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Tudják, mi az az iwiw? Én körülbelül
fél éve hallottam elõször róla. Kérem
szépen, ez egy barátokat, ismerõsöket
felkutató program, angolul „interna-
tional who is who”, azaz nemzetközi ki
kicsoda. Akik nem ismerik a számítógé-
pet, azoknak mindegy, de akik igen,
azok tudják, mirõl beszélek. Ezen a
programon az elmúlt három hónap
alatt 1156 gödi lakos jelezte vissza,
hogy ismeri a Gödi Körképet. Sokan le-
gyintenek erre, nekünk mégis sokat je-
lent. A gödiek érdemesnek tartották sa-
ját újságjukat arra, hogy ismerõsnek je-
löljék, függetlenül attól, hogy valaki a
narancssárga vagy a vörös színt kedveli.
Megtisztelõ, köszönjük.

Igyekszünk meghálálni a bizalmat és

a városi igényeknek eleget tenni. Mint
ígértem, nem engedünk a politikai nyo-
másnak, a lap informatív kíván marad-
ni, a lakosság információéhségét szeret-
né kielégíteni.

A politika is társas kapcsolatokról
szól, akár csak az iwiw. Ha Gödön nem
is, de az országban egy kicsit sok belõ-
le, mintha túldimenzionált lenne. Persze
ha „az értünk tevõk” így vagy úgy bele-
taposnak hétköznapjainkba, akkor nem
mehetünk el emellett szó nélkül.

Valamelyik nap azt mondja nekem
egy barátom, nagyon szeretné, ha már
egyszer azt mondanám neki, most min-
den szuper, remekül érzem magam.
Olyan mellbeverõs mondat volt, ismerik
az érzést, ugye? Igazat adtam neki.
Mert a sok baj között egészen biztosan
van egy-két jó dolog is, aminek nagyon
örülhetünk. Például egy új ismerõsnek
az iwiwen. Tényleg azt gondolják, ter-
mészetes, hogy minden nap minden
rendben van? Nézzék meg, két órát
sztrájkoltak a mozdonyvezetõk, és meg-
bénult az egész Dunakanyar! Az érem-
nek azonban van egy másik oldala is. Az
öröm nem jön automatikusan, azért is
meg kell dolgoznunk. Egy „katt” az
agyban, egy hozzáállásbeli változás.

De hogy is jutottam ide az iwiwtõl?
Hát persze, az 1156 gödi ismerõs na-
gyon nagy öröm.

fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!

17 Batthyány-év-záró

25 Kézilabda

15 Papírgyûjtés
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Városvezetés

- 2006 októberében
tudta, mi vár Önre?

- Igen, tudtam, hogy
lesz bõven munkánk, hi-
szen elõtte is már 12 évig
bizottsági elnökként dol-
goztam az önkormányzat-
ban.

- Akkor álmatlan éjsza-
kái sem voltak.

- A pénzügyi helyzet ka-
tasztrofális voltáról ugyan
tudtuk, de számos ügy a
meglepetés erejével hatott
rám. Sok olyan dologra,
melyekrõl az
elõzõ testületnek
sem volt tudo-
mása, csak ak-
kor derült fény,
amikor polgár-
mesterként min-
denbe bepillantást
nyerhettem.

- Nagyon titokzatos.
- Nincs szó titkokról. Né-

hányat említenék a jelen-
tõsebb ügyek közül. Az út-
építést csak részben szer-
vezték meg a lakosság kö-
rében. Nem készültek ter-
vek, ennek következtében
a kivitelezés sem kérhetõ
számon mûszaki tartalmát
illetõen. Hosszas egyezke-
dés után sikerült megfelelõ
kárpótlást kapnunk. 

Váratlan követeléssel lé-
pett fel az InterSPA cég, az

új strand tervezé-
sért kért 160

m i l l i ó t ,
mindezt a
k o r á b b i
alpolgár-

mes-
t e r

á l t a l
felha-

talma-
z á s

nélkül aláírt megállapodás
alapján.

Sándor István azt állítot-
ta, amikor a thermálkút
vízkivételi engedélyeit kér-
tük számon, hogy „tele
van a páncél engedélyek-
kel” , azonban csak most
sikerült benyújtanunk a
szükséges anyagot a vízjo-
gi engedélyekhez. 

Az esztétikailag és
e l he l y e zé s i l eg
sem túl szeren-
csés sportcsar-
nok kivitelezõjé-
vel is perben ál-
lunk.

Pál Katalin
fõépítésztõl is
meg kellett
v á l n u n k ,
mert önkor-
m á n y z a t i
tevékeny-
sége alatt
he l yben
is folyta-
tott ter-
vezést. A
kamará-
nál pa-
naszt tet-
tünk elle-
ne.

Olyan apróságokat emlí-
teni sem érdemes, mint a
ki sem alakított telkek el-
adása, jelesül a Jegenye ut-
cában.

Továbbá számos olyan
szerzõdés született, ame-
lyek mögött nem voltak
testületi döntések és az
önkormányzat számára
hátrányos feltételeket tar-
talmaztak..

- Ha már személyzeti
politikánál tartunk , több
intézmény élén is sze-
mélycsere történt.

- A TESZ-nél óhatatlan
volt a változás, hiszen he-
lyettem kellett új igazgató.
A személycseréket szakmai
alapon kezdeményeztük. A
könyvtár, a felsõgödi óvo-
da, a közterület felügyelet
és a mûvelõdési ház élére
így kerültek új vezetõk. A
Gödi Körkép élén éppen
Ön az új fõszerkesztõ. A
Pedagógiai Szakszolgálat
vezetõjét viszont újabb öt
évre megerõsítettük pozí-
ciójában.

- Többen kifogásolják,
hogy nincs igazán város-
stratégia.

Markó József: „Az elért színvon
és megfontolt beruházásokra t
Eltelt egy év az önkormányzati ciklusból. Ahogy elõzõ számunkban jeleztük, most a városvezetõk értéke-
lik az év teljesítményét. Markó József polgármester úgy látja, hogy számos olyan ügyet kellett rendezniük,
amelyek az elõzõ városvezetés mulasztásának és hanyag ügykezelésének volt a következménye. Ebbõl ki-
folyólag jelenleg is többen perelik az önkormányzatot. A Szakhatóságok bizalmát is elvesztették, ezeket
most kell visszaszereznünk.

A pénzügyi stabilítás
megteremtését tartja
legfontosabbnak 
a polgármester

George Pons, Marignane-i alpolgármester
ajándékot kapott a gödi polgármestertõl
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Városvezetés

al megtartása mellett ésszerû 
örekszünk a város érdekében.”

- Én másképp gondo-
lom. Az elsõ helyen állt a
pénzügyi stabilitás megte-
remtése. Az átvételkor 1.3
milliárd forint hitel és to-
vábbi 1 milliárd forint kifi-
zetetlen számla és egyéb
kötelezettség volt az örök-
ség az elõzõ, szocialista vá-
rosvezetéstõl. Tehát az elsõ
és legfontosabb lépésnek a
csõdhelyzet elkerülését
tartottuk. Ennek volt esz-

köze a kötvény kibocsátás,
melynek révén úrrá lettünk
a legfontosabb problémá-
kon.

Mivel az önkormány-
zatnak nincs befektethetõ
tõkéje, ezért olyan beruhá-
zókat keresünk, akik hosz-
szú távra terveznek, itt fek-
tetik be forrásaikat, majd
adóforintjaikat is ide fize-
tik. Így a thermálvízre épü-
lõ strandfejlesztés, az ás-
ványvíz palackozó üzem
létrehozása, a 2/a-n túli
iparterület kialakítása fo-
lyamatban vannak.

Nagyon fontos feladat
az elért közszolgáltatási
színvonal megtartása is. Az

állam  folyamatosan csök-
kenti a normatív támoga-
tásokat, állami feladatokat
hárít át az önkormányzat-
okra, vagy ha nem, akkor
fizetõssé teszi a feladatot,
esetleg egyszerûen meg-
szünteti. Mindenképpen
arra törekszünk, hogy in-
tézményeink szakmai és ál-
lagbeli minõségét meg-
õrizzük, mûködésüket fi-
nanszírozni tudjuk.

Kiemelt feladat a pályá-
zati lehetõségek kiaknázá-
sa, a szükséges önrészek
biztosítása.

- Mi hozná meg a vár-
va várt stabilitást?

- A lottó ötös, de ko-
molyra fordítva a szót, ele-
mi érdekünk, hogy a helyi
vállalkozások, köztük a
Samsung Gödön maradja-
nak és új vállalkozások is
belépjenek adófizetõként.
Az elmúlt években a
Samsung iparûzési és tár-
sasági adómentességet él-
vezett, emiatt a várostól az
állam még az egyébként
járó támogatás egy részét

is visszavette.. Ez eddig kö-
zel 2 milliárd forint bevé-
telkiesést okozott. Itt az
ideje, hogy valami ebbõl az
összegbõl visszakerüljön a

város kasszájába. Jövõre
már iparûzési adót fog fi-
zetni. Nos, ha néhány évig
sikeres lesz a gyár, akkor ez
segít egyenesbe hozni a

város pénzügyi helyzetét.
A kölcsönös elõnyök kiak-
názásán munkálkodunk,
keressük  a gyár vezetõivel
a kapcsolódási pontokat.

Fontos, hogy a jelenlegi
kiadásainkat átrostálva,
csak az indokolt tételek
maradhassanak a költség-
vetésben.

- Milyen eredmények-
kel lenne elégedett a kö-
vetkezõ évértékeléskor?

- A város pénzügyi stabi-
litásáról szeretnék beszá-
molni. Az Oázisban mû-
ködne az új egészségház,
gödi vállalkozók bevonásá-
val megépítenénk a ther-
málstrand szolgáltató egy-
ségét, gyalogos-átjáró ke-
rülne a felsõgödi vasúti át-
járó mellé, elkészülne a
Plus áruházhoz vezetõ híd
és az alsógödi Duna-sé-
tány, stb. Ez egy hosszú
sor, melyet a jóváhagyás
elõtt álló városfejlesztési
koncepció tartalmaz majd.
Továbbá remélem, hogy el-
nyert pályázati pénzekrõl
és azok felhasználásáról is
beszámolhatunk majd.

Salamon Tamás

„A pénzügyi
helyzet katasz-
trofális voltáról
ugyan tudtuk, 
de számos ügy 
a  meglepetés
erejével hatott
rám.
Sok olyan do-
logra, melyekrõl
az elõzõ testü-
letnek sem volt
tudomása,csak
akkor derült
fény, amikor
polgármester-
ként mindenbe
bepillantást
nyerhettem.”

Polgármesteri pohárköszöntõ 
az új svájci testvérvárosi delegáció tiszteletére

Markó József gratulál Kállay Borinak a nyári gála után
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Önkormányzati hírek

• A nemzeti ünnepeink méltó
megünneplése terén - a nehéz
anyagi helyzet ellenére - elõre-
léptünk. A gödi civil szervezetek

anyagi és szervezõi munkájának
köszönhetõen méltóan tudtuk
nemzeti ünnepeinket megtarta-
ni. Büszke vagyok az idei augusz-
tusi ünnepségsorozatra: jól sike-
rült az opera-operettgála, vala-
mint a Misztrál együttes fellépé-
se. A Magyar Kultúra Napját is
beemeltük legjelentõsebb városi
ünnepségeink közé, amikor leg-
kiemelkedõbb pedagógusainkat
„az év pedagógusa” díjjal jutal-
mazzuk.

• Iván Kovács László 1956-os már-
tírunk emlékére szobrot állítot-
tunk, és a parkot, ahol a szobor
áll, kandeláberekkel, padokkal,
parkrendezéssel tettük szebbé a
Képzõmûvészeti Alap elõírásai-
nak megfelelõen.

• Az egyre növekvõ gyermeklét-
szám miatt az új Oázis lakóparki
bölcsõde mûködtetése mellett a
lakosság kérésére üzemeltetjük a
régi bölcsõdénket is a felsõgödi
vasúti megállónál.

• Városi Könyvtárunk internet hoz-
záférést biztosít a lakosság ré-
szére, s az intézmény szolgálta-

tásai már a könyvtár honlapját
keresztül is elérhetõek.

• Szociális támogatásainkat sike-
rült kiterjeszteni a gödi közép- és
felsõoktatásban résztvevõ hall-
gatóink számára. Az elmúlt és az
idei évben is pénzügyi segítséget
nyújtunk a szociálisan rászoruló
középiskolai és a fõiskolai fiatal-
jainknak a Huzella- és a Bursa
Hungarica pályázatok kiírásával.

• 2007-ben is lehetõvé tettük
áramdíj-támogatás igénylését a
Héra alapítványon keresztül.

• A nagycsaládosok is kaptak Göd
kártyát, így ötven százalékos
kedvezménnyel vehetik igénybe
a gyógyfürdõnket.

• A város bízik a  civil szervezetei-
ben. Az õket összefogó Civil Ta-
nács részt vesz a bizottságok és
a testület döntés-elõkészítõ
munkájában. Anyagi szubvenci-
ójukat jelentõsen növeltük.

• Az Olajfa Mûvészházat, annak
képzõmûvészeit, gazdag kiállítá-
si és kulturális rendezvényeit -
amelyeket eddig teljesen önerõ-
bõl szerveztek sze-
rény anyagi dotáci-
óban tudjuk ré-
szesíteni. Szer-
zõdésünk értel-
mében évente
öt kiállításhoz
nyújtunk 
segítsé-
get, melybõl négy
már meg is való-
sult.

• Támogatjuk
a felsõgödi
t e m p l o m
díszkivilágí-
tását. A ter-
vek elkészül-
tek, az önkor-
m á n y z a t
mind az en-
gedélyek be-
szerzésében,
mind pedig
a kivitelezés-
ben segítséget
nyújt.

• A Sportbizottság erõn felül -
2,75 millió Ft-tal - támogatta
többek között a Madarak-Fák
Napját, a Kihívás Napját, a Piaris-
ta Juniálist és a sportrendezvé-
nyeket.

• A sikeres Európa-bajnokság le-
bonyolítása után az önkormány-
zat támogatja a Szkander Világ-
bajnokság megrendezését is vá-
rosunkban.

• Elértük, hogy Gödöt ismét biz-
tonságos településnek minõsí-
tette Pest megye Önkormányza-
ta.

Dr. Bognár László 
alpolgármester

Dr. Bognár László büszke az idei
augusztusi ünnepségsorozatra
Önkormányzatunkban – a humán ügyek alpolgármestereként - feladatom az oktatás, a mûvelõdés, a sport,
a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, valamint a civil szervezetek ügyeinek az intézése, illetve  a polgármes-
ter akadályoztatása esetén az õ helyettesítése. Az alábbi összefoglaló ennek az évnek a leglényegesebb
eredményeit tartalmazza.

Bognár László
fõleg a kulturális

és az oktatási
kérdésekben
szólt hozzá a

testületi
üléseken

Az augusztus 20-i nemzeti
ünnepre az unokáját is

magával hozta 



Nos, a jelenlegi helyzet más. 
Az Önkormányzat öröksége 1,3

milliárd hitelállomány és közel egy
milliárd forint a fizetési kötelezettsé-
günk. Iparûzési adóbevételünk lé-
nyegesen kevesebb, mint a környezõ
városoké.

Meggyõzõdésem, hogy az igazi
gazdaszemlélettel bíró testületek

tudnak úrrá lenni a folyamatos pénz-
elvonások okozta nehézségeken. 

Az elkövetkezõ évek kiemelt fela-
datának tekintem a következõket:

Féléven belül a testületnek el kell
fogadni a település szerkezeti tervét,
mely alapja lehet a város bevételeit
növelõ fejlesztéseknek. Ezen belül ki
kell alakítani többek között az M2-es
út túloldalán egy komplex logisztikai
központ megvalósításának lehetõsé-
gét. Az Önkormányzat saját erejé-
nek bevonásával, a pályázati lehe-
tõségeket kihasználva, fejleszteni
kell a termálfürdõt. A lakosság
egészségi színvonalának javí-
tása érdekében a strand
mellett egészségház építé-
sét tervezzük, a szolgál-
tatás színvonalának
fejlesztésére helyi vál-
lalkozókat kívánunk
elõtérbe részesíteni.
Az úgynevezett te-
metõtábla és kör-
nyékének fejleszté-
sét úgy célszerû meg-
valósítani, hogy a késõbbi lakos-
ságszám növekedése ne jelent-
sen problémát az Önkormány-
zatnak.

A jövõben minden egyes le-
hetõséget meg kívánunk ragad-
ni, ami bevételt jelent a város
számára. Ilyen például az elõvé-
teli jog bejegyzése és érvényesíté-
se, az árverezéseken való részvétel,
az állami ingatlanok önkormányzati
tulajdonba vétele. Az eddigi rossz
gyakorlat helyett a vagyon gyarapí-
tását tûztük ki célul.

A város intézményeinek megfelelõ
színvonalú mûködtetéséhez fejlesz-
téseket kell végrehajtani a lakosság
bevonásával, egyetértésével, mind az
oktatás, az egészségügy, a sport és a
kultúra területén. Ezeket a fejleszté-
seket azonban nem hitelbõl célszerû
megvalósítani. A gödiek jogos elvá-
rásainak – bölcsõde, iskola, óvoda
üzemeltetése, építése, közvilágítás,
szociális ellátás, stb.- csak akkor tu-
dunk eleget tenni, ha a bevételeinket
növeljük. Ezt a gazdálkodásunk meg-
változtatásával szeretnénk elérni. Az

önkormányzati
ingatlanok mû-
ködtetésének
felülvizsgálat-
ára sort kell
keríteni.   

Elkészült a
városfejlesz-
tési koncep-

ció, mely
a

pályázatok kínálta lehetõségekkel
együtt a város jövõbeli arculatának
kialakítását tûzte ki célul. 

Pályázunk többek között út és ke-
rékpárút, tanuszoda építésére, új kö-
zösségi ház kialakítására. Régi adós-
ságunknak szeretnénk eleget tenni a
Duna-part rendezésével, Duna-parti
sétány kialakításával.

A felsorolt fejlesztések elindítása,
megvalósítása, folyamatos tárgyalá-
sok, megbeszélések eredményeként
alakul ki, melynek várható hatása re-
ményeink szerint 2008-ban már ér-
zékelhetõ lesz. Ehhez a város vezeté-
sében megvan a kellõ   elszántság és
tapasztalat.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Önkormányzati hírek

Szegedi Sándor: „Gazdaszemlélettel
bíró testületre van szükség”
A gazdasági területekért és a fejlesztésekért felelõs alpolgármestertõl a város lakossága és a terület is azt
várja, hogy egy varázsütéssel szebbé, jobbá teszi a település általános állapotát. – Bárcsak így lenne! - A
szomszéd települések fejlõdését, gyarapodását látva azonban a gödiek joggal várják el a mindenkori veze-
téstõl, hogy legyen annyi ipari bevételünk, mint pl. Dunakeszinek és épüljön szép fõterünk, mint Vácnak
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Szegedi Sándor a fejlesztések
elõkészítését végzi

Szegedi Sándor otthonában
látta vendégül 

a svájci delegációt

Sok akadályt kellett eddig is
legyõzni a fejlõdésért
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A napirendi pontok gyors
elfogadása után a települé-
sen található folyékony hul-
ladék elszállításáról tárgyal-
tak a képviselõk. Mivel a vá-
ros több, mint  90%-ban
csatornázott, ezért az állami
támogatás megszûnt. Akik-
nek eddig sem kellett talaj-
terhelési díjat fizetniük, azo-
kat az önkormányzat to-
vábbra is támogatja. Körül-
belül ötven családról van
szó. Sokak viszont rácsatla-
kozhattak volna a csatorná-
ra, de nem tették meg. Ne-
kik ezentúl a teljes költséget
kell megtéríteniük.

A kerékpárútra benyúj-
tott pályázattal kapcsolat-
ban kisebbfajta csörte ala-
kult ki a kerékpárút nyom-
vonalával és az esetlegesen
alacsony nívójú pályázati
munka miatt. Horváth Vik-
tor Gergõ (VVE) kifogásol-
ta, hogy a megírt pályázati
anyag nem felel meg a ki-
írásnak, bár nem részletez-
te,  hogy az mennyiben hi-
bás. Ezzel szemben Sándor
István (MSZP) hozzászólá-
sában támogatta a városve-
zetés kezdeményezését.
Heves vita alakult ki e kér-
dés körül, amely személyes-
kedésektõl sem volt
mentes:.

Horváth Viktor Gergõ:
„Sándor István nyilván nem
jár biciklivel, ezért neki a je-
lenlegi elõkészítettség biz-
tosan megfelel.”

Rábai Zita:
„Jó, hogy Sándor István

ennyire kiáll a pályázatok
mellett, egyetlen dolgot hi-
ányolok, hogy az elõkészítõ
munkákat nem tette meg
az elmúlt négy évben, ak-
kor, amikor a mostani pá-
lyázati kiírások elkészültek,
amikor ezeknek társadalmi
vitája lezajlott, és akkor ami-
kor eldöntötték, melyek

lesznek ezeknek a pályázati
kiírásoknak a preferenciái.
Így Göd érdekei teljes mér-
tékben sérültek…”

Markó József:
„Nagyon köszönjük, de

azt hadd mondjam el sze-
mélyes véleményként, hogy
most a kerékpárútról beszé-
lünk, és nem Sándor Istvánt
kritizáljuk, vagy az õ koráb-
bi tevékenységüket minõsít-
jük…”

Sándor István:
„Semmit sem változott

két képviselõtársam (Hor-
váth Viktor Gergõ és Rábai
Zita), ugyanúgy mindenbe
belekötnek, nehogy valami
épüljön a városban, semmit
sem változtak az elmúlt
négy év alatt.”

A szóváltás után az ülés
folytatódott. Úgy tûnik,
megoldódik végre az Ön-
kormányzati Hivatal aka-
dálymentesítése is. Mint
Szegedi Sándor alpolgár-
mester elmondta, régi
adósságát törleszti most a
város. 10 %-os önrésszel írja
ki az állam a pályázatot, s
ha ezt megnyerjük, akkor
átalakíthatják a Hivatal ud-
varán lévõ volt rendõrségi
épületet. Itt készül egy ügy-
félszolgálati iroda  a hozzá
tartozó mellékhelyiségek-
kel.

Rábai Zita hozzáfûzte:
„Ez az a pályázat, amit ma-
ximálisan tudunk támogat-
ni, nem kívánunk kerékkötõi
lenni.” (sic!)

Szóba került a 2/A bõvíté-
se, mely némi önkormány-
zati területet is érint, össze-
sen 530 ezer forintot kap ér-
te a város.

Mivel a József Attila Mû-
velõdési Ház vezetésére kiírt
pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánította az elõzõ
ülésén a képviselõ testület,
most újra kiírták a mûvelõ-
dési ház igazgatói állásának
pályázatát. 

Új utcákat nyitott az ön-
kormányzat. Az Oázis Lakó-
parkban újabb telkeket ala-
kítottak ki a Kerekerdõ és a
Gerle utca közötti területen.
Az Utcanév Adó Bizottság a
Sárgarigó utcanevet javasol-
ta.

Ezt követõen Kovacsik Ta-
más kezdeményezte a 2-es
út melletti fasor helyreállítá-
sát. Mint mondta, szeretné,
ha a fõút visszakapná régi,
jellegzetes arculatát. Emel-
lett az árokrendszer rendbe-
tétele, valamint az útfestés
sem maradhatna el. Elsõ
körben a Pázmány utcától a
Kincsemig terjedne a faülte-
tési akció az útszakasz teljes
hosszában, azaz 2285 méte-

ren. A második szakaszban
a Kincsemtõl egészen a Kék
Duna utcáig szépülhetne a
város.

Döntöttek a képviselõk az
ipari területek elõvásárlásá-
ról.

Szegedi Sándor felsorolta
azokat a területeket, ame-
lyekre elõvásárlási jogot
nyújtott be az önkormány-
zat. Megerõsítette, hogy az
önkormányzatnak minden
olyan lehetõséget meg kell
ragadnia, ahol a vagyonát
gyarapíthatja. Az alpolgár-
mester megemlítette, hogy
az Oázis Lakóparkban félbe-
hagyott  és végrehajtás alatt
álló 12 társasházra is elõvá-
sárlási jogot jelentsen be a
testület, ehhez kérte a tá-
mogató szavazást. Horváth
Viktor Gergõ kifogásai után
Markó József polgármester
hozzáfûzte, hogy ha a város
1992-ben a kicsinyes viták
fölé emelkedett volna, akkor
a viták helyett a külterülete-
ket fillérekért megvehették
volna, és ma nagyon gaz-
dag önkormányzat lenne a
gödi.

Majd zárt ülés követke-
zett. Két fontos napirendi
pont került a képviselõk elé.
A Szirt Invest Kft orvosi ren-
delõt kíván építeni a strand
mellé. Kiszivárgott hírek
alapján a hosszas vitát azzal
zárták a városatyák: további
tárgyalásokra van szükség,
hogy döntést hozhassanak.

A másik téma az Inside
TV szerzõdésének felülvizs-
gálata volt. Jelenleg több, a
kft-vel kötött szerzõdés is ér-
vényben van. Ebben az ügy-
ben még számos jogi kér-
désre kell megkapni a vá-
laszt ahhoz, hogy a képvise-
lõ-testület felelõsen dönteni
tudjon. Egy biztosnak tûnik:
a város vezetése az alapszer-
zõdést szeretné érvényesíte-
ni.

Salamon Tamás

Testületi ülés:

Tizenhat napirendi pont, több órás
zárt ülés, alapvetõen nyugodt munka
A testületi ülés Markó József bejelentésével kezdõdött. A polgármester úr javaslatára – és lakossági kérés-
re – a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok a tanácskozás végére kerültek.

Megint becsúszott egy kis személyeskedés
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Társasház-terv az Autópihenõ helyén

1. A pályázat kiírója:
A pályázat kiírója: Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
(2131 Göd, Pesti út 81.). A pályázat kiírására Göd Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete 226/2007 (IX. 26.) számú határozata
alapján kerül sor. A pályázat lebonyolítását Göd Város Polgármesteri
Hivatala látja el.

2. A pályázat célja és jellege:
2.1. A pályázat célja: Göd város közigazgatási határain belül a he-

lyi tömegközlekedés autóbusszal történõ biztosítása közszol-
gáltatási szerzõdés keretében.

2.2 A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós.
2.3 A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyû

jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társasá-
gok vagy azok konzorciuma.
Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben
vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerin-
ti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek
számára.

2.4. A pályázat nyelve: magyar.
2.5. A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tagjának – a

szolgáltatás megkezdésének határidejétõl visszamenõleg
számított, legalább 1 év folyamatos helyi, menetrend szerin-
ti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie.

2.6 Az ajánlattételi határidõ: 2008. év január 11. nap 10.00 óra.
A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja
vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

2.7. A Kiíró a pályázat nyertesével „Az autóbusszal végzett menet-
rend szerinti személyszállításról” szóló 2004. év XXXIII. tör-
vény rendelkezéseinek megfelelõ közszolgáltatási szerzõdést
köt.

2.8. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. február 1.
2.9. Kiíró a közszolgáltatási szerzõdést határozott idõtartamra, 8

évre köti, a meghosszabbítás lehetõsége nélkül.
2.10.Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

A szolgáltatások minõsége (pl.: gyakoriság, pontosság, meg-

bízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság) 20 pont
A mozgásukban korlátozott személyek 
utazási lehetõségei 15 pont
A jegyrendszer és az utas-tájékoztatás 20 pont
A jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala,
környezeti hatások 15 pont
Referenciák 30 pont

2.11.A pályázat nyertese csak az összességében legelõnyösebb
ajánlatot tevõ pályázó lehet.

2.12.Eredményhirdetés: Az ajánlatok bontására 2008. január 11-én
12.00 órakor kerül sor Göd Város Polgármesteri Hivatal Jogi
Irodájában.
A pályázat bontásán a pályázó vagy az általa írásban erre
meghatalmazott személy vehet részt. A Kiíró a pályázati aján-
latok elbírálását követõen a pályázati ajánlatok bontásától
számított legfeljebb 15 naptári napon belül, illetve az
elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát
követõ legfeljebb 15 naptári napon belül írásban tájékoztat-
ja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

3. A Pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:
3.1. A Pályázati kiírás Göd Város Önkormányzat Jogi Irodájában

(2131 Göd, Pesti út 81.) 50 000 Ft + áfa befizetése ellenében
vehetõ át a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig. A
befizetés történhet készpénzzel vagy átutalással Göd Város
Önkormányzat Bank Zrt-nél 10700323-42056506-51100005
számon vezetett bankszámlájára, „Buszközlekedés” meg-
jelöléssel.

3.2. A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni,
aki a Pályázati kiírást megvásárolta. A megvásárolt Pályázati
kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvásár-
lását igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát az
ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

4. További információk:
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
Göd Város Polgármesteri Hivatalában (2131 Göd, Pesti út 81., tel.:
06-27-530-064, e-mail: varoshaza@god.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Göd városban a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás 

közszolgáltatójának kiválasztására

A volt Autópihenõ vendéglõ évek óta
üresen áll. Megjelent egy beruházó, aki
egy többlakásos társasházat szeretne
építeni a területre. Ennek egyik akadá-
lya lehet, hogy jelenleg a tulajdoni vi-
szonyok nem tisztázottak, az épület tu-
lajdonjoga végrehajtás alatt áll. 

- A Szabályozási Terv alapján ezen a
területen maximum 8 lakásos társasház
épülhetne, még pedig úgy, hogy az új
épületnek illeszkednie kell a környezõ
házak magasságához – mondta
Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke. - A beruházó 18 lakást
építene, ezt nem támogatjuk. Az önkor-
mányzatnak át kell gondolnia saját elõ-
vásárlási jogát is, kizárólag tisztázott jo-
gi viszonyok között kezdõdhetne el egy
új beruházás.

G.K. Tisztázatlan az Autópihenõ jogi helyzete



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

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnytak:
Pásztor Andrásné sz. Drajkó Borbála 52 éves
Toman Zoltán 73 éves
Mladek László 94 éves
Droppán Györgyné 56 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

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
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:
Bodri Mária Básthy Gábor
Bartus Ágnes Jack Tibor János
Deák Ildikó Mudri Miklós
Molnár Melinda Szalai Gergely János 
Haffenscher Barbara Szabó Zoltán
Tóth Nikoletta Májer Zsolt
Baranyi Rita Péter Szabolcs
Vajda Mónika Sátor Zsolt
Rókusfalvy Zsófia Riesz Gábor
Petényi Orsolya Modróczky Tamás
Bujdosó Diána Dóra Norbert Péter
Deák Ildikó Pallagi Roland Péter
Farkas Éva Pollreisz Ferenc
Együd Mónika Noémi Prótár István Gábor
Szombati Szilvia Csilla Gáspár Zsolt
Mácsik Viktória Szilvia Fogarasi Tamás Gábor
Számvéber Nikoletta Tóth Attila
Siklósi Andrea Dénes István
Sok boldogságot kívánunk!

Tisztelt Támogatóink!
Az 1996. évi CXXVI. törvény 6.§. (3) bekezdése alapján
tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy akik 2005 évi adójuk
1%-át nonprofit szervezetünknek ajánlották fel, azok ezzel a
nemes cselekedetükkel hazánk elsõ Gyermekbaleset és
Bûnmegelõzési Parkjának építését segítették 317.301.-Ft-
tal.   Köszönjük!
Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért Kuratóriuma

Temetõi sírhelyek megváltása
Tájékoztatjuk a lakossá-

got, hogy a hagyományos
sírhelyek megváltási ideje
25 év, a kolumbárium
megváltási ideje 10 év.

Kérjük, amennyiben
hozzátartozója sírhelye a
fentiek szerint lejárt, és
meg kívánja hosszabbíta-

ni - váltani - a sírhelyet,
úgy az megtehetõ munka-
idõben a Településellátó
Szervezet Kisfaludy u. 5.
szám alatti irodájában,
vagy a temetõgondnoknál
Pesti út 29. szám alatt.

Mészáros Emília
TESZ fõkönyvelõ

Hagyományos temetkezési hely:
Felnõtt egyes sírhely 2 m2 14.400.-/25 év
Felnõtt dupla sírhely 4 m2 28.800.-/25 év
Gyermek (10 éven aluliak) sírhely 1 m2 7.200.-/25 év
20%-kal csökkentett dupla sírhely 22.000.-/25 év
Sírhely urnasír parcellában 1 m2 4.800.-/25 év

Kolumbárium:
Egyes urnafülke 7.200.-/10 év
Dupla urnafülke 14.400.-/10 év

Kripta sírbolthely parcellában
Megépítése. Az érvényben lévõ OÉSZ-nek megfelelõen az
Önkormányzat Mûszaki Osztálya által engedélyezett
érvényes építési, mûszaki kiviteli tervek alapján (az engedélyt
a temetõgondnoknak be kell mutatni)
Érvényességi ideje: 60 – 100 év
Nagysága: max. 10 férõhelyes, 
mélyépítéssel   

A  lejárt sírhelyeket a temetõgondnoknál – 2131. Göd,
Pesti út  29. - illetve a Településellátó Szervezetben –
2132. Göd, Duna u. 5. Kisfaludy utca felõli épületében –
kérjük megváltani. Munkaidõben, naponta 7-15 óráig!  
A TESZ telefonszáma: 531-175. 

A temetõkben érvényes sírhely-megváltási
díjak az Önkormányzat

2007. március 28-án hozott rendelete
értelmében  2007. április 1-tõl.

KÖZMEGHALLGATÁS
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

2007. november 28-án / szerda/ 18.00 órai kezdettel
általános közmeghallgatást tart

a Dunapart Nyaralóházak színháztermében.
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Ezrek 
keresték fel
szeretteiket
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Göd Város Önkormányza-
ta a megemlékezését az
ünnep elõestéjén, október
22-én tartotta. A Kincsem-
parkba várták azokat, akik
koszorújukkal kívánták
tiszteletüket kifejezni Iván
Kovács Lászlónak, a Cor-
vin-köz parancsnokának
emléke elõtt. Az ünnepi
díszbe öltöztetett parkban
Dr. Bognár László alpol-
gármester mondott kö-
szönetet az ’56-os Alapít-
vány Kuratóriumának a
térrendezésért és a Piaris-
ta Szakiskolának az új, ko-
vácsoltvasból elkészített
kandeláberekért, melyek
formájukkal az újjáéledést
szimbolizálják.

– 1956-ban a magyar nép
lerúgta magáról 12 év
hazug abroncsát –
emlékezett vissza
az akkor történtek-
re Dénes János ’56-
os elítélt, majd
e m l é k e i n e k
f e l i d é z é s e
után a Né-
meth László
Általános Isko-
la 8. c osztá-
lyos tanulója
adta elõ Iván
Kovács Lász-
ló Glória cí-
mû versét.
A Kincsem
parki ünnep-
ség végén az
önkormány-
zat, Iván Ko-
vács család-
ja, az intéz-
ményveze -
tõk és a
többi
e m l é -
ke-
z õ

is fõ-
hajtással
tisztelegve
elhelyezte
koszorúját a
szobornál.
A második
helyszínen, a
Huzella Tornacsarnokban
Markó József köszöntötte
a megjelenteket. – A legá-
zolt, megbilincselt Ma-

gyarország többet tett a
szabadságért, mint a világ
összes országa az elmúlt
20 évben – idézte a pol-
gármester Albert Camus
1957-ben elhangzott
szavait, majd a közön-

ség meghallgatta a
Felsõgödi Munkás-
dalkör elõadásában
Bárdos Lajos egy
mûvét és részlete-

ket Verdi
Nabuccójából.
Az ünnepi elõ-
adáson Tamáska
Péter történész
’56 legitimáció-
járól és forradal-
mársorsokról be-
szélt: hogyan él-
te meg az ötven-
egy évvel ezelõtt
történteket a
munkástanács-
elnök Rácz Sán-
dor, a halálraítélt

W i t t n e r
Mária és

az el-
s õ k
k ö z t

R e c s k r e
kerülõ Dudás József.
Végül a Zachár Zsuzsa
rendezte, a Kormorán
együttes zenéire megírt és

a Gézengúzok által elõa-
dott „Híd a könnyeken
túl” címû színdarabbal ért
véget a mûsor, mely iga-
zán méltó zárását nyújtot-
ta az ünnepnek. Szívszo-
rongató volt ugyanis látni,
ahogy tizenéves gyerekek
játsszák el az akkor tör-
ténteket. – Egy napig úgy
tûnt, történik valami. Az-
tán jöttek a tankok... –
hangzott el a drámai elõ-
adás befejezésében.

Helmeczi Zoltán

Megemlékezés 1956 hõseirõl
1956 az az év, amikor  Magyarország megmutatta, nem kér a zsarnokságból, nem kér az elnyomásból, sza-
bad ország akar lenni. Erre emlékezünk 18 éve minden október 23-án

Dénes János
mondott
beszédet
az Iván Kovács
szobornál

Az ünnepi
beszédet

Tamáska Péter
történész

mondta

Zachár Zsuzsa tanárnõ  és tanítványai az ünnepi mûsorban Fáklya és nemzeti lobogó, mint 1956-ban
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Önök kérdezik, Önök 

1.
A Kálmán utcát az autósok fõutcá-
nak tekintik, 100 km-es sebesség-
gel száguldoznak, veszélyeztetve
ezzel a gyerekek és a biciklisek éle-
tét. 
Emellett hatalmas kamionok és te-
herautók is ezt az utcát választják
az áthaladásra. Lassan már ablakot
sem lehet nyitni a felvert por miatt,
a házak valósággal rázkódnak a ka-
mionoktól.

Javaslataim a következõk:
1. A Kálmán utca több pontján te-
lepítsenek „fekvõ rendõrt” ezzel
csökkenteni lehetne a száguldo-
zást!!!!
2. Az utca elején és végén táblát ké-
ne kihelyezni, hogy teherautók, ka-
mionok csak célforgalom mehet be!
3. A gödi rendõrség többször járjon
az utcánkban és a gyorshajtókat
azonnal büntessék meg!

S. Ferenc, hasonlókat írt 
G. Attila és P. Lajos

Válasz: A kérést továbbítani fogom
az Önkormányzat Városfejlesztési Bi-
zottságához, akik megvizsgálják azt,
hogy milyen közlekedési feltételeket
lehet teremteni a Kálmán utcában. 

Dr. Szinay József jegyzõ

2. 
Tisztában vagyok azzal, hogy a fel-
sõgödi aluljáró rendben tartása nem
az önkormányzati feladatok közé tar-
tozik. Ezzel együtt remélem, a város-
vezetés sem tartja rendjén valónak,
hogy a kisiskolás gyermekeknek válo-
gatott trágárságokat kell olvasniuk,
amikor átmennek az aluljárón. Nem
lehetne tenni valamit?

Salamon Tamás

Válasz: A Hivatal a festést megren-
delte a Településellátó Szervezettõl.

Dr. Szinay József jegyzõ

3.
Már lakossági levél formájában meg-
jelent ezeken az oldalakon, hogy a
felsõgödi vasúti átjárónál egy felszí-
nen lévõ gyalogos átjárót létesít az
önkormányzat. Kérdezem, hogy jövõ-
re elkészül-e a gyalogos átjáró? Na-
gyon sokat segítene a felsõgödi la-
kosságon.

K-né M. Júlia

Válasz: Az önkormányzat évek óta
szorgalmazza a felsõgödi vasúti átjáró-
ban a gyalogos átjáró létesítését. 2 hé-
ten belül eldõl, hogy a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság megadja-e rá az enge-
délyt. Az átjáró építésének fedezete a
2007. évi költségvetésben biztosítva
van. Az engedély megadását követõen
az átjáró megépítésére az idõjárás
függvényében kerül sor.

Dr. Bognár László 
alpolgármester

4.
Csatlakozni szeretnék az F. Anita írásai-
hoz. Valóban nincs megoldva a Duna-
part környékének - Bocskai u., Attila u.
- a közlekedési rendje. Már több éve
egyirányúsították a Jósika utcát a Duna
utca felõl. Többször kértük ennek a táb-
lának a levételét, de sajnos eddig senki
sem hallotta meg kérésünket. Ezzel az
összes forgalmat a Bocskai utcára terel-
ték, elég meggondolatlanul. Mikor ve-
szik le a táblát a Jósika utcáról, és a be-
ígért fekvõrendõröket mikor építik meg
a Bocskai utcában? Sõt, zebrát is ígér-
tek a Bocskai  - Kolozsvári - Pesti utcák
keresztezõdéséhez. Nyáron a Kolozsvá-

ri utca felõl hömpölyög a tömeg a Du-
nára, az átjutás a Bocskai utcába igen
veszélyes.

F. Mónika

Válasz: Az 1. sz. kérdéshez hasonlóan
szintén a Városfejlesztési Bizottsághoz
utaltam felvetései megvizsgálását. 

Dr. Szinay József jegyzõ

5.
A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfoga-
dási idõben jegyzõi igazolást kértem,
melynek kiadásában kedvesen, szolgá-
latkészen segítettek. Sajnos hiányosan
töltötték ki az iratot, így egy hét múlva
újra elmentem 3 hónapos kisfiammal a
karomon (sajnos babakocsit nem lehet
bevinni, így azt a Hivatal elõtt hagytam),
hogy egy mondattal kiegészítsék az iga-
zolást. Az ügyintézõ betegsége miatt
egy másik ügyintézõhöz irányítottak,
mondván, õ helyettesíti az illetékest. Rö-
vid várakozás után fogadott is, majd-
miután meghallgatta a problémámat –
annyit közölt, hogy neki nincsen erre fél
órája. Több embert is helyettesítenie

kell, jöjjek vissza máskor, és telefonáljak
elõtte, hogy bent van-e az illetékes.
Megkérdezte, sürgõs lenne-e, mire
mondtam hogy igen, mert vissza kell
vinnem a papírt a Takarékszövetkezet-
be. Ez sem hatott. Miután kifelé jöttem
az irodából, kisfiam cumija leesett a
földre. Kezemben a gyermek, az igazo-
lás, a hátamon a hátizsák. Az ügyintézõ
meg sem kérdezte, esetleg segítsen-e
akár csak azzal, hogy kinyitja elõttem az

Ez az elsõ eset, hogy a gödi polgárok visszatérnek azokra a kérdésekre, amelyeket már feltettek ezeken az
oldalakon. Nem mindig érzik a válaszokat megnyugtatónak, attól is félnek, hogy sok ígéret beváltatlan ma-
rad. Ezért Szerkesztõségünk úgy döntött, hogy újból felteszi a Hivatal vezetõinek azokat a kérdéseket,
amelyek még mindig megoldásra várnak

Keskeny út -
nagy dugók 

Már több mint fél éve senkit
sem zavar a trágár szó

Ügyfélbarát Városházára
van szükség
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ajtót. A következõ ügyfélfogadási na-
pon férjem ellentmondást nem tûrõen
kérte az igazolást, és lássanak csodát,
megkapta. Erõszakosság nélkül nem le-
het szépen ügyet intézni? Csak zárójel-
ben teszem hozzá, hogy az ajtón kijõve
a feliratra pillantottam, melyen az állt:
gyermekvédelem. Nos, megvan a véle-
ményem.

M-né

Válasz: Az említett napon az ilyen iga-
zolásokat kiállító kolléga betegállo-
mányban volt. Önt az osztályvezetõhöz
irányították, aki azonban más sürgõs el-
foglaltsága miatt csak a szükséges felvi-
lágosítást adta meg Ön számára a csa-
tolandó iratokról és a további teendõk-
rõl. Kérte, hogy egy más napon keresse
meg a Hivatalt és akkor azonnal elinté-
zésre kerül kérése. Másnap ez megtör-
tént, az osztályvezetõ kollégám házas-
társa részére kiadta az igazolást. Tájé-
koztatom Önt, hogy a hasonló igazolá-
sok kiállítására 8 napos ügyintézési ha-
táridõ áll rendelkezésre és a szükséges
postázással együtt akár 12 nap is lehet
az ügyintézés ideje. A gödi Polgármes-
teri Hivatal tekintettel az ügyfelek kéré-
sére az ügyintézést legtöbbször azonnal
teljesíti, amennyiben a szükséges doku-
mentumok rendelkezésre állnak. Min-
den bizonnyal Ön is így járt volna, ha a
kollégám betegsége közbe nem jön.
Még egyszer szeretném leszögezni,
hogy a megállapított ügyintézési határ-
idõ töredéke alatt intézték el az Ön ré-
szére az igazolás kiadását. Amennyiben
kollégám viselkedése Önt zavarta, ez-
úton elnézést kérek.

Dr. Szinay József jegyzõ

6.
Nagyon örülünk, hogy Gödön jelen-
tõs mértékben megnövekedett az
aszfaltos úthálózat. Csakhogy azóta
a többi földúttal egyáltalán nem
foglalkoznak, pedig mi is fizetjük ke-
ményen a súlyadót. Az Áldás, a Csa-
lád, a Szõdi utcákban már szinte le-
hetetlen közlekedni. Legalább egy
gréderezést vállalnának. Nem lehet-
ne?

T. Sándor

Válasz: Még ebben az évben tervez-
zük néhány földes utca grédere-
zését, ezek között szerepel az Ön ál-
tal jelzett Áldás, Család és a Szõdi
utca is.

Popelle Júlia, 
a Beruházási Osztály vezetõje

7.
Popelle Júliának a Gödi Körképben írt
Kolozsvári utcára vonatkozó válasza
nem nyugtatott meg. Az teljesen vilá-
gos, hogy önkormányzati feladatról
van szó. Ezt a választ cinikusnak ér-
zem. Arról kellene beszélni, hogy mi-
kor készül el a Kolozsvári utca javítása?

M. Lajos

Válasz: A Kolozsvári utca aszfalt
burkolatának javítása az idei költ-
ségvetésben nem volt tervezve. Te-
kintettel az út mûszaki állagának
romlására, a jövõ évi költségvetés
készítésekor javasoljuk a szükséges
fedezet biztosítását.

Popelle Júlia, 
a Beruházási Osztály vezetõje

8.
A napokban jártam Dunakeszin a
Duna-parton. Gyönyörû sétányt épí-

tett az önkormányzat. Kérdezném a
tisztelt Illetékeseket, hogy valaha el-
készül Alsógödön is egy hasonló mi-
nõségû sétány?

K. Péter

Válasz: Alsógödön szilárd burkolatú sé-
tány külsõ okokból nem épülhet. A Kos-
suth Lajos utca és a csónakház között,
valamint a Sziget felsõ végénél a termé-
szetvédelmi hatóságok tiltják a terület
természet közeli állapota és a Natura
2000 hálózathoz való tartozása miatt, a
Jávorka utcától felfelé pedig tisztázatlan
a terület jogi státusza.
A sétány újra járhatóvá történõ tételére
már megtörténtek az elsõ lépések. A csó-
nakház alatti szakasz helyreállításról dön-
tött a Városfejlesztési Bizottság, mely sze-
rint tárgyalásokat kezdeményez a parti
ingatlantulajdonosokkal, a Sziget felsõ
részénél a sétányra dõlt fák eltávolítására
pedig a Környezetvédelmi Bizottság a
2007 október 29-i ülésén különített el a
pénzügyi keretébõl.

Bertáné Tarjányi Judit 
fõépítész

9.
A felsõgödi gáton életveszélyes gyalogo-
san és lassan már biciklivel is közlekedni.
Fiatal suhancok kismotorral és nagymo-
torral egyaránt száguldanak a gáton.
Már annyiszor ígérték, hogy tesznek va-
lamit, aztán csak ígéret maradt.
V-né

Válasz: A kerékpárúton való motoros
közlekedést a KRESZ is tiltja. Sokszor fel-
hívtuk már a Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság illetékeseinek a figyelmét arra, hogy
tartsanak ellenõrzést a gáton, ami több-
ször a Közterület-felügyelettel közösen
meg is tettek. Volt amikor a váci kapi-
tányság is csatlakozott az akcióhoz,
azonban tájékoztatásuk szerint az állan-
dó rendõri jelenlét nem biztosítható. Ké-
rését ismételten továbbítottam a rend-
õrkapitányhoz. 

Dr. Szinay József jegyzõ

10.
Az alsógödi tónál jártam. Szívbe marko-
ló állapotban van a Szakáts-villa. Már lát-
ható, hogy egy kemény tél romba dönt-
heti. Mi lesz a sorsa a villának?

B-né M. Viktória

Válasz: A Szakáts villa valóban kritikus
állapotban van, a sorsáról az önkor-
mányzati döntés sokáig nem halasztha-
tó.
Amennyiben összedõl, vagy az önkor-
mányzat lebontatja, akkor nem épülhet
a helyére új épület, mivel – mint ez a
Kolping iskola Szabályozási Terv készíté-
sekor kiderült - a terület a Natura 2000
hálózat része - és új épület építéséhez a
természetvédelmi hatóságok nem járul-
nak hozzá. Az épület rendbehozásának
azonban jogi akadálya nincsen.
A felújítása sajnos meghaladja az Ön-
kormányzat pénzügyi kereteit, ezért -
amennyiben az Önkormányzat a fenn-
maradása mellett dönt - pályázaton va-
ló részvételre, vagy magántõke bevoná-
sára feltétlenül szükség lesz. A villa sor-

sáról a Gödi Körkép feltétlenül tudósíta-
ni fog.

Bertáné Tarjányi Judit 
fõépítész

Önkormányzati hírek - Olvasói levelek

észrevételezik

Jövõre talán elkészül végig
az alsógödi sétény

Összeomlás elõtt 
a Szakáts-villa
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A Hivatalban csak mint
egy helyrajzi szám szere-
pel a Móricz Zsigmond
tér: 1648/4 hrsz-ú terület-
bõl 2137 m2-t az elõzõ
képviselõ-testület bérbe
adott egy ottani lakónak
10 millió forint értékben
azzal a feltétellel, hogy a
bérlõ a területet nem ke-
rítheti el, közparkként ke-
zeli, és épületet nem épít-
het rá. 

Mindez 2005 májusában
történt. Szorult anyagi
helyzetében aztán a testü-
let 2006 júliusában hirte-
len döntött a terület érté-
kesítésérõl. A bérlõbõl tu-
lajdonos lett. A szerzõdés-

ben már szó sincs köz-
parkról. A tulajdonos bizo-
nyos területcserét kezde-
ményezett az önkormány-
zatnál, mert rájött, hogy a
telke határában vezet a
szomszédok szennyvízcsa-
tornája. A csatornát átad-
ná az önkormányzatnak,
míg õ a telke másik végé-
ben kapna egy önkor-
mányzati darabkát. A Vá-
rosfejlesztési Bizottság ezt
a kérést elutasította. 

A telket a Földhivatal
egyébként a tulajdonos
kérésére meg is osztotta.
Úgy tûnik, a telkeket érté-
kesíteni fogják.

G.K.

Kis magyar valóság
A Móricz Zsigmond térrõl 

A Gödi Körkép címére
érkezett egy levél K. József
tollából, aki az Ady Endre
úton lakik. Kifogásolta,
hogy naponta számos
Samsung feliratú busz ha-
lad el háza elõtt, melynek
következtében a háza is
beleremeg, és már apróbb
repedések is keletkeztek a
falakon.

A levelet a Gödi Körkép
továbbította a Városfej-
lesztési Bizottság (VFB) el-
nökének, Kovacsik Tamás-
nak, aki a bizottság ülésén

napirendre tûzte az ügyet.
A Bizottság a város jegy-
zõjét bízta meg, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot a
Samsunggal.

- Már beszéltünk is a
Samsung vezetõivel –

mondta megkeresésünkre
dr. Szinay József jegyzõ. –
Sajnálatukat fejezték ki,
de a személyszállító bu-
szok útvonalválasztására
nem terjed ki hatáskörük.
A buszosoknak így nem
kell fizetniük az M2-es út-
használatáért. Mégis ígé-
retet tettek, hogy a szállí-
tókkal felveszik ez ügyben
a kapcsolatot. 

Mi sem maradunk azon-
ban tétlenek. A következõ
Városfejlesztési Bizottság
ülésére meghívjuk a Duna-

keszi Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti ve-
zetõjét, Truzsinszki Györ-
gyöt, aki egészen biztosan
javasol valamilyen meg-
oldást.

G. K.

Függõben a samsungos
buszok ügye

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!
Értesítjük a gödi Ingatlantulajdonosokat, hogy az ünnepek
miatt 2007. december, valamint 2008. január hónapban a
szemétszállítási napok az alábbiak szerint módosulnak:

2007. 
december 25. kedd helyett 27-én csütörtökön
december 26. szerda helyett 28-án pénteken
december 27. csütörtök helyett 29-én szombaton
december 28. péntek helyett 30-án vasárnap

2008. 
január 1. kedd helyett 2-án szerdán
január 2. szerda helyett 3-án csütörtökön
január 3. csütörtök helyett 4-én pénteken
január 4. péntek helyett 5-én szombaton

szállítjuk el a lakosság által kihelyezett kommunális hul-
ladékot.

Településellátó Szervezet
2132 Göd, Duna utca 5.

Tájékoztató

Valószínûleg beépítésre vár a Móricz Zsigmond tér

Tévedés nincs, a buszok jönnek a munkanapokon



15Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Önkormányzati hírek

Köszönetnyilvánítás
A Németh László Általános Iskola Gyermekekért
Alapítványa köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
2006. évi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 1167251
Ft-ot felajánlottak alapítványunk részére. A befolyt
összeget az alábbiak szerint használtuk fel:
Eszközfejlesztésre: 167742 Ft ; tehetséges tanulók
versenyeztetésére, tanulmányi versenyek díjazására:
123919 Ft; jutalomkönyvekre: 107100 Ft; Németh
László kitüntetésekre: 210000 Ft; Diákönkormányzat,
diáksport támogatására: 264000 FT; a mûvészetok-
tatás rendezvényeinek, tehetséges tanulóinak támo-
gatására: 294490 Ft. Összesen: 1167251 Ft.

Göd, 2007. október 8.
Köszönjük támogatásukat!

Jerneiné Fülöp Judit Lukács Istvánné
kuratóriumi elnök igazgatónõ

Októberben több helyen
szerveztük meg az elek-
tronikai hulladékok gyûj-
tését. A sikeres akcióban a
két gödi iskola jeleskedett
elsõsorban, de a Polgár-
mesteri Hivatal és a TESZ
udvarán is le lehetett adni
a hulladékká vált mûszaki
berendezéseket. A Huzella
Tivadar Általános Iskolá-
ban 700 kg, a Németh
László Iskolában 4 tonna,
a Polgármesteri Hivatal-
ban 350 kg, a TESZ udva-
rán 250 kg elektronikai
hulladék gyûlt össze, to-
vábbá a korábbi lomtala-
nítások során a TESZ által
összegyûjtött 2.5 tonna
hulladékot is most szállí-
tották el. Minõségében
elég vegyesnek mondható
a hulladék összetétele: té-
vék, mosógépek, porszí-
vók, mikrosütõk, számító-
gépek, hûtõszekrények,
rádiók,  magnók, lemez-
játszók, barkácsgépek, sõt
még mobiltelefonok is
elõfordultak.

Az iskolák pénzjutalom-

ban részesülnek a gyûjté-
sért, így is elõsegítve a
környezettudatos neve-
lést. A gyûjtésben igen ak-
tívak voltak a gyerekek,
amiért külön köszönet jár
nekik. Itt szeretném meg-
köszönni Bódi Mária és
Vinczéné Erika pedagógu-
soknak a lelkes munkáju-
kat, továbbá Szabó Csaba
képviselõ úrnak a szervezõ
munkát.

Tavasszal újra gyûjtünk,
addig raktározzák elavult
készülékeiket!

Szõke János

A kapitányság illetékes-
ségi területén több eset-
ben is elõfordult, hogy
motorkereskedésekbõl ki-
próbálás ürügyén hamis
adatok bediktálásával
próbaútra vittek el motor-
kerékpárokat, melyekkel
aztán ismeretlen helyre tá-
voztak. Felhívjuk a keres-
kedõk figyelmét a fenti
módszerrel elkövetett lo-
pásra.

2007. október 9-én
napközben Dunakeszirõl
besurranásos lopást jelen-
tettek be, melyhez a gödi
járõr vonult ki. A sértett
által megadott személyle-
írás alapján a környéken
található mezõn elfogtak
két középkorú szentendrei
lakcímmel rendelkezõ nõt,

akik megfeleltek a meg-
adott személyleírásnak.
Ezt követõen az elfogás
helyszínétõl nem messze
az eltulajdonított ékszerek
is feltárásra kerültek az in-
tézkedõ járõr által. A két
hölgy õrizetbe lett véve,
egyikük elõzetes letartóz-

tatását a Dunakeszi Városi
Bíróság el is rendelte.

2007. október 24-én az
éjszakai órákban Gödön a
Duna utcában szóváltást
követõen egy személyt
megszúrtak. A helyszínen
végzett tanúkutatás az
esetnél jelenlévõ szemé-
lyek elmondása alapján si-
került az elkövetõt beazo-
nosítani, vele szemben a
Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya
súlyos testi sértés miatt
büntetõeljárást indított.

Több esetben érkezett
bejelentés a Gödön talál-
ható vasúti átjárók kör-
nyékén történõ szabályta-
lan parkolással kapcsola-
tosan. A nyári idõszakban
a fenti helyeken kívül fo-

lyamatos problémát jelen-
tettek a Duna-parton ta-
lálható Széchenyi- és Du-
na csárdánál szabálytala-
nul várakozó autók is.
Emiatt a helyi Közterület-
felügyelettel közösen haj-
tottunk végre ellenõrzése-
ket, melyek során a sza-
bálytalankodó gépjármû-
vek vezetõivel szemben in-
tézkedtünk. Ez a további-
akban is várható, azonban
a lakosság parkolási szo-
kásainak megváltozása
nélkül annyi állapítható
meg, hogy a hatósági je-
lenlétet követõen a gép-
kocsivezetõk ismét a til-
tott helyen hagyják jármû-
veiket.

Tóth Zoltán õrnagy
Gödi Õrsparancsnok

Rendõrségi hírek

Sikeres volt az elektronikai
hulladékok gyûjtése

Egy hónapja gödrök és hegyek
a közutakon. Ki a felelõs?

Tóth Zoltán 
õrsparancsnok

A gyerekek pedig papírt 
gyûjtöttek az iskolákban
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- Mondhatjuk azt, hogy az elsõk
között vagy, akik fotómûvésszé vál-
tak Magyarországon?

- A fotózás mûvészeti és
társadalmi elismertsége az
1830-as években kezdõ-
dött. Már én is 35 éve
élek a színérzé-
keny világban. Egy
biztos: kizárólag
beállított képe-
ket készítet-
tem, és készí-
tek a mai na-
pig is. Ami-
lyen kép
megjelenik
az agyam-
ban, azt kí-
vánom vissza-
adni a fotón is.

- Egy ilyen fiatal
mûvészeti ágban,
gondolom, nem
könnyûek az elsõ lé-
pések.

- Minden élet epizó-
dokból áll össze. Hol
könnyebb, hol nehe-
zebb szakaszokból. A te-
hetség, a kreativitás és a
témaérzékenység mellett
vagy talán még ezek elõtt
a legfontosabb az akarati
tényezõ. A mûvésszé válás bármelyik
szintjére igaz ez. Talán mára kijelenthe-
tem, hogy rendelkezem a kellõ akarat-
erõvel.

- Az 1973-as esztendõ mindenkép-
pen fordulópontnak tûnik életedben.

- Valóban. A ’70-es években váltam a
szakma rabjává. Amikor megkaptam az
Aranyszemet (a Világ Fotókiállításának
elsõ díja), akkor tudtam, hogy végérvé-
nyesen a fotográfiánál maradok. 

- Hogyan kaphatott
egy magyar mû-

vész a szocia-
lista barakk-
ból egy ilyen
nagy nemzet-
közi díjat?

- Az akkori
kultúrpolitikai
helyzet miatt a
World Press
Foundation ak-

kori elnöke,
Joop Swart

utazott
M a -
gyaror-

szágra, és a
MUOSZ szék-

házban kaptam
meg a kitüntetést.
Egyébként ez volt
az elsõ magyar
részvétel ezen a

versenyen, és az
akkori munkálta-
tóm, az MTI küldte

ki egy kollekció egyik alkotásaként „A
család” címû képemet. A kép már 1972-
ben az ÉS-ben kiváló kritikát kapott, ezért
vehetett egyáltalán részt a megmérette-
tésen. Sajnos mint késõbb megtudtam,
Aczél Györgynek ez a kép a szocialista
család felbomlását illusztrálta volna. A si-
kert a csend és az elhallgatás vette körül.

- Úgy tudom, a mai napig dolgozol.
- Természetesen, a munkát nem lehet

abbahagyni. A ’90-es évek elejétõl sza-
badúszóként dolgozom, és létrehoztam
az elsõ privát fotógalériát a Balaton-fel-
vidéki Salföldön. A kortárs kreatív fotó-
mûvészet reprezentánsainak alkotásai
találhatóak ott.

- Akkor miért éppen Gödre költöz-
tetek?

- Pontosan a salföldi léptéket akartuk
megtalálni. Göd egy kis ékszerdoboz, és
az itteni házunk nagyon hasonlít a
salföldire. Nagy ajándék, hogy az Olajfa
Mûvészház létezik, mert a Gödi Tizen-
hármakon keresztül minõségileg ugyan-
azt megkapom, mint korábban Buda-
pesten. Göd és az Olajfa Mûvészház
inspirálólag hat rám, a mûvészeti mun-
kám folytonosságának részei.

Salamon Tamás

A hónap embere: 
Török László fotómûvész
Török László fotómûvész családjával hat évvel ezelõtt költözött Gödre. Itt kicsiben megtalálta azt a mûvé-
szeti környezetet, amelyben korábban nagyban élt. Európa és a tengerentúl több városában volt önálló ki-
állítása. 1973-ban a világ legjobbnak ítélt mûvészfotójáért megkapta az Aranyszem-díjat

Névjegy:
Török László
1948. április 20-án született.
1969. Újságíró diploma meg-
szerzése.
31 éve házasságban él. 2 gyere-
kük van, mindkettõ újságíró.
1973. World Press Foundation 1.
helyezett.
1974. World Press Foundation 3.
helyezett.
1989. Balázs Béla-díj.
1992. Kodak-díj.1973-ban a világ legjobb

fotómûvészévé választották

Számos muzeális
fotógépének egyikével

Az 1973-ban díjnyertes fotó:
„A család”

Az 1974-ben bronzérmes alkotás:
„Nincs idõnk várni”
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A 2007-es Batthyány-em-
lékév záró rendezvényeként
október 5-én a Huzella

Könyvtárban történelmi ve-
télkedõt szerveztek a város
általános iskolásainak.

– Itt már csak a legjobbja-
ink szerepeltek, így mind-
nyájukat gyõztesnek nyil-
vánítjuk – mondta dr.

Bajnóczy Barnáné, a Huzella
Tivadar Általános Iskola
igazgatóhelyettese, aki

egyike volt a négyfõs zsûri-
nek. Rajta kívül még a két is-
kolaigazgató és a Városi
Könyvtár képviselõje voltak
a „versenybíróság” tagjai.

Mind az alsó-, mind pedig
a felsõgödi iskolából a leg-

eredményesebb 7. és 8. osz-
tályosok mérkõztek meg az
összes mûveltségi területet
érintõ kvízjátékban. Az ol-
dott hangulatú „versenyre”
összeállított sokszínû kér-
déssorért dr. Romsics
Ignácnét, az iskola volt ta-
nárát illeti nagy dicséret. A
gyerekeknek ugyanis nem
csak szellemi, de számos
gyakorlati feladatot is meg

kellett oldaniuk. Volt ének-
lés, rajzolás, sõt még egy
19. századi parlamenti vitát
bemutató improvizáció is.

Az inkább szellemi játék-
nak mondható verseny vé-
gén mindenki gyõztesnek
járó emléklapot és ajándé-
kot kapott. Így zárult méltó-
képpen a 2007-es Batthyá-
ny-év.

H. Z.

Emlékverseny zárta a Batthyány-évet

Sport, erkölcs és magyarság cím-
mel beszélgetõ estre hívta városunk-
ba az Olajfa Mûvészház vezetõje, M.
Gyõrffy Anikó Novotny Zoltán újság-
írót, a Magyar Rádió fõmunkatársát.
A beszélgetõtárs Polgári Veronika,
az Inside TV szerkesztõje volt.

– Hogy érzi magát ma a rádió-
ban? – hangzott a nyitókérdés. – Rö-
viden: jól. Hosszan: nem jól. De van-
nak olyan helyzetek, amikor nem az-
zal kell foglalkozni, hogy az embert
kik veszik körül – válaszolta Novotny,
majd hozzátette, a Rádió elsõ és ed-
digi egyetlen munkahelye, így tör-
ténhet bármi, neki mindig a szívsze-
relme marad.

A beszélgetés gondolatmenete
két szálon futott: sport és magyar-
ság, illetve sport és erkölcs kapcsola-
tának bemutatása mentén. Novotny
a Kárpát-medencébe érkezõ kiváló-
an lovagló õseinktõl egészen a Hel-
sinkiben szerzett 16 aranyérmünkig
számos történeti példával illusztrál-
ta, hogy a magyaroknak „Ádám-
Évától” a vérükben van a sport. Mint
mondta, utóbbi mindig is az egyik
legjobb eszköz volt és lesz arra,
hogy egy ország megmutassa ma-

gát, bizonyítson és megõrizze nem-
zeti identitását.

Novotny számos olimpiai sztorit is
elmesélt, ugyanis az elmúlt 40
évben10 ötkarikás játékon vett részt
riporterként. – A legemlékezetesebb
történetem a moszkvai olimpiához
kapcsolódik. A nõi tõrcsapat bronz-
mérkõzését kellett volna adnunk, de

éreztem, a súlyemelõknél „na-
gyobb” dolog történhet. Nagy ne-
hézségek árán sikerült kilobbiznom,
hogy utóbbit közvetítsük, s a megér-
zésem be is jött: Baczakó Péter súly-
emelõ aranyérmet szerzett. Erre
szoktam azt mondani: ez az én
aranyérmem is.

Helmeczi Zoltán

Novotny Zoltán az Olajfában

Novotny Zoltán a sport és erkölcs
kapcsolatáról beszélt

Romsics Ignácné (jobbra) a Batthyány-év
fõszervezõje a versenyen

Az iskolák igazgatói is zsûriztek
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Tokaj, Eger, Szekszárd,
Villány – néhány Magyaror-
szág legnevesebb borter-
melõ tájai közül. Ám min-
denki megtapasztalhatta,
aki október második szom-
batján Gödön járt-kelt,
hogy egy színvonalas és vi-
dám hangulatú szüreti fesz-
tiválhoz nem kell feltétlenül
a leghíresebb borvidékek
közé tartozni. Ezt bizonyí-
totta a Göd Közbiztonságá-
ért és Fejlesztéséért Kiemel-
ten Közhasznú Alapítvány
által idén elõször megren-
dezett Gödi Szüretfesztivál.

A programokkal teli nap
10 órakor kezdõdött a Fe-
neketlen-tónál, itt volt
ugyanis a bográcsfõzõ ver-
seny helyszíne. Legyen Ön
Göd Bográcsmestere! –
szólt a mottó, s a címért 20
csapat szállt versenybe, köz-
tük szinte az összes helyi ét-
terem. Fõtt itt birka-, õz-,
nyúlpörkölt, gulyás-, illetve

bableves, s ezeket kóstolva
a vendégek dönthettek a
gyõztesrõl. Végül a Gödi
Iparos Centrum erdélyi kü-
lönlegessége bizonyult a
legfinomabbnak.

Ide, a Feneketlen-tóhoz
érkeztek meg kora délután
azok a lovas felvonulók,
akik délben indultak a fel-
sõgödi Dunapart Nyaraló-
házaktól, s bejárták az
egész várost. – Balassagyar-
mattól Pestig sehol nem le-
het ilyet látni! – büszkélke-
dett Szegedi Sándor alpol-
gármester-fõszervezõ, utal-
va arra, hogy voltak itt lovas
kocsisok Romhányból, Sza-
dáról, Pécelrõl, Isa szegrõl.
A 15 kocsi és a rengeteg
lovas több mint egy
kilométer hosszú sorban
vonult: az egyiken cigányze-
nészek ültek, a másikon
népviseletbe öltözött as-
szonykórus, a harmadikon
gyerekek. – Kicsi ám a lovas

Körkép a szür
Kilométeres hosszúságú lovaskocsi-sor, 20 bográcsnyi pörkö
mezhetõ az október 13-án megrendezett I. Gödi Szüretfeszti

A versenyzõk finom ízekkel várták
a vendégeket

Balázsovits Mónika a
„Göd Bográcsmestere”
díjakat rendezi

Nótaszó kísérte az
ünnepi felvonulást

A Gödi Munkásdalkör is fellépett

A szüreti menet 
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világ! – mesélte a bakon ül-
ve Gusztos Gábor, a felvo-
nulás szervezõje, jelezvén,
hogy a vidéki lovasok meg-
hívása kölcsönös: a gödiek
is ugyanígy elmennek pél-
dául a romhányi szüretre.

Berta Sándortól, a Gödi
Civil Tanács elnökétõl meg-
tudtuk, hogy a fesztivál
egyik fõ célja az volt, hogy
kicsalogassák a gödieket az
utcára, s polgáraink érez-
zék, hogy ehhez a közös-
séghez tartoznak. – Jó látni
a sok vidám, integetõ em-
bert, akik folyamatosan,
spontán csatlakoznak a ren-
dezvényhez – mondta Berta
Sándor.

A nap zárása a Huzella
Tornacsarnokban megtar-
tott teltházas szüreti bál
volt. Szerepeltek itt néptán-
coló gyerekek, latintánco-
sok, elhangzottak saját
szerzeményû versek, s fellé-
pett a Felsõgödi Munkás-

dalkör is. A finom vacsora
mellé egri és balassagyar-
mati zenekarok jó hangula-
tú muzsikája járt, melyre a
vendégek hajnalig ropták.
Csányi József önkormány-
zati képviselõ szerint ilyen
programokra van szüksége
Gödnek.

A város legszínvonala-
sabb rendezvényeinek egyi-
ke volt ez a Szüretfesztivál, s
csak bizakodhatunk, hogy
ez a rendezvény hagyo-
mánnyá válik.

Helmeczi Zoltán

eti fesztiválról
lt és leves, valamint teltházas bál: ezekkel a számokkal jelle-
vál.

Gusztos Gábor a szüreti
felvonulás fõ szervezõje
kislányával Angélával

A gödi leánykák

A rendezõ városi alapítvány kuratóriuma

A romhányi hagyományõrzõk fellépése

A Németh László
Általános Iskola

diákjai is felléptek

A Szüretfesztivál 
támogatói:
Göd Város 

Önkormányzata; 
Gödi Civil Tanács; 

Magyar Vöröskereszt 
Gödi Szervezete; 
Gödi Vállalkozók 

Egyesülete.
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A 100. felsõgödi tanévre számos
újítással várta az iskola a diákokat:
új csengõhanggal, megjavított tetõ-
vel, kifestett lépcsõházzal, hangula-

tos függönyökkel, a falakon a gye-
rekek bekeretezett munkáival és egy
gyönyörû akváriummal a földszin-
ten. Folyamatban van továbbá a te-

tõbeépítésre beadott pályázatuk el-
bírálása is.

Lukács Istvánné igazgató el-
mondta, idén minden hónapnak
van egy külön mottója, az októberé
például: „Zenét hallgatni és énekel-
ni jó!” – Ennek keretében a gyere-
kek bedobhatták egy ládikába ked-
venc dalaik címét, és ezeket a sza-
bad percekben együtt énekelték az
énektanárral – mesélte az igazgató-
nõ.

A különleges év záróünnepsége
április 18-án, Németh László szüle-
tésnapján lesz, amelyre évkönyvki-
adással, színes programokkal és em-
lékfa-ültetéssel készülnek.

A mûvészetoktatás állami minõsí-
tése is idén sorra kerül. Kovács Gab-
riella mûvészetoktatási igazgatóhe-
lyettestõl megtudtuk, december 20-
ig lezajlik a második forduló, vagyis
a minõsítõ csoport iskolalátogatása.
– Ennek keretében iskolánk mindhá-
rom mûvészeti szekcióját (tánc,
képzõmûvészet, zene) meglátogat-
ják, továbbá vizsgálják az eszközö-
ket, a helyszíneket, a szakmai mun-
kát és a dokumentációt is. Nagyon

bízunk benne, hogy sikeresen vesz-
szük a második fordulót is! – mond-
ta az igazgatóhelyettes.

Az iskola mûvészeti élete igen in-
tenzív. Egész évben tart az ifjúsági
hangverseny-sorozat, a tanulók kiál-
lításokat látogatnak (Titanic, sajtó-
fotó), és vendégórákra hívják a Gö-
di 13-ak mûvészeit.

Helmeczi Zoltán

Jubileumi tanév a Németh László
Általános Iskolában 
100 éve kezdõdött az oktatás Felsõgödön, 30 éve épült az iskola központi épülete, 10 éve pedig az ebédlõ
feletti rész

Hatodik alkalommal ren-
dezték meg a József Attila
Mûvelõdési Házban a Gö-
di Õszi Tárlatot, amelyen
nem csak gödi, hanem
budapesti, váci és duna-
keszi mûvészek munkáit is
kiállították.
- Mindannyiunk legna-
gyobb örömére sikerült
hagyományt teremtenünk

az õszi kiállításainkkal –
mondta Határiné Koczka
Ilona szervezõ-rendezõ. A
tárlaton, melyet a Vörös-
kereszt is támogatott,
festményeken kívül grafi-
kákat, gobelineket és tûz-
zománcokat   csodálhat-
tak meg a látogatók.

G.K.

Gödi Õszi TárlatVIOLIN KONCERTEK
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

- a hátrányos helyzetû gödi gyermekek megsegítésére -
a Nemeskéri-Kiss kúriában

2007. december 5-én 18 órakor
Fellép a MISZTRÁL együttes

Támogatójegy: 10 000 Ft, 5 000 Ft
Belépõjegy: 2 500 Ft

Diák- és nyugdíjas jegy: 1 250 Ft
Tíz éven aluliaknak: 500 Ft

Jegyek kaphatók a helyszínen, a városi könyvtárban, az
Ady-klubban és a Gyermekjóléti Szolgálat irodájában.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NEMESKÉRI-KISS KÚRIA

Markó József nyitotta 
meg a tárlatot

Kovács Gabriella homlokáról a
minõsítés után eltûnnek a ráncok

Lukács Istvánné 
óvja a hagyományokat



21Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Kultúra

Vive la Vie! Gaude! A cím
elsõ mondata a svájci test-
vérváros, Monthey – fiata-
lokból álló - kórusa nevé-
nek magyarra fordítása,
míg utóbbi Göd város veg-
yeskaráé. Véletlen-e a han-
gulati összecsengés a két
kórusnév között? Lehet.
Esetleg a zene ereje hat
hasonlóképpen egymástól
távol élõ közösségek gon-
dolkodására? Ez is elkép-
zelhetõ. Az azonban bizo-

nyos, hogy a két énekkar
közötti, az augusztus 20-i
hosszú hétvégén kialakult
közösségi harmónia nem
mondható szokványosnak.
Ízelítõül egy kép az együtt
töltött négy napról! A
Kedves Olvasó azonban
kedvére válogathat a több
mint félezer kép közül a
www.flickr.com/photos/l
etamtam internetes cí-
men.

Tóthné Barcs Ágnes

Éljen az élet!
Örülj, örvendj!

A Városi Könyvtár meghívására ok-
tóber végén Gödre látogatott Jókai
Anna Kossuth-díjas írónõ. Az irodal-
mi kávéház helyszíne a Nemeskéri
Kúria volt, ahol a könyvtárosok ele-
gáns terítéken teával és sütemény-
nyel fogadták a vendégeket.
– Úgy vártuk Gödre, mintha Godot-
ra várnánk – köszöntötte Dr. Bognár
László alpolgármester az írónõt
Szentgáliné Erõss Márta könyvtárve-
zetõvel együtt. E köszöntés egyben
utalás volt Jókai Anna új regényére,
a „Godot megjött”-re. Ráhangoló-

dásképpen a látogatók meghallgat-
hatták a Gaude kórus elõadását is.
– Mi az életünknek a mértéke? – tet-
te fel a kérdést az írónõ, jelezve,
nem hagyományos író-olvasó talál-
kozóra jött Gödre, hanem egy – az
õ szavaival élve – meditációs folya-
matra. Ahogy fogalmazott, „az em-
beriség nagy része elvesztette az ér-
téket: minden relatív, nincs mérce,
elbillent a mérleg nyelve.” Erre az
állításra fûzte fel a továbbiakban
egész gondolatmenetét. Család, ha-
zánk, Európa, a Föld: így tágította a

kört, s mutatta be, hogy az érték-
vesztés, az elidegenedés, a globa-
lizáció hogyan hat a ma emberére
és társadalmára. A Godot megjött c.
regényében ezt az értékválságos ál-
lapotot vázolja fel, amit õ ma a ma-
gyarságban és a világban egyaránt
lát.
A magával ragadó elõadás végén
mindenki megvásárolhatta és dedi-
káltathatta könyveit Jókai Annával.

H.Z.

Író-olvasó találkozó Jókai Annával

Jókai Anna 
élettapasztalatáról mesélt

A Gaude és a Monthey-i kórus közös éneklése

A Gaude kórus dallal
köszöntötte a híres írónõt
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Ady Klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.

November 17. 
szombat 14.30–16.30
Mindenkit szeretettel várunk a Cu-
korbetegek Klubjának következõ ta-
lálkozóján. A klubnapon a vércukor-
mérés, vérnyomásmérés és testsúly-
mérés mellett diétás uzsonnát kap-
nak a részvevõk.

Felsõgödi Református Templom
2132 Göd, Kálmán u. 5.

November 25. vasárnap 18.00
Zenés áhitat Barokk kamarazene Vi-

valdi és Bach mûveibõl. Közremû-
ködnek: Huszár Anita-alt, Zoller Ág-
nes, Jutassy Miklós-oboa,Würth
Boglárka-fagott, Balogh Lázár-orgo-
na

József Attila Mûvelõdési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

November 15. csütörtök 10.00
Bábszínházi elõadás. Kereplõ Bábszín-
ház: Ludas Matyi
November 16. péntek 17.30
A Felvidékiek Köre és az Új Horizont
Irodalmi klub következõ közös össze-
jövetelének vendége Molnár V. József.
November 17. 
szombat 9.00-13.00
Babaruha Börze. Várunk mindenkit
akár eladni, akár vásárolni szeretne.
November 17. 
szombat 9.00-13.00
A Gödi Homeopátiás Klub soron kö-
vetkezõ elõadása Téma: Húgyúti

problémák (Elõadó: Dr. Tóth János).
Belépõdíj: 600 Ft, klubtagoknak: 300
Ft. További információk: 30/336-
8998.
November 23. péntek 18.00
V. Kulcsár Ildikó, a Nõk lapja fõszer-
kesztõje, saját, most megjelent köny-
vét mutatja be. Babiák Annamária
színmûvésznõ részleteket olvas a kö-
tetbõl.
November 25. szombat 10.00
Családi Játszóházzal várunk minden
érdeklõdõt. Adventi koszorút készí-
tünk. Hozni kell 4 db gyertyát, a töb-
bi kelléket mi adjuk. Részvételi díj 500
Ft.
November 29. 
csütörtök 16.00–17.00
Zenés néptánccal várunk minden
óvodást és iskolást. Romháti Kriszti-
án a Népmûvészet Ifjú Mestere, te-
kerõs tart hangszer bemutatóval
egybekötött élõzenés táncházat. A
táncot vezeti Czinóber Klára.
November 30. péntek 16.00 A Nó-
ta klub következõ összejövetele.
Minden régi és új érdeklõdõt szere-
tettel várunk!
December 6. csütörtök 10.00 Báb-
színházi elõadás. Cs. Szabó István:
Két Mikulás egy erdõben
December 7. péntek 17.00 A Lám-
pás ’92 Alapítvány kiállításának
megnyitója.

Nemeskéri Kúria
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. 
utca 33.

November 23. péntek 17.00
Az Irodalmi Kávéház mûsorában be-
mutatásra kerül Nemeskéri-Kiss
Margit könyve, melyet lánya rende-
zett sajtó alá.
Szeretettel várunk mindenkit!
További információk a könyvtárak-
ban! (Tel.: központi: 532-155, Ady:
345-101)

Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2132 Göd, Ifjúság út 1-3.

November 13. kedd 17.30
Növendékek hangversenye – tanulói
kiállítással egybekötve. A rendez-
vény ingyenes, mindenkit szeretet-
tel várnak. Helyszín: az iskola dísz-
terme.
November 19. hétfõ 16.00
Elsõ Szülõk-Nevelõk Fóruma. Téma:
Mit tegyünk, ha a gyermek ideges,
görcsös, agresszív stb. A szülõ és a
pedagógus konfliktusmegoldó lehe-
tõségei. Helyszín: ebédlõ.
November 27. kedd 18.00
Tanári koncert – tanulói kiállítással
egybekötve. A rendezvény ingyenes,
mindenkit szeretettel várnak. Hely-
szín: az iskola díszterme.
December elsõ hetében Mikulás
kishangverseny a Lenkey utcai óvo-
dásoknak.

A Németh László Általános Iskola
vezetése arra kér mindenkit, hogy
ha van az iskolával kapcsolatos
régi tárgyi, írásos vagy képi emlé-
ke, jelezze az iskolában, mert is-
kolatörténeti kiállítást szeretné-
nek rendezni.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/A

November 20. kedd 18.00
800 évvel ezelõtt született Szent Er-
zsébet. Dr. Stella Leontin kanonok,
prépost elõadása. Közremûködik:
Lengyel György és a Gödi
Gitáregyüttes Tüske András vezeté-
sével.
November 28. szerda 18.00
Vendégünk Pitti Katalin operaéne-
kes. A mûsor címe: Tanúságtétel.
December 4. kedd 18:00
Bardócz Lajos, erdélyi festõmûvész
kiállításának megnyitója. Közremû-
ködik Bardócz L. Csaba gitáron.

Programajánló

A Felsõgödi Református Templom

A Nemekéri Kúria

A Németh László Általános Iskola
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Wagner László eredeti-
leg a Szentendrei-szigetre
szervezte családi csapatát,
a túra végül hetven km-
esre sikerült. A festõi ok-
tóberi tájon olykor az erõs
északi szél söpört végig,
de a jó hangulat miatt ez-
zel mit sem törõdtek a
résztvevõk. A gulyás, a
bringás ügyességi verseny,
és a labdakergetés pedig
egyenesen feledtette a
zord idõt. Fótról Kékesi ta-
nár úrék „osztálykirándul-
ni” jöttek, volt, aki Duna-
keszirõl, sõt Budapestrõl
érkezett.  

A programsorozat min-
den állomását megláto-
gatja egy neves sportoló,
aki, ha módja van rá, csa-
ládjával érkezik az ese-

ményre. Most az egykori
többszörös magyar baj-
nok csúcstartó pályakere-
kes, Somogyi Miklós jött
el kisfiával és feleségével.
Somogyi Miklós aranya a
moszkvai „ellenolimpiá-
hoz”, a Barátság-verseny-
hez köthetõ. 

„Sokat utazom, hétköz-
napjaim nagy részét az él-
sport teszi ki, ritkán tudok
a családommal együtt len-
ni. Most végre a fiammal
együtt tekerhettem, aki
minden programnak ré-
szese volt: végigment a
hosszú túrán, az ebéd utá-
ni fociban is részt vett. Jó
volt kicsit kiruccanni a ver-
senysport mókuskereké-
bõl!”

V. F.

Kerékpártúra: 
Olimpikonnal tekertek a gödiek
A „Belépés családostul”- sorozat októberi állomásaként a naptárba ezúttal egy bringatúra került. Ezen
mintegy ötvenen vágtak neki a dunakeszi révtõl induló, Kisoroszin keresztül a pócsmegyeri Tó-Vendéglõig
tartó etapnak. A vendég ezúttal egy kerékpáros, a Moszkvát, Szöult és Barcelonát is megjárt olimpikon,
Somogyi Miklós és családja volt.

Gyalogtúra 

Károly Róbert emléktúra – teljesít-
ménytúra november 10-én, szom-
baton, Visegrád környékén. Gyüle-
kezõ: ¾ 8-kor a gödi CBA bolt elõtti
buszmegállóban, ahonnan külön
busszal történik az utazás Visegrád-
ra.

A túrázók három táv közül választ-
hatnak:

- 5 km-es táv: Visegrád- Salamon-
torony- Fellegvár- Visegrád, nevezési
díj: 300 Ft,

- 10 km-es táv: Pilisszentlászló-
Apát-kúti- völgy- Visegrád, nevezési
díj: 400 Ft,

- 20 km-es táv: Visegrád- Salamon-
torony- Pilisszentlászló- Apát-kúti-
völgy- Visegrád, nevezési díj: 400 Ft.

A túra végeztével, délután 4 óra
körül indul vissza Gödre a csapat,
busszal. Az út ingyenes, csak a neve-
zési díjat kell fedeznie a résztvevõk-
nek.

Családi szabadidõs nap

December 8-án, szombaton 9.00
órától 16.00-ig, Felsõgödön, a Né-
meth László Általános Iskolában és
a Balázsovits Sportcsarnokban. Az
egész napos rendezvényen lesz asz-
talitenisz és tollaslabda verseny a
Winner Kupáért, családi focitorna (4
fõs csapatok: 2 szülõ, 2 gyerek), tár-
sasjáték bemutató gyerekeknek és
felnõtteknek, Karácsonyi vásár (tár-
sasjátékok kedvezõ áron és Winner
márkájú sportszerek, sportfelszere-
lések). A sportnapon – mint koráb-
ban is – meglepetésvendégek rész-
vétele várható.

A részletes programok plaká-
tokon, szórólapokon találha-
tók meg, illetve a
www.belepescsaladostul.min-
denkilapja.hu honlapon!

A Belépés Családostul 
programsorozat év végi
eseményei

2007. október 1-én Gödön elõször
– remélhetõleg egy hagyományt te-
remtõ - A „Napos Oldal” nyugdíjas
klub és a Piarista Szakmunkásképzõ
Intézet szervezésében - részt vet-
tünk a „Világ Gyalogló Nap” nem-
zetközi rendezvényen, - a Mozdulj
Magyarország Rendezvénysorozat
keretében.
Csodaszép idõben Göd minden ré-
szérõl érkeztek kis csoportok –
mintegy 60 fõs létszámban a végál-
lomás helyére, a Dunapart Nyaraló-
házakba. Itt Kónya Károly úr várta
az érkezõket, s osztotta szét a póló-
kat és lépésszámlálókat, amiket a
Magyar Szabadidõsport Szövetség
támogatásaként kaptunk. A helyszí-
nen a Zöldfa étterem biztosított te-
át és ásványvizet, a Sport Bizottság
pogácsát a nagymamák, unokák, is-
kolások és fiatal szülõk részére.
Köszönjük a támogatást, a részvé-
telt és találkozzunk jövõre ugyan-
úgy még többen!

Nagy Zoltánné

Egy új közösséget
teremtõ nap!

Wagner László (balra hátul) újabb remek 
programot szervezett
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Az õszi bajnoki fordulók-
ból már vagy fél tucaton
túl vannak a gödi labdarú-
gók, egyesületünk játéko-
sai az öregfiúk mellett há-
rom körzeti bajnokságban
érintettek. A korosztályok
eredményeit Tuza József
edzõ ismertette.
„A serdülõk 7 fordulón
vannak túl, ebbõl azon-
ban 2 tolódott. Négy gyõ-
zelem és egy vereség a
mérlegünk. A gyerekek a
11 csapatos Váci Körzeti
Bajnokságban játszanak,
november végéig még sok

minden történhet, kár elõ-
re jósolni. Az ifik a gödöl-
lõi körzethez tartoznak,
ott 10 gárda közül, 6 mér-
kõzés után – köztük 5
gyõzelem, 1 vereség – a
harmadik helyen állunk! A
felnõttek sokat utaznak a
12 együttest magába fog-
laló szentendrei körzet tá-
volabbi helyszínei miatt.
Három gyõzelem, 1 dön-
tetlen és 5 vereség a mér-
leg, ez eddig a 8. helyre
elég. Van még hátra…”

V. F.

Labdarúgás: 

Optimistán 
a körzeti bajnokságban…

Helyszín: Göd, Kék Duna
Hotel, Mûfüves Sportcsarnok
(2132 Göd, Kék Duna utca
34.)

Idõpont: 2007. december
8-9., 15-16. (szombat-vasár-
nap) 

Résztvevõk: bármilyen
amatõr kispályás csapat, akik
a rendezõk versenykiírását el-
fogadják.

Nevezési díj: 16.000
Ft/csapat

Nevezés: jelentkezni lehet
a 06-30-569-98-07-es vagy a

06-70-611-13-81-es telefon-
számon, illetve e-mailben a
szux16@freemail.hu vagy a
backo@freemail.hu címeken. 

Nevezési határidõ: az elsõ
32 csapat jelentkezését tud-
juk elfogadni beérkezési sor-
rendben.

Díjazás: az elsõ három he-
lyezett, a legjobb kapus, a
legjobb mezõnyjátékos vala-
mint a gólkirály részesül díja-
zásban (értékes nyeremé-
nyek, tárgyjutalmak, well-
ness szolgáltatás).

Október 13-án gyönyörû
idõben, harmadszor ren-
dezték meg a Szakáts-
kertben – ahol az iskola-
épületek is állni fognak –
a Búzaszem Labdarúgó
Kupát. Kispályás, füves
tornáról van szó, ahol
alapvetõ szabály: a gyer-
mek-felnõtt vegyes csapa-
tokban gólt csak gyerek

rúghat, kapuban csak
gyerek állhat. Pályára lép-
tek nagypapák, apák, fiú-
és lánytestvérek, kor sze-
rint közel 60 évet fogott
át a sportnap. A kupát im-
már másodszor a Csipet
Csapat nyerte, benne a
Sándor és a Berkes család-
dal.

V.F.

Iskolai foci:

Búzaszem Labdarúgó Kupa

Beharangozó: 
Kék Duna Kispályás Labdarúgó Kupa

Egyszer kispályán is megmutatják, milyen jók!

Kicsik és nagyok együtt küzdenek a Búzaszem tornáján

Reméljük feljebb lép az elsõ csapat
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Felnõtt csapatunkban
négy meghatározó játéko-
sunk nélkül kezdtük az új
idényt - tájékoztatott
Bagócsi Sándor edzõ. -
Birkás Anikó és Juhász
Zsuzsa gyermekszülés mi-
att hiányzik, Turza Barbara
és Lázár Ildikó pedig át-
igazolt a Szentendre csa-
patához. Új játékosok ér-
keztek, Illyevölgyi Anita,
Bock Eszter és Vesztergom
Yanina a Goldbergbõl,
Povázsay Nóra pedig Vác-
ról jött hozzánk. A csapat
összekovácsolása folya-
matban van, egyre bizta-
tóbb a játék, kapus posz-
ton vannak még gondja-
ink. Fiataljaink közül Petró
Bettina, Macsu Erzsi, Már-

ta Dóra, Pelczéder Sára és
Török Katalin már a fel-
nõtt csapatban is szere-
peltek, edzésmunkájuk
példamutató. Betti az NB
II-es mérkõzéseinken 52
gólt lõtt. 

A felnõtt mérkõzések
eredményei:

Göd – TFSE 24:18; Eszter-
gom – Göd 27:30; Göd –
Pilisvörösvár 24:31; Láng –
Göd 23:25 (Békési Melin-
da játszott kitûnõen); Göd
– Malév 29:25 (Szentes
Éva vezérletével biztos
gyõzelem született); Bu-
dakalász – Göd 22:28.

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

Eddig dobogós helyen 
a bajnokságban!
A Gödi SE felnõtt nõi kézilabda-csapata a bajnokság felén, 6 forduló után, 10 ponttal a 3. helyen áll, az NB
II-es ificsapat 1 vereséggel és 5 gyõzelemmel jelenleg második. A megyei felnõtt és ifi bajnokságban indul-
tak el a serdülõk, néhány ifistával kiegészítve. Eddig nagyon szépen teljesítettek, az idõsebbek, a 90/92-es
születésûek a 3. helyen állnak, a 94/95-ös csapat két gyõztes mérkõzést játszott. 

Megkezdõdött az aszta-
litenisz 2007-2008. évad
õszi idényének mérkõzés-
sorozata. Csapatunk a
Pest megyei bajnokság
1.osztályú “A” csoport
erõsebb mezõnyébe lett
besorolva. A mezõnyt 11
csapat alkotja, benne
több rutinos NB-s bajnok-
ságot is megjárt egyesüle-
tek találhatók.

Eredmények: 

Göd- Dabas 7:11
Nyert mérkõzések:

Ujvári Tibor 3, Felker Zol-
tán 2, Szemendri Attila 1.

Párosban: Ujvári –
Szemendri

Vecsés – Göd 9:9
Nyert mérkõzések: Uj-

vári 3, Felker 2, Cserny Pé-
ter 1, Nagy László 1.

Párosban: Ujvári-Felker,
Cserny-Nagy 

Vác – Göd 5:13
Nyert mérkõzések: Uj-

vári 4, Szemendri 3, Felker
2, Bartinai Péter 2.

Párosban: Ujvári-Sze-
mendri, Felker-Gulyás M.

Göd- Aszód 14:4
Nyert mérkõzések: Uj-

vári 4, Felker 3, Szemendri
3, Gulyás 2, 

Párosban: Ujvári-Sze-
mendri 1, Felker-Gulyás 1.

Összességében jól sike-
rült az õszi rajt, egy vere-
séggel, egy döntetlennel
és két gyõzelemmel.

Gulyás Miklós 

Asztalitenisz:

Pozitív a kezdeti mérleg

A Gulyás, Felker, Ujvári és Szemendri felállású
gödi csapat a Vác elleni meccs elõtt

Olyan szép a mozdulat, mint amilyen jó a csapat
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Idén második alkalommal ren-
dezték meg a Hodos Tamás Emlék-
versenyt, melyen kiválóan helyt áll-
tak a gödi fiatalok. Az évadnyitó
versenyen Szerecz Sára bronz-, míg
Szerecz Márton aranyérmet szer-
zett. A dobogós helyezéseken csa-
pattársaikkal osztozhattak: a Diabo-
ló SE budapesti játékosai közül Szõ-
ke Júlia a legfényesebb medáliával,
Kálfalvy Dániel pedig ezüstéremmel
tért haza Veszprémbõl.

- Remekül szerepeltek a gödi gye-
rekek Veszprémben és ezt nem csak

az eredményre, hanem a mutatott
játékra is értem - értékelt Szûcs Zol-
tán edzõ. - Nem szabad elfeledkez-
ni arról, hogy még csak most kezdõ-
dik a versenyévad és a vetélytársak
is nagyon készülnek a Diákolimpiára
és a többi nagy versenyre. Jelzés ér-
tékû viszont, hogy mind a négy ér-
mes játékos részt vett nyáron Levé-
len az edzõtáborban, ami biztosan
hozzájárult, hogy már szeptember-
ben „versenyképes” formában le-
gyenek.

Vasvári Ferenc

A nyári edzõtábor után veszprémi évadnyitóval kezdtek a gödi tol-
laslabdázók. A „királynõk városából” a Szerecz-testvérek egy arany- és
egy bronzéremmel tértek haza

Az újdonsült bajnok
négy éve ûzi ezt a spor-
tot. Elõtte évekig verseny-
szerûen futballozott, teni-
szezett és tollaslabdázott.
A gimnázium elején kez-
dett golfozni, akkoriban
építették a gödi pályát és
kezdõdött el a klubélet.

- Nagyon jó golfos csa-
pat alakult ki, amely bará-
ti körré kovácsolódott
össze- mondta büszkén
Lugosi Tamás. - Sikerült
belõlünk egy jó junior
csapatatot kinevelni. Az
eredményeinket nézve
három év leforgása alatt
behoztuk a magyarok
golf sporttal kapcsolatos
lemaradását, amely a ke-

mény edzésnek volt kö-
szönhetõ.

- A Magyar Amatõr
Nyílt Bajnokságon már az
elsõ napi sikeres játékom
után elláttak a profi gol-
fozók jó tanácsokkal,
hogy mit, hogyan csinál-
jak az elkövetkezõ napok-
ban - folytatta a bajnok. -
Ezeket igyekeztem is
hasznosítani. Ez a verseny
fordulópont volt a szá-
momra, mivel korábban
csak junior kategóriában
értem el sikereket. Arra
törekszem, hogy belõlem
is profi golfozó válhas-
son.

Keszthelyi Renáta

Golf:
Lugosi Tamás juniorként országos 
felnõtt bajnok

Lugosi Tamás, a gödi Pólus Palace Golf and Country
Club junior csapatát erõsíti. Sok szép emlék fûzi a
gödi klubhoz, itt ismerkedett meg és „szeretett
bele” a golfsportba. Edzõje, Hahn Árpád méltán
büszke tanítványára, hisz a fiatalember megnyerte
a Magyar Amatõr Nyílt Golfbajnokságot

Tollaslabda: 

Érmesek 
a Szerecz-testvérek

Szerecz Sára akcióban

Lugosi Tamás
a felnõttek között
is megállta a helyét
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Kultúra

Az idejében felismert érelmesze-
sedés kezelhetõ!

A szív és érrendszeri betegségek
(magas vérnyomás, érszûkület,
agyi keringési zavar, szívinfarktus)
hazánkban is a leggyakoribb be-
tegségek közé tartoznak. Az erek
állapota, az érelmeszesedés  jelen-
léte, mértéke fontos információ.
Ami segítséget adhat a beteg ve-
szélyeztetettségének megállapítá-
sában és a helyes terápia megvá-
lasztásában.

Eddig nem rendelkeztünk olyan
gyors, egyszerûen alkalmazható,
beavatkozást nem igénylõ mód-
szerrel, ami az artériás életkor
meghatározását lehetõvé teszi. Egy
magyar fejlesztésû mûszer különle-
geségét az adja, hogy egy vérnyo-
másméréshez hasonló pár percig
tartó vizsgálattal az érelmeszese-
dést korai fázisában ki tudjuk mu-
tatni, amikor még a folyamatok
esetleg megfordíthatók vagy meg-
állíthatók.

Az új diagnosztikai módszer fel-
világosítást ad - az érrendszer
endothel funkcióról (AIX) azaz
mennyire vannak összehúzódott

(stresszes) vagy kitágult (normális)
állapotban, - a fõütõér (aorta) pul-
zushullám terjedési sebességérõl
(PVW).A mért sebesség a fõütõér
rugalmasságáról, azaz az érelme-
szesedés okozta változásokról ad
információt. Minél magasabb a se-
besség, annál merevebb az ér.

A vizsgálat során a mérést, annak
értékelését végezzük és nem az
esetleges betegségek kezelését. Az
értékelés során az erek állapota le-
het optimális, normális, emelke-
dett vagy kóros .Ez utóbbi esetben

magas a kockázata az érelmeszese-
dés és egyéb szív és érrendszeri
megbetegedések kialakulásának.

Az elvégzett vizsgálat eredmé-
nyének egyénenkénti  orvossal való
konzultációja segíti

a megelõzést.
Kiknek ajánlott az arteriográf-

fal történõ vizsgálat?
- akinek magas vérnyomása van
- akinek családjában szívinfark-

tus, agyvérzés fordult elõ
- aki dohányzik
- aki túlsúlyos, magas koleszte-

rin, vércukor szintje van
- hölgyeknek, akik változókorba

léptek
- aki stresszes körülmények kö-

zött él és dolgozik

Gödön, 2007. november 24-én
szombaton a Polgármesteri 

Hivatal mögötti orvosi 
rendelõben vizsgálatot tartunk. 
Jelentkezni elõjegyzés alapján

lehet. Ára: 6000 Ft.
dr Klemencz Hajnalka

06 70 219 4455 
dr Jákli Györgyi
06 20 9736 328 

Lehetséges az érelmeszesedés korai kimutatása 

...hogy még ma is elõkerül
Gödön valami rejtélyes
tárgy a föld alól? A napok-
ban az õslakosnak számí-
tó Száhlender család egy
kedves tagja hívott fel:
nézném meg, mit találtak
ismerõsei a Nyár utcában
alapásáskor? A tárgy egy
kb. 2ox2ox2 cm-es régi
kõlap, melynek simább ol-
dalán belenyomott, olvas-
hatatlan felirat, Anjou lili-
om és hétágú nemesi,
pontosabban bárói koro-
na látható. A felirat meg-
fejtése sikerült: POLTÁR.
Losonctól északkeletre ta-
lálható falu már 1851-ben
is arról nevezetes, hogy
„agyagja híres, minél fog-
va itt sok fazekas lakik,
olyan agyag fajtája is van
(szappanföld), mellyel a
molnárok a malomkerék
tengelyét kenik”, írja Fé-
nyes Elek. Földesura

Pelargus és a Géczy nem-
zetség. Ez utóbbiak vitéz
katonák, várkapitányok
voltak, hol a szultán, hol a
császár támogatásával Er-
délyben és a Felvidéken.
Valószínû, hogy valamifé-
le manufaktúra terméke
került ide, legalább száz
évvel ezelõtt, mert Poltár
Trianon óta elcsatolt terü-
leten van folyamatosan.
De miféle épület lehetett a
mai Nyár utca táján,
amely 1945-ig a vadaskert
része volt, ugyanúgy elke-
rítve a helyi lakosság elõl,
mint most. A Nyár utca
közelében, kívülrõl egy
kettévágott domb emel-
kedett a kerítés fölé. Itt
ugratták le a szántóföl-
dekrõl ideterelt vadakat a
hajtók a kilõtt õzek, nyu-
lak pótlására. De a címer,
a korona? Idestova húsz
éve szerzõtársam oldotta

meg a problémát internet
útján: Poltáron ma is mû-
ködik, mint már nagyon
régen báró dr. Baratta
Dragon kaolin bányája és
samott üzeme. Indokolt
tehát a korona és az An-

jou liliom is. De hogy ho-
gyan került Gödön a föld
mélyére a samottlap, azt
nálam illetékesebbeknek
kell kideríteni.

Bátorfi József

Ki gondolná,...
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintechniká-
val is! Darabolva. Elszállítás
megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyo-
mányos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Tel.: 06-
70-505-1177

• Cipõjavítás, cipzárcse-
re, szõnyeg- és ruhatisztí-
tás, búvárszivattyú-teker-
cselés. Göd, Kincsem •Park,

nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.

• Kártyajóslás: mit tervez
velem a fõnök, megmarad-e
a munkahelyem, szerelem,
házasság, költözés, ingatlan,
válás, peres ügyek, üzleti ki-
látások. A kártya megmond-
ja a választ, nem kell fölösle-
gesen gyötrõdni és máris lé-
péselõnyben vagyunk. Olga
Jósnõ Tel.: 06-30-285-0183,
06-27-343-156. E-mail: 
olga.josno@freemail.hu

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

Tüzifa akció!
Cser, tölgy, 
bükk, akác, 

konyhakészen 
vagy gurigában 

szállítással! 

Ugyanitt szén,
dióbrikett 

és fabrikett is
kapható!

06-20-496-1264
06-27-345-098

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

T-Kábel
TV + Telefon + Net
csak 5990,- Ft/hó

Mesecsomag
+1 minicsomag

6 hónapig ingyen
Lõrincz Judit

06-20-242-3474
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

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

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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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

Hirdessen a
-ben

www.god.hu
godikorkep@gmail.com

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
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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Fejtörõ

Októberi keresztrejtvény meg-
fejtésünk: „A csodálatos alsó-
gödi strandon várja Önt a meg-
újult Széchenyi Csárda". Nyerte-
seink: Horváth Julianna és Gáhy
Lórándné. A nyereményeket
szerkesztõségünk eljuttatja a
nyertesekhez. Gratulálunk!
Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük november

30-ig nyílt levelezõ lapon juttas-
sa el szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72.

Nyeremények: Egy-egy 3.000.-
forintos könyvutalvány, ame-
lyek az alsógödi Betûboltban
(2132 Göd Pesti út 63/d., Ny: H-
P.: 6-19, Szo.: 7-14, V.: 7-12 óra
között) válthatók be.

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