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Ünnepeljünk vagy szomorkodjunk
október 23-a miatt? Számomra
nem is olyan egyszerû ennek a kér-
désnek a megválaszolása. Ha a 301-
es parcellában az egykori áldozatok
hozzátartozóit látom, akkor úgy ér-
zem, hogy büszkeséggel és méltó-
sággal emlékeznek a lassan távoli
múltra. Felejteni nem tudnak, (ta-
lán) csak megbocsátani és elfogad-
ni. Ami azonban tavaly október 23-

án történt, az újra felszaggatta a
begyógyult sebeket és újakat is oko-
zott. Gumilövedékek, vízágyuk, gu-
mibotok, kihallgató szobák és meg-
vert emberek tömegei jelezték,
hogy a rendszerváltás még nem tel-
jes, mert bizonyos emberek semmit
sem tanultak és semmit sem felej-
tettek. Idén legyen béke, és tartson
ez sokáig, mert ennek a megnyo-
morított magyar társadalomnak er-
re van most a legnagyobb szüksége.

Szeptember végén idõközi válasz-
táson vettek részt a 10. körzet lakói.
A részvételi arány alacsonyabb volt,
mint a tavaly õszi választások alkal-
mával. A Jobboldali Összefogás je-
löltje, Sellyei Noémi szoros verseny-
ben, a leadott szavazatok 42 %-val
nyert. A képviselõkkel szembeni el-
várások magasak, ez vár az új képvi-
selõ asszonyra. Mégis azt gondo-
lom, hogy a velük szemben
megengedett hangnem ne legyen
alpári. 

A jog erõsen védi a véleménysza-
badságot, vannak, akik ezt mások
lejáratására használják. Ez a demok-
rácia deficitje, mint ahogy a rendõri
atrocitás is. Kár értük. 

fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!

11 Szelektív hulladékgyûjtés

23 Pélyi VB aranya

7 Gyõzelemre várva
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Városvezetés

Eltelt az önkormán

Hozzáértõ vélemények
szerint az érdemi, szakmai
munka az elmúlt ciklushoz
képest jelentõsen nõtt. Ez
szerintem elsõsorban annak
köszönhetõ, hogy a Bizott-
ság „összeállítása” jól sike-
rült: alapvetõen több terü-
lethez értõ, együttdolgozni
képes szakemberek lettek a
Bizottság tagjai. Ennek ered-
ményeképpen az elmúlt egy
év alatt megtartott 27(!) ülés
keretében meghozott dön-
tések túlnyomó többsége
egyhangú szavazással tör-
tént. Kissé árnyalja ugyanak-
kor a képet, hogy egyes ese-
tekben valamely frakció bi-
zottsági tagjai megszavaztak
valamit, majd a testületi ülé-
sen a képviselõik egy része
másképpen szavazott. Ez
történt például a 2007. évi
költségvetés elfogadásakor.

A Bizottság tagjai tisztá-
ban vannak azzal is, hogy az

elõzõ ciklusból komoly adós-
ságot és rengeteg e ciklusra
maradt kifizetni valót örö-
költünk. Ezért a döntéseink
alapjául a város mûködése,
benne a szociális háló fenn-
tarthatósága, az adósság
terheinek csökkentése, vala-
mint az ésszerûen elérhetõ
és felhasználható többletfor-
rások megtalálása és bevo-
nása szolgál. Ez érdemi
szemléletváltozást jelent a
korábbi gyakorlattal szem-
ben.

Feltártuk a város tényleges
pénzügyi helyzetét és arról
folyamatosan tájékoztatunk.
Elõkészítettük a 2007. évi ta-
karékos, de a mûködést biz-
tosító költségvetést, majd a
kötvénykibocsátás segítsé-
gével a város adósságainak
kamatterhét csökkentettük.
Az elõzõ ciklusból megörö-
költ hátralékokat rendeztük,
valamint folyamatosan biz-
tosítottunk forrást különbö-
zõ pályázatokhoz. 

Bízom abban, hogy a Kor-
mány határozottan önkor-
mányzatellenes politikájának
ellenére Göd költségvetését
fokozatosan egyensúlyba
hozzuk.

Dr. Pintér György
A Pénzügyi, Ellenõrzõ 

és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke

Pénzügyi, Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság

Egy esztendõ telt el a válasz-
tások óta. Illõ volna pár mon-
datban visszaemlékezni mi is
történt a bizottságban ez idõ
alatt.
Az egész városra vonatkozó,
jövõnket meghatározó, az
élet minden területére kiterje-
dõ, de eredményes munka
ez. Jelenlegi legfontosabb fel-
adatunk, hogy a Település-
szerkezeti Terv végre elkészül-
hessen. Régi adósság ez,
több éve vár megoldásra. Ed-
digi munkánk nagy részét ez

tette ki. Reményeim szerint
ez évben pontot tehetünk a

Városfejlesztési Bizottság

A júniusig Salamon Tamás ál-
tal vezetett bizottság olyan
nagyformátumú döntéseket
hozott, mint az Év tanára díj
megalapítása, vagy a Magyar
Kultúra Napjának a városi ün-
nepek közé emelése. Az el-
múlt egy esztendõben jelen-
tõs személycserékre is sor ke-
rült (könyvtár, mûvelõdési
ház, 1-es számú óvoda, váro-
si újság), és már a pályáztatá-
sok óta eltelt rövid idõszak
alapján is megállapítható: a
gödi polgárok jól jártak a ve-
zetõváltásokkal. 
Régi álmom volt, hogy Gö-
dön egy országos hírû nyári
mûvészeti fesztivált rendez-
zünk, szabadtéri színpaddal,
opera-, operett- és musicales-
tekkel – természetesen támo-
gatók bevonásával. Ez a pro-
jekt kétségkívül a régió legna-
gyobb kulturális vállalkozásá-
nak tûnik, és az ügyben már
meg is tettük az elsõ lépése-

ket. Reménykedem a viszony-
lag gyors megvalósulásban. 
Ahogy abban is reményke-
dem, hogy a Németh László
Általános Iskola megfelel a
kötelezõ minõsítési eljáráson
és megmaradhat Gödön a
színvonalas mûvészetoktatás.
Olyan ajánlók álltak ki az in-
tézmény mellett, mint Vizi E.
Szilveszter, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke,
vagy Koltai Róbert színész-
rendezõ. 

Kulturális és Oktatási
Bizottság

Eltelt egy év az önkormányzati ciklusból. La-
punk arra kérte a bizottsági elnököket, hogy
értékeljék bizottságuk munkáját, valamint nyi-
latkozzanak arról, hogy milyen tervekkel ké-
szülnek a következõ idõszakra. Detre László, az

téma végére, hiszen irányadó
kottaként szolgálhatna úgy a
lakosság, mint a hivatal részé-
re. Ez a terv mondaná ki vég-
re egyértelmûen, mit, hol,
hogyan lehet. A város végle-
ges arculatát tervszerûen
nem lehet másképp megha-
tározni. Emellett természete-
sen millió téma kerül a bizott-
ság asztalára, amin párhuza-
mosan dolgozunk. Több,
mint száz határozat segítette
a testület munkáját a döntés-
hozatalnál. Ivóvízpalacko-
zástól, strandfejlesztésen át
útépítésig, csapadékvíz-elve-
zetés végleges tervén, Oázis
lakópark befejezésén, pályáz-
tatásokon, 2-es fõút rendbe-
tételén, forgalmának, sebes-
ségének csökkentésén
keresztül a járdaépítési kon-
cepcióig. Nagy feladat vár

még ránk a Duna-part és ját-
szóterek kérdésében és min-
denben, ami a lakosok élet-
körülményeit javíthatják.
Itt köszönöm meg mindenki
munkáját.
Távlati terveink igen messzire
nyúlnak, a lehetõségek pedig
erõsen korlátozottak. Így eb-
bõl az állam által igen csak
megkurtított költségvetésbõl
aprókat léphetünk. Követke-
zõ évben sem lesz ez más-
ként. Bízunk abban, hogy
anyagi eszköztárunk bõvül és
nem lesz akadálya a fejlõdés-
nek. Mint mondtam tervünk
sok van és energiánk is. A
többi pénz és pályázati lehe-
tõség kérdése.

Kovacsik Tamás
A Városfejlesztési 
Bizottság elnöke
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Városvezetés

yzati ciklus elsõ éve

A sportbizottság az elmúlt év-
ben szükség szerint rendsze-
resen ülésezett, és az aktuális,
a gödi sportélettel kapcsola-
tos ügyekben felelõsségtelje-
sen hozta meg a döntéseit.
Kezdetben azért ment a mun-
ka nehézkesen, mert akik is-
mernek, jól tudják, hogy a
döntések elõkészítésekor (vi-
táknál) nem motivált a politi-
kai hovatartozásom, mindig
igyekeztem a legjobb tudá-
sommal szolgálni a várost, a
lakosság  igényeit, érdekeit.
Eleinte voltak, akik próbálták
a problémákat politikai síkra
terelni, de a többség bölcs ta-

nácsára mindannyian a gödi
sportélet mind szélesebb körû
fellendítésén munkálkodunk.
Minden olyan kezdeménye-
zés fontos a bizottság tagjai-
nak számára, amely össze-
hozza a lakosságot korosz-
tálytól és sporttevékenységtõl
függetlenül. Nekünk az a fel-
adatunk, hogy a bizottság ré-
szére rendelkezésre álló lehe-
tõségeket a legjobban hasz-
náljuk ki annak érdekében,
hogy aki csak teheti, valame-
lyik sporttevékenységet foly-
tató csoportban találja meg a
helyét, és kedvére sportolhas-
son, mozoghasson. Ezek elõ-
segítésének figyelembe véte-
lével osztottuk fel a bizottság
rendelkezésére álló, szabadon
felhasználható keretét (kettõ-
százezer Ft-ot), és pályázat út-
ján bíráltuk el, illetve osztot-
tunk szét kétmillió forintot,
melynek tételes elszámolását
ezen újság sportrovatában
tesszünk közzé.

Pinczehelyi Tamás
A Sportbizottság elnöke

Sportbizottság

A Szociális Bizottság az el-
múlt egy évben hetente ülé-
sezett a megoldandó problé-
mák nagy száma miatt. Nem
tehetjük meg, hogy a rászoru-
lok a máshol  szokásos har-
minc napig várakozzanak a
segítségre.  Mostanra a segé-
lyezettek köre megváltozott,

kibõvült. Az országos szociális
háló alaposan meggyengült,
itt helyben kell segítenünk.
Nem véletlen, hogy a bizott-
ság megváltoztatta a nevét,
töröltük a népjóléti szót, hisz
„hála” az országos vezetés-
nek, mindenrõl beszélhetünk,
csak népjólétrõl nem. Ez a

Szociális Bizottság

A Környezetvédelmi Bizottság
elnöki megbízatását ez év áp-
rilisától vettem át. Hamar ki-
derült, hogy környezetvéde-
lem területén igen nagy lema-
radásaink vannak a többi tele-
püléshez képest. Ráadásul a
környezetvédelem igen nagy
anyagi ráfordítást igényel. A
lakosságnak is jogos igényei
vannak: Nem oldottuk meg a
szelektív hulladékgyûjtést, va-
lamint a zöldhulladék elhelye-
zését sem.  Dr. Hetényi Tamás-
sal, a TESZ igazgatójával kö-
zösen keressük a megoldást.
A takarítási világnap (szep-
tember 18.) alkalmából a Du-
na-part egész hosszára szer-
vezett akciónkat az árvíz meg-

akadályozta. Ehelyett október
15-19-e között elektronikai
hulladékgyûjtést szervezünk
három helyszínen a Németh
László Általános Iskola tanuló-
inak bevonásával. A hulladék-
gyûjtés helyszaneirõl újsá-
gunkban adunk hírt.
Szintén októberben szeret-
nénk beindítani egy szelektív
hulladékgyûjtési rendszert,
amihez nem kell hulladékszi-
geteket létrehozni. A lakos-
sághoz helyeznénk ki mû-
anyag zsákokat, melyeken fel-
tüntetjük, mi rakható a zsák-
ba és mi nem. Terveink szerint
a zsákokat 2-3 hetenként szál-
lítanánk el, de a lakosság igé-
nyeit is figyelembe vesszük. A
részletes tudnivalókat szóróla-
pon juttatjuk el minden ház-
tartásba. Mivel a zsákba
üveghulladékot nem lehet
tenni, ezért a nagyobb bevá-
sárló központokhoz és a na-
gyobb lakótelepek közelébe
üveggyûjtõ konténereket he-
lyezünk ki.

Szabó Csaba
A Környezetvédelmi 

Bizottság elnöke

Környezetvédelmi Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság veze-
tõje tájékoztatta a Gödi Körképet, hogy most
nem él a felkínált lehetõséggel, mert számos
ügy éppen folyamatban van. A következõ
számban a városvezetés értékel

A Körkép hasábjain is megkö-
szönöm a KOB tagjainak a lel-
kiismeretes munkát, ahogy
köszönettel tartozom a nehéz
anyagi körülmények között is
színvonalas mûködést biztosí-
tó intézményvezetõk segítsé-
géért, támogatásáért. Termé-
szetesen a kultúra és az okta-
tás területén is érezni a meg-

szorító intézkedések hatását,
de a riasztó gazdasági kondí-
ciók ellenére is kijelenthetem:
bár minden olyan flottul
menne ebben a városban,
mint a közmûvelõdési, kultu-
rális és oktatási ügyek!

Nógrádi Gergely
A KOB alelnöke 

kormány a leggyengébbeket
sújtja, ahogyan mondani szo-
kás, akik legkevésbé tudnak
„érdekérvényesíteni”. A köz-
gyógy-igazolványokról ez ide-
ig helyben bizottságunk dön-
tött. Szinte kivétel nélkül min-
den rászoruló megkapta, akár
méltányosságból is. Most egy
nagyon bonyolult, hónapokig
tartó eljárásban központilag
bírálják el, és a  betegek több-
ségét elutasítják. Ezeknek az
embereknek  helyben saját
forrásból kell segítenünk. A
munkánk zömét az teszi ki,
hogy a központi megszorítá-
sokat helyi segítséggel próbál-
juk orvosolni. Beindítottuk a
válságba jutott embereket se-
gítõ adósságkezelõ progra-
mot , legújabban pedig az
elektromos árammal tarto-
zóknak a Héra programot. To-
vábbra is megtartjuk a beisko-
lázási támogatást, a lakás-

fenntartási támogatást, mû-
ködik a családsegítõ és a gyer-
mekjóléti szolgálat is. Termé-
szetesen idén is lesznek kará-
csonyi csomagok.

Önmagunknak felállított
legszigorúbb szabályunk,
hogy a közösség pénzébõl
csak a valóban rászorultakat
támogassuk.

Lenkei György
A Szociális Bizottság elnöke
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Önkormányzati hírek

A nyári szünet utáni elsõ testületi ülésen
több mint harminc napirendi pontot tár-
gyalt a képviselõ testület. Az ülésen a szo-
cialisták közül csak Kruzslicz István vett
részt, Sándor István sokadszor nem jelent

meg a városi grémiumban, ez nyilván
összefügg országgyûlési munkájával. Az
ülés éjjel egy óra körül fejezõdött be, a
képviselõk a végére szinte már egymás
karjában aludtak el.
A lakók által a televízión keresztül követ-
hetett nyílt ülést egy több mint két órás
zárt rész szakította félbe, ekkor a képer-
nyõk elsötétültek. Lakossági kérdéseket
kaptunk, hogy miért nem lehet a zárt
ülést a nyílt napirendek után tárgyalni.
Nos, a napirendi pontok összeállításának
sorrendjét a polgármester határozza
meg. A kéréseket jeleztük felé.
A tárgyalás lassúságához az is hozzájá-
rult, hogy dr. Horváth Viktor Gergõ (Vá-

rosvédõk Egyesülete) az elsõ két órában
több mint tizenöt alkalommal kért szót. A
képviselõk többsége önmérsékletet tanú-
sított, és csak a valóban lényeges pillana-
tokban nyomták meg a „Szót kérek”

gombot. Horváth urat azonban semmi
sem zavarhatta meg abban, hogy min-
denrõl és mindig kifejtse a véleményét,
holott több képviselõ is jelezte, hogy
pusztán idõhúzásról van szó, mert érdemi
javaslatok nem hangzottak el a képviselõ-
tõl. Amikor pedig személyeskedésbe
ment át Horváth úr hozzászólása, Markó
József polgármester úr szünetet rendelt
el. Az ülés folyamán ez kétszer is megis-
métlõdött.
Nézzük, mirõl is döntöttek képviselõink. A
mûvelõdési ház igazgatói állására beérke-
zett pályázatokat eredménytelenné nyil-
vánították, így újabb kiírásra kerül majd
sor. A Penta KFT két évvel ezelõtt átutalt,

jogcím nélküli 9 millió forintját visszautal-
ják, de a vállalkozóval a kamatok mérté-
kérõl további egyeztetést kezdeményez-
nek. A Sportegyesület kétmillió forinttal
gazdagodott, és ezzel az egyszeri utalás-
sal a forráshiánnyal küzdõ önkormányzat
véglegesen rendezettnek tekinti a tarto-
zást. Baka Bélával területcserében egye-
zett meg az önkormányzat a Szeder utca
végén és így nagy valószínûséggel elke-
rülnek onnan a kamionok. A Rozmaring
utcában, az Ilka Csárda mögötti telkek
megosztására és azok értékesítésére kerül
sor. A Szociális Bizottság tízmillió forintot
kért a kötelezõ feladatainak ellátására.
Mint Lenkei György elmondta, erre azért
volt szükség, mert az állam arra kötelezte
az önkormányzatokat, hogy a méltányos-
sági közgyógyellátás támogatását a város
költségvetésébõl biztosítsák. Rendezésre
kerül a József Attila Mûvelõdési Ház körü-
li terület is. Miután elkészült az Alagút ut-
ca új burkolata, most a mûvelõdési ház
körüli viacolor járdáról szavaztak a képvi-
selõk. Szegedi Sándor alpolgármester ki-
fejtette, hogy már húsz évvel ezelõtt szó-
ba került az esztétikus rendezés, de akkor
úgy gondolták, hogy nemsokára úgyis
minden elkészül. Idén talán igen.
Az utolsó napirendi pontok között szere-
pelt az aljegyzõi munkakör betöltésére ki-
írt pályázat. Egy magántõkébõl létreho-
zandó egészségközpont megépítésének
elvi támogatása, illetve különbözõ, jelen-
leg állami tulajdonú ingatlanok vissza-
igénylése, mint például a Csapatpihenõ, a
BM üdülõ és a Duna Csárda melletti gát-
õrház. Ez utóbbi ügyben a testület egy
rendkívüli ülést is tartott az utolsó szep-
temberi hétvégén. 

Salamon Tamás

Maratoni ülés, hosszú szünetekkel –
Elkezdõdött a 2007-2008-as politikai évad

A 10. körzetben rendben, törvényesen
és szakszerûen zajlott le az idõközi vá-
lasztás 2007. szeptember 30-án. 363
választópolgár jelent meg a választá-
son, mely mintegy 24%-os részvételi
arányt jelent.
151 szavazattal gyõzött Sellyei Noémi a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Ke-
reszténydemokrata Néppárt – Fidelitas
jelöltje, aki a szavazatok kb. 42%-át
kapta.
Göd, 2007. szeptember 30.

dr. Szinai József HVI vezetõ

Gyorsjelentés az idõközi választásról
A választás eredménye:

Név Szervezet szavazat

SELLYEI NOÉMI FIDESZ-KDNP-Fidelitas 151

GERGELY MÁRTA Független jelölt 130

SZILÁGYI SÁNDOR Magyar Szocialista Párt 38

MARTIKÁN GYULA Magyar Demokrata Fórum 33

MIKESY SÁNDOR Városvédõk Egyesülete 11

Éjjel fél egyig tartott a testületi ülés

Sok felesleges hozzászólás, kétórás zárt ülés, valamint személyeskedések miatti szünetek tarkí-
tották az õszi elsõ ülést.
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Sellyei Noémi a szavaza-
tok 42 %-ával (151 szavazat)
nyerte meg az idõközi vá-
lasztást a 10. körzetben. Egy
egyszerû hír, de azért sok
mindent elmond. A Jobbol-
dali Összefogás jelöltje a vá-
rosvezetés jelenlegi többsé-
géhez csatlakozik. A gyõze-
lem részben azt is jelenti,
hogy a polgárok jelentõs ré-
sze elfogadja a Jobboldali
Összefogás politikáját.

A független Gergely Már-
ta eredményesen szerepelt
(35 %, 130 szavazat), a feny-
vesért végzett munkája sza-
vazatokban is megmutatko-
zott.

Az MSZP mélyrepülése (10
%, 38 szavazat) elsõsorban
az országos politikájukkal

szembeni kritikaként értel-
mezhetõ. Az MDF-es jelölt
közel annyi szavazatot ka-
pott, mint az MSZP-s (9%,
33 szavazat), ami minden-
képpen elgondolkodtató.

Végül egyértelmûen kije-
lenthetõ, hogy a Város-
Védõk Egyesülete politikája
megbukott. Jelöltjük a vok-
sok 3%-át kapta (mindössze
11 szavazatot), ez az utolsó
helyhez volt elég. Bebizo-
nyosodott, hogy a választó-
polgároknak elegük van a
másokat lejárató kampány-
ból: a városvédõk ferdítések-
tõl sem mentes szórólapjai
visszaütöttek.  Továbbá ez-
zel a gyakorlatilag teljes el-
utasítással a VárosVédõk
Egyesülete jelenlegi képvise-

lõinek a politikájáról is ki-
mondták véleményüket a la-
kók.

Sellyei Noéminek gratulá-

lunk, és képviselõi munkájá-
hoz sok sikert kívánunk.

Salamon Tamás

A választási gyõzelem
margójára

Dr. Gyenes Levente, 
a HVB elnöke átadja 
a megbízólevelet 
Sellyei Noéminek

A Közmûvelõdési és Ok-
tatási Bizottság tárgyalt a
József Attila Mûvelõdési
Ház vezetõi álláshelyére
beérkezett pályázatokról.
Droppán Györgyi, a jelen-
legi igazgató pályázata
mellett még egy pályázat
érkezett dr. Kutri Attilától.
Mikesy György képviselõ

azonnal jelezte, hogy dr.
Kutri III/III-as ügynök volt.
Az ülést levezetõ alelnök,
Nógrádi Gergely tájékoz-
tatta Mikesyt, hogy kizáró-
lag szakmai alapon véle-
ményezze Utry urat, a té-
ma nem aktuális, de
Mikesy ragaszkodott állás-
pontjának figyelembe vé-

teléhez. Ezek után rátértek
Droppán Györgyi pályáza-
tára.

Az igazgatónõ pályáza-
tával kapcsolatban számos
kifogás merült fel.

– Hiányolom a pályázat-
ból a konkrétumokat –
említette Nógrádi képvise-
lõ úr. – Hol van a gazdasá-
gi tervezés, hol vannak a
konkrét tervek a forrásnö-
velésre, a pályázásra, az
oktatási intézményekkel
való együttmûködésre, a
tematikus nyári táborokra,
az ifjúságnevelésre, a fel-
nõttképzésre, a kommuni-
káció fejlesztésére, a váro-
si ünnepek színvonalának
emelésére, az intézmény
belsõ elhanyagoltságának
megszüntetésére? Számos
olyan célt említ Droppán
Györgyi a pályázatában,
amelyet már az elmúlt öt
évben mint vezetõ megva-
lósíthatott  volna. Vajon
mire várt? 

– Irdatlan a rendetlenség

és a káosz – csatlakozott
Csányi József képviselõ úr.
– A könyvtárnak sincs több
pénze, a vezetõváltás óta
mégis számos eredményt
tud felmutatni. Honlappal
rendelkezik, elkészült az új
bejárata. Ráadásul a rend-
szeretet egyáltalán nem
pénzkérdés.

Mikesy György elismerte
Droppán írásának hiányos-
ságait, mégis arra kérte a
bizottság tagjait, hogy a
pályázatok érvényteleníté-
se mellett egy évre bízzák
meg a jelenlegi igazgató-
nõt a mûvelõdési ház ve-
zetésével.

A képviselõ-testület ke-
zében a végsõ döntés –
zárta le a vitát Nógrádi al-
elnök úr a szavazás után,
amelynek során a bizott-
ság tagjai eredménytelen-
né nyilvánították a pályáz-
tatást. A képviselõ testület
megerõsítette a bizottság
döntését.

G. K.

Új pályázatot írnak ki a József Attila
Mûvelõdési Ház vezetésére

Csányi József nagyobb
rendet szeretne a

mûvelõdési házban
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Az elõzõ önkormányzati
ciklusban 2005-ben a
Penta Kft 9 millió forintot
utalt át az önkormányzat
számlájára. Az azóta több-
ször írásban visszaigényelt
összeg jogcím nélkül érke-
zett, melyet a város jelen-
leg függõ pénzügyi tétel-
ként kezel. 

A Pénzügyi Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság
(PEBK) ülésén parázs vita
alakult ki az üggyel kap-
csolatban. Lengyel György
(Civil Tanács) szerint nem
szabad kifizetni a Pentának
a tartozást mindaddig,
amíg a kft nem ad tájékoz-
tatást arról, milyen jogcí-
men utalt az önkormány-
zatnak.

Szerkesztõségünk felke-

reste Nagy Gábort, a Penta
Kft tulajdonosát.

Ezt a 9 millió forintot az
elõzõ városvezetés köl-
csönkérte cégemtõl – erõsí-
tette meg Nagy Gábor. –
Számtalan bankbizonylat-
tal tudom igazolni, hogy a
gödi önkormányzatnál van
ez az összeg, a jogcím tel-
jesen másodlagos.

2006 októberétõl a Penta
Kft írásban többször kérte
az új önkormányzattól en-
nek az összegnek és kama-
tainak visszafizetését.

A képviselõ testület dön-
tése alapján a város vissza-
utalja a Penta Kft-nek a 9
millió forintot, a kamatok
vitatottak, errõl tárgyalást
kezdeményeznek..

G.K.

Mi lesz a sorsa
a 9 milliónak?

A Penta Kft részérõl jog-
cím nélkül átutalt összegrõl
az önkormányzat képviselõ-
testülete az átutalást meg-
elõzõen nem tárgyalt, a jog-
cím nélkül átutalt összeg to-
vábbi sorsa tekintetében
sem hozott döntést.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen céllal tartotta az önkor-
mányzat ezt az összeget a
számláján Sándor István
volt polgármester tud konk-
rét választ adni, tudomá-
sunk szerint az összeg át-

utalását megelõzõen, illetve
azt követõen is Sándor Ist-
ván volt polgármester tar-
tott kapcsolatot a Penta Kft-
vel, azonban ezek szóbeli
megbeszélések voltak, az
átutaláshoz kapcsolódó
szerzõdés, vagy más jognyi-
latkozat az önkormányzat-
nál nem áll rendelkezésre,
így e kérdés tekintetében
pontos információval nem
tudunk szolgálni.

A jogcím nélkül átutalt
összeg a 2005. évi beszá-
molóban a függõ tételek
között szerepelt, a beszá-
molót a testület megtár-
gyalta és elfogadta. A be-
számoló testület elé terjesz-
tésével a polgármester ele-
get tett tájékoztatási kötele-
zettségének abban a kér-
désben, hogy az önkor-
mányzat számláján megje-
lent egy jogcím nélküli tétel.

Dr. Szinay József
Jegyzõ

Jegyzõi válasz 
a Penta millióira

Dr. Szinay József

Hosszú évek problémája ol-
dódott meg Városfejlesztési
Bizottság ülésén. A Szeder ut-
ca végében lévõ kamiontelep-
hely megszûnik a közeljövõ-
ben. Baka Bélával – a terület
tulajdonosával - az önkor-

mányzat területcserében
egyezik meg. Ez azt jelenti,
hogy a vállalkozó telkének ki-
egészítésére a város átad egy
részt saját területébõl, miköz-
ben Baka Béla területébõl a
sajátját egészítteti ki egy da-
rabkával.

- A kamion üzletágat meg-
szüntetem, így a kamionok
mindenképpen elkerülnek a
Szeder utca végébõl – nyilat-
kozta lapunknak Baka Béla. –
A kialakított telkeket valószí-
nûleg értékesítem.

- Végre rendezett lesz a kör-
nyezet – fûzte hozzá Szegedi
Sándor alpolgármester. – Az
átvezetõ utat nagyobb rézsû-
vel elkészítjük, amint megszû-
nik a kamion telephely.

A képviselõ testület meg-
erõsítette a bizottság dönté-
sét.

G.K.

Elkerülnek a kamionok
a Szeder utcából Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Göd Város Önkor-

mányzat Környezetvédelmi Bizottsága  és a TESZ
közös  szervezésében:

2007. október  15-19-ig hétfõtõl-péntekig,
délután: 14.00-17.00 között.
ELEKTROMOS  és  ELEKTRONIKAI hulladékok
(mosógép, hûtõgép, kávéfõzõ, vasaló, porszívó,
ventilátor, fûtõtest, kenyérpirító, lámpa, fénycsõ,
hajszárító, számítógép, nyomtató, toner, fénymá-
soló, szkenner, lemezjátszó, rádió, telefon. mobil-
telefon, televízió stb.) gumiabroncsok,  akkumulá-
torok és papír hulladék begyûjtést szervez 
az alábbi helyszíneken:

1. Németh László Általános Iskola  
Göd, Ifjúság u. 1-3.

2. Településellátó Szervezet  ( TESZ) udvarán 
Göd, Kisfaludy utcai bejáratánál

3. Polgármesteri Hivatal udvarán 
Göd,  Pesti út 81.

A  fenti idõpontokban és helyeken a lakosság ezen
hulladékokat leadhatja  térítésmentesen.

Tájékoztató felhívás

Két éve a Penta Kft. 9 millió forintot utalt az
Önkormányzat számlájára. A Hivatalban a rés-
zletekrõl semmit sem tudnak, az információk
Sándor István korábbi polgármesternél van-
nak, akit lapunk továbbra sem ér el
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…fordulunk mindazok-
hoz, akik délután és estén-
ként a Németh László Álta-
lános Iskola udvarát „láto-
gatják”.

Ez a hely nem minõsül
közterületnek, így helye-
sebb lenne, ha nem tennék.

Az igazán bántó mégis
az, hogy a virágokkal, facse-
metékkel szépített, folya-
matosan rendben tartott
udvarra egy-egy ilyen este
után nem lehet ráismerni a
rongálások miatt. Nem tud-
juk megmagyarázni a gye-
rekeknek a széjjel szórt üve-
geket, a tönkretett fajátéko-

kat, a letört vagy eltûnt virá-
gokat. Hiszen az oktalan-
ságnak nincs ésszerû oka.

Mi arra szoktatjuk, nevel-
jük diákjainkat, hogy vi-
gyázzanak mindenre. Kér-
jük, értelmetlen pusztítással
ne tegyék tönkre környeze-
tünket! Szeretnénk, ha a
gyerekek hinni tudnának
abban, hogy a szépet és jót
érdemes megõrizni, mert az
életünk is jobb lesz tõle.

Köszönettel: 

A Németh László
Általános Iskola 

tanulói és dolgozói

Szelíd kéréssel...

A Gödi Sport Egyesület
az elõzõ önkormányzati
ciklusban a több millió fo-
rintos költségvetési elma-
radás miatt komoly nehéz-
ségekkel nézett szembe.
Dr. Horváth László felkérte
a jelenlegi városvezetést e
hiány a pótlására.

- Nem csak a GSE-nek
van elmaradása, hanem a
TESZ – nek is – mondta
Markó József polgármes-
ter. – A kérdést komplexen
kezeljük, erõnkhöz mérten
juttatjuk pénzhez a két fe-
let.

- Az idei költségvetési
összeget teljes egészében
átutaltuk az egyesületnek

- csatlakozott az elõbbiek-
hez dr. Pintér György, a
Pénzügyi Bizottság elnöke.
- A korábbi évekbõl felhal-
mozott tartozást teljes
egészében nem tudjuk ki-
egyenlíteni –.  Egy egysze-
ri, egy  összegû kifizetéssel
„megváltjuk” a hiányt, je-
len esetben a GSE 2 millió
76 ezer forintot kap. Tud-
juk, hogy az önkormány-
zat ennél sokkal többel
tartozik az egyesületnek,
de további szabad forrás-
sal nem rendelkezünk. 

A bizottsági döntést a
képviselõ testület megerõ-
sítette.

G.K.

Pénzügyi forráshoz jut a sportegyesület

GÖD Város Önkormányzata 
az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal 
együttmûködve
ezennel kiírja 
a 2008. évre
a Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási  hallgatók 
számára
a 2007/2008. tanév második
és a 2008/2009. tanév elsõ 
félévére vonatkozóan

A változat:
A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül, államilag tá-
mogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsõfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben, fel-
sõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

B változat:
A pályázatra az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû fiatalok jelentkez-
hetnek.

A részletes pályázati kiírást az
érdekeltek megtalálhatják
Szaszovszky Olgánál, az Ön-
kormányzat kulturális referen-
sénél.

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  KKIIÍÍRRÁÁSS

Értékeinket 
meg kellene védeni

A kapuzárás csak szimbolikus
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A Göd Közbiztonságáért 
és Fejlesztéséért Közalapítvány 

2007. október 25-én 17 órai kezdettel 
kuratóriumi ülést tart.

Helyszín: Göd Város Polgármesteri Hivatala, 
2132 Göd Pesti út 81.

Schüttné Balázsovits Mónika
Kuratóriumi Elnök

A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium pályázatot hirdetett I.
vagy II. rendû fõutak átkelési szaka-
szain forgalomcsillapításra, a gyalo-
gosok védelmének növelésére. Egy
önkormányzat egy pályázatot nyújt-
hat be, legfeljebb bruttó 15 millió
forint mértékig.

A Városfejlesztési Bizottság tár-
gyalt errõl a lehetõségrõl, és úgy
döntött, részt vesz a pályázaton.
Ezért  két olyan fontos helyet jelölt
ki a kettes fõúton, ahol a testület
megítélése szerint közlekedési lám-
pára van szükség. Egyrészt a József
Attila Mûvelõdési Ház elõtt egy nyo-
mógombos jelzõlámpás gyalogát-
kelõhely létesítését tûzte ki célul.
Ennek költsége 13 millió forint. A

másik helyszín a Kék Duna utca ke-
resztezõdésénél szintén a kettes
úton egy gyalogátkelõ kialakítása
lenne középszigettel. Ennek költsé-
ge 3 millió forint. E két pályázat ön-
része mindössze a megpályázott
összeg 10 százaléka.

- Ez a 2007-es költségvetési évet
nem érinti – fejtette ki Popelle Júlia,
a Beruházási Osztály vezetõje az
egyik ülésen. - Az állami kifizetések
is 2008-ban történnek, tehát a kö-
vetkezõ év költségvetésében mind-
ez betervezhetõ. Ha nyernénk, ak-
kor a kettes út forgalmát lassíthat-
nánk, tovább csökkentve ezzel a
balesetveszélyt.

Jelzõlámpára pályázik a város

A településszerkezeti terv
módosításának elõzetes véle-
ményeztetési eljárása meg-
kezdõdött.

A 2004-ben elfogadott
terv, a változási jegyzékkel, a
változástatások indoklásával
és a változások képi ábrázolá-
sával megtekinthetõ a Pol-
gármesteri Hivatal portáján,
az Okmányiroda bejáratá-
nál, a József Attila Mûvelõdé-
si Ház földszintjén és az Ady
Klubban.

Internettel rendelkezõk
Göd város hivatalos honlap-

ján a “Tervezetek, szabályza-
tok, tanulmányok” menü-
pont alatt találják meg a ter-
vet.

A tervrõl a véleményüket, kér-
déseiket a foepitesz@god.hu
internetes címre , illetve a Polgár-
mesteri Hivatalba várjuk, 2007
október 31-ig. (2131 Göd, Pesti
út 81.)

A végleges terv elfogadása
elõtt ismét közszemlére kerül.

A Településszerkezeti Terv
mindannyiunk ügye, vala-
mennyiük véleményére szá-
mítunk.

Véleményezésre vár
a Szerkezeti Terv

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Ügyvédi fogadóóra

Az Alapszolgáltatási Központ ingyenes
jogsegélyszolgálatot biztosít minden második
hétfõn 16.30–18.00 között.
Az ügyfélfogadás helyszíne a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat 2132 Göd, Ady Endre u.
6. sz. alatti épülete, ahol ügyvéd várja a jogi
segítségre szorulókat.
Bejelentkezés: az 532-165-ös, vagy az 532-166-
os telefonszámon.

Mikó Istvánné
Alapszolgáltatási Központ vezetõje

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû nap-
pali tagozatos középiskolai tanulók jelentkezhetnek,
akik középiskola nappali tagozatán tanulnak.
Középiskolai tanulók esetében feltétel a minimum 4.00
tanulmányi átlag.
Az ösztöndíj idõtartama 2007/2008 tanév /10 hónap/
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott tanuló-
ja nappali rendszerû középiskolának.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal titkárságára írás-
ban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október
31.
Az ösztöndíjpályázat részletes tájékoztatóanyaga és
pályázati ûrlapja átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, titkárságán és a Városi Könyvtár
mindkét telephelyén (1./ Pesti út 72., 2./ Ady Klub –
Kálmán u. 13.) kölcsönzési idõben.

Göd Város Önkormányzata ezennel kiírja a 

„Huzella Tivadar”
Önkormányzati Ösztöndíj

pályázatot
középiskolai tanulók 

számára

Veszélyes keresztezõdés, 
kell a lámpa
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Környezetvédelmi Bizottság
és a TESZ együttmûködése révén  le-
hetõség nyílik, szelektív hulladék
gyûjtésre!

A háztartásban keletkezõ, újra
hasznosítható csomagolási hulladé-
kokat, az eddig megszokott lehetõ-
ségektõl eltérõen, otthon lehet
gyûjteni.

2007. október 8-tól kezdõ héten
lehet igényelni díjmentesen, a sárga
színû (szalaggal a nyakánál össze-
húzható) 80 literes emblémázott
mûanyag zsákot! Egyszerre 6 db-ot
kaphatnak az érvényes kommunális
szemétszállítási szerzõdéssel rendel-
kezõ lakosok és vállalkozók!

Mi kerülhet a zsákba? 
A fémhulladékok közül:alumíni-

um tálcák, Sörös ill. üdítõs dobo-
zok, alufólia, söröskupak, tiszta
konzerves dobozok

A papírhulladékok közül: kisebb
terjedelmû papírfélék, fogkrémes
dobozok, teás, többrétegû italos,
tejes dobozok. A nagyobb méretû
kartonokat a szállítás napján a zsák
mellé lehet kihelyezni.

A mûanyaghulladékok közül: pille
és egyéb palackok, zsugorfóliák, be-
vásárló és reklámtáskák, kozmetikai
vagy tisztítószerek flakonjai.

Mi nem kerülhet a zsákba!
Zsíros ételmaradékkal ill. mérgezõ

anyaggal szennyezett papír, fém

vagy mûanyag hulladék. Kérjük,
hogy üveget ne tegyenek bele,
mert kivághatja a zsákot és balese-
tet is okozhat!

Figyelem!
Az üveghulladék elhelyezésére

zöld színû konténerek lesznek kihe-
lyezve a fõbb helyeken!

A vegyes, nem hasznosítható
hulladék nem kerülhet a sárga zsák-
ba, mert azokat a gyûjtõjárat nem
veszi fel!

Szállítás!
Begyûjtés, minden hónap har-

madik hetében, az adott szemét-
szállítási napon, de nem a kommu-
nális hulladékkal együtt!

Ha a szállítási idõ elõtt megtelik
a zsák, a TESZ területén el lehet he-
lyezni és újat lehet kérni!

A zsákok igénylésének 
helye és idõpontja:
TESZ 2132 Göd Kisfaludy u. 5.  
(szemétszállítási osztály)

H-CS:  7.00-15.00
Péntek: 7.00-18.00

Szelektív hulladékgyûjtés otthon!
Házhoz menõ zsákos gyûjtés!

Szabó Csaba bemutatja 
a hulladékgyûjtõ zsákot

A Gödi Körkép augusz-
tusi számában dr. Hetényi
Tamás felszólította a la-
kosságnak azt a részét,
akik még nem rendelkez-
tek szemétszállítási érvé-
nyesítõ címkével, hogy ha

nem rendezik tartozásu-
kat, akkor a szemetüket
nem szállítják el.

- Csak érvényes címkével
rendelkezõ - nem a több
évvel ezelõtti címkés - ku-
kát ürítjük ki - mondta

Mészáros Emília, a TESZ
fõkönyvelõje. -  Nagyon
sokan nem kötöttek eddig
szerzõdést, nem fizettek
szemétszállítási díjat, és
néhányan rengeteg sze-
metet raktak ki, s mind-
ezek költségét a többiek,
illetve a város állta, állja. A
címke hiánya mellett to-
vábbi problémát jelent,
hogy a 120 literesen 60 li-
teres edényzetnek megfe-
lelõ címke van, a 240-esen
is kisebb értékû. Ez azt je-
lenti, hogy az ügyfél a
címke szerinti térítési díjat
fizeti, arra a mennyiségre
szerzõdött, és nem annak
megfelelõ edényzetet
használ.

- A zöldhulladékot min-

den hónap elsõ és harma-
dik, adott körzetre érvé-
nyes szemétszállítási nap-
ján visszük el akkor, ha
egyébként érvényes cím-
kével rendelkezik az
ügyfél - folytatta a fõ-
könyvelõ asszony. - A
zöldhulladék átlátszó
zsákban kihelyezhetõ, -
nem kell a TESZ-tõl venni
szabványzsákot. - Ennek
elszállítása ingyenes. A
TESZ-tõl vásárolható zsák
120 literes kukának meg-
felelõ mennyiségû szemét
tárolására és elszállítására
szolgál. Ennek ára 360 Ft,
mely a szemétszállítás dí-
ja, nem a zsák ára.

G.K.

Szemétszállítási bonyodalmak
A Gödi Körkép számos levelet kapott a szemétszállítással kapcsolatban. Néhányan még az áfás számlát is
elküldték szerkesztõségünkbe. Megkerestük a Településellátó Szervezet fõkönyvelõjét, Mészáros Emíliát,
aki tájékoztatást adott lapunknak a szemétszállításról

Csak megkötött szerzõdés alapján szállítanak
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnytak:
Gyurkó László Sándor 77 éves
Kata Sándor 79 éves
Laczó Lajosné sz. Árovics Olga 83 éves
Fekete Ferenc 46 éves
Gyenes Károlyné sz.Simon Aranka 96 éves
Torma Tivadarné sz.Mikes Júlia 81 éves
Az elhunyt hozzátartozói fogadják õszinte részvé-
tünket!

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Dr. Bognár László alpolgármester

minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: 

minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Markó József polgármester: 

minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra
A képviselõ-testület következõ 
várható ülése: szeptember 26.

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

Gödön házasságot kötöttek:
Kiss Zsuzsanna Margit Veres Zsolt
Antal Magdolna Frantal 

Csaba József
Orbán Katalin Megyeri Krisztián
Kiss Hajnalka Kovács Zoltán
Víg Roberta Krevenka 

Antal Tamás
Herczegh Marianna Bokor János Márk
László Anikó Éva Lukács Zoltán
Homolya Réka Szendrõi Attila
Parcsami Ildikó 
Barbara Mészáros Tibor
Halmai Rita Vanda Zsolt
Mészáros Melinda 
Ágnes Papi Gergely
Török Márta Brigitta Kolozsvári Zsolt
Tóth Marianna Hernádi Attila
Bedõ Katalin Bocskay 

Tamás László
Renczes Ágnes Gurmai Péter
Tóth Katalin Benke Csaba
Démeth Ildikó Kovács Árpád
Gerzsenyi Erzsébet Sebõk Péter
Regényi Katalin Varga Attila
Kránitz Brigitta Schilling Zoltán
Váraljai Csenge Bénik Ákos
Sok boldogságot kívánunk!

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!

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik résztvettek
Gárdonyi Géza temetésén, osztoztak gyászunk-
ban.                                          A gyászoló család

A család nevében megköszönjük mindazoknak, akik Édes-
anyánk, Gyenes Károlyné, tanítónõ elhunyta alkalmából a teme-
tésen való megjelenésükkel, valamint szóban vagy írásban
együttérzésüket fejezték ki.            Gyenes Károly, Papp Lajosné

Göd Város Önkormányza-
ta 2006. júliusában látta
vendégül a francia testvérvá-
ros, Marignane Lövészklub-
ját. Idén került sor 2007.
szeptemberében Göd város
közbiztonsági delegációjá-

nak kiutazására. A Közterü-
let-felügyelet, a Gödi Rend-
õrõrs, valamint Göd Város
Polgárõrségének küldöttei
képviselték városunkat. A
kinti vendéglátók elnöke
Jean-Michel Segui rendkívül
érdekes szakmai programot
állított össze. A csoport lõ-
és szituációs gyakorlatokon
vett részt, továbbá fogadta a
delegációt a Marignane-i
rendõrkapitány, aki bemu-
tatta a helyi rendõrséget. A
hivatalos fogadásra a Város-
házán került sor, ahol a kül-
kapcsolatokért felelõs alpol-

gármester, Georges Pons és
munkatársai köszöntötték a
küldöttséget. A szakmai
programok mellett sor került
Marignane és Marseille ne-
vezetességeinek megtekin-
tésére is. 

A kinti tapasztalatokat
összegezve elmondható,
hogy Marignane és Göd
rendfenntartó szervei közöt-
ti lényeges különbség abban
mutatkozik meg, hogy
Marignane saját városi rend-
õrséget tart fenn. A delegá-
ció tagjai ezúton is szeretnék
megköszöni a Polgármester
Úrnak és Göd Város Önkor-
mányzatnak, hogy lehetõvé
tették a kiutazást. 

Göd Város 
Közterület-felügyelet

Gödi Rendõrõrs
Göd Város Polgárõrsége

Közbiztonsági delegáció
járt Marignane-ban

Sok gyakorlaton vettek részt közösen
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Zahorán Sándor meghí-
vására a 2006. október
23-i eseményeket vizsgáló
Civil Jogász Bizottság két
tagja – dr. Szöõr Anna
pszichológus és dr. Hor-
váth Attila jogtörténész -
számolt be az azóta feltárt
tényekrõl a József Attila
Mûvelõdési Ház hallgató-
sága elõtt.

Dr. Horváth egy törté-
nelmi visszatekintéssel
kezdte hozzászólását,
melybõl kiderült, hogy a
tavaly októberi események
nem elõzmény nélküliek.
Mint mondta, a szocialista
módszerek semmit sem
változtak 1945 óta. A
kommunisták felismerték,
hogy a társadalomnak fo-
lyamatosan ellenségképre

van szüksége (kulákok,
imperialista ügynökök,
Rajk és bandája,…). A
gyûlölet tartja egyben
õket. 

A média szerepével kap-
csolatban kifejtette, hogy
az emberek csak azt hiszik
el, amit a tévében látnak.
Az ott nem szereplõ hír
nem létezik, pedig tavaly
októberben több fiatalt is
megvertek a kihallgatások
alatt. Az errõl készült fel-
vételek pedig egyszerûen
eltûntek a rendõrségrõl.
Ha baj van, akkor a szoci-
alisták maguk állnak elõ
magyarázatokkal, és õk
irányítják a tömegek gon-
dolkodását.
Lásd Zuschlag-ügy.

- Civil egyesületekben

szervezõdjünk, ez lehet a
kiút – zárta gondolatait a
jogtörténész. A jog és a

nyilvánosság eszközeivel
kell harcolnunk a csalárd-
ság ellen.                   G.K.

Civil kurázsi kell: jog és nyilvánosság!

Horváth Attila: „Jogainkat meg kell védenünk!”

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja 
Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom 

és szabadságharc emléknapja 
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 

évfordulója tiszteletére 
2007. október 22-én rendezendõ 

városi ünnepségre

Ünnepi program: 
2007. október 22. (hétfõ)

10.00 óra Megemlékezés Iván Kovács László halálának
50. évfordulójáról 

Beszédet mond Mádi Jenõ, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetségének elnöke,

valamint átadja a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány támogatásával

kialakított közparkot
Iván Kovács László szobrának megkoszorúzása 

Helyszín: Kincsem park (Göd, Pesti út)

10.30 óra Városi Ünnepség megnyitója
Köszöntõ: Markó József polgármester
Ünnepi beszédet mond: Rácz Sándor, 
az 1956-os Munkástanácsok Elnöke

Közremûködnek a Huzella Tivadar Általános Iskola 
diákjai, valamint a Felsõgödi Munkásdalkör 

Helyszín: Huzella Tivadar 
Általános Iskola Tornaterme 

(2131 Göd, Petõfi Sándor utca 48.)

A gödi Szt. István Egy-
házközösség és a Kolping
Család az alsógödi római
katolikus templomba vár-
ta szeptember 8-án mind-
azokat, akik adományuk-
kal támogatni kívánták a

Szakács-kerti Búzaszem
Kolping Általános Iskola
felépítését.

– Több száz millió forint-
ra van szükség az iskola
felépítéséhez – mondta

Ország Tibor plébános, aki
a vendégeket köszöntette.

A jótékonysági- és egy-
ben irodalmi esten a
megjelenteknek Lengyel
György szavalt el 17 híres
magyar költeményt, töb-

bek közt gyermekverse-
ket, illetve a magyarság-
gal és a kereszténységgel
kapcsolatos költeménye-
ket is.

H. Z.

Jótékonysági est 
a Kolpingért

Lengyel György
másfél órán
keresztül
szavalt
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Olyan közismert magyar
személyek, mint Vujity
Tvrtko riporter vagy pél-
dául az akadémikus
Romsics Ignác után most
Koltai Róbert színmûvész-
rendezõ volt a vendége a
Gödi Kulturális és Közéleti
Klubnak. A Liberális Hét

keretében megrendezett
programon, mely számos
érdeklõdõt vonzott a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési
Házba, a színész beszélge-
tõpartnere Nógrádi Ger-
gely volt.

Koltai a hamarosan mo-
zikba kerülõ új filmjének,

a Megy a gõzösnek –
ahogy õ fogalmazott: „az
Indul a bakterház lelki tár-
sának” – az utómunkáiról
érkezett Gödre, s a megje-
lentek abban a kiváltságos
helyzetben voltak, hogy
néhány kulisszatitokból és
poénból kaphattak ízelí-
tõt.

Természetesen anekdo-
tákból és humorosabb-
nál humorosabb tör-
ténetekbõl sem volt
hiány. – Hogy általá-
nos iskolában át tudjak
menni rajz tantárgyból,
a tanár kénytelen volt
bevezetni a
gyakorlat
mellett az
elméletet
is – me-
sélte de-
rültséget
keltve a
s z í n é s z
arra a
kérdésre

reagálva, hogy vajon tény-
leg olyan rosszul rajzol-e.

Az est zárásaként híres
magyar verseket hallha-
tott a közönség „koltais”
némettudással lefordítva.

A teremben az Ej mi
a kõ! tyúkanyó,
kend... német ver-

ziója után a 
derültségtõl
szem nem
maradt szára-
zon.

H. Z.

Gödi vendégségben Koltai Róbert
Koltai Róbert poénján 

a közönséggel együtt nevet 
a vendéglátó Nógrádi Gergely

Az illetékes 
elvtárs akcióban

A Golf Lakópark Közösség utca-
bálját szeptember 15-én nagy siker-
rel tartottuk meg. Nemcsak a több
mint 150 itt lakó szórakozott az ün-
nepségen. 

A gyermekek aszfaltrajz-versenyé-
vel kezdtünk, majd a játékos vetélke-
dõkre állítottunk össze csapatokat.
A helyismereti kérdések megválaszo-
lása után a Taliga Rally elnevezésû
ügyességi verseny következett. Az-
tán a csapatoknak gyufazsonglõrkö-
dés területén kellett az ügyességü-
ket bemutatni. Természetesen a sör-
ivó verseny sem maradhatott ki az
idei programból. A kosárlabda-dobó
verseny után mindenkinek jólesett a
helyszínen az üstökben készült bab-
gulyás, körömpörkölt csülökkel és a
pásztortarhonya. Természetesen
frissen csapolt hideg sörbõl, alko-
holmentes italokból sem volt hiány.
...A vacsora után az ügyes anyukák
által sütött rengeteg finomságból
válogathattunk. Közben besötéte-
dett, így a nagyon látványos tûzijá-
tékban tátott szájjal gyönyörködhet-
tek fõleg a gyerekek. 

Baán István

Nyárbúcsúztató az Oázisban

Sikerül rajta maradni?

SZÍNHÁZ-
SZERVEZÉS

A GÖD VÁROSI
KÖNYVÁRBAN

SZÍNHÁZJEGYEK 
RENDELHETÕK

BUDAPEST
ÖSSZES SZÍNHÁZÁBA.

ÉRDEKLÕDNI LEHET
KÖNYVTÁRAINKBAN

VAGY 
HAJTÓ ILONÁNÁL AZ

ALÁBBI 
TELEFONSZÁMOKON:

27-532-155
27-345-101

06-30-217-4633
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Hullahopp karikára felaggatott lufik,
mini kirakodó pultok és megszám-
lálhatatlanul sok mosolygó gyer-
mekarc. Ezt láthatta az, aki október

1-jén az I. Sz. Óvoda környékén járt;
ekkor tartották ugyanis a hagyomá-
nyos Mihály-napi vásárt. – A hagyo-
mányõrzés kiemelt fontosságú a pe-
dagógiai programunkban, ennek ke-
retében rendezzük meg ezt a jóté-
konysági vásárt is – mesélte lapunk-
nak Szabó Zsófia óvodavezetõ.
Az óvodások ízelítõt kaptak Szent
Mihály napjának történetébõl, majd
az óvónõk és a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanulóinak elõadá-
sára tapsolhattak. A színvonalas mû-

sor végén mindenki megállapíthat-
ta, az ovisok a leglelkesebb és leghá-
lásabb közönség.
– Kezdõdjön a vásár! – szólt a felki-
áltás a mulatság végén, s kezdetét
vette a jótékonysági vásár, ahol a
nyaklánctól a rizsbabán át az ördög-
lakatig minden megtalálható volt.
A vásárral egy idõben nyílt meg Ko-
vács Mariann óvónõ kiállítása is az
elfeledett mesterségekrõl.

Helmeczi Zoltán

Köszönetnyilvánítás
Az óvoda összes dolgozójának; Markó
József polgármesternek; Dr. Bognár
László alpolgármesternek; Lenkei
György, Pintér György, Csányi József,
Szabó Csaba képviselõknek; Papír-, író-
szer- és nyomtatványboltnak; Marczipán
Cukrászdának; Margaréta Illatszerbolt-
nak; Kínai Áruháznak; Vega Játék-nagy-
kereskedésnek; Juhász Juditnak; Binder
és Tsa Pékségnek; László Pékségnek és
Szerecz Ferenc hangosítónak.

Mihály-napi vásár a felsõgödi oviban

Az óvóda utánpótlása is
megérkezett

A kicsik eladtak és vettek is

...hogy az alkalmazottak bal-
eset, egészségügyi- és nyug-
díjbiztosításának igénye egy-
idejû a modern gépipar, a
vasút megjelenésével. A ko-

rabeli sajtó megírta a szörnyû
hírt, hogy az elsõ magyar
vasútvonalat az elhullott
munkások sírkeresztjei sze-
gélyezik, mert senki sem tö-

rõdött velük, ha megsebesül-
tek vagy megbetegedtek.
Akkoriban még ismeretlen
fogalom volt a társadalom-
biztosítás. Végül maguk az
alkalmazottak kezdték szer-
vezni saját segélypénztárai-
kat: Budapesten például az
„Ács Egylet”-et, amely ma is
mûködik „Rudolf Egyesület”
néven. Védnöke a volt trón-
örökös. A vasutasok sem vár-
ták a kezdeményezést az ál-
lamtól, hiszen az évekig hát-
ráltatta megalakulásukat,
miután felforgatónak ítélte
meg az alapszabály a „jogse-
gélyszolgálat” kifejezést. Ön-
erõbõl jött létre a teljes rend-
szer. Volt idõ, amikor a ma-
gyar vasutasok létszáma
meghaladta a 200 000 fõt.
Önként vettek részt a pénz-
ügyi alapok megteremtésé-

ben és a kórházak építésé-
ben. A modern MÁV Kórhá-
zat - melynek a háború ide-
jén igazgató fõorvosa volt dr.
Varasdy Sándor, a késõbbi
gödi körzeti orvos – 1926-
ban adták át rendeltetésé-
nek. Abban az idõben több
biztosítóintézet mûködött,
egyes néprétegeket megcé-
lozva OTI, MABI, OTBA, de
csak a lakosság 31%-át látták
el. 1961-ben értük el a 91 %-
ot, de akkor már mindenki
hozzájárult a fizetésének je-
lentõs részével az általános
biztosítórendszer mûködte-
téséhez. A vasutasok ezen túl
még a nyugdíjukból is ön-
ként levonatják az Önkéntes
Támogatási Alapnak szánt
0,5 %-ot. Én magam is, ép-
pen ötven éve.

Bátorfi József 

Ki gondolná,...

A MÁV 120 éves nosztalgia vonata, útban a Pólus Palace felé
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Kultúra

Az Alapszolgáltatási Központ
színvonalas mûsorral, fényképkiállí-
tással és svédasztalos ebéddel látta

vendégül mindazokat, akik részt
vettek az idén 30 éves fennállással
büszkélkedõ gödi Idõsek Napközi
Otthonának jubileumi ünnepségén.
Szeptember elsõ péntekén minden-
ki ott volt a Huzella Tornacsarnok-
ban, aki valamilyen szállal is kötõdik
az öregek napközijéhez: klubtagok,
gondozók, városvezetõk, orvosok és
még sokan mások.

– 1977-ben alakult a gödi idõsek

klubja házigondozási szolgálattal –
mesélte Mikó Istvánné, aki 2004 óta
vezeti az Alapszolgáltatási Közpon-
tot, amely ma már számos más fel-
adatot (pl. családsegítést) is ellát.

– Örülök, hogy szavalhattam! –
szólt vidáman a 70-80 vendéghez
az egyik klubtag, Hoffer Béláné, mi-
után elõadta Petõfi Itt van az õsz, itt

van újra c. versét. Rajta kívül fellé-
pett még Pászthy Júlia operaénekes,
valamint a Napos Oldal Nyugdíjas
Klub és az Apassionata nevû zene-
kar.

Az ünnepélyen a szépkorúak em-
léklapot kaptak ajándékba, melyen
a klubtagok tablója volt látható, il-
letve meglepték õket egy hatalmas
30-as feliratú tortával. Szerencsére
több, mint 30 szeletre kellett vágni!

H. Z.

30 éves a gödi idõsek klubja

Isten éltesse a 30 éves klubot!

Szegvári Andrea és Mikó Istvánné
köszöntik a klubtagokat

Megtelt a sportcsarnok

A 2007. évi költségvetési
törvény értelmében szep-
tember 1-jétõl alapvetõen
átalakult az alapfokú mû-
vészetoktatási intézmé-
nyek finanszírozása. A tör-
vény szerint ezeknek az is-
koláknak egy minõsítési
eljáráson kell megfelelni-
ük ahhoz, hogy továbbra
is 100%-os állami támo-
gatásban részesüljenek.
Városunkban ez a Németh
László Általános Iskolát
érinti, amely ebben a két-

fordulós eljárásban az el-
sõ szakasznak, az úgyne-
vezett elõminõsítési köve-
telményeknek megfelelt,
így továbbra is a normatív
támogatás teljes összegé-
re jogosult.
– A második körben az õsz
folyamán a minõsítõ cso-
port látogatja meg isko-
lánkat – tájékoztatott Luk-
ács Istvánné igazgatónõ.
Bízunk benne, hogy ezt a
fordulót is sikerrel teljesíti
az iskola!                  G. K.

Minõsítik a gödi
mûvészetoktatást

A felvidéki magyar ajkú lakosság kitelepítésének 60. év-
fordulójára emlékeztek az alsógödi hívekkel közösen a
még élõ kitelepítettek és leszármazottaik szeptember 30-
án a Szt. István templomban. A vasárnapi ünnepi szent-
misét Gyurcsó Zoltán érsekújvári esperes plébános, Or-
szág Tibor gödi esperes plébános és Jelenics István piaris-
ta atya mutatták be.

2007. október 30-án, 
kedden 18 órától 

az Olajfa Mûvészház vendége 
Novotny Zoltán újságíró. 

Téma: sport, erkölcs, 
magyarság. 

Beszélgetõtárs: Polgári Veronika.

2007. november 7-én, szerdán 
18 órakor nyílik Bartos Vali, 

Detre László és Kutner László közös 
kiállítása az Olajfa Mûvészházban. 

A kiállítást Glatz Ferenc, 
a Magyar Tudományos Akadémia 

volt elnöke nyitja meg.
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A hónap embere

– Közhelyes a kérdés, de elke-
rülhetetlen: Tibor bácsi szerint mi
az ilyen hosszú élet titka?

– A legfontosabb, hogy az ember
ne veszítse el a céljait, terveit. A mai
napig, egy-két hétre elõre, minden
egyes napra kitûzök magam elé va-
lamilyen apró feladatot.
Egy kis fúrás-faragás,
egy kis festés – utóbbi
olajjal, vászonra. Tuda-
tosan étkezem, min-
dennap meg-
iszom fél pohár
vörösbort. Más
alkoholt soha
nem fogyasztot-
tam, nem ciga-
rettáztam.

– Ezek szerint
a barkácsolás
közel áll Ön-
höz?

– Igen, értel-
met ad a min-
dennapoknak.
Hála az unoká-
imnak egy saját
kis déli fekvésû mûhelyem is van a
házban, ahol a mai napig készítek a
dédunokáimnak játékokat. Minde-
nem a technika, új dolgok elõállítá-
sa.

– Ha jól tudom, az egész életét
az utóbbi határozza meg.

– Valóban; az elsõ rádióamatõrök
egyike voltam az országban. Üzletet
is mûködtettem: fotózással, rádió-
zással és zenehallgatással kapcsola-
tos termékekkel kereskedtem egé-
szen az államosítás koráig, amikor is
mindent egy egyetemnek ajánlot-

tam fel. Nyugdíjazásomig a Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet
csoportvezetõjeként dolgoz-
tam, ahol sokáig Simonyi Kár-

oly, a magyar származású ûr-
turista, Charles Simonyi édes-
apja volt a fõnököm.

– Ismert  más, 20.
századi híressége-

ket is?
– Vevõköröm-
ben olyan

nagynevû
emberek
v o l t a k ,
mint pél-
dául Ko-
dály Zol-
tán és

más híres zeneszer-
zõk, de adtam el gra-

mofont Horthy Miklós tragikus kö-
rülmények között meghalt fiának is.
Öveges József fizikaprofesszorral
szoros barátságban és munkakap-
csolatban voltam.

– Meséljen kicsit a családjáról!
– Egy kis Somogy megyei telepü-

lésen születtem, nagyapámnak mal-
ma, szüleimnek vegyesboltja volt.
Apám korán meghalt, anyám nevelt
két testvéremmel. A gimnáziumot a
piaristáknál kezdtem Nagykanizsán,
majd felköltöztünk a fõvárosba.
Érettségi után a Siemens-hez kerül-
tem tanulónak, ez meghatározta ér-
deklõdésemet. Elsõ éves joghallgató
bátyámat lelõtték, nõvérem gramo-
fonlemez-kereskedõ volt, a televízi-
ónak például archív lemezeket szál-
lított. Negyvenegyben házasodtam,
két leányom született. 

– Említette, hogy nagy utazó
volt.

– A  harmincas évek elején kétszer
voltam tengeri hajóúton, Portugáli-

ából indulva bejártuk Észak-Afrikát,
Görögországot – mesés helyek vol-
tak, több száz felvételt készítettem.

– És most Gödön lakik…
– A hely az unokám és családja vá-

lasztása. Hatvan évig Budán laktam,
onnan költöztünk ide 2002-ben.
Nekem a jó levegõ, a sok-sok nagy
fa, a zöld, fontos szempont volt. Ez
nyugodt környék, jól érezzük ma-
gunkat. A négy dédunokám közel-
sége is nagyon nagy dolog!

Helmeczi – Vasvári

A hónap embere: 
Láng Tibor bácsi 100 éves 

Névjegy
Láng Tibor
Született: 
1907. szeptember 9.
Felesége: Molnár Mária, 
55 évig éltek házasságban
2 lánya, 3 unokája 
és 7 dédunokája van.

Láng Tibor a Somogy megyei Nemesdéden született. Megélt számos rendszert, világháborút, forradalmat.
100 évesen is jó egészségnek örvend, hobbijait a mai napig nem adta fel: olvas, fest, barkácsol. Hatodik
esztendeje Göd lakója. Születésnapját 50 fõs családi és baráti körben ünnepelte.

Tibor bácsi 100 évesen is 
társasági ember

A Központi Fizikai Kutató Intézetben
1960-ban, Tibor bácsi innen ment
nyugdíjba

Két 
évesen

Nemesdéden

Rádiótechnikai üzletének 
javítórészlegében a ‘40-es évek elején
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Önkormányzati hírek - Olvasói levelek

Önök kérdezik, Önök 

1.
A felsõgödi Duna Csárdánál szeme-
tes tárolókat kellene a Jósika utcára
kitenni, mert a csárdából távozó
vendégek (sajnos) itt szórják szét a
maradékaikat.

F. Anita

Válasz: 
Sajnos való igaz, hogy a csárda ven-
dégei eldobálják a szemetet. Jövõ év
tavaszán szeméttárolókat fogunk ki-
helyeztetni a Jósika és a Bocskai ut-
cában. 

Dr. Szinay József 
jegyzõ

2.
A felsõgödi Duna-gáton a korlát na-
gyon veszélyes, a kisgyerekek bármi-

kor áteshetnek rajta és legurulva
összetörik magukat, ha pedig nagy
a víz, akkor egyenes út a fulladásos
halálba. Ráadásul a korlát lassan be-
dõl a Dunába.

F. Anita

Válasz:
A korlát javítására intézkedtünk.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

3.
A Duna Csárdánál a parkolás nem
megoldott. Rengeteg az autó (fõleg
nyáron), és nem tudnak hová par-
kolni a Csárda vendégei. Csináljanak
egy parkolót pl. a csárda melletti
medence helyére, úgyis ott áll elha-
nyagolva. Akár fizetõs is lehetne.

F. Anita

Válasz:
Valóban igaz az, hogy a Duna Csár-

dánál a parkolás nem megoldott,
ugyanakkor tény, hogy a parkoló
mérete adott, oda több autót bezsú-
folni lehetetlen, a környéken pedig
nincs parkolás céljára alkalmas terü-
let. Amit Ön javasol, sajnos megold-
hatatlan, hiszen az üdülõ a volt Bel-
ügyminisztérium tulajdona, de a
megoldáson gondolkodni fogunk.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

4.
Göd várossá lett nyilvánítva, rend-
ben, túl vagyunk a nem is tudom há-
nyadik választási ígéreteken is, rend-
ben, de a problémánk minden év-
ben ugyanaz, változás nem történt!
Vagyis az utcánk már kis esõ esetén
is járhatatlan.
Szikkasztó gödröt ásattunk, aminek
a jelentõsége 1 év után megszûnt,
ott vagyunk ahonnan elindultunk!

Mivel az utcánk egy “mélyedésben”
van, ezért még három utcából is
hozzánk folyik le a víz, mivel termé-
szetesen még árok sincs sehol. Pró-

bálkoztunk mindennel reménytele-
nül, süket fülekre találtunk. Ezért
küldtük el levelünket és képünket,
hátha végre észre vesz bennünket
valaki

A Hóvirág utca lakói nevében 
H. Andrea

Válasz:
A Hóvirág utca egy szakasza sajnos
valóban mélyponton van, mely a
csapadékvíz tekintetében kezelhe-
tetlen. A szennyvízcsatorna építést
követõen a Rezeda utca felõl a vízle-
folyás megakadályozására egy
„magaspont” került  kialakításra, az
utca mélypontján két kõvel feltöltött
szikkasztó test épült, az úton a kõ-
szórás alatt pedig geotextilia került
elhelyezésre. A víz kivezetésére a he-
lyi adottság miatt nincs mód. A szik-
kasztó kezelésére azonban az ott la-
kók segítségét kérjük abban, hogy a
megépült szikkasztó testet tisztán
tartják. A csapadék vizek kezelése az
Önkormányzat és a lakosság közös
feladata.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

5.
Az alsógödi CBA bolt elõtt úgy par-
kolnak az autók, hogy egészen rááll-
nak a járdára, olykor még a gyalog-
átkelõ helyre is. Talán néhány oszlop
elhelyezésével meg lehetne akadá-
lyozni a járdán való parkolást és el-
kerülni a balesetveszélyes helyzete-
ket. Megoldható?

V-né H Kata

Válasz:
Az alsógödi CBA üzlet elõtti parkolás
problémáját jeleztem a rendõrség-
nek és a közterület-felügyeletnek.
Reméljük a sûrûbb hatósági jelenlét
normalizálja a helyzetet.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

6. 
Miért nincs nyáron az iskolákban
ügyelet gyerekek számára? Az óvo-
dák csak egy hónapra zárnak be
nyáron, azt is felváltva. Egy alsós
gyereket nem lehet egyedül otthon
hagyni. A napközis táb orok költsé-

Lassan kidõl a gát korlátja

Tenger a Hóvirág utcában

Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írásuk tartalma lényegi válto-
zást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igyekeztük a legilletékesebb városi munkatársat megke-
resni a válaszadással. Némelyik válasz további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetéke-
seknek 



ge horribilis, s ahol több kisebb gye-
rek van, ott az elhelyezés ezáltal is
megoldhatatlan.

V-né H Kata

Válasz:
Talán elkerülte szíves figyelmét,
hogy a Gödi Körkép júniusi számá-
ban- a 17-ik oldalon- ismertettünk
14 gödi nyári tábort. Ezen felül
Markó József polgármester úr pol-
gármesteri keretébõl biztosította,
hogy a nyári szünetben az iskolák
sportpályái nyitva legyenek. Az isko-
lákban a pedagógusok által fel-
ügyelt sportolási, sõt igény szerinti
korrepetálási lehetõséget is igényel-
hettek teljesen ingyenesen a szülõk. 

Dr. Bognár László 
alpolgármester

7.
Épültek és épülnek utak. Ez fontos
és jó, de az utak mellett járdák is
vannak. Járdák, amelyeken szeret-
nénk kényelmesebben, balesetmen-

tesen járni. A jelenlegi módszer,
hogy ki-ki építse a saját járdáját a
háza elõtt, elavult. Ez a mód össze –
vissza járdákat, rendetlenséget ered-
ményezett. Egységes járdákra lenne
szükség. Tesznek ez ügyben valamit?

Id. Z. Lászlóné

Válasz:
Járda építésére az Önkormányzat-
nak jelenleg nincs fedezete. Lakossá-
gi önerõbõl, vagy annak támogatá-
sával épülnek járdák a városban. Az
Önkormányzat az egységes járda
építés érdekében abban az esetben
nyújt anyagi támogatást, ahol azt az
elõírás szerint építik meg.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

8.
A kerékpárutakról eddig kevés szó
esett. Hol lehet bicikliutakon közle-
kedni? Az autóutakon? Ez a nagy
forgalom miatt már szinte életveszé-
lyes. Hallottam a hírekben, hogy a
kormány 2008-ban kerékpárutak
építésében segíti az önkormányza-
tokat. Lépett az önkormányzat ez
ügyben?

Id. Z. Lászlóné

Válasz:
Kerékpár utakat terveztetett az Ön-
kormányzat, melyek engedélyezési
eljárása folyamatban van. Pályázat
elõkészítését megkezdtük, önkor-
mányzati döntés szükséges a be-
nyújtásához.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

9.
A Kolozsvári utca állapota lassan tra-
gikus. Alig hét éve építtette az ön-
kormányzat, 30 méterenként eltört
az aszfalt, valahol már nagy pukli-
kon kell átkelni. Miért nem érvénye-
síti az önkormányzat az útra vonat-
kozó garanciát? Ki lesz egyáltalán ja-
vítva?

M. Lajos

Válasz:
Kolozsvári út javítására garanciális
kötelezettség már nincs a vállalkozó
részérõl, javítása önkormányzati fel-
adat.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

10.
Ugyan felújították az OVIT-nál a vas-
úti átkelõt, de a sínek és az út közöt-
ti szintkülönbség megmaradt. Értet-
lenül állok az esettel szemben, mert
ha valamit elkészítünk, azért a mun-

kakezdet elõtt lehetne gondolkodni
is. Akkor ez most így ki van pipálva?

D. Róbert

Válasz:
Vasúti sín és út közötti szintkülönb-
ség megszüntetéséhez vasúti pálya-
rekonstrukció is szükséges, melyet a
MAVIR Zrt. jelenleg nem tervez. Az
aszfalt burkolat javítását ígéretéhez
híven teljesítette.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

11. 
Köztereink állapota hagy némi kí-
vánnivalót maga után. Milyen rend-
szerességgel kell a gazt, füvet lenyír-
ni a közterületeken? Miért nem el-
lenõrzi az önkormányzat rendszere-

sen közterei állapotát, miközben dr.
Szinay József jegyzõ a Gödi Körkép
júliusi számában (11.oldal) a lakókat
szólítja fel a házaik elõtti terület ren-
dezésére?

Sz. László

Válasz:
Az Önkormányzat rendszeresen el-
lenõrzi a közterületeket, lehetõsége-
ihez képest rendezi is azokat.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

12.
Súlyos problémák vannak a szemét-
szállítással. A zöld hulladékot nem
viszik el. Mi a közterületen is lenyí-
ratjuk a füvet – egy kertészt bíztunk
meg közösen - az önkormányzat
mégsem viszi el a fûvel teli zsákokat.
Ezt felháborítónak tartom. 
A kukámon új matrica van, fizetem a
szemétszállítás költségét. Este haza
jövet látom, hogy nem ürítették ki a
kukámat. Tudják a szemétszállítók
egyáltalán, hogy milyen címkének
kell a kukákon lennie?

K. Zoltán

Válasz:
Lásd a 11. oldalon írt cikkünket!
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Önkormányzati hírek - Olvasói levelek

észrevételezik

Nem egyforma a járdák minõsége

A köztereket is rendben kell tartani

A mélyedés megmaradt az átkelõnél
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Huzella Tivadar 
Általános Iskola

Október 19. Iskolai meg-
emlékezés a nemzeti ün-
nep alkalmából egymást
követõen mindkét iskolá-
ban
Október 26-28. Rendha-
gyó könyvtári órák a váro-
si könyvtárban
November 12. Pályavá-
lasztási szülõi értekezlet.
Elõadók: meghívott kö-
zépiskolák képviselõi

Olajfa Mûvészház
Göd, Pesti út 42/A. 
Tel.: 531-370. Nyitva tar-
tás: Kedd, szerda: 13.00-
18.00; szombat: 9.00-
13.00

Október 1-jétõl a hónap
végéig tekinthetõ meg
Kovács Tibor szolnoki
festõmûvész kiállítása
A képek a helyszínen meg-
vásárolhatók.

Nemes-kéri kúria
Nemeskéri-Kiss M. u.
33.

Október 26. péntek
17.00

A Göd Városi Könyvtár
októberi irodalmi kávéhá-
zának vendége: Jókai An-
na Kossuth díjas írónõ.
Helyszín: (16.15-tõl fo-
lyamatosan szállítjuk
busszal az érdeklõdõket a
Mûvelõdési Ház elõl.)
Az ünnepi könyvhétre
megjelent, „Godot meg-
jött” címû regényének
bemutatója, utána kötet-
len 
beszélgetés az írónõvel.
Az irodalmi esten fellép a
Gaude kórus.
Szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt! további
információ könyvtáraink-
ban (tel.: központi könyv-
tár: 27-532-155 Ady Fiók-
könyvtár: 345-101)

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

október 26. péntek
13.00–17.00 

Bütykölde
Kézmûves foglalkozás
gyerekeknek minden hó-
nap utolsó péntekén.

József Attila Mûvelõdési
Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

November 10. szombat
10.00-17.00

Egészségnap

Ingyenesen igénybe vehe-
tõ szolgáltatások és gye-
rekfoglalkozások:
Hallásvizsgálat, tanács-
adások, kineziológus –
gyermeknevelési tanács-
adás, számmisztika,
masszírozás: gyógy- és
szomatikai masszázsok,

vérnyomásmérés, biop-
tronlámpa-kezelés, kéz-
mûves foglalkozások, arc-
festés.
Az Egészségnapon 14 órá-
tól fellépnek a mûvelõdési
ház csoportjai.
Az Egészségnapon téríté-
ses szolgáltatások is van-
nak.
Belépés díjtalan!

Október 13. 17.00

A Fónay Márta –
Humánia – Drámai Mû-
hely
tagjának fõszereplésével
Molnár Bence bemutatja
Petõfi Sándor: A helység
kalapácsa c. komédiájá-
nak dramatizált formáját.
A belépés díjtalan.

Fõ támogatók: 

Dunakanyar Természetvé-
delmi Egyesület és a
www.galagonyaliget.hu.

Kerámia
Az Olajfa Mûvészház a

nyári szünet, illetve a
„rendkívüli”, augusztus

20-i ünnepi kiállítás után
szeptember 12-én Schéf-
fer Anna Körforgás címû
kerámia-kiállításával nyi-

totta meg az õszi kulturá-
lis szezont.

– Millió használati tár-
gyat alkot az ember, de
olyan, amely lelket hordoz
anyagában nem minden-
hol és nem mindenkor ké-
szült. Megeshet, hogy el-
fogultsággal vádolnak, de
úgy érzem, hogy az itt lát-
ható alkotások java lélek-
hordozó – mondta a tárla-
tot megnyitó Benkõ Vik-
tor festõmûvész.

Mint az a kiállításon is
kiderült, Schéffer Anna al-
kotásainak állandó eleme
a maszk motívuma, de szí-
vesen készít vázákat, tála-
kat és órákhoz számlapo-
kat is. Ahogy fogalmaz, õ
„magáért a tevékenység
szépségéért dolgozik”.

Festészet
A szeptemberi kerámiák

után októberben Kovács
Tibor szekszárdi festõmû-
vész munkáiból nyílt kiállí-
tás az Olajfa Mûvészház-

ban. A megnyitó beszédet
Dr. Gujás Márta költõ, fes-
tõmûvész tartotta, aki
részleteket olvasott fel Ko-
vács Tibor vallomástöre-
dékeibõl. – Szeretnék a va-
lódinál egy jobb világot
megvalósítani munkáim-
ban – hangzott az ars po-
etica.

A mûvészt a geometri-

kus elemek használata, a
humanista gondolatok jel-
lemzik; gyakran ábrázolja
a férfi-nõ, illetve az anya-
gyerek kapcsolatot. – Fa-
rostlemez hátoldalára

olajfestékkel színfoltokat
viszek fel, így készülnek
festményeim – mondta la-
punknak a festõ.

Helmeczi Zoltán  

Kiállítások az Olajfa Mûvészházban

Porgramajánló

Schéffer Éva kiállításának
megnyitója

Schéffer Éva remekei
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A 2007-es Batthyány-év
lezárásaként szeptember
25-én Dr. Gergely András,
az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem professzora
tartott elõadást a Huzella
Tivadar Általános Iskolá-
ban Batthyány Lajosról.

Az alsógödi és a fel-
sõgödi iskola tanulói is
nagy érdeklõdéssel hall-

gatták a professzort, hi-
szen számos kérdésre szá-
míthattak elõadásából az
október 5-én esedékes
Batthyány-emlékverse-
nyen is. A könyvtárban
megrendezett rendkívüli
történelemóra végén a
gyerekek önállóan megfo-
galmazott kérdéseiket is
feltehették.              G. K.

Batthyányi-elõadás
a Huzellában

Dr. Gergely András tartott elõadást Batthyány-ról

A Szakács – kertben a
horgászok 2003-ban kap-
ták meg a lehetõséget egy
horgásztó kialakítására. A
tagság a tó birtokba véte-
le óta folyamatosan nagy
gondot fordít a tavat kö-
rülvevõ õspark ápolására
is.

Szeptember végi hor-
gászversenyük idén a má-
sodik ilyen alkalom volt.
Reggel hatkor gyülekeztek
a versenyzõk. 

- Versenyeink mára  már
hagyományosak és nép-
szerûek - mondta Görbe

Zoltán. - A szeptember vé-
gi versenyre is betelt a lét-
szám.

- Nagyon szeretjük a ta-
vunkat - folytatta Görbe
Zoltán tógazda. - Két éve
a nagy árvíz után meg kel-
lett erõsítenünk a tó me-
derperemét, azóta több
veszély a Duna felõl sze-
rencsére nem fenyeget.

Ugyan a „viadal” négy
órája alatt kevés hal került
a szákokba, mégis min-
denki elégedetten és jó-
kedvvel távozott.

Horgászverseny a Szakács-kertben

Festõi környezetben versenyeztek a gödi horgászok

Reif András edzõ irányításá-
val rengeteg kisgyerek tanult
már meg teniszezni. A mes-
ter hisz abban, hogy a legki-
sebbekkel is eredményesen
lehet foglalkozni. Az edzése-
ken négy éves fiúcskák és kis-
lányok nevetgélnek, és köz-
ben nem is tudják, hogy a
mozgásuk szempontjából
mennyire fontos gyakorlato-
kat végeznek.
- Több csoportban, több kor-
osztállyal foglalkozunk –
mondja a kiváló edzõ. – Nem
az élsport a célunk, hanem a

készségek kialakítása. A gye-
rekek játékosan tanulnak,
Ausztriából különféle kész-
ségfejlesztõ játékokat hoz-
tam magammal. Persze egy-
más ellen is játszunk, mert a
sportág alapjai viszonylag
gyorsan megtanulhatóak, és
már egészen fiatalon öröm-
mel játszható. Ha valaki ki
szeretné próbálni a teniszt,
jöjjön el gödi állomással
szemben lévõ teniszpályára,
minden délután ott vagyunk!
Mindenkit szeretettel várunk.

G.K.

Reif András sokféle gyakorlattal
fejleszti a gyerekek képességeit

Tenisszel 
mozgáskultúrát 
is fejleszthetünk
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Az I. Fétis Hagyományõrzõ
Esten a Röcögõ, a Váczi és
erdélyi néptáncosok mel-
lett lovas- és kézmûves
bemutatóé volt a fõsze-
rep. A VII. Fétis Crossfutás
4 távjának 12 kategóriájá-
ban közel 400-an álltak

rajthoz. A IV. Kispályás
Labdarúgó Kupán a hazai-
ak mellett  20 együttes kö-
zül a nyíregyházi gárda
gyõzött. A „Belépés csalá-
dostul” rendezvénysoro-
zat szeptemberi állomását

is képezõ „Családi Csavar-
gás” ügyességi versenyen
23 család, mintegy 110
tagja teljesítette a 11 állo-
más játékos, ugyanakkor
technikai tudást is igénylõ
feladatsorát.
- A Fétis sportnap történe-

tében elõször rendeztünk
Strandröplabda Kupát,
melyen 8 férfi páros küz-
dött a legjobb négybe ke-
rülésért, kivétel nélkül
döntõ szettben dõltek el a
meccsek, végül Botos Lé-

nárddal mi vittük el a pál-
mát  – értékelt a gyõztes,
egyben szervezõ Wagner
Bálint.
- Egyre népszerûbb a ren-
dezvény, most közel 1500-
an jöttek el a programokra
a két nap során, jók a visz-
szajelzések, bízom a jövõ
évi folytatásban - mondta
Horváth Rita fõszervezõ. -
Megtisztelt, hogy az ötlet-
adó, Ráth Tamás bácsi is
ellátogatott hozzánk. Õ a
szülõatyja az egykor még
iskolai futóversenyként in-

dult, ma több sportágat és
bemutatót programjára
tûzõ eseménynek. A futás,
foci, röplabda, baseball
mellett volt színpadi tánc,
báb, Chen Taiji és lovasbe-
mutatónk is, a kicsiknek
mászófal, légvár állt a ren-
delkezésére. Ezúton is kö-
szönjük a sok-sok támoga-
tó hozzájárulását!  

Az eredmények 
megtekinthetõk a
ttp://www.fetis.hu

/crossfutas/ honlapon.
Vasvári Ferenc

Nívós programok a Fétis sporthétvégén
A sport mellett kulturális eseményekkel is találkozott az alsógödi sportpályán az a közel 1500 érdeklõdõ, akik
nem csak szemlélõi, hanem aktív résztvevõi is voltak a Fétis nevével fémjelzett kétnapos rendezvénynek.

Süle József, a FÉTIS tulajdonosa
hangosbemondóval irányít

Verseny és jókedv együtt 
a FÉTIS-hétvégén

Madarak Fák Napja rendezésére 30.000 Ft
Kihívás Napja 20.000 Ft
Göd Közbiztonság és Fejl. Alapítvány 100.000 Ft
Kajak-kenu szakosztály 150.000 Ft
Piarista Gimnázium 200.000 Ft
Németh L. ált.iskola futballcsapat 20.000 Ft/hó 
(július 01-tõl)
D. Dávid 70.000 Ft 
(szervátültetettek Olimpiai Bajnoksága)
Napközis tábor megszervezése 50.000 Ft
Idõsek Klubja részére támogatás 30.000 Ft
Diák Olimpián való részvétel (kézilabda) 70.000 Ft 
Németh László ifjúsági futballcsapatának
Diák Olimpián való részvételhez 70.000 Ft
Összesen: 930.000,- Ft

Sport Bizottság 2007-es
keretébõl kifizetett összegek:

1.) Dunai Vízisport Alapítvány 100.000,- Ft
2.) Gödi Postagalamb Egyesület 50.000,- Ft
3.) Gödi Horgász Egyesület 50.000,- Ft
4.) Kastély Óvoda 40.000,- Ft
5.) Gödi Lovas SE Western Szakág 50.000,- Ft
6.) Göd Duna-part Öregfiúk Labdarúgó Csapat 100.000,- Ft
7.) Magyarországi Éjféli Sportbajnokság

Egyesület Gödi Klubja 30.000,- Ft
8.) Gödi Sport Egyesület 700.000,- Ft
9.) Gödi Kosárlabda Játékokét Alapítvány 170.000, -Ft
10.)Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály 20.000,- Ft
11.) Napos Oldal Nyugdíjasklub 35.000,-Ft
12.) Németh László Általános Iskola 255.000,- Ft
13.) FÉTIS Kft (tárgyi jutalomra) 100.000,- Ft
14.) Grease Tánccsoport Közhasznú Egyesület 100.000,- Ft
15.) Tollaslabda Közösség 25.000,- Ft
Összesen: 1.825.000,-Ft
Maradvány: 175.000,-Ft

A Sport Bizottság által kiírt 
pályázaton a következõ

szervezetek nyertek támogatást  
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Kajak eredmények az Országos Bajnokságról

Kézilabda versenykiírás

A gyermek-, kölyök- és serdülõ kor-
osztályos kajakosok július végén vet-
tek részt Velencén az Országos Baj-
nokságon, az ifi és a junior verseny-
zõk egy héttel késõbb mérkõztek
meg egymással a szolnoki OB-n. A
gödiek remekül szerepeltek, 15 or-
szágos bajnoki címet, 7 ezüstöt, 4
bronzot és még számos értékes he-
lyezést gyûjtöttek. 
Részletes eredmények:
Aranyérmes, a Magyar Köztársa-
ság Bajnoka:
K-1: Hamar Péter 2x, Slezsák Ist-

ván, Georgopoulou Ale-
xandra, Makrai Martin

MK-1: Farkas Lilla, Havas Balázs,
Freisták Péter

K-2: Pintér Márk,
Hamar Péter–Pintér Márk

MK-2: Farkas Csilla–Slezsák 
Zsuzsanna

K-4: Makrai Martin–Bán 
Kristóf–Gál Szabolcs–Pintér
Márk 

Váltó: Farkas Csilla–Slezsák Zsu-
zsanna–Freisták Péter–Csa-
ba Dénes, Dalnoki Ben-
ce–Michalik Dávid–Czuczor
Gergely–Oláh Gergely

Csapat: Freisták Péter–Csaba Dé-
nes–Bogdányi Lõrinc 

2. hely:
K-1: Slezsák István, Gál Sza-

bolcs, Georgopoulou Ale-
xandra 2x

K-2: Bán Kristóf–Makrai Martin
Váltó: Freisták Ádám–Havas Ba-

lázs–Fajka József
Csapat: Oláh Gergely–Michalik Dá-

vid–Tárkányi Zoltán

3. hely:
K-1: Bán Kristóf
K-2: Oláh Levente, Makrai Mar-

tin–Apró Richárd
Csapat: Czuczor Gergely–Dalnoki

Bence–Berta Bence

- Jól sikerült a felkészü-
lés, egy hétig a vb helyszí-
nén edzettünk, ismerked-
ve a vízi tereppel – emléke-
zett vissza boldogan az if-
jú világbajnok, Pélyi Dávid.

- Én voltam a „stroke”,
elöl ültem, a tempóért és
az iránytartásért voltam
felelõs. 

A nagy árvíz miatt a pá-
lya rajza teljesen felborult,
kimaradt a futás, a víz el-
öntötte a Rába-szakaszt és
a Radó-sziget körüli részt.
Egy 4-5 km-es körpálya
lett kijelölve a Mosoni-Du-
nán. Jól jött a hazai pálya
ismerete, párosunk gyõri

tagja, Péter Kristóf otthon
érezhette magát.

- Nehéz verseny volt, a
harmadik körben egy sze-
rencsétlen forduló követ-
keztében kifordultunk és
lemaradtunk - folytatta a
bajnok. - Ennek ellenére si-
került fölzárkóznunk, az
utolsó fordulót már elsõ-
ként vettük. Végül 6 má-
sodperccel gyõztünk klub-
társam, Gál Szabiék elõtt,
a bronzot a spanyol egy-
ség vitte haza. A hazai pá-
lya hangulata, a közönség,
nagyon sokat segített.

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu: Pélyi Dávid világbajnok,
Gál Szabolcs ezüstérmes !
A gödi kajakosok ismét kitettek magukért a világ-elit porondján, ezúttal a maraton világbajnokságon remekel-
tek. A hazai rendezésû viadalon az árvíz ugyan megnehezítette a szervezõk munkáját, fiataljaink így is reme-
kül helytálltak Gyõrben. Az ifik közt Pélyi Dávid arany-, Gál Szabolcs ezüstérmes, míg a két K1-ben induló:
Kulifai Tamás ötödik, Hamar Péter pedig kilencedik lett

Hamar Péter, Pélyi Dávid 
és Kulifai Tamás együtt ünnepelnek
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- Augusztus elején kezdtük
el az alapozást, amit sérü-
lésmentesen végigcsináltak
a fiúk - mondta Kollár Zalán
edzõ. - Jöttek új fiatalok, il-
letve megerõsítettük az NB
II-es felnõtt férfi csapatun-
kat. Szeptemberben beindí-
tottuk az elõkészítõ csopor-
tokat Vácott és Dunakeszin.
Jól állunk az alapozás befe-

jeztével, szeptember végén
– október elején kezdõdhet
a bajnokság. Minimum el-
várásunk a tavalyi eredmé-
nyek megismétlése, de
most még jobb eredménye-
ket tûztünk ki magunk elé:
az ifik megnyerték a Buda-
pest Bajnokság „B” cso-
portjának küzdelmeit, a ka-
detek a középmezõnyben

végeztek, a serdülõk bronz-
éremmel zártak tavaly –
mondta bizakodóan Kollár
Zalán.
A Gödi SE Kosárlabda Szak-
osztálya minden érdeklõ-
dõt, kosarazni vágyót szíve-
sen lát; érdeklõdni a 06-30-
631-93-50-es telefonszá-
mon Kollár Zalánnál lehet.

V. F.

Kosárlabda:
Cél: a tavalyi sikerek ismétlése
A vízilabdásokhoz hasonlóan a gödi kosarasoknál is most indul a versenyévad,
a vezetõk komoly célokat tûztek a csapat elé. A bajnoki rajtról Kollár Zalán
utánpótlás szakág-vezetõvel beszélgettem.

Beindult a vízilabda szezon:
a gödi utánpótlás az OKI
Kupával zárta a felkészülést,
szeptember végén pedig
már túlvannak a bajnokság
második fordulóján is. Ok-
tóberben dobogós helyért
játszanak.

A BHSE uszodában rendezték
a második alkalommal kiírt
OKI Kupa vízilabda tornát,
melyen a Gödi SE pólósai két
csapattal vettek részt.  A kor-
osztályonként 4-4 együttest
felvonultató viadalon a ’95-ös
születésûek a KÓPÉ - Leányfa-
lu mögött másodikok lettek,
míg a serdülõk tatabányai

gyõzelmet könyvelhettek el, a
gödiek végül a negyedik he-
lyen zártak.

- A torna számunkra a nyári
felkészülés tesztelése volt. A fi-
ataloktól szép siker a második
hely, a serdülõk miatt viszont
csalódott vagyok. Idõközben
elkezdõdött a ’95-ösök baj-
noksága, két forduló után,
köztük egy döntetlennel és
egy gyõzelemmel, a negyedik
helyen állunk. Október 6-án, a
Kõér utcában a harmadik he-
lyért fogunk játszani – nyilat-
kozta Horváth Ákos edzõ.

Vasvári Ferenc

Vízilabda: Ezüstérem az OKI Kupáról

Kollár Zalán eligazítást tart

Jövõre arany lesz!

Tavaly még 
nem kellett 
a sárga mellény

A program több részbõl
áll, a túra alkalmával Du-
nakeszirõl révvel átkelve
érkezik a csapat a sziget-
re, ahol 30-40 km-es útvo-
nalat járnak majd be a vál-
lalkozó kedvû bringások.
Bográcsban fõtt ebéd vár-
ja a résztvevõket, az
ügyességi versenyek alkal-
mával ki-ki felmérheti
bringás tudását, a szeren-
csésekre tombola nyere-
mények várnak. Persze

mindenek elõtt a bizton-
ság számít. Részvételi
költség: 400 Ft, mely ma-
gában foglalja a révköltsé-
get és az ebédet. Wagner
László és csapata szeretet-
tel vár minden kerékpáro-
zást kedvelõ családot,
gyermeket  és felnõttet
egyaránt; gyülekezõ Du-
nakeszin, a horányi révnél,
reggel tíz órakor.

V. F.

Belépés családostul: 
októberben a kerékpáré lesz a fõszerep 
Õszi kerékpártúrával folytatódik a „Belépés családostul” programsorozat, melyre október 13-án, szomba-
ton kerül sor a Szentendrei-szigeten. 
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Önkormányzati hírek - Fontos tudnivalók

2007. október 8-14.
Alsógödi Gyógyszertár

(Jávorka S. u. 4/b.) Telefon:
532-185
2007. október 15-21.
Felsõgödi Gyógyszertár (Ady
E. u. 6.) Telefon: 531-355
2007. október 22-28.
Inczeffy Patika (Pesti u.
86.) Telefon: 336-150
2007. október 29-
november 4. 
Alsógödi Gógyszertár
2007. november 5-11.
Felsõgödi Gyógyszertár
2007. november 12-18.
Inczeffy Patika

Gyógyszertári ügyelet
A gyógyszertárak háromhetente vasárnap váltják
egymást és egy hétig ügyelnek.

Orvosi rendelési idõk

A Vöröskereszt gödi szervezete a szép indiánnyarat
kihasználva a kertbarátoknál tartotta hagyományos
õszi névnapi köszöntõjét.

Lenkei György köszönti az aktivistákat
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A Széchenyi Csárda új ügy-
vezetõje, Till Éva május óta
vezeti az éttermet. Az el-
múlt négy hónapban szá-

mos esemény történt a
Csárdában, de ami ennél
sokkal fontosabb, kiváló
chef érkezett a konyhára.
- Nagyon sok dolgot kellett
rendeznünk a szomszédsá-
gunkban – mesélte Till Éva.
– Úgy tûnik, mindenkivel si-
került partneri kapcsolatot
kiépíteni. A Göd Kupára
több száz palacsintát sü-
töttünk, a Fétis Cross ver-
senyre egy egész láda jég-
krémet szállítottunk. A mi
strandunk gyönyörû, és
most már, remélem, a
konyhánkról is elmondhat-
juk, ízletes ételeket kíná-
lunk vendégeinknek.
Aki kipróbálta a Széchenyi

Csárda új konyháját, az
mindig visszatér. Nyáron a
látványkonyha népszerûsé-
ge minden várakozást fe-

lülmúlt, a flecken mellett a
sült mozzarellát fogyasz-
tották a leginkább az
ínyencek.
- Idõ kell, hogy elhiggyék a
vendégek: itt valami egé-
szen új kezdõdött el – foly-
tatta a Széchenyi Csárda
ügyvezetõje. – Most már
látjuk az irányt. Ilyen pano-
rámával Gödön csak mi
rendelkezünk. Vendégeink
is gyönyörködhetnek a táj
szépségében, és jóllakot-

tan távoznak éttermünk-
bõl.
- A rendezvényszervezésre

is nagy hangsúlyt fektet-

tünk és fektetünk - fûzte
hozzá Till Éva. - A közel-
múltban Csárdánk vendé-
ge volt Takáts Tamás,
Tátray-Szûcs Antal duó,
Badár Sándor és balkáni
hétvégét is tartottunk. Ké-

szülünk a Márton-napi li-
banapra november 11-én,
valamint jönnek a borna-
pok is!
A Széchenyi Csárda télen is
várja vendégeit, akiket
rend és tisztaság fogad. A
Csárda házigazdái minden-
kit invitálnak, hogy egyszer
próbálják ki a Széchenyi
Csárda vendégszeretetét,
mert utána egészen bizto-
san visszatérnek oda.

(X)

Megújult a Széchenyi Csárda 
az alsógödi strandon

Széchenyi Csárda
Nyitva tartás: szerda-vasárnap 12.00 – 24.00

Asztalfoglalás: 27/ 337 - 250

Till Éva a pult mögött

Szabó Sándor chef
munka közben

Festõi környezet 
a Csárda teraszán

Népszerû 
a grillezett étel
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Tüzifa akció!
Cser, tölgy, 
bükk, akác, 

konyhakészen 
vagy gurigában 

szállítással! 

Ugyanitt szén 
és fabrikett is

kapható!
06-20-496-1264
06-27-345-098

KIADÓ
52 m2-es 
helyiség

ÜZLETNEK
IRODÁNAK

RENDELÕNEK
a Penny 

Marketnél
Telefon: 

06-30-619-2036

T-Kábel
Digitál II csomag

2796 Ft,
telefonnal együtt.
Internet 1990 Ft
belépési díjjal.
Lõrincz Judit

06-20-242-3474

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintech-
nikával is! Darabolva. El-
szállítás megoldható. T.:
06-30-463-4070, 06-27-
337-353

• Gyakorlott bébiszit-
ter vagyok, emellett ház-
imunkát elvállalok. Tel.:
06-30-219-4305

• Parkettás vállal ha-
gyományos-, szalag-, la-
minált padlólerakást,
csiszolást, lakkozást, ja-

vítást. Tel.: 06-70-505-
1177

• Cipõjavítás, cipzár-
csere, szõnyeg- és ruha-
tisztítás, búvárszivattyú-
tekercselés. Göd, Kin-
csem •Park, nyitva: 7-17-
ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• Szakképzett csec-
semõ- és gyermekgon-
dozó nõ egész napos
gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 06-70-708-
3623

Apróhirdetések
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FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák

kivágása 
hozzáértéssel,

szakmai 
tapasztalattal,

alpintechnikával
is! Elszállítás
megoldható.

Tel.: 
06-30-463-4070,
06-27-337-353
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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!

HAJKALAND 
FODRÁSZAT

NYITVA TARTÁSA
Páros hét: H-Sz-P.: 8-20
Páratlan hét: K-Cs.: 8-20

Szombat: 8-12
Új szolgáltatás:

Manikûr-mûköröm
Ugyanitt fodrász

váltótársat keresek.
Érdeklõdni: 

06-70-502-3887
Dunakeszi, Mányoki

Ádám tér 4.

Vásárolunk

régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, 

hanglemezeket
valamint mindenféle papír-

régiséget
- festmény, grafika, képeslap,

plakát, térkép, metszet, rézkarc -
Érdekelnek még 

apróbb dísztárgyak
kerámiák, reklámkiadványok -

régi konyhai eszközök, képkeretek 

Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés!
Telefon: 20-9378-592, 

06-27-336-138

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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Fakivágás!
Veszélyes fák kivágása

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

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

www.god.hu
godikorkep@gmail.com
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Fejtörõ

Szeptemberi keresztrejtvény
megfejtésünk: "Kiváló konyha,
kényelmes panzió várja Önt az
Ilka Csárdában". Nyerteseink:
Vajda Beáta és Kovács Imréné.
A nyereményeket szerkesztõ-
ségünk eljuttatja a nyertesek-
hez. Gratulálunk!
Keresztrejtvény feladványunk

megoldását kérjük október
30-ig nyílt levelezõ lapon jut-
tassa el szerkesztõségünk cí-
mére: 2132 Göd, Pf.: 72
Nyeremények:
Egy-egy 5.000.- forintos fo-
gyasztási bónusz az alsógödi
strandon a Széchenyi Csárdá-
ban!

A Széchenyi Csárda a Dunáról

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