Sok táborlakó évközben is tagja
valamelyik szakkörünknek, ugyan-
akkor nagy örömünkre vannak olya-
nok is, akik kimondottan azért jön-
nek az ország valamelyik távoli
pontjáról épp július közepén nyaral-
ni a nagyszülõkhöz Gödre, hogy
résztvevõi lehessenek az Alkotótá-
bornak – mondta Droppán Györgyi.
Hozzátette, ilyenkor a Mûvelõdési
Ház teljes kihasználtsággal mûkö-
dik, ugyanis a pincében található
keramikusoktól kezdve, a nagytermi
szobrászokon és rajzosokon át, egé-
szen a tetõtérig teltház van az épü-
letben.

Helmeczi Zoltán

Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor
Elszánt fiataljaink a hõséget is legyõzték

Mûvészpalánták
Báli Péter 
festõmûvésznél

Július utolsó péntekén ért
véget a gödi Alapszolgál-
tatási Központ Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szol-
gálatának 2. Duna-parti
Alkotóházak névre keresz-
telt tábora a BM Üdülõ te-
rületén. Mikó Istvánné, a
központ vezetõje elmond-
ta, hogy a 40 táborozó
gyermek többsége nagy-
családban él, ahol gyak-
ran gondot jelent a kicsik
nyári felügyelete, illetve
nyaraltatása. – A 4 hétig
tartó térítésmentes tábor-
ban szervezetten, kötött-
ségek nélkül érezhették jól
magukat a gyerekek ki-
rándulások, sport-, illetve
kézmûves foglalkozások
keretében – mesélte
Mikóné. Hozzátette, a
Családsegítõ Szolgálat 7
munkatársa külön díjazás
nélkül, folyamatosan fel-
ügyelt a négy hét alatt.
A program fõ támogatója
– az önkormányzat többi
bizottsága mellett – Göd
Város Szociális Bizottsága
volt, melynek elnöke, Len-

kei György többször is
meglátogatta a gyereke-
ket. Elmondta, a környezõ
településekrõl is van ér-
deklõdés a tábor iránt, így
a következõ években el-
képzelhetõ, hogy kistérsé-
givé fejlesztik.
A tábort a sportversenyek
eredményhirdetése és a
gyerekek munkáiból ízelí-
tõt nyújtó kiállítás zárta,
melyet Markó József pol-
gármester nyitott meg.
Természetesen ajándék hí-
ján sem maradtak a gye-
rekek, hiszen többek közt
labdákat, táskákat, kár-
tyákat és csokoládét osz-
tottak ki köztük. – Lehet-
ne még egyet kapni? –
hangzott gyakorta a kér-
dés az ajándékos zsáknál.
- Nyertünk! – kiáltotta Ko-
vács Tamás, a gyõztes csa-
pat kapitánya. Ám ezek a
gyerekek már azzal sokat
nyertek, hogy résztvevõi
lehettek ennek az egyhó-
napos tábornak.

Helmeczi Zoltán

Ingyen nyaraltak
a gyerekek

A tábor tanárai
Tûzzománc: Majoros Klára
Kis kézmûves: Csiki Lóránt 
– Sári Adél
Kerámia:Véninger Margit
Rajz: Garami Mária
Ötvös: Lengyel Boglárka 
– Gyõzõ Eszter
Szobrász: Sándor János

Egyiptom volt a témája az Alkotótábornak

Az Alsógödi Kertbarátok szeretettel
meghívják Önöket „Termény, 

nosztalgia, hobbi” címû kiállítás
megnyitójukra szeptember 1-én,

szombaton a József Attila
Mûvelõdési Házban

A kiállítás szeptember 1-2-án  
(szombat-vasárnap) 9.00-18.00 óra

között megtekinthetõ.
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2007. augusztus 17. 
Olajfa Mûvészház (2131 Göd, Pesti út 42/a)
19.00 - „Gödi Tizenhármak” kiállításának megnyitója 
A kiállítás megtekinthetõ augusztus 17-20. között

2007. augusztus 18. 
Nemeskéri Kúria
(2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.)
18.00 Városi ünnepi programsorozat megnyitója
Opera és operett gálaest, az Operaház zenekarának
közremûködésével

2007. augusztus 19. 
Nemeskéri Kúria 
10.00 MIMIKRI Bábszínház elõadása • Grease Tánc
Sportegyesület • Tai-chi bemutató • Baseball bemutató 

16.00 A Montey-i  Choeurs des Vive la Vie és a Gödi
Gaude Kórus koncertje • Maszk bábszínház elõadása •
Görömbõ kompánia – mesébe szõtt táncház •
„ORKHESZTIKA” hastánc bemutató • Black Time tánccso-
port mûsora • Impetus & Design Tánccsoport

21.00 Puskás Peti (megasztáros) zenés programja 
A mûsorok alatt ugráló vár, játszóház, ügyességi játék és
Paprika Jancsi Csúzlizdája várja a gyermekeket!

Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.)
17.00 Gödi Almanach helytörténeti sorozat XII. kötetének
bemutatója

2007. augusztus 20. 
Várdomb  (2131 Göd, Paksi János tér)
Térzene
10.00 Városi ünnepség
Köszöntõ: Markó József polgármester
Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Bognár László alpolgármester 
Gödért Emlékérem átadása
Közremûködik: a Felsõgödi Munkásdalkör 

Nemeskéri Kúria 
16.00 Szívós Károly Bábszínház: Ludas Matyi – vásári jel-
legû elõadása
Napos Oldal Nyugdíjas Klub és Jánosi település Szivárvány
Nyugdíjas Klubjának mûsora
18.00 órától  MISTRÁL együttes 

A gyermekmûsor alatt ugráló vár, játszóház és ügyességi
játék várja a gyermekeket!

Feneketlen tó (2131 Göd, Bartók Béla utca)
19.00 Monthey sétány felavatása

Homoksziget (alsógödi Duna part)
20.00 Hagyományos SCARABEUS buli
21.00 Tûzijáték 

Markó József polgármester

A mûsorváltoztatás jogát a szervezõk fenntartják

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 
a 2007. augusztus 20-i nemzeti ünnepünk 

programjaira

Köszöne-
tünket fe-
jezzük ki
minden-
kinek, aki
ellátoga-
tott ren-
d e z v é -
nyünkre,
aki moso-

lyával, jó kedvével, érdeklõdé-
sével tartja bennünk a hitet, a
kitartást szervezõmunkánk
terén!
Köszönetünk és tiszteletünk a
föllépõ gödi mûvészeké, akik
idén is sokunknak szereztek
kellemes perceket, órákat igé-
nyes elõadásaikkal!
Köszönetünk minden segítõ-
nek, aki önkéntes vállalással
azon munkálkodott, hogy ez
a gödi családi nap egyre von-
zóbb, színvonalasabb le-
gyen!
Támogatóink fölsorolásával
szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak az egyéneknek,
családoknak, egyesületeknek,
alapítványoknak, cégeknek,
kereskedõknek, akik nélkül
nem lehetne ilyen színvona-
las mûsorral szórakoztatni a
juniálisunkra ellátogató em-
bereket, akik nélkül nem le-
hetne már most készülni a
2008-as rendezvényünkre!
Remélem, jövõre ismét talál-
kozunk!

Wagner László
fõszervezõ

Fõvédnökök:

Dr. Beer Miklós, váci püs-
pök; Markó József, polgár-
mester

Fõ támogatók: 

Szt. Jakab Zarándok Egye-
sület, Fétis Kft, Göd Önkor-
mányzat Sportbizottsága,
Markó József, polgármester,
Váci Egyházmegye, Partner
Csoport, Kovacsik Tamás,
képviselõ, Életforrás Alapít-
vány, Budapest Sportiroda,
Hun-garo-Kábel

Támogatók:

Kincsem Kuckó, Pálfai és
Tsa, Barkácsbolt, Betûbolt,
MI-LA, Guszti zöldségbolt,
Máriás Mihály családja,
Alsógödi Egyházközség,
Lengyel György, Dalnoki
Autósbolt, Csikós család,
Duna Csárda, Göd Önkor-
mányzat Oktatási és Kultu-
rális Bizottsága, CBA gödi
boltja, Kántherm Bt.,
Bombini, Aphrodite Hotel,
Pólus Palace, Fiatalok a Vi-
dékért Egyesület, Halics
Sándor, vállalkozó, Gödi Ci-
vil Tanács, Olajfa Mûvész-
ház, Winner Sport, Száraz
György, Wehner Richárd,
Hegedûs József családja,
Vasvári Ferenc, Antal Gy. Bá-
lint, Gödi Sport Egyesület.

Piarista Juniális
Köszönetnyilvánítás

Wagner László

A József Attila Mûvelõdési
Ház egy hangulatosnak
ígérkezõ esti programot
szervezett a BM Üdülõ
színháztermében, vendég-
ként a FourG jazz zenekar
érkezett Szappanos György
és Csepregi György vezérle-
tével.
A négy fiatal zenész fel-
idézte a hallgatóságban a
sötét, fülledt, szivarfüsttõl
homályos New Orleans-i
jazzbárok hangulatát.
Varázslat volt, amit elõad-
tak. Az sem zavarta õket,
hogy kevesen foglaltak he-

lyet a nézõtéren. Elkezdtek
játszani, akkor és ott meg-
állt az idõ.

F. A.

Ez mind jazz!
Csepregi 
György 
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Kultúra

Akár a címben szereplõ
mottója is lehetne ez a
szállóigévé vált híres
shakespeare-i gondolat az
idén is megrendezett nyári
színjátszó tábornak. A ta-
valyi nagy siker után, me-
lyet A dzsungel könyvével
értek el, most egy kortárs
költõnek, Havasi Attilának
A csótány veszése címû
gyerekverse került a terí-
tékre Csótányvízió címmel.

Maga a darab egy televí-
ziós mûsorba foglalva dol-
gozta fel a verset négyféle
változatban. Bemutatták
mint kulturális mûsort,
mint esti mesét, mint egy
ógörög drámát, illetve
improvizációs játékként is.
Utóbbi jelenet teljes mér-

tékben a gyerekek ötletei
alapján született meg a
Napló címû mûsor paródi-
ájaként, Tapló címmel. A
négy különbözõ szituáció
elõadása egyben stílusgya-
korlat is volt, mely hozzá-
segítette a résztvevõ gye-
rekeket ahhoz, hogy kipró-
bálhassák magukat külön-
bözõ mûfajokban.

A tábor vezetõje, Hanzó
Emese szerint a tábornak
nem csupán az volt a célja,
hogy egy színdarabot elõ-
adjanak – jóval több an-
nál. – Fõ cél a gyerekek
személyiségének, önisme-
retének és koncentrációjá-
nak fejlesztése volt, mely-
hez jó alapot adott ez az
egyhetes intenzív együtt-

lét. Segített természetesen
minket, hogy a csapat
nagy része az E-
Meseszínháznak is tagja,
így egész évben kapcsolat-
ban állnak a színház vilá-

gával. Bízom benne, hogy
hamarosan a Zenés Szín-
házak Országos Találkozó-
jára is eljutunk – mondta
Hanzó Emese.

H. Z.

Színház az egész világ

Sport

Az atlétikának vitathatatlanul a fér-
fi-nõi “többpróba” a csúcsa. A férfi-
ak tízpróbájában igazán minden lé-
nyeges versenyszám szerepel és a vi-
lág legnagyobb atlétái azok, akik eb-
ben kiemelkednek. Mégis, a sors
mostohán bánik velük: versenyeik
szinte “titokban” zajlanak, a közön-
ség alig figyelhet rájuk, miközben az
izgalmas egyéb számok zajlanak. Ró-
mában sem volt ez másként. Hogy
jómagam, bár a tévé nem közvetítet-
te, fokozattan lestem a tízpróbázó-
kat, annak nyomós oka volt. A legna-
gyobb esélyes ugyanis az a Rafer
Johnson volt, akivel tulajdonképpen
sportriporteri pályám kezdõdött.
Igen, õ volt az, aki mellé sámlin kel-
lett állnom, hogy a korabeli kamera
mindkettõnket megmutathasson in-

terjúnk során. Egy kicsit úgy érez-
tem, õ és a sámli együtt indítottak el
riporteri pályámon.

Johnson akkoriban - 1958 augusz-
tusában - világcsúcstartója volt a tíz-
próbának, és érthetõen, itt Rómában
is nagy esélyes volt. Ám gyõzelmi
esélyei veszélybe kerültek. Egyetemi
társa, sportbarátja, a tajvani Jang,
sorra nyerte elõtte a versenyszámo-
kat, és amikor az utolsóhoz, az 1500
méterhez, az addigi kilenc lebonyolí-
tott számból hatot Jang nyert. Igaz
viszont, hogy a versenyben döntõ
fontosságú ponttáblázat alapján, a
maga három gyõztes számát
Johnson akkora fölénnyel nyerte,
hogy minimális veresége ebben az
utolsóban is elég lehetett a végsõ
gyõzelemhez. Igen ám, de Jang sok-
kal jobb volt eddigi eredményei alap-
ján, 1500-on.

A római idõjárás éppen olyan ke-
gyetlen volt akkor, mint most a mi
júliusunk. A tízpróbázokat végsõkig
elcsigázta a kilenc korábbi verseny-
szám, amelyet két nap alatt, gyors
egymás utánban teljesítettek. Leg-
feljebb az a tudat tartotta bennük a
lelket, hogy az 1500 méteres síkfu-
tás teljesítésével, véget ér a szenve-
dés.

Elindult Johnson és Jang futama. A

verseny addigi éllovasai ugyanis min-
dig egy futamba kerültek az utolsó
számban. A nagy kérdés az volt, Jang
mennyire képes megverni Johnsont.
Ennek megfelelõen, a hatalmas ter-
metû, fekete fiú, (késõbb Robert
Kennedy testõre), szorosan tapadt
nála jóval lazább izomzatú, közép-
távfutáshoz alkalmasabb felépítésû
társára. A beavatottak úgy vélték,
nem sokáig lesz ilyen csekély különb-
ség köztük. Aztán, ahogy fogyott a
táv, 3 és 3/4-ed kör tesz ki 1500 mé-
tert, úgy váratott magára Johnson
leszakadása.

Az utolsó kör célegyenesének ele-
jén, 100 méterrel a befutó elõtt, alig
három méter volt köztük. Jang ereje
végsõ megfeszítésével hajrázott,
pontosan ezt tette Johnson is. Nem
nõtt, nem fogyott köztük a távolság
a célban sem.

Rafer Johnson olimpiai bajnok lett!
Az én hõsöm gyõzött, méghozzá

az a különös eset állt elõ, hogy nagy
ellenfele hetet megnyert a tíz ver-
senyszámból és mégsem sikerült ne-
ki. Csodálatos harc volt, nagy sport-
élmény, milyen kár, hogy a tévében
jóformán egyáltalán nem, a helyszí-
nen pedig “eldugva” volt csak látha-
tó.

Vitray Tamás

Vitray Tamás: Római emlékek 2.

Kicsik és nagyok együtt színészkednek
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„35 éve vagyok a pályán
testnevelõként, edzõként.
Az idei az egyik legsikere-
sebb évem. Több mint
szász játékosom van, lel-
kesek és eredményesek.
2004-ben anyagi okok mi-
att visszaléptünk a nõkkel
az NB I B-bõl, most fölke-
rülhetnénk ismét, de
anyagilag nem tudunk
megfelelni a kritériumok-
nak. Nem látok elõrelépési
lehetõséget, úgy érzem,
állóvízben vagyok. Edzõ-
ként talán már a csúcsra
kerültem, elõre lépni nem
tudunk, elgondolkodtam,
hogy bedobom a törülkö-
zõt, de amilyen bolond
vagyok, amennyire szere-
tem ezt a sportágat, foly-

tatni fogom. Élvezem a
gyerekek és a szülõk sze-
retetét, lelkesedését, nincs
az a pénz, ami helyettesít-
heti ezt. Az NB I B és az NB
II. között 8 millió forintnyi

különbség van évente, a
sok útiköltséget, játékve-
zetõi díjat, no és a játéko-
sokat nem bírnánk fizetni.
Az utazást így is a szülõk,
vagy maguk a játékosok

oldják meg. Szerencsénk-
re a Balázsovits Sportcsar-
nokban ideális körülmé-
nyek között készülhetünk.
Egyetlen lehetõségünk
lenne, ha a Vác NK SE-vel,
vagy a Goldberg-gel a nõi
csapatot illetõen együtt-
mûködési szerzõdést köt-
nénk, mi adnánk a játé-
kost, õk pedig a játéklehe-
tõséget az NB I B-ben. De
addig is a fiatalokkal a kö-
zelgõ FTC Kupára készü-
lünk, augusztus végén
több korosztály, összesen
több száz csapat fog meg-
mérkõzni egymással. Ter-
mészetesen ott is gyõzni
szeretnénk!”

Vasvári Ferenc

Kézilabda
Bagócsi Sándor: „A csúcson abbahagyni?”
A gödi kézilabdasportág rendkívül sikeres esztendõt zárt. Említsünk meg néhány kiemelkedõ eredményt:
a hölgyek az NB II Északi csoportjának bajnoki címét 6 pont elõnnyel nyerték, a serdülõk ’94-es korosztá-
lya a miskolci Országos Diákolimpia döntõjében a hatodik helyen zárt – tegyük hozzá, 176 csapat közül –;
valamint 12 játékost adnak a megyei serdülõ válogatottba. Bagócsi Sándor edzõ elégedett lehet. Ennek el-
lenére éppen „bedobni készült a törülközõt”.

Szentes Éva támadásban
Foto Tóth Gábor

A Pólus Palace Golf Hotelen még
az utolsó simításokat végezték, ami-
kor Hahn Árpád vezetésével néhány
fiatal elkezdte az edzéseket 2004-

ben a már kész golfpályán. Hahn
Árpádot korábban az NB I-es Vác
labdarúgó bajnokcsapatának half-
jaként ismertük meg, golf iránti
szenvedélyérõl kevesen tudtak.

- Utolsó aktív labdarúgó évemet
Németországban töltöttem, de sé-
rülések miatt nem játszhattam –
emlékezett vissza Árpád 2002-re. –

Belevetettem magamat ebbe az új
játékba. Amikor haza értem, felke-
restem Pólus Pétert, aki egy éven
keresztül biztosította nekem a lehe-
tõséget a gyakorlásra és felkészül-
hettem a tréneri feladatokra. Most
már nemzetközi professzionális ok-
tatói végzettséggel rendelkezem és
irányítom a fiatalok edzését.

Árpád az egy év letelte után maga
köré gyûjtött gyerekeket és elkezdte
velük a közös munkát. Ma már a ju-
niorok közül a sportágon belül né-
hányan országos hírnévre tettek
szert. A csoport közben negyven fõ-
re duzzadt és a gödiek továbbra is
élvezik a Pólus Palace támogatását.

- Nyugodtan mondhatom, hogy a
juniorjaink ma a legjobbak az or-
szágban – mondta büszkén a veze-
tõedzõ. – Lugosi Tamás és Hahn Ro-
land magyar felnõtt kupagyõztesek,
Roland junior magyar bajnok is. Õk
ketten és rajtuk kívül még a legjob-
bak - Lugosi Balázs, Jedlicska Zol-
tán, Ámin Najati és Varga Dávid -
segítenek a gyerekek edzésmunká-
jában. A juniorjaink bebizonyítot-
ták, hogy három éves kemény mun-
ka eredményeként a legjobbak közé

számítják õket. A kicsik között is
több tehetséget fedeztünk fel. Mi-
vel a versenyek három korcsoport-
ban, serdülõ, ifi és junior korosztály-
ban zajlanak, a legkisebbeknek is
megvan a lehetõsége a versenyzés-
re. Õsszel reményeim szerint az õ ki-
váló eredményeirõl is beszámolha-
tunk.

S. T.

Országos listavezetõk a Pólus Palace fiatal golfozói

Hahn Árpád
irányítja 
a golf 
utánpótlás
edzéseit

Lugosi Balázs
egy klasszikus
golf ütés
közben
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- Három, egykori Vasas-já-
tékosként, hobbiból vállal-
tuk el a gödi gyerekek vízi-
labda-oktatását. - kezdte
Horváth Ákos edzõ. -  Kol-
légáimmal, Czakó Attilával
és Varga Zolival próbáljuk
megszerettetni a helyi és a
környékrõl ideutazó fiata-
lokkal a vízipóló szépsége-
it, s, ha sikerül õket itt tar-
tani, természetesen minél

jobb eredmények elérésé-
re törekszünk. A mester
alapította a szakosztályt,
mint mondta, még anno,
2001 szeptemberében sa-
ját két gyermekével kez-
dett, ekkor azt a lehetõsé-
get kapta az akkori város-
vezetéstõl: ha október kö-
zepéig lesz 15 gyerkõc, ak-
kor lesz szakosztály, ha
nem… hát lett. Szeptem-
ber közepén már 65-en,
október végén pedig már
125-en voltak. Így
kezdõdött… Ma is megha-
tározói Göd sportjának,
bár feltételeik igen szûkö-
sek. A kezdetektõl támo-

gatójuk az Önkormányzat,
illetve jelentõs segítséget
kapnak az OKI-tól, mely a
bajnokságban való részvé-
telt támogatja – ehhez
tudni kell, hogy egyetlen
forduló költsége negyed
millió Ft. Nyaranta a gödi
strandon, zárás után; té-
len többek közt a
„Huzella” tornatermében
készülnek. 

- A mostoha infrastrukturá-
lis körülmények ellenére is
vannak eredményeink, a
Budapest Bajnokság „B”
csoportjában a ’93-as szü-
letésûekkel bajnokok let-
tünk - folytatta a tréner.
- Most hamarosan edzõtá-
borba megyünk Mezõtúr-
ra. Készülünk az OKI Kupá-
ra, melyet szeptember 1-én
a Tüzér utcai uszodában
rendeznek majd két kor-
osztálynak: a ’95 és késõbb
születettek valamint a ’91
és ’95 között születettek
számára. Célunk nem lehet
más, mint a gyõzelem!”

V. F.

Vízilabda

Cél: Az OKI Kupa
megnyerése
Tudják-e, hogy megannyi gödi sportsiker közt a vízi-
labdázók is élen járnak? A hatodik éve mûködõ
szakosztály többek közt korosztályos bajnokcsapat-
tal, nemzetközi tornagyõztes gárdával büszkélke-
dik! Edzõtáborok, felkészülés a bajnokságra, a kö-
zelgõ OKI Kupára. A szakosztály egyik nyáresti edzé-
sére látogattunk el.

Néha mostoha körülmények között készülnek

Horányban edzõtáborozott
a gödi karate klub július ele-
jén, az 55 fõ közt 7 éves kor-
tól a 40 évesig minden kor-
osztály megtalálható volt. A
szülõk által is támogatott
edzõtábor végén 22 fõ tett si-
keres vizsgát, a többieknek jó
felkészülés volt a decemberi
övvizsgára. Magyarországon
járt a 8 danos V. kumite világ-
bajnok, Tanaka sensei, aki Bu-
dapesten tartott nemzetközi
tábort, melyen közel 300-an
vettek részt; a gödiek 9 fõvel
képviseltették magukat.

Július 20-án elkezdõdtek a

dan vizsgák, 5 gödi karatéka
szerezte meg a mesteri foko-
zatot, a fekete övet, így már
nyolcan vannak a gödi klub-
ban, akik mögött minimum
tíz év karate, megfelelõ szak-
mai és technikai tudás áll. Si-
keres vizsgát tett Szûcs Izabel-
la 2 dan, Jurtin Lászó 1 dan,
Kigyósi Csaba 1 dan, Nagy
László 1 dan és Stiegmann
Martin 1 dan.

Szeptember elején kezdõd-
nek ismét az edzések a
Huzzella Iskolában, az edzés-
ket Karakó Sándor 3 danos
sensei tartja.                      V. F.

Karate
Bõvült a
feketeövesek köre
Edzõtábor, danvizsga, 8 danos japán karatemester –
rövid hírek a szakosztály életébõl

A Gödi SE pályázatot hirdet a
sporttelepen található klubhelyi-
ség üzemeltetésére.
Az üzemeltetés keretében a pá-
lyázó gondoskodik az egyesület
által szervezett sportrendezvé-
nyek (edzések, mérkõzések), va-
lamint a pályázó által szervezett
rendezvények idõtartama alatti
nyitva tartásról és kiszolgálásról,
továbbá a rendezvényekre való
beléptetés mûködtetésérõl.
A pályázó alakíthatja ki az egye-
sülettel egyeztetve a saját ren-
dezvényeinek programját, s õ
rendelkezik minden általa elért
bevétellel.
Hétköznapokon 18-21óra közti
nyitva tartás a minimum elvárás,

valamint az SE hétvégi sportese-
ményein való közremûködés.
Az üzemeltetés fejében havi fix
díjat vár az egyesület.
A pályázók írásban tehetik meg
ajánlataikat a Gödi SE 2131 Göd
Sporttelep postacímén, vagy a
sportpálya gondnokánál szemé-
lyesen leadva, 2007. 08. 20-ig.
A részletekrõl érdeklõdni a
20/379-9198-as telefonszámon
lehet, dr. Horváth László elnöknél.
Minden pályázónak személyes
egyeztetésre adunk alkalmat.
A pályázat egyes részletei a lezá-
rást megelõzõen változhatnak, a
Sportbizottság döntésének függ-
vényében.

Gödi Sport Egyesület

PÁLYÁZAT
Klubhelyiség üzemeltetésére

Karakó Sándor (balról a 3.) mellé felnõttek tanítványai



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

Sport

Pályázati felhívás
Göd Város Önkormányzat Képviselõ testületének
Sport Bizottsága a 17/2007. (III: 29.) sz. Ök rendelete
alapján pályázatot hirdet a 2007. évi sport céltámo-
gatásokra.
Pályázhatnak: Göd város oktatási, közmûvelõdési
intézményei, sportszervezetei, civilszervezetek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét,
a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri
a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját
forrást, más szerv támogatását
az igényelt összeget.
Pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán igényelhetõk.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal címére – 2131
Göd, Pesti út 81. 2007. augusztus 31-ig nyújtható
be.
A pályázatok elbírálása a Sport Bizottság  (207.
szeptember 11-i) ülésén kerül sor, melyrõl írásos
értesítést küldünk.
Göd, 2007. június 19.

Pinczehelyi Tamás sk.
Sport Bizottság elnöke

Ezúttal sem csak a futás és
a labdarúgás szerelmesei ta-
lálnak értékes programokat
maguknak, ha kilátogatnak
az alsógödi sportpályára. A
szervezõk idén kétnaposra
tervezik a VII. Fétis
Crossfutás & Kispályás Lab-
darúgó Kupa és I. Fétis Ha-
gyományõrzõ Estet. A ren-
dezvény szeptember 14-én
kezdõdik, péntek délután az
erdélyi táncoké és mestersé-
geké, lovasbemutatóé és az
ínyenceknek készülõ kemen-

cés lángosé lesz a fõszerep. 
Másnap az immár hagyo-

mányos futóversenyek és a
labdarúgótornák kerülnek
lebonyolításra

A helyszín tehát az alsógö-
di sporttelep, idõpont szep-
tember 14-15. A futásra
interneten kedvezményesen
lehet nevezni, további infor-
mációkért látogassanak el a
www.fetis.hu/crossfutas
weboldalra.

V. F. 

VII. Fétis Crossfutás &
Kispályás Labdarúgó Kupa és
az I. Fétis Hagyományõrzõ Est
Már most készüljenek a Fétis Crossfutásra! Az idén hete-
dik alkalommal kiírt szabadidõsport-rendezvény több új-
donsággal is várja majd szeptember közepén a kilátoga-
tókat. 

A házigazdák délelõtt a
serdülõ és ifjúsági korosz-
tályoknak pontszerzõ ver-
senyeket szerveznek, mely-
nek keretében a Dunaka-
nyar több, neves bajnoka
is hajóba száll; délután pe-
dig bárki benevezhet kor-
tól, nemtõl függetlenül az
amatõr indiánkenu futa-
mokba. A vízisport napot a
látványos happy-futam
zárja. Délben gulyással, es-
te pedig a Scarabeus zene-

kar koncertjével kedves-
kednek a szervezõk. A ren-
dezvény népszerûségét jel-
zi, hogy – az elmúlt eszten-
dõk tapasztalata alapján –
a Göd Kupák alkalmával
közel ezren szoktak kiláto-
gatni az alsógödi csónak-
házhoz, a nézõk mellett
ilyenkor akár négyszázan is
vízre szállnak. A megnyitó
reggel kilenc órakor kezdõ-
dik.

V. F. 

Kajak-kenu: 
Nyár végén Göd Kupa
Városunk egyik legrangosabb sporteseményére kerül
sor augusztus 25-én az alsógödi Duna-parti szakaszon.
A 14. alkalommal kiírt Göd Kupa a jövõre 25. születés-
napját ünneplõ Gödi SE Kajak-kenu Szakosztályának
szervezésében kerül lebonyolításra. 

Már a versenyzõkre vár a Duna

Önkormányzati hír

Tekintettel arra, hogy május 1-én lejárt a
szerzõdéskötési határidõ, és még mindig több, mint
1000 ingatlantulajdonos nem kötött szerzõdést a
TESZ-szel a kommunális hulladék elszállítására,
ezért szeptember 1-tõl a kukacímkék nélküli
kukaedények nem kerülnek elszállításra.

Hetényi Tamás
TESZ igazgató

Felhívás!
Szemétszállítási szerzõdések

A hagyományoknak megfele-
lõen idén már 9. alkalommal
kerül megrendezésre augusz-
tus 20-án a Record Kupa asz-
talitenisz verseny. Az egész
napos kaucsuk-parádéra Fojt

Attila, az asztalitenisz szak-
osztály vezetõje, a támogató
Record Kft. ügyvezetõje invi-
tálja az olvasókat a Németh
László Általános Iskolába.
Nevezés a helyszínen.

Újból és hagyományosan:

Rekord Kupa!

Balázsovits 
Kézilabda Kupa 
Négy csapat részvételével idén harmadik al-
kalommal kerül megrendezésre a rangos ese-
mény augusztus 19-én. A belépés díjtalan!
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Fejtörõ

Júliusi keresztrejtvény megfejté-
sünk: „Utat, hidat, sörgyárat,
Kúriát épített Majerffy József”
Júliusi nyerteseink:
Kollárné Kimlei Mária és
Granát Zoltán. A nyereménye-
ket szerkesztõségünk eljuttatja
a nyertesekhez. Gratulálunk!

Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük augusztus
28-ig nyílt levelezõ lapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72
Nyeremények. Egy-egy 5.000,-
forintos fogyasztási bónusz a
felsõgödi Duna Csárdában! 

A Duna Csárda
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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

Apróhirdetések
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

KIADÓ!
19 m2-es helyiség 

ÜZLETNEK,
IRODÁNAK

FELSÕGÖDÖN
a Lenkey utcában

az óvoda 
szomszédságában!

Tel.: 27-332-245
06-30-683-1690

KÁBEL TV
Már 3250 Ft/hó-tól,

Internet 1990 Ft
belépési díjjal
Lõrincz Judit

06-20-242-3474
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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

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

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

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

Vennék, 
vagy bérelnék 

30-50 m2-es 
családi házat 
kis telekkel!

06-30-9817-543

Fakivágás!
Veszélyes fák kivágása

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