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Mindenkit érintõ kérdésekrõl kell kö-
zösen döntenünk a közeljövõben. Vizit-
díj, kórházi napidíj, tandíj. Eltöröltessük
vagy megtartassuk? A következõ hetek-
ben nagyon sokat hallunk errõl az el-
döntendõ kérdésrõl. Mint mindenki tud-
ja, a köztársasági elnök március 9-re írta
ki a népszavazást a fenti három témá-
ban. 

Ki gondolja úgy, hogy ezeket  a díja-
kat fizessük? Szerintem nem kérdés, ho-
gyan szavazzunk róluk. Igen ám, de az
éremnek vagy egy másik oldala is. Tény-
leg csak három kérdésrõl lenne szó?
Nem hiszem, egyáltalán nem. A politika
belefeszül a következõ hetekben ebbe a
népszavazásba, és belefeszülünk mi is.
Nem hallgathatunk tovább, döntenünk
kell. Így vagy úgy, de le kell tennünk a
voksunkat. Eszembe jutnak az ókori

Athénról tanultak. Aki nem vett részt a
politikában, a polisz, a város életében,
annak el kellett hagyni az akkori Európa
fõvárosát. A politika nem más, mint a
polisz, a város, jelen esetben az állam
életében való aktív részvétel. Részt kell
vennünk, kedves Gödiek a népszavazá-
son, ez a mi demokratikus jogunk, el kell
mennünk, és véleményt kell formál-
nunk! Persze felelõsen kell döntenünk,
de mi alapján? Nézzék meg saját életü-
ket! Aki patikába jár, nézze meg, meny-
nyit fizet most, és mennyit fizetett egy
éve! Mely gyógyszerek lettek olcsóbbak,
melyeknek  emelték az árát, vagy vonták
meg a rajtuk lévõ állami támogatást?
Aki vásárol a közértben, nézze meg,
mennyibe kerül ma egy liter tej, egy kiló
kenyér, és mennyibe került egy éve! Ked-
ves Tanár Kollégáim! Hová tûnt a tizen-
harmadik havi fizetésünk? Ja, az lett a
béremelésünk. Demagóg vagyok? Le-
het, de ettõl még minden megy tönkre,
minden devalválódik. Hányan vesztették
el a munkahelyüket az elmúlt hat év-
ben? Hányan lettek áldozatai a kor-
mányzati reformoknak? Nehéz kérdé-
sek, de kétségtelen, valaminek változnia
kell, mert ez így nem mehet tovább.
Tiszta szó kell újra, hitelesség, a szép ma-
gyar szó nyerje vissza méltóságát!

Döntenünk kell! Ahogy egy barátom
mondta, a jó döntés újabb szabadságo-
kat nyit az ember életében. Hát nyisson
nekünk is!

fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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A január utolsó napján megtar-
tott testületi ülésen a képviselõk
gyorsan haladtak a napirendi
pontok megszavazásával. 
Dr. Horváth Viktor Gergõ és
Pinczehelyi Tamás képviselõk nem
vettek részt a testületi ülésen.
Sándor István az ülés közepén tá-
vozott. 

Elsõ napirendi pontként zárt ülé-
sen tárgyalták a helyi buszjárat köz-
beszerzési eljárását. Nem történt
változás az eddigi gyakorlaton. Akik
eddig szállították az utasokat, azok
szállítják a következõ években is. 

Ezt követte az aljegyzõi pályázat
elbírálása. Mint ismeretes, a város-
nak két éve nincs aljegyzõje, amióta
dr. Nyitrai Judit lemondott errõl a
pozícióról. Mint a város jegyzõje, dr.
Szinay József tájékoztatott, ez a
mostani már a pályázat második kö-
re, és a hivatal két éve nem talál
megfelelõ embert a posztra. A jelen
pályázat keretében öt jelöltet hall-
gattak meg, és a jegyzõ közülük ja-
vasolja a testületnek dr. Nagy Atil-
lát, aki jelenleg egy ezer lelkes tele-
pülés, Tabajd jegyzõje. Markó József
kérte a képviselõket, ha már két
évet vártak a megfelelõ jelöltre, te-

gyenek fel neki néhány kérdést. Mi-
után senki sem akart ezzel a jogával
élni, a polgármester hozzáfûzte:
„Tökéletes választás, egyetlen kér-
dés sincs a jelölthöz.” Ennek alapján
egyhangúlag fogadták el az új al-
jegyzõ személyét, aki elsõsorban
birtokvédelmi feladatokkal és a kör-
nyezetvédelem jogi kérdéseivel fog
foglalkozni.

Ezt követte a Baptista Szeretet-
szolgálat Alapítvány kérése. A Göd
állomáshoz közel található egykori
szociális foglalkoztatót (Fácán) kí-
vánják egy évre bérbe venni. A bér-
beadás tényét  minden képviselõ el-
fogadta, csak Sándor István tette
szóvá: a havi százezer forint annyira
bagatell öszszeg, hogy elkérni sem
érdemes. Markó József válaszában
megjegyezte, hogy sok apró összeg-
bõl jön ki a nagy adósság, és ezeket
nagyon komolyan kell venni. Nógrá-
di Gergely hozzátette, hogy csupán
jelképes összegrõl van szó, hiszen a
piaci ár sokkal több lenne. A volt és
a jelenlegi polgármester egy, a napi-
rendi ponthoz nem kapcsolódó ap-
róbb polémiába bonyolódott,
ugyanis Sándor István kifogásolta
az adók emelését. Markó József
szinte azonnal riposztozott, misze-
rint ha az elõzõ ciklusban a szocia-
lista városvezetés észszerûbben

gazdálkodott volna a városban, ak-
kor most egyáltalán nem kellene
adót emelni. Mint mondta, az adó-
emelés mértéke azonban alacsony.
Végül a képviselõk elutasították
Sándor István kezdeményezését, az
új bérlõ havi százezret fizet a város-
nak.

A folytatásban napirendre került a
Penny market melletti új gyógyszer-
tár létesítése is. Az ÁNTSZ kikéri
ugyan az önkormányzatok vélemé-
nyét minden egyes gyógyszertári
engedély kiadása elõtt, de ez sem-
mire sem kötelezi õt. A hatályos
jogszabályok szerint a másik patiká-
hoz képest 100 méteren belül nem
lehet, illetve plusz 5000 fõ után le-
hetne új patikát nyitni, itt azonban
ezek a feltételek hiányoznak. Az en-
gedély mégis megadható, ha az új
gyógyszertár tulajdonosa vállalja a
24 órás nyitva tartást vagy a gyógy-
szerek házhoz szállítását.

A Fidesz padsoraiban ülõk elutasí-
tották egy új gyógyszertár megjele-
nését Gödön, Nógrádi Gergely vi-
szont azt szerette volna, ha még
több patika lenne a városban, mert
akkor ezek versenyébõl a lakosság
profitálhatna leginkább. A testület
végül elutasította a patikaalapítási
kezdeményezést, bár a döntési jog
az ÁNTSZ kezében van.

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

Két év után új aljegyzõt 

Önkormányzati hírek

Az Inczeffy Patikától nem messze
akarnak gyógyszertárat nyitni



A képviselõk megemelték a pol-
gármesteri, az alpolgármesteri és a
képviselõi illetményeket is. Ez közel
öt százalékos emelést jelent. Nógrá-
di Gergely, hivatkozva a város nehéz
anyagi helyzetére, nem vett részt
ebben a szavazásban, mert méltat-
lannak érezte a többletjövedelmet
ebben a helyzetben. Markó József
válaszában kitért arra, hogy nekik
más jövedelmük nincs, csak amit az
önkormányzatban nyolc – tíz órai
munkával keresnek. Markó József
ígéretet tett, hogy ebben az évben
nullára hozzák ki a költségvetést a
tavalyi 440 milliós hiánnyal szem-
ben.

Milliókról nagyon hamar dönte-
nek a képviselõk, de számos, kevés-
bé lényegesnek tûnõ kérdésben
hosszasan vitáznak egymással.
Most sem volt ez másként. Egy mo-
toros szervezet hivatalosan szeretné
használni a gödi címert. Bármerre
mennének az országban, különbözõ
motoros találkozókra, mindenki
tudná, hogy õk honnan érkeztek.
Nógrádi képviselõ szerint ki kellene
érdemelni, hogy valaki hivatalosan
használhassa Göd elsõ számú jel-
képét. Csányi József szerint már azt
is értékelni kell, hogy valaki erre
odafigyel. Dr. Bognár László alpol-
gármester mondta ki a verdiktet. A

motoros szervezet használhassa a
gödi címert mindaddig, amíg nem
történik visszaélés, és amíg a város-
ra nem hoznak szégyent. 

Ezt követõen került sorra a közin-
tézmények, köztük kiemelten az
Öregek Napközi Otthonának aka-
dálymentesítésérõl szóló napirendi
pont. E témában teljes volt az

egyetértés a képviselõk között. Még
dr. Pintér György, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke is áldását adta az elõter-
jesztésre. Lenkei György szerint az
akadálymentesítés csak egy mini-
mális programnak fogható fel, jó
lenne az önkormányzati vagyon ál-
lagát is megvédeni. Rábai Zita hoz-
záfûzte, hogy mivel a bekerülési ös-
szeg 90%-ára lehet pályázni, ezért
érdemes ebben a témakörben folya-
matosan figyelni a pályázati kiíráso-
kat. 

Végül újból a SzirtInvest Kftnek a
rendelõintézetekre vonatkozó szer-
zõdése került a képviselõk elé. Sze-
gedi Sándor alpolgármester úgy is-
mertette a szerzõdésben végrehaj-
tott módosításokat, hogy a képvise-
lõk nem kaptak írásos anyagot az új
szerzõdéstervezetbõl. Nógrádi Ger-
gely ezt szóvá is tette: „Nincs elõt-
tem, nem látom, mi alapján szavaz-
zak?” Ennek ellenére a testület egy-
hangúlag voksolt az új tervezet mel-
lett.

Zárt üléssel kezdõdött, és zárt
üléssel fejezõdött be a testületi ülés.
A piarista rend azzal a szándékkal
állt elõ, hogy szeretné megvásárolni
azt a Duna-parti területet, ahol az
iskolájuk áll. Markó József szerint
egészen biztosan kevesebbért adják
oda a piaristáknak, mint a piaci ár.
Ezt a befolyt összeget azonban pá-
lyázati önrész céljából teszik félre, s
ha nyernek, akkor így kompenzál-
hatják az eladás során keletkezõ
veszteséget. Hogy mekkora ez az
összeg? Hamarosan kiderül.

Salamon Tamás
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választottak a képviselõk
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Gyorsan, vitamentesen tárgyaltak és
döntöttek a képviselõk

A Piarista Szakiskola vételi szándékát
jelezte a terület megvételére
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- Biztos jól írtam a ne-
vét, az Atillát?

- Igen, családi tradíció

alapján a kiejtés szerint ír-
juk nevemet.

- Nem érzi visszalépés-
nek, hogy jegyzõbõl al-
jegyzõvé „lépett elõ”?

- Egyáltalán nem.
Tabajd, ahol jelenleg jegy-
zõként dolgozom, egy
ezer lelkes település. Göd
és Tabajd nem ugyanaz a
nagyságrend. Bár aki erre
a pályára lép, annak tud-
nia kell, hogy az önkor-
mányzatiság nem egy
könnyû szakma, bárhová
veti is az embert a szél.

- Mi jelentette az igazi
motivációt a pályázás-
nál?

- Tabajdon például nincs
igazi bizottsági munka,
más hõfokon ég az önkor-
mányzatiság. Itt már a bi-

zottságok döntési elõké-
szítéseit is nagyon komo-
lyan veszik, ahogy tapasz-
taltam. Eddigi munkáim
során a hatósági és a gaz-
dasági dolgok között in-
gadoztam, most Gödön
egyértelmûen a hatósági
munkában számítanak
rám. Igyekszem elmélyülni
ezen a szakterületen.

- Tabajdon négy évet
dolgozott. Mennyi idõt
tervez Gödön?

- Nem vagyok vándor-
madár típus. Hosszú távra
tervezek.

- Mikor áll ténylegesen
munkába?

- 2008. április elsõ mun-
kanapján már itt leszek.

S. T.

Az új aljegyzõ: dr. Nagy Atilla
Villáminterjú a megválasztása után

dr. Nagy Atilla
1972-ben született, há-
zas, két gyermek édesap-
ja. 

1992-1996 Államigazga-
tási Fõiskola: igazgatás-
szervezõ

1997-2001 ELTE Állam-
és Jogtudományi Kar: jo-
gász

Munkahelyei:
1993-2002 Budapest
Hegyvidék XII. kerületi
önkormányzat

2003-2004 Budapest Jó-
zsefváros VIII: kerületi
önkormányzat

2004-2008 Tabajd ön-
kormányzat

Dr. Nagy Atilla áprilisban
kezd dolgozni Gödön

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az
építésügyi jog-
szabályok 2008.
január 1-tõl
megváltoztak.

Az Önöket
érintõ fonto-
sabb változá-
sok:

Az építési tevékenységeket a jog-
szabály 3 csoportba osztotta:

• Növelte az engedély nélkül vé-
gezhetõ tevékenységek körét,
azonban ezeket az építményeket
is csak az országos településren-
dezési és építési követelmények-
rõl szóló 253/1997. (XII. 20.) kor-
mányrendeletnek (továbbiakban
OTÉK) megfelelõen lehet elhe-
lyezni.

• Az új jogszabály alapján vannak
olyan építési tevékenységek, me-
lyekre egyszerûsített tervdoku-

mentáció benyújtásával kell en-
gedélyt kérni, ezek a bejelentés-
köteles építési tevékenységek.

• A harmadik kör azon építési tevé-
kenységek köre, melyekhez épí-
tési engedély szükséges, ezek-
hez továbbra is teljes tervdoku-
mentációt kell benyújtani hatósá-
gunkhoz.

A részletes felsorolást a
www.god.hu/hirek/tajekoztatas link
alatt megtalálják.

A jogszabályi változással meg-
újultak a benyújtandó nyomtatvá-
nyok is, melyek honlapunkról letölt-
hetõk, vagy a Városháza Építésügyi
Hatósági Osztályán beszerezhetõk.

Kérjük, építési tevékenységeik
tervezésekor keressék fel építési elõ-
adóinkat, akik felvilágosítást adnak
az engedélyköteles és bejelentés-
köteles tevékenységekrõl!

Az építési tevékenység megkez-

désének bejelentésére is új nyom-
tatvány került forgalomba!

Felhívjuk az építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmét, hogy az épí-
tési engedély 2 évig érvényes, me-
lyet az érvényesség ideje alatt meg
lehet hosszabbítani.

A megkezdett építési tevékenysé-
gekre 5 éven belül használatbavéte-
li engedélyt kell kérni. Amennyiben
a megadott határidõn belül az épí-
tési tevékenységet nem tudják befe-
jezni, a folytatáshoz új építési enge-
délyezési eljárás szükséges.

További kérdések felmerülése
esetén építési elõadóink készséggel
állnak rendelkezésükre a 06-27-
530-051–es telefonszámon vagy
félfogadási idõben személyesen a
Polgármesteri Hivatal 22-es szobájá-
ban!

Iványi Andrea
építéshatósági osztályvezetõ

Dr. Szinay József
jegyzõ

Tájékoztatás az építéshatóságtól
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Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke
2008. március 9-re írta ki az or-
szágos népszavazást a kórházi na-
pidíj, a vizitdíj és a képzési hozzá-
járulás ügyében. 

Egyes körzetekben a lakosság
száma megnövekedett, ezért indo-
kolttá vált a körzetek megbontása
két szavazókörre. Erre a 4. sz. és a 9.
sz. körzetben került sor. A változás
annyi csupán, hogy a szavazókörök
a korábbiakban már megszokott
épületben /Béke utcai óvoda és

Lenkey utcai óvoda/, de új helyiség-
ben mûködnek. 

A 4. sz. körzetet az alábbiak
szerint bontottuk meg:

4. sz. választókerület 4. sz. sza-
vazókör a Pázmány Péter utca –
Budai Nagy Antal utca – Petõfi
Sándor utca 25. számig  – Béke út
– Duna által határolt terület.

4. sz. választókerület 17. sz.
szavazókör: a 4. sz. választókerü-
let Béke úttól északra a fekvõ ré-
sze.

A 9. sz. választókerületet az
alábbiak szerint bontottuk meg:

9. sz. választókerület 9. sz. sza-
vazókör: János utca – Pálma utca
– Lenkey utca – Vasút utca – IV.
Béla király utca által határolt te-
rület.

9. sz. választókerület 18. sz.
szavazókör: A 9. sz. választókerü-
let János utcától – Pálma utcától
délre fekvõ utcái.

További változás, hogy a bölcsõ-
dei szavazóhelyiséget /6. sz. válasz-
tókerület 13. sz. szavazókör/ áthe-
lyeztük a TESZ épületébe /Duna u.
5./, így ott két szavazóhelyiség lesz.

Kérjük a T. Választópolgárokat,
hogy a választási értesítõket gondo-
san olvassák majd el, hiszen ezen
pontosan szerepelni fog az, hogy
melyik szavazókörbe tartoznak!
Göd, 2008. január 24.

Dr. Szinay József
HVI vezetõ

Népszavazás március 9-én!
Változás a szavazókörökben!

Göd Város szavazókörei:
001 VÁLASZTÓKERÜLET 1. SZ. SZAVAZÓKÖR: St. HUBERTUS ÉTTEREM, NEMESKÉRI ÚT 33.
001 VÁLASZTÓKERÜLET 11. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÚJTELEP, ORVOSI RENDELÕ
002 VÁLASZTÓKERÜLET 2. SZ. SZAVAZÓKÖR: ORVOSI RENDELÕ, CSERFA U. 18.
002 VÁLASZTÓKERÜLET 15. SZ. SZAVAZÓKÖR: St. HUBERTUS ÉTTEREM, NEMESKÉRI ÚT 33.
003 VÁLASZTÓKERÜLET 3. SZ. SZAVAZÓKÖR: JÓZSEF A. MÛVELÕDÉSI HÁZ, PESTI ÚT 72.
004 VÁLASZTÓKERÜLET 4. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA BÉKE U. 3.
004 VÁLASZTÓKERÜLET 17. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA BÉKE U. 3.
005 VÁLASZTÓKERÜLET 5. SZ. SZAVAZÓKÖR: POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.
005 VÁLASZTÓKERÜLET 12. SZAVAZÓKÖR: POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.
006 VÁLASZTÓKERÜLET 6. SZ. SZAVAZÓKÖR: TESZ, DUNA U. 5.
006 VÁLASZTÓKERÜLET 13. SZ. SZAVAZÓKÖR: TESZ, DUNA U. 5.
007 VÁLASZTÓKERÜLET 7. SZ. SZAVAZÓKÖR: NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISK., IFJÚSÁG KÖZ 1-3.
007 VÁLASZTÓKERÜLET 14. SZ. SZAVAZÓKÖR: NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISK., IFJÚSÁG KÖZ 1-3.
008 VÁLASZTÓKERÜLET 8. SZ. SZAVAZÓKÖR: ADY KLUB, KÁLMÁN U. 13
009 VÁLASZTÓKERÜLET 9. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
009 VÁLASZTÓKERÜLET 18. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
010 VÁLASZTÓKERÜLET 10. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
010 VÁLASZTÓKERÜLET 16. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
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Önkormányzati hírek

A decemberi számunk-
ban megjelent a Városvé-
dõk által készített hídról
egy cikk. Nagyon fontos,
hogy nem a híd létével van
a baj, hanem a mögötte ál-
ló eljárással. A cikket köve-
tõen három képviselõ, Sza-
bó Csaba, Csányi József és
Nógrádi Gergely egyönte-
tûen állították, hogy a híd
engedély nélkül épült.

Rábai Zita, a Városvédõk
Egyesületének alelnöke
szerint ezek valótlan állítá-
sok és helyreigazítást kért,
követelt(?) a Gödi Körkép-
tõl. Miután én - a körülmé-
nyek és a múlt történései-
nek alapos átvizsgálása, il-
letve az építési-jogi szakér-
tõkkel való konzultációk

után - ennek az igénynek
nem adtam helyt, szer-
kesztõségünkhöz eljutta-
tott levelében perekkel fe-
nyegette meg lapunkat és
személy szerint engem is.
Idézem Rábai Zitát:

„Javaslom, konzultál-
jon ügyvéddel, a helyre-
igazítási per elvesztése
esetén ugyanis, amire
igen jó esélye van, az er-
kölcsi veszteség mellett
Önt terhelik az eljárási
költségek és az ügyvédi
költség is.

Amennyiben nem sike-
rül békés úton rendezni a
nézeteltérésünket, egye-
sületünk élni kíván a saj-
tó-helyreigazítástól füg-
getlenül, polgári peres

eljárásban érvényesíthe-
tõ nem vagyoni kártérí-
tés iránti igényével is…”

Eddig az idézett levél
idevonatkozó része. Azt
hiszem, ezekhez a monda-
tokhoz nem kell kommen-
tár. Ráadásul egy lakossági
levél miatt is perrel fenye-
getnek. Erre pedig már
nem is tudok mit monda-
ni. Azért arra kérem Önö-
ket kedves Gödiek, ezek
után is nyugodtan írják
meg véleményüket, ezek-
nek helye van a Gödi Kör-
képben.

Térjünk vissza a hídhoz.
Rábai Zita is lehetõséget
kapott, hogy ebben a
számban írjon a témával
kapcsolatban. Megtette,

olvashatják. Mellette nyo-
mon követhetik, Nógrádi
Gergely képviselõ, vala-
mint Tarjányi Judit fõépí-
tész és dr Szinay József
jegyzõ szakmai vélemé-
nyét. Ezek után a kedves
Olvasó el tudja dönteni
maga is, hogy hol van az
igazság, és végre lezárhat-
juk a híd-ügyet, amibõl tel-
jesen feleslegesen igyekez-
tek politikai tõkét ková-
csolni a VárosVédõk: sok-
kal nagyobb szükségünk
volna ma a békére és az
együttmûködésre, mint az
elmúlt húsz esztendõben
bármikor!

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Perekkel fenyegetik a Városvédõk
a Gödi Körképet

Mielõtt egyesületünk fahi-
dat létesített volna a Karajos-
patakon, csupán egy kes-
keny, csúszós fémlemez volt
keresztülvetve a patakmed-
ren, ami teljesen alkalmatlan
volt az átjárásra.  A baleset-
veszély éveken át nem bán-
totta senkinek a szemét, egé-
szen addig, míg egyesüle-
tünk egy fahidat nem emelt
a helyébe.

A Gödi Körkép decemberi
számában megjelentekkel el-
lentétben, ennek létesítése
nem igényelt engedélyt. A
fennmaradási engedélyhez
pedig benyújtottuk a doku-
mentációt a szakhatóság-
hoz. 

Az akkori városvezetés, po-

litikai okból, mindenben aka-
dályozta az engedélyezte-
tést. Betonhidat ígért a he-
lyére, ez azonban azóta sem
épült meg, mert a szakható-
ság nem találta elfogadható-
nak a terveit. Így aki nem
akar kerülõt tenni a bevásár-
lószatyrokkal az immár évek
óta a fahidat veszi igénybe.

Ezért is olvastuk megdöb-
benve a lapban megjelent,
egyoldalú, tárgyi tévedése-
ken alapuló és oktalanul tá-
madó hangvételû cikket. Fel-
foghatatlan számunkra,
hogy miért érdeke akár
egyes képviselõknek, akár
magának a szerkesztõség-
nek az ellenségeskedés szítá-
sa. Épp akkor, amikor – az
önkormányzat segítségével  -
végre elkészült egy fahídhoz
méltó lejáró, és amikor végre
remény van arra, hogy ta-
vaszra a betonhíd is elkészül-
jön – amit egyébként képvi-
selõként mi magunk is támo-
gattunk.

Rábai Zita
VárosVédõk Egyesülete

elnökhelyettese

A VárosVédõk
véleménye a hídról

Már önmagában az is mu-
latságos, hogy épp a Város-
védõk fenyegetõznek perrel,
akik évek óta kevernek gya-
núba tisztességes embere-
ket, bizonyítékok nélkül. Az
is különös, ahogyan Rábai
asszonyék lereagálják a kép-
viselõtársak felháborodását:
sértetten, értetlenkedve fo-
gadják az éppen általuk fel-
korbácsolt indulatokat. Nos,
véleményem szerint a Vá-
rosvédõk olyanok, mint az a
kiskölyök, aki a homokozó-
ban minden gyereknek elve-
szi a játékát, belerúg az
óvónéni bokájába, majd
amikor mindenkit magára
haragított, elkezd bömböl-
ni, hogy õt senki sem szere-
ti, vele senki sem akar játsza-
ni. 

De ha megbocsátanak ne-

kem a gödi Polgárok, a to-
vábbiakban sem erre a té-
mára, sem a híd-cirkuszra
nem kívánok több idõt pa-
zarolni. Annál is inkább,
mert Rábai Zita és dr. Hor-
váth Viktor a stílusukkal – az
én szememben – már évek-
kel ezelõtt kiiratkoztak a civi-
lizált emberek társaságából.

Nógrádi Gergely
Önkormányzati 

képviselõ

A híd-ügyhöz:
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Önkormányzati hírek

Szerkesztõségünk meg-
kérte Tarjányi Judit fõ-
építészt, hogy fogalmaz-
za meg hivatalos szakvé-
leményét a kialakult
helyzettel kapcsolatban.
A fõépítész asszony a
következõ szakvéle-
ményt fogalmazta meg:

Hidak építésére az
alábbi jogszabályok vo-
natkoznak:

Mindennemû építési
munkához szükséges a te-
rület tulajdonosának (ez
esetben a gödi önkor-
mányzatnak) a beleegye-
zése. 

A hídhoz vezetõ gyalog-
út építésiengedély-köte-
les, az engedélyezõ ható-
ság a jegyzõ.

A hídra a patak kezelõjé-
tõl (jelen esetben a gödöl-
lõi víztársulattól) is elõze-
tes engedélyt kellett volna
beszerezni.

Mivel a híd szabad nyílá-
sa nagyobb, mint 2 m, a
híd építéséhez is hatósági

engedélyt kellett volna
kérni. A híd építésének en-
gedélyezõ hatósága a köz-
lekedési hatóság regioná-
lis igazgatósága.

A vonatkozó rendelet:
- a 15/2000. (XI. 16.)

KöViM rendelet az
utak építésének, for-
galomba helyezésé-
nek és megszünteté-
sének engedélyezésé-
rõl

Mindezekkel az enge-
délyekkel a Városvédõk
Egyesülete nem rendel-
kezett, és fennmaradási
engedélyt sem kértek
sem a hídra, sem a gya-
logútra.

A fahíd közvetlen köze-
lében a közeljövõben vas-
beton híd épül, a költsé-
gek nagy részét a Plusz
áruház viseli, az új híd ígé-
retük szerint március vé-
gére elkészül.

Ennek a hídnak már jog-
erõs építési engedélye
van.

Remélhetõleg az idõjá-
rás nem lassítja a munká-
latokat.

Amennyiben a Városvé-
dõk Egyesülete át kívánja
helyezni a fahidat, akkor
fel kell hívnom a figyelmü-
ket, hogy a híd áthelyezé-
sére is ugyanezek a szabá-
lyok vonatkoznak.

Tarjányi Judit
fõépítész

Hivatalos fõépítészi szakvélemény
a fahíddal kapcsolatban

Kérésére tájékoztatom,
hogy a Karajos-patakon
létesített kis híd építésé-
hez a következõ engedé-
lyek szükségesek.

1. A terület tulajdonosá-
nak hozzájárulása a mun-
kálatok végzéséhez (ön-
kormányzati engedély)

2. Hídhoz vezetõ gyalogút
építési engedélyköteles
(építéshatóság – jegyzõ
engedélye)
3. A híd építéséhez elõze-
tes engedély a patak keze-
lõjétõl (Gödöllõ-Vác Térsé-
gi VGT engedélye)
4. A híd építéséhez ható-
sági engedély szükséges
(Közlekedési Hatóság Re-
gionális Igazgatósága en-
gedélye)

A híd építésére sem az
Önkormányzathoz, sem
a Polgármesteri Hivatal-
hoz engedély iránti kére-
lem nem érkezett.

Göd, 2008. január 30.
Szinay József 

jegyzõ

Jegyzõi vélemény
Gödi Körkép
Salamon Tamás fõszerkesztõ részére

Új számok a Településellátó
Szervezetnél
Központi szám: 530-600 Könyvelés: 530-603
Szemétszállítás: 530-610,611 Munkaügy: 530-608

Gyûjtsük közösen a
Delikát8 ételízesítõ vonal-
kódjait, s ezzel egy új ját-
szóteret nyerhetünk gyer-
mekeinknek, városunk-
nak!
Kérem Önöket, hogy a ki-
helyezett gyûjtõdobozok-
ba (lenti címeken) dobják
be a Delikát8 ételízesítõ
vonalkódjait, amiket ösz-
szegyûjtök és beküldök.
Fogjunk össze, hogy gyer-
mekeink  igazi játszótéren
játszhassanak!
Csak közösen sikerülhet!

Köszönettel: 
Jerneiné Fülöp Judit

További részletek
a www.delikat.hu

weboldalon.

Gyûjtõállomások
Felsõgöd:
Németh László Általános
Iskola, Lenkey u. Óvoda,
Zima Hús- és Hentesáru
Szaküzlet, Pedagógiai
Szakszolgálat, Oázis Élel-
miszerbolt, Jernei ABC
Alsógöd:
Hétszínvilág Óvoda, Kas-
tély Óvoda, Polgármesteri
Hivatal, Okmányiroda

Fõzzünk játszóteret Gödnek!
Újra indul a Delikát játéka!

A Marignane-téri játszótér maradványai
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Önkormányzati hírek

El kell oszlatnunk egy
tévhitet: egy támogatás
elnyeréséért nem a pályá-
zat benyújtásakor kell lob-
bizni. 

Hosszas szakmai mun-
kát és érdekegyeztetõ te-
vékenységet követõen
születtek meg az operatív

programok. A települések
érdekei a különbözõ szin-
tû egyeztetések során ér-
vényesülhettek. Ha bebi-
zonyosodott, hogy bizo-
nyos településeken pl.
aszfaltos utak építésére
van szükség, akkor ezek
az igények bekerültek va-

lamely operatív program-
ba, és idõvel pályázati ki-
írás lesz a „válasz” rájuk.

Így érthetõ, miért van-
nak elõnyben azok a tele-
pülések, amelyek vezetõi
az elmúlt években aktívan
részt vettek a kistérségben
és régióban zajló viták-
ban. Mert az õ igényeik el-
hangzottak a megfelelõ
helyen és idõben, így
meghallgatásra találhat-
tak. „Rájuk vannak kiírva”
a pályázatok, de ezt senki
ne vegye rossz néven tõ-
lük! Hiszen az uniós milli-
árdok célja éppen az,
hogy a jogos fejlesztési
igények támogatását szol-
gálja.

Göd sajnos nem tartozik
a fenti települések közé,
tehát azok közül a pályá-
zatok közül kell válogat-
nia, amelyek valamely „fe-
lülrõl” jövõ célnak megfe-

lelnek: pl. akadálymente-
sítés, környezetvédelem,
stb. Ennek tudatában kell
- kellene - tervezni a város-
fejlesztési célokat, a költ-
ségeket. 

Ez a tudatosság tovább-
ra is hiányzik az önkor-
mányzat pályázati munká-
jából. Leginkább „vak tyúk
is talál szemet” alapon
nyújtjuk be a pályázatain-
kat, így aztán sok a költ-
ség, és elenyészõ a siker… 

Ez pedig fõként azért
aggasztó, mert évrõl évre
meredeken zuhan az el-
nyerhetõ támogatások
összege; ha tehát 2008-
ban nem sikerül jelentõs
pályázati bevételt produ-
kálnunk, akkor errõl 2013-
ig sajnos letehetünk.

Rábai Zita
önkormányzati 
képviselõ, VVE

Az idei év a pályázatok éve – tudunk-e élni vele?

Kimutatás a folyamatban lévõ pályázatokról

A mûvelõdési ház elõtti keresztezõdésbe pályázati pénzbõl
jelzõlámpa kerül
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Soha senkinek sem tûnt
volna fel a közterület-fog-
lalás, hogy ha a Dunához

levezetõ út végében, a Ke-
reszt utcában az utolsó te-
lek tulajdonosa nem kerí-
tette volna le a telkét. Ezt
azért tette, mert a legutol-
só árvíz elmosta a telke al-

ját. A tulajdonos kertjének
a végét feltöltötte, remél-
ve, hogy következõ áradat

nem tesz hasonló károkat
ingatlanában. A feltöltést
a szemtelen autósok
azonnal kihasználták, és
közvetlenül a Duna partjá-
ra parkoltak autóikkal. Ezt

akarták megakadályozni a
lakók a kerítés kihúzásá-
val. Mint arról a tulajdo-
nos, V. Csabáné a Város-
fejlesztési Bizottság ülé-
sén beszámolt, õk tíz éve -
amióta megvették az in-
gatlant - abban a tudat-
ban éltek, hogy nagyobb
a telkük, és jogosan kerí-
tették le, most mégis el-
vesznek tõlük 197 m2 te-
rületet. A család a békés
megegyezésre törekszik
az önkormányzattal, de a
hivatalnak garantálnia kel-
lene, hogy autók a kertjük
aljába nem mehetnek le,
ha feljebb helyezik a kerí-
tésüket. A pereskedés
egyik félnek sem áll érde-
kében.

- Ötven itt járok le a
Dunára, sohasem akadá-
lyozott kerítés, és így sze-
retném a jövõben is látni
a környéket – fogalma-
zott Kovacsik Tamás, a Vá-
rosfejlesztési Bizottság el-
nöke a bizottsági ülésen.

– Ezzel az óhajommal
nem vagyok egyedül, so-
kan meglepõdtek a kerí-
tés láttán.

A bizottság az önkor-
mányzatot és a tulajdo-
nost egyeztetésre szólítot-
ta fel.

Ezzel a lépéssel egyéb-
ként egy egyéves huzavo-
nára kerülhet pont. A Du-
nakeszi Földhivatal egy
évvel ezelõtt elutasította
Göd kérését a telekrende-
zésre, ezért végül a Pest
Megyei Földhivatal mond-
ta ki a verdiktet, és ez el-
len nem lehet fellebbezni.
A 197 m2-t vissza kell adni
a városnak.

Azóta már megtörtént
a két fél közötti egyezte-
tés, és úgy tûnik, minden
sínre kerül: V. Csaba és
családja a kerítést lebont-
ja, az önkormányzat pedig
a tulajdonossal közösen
egy sorompóval védi az
ingatlant az autósoktól.

S.T.

A hivatal fellépett a közterület-foglalások ellen

A szelektív hulladékgyûj-
tés nagyarányú beindításá-
val jelentõs költségcsökke-
nést tudtunk elérni. Célunk,
hogy minél többen ismer-
kedjenek meg ezzel a rend-
szerrel a további költségek
csökkentése és nem utolsó
sorban környezetünk meg-
óvása érdekében.

Szeretném mindenki fi-
gyelmét felhívni, hogy egy
zsákba kerüljön minden
hulladék. Ez szokatlan, de
mindent egybe kell beleten-
ni! A  zsákokat egy hulladék-
telepre szállítják, és ott válo-
gatják szét az egyben össze-
gyûjtött hulladékot.

Mi kerülhet a zsákokba? A
zsákon jól olvashatóan fel
van tüntetve, hogy mit tehe-
tünk bele. Szinte minden
mûanyag-, papír- és fémhul-
ladék, ami a háztartásban
elõfordul.

Vigyázzunk, hogy ne ke-
rüljön bele festékesdoboz,
permetezõszerek, oldósze-
rek dobozai, csomagolá-
sai! Konyhai fertõtlenítõ-
szerek pl. hipós, sósavas
dobozok csak többszöri ki-
öblítés után kerülhetnek a
zsákba. Vigyázzunk, hogy
túl zsíros hulladékot ne te-
gyünk bele. Ne kerüljön
bele használt papírzseb-
kendõ, tisztasági betét
stb.

Fontos kérés: Kérjük,
hogy a zsák szájánál találha-
tó húzófület kössék össze,
mert különben szállítás köz-
ben kiömlik a zsák tartalma!

Ne tegyünk bele italos-
üveget, mert balesetve-
szélyes! Az italosüvegek
elhelyezésére a nagyobb
bevásárlóközpontokhoz
konténereket helyezünk
ki! Ide lehet elhozni az ott-

hon összegyûjtött üveg-
hulladékot! Elõször hat
helyre kerül ki üveggyûjtõ
konténer. Alsó-gödi CBA,
Penny Market, Pluss áruház,
felsõgödi CBA, Oázis lakó-
park, Göd Újtelep kisbolt..

A szelektív gyûjtésben el-
telt három hónap után tu-
dok adatokkal szolgálni. Ed-
dig 1540 köteg ( kötegen-
ként 6db) azaz 9240 db zsá-
kot adtunk ki. A bevezetést
követõ hónapban,
Októberben: 32db,
Novemberben: 583db
Decemberben: 1092db
Januárban: 1600db zsákot
szállítottunk el

Ha bármilyen kérdés vagy
probléma merül fel, telefo-
non lehet érdeklõdni:

TESZ szemétszállítási
osztály: 27 / 530-601

Szeretnék köszönetet
mondani a TESZ dolgozói-

nak, akik a segítségemre
voltak a szelektív gyûjtés be-
vezetésében, és türelemmel
viselték a felmerült problé-
mákat!

Szabó Csaba
Környezetvédelmi 

Bizottság Elnök

Pontosítás a szelektív hulladékgyûjtésben
Gödön beindult a szelektív hulladékgyûjtés,  mindenki megelégedésére. Felmerült azonban néhány lakos-
sági kérdés, és kérések a szállítók részérõl is. Ezekre szeretnék válaszolni. A legfontosabb hír, hogy csak
minimális áremelés lesz a szemétszállításban!

Szelektív
hulladék 
szállítási 

idõpontok 
a következõk: 

Az adott körzetre ér-
vényes szemétszállí-
tási napon. 

Februárban: 18-22-ig
Márciusban: 17-21-ig

Közös megegyezésre jutottak a lakók és az önkormányzat 
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Önkormányzati hírek

A képviselõtestület úgy
döntött, hogy az útépítési
programot tovább kívánja
folytatni. Ezért a Városfej-
lesztési Bizottság kérte a
képviselõket, hogy gondol-

ják végig, mely utak aszfal-
tozását látják különösen
indokoltnak. Ezek alapján
felállítanak egy fontossági
sorrendet. Ezt láthatják az
alábbi táblázatban. Úgy

tûnik, a városnak pályáznia
kell útépítésre, mert még
egyszer 504 millió forint
hitelt – ennyibe és ennek
az összegnek a kamataiba
került a 2006-os útépítés -

nem képes felvenni útépí-
tés jogcímén, mert az
egyenesen a város csõdjé-
hez vezetne. Reméljük, si-
kerül a városnak pályázati
pénzeket nyernie.

Sokáig nem volt útépítés
Gödön, ezért mindenki
örült annak, hogy végre
valami történik a városban
és elkészül 20 kilométer

út. A többséget nem érde-
kelte, hogy mindez hitel-
bõl fedezi az önkormány-
zat és ennek komoly ka-
matterhei lesznek. Ez idén

még nem is annyira sú-
lyos, mint a következõ 17
évben. Az elsõ két évben
csak a kamatokat fizetjük
vissza, 2009-tõl már a tõ-
ketörlesztés is megkezdõ-
dik. 50 millió Ft körüli ösz-
szeget törleszt a város a

következõ 7 évben. Ezek
nagyon súlyos terhek,
csak szigorú költségvetési
politikával ellensúlyozha-
tóak. Bizony a pénzügyi
szigor sokszor fájdalmas is
lehet, elvonásokkal is
járhat.

Elkészült az útépítési koncepció

1./ A városi útépítési program 2. ütemében az alábbi utcákat kívánja megépíteni, és ennek megfelelõen a ter-
vezési szerzõdést módosítani:

Sorrend Utca Hossza Szélesség Terület 
(m) (m) (m2)

1 Bölcsõde útjai (Komlókert u. és Huzella T. u és Németh L. utca) 510 6,0 3 060
2 Budai Nagy Antal utca 380 5,0 1 900
3/A Dózsa György u. (Köztársaság u – Szt. István u. között) 180 4,5 810
3/B Dózsa György u. (Palczer-Harang u. között) 110 4,5 495
3/C Dózsa György u. (Kiss Ernõ-Mikes K. u. között) 400 4,5 1 800
3/D Dózsa György u. (Gárdonyi-Guttemberg u. között 300 4,5 1 350
4/A Szent István utca (Lánchíd-Rákóczi u. között) 460 4,5 2 070
4/B Pesti Ferenc tér 38 5,5 209
5 Iván-Kovács László utca 200 4,5 900
6 Török Ignác u. (Pesti-Bajcsy u. között) 120 4,5 540
7 Csokonai utca (Dózsa-Rákóczi u. között) 118 4,5 531
8 Kádár (Klára-Vasút u. között) 400 4,5 1 800
9 Vasút u. (Kádár - Terv u. között) 140 4,5 630
10 Áldás u. 320 4,5 1 440
11/A Összekötõ út (Strand - Öregfutó út között) 380 6,0 2 280
11/B Összekötõ út parkoló 140 5,5 770
11/c Összekötõ út járda 140 1,5 210
12 Kölcsey utca (Szilvás u - Nemeskéri út között) 367 4,5 1652
13 Lánchíd u. (Török Ignác – Szent István u. között) 252 3 ill. 4 796
14 Kisfaludy u. (Mária u. - Ilka patak között) 120 4,5 540

Összesen: 5 075 23 783

2./ A következõ útépítési programban az alábbi pótlistán lévõ utcák megtervezésére és megépítésére kerül sor:

Utca Hossza Szélesség Terület
(m) (m) (m2)

1 Templom u. 200,0 4,5 900 
2 Streba utca 160,0 4,0 640
3 Csokonai u. (Pesti u. – Dózsa Gy. u. között) 172,0 4,5 774
4 Attila u. (Duna-Thököly u. között) 450,0 4,5 2 025
5 Mayerffy u. (Munkácsy-Fóti út között) 275,0 4,5 1 238

összesen: 1 257 5 577

Hitel ütemezés - Mindennek ára van
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Önkormányzati hírek

“Tisztelt Nógrádi Úr! Ön
a Dunakanyar egyetlen li-
berális képviselõje! Kíván-
csi volnék, mi a vélemé-
nye az országban folyó
dolgokról, többek között
az egészségügyi politiká-
val kapcsolatban, végül is
Ön errefelé az egyetlen
SzDSz-es várospolitikus!”

(K. László, Alsógöd)

- Több hasonló tartalmú
levél is érkezett a szer-
kesztõségünkbe. Ön soká-
ig nem akarta ezeket
kommentálni, most mégis
úgy döntött, válaszol.

- Feltételezem, a Kedves
Levélírók azt várják tõlem,
hogy én is kimondjam: X.Y.
idióta, ez meg ez a rendelet
rossz, és egyébként is, a li-
berális párt és az ország
egyaránt gödörben van.
Nos, bizony a liberálisok kö-
zött is vannak rosszul kom-
munikáló, ügyetlen, gyönge
politikusok, de nekem nem
tisztem õket a Körképben
kritizálni: megteszem ezt
számtalanszor az arra alkal-
mas fórumokon. Természe-
tesen engem is dühítenek a
kihagyott lehetõségek, a
hazugság, a cinizmus és az
ostobaság (ezekbõl jócskán
ellátnak bennünket a politi-
kusok, jelzem, pártállástól
függetlenül!). De nem gon-
dolnám, hogy errõl itt kelle-
ne vallanom.

- Ön többször is nyilvá-
nosan vont párhuzamot a

gödi események és az or-
szágos folyamatok kö-
zött.

- Így igaz, amennyiben
mindkét vonatkozásban ko-
moly megszorításokat nyög
a lakosság. És csak sok esz-
tendõ múltán derül majd ki
minden kétséget kizáróan,
hogy Gyurcsány úrék valójá-
ban milyen országvezetõk,
Markó úrék pedig milyen
városvezetõk voltak. Tessék
csak belegondolni: azt is
csak ma, évekkel a gödi út-
építések, a felsõgödi sport-
csarnok körüli cirkusz, a mé-
regdrága alsógödi
óvodafelújítás, a Rózsavöl-
gyi-villát érintõ cserebiznisz,
vagy a Samsung idecsábítá-
sa után tudjuk kijelenteni,
hogy e beruházások pusz-
tán politikai presztízsmeg-
mozdulások, netán anyagi
vagy választási önérdekek
vezérelte projektek, esetleg
valóban hasznos és átgon-
dolt fejlesztések voltak-e.
Persze addig is, amíg telje-
sen tisztán láthatunk, túl
kell valahogyan élnünk a
nehézségeket. Ezért tartom
mindennél fontosabbnak,
hogy a városvezetés végre
kinõje az államból és a lako-
sokból élés kultúráját, elsa-
játítsa az öngondoskodás
képességét, és életképes öt-
letekkel harcoljon a vállalko-
zók együttmûködéséért, il-
letve az egyre gyarapodó
uniós pénzek elnyeréséért. 

G.K.

Olvasói levél:

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Hegedûs János 91 éves
Benkó János 82 éves
Ábel János 60 éves
Zsuffa Margit 78 éves
Kazány Zsolt 42 éves
Mester Gyulán ész. Dienes Vilma 80 éves
Lázár Józsefné sz. Göbölös Erzsébet 83 éves
Jánosi Zoltán Ferenc 56 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

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

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

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

minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:
Szarka Adrienn 
Filip Anetta Bettina Veres Attila
Kurucz Márta Kiss Áron Keve
Sok boldogságot kívánunk!

Felnõttkönyvtár
De Du

Hétfõ: 10–12 13–18
Kedd: 9–12 13–18
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9–12 13–19
Péntek: — 13–18
Szombat 9–12

Gyermekkönyvtár
Hétfõ: 13–18
Kedd: 13–18

Szerda: szünnap
Csütörtök: 13–18
Péntek: 13–18
Szombat: szünnap

Ady Fiókkönyvtár
Hétfõ: —  13–18
Kedd: 9–12 13–19
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9–12 13–18
Péntek: 13–18
Szombat: szünnap

Göd lakossági igényeinek felmérésére kísérletképpen
2008. január 1-tõl március 31-ig könyvtáraink új nyit-
vatartással mûködnek:

A visszajelzéseket figyelembe véve alakítjuk ki a
végleges nyitva tartást április 1-tõl
Várjuk kedves Olvasóinkat mindhárom könyvtárunkba!

Vajon Nógrádi úr
hogyan szavaz 
március 9-én?

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
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Önök kérdezik, Önök 

Köszöntök mindenkit! A Penny
Market-nél lakom, ahol egyre több
a kisgyermek, hála Istennek. A gye-
rekeknek azonban nincs hol játsza-
niuk, mert nincs egyetlen játszótér
sem a környéken. Remélhetjük a
probléma megoldását? A Pennytõl a
Dunához levezetõ úton például van
egy erre alkalmas üres terület.

T. Zsuzsanna

Válasz:
Göd játszótereinek az EU szabvány
szerinti felméréseit elvégeztettük.
Sajnos a 10-15 éve épült játszóterek
szerei nem mindig érik el a baleset-
mentesség, és az Európai Unió által
elõírt szabványokat. Az idei költség-
vetés tervezetében ötmillió Ft-ot kü-
lönítünk el játszótereink fejlesztésé-
re. A feltett kérdésével kapcsolat-
ban Csányi József képviselõ úr el-
mondta, hogy szándékában áll még
az idei esztendõben - az 5-ös kör-
zetben - a Kincsem park területén
játszóteret kialakítani.
Dr. Bognár László alpolgármester

Tisztelt Jegyzõ Úr!
A következõ panasszal fordulok Ön-
höz. Sajnálatos módon a napokban
ellopták férjem pénztárcáját, benne
az összes iratával. A helyzetet sú-
lyosbítja, hogy a férjem gépkocsive-
zetõ, tehát a jogosítványa, forgalmi
engedélye, útlevele stb. elengedhe-
tetlen a munkájához.

Az elveszett iratok pótlása végett
sürgõsségi idõpontot kértem a gödi
okmányirodában, hogy minél elöbb
dolgozhasson, mert ingatlanadót,
iparûzési adót stb. kell fizetni Önök-
nek.
Több mint két hétre adtak volna
idõpontot (azt is interneten), hivat-
kozva a sok munkára. Kíváncsi len-
nék, hogy akinek nincs világhálója,
illetve aki nem is tudja használni,
mit tehetett volna??? Az ügy nem
tûrt halasztást, ezért egy szomszé-
dos okmányirodához fordultunk.
Ott segítõkészek voltak, és azonnal
intézkedtek, hogy munkába tudjon
állni a férjem. Az egészben az bánt,
hogy 50 éve itt él az egész csalá-
dunk, ide fizetünk nem kevés adót,
és ennyi emberséget nem érdem-
lünk meg.
Tudom, hogy sok munkájuk van, de
azt gondolom, hogy felháborító ez
a hozzáállás, amit itt tapasztaltam,
és sajnos ezzel nem vagyunk egye-
dül.
Egy dolgot nem szabadna elfelejte-
ni, az Önkormányzat és az Okmány-
iroda van miértünk, és nem fordít-
va.
Üdvözlettel,                 V. Lászlóné

Válasz:
Panaszát kivizsgáltam és a követke-
zõket állapítottam meg:
Egész napos ügyfélfogadás volt,
amikor Ön telefonált férje ügyében.
Mivel az idõpontok aznapra már le
voltak foglalva, kolleganõm felaján-
lotta, hogy másnap soron kívül fo-
gadjuk Veres urat, tekintettel arra,
hogy vezetõi engedélye a munkájá-
hoz szükséges. Önök az általunk fel-
ajánlott lehetõséggel nem éltek!
Okmányirodánk több ezer ügyfe-
lünk megelégedésére mûködik már
nyolc éve. Más megyékbõl is járnak
hozzánk, munkánkat elismerik. Saj-
náljuk, hogy Önöknek nem voltunk
elég gyorsak.

Tóthné Kolter Márta 
igazgatási osztályvezetõ

A január eleji lefagyott hó miatt sú-
lyos problémával szembesültem. A
Plus Áruház melletti utcából akar-
tam a kettesre bekanyarodni, lépés-

ben haladtam, de ez semsegített.
Az autóm egyszerûen becsúszott a
fõútra. Amit Popelle Júlia írt az elõ-
zõ lapszámban, az elfogadhatatlan.
Az ónos esõ után fel kell szórni az
ilyen lejtõs utakat. Ha baleset tör-
tént volna, az nagy valószínûséggel
az önkormányzatnak nagyon sokba
került volna, mert bírósághoz for-
dultam volna, ha egyáltalán túl-
élem. Nem áll emögött nemtörõ-
dömség?

S. Tamás

Válasz:
Sajnálattal értesültünk az Ön prob-
lémájáról, de a nevezett utcában és
Gödön minden lejtõs utcában elvé-
geztettük a síkosság-mentesítést.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozó-
nak csak kettõ jármû áll rendelkezé-
sére, nem tud minden helyen egy-
szerre kezdeni, így fontossági sor-
rend tartásával – közintézmények,
stb. - végezte feladatát a vállalkozó.
A gödi lakosok megfelelõ gondos
vezetésrõl tettek ez idõben tanulsá-
got, mivel ilyen jellegû baleset nem
történt városunkban.

Popele Julianna osztályvezetõ

Az Oázis lakóparkban gomba mód-
jára szaporodnak a törpe telkeken a
törpe házak. Én nem értek hozzá,

de amikor mi ideköltöztünk, errõl
szó sem volt, fel sem volt ajánlva. A
házak helyett a hiányzó útjainkat
kellene végre megépíteni, például a
Thermálfürdõ körutat, mert azon
már lehetetlen a közlekedés. Az ösz-
szes teherautó ezt az egyébként is
rossz minõségû földutat használja. 

D. Szilárd

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 

Önkormányzati hírek

Egy ilyen jó lenne 
a Penny market mögé?

Igérjük, visszatérünk a következõ
számban az Oázisra



15A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1520 fõ. Köszönjük!

Válasz: 
Az Oázis lakóparkkal kapcsolatos
problémákról a következõ lapszám-
ban részletes tájékoztatót adunk a
lakosság részére.

Dr. Szinay József jegyzõ

Segítségüket szeretném kérni a kö-
vetkezõ probléma megoldásában: A
Rákóczi út aránylag nagy forgalmú,
ám igen keskeny út, és sok helyen
nincsen az úttest mellett járda. Az
autók egy része azonban rendszere-
sen a megengedettnél jóval na-
gyobb sebességgel száguldozik raj-
ta, sokszor egészen közel a gyalo-
gosokhoz, adott esetben gyerekek-
hez. Milyen megoldást tudnának ja-
vasolni arra, hogy az autósok be-
tartsák a sebességkorlátozást? Eset-
leg nem lehetne a területet pihenõ-
övezetnek nyilvánítani?

Ny. Ágnes
Válasz:
Tisztelt Gödi Polgárok!
A kérdés végénél kezdeném: a Rá-
kóczi utat lakó-pihenõ övezetté nyil-
vánítani nem igazán lehet, fõleg ha

az út hosszára gondolunk és arra a
nem elhanyagolható tényre, hogy
végig párhuzamosan fut vele az
egyik oldalon a vasút, a másik olda-
lon pedig a 2-es fõút.
Lehetõség van más alternatív meg-
oldásokra, de ezek is csak tüneti ke-
zelést jelenthetnek, a problémát tel-
jes egészében nem fogják megolda-
ni. Hiszen azt csak akkor lehet meg-
oldottnak tekinteni, ha a már teljes
egészében elhasználódott útburko-
latot egy új réteggel látnák el, mely-
be megfelelõ távolságonként fekvõ

rendõrök lennének elhelyezve, vala-
mint az úttest mindkét oldalán tel-
jes hosszában megépülne a járda.
A fönt leírtak nagyban megkönnyí-
tenék a közlekedést mind az autó-
sok, mind a gyalogosok részére. En-
nek a valószínûsége idén nem nagy.
Viszont amiben mi tudunk segíteni
az az, hogy a Rákóczi úton is fogunk
sebességet mérni eseti jelleggel, s
remélem a késõbbiekben ezeket a
méréseket sûríteni fogjuk tudni, ha
már az Önkormányzat is rendelkez-
ni fog saját sebességmérõ készülék-
kel!  

Tóth Zoltán r õrgy.
Õrsparancsnok

A tévében láttam, hogy a közmeg-
hallgatáson elhangzott, játszótere-
ink állapota nem felel meg az EU
szabványoknak. Ez teljesen termé-
szetes, hiszen mikor ezek a játszóte-
rek létesültek, nem is voltunk az EU
része. Az  a kérdésem, hogy hová
tervezik új játszótér építését? A vá-
ros lakossága fiatal, és szükség len-
ne végre egy olyan játszótérre, aho-
vá érdemes kimenni a gyerekkel.

Z. Ágnes

Válasz: 
Az önkormányzat idei költségve-
tésében a már meglévõ játszóterek
felújítása szerepel.
Új játszóterek kialakítása pályázat
beadásával lehetséges, amelyben a
lakosság munkával, esetleg a pályá-
zati önrész részbeni átvállalásával
nyújthat segítséget. Játszóterek ki-
alakításának az igényével elsõsor-
ban a körzet képviselõjét szívesked-
jenek megkeresni.
dr. Bognár László alpolgármester

Mit terveznek a felsõgödi focipályá-
val? A jelenlegi állapota hagy némi
kívánnivalót maga után. Valamikor
itt még öltözõk is voltak, mára saj-
nos az egész pálya lepusztult.

P. József

Válasz:
A Göd-felsõi futballpályát az Önkor-
mányzat használatba adta a Gödi
Sportegyesületnek. Kezelése, kar-
bantartása és hasznosítása az õ fel-
adatuk. 

Popele Julianna osztályvezetõ

A Szakáts-villáról olvastam néhány
lapszámmal korábban. Történt – e

azóta valamilyen lépés az ingatlan-
nal kapcsolatban? Nem lehetne pá-
lyázni a megmentésére?

H. Józsefné

Válasz:
Erre a kérdésre a hivatal dolgozói
közül senki sem válaszolt. Remélem,
a következõ lapszámban megteszik
az erre illetékesek.

Salamon Tamás

A felsõgödi sportcsarnok esõvíz-el-
vezetése technikailag egyszerûen
nem sikerült. Ha pár órán keresztül
öntöznek az égiek, akkor az Ifjúság
utcában nem lehet közlekedni, mert
egy hatalmas tetõhöz parányi víz-
nyelõket építettek a víz levezetésé-
re. Tesznek valamit a probléma el-
len? Naponta ebben az utcában
egy-két száz gyerek közlekedik, jó
lenne mielõbbi megoldást találni a
problémára.

K. László
Válasz:
A sportcsarnok építésekor nem volt,
és jelenleg sincs megfelelõ befoga-
dója az ott összegyülemlett csapa-
dékvíznek. A teljes Honvéd sor és rá
csatlakozó utcák csapadékvíz elve-
zetésének tervezése folyamatban
van. Az Önkormányzat pályázatot
kíván benyújtani a  fenti cél megva-
lósítására, melyre most lehetõség
van. Remélhetõleg rövid idõn belül
megoldódik e terület víz-rendezése.

Popele Julianna osztályvezetõ

Nagyon szépen köszönjük, hogy le-
szórták az utcánkat kõvel. Kaptunk
valamit, de ha ma eljönne valaki a
hivatalból, és megnézné, mit is,
eléggé meglepõdne. Egyrészt bicik-
livel elég nehéz rajta közlekedni,
másrészt minden újra kátyús. A
jószándékhoz nem fér kétség, de
nem lehetne valami jobb technoló-
giát választani?

K. László
Válasz:
Általában a kõszórt út egy ideigle-
nes megoldás a „sártenger” ellen. A
kõszórt út jó állapotában elkészítve
két évig betölti funkcióját. Ezt köve-
tõen folyamatos karbantartás mel-
lett üzemeltethetõ, fenntartható. A
kátyúit természetesen be kell tölteni
kõvel és tömöríteni is kell. A folya-
matos karbantartásban a lakosság
is partner lehet, ha egy-egy kisebb
kátyút maga elõtt a kisodródott kõ-
vel visszatölt. Közös akarattal, keve-
sebb anyagi ráfordítással is élhe-
tõbb környezetet teremthetünk ma-
gunk számára.

Szegedi Sándor alpolgármester

észrevételezik
Önkormányzati hírek

Továbbra sem megoldott 
a Rákóczi út problémája
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Átadták Göd város díjait a Magyar Kultúra Napján
1989 óta január 22-e városunkban is minden évben a magyar kultúra megünneplésének a napja. 1823-ban
ugyanis – a kézirat szerint – Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnusz megírását. Városunkban ezen a na-
pon adják át a Mûvészetért és Kultúráért díjat, valamint Az Év Pedagógusa kitüntetéseket.

Göd Város Önkormány-
zata idén január 21-én, az
ünnep elõestéjén emléke-
zett meg a Magyar Kultúra
Napjáról a felsõgödi
Dunapart Nyaralóházak
színháztermében. Megnyi-
tó beszédében Sellyei No-
émi, a Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottság elnöke
azoknak  az  embereknek a
tevékenységét méltatta,
akik munkájukkal sokat
tesznek azért, hogy kultú-
ránk ne veszítsen értéké-
bõl. Ekképp tesznek a
Huzella Tivadar Általános
Iskola pedagógusai és di-
ákjai is, akik ebben az év-
ben a kultúra fõ közvetítõi
voltak ezen a napon. Kö-
zülük is elõször a Gézen-
gúzok színtársulatát hívta
a színpadra az est két házi-
asszonya, Zachár Zsuzsa és
Bíróné Csernus Bernadett,
akik Harkai Anett jazztánc-
együttesével közösen elõ-
adták a Kormorán zenekar
Honfoglalás címû dalát.

A folytatásban fellépett
Göd kulturális életének
színe-java. Utassy Ferenc
vezényletével a Gaude Kó-
rus Kodály Zoltán- és
Pászti Miklós-darabokat
énekelt, a Tüske András
vezette Gödi Gitársaság a
már megszokott magas
színvonalon pengette a
húrokat, az idén 11 éves
Röcögõ Néptáncegyüttes
pedig Weöres-versekkel
kombinált népi táncot és
dél-alföldi koreográfiát
mutatott be.

Mindenki számára feled-
hetetlen produkciót nyúj-
tott a Béke úti Kastély
Óvoda is, melynek ovisai
magyar mondókákat és
rigmusokat adtak elõ, s
nyilvánvaló volt: õk azok,
akikben benne van a kul-
túra jövõje.

A kultúrák közötti kap-
csolatot erõsítették a
Huzella 2. osztályosai, aki-
ket német nyelvû nótázá-
sukra Vinczéné Serman

Erika készített fel, illetve
Elek Ágnes angol nyelvû
versmondása, mely bebi-
zonyította, egy tanárnak is
lehetnek rossz napjai, ami-
kor nem akar iskolába
menni. A folytatásban a
közönség meghallgatha-
tott két szavalatot, a Nagy
Gabriella vezette Huzella
Kórust, valamint jókat de-
rülhetett Karinthy Tanár úr
kérem címû mûvének szín-
padi változatán a Gézen-
gúzok elõadásában, akik a
mûsor zárásaként eléne-
kelték a Vén Európa címû
dalt is.

Az este várva várt pilla-
nata természetesen a Mû-
vészetért és Kultúráért díj
és Az Év Pedagógusa ki-
tüntetések átadása volt. A
14 díjazottnak az elismerõ
oklevelet, az ajándékot és
a virágcsokrot Markó Jó-
zsef polgármester adta át.
Mint mondta, minden díj
méltó helyre került.

– Büszkén mondhatjuk,
hogy városunkban a kultú-
ra él és színvonalasan  mû-
ködik – zárta a valóban ki-
tûnõ mûsorral szolgáló es-
tet Zachár Zsuzsa.

Helmeczi Zoltán

Az idei díjazottak:

1. Sz. Óvoda
Az év pedagógusa: 
Zsezserán Jánosné

Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola
Az év pedagógusa:
Kiss Bálintné

Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
Az év pedagógusa:
Bagócsi Sándor

József Attila Mûvelõdési
Ház és Városi Könyvtár
Mûvészetért és Kultúráért
díj: Czinóber Klára

A Gaude kórus is fellépett

Zsezserán Jánosné átveszi az oklevelet Markó József polgármestertõl

Czinóber Klára meghatódott kollégái elismerésétõl
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Kedves Pedagógus
Kollégák! 
A napokban hallottam az
egyik kollégámtól egy rö-
vid történetet, akinek ren-
geteg gondja volt az egyik
osztályába járó tanítvá-
nyával a gimnázium elsõ
évében. A fiú most már ti-
zenegyedikes. A tanár úr
osztályfõnökként sokat
beszélgetett tanítványá-
val, próbált a lelkére hatni.
A diák megtáltosodott, so-
kat segít osztályfõ-
nökének, önmagához ké-
pest jól teljesít, udvarias a
társaival és a tanáraival
szemben is. A kolléga a
következõket mondta:
„Zsolt teljesen megválto-
zott. Már megérte, hogy
éltem.” A kollégám még
nincs harminc éves. Elgon-
dolkodtam mondatain.
Furcsa hivatás a mienk. A
visszajelzések általában
nem azonnal jönnek, ha-
nem a húsz éves érettségi
találkozón mesélnek egy-
két élményükrõl az egyko-
ri csibészek, akkor derül ki,
mi és ki, mely gondolattal
és tettel hatott rájuk legin-
kább.
Óvodában és alsó tagoza-
ton a gyerekek még na-
gyon hálásak, és az õszin-
teség azon fokán élnek,
amely számunkra is nyil-
vánvaló. Itt minden napos
is lehetne a fenti gondo-
lat: „Már megérte, hogy
éltem”. Általános iskolá-
ban, különösen felsõ tago-
zaton talán nehezebben
mérhetõ azonnal az a ha-
tás, amelyet a diákjainknál
elérünk.
Ha kevés a visszajelzés, ak-
kor miért is tesszük évtize-
dek/évszázadok óta a dol-
gunkat? A latin movere
szóból származik a moti-
váció szó, jelentése moz-
gatni. Mi mozgat bennün-
ket? A nyári szünidõ? Nem
gondolnám.
Közelítsük meg a kérdést
az intézményünk felõl.
Hoffmann Rózsa egyik
könyvében így fogalmazza

meg az iskola feladatát:
„Ez a több, mint ötezer
éves intézmény minden
társadalomban arra szer-
vezõdött, hogy ellássa az
utódok felnevelésének és
a felnõtt társadalomba
történõ bevezetésének
közérdekû feladatát.”
Egy másik szempont sze-
rint Van Gogh így ír: „Az
ember több, mint bármi
más.”
Rakjuk össze ebbõl a két
gondolatból, miért is va-
gyunk a pályán. A tanár a
híd szerepét tölti be a diák
és a tudás között a törté-
nelem nagy színpadán. Ál-
talános emberi értékeket
közvetít, a múltból merít
erõt, és ezt adja tovább a
jövõnek. A folytonosság
biztosítója, tudását a rábí-
zottaknak elérhetõvé teszi,
és így kezei között megy át
a diák egyik partról a má-
sikra: mint például az anal-
fabétizmusból az értõ ol-
vasás nagy, magasztos tu-
dományába, a számok is-
meretén túl az egyenletek
rendszerébe, az emberi
megjelenésbõl az anató-
mia rejtelmeibe, a betûkön
keresztül Mengyelejev pe-
riódusos rendszerébe, és a
sor végtelen. Igen, közvetí-
tünk, kézzel nem fogható
értékeket adunk át. Ezzel
együtt nevelünk is. Saját
gyengeségeinket is meg-
mutatva, igyekszünk jóra
ösztönözni fiataljainkat. Ez
ma különösen nehéz, ami-
kor a szó õszintesége
gyakran megkérdõjelezõ-
dik, amikor az erkölcs sok-
szor háttérbe szorul. Mi
nem vagyunk és nem is le-
szünk reality show villala-
kói. Sokszor naivnak és
anakronisztikusnak tû-
nünk, mert ragaszkodunk
bizonyos értékekhez. S
amíg ezt teszszük, addig
megmenekül a világ. Amíg
ki tudjuk mondani: „Már
megérte, hogy éltem.”
Szeretettel köszöntöm
Göd pedagógusait!

Salamon Tamás
tanár

A Magyar Kultúra Napjára

Kiss Bálintné hálásan fordul a Huzellás kollégái felé

Bagócsi Sándor természeténél fogva mindig vidám

Harkai Anett jazztáncegyüttesével



Teljesült a Németh László
Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási In-
tézmény nagy vágya,
meghozta a gyümölcsét
az évek óta tartó színvo-
nalas munka: 2008 elején
megérkezett a jó hír: az is-

kola mindhárom mûvé-
szeti ágát kiválóra minõsí-
tette a Szakmai Minõsítõ
Testület.
Mint azt Onozóné Kovács
Gabriellától, az iskola mû-

vészetoktatásért felelõs
igazgatóhelyettesétõl
megtudtuk, 2007 végén
mind a tánc-, mind a ze-
ne-, mind pedig a képzõ-
és iparmûvészeti tansza-
kokat meglátogatta a mi-
nõsítõ testület. – A képzõ-

mûvészeti osztályainkban,
ahol textilmûves és tûzzo-
máncos órákat kerestek
fel, dicséretükben külön
kiemelték, hogy van olyan
helyiségünk, amely kizáró-

lag „képzõs mûhelyként”
funkcionál, s másfajta
tanórákat nem tartunk ott
– újságolta az igazgatóhe-
lyettes.
A táncosok közül nép- és
kortárs tánccsoportok
óráit nézte meg a bizott-
ság, a zenei ágról pedig
szolfézs-, zongora- és kla-
rinétfoglalkozásokat.
A sikeres minõsítés bebi-
zonyította: az iskola kiváló
munkát végez szakmailag
felkészült mûvészetokta-
tóival és a kultúrára fogé-
kony diákokkal.

H.Z.
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A minõsítõ eljárásról

A 2007. évi költségvetési törvény rendelkezése szerint
minden mûvészetoktató iskolának át kellett esnie egy
minõsítõ eljáráson ahhoz, hogy 2008. január 1-jétõl
továbbra is jogosultak legyenek a maximális állami
támogatásra. Ahhoz, hogy egy intézmény a kritéri-
umoknak megfeleljen, az ott tanított összes
mûvészeti ágának meg kellett kapnia a minõsítést,
különben – ha csak egy is sikertelenül végez – az
összestõl megvonják az állami támogatást. A Németh
László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minden
tanszaka  helyt állt, s területeit kiválóra minõsítették.

Mûvészetoktatásból csillagos ötös

A képzõmüvészet is része 
az oktatásnak

Stefán Tivadar és tanítványai

Február végén-március ele-
jén ültetõgödröket ásnak a
Búzaszem Kolping iskola kö-
zösségének tagjai a Szakáts-
kertben. Az iskolába járó
gyermekek és szüleik a már
engedélyezett kertterv alap-
ján 59 fát, 250 cserjét ültet-
nek el a horgásztavak feletti
„platón”. A jövendõ iskola-
kertbe õshonos fák kerülnek
a mostani akácok és nyárfák
helyett.

S nemcsak az iskolakert, de
a horgásztavak felõli rézsû is
megújul. A tervek szerint a
már egyszer kivágásra ítélt
nyárfákat például kõrisekre
cserélik.

Mindebben segíthet az
Ökotárs Alapítvány pályáza-
ta, amelynek elsõ fordulóján
már túljutott az iskolakert
pályázatát elindító Búzaszem
Alapítvány. Most a második
forduló eredményét várják. A

közel egymillió forintos mun-
kához 700 ezer forint támo-
gatást szeretnének kapni a
pályázat segítségével. 

A munkát tanácsaival segí-
ti Debreceni Péter erdész-
mérnök. A pályázat beadása
elõtti találkozón részt vett
Tarjányi Judit, Göd fõépítésze
és Kovacsik Tamás, a körzet
képviselõje is, akik a célokkal
egyetértettek.

H.Sz.

Ökotárs-pályázat
Iskolakert a Szakáts-kertben

Õshonos fákra cserélik 
a beteg akácokat
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Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Február 14., 21., 28. 
és március 6. 

csütörtök 9.00–10.00
Újonnan induló zenei

foglalkozásainkon 0–3 év
közötti gyermekeket és

szüleiket várjuk minden hét
csütörtökén.
Február 16. 

szombat 14.30
Cukorbetegek klubja.

Dunapart Nyaralóházak
(színházterem)

2132 Göd, 
Jósika utca 14.

Február 16. 
szombat 16.00

A GREASE TÁNC-SPORT
Közhasznú Egyesület II.
Farsangi Táncfesztiválja.

Belépõ: 500 Ft/fõ.
Programok: A Grease TSE
táncosainak bemutatója,
jelmezverseny, tombola,

buli. Jelentkezés 
a jelmezversenyre 

és információ: 
Pelczéder Zsuzsanna 
(06-30-475-2940).

Felsõgödi Református
Templom

2132 Göd, 
Kálmán utca 5.

Február 24. vasárnap
Elekes Zsuzsanna 
orgonamûvész, 

a budapesti Bartók Béla
Zenemûvészeti

Szakközépiskola tanára lép
fel a Szenczi Molnár Albert

Kör rendezésében sorra
kerülõ koncerten.

Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Február 29. péntek 13.00
Húsvéti BÜTYKÖLDE 
hímestojás-festéssel

(kézmûves foglalkozás).

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Február 14. 
csütörtök 10.00

Csiribiri bábbérlet 4.
elõadása – Tücsök 

Báb-színház: Holle Anyó.
Február 15. 

péntek 17.30
Dr. Papp Gábor elõadása: 
„A Szkítiából kijöttekrõl” 

– A szkíta mûveltség továb-
bélése történelmünkben

címmel – a Felvidékiek köre 
rendezésében.
Február 22. 

péntek 17.00
Berty Mihály 

természetfotó-kiállításának
megnyitója.
Február 23. 

szombat 15.00–18.00
A Golf-Park lakóközösség

farsangi ünnepsége.
Február 24. 

vasárnap 10.00
Családi játszóház.

Február 29. 
péntek 16.00

Nóta klub következõ 
összejövetele.

Március 1. 
szombat 9.00–13.00

Babaruha Börze.
Március 10. hétfõ

13.00–15.00
Mozgáskorlátozottak 

Pártoló Klubjának 
összejövetele.

Nemeskéri Kúria
2131 Göd, Nemeskéri-

Kiss M. utca 33.

Február 22. 
péntek 17.00

A Göd Városi Könyvtár
2008. évi elsõ irodalmi
kávéházának vendége a

Nemeskéri Kúriában: 
Vámos Miklós író, 

dramaturg, 
forgatókönyvíró. 

Mindenkit szeretettel 
várnak! További 

információk 
a könyvtárakban! 

(Központi: 532-155, 
Ady: 345-101)

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Február 12. kedd 18.00
Jelenits István piarista

szerzetes elõadása a Betegek
Világnapja alkalmából.
Március 4. kedd 18.00
Vendégünk Sára Sándor

filmrendezõ: „Amrita 
Sher-Gil” (Portréfilm 

az indiai-magyar 
festõmûvésznõ életérõl).

Fotókiállítással egybekötött
filmvetítés. 

Belépõdíj: 1100 Ft.
Március 12. szerda 18.00

Bevezetés 
az egyháztörténelembe.
Nemes György piarista

szerzetes 
elõadássorozatának 
II. része 2008-ban.

Programajánló

Meghívó
a kommunizmus áldozatainak

emléknapjára

Göd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

a Kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából  rendezendõ ünnepségre

az alsógödi kiserdõben található Kopjafához
(2131 Göd, Alagút utca - Marignane tér)
2008. február 25-én (hétfõ) 16.00 órára

Megemlékezik
Antal József, a Gödi 56-os Egylet elnöke

Közremûködik:  
Lengyel György, valamint 

a Napos Oldal Nyugdíjas Klub

NYÍLT NAP

A GÖDI PALÁNTA ÓVIBAN
2008. március 18-án 8-12 óráig

Minden kedves jelenlegi és leendõ óvodást, 
érdeklõdõ szülõt sok szeretettel 

várunk egy érdekes és izgalmas játszóházba.
A Gödi Körkép márciusi számában

részletes programajánlóval jelentkezünk.

Palla Andrea
vezetõ óvónõ



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

Kultúra



21A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1520 fõ. Köszönjük!

Kultúra

Örömteli kulturális fej-
lesztésekrõl adhatunk hírt
újságunk hasábjain. 2007-
ben a város könyvtáraiban
elkészült az információs há-
lózatok teljes rekonstrukci-
ója, bõvítése. – Nagyon
fontosnak tartom, hogy a
mai világban egyre moder-
nebb információhordozók
álljanak az olvasók rendel-
kezésére – nyilatkozta la-

punknak Szentgáliné Erõss
Márta könyvtárvezetõ. Hoz-
zátette, igyekeztek mind a
három könyvtárban a maxi-
mális anyagi lehetõségeiket
kihasználni; így például a
központi könyvtárba több
új és gyorsabb internet-
használatra alkalmas gép
valamint monitor került.
Teljesen különválasztották
továbbá az nyomtatást

mint szolgáltatást és a bel-
sõ munkálatok nyomtatási
körét.

A könyvtárvezetõtõl azt is
megtudtuk, hogy a Gyer-
mekkönyvtárban jelenleg
egy gép áll rendelkezésre –
egyelõre munkagépként –,
de tervezik egy multifunkci-
onális komputer beszerzé-
sét, amin biztonsággal tud-
nak majd a gyerekek keres-
ni és játszani. Az Ady Fiók-
könyvtár sem maradt ki a
fejlesztésekbõl, hiszen ott is
üzembe helyeztek egy
internet-kapcsolattal ren-
delkezõ, adatbázis-kezelõ,
nyomtató munkagépet, de
tervben van egy további
gép beszerzése is.

A másik jelentõs informa-
tikai változás a honlap elin-
dítása volt 2007 nyarán
(http://konyvtar.god.hu),
ami azóta jelentõs fejlõdé-
sen ment keresztül. Szere-
pelnek rajta a könyvtárak
adatbázisai, rendezvényei,
könyvújdonságai, s ma már
a könyvtárosok munkaköri
leírása is elolvasható.
–2007-ben kistérségi pályá-
zatot nyertek Dunake-
szi–Fót–Göd könyvtárai, s
ebbõl a pénzbõl egy kistér-
ségi honlapot hozunk létre
2008 nyarán szélesebb kö-
rû, közérdekû információk-
kal – mondta befejezésül
Szentgáliné.

H.Z.

Informatikai változások Göd könyvtáraiban

A minõségbiztosításról
2008 elsõ három hónapjában egy három kérdésbõl
álló minõségi felmérést végeznek Göd könyvtáraiban,
amellyel az olvasók elégedettségét, illetve az új nyit-
va tartással kapcsolatos észrevételeket mérik fel.
Ennek ismeretében fog kialakulni a végleges
(bõvített) nyitva tartási idõ is.

Javult az internetezési lehetõség

Bevezetés az egyháztörténelembe
címmel ebben az évben elõadássoro-
zat indul az Olajfa Mûvészházban,
melynek elsõ állomását január 30-án
rendezték. – A sorozat öt elõadást
foglal magában, a következõket
márciusban, májusban, szeptember-
ben és novemberben fogjuk tartani –

tájékoztatta lapunkat M. Gyõrffy
Anikó, a Mûvészház vezetõje. Az elõ-
adásokat Dr. Nemes György piarista
szerzetes tartja.

Az elsõ, januári alkalommal az ér-
deklõdõk az egyháztörténet fogalmi
körébe nyerhettek betekintést.
Ahogy Nemes György fogalmazott,
az egyháztörténet maga is egy hitti-
tok; egy teológiai stúdium, amely
természetesen szorosan kapcsolódik
a profán történettudományokhoz. 

Rövid történeti áttekintésében a
piarista atya azt is felvázolta, hogy a
klasszikus történettudományban és
az egyháztörténetben hogyan külö-
nülnek el az úgynevezett nagy kor-
szakfordulók. Példának említette,
hogy míg elõbbiben a Nyugatrómai
Birodalom bukását tekintik az ókor
végének (476), addig utóbbiban
Nagy Szent Gergely pápa 604-es ha-
lálát.

– Az egyháztörténet megmutatja,
hogy hogyan alakult ki a mai egyház
és ennek isteni eredete – összegezte
bevezetõ elõadását Nemes György.

H.Z. 

Egyháztörténeti 
elõadássorozat az Olajfában

Dr. Nemes György

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy Göd nevû város. Ebben a városban,
a Kodály Zoltán utcában állt egy réges-
régi, 100 éves ház, aminek zöld
verandája és nagy udvara volt. Ez a
házikó nagyon szomorú és magányos
volt, mert már jó ideje nem laktak
benne gyerekek.
Mígnem egy szép napon a város híres-
neves emberei úgy döntöttek, hogy a
Palánta Óvodának keresztelt házikó
2007. szeptember 3-ától újra meg-
nyithatja kapuit az óvodások elõtt.
Elõször a nagyobbacska lakók, az óvó
nénik költöztek be a Katica és Süni cso-
portba, s várták az apróbbacskákat. A
reggeli sírdogálást és szipogást
mosolyra változtatta az óvó nénik
szeretete, gondoskodása, a sok érdekes
és izgalmas játék. A kis lakók sokat
ügyesedtek és okosodtak az angol-,
néptánc-, zeneóvodai foglalkozásokon,
és jól mulattak szüleikkel az óvodában
rendszeresen megrendezett családi
délutánokon. A házikóban azóta is
vidáman folyik az élet … 
Gyere el hozzájuk, és játssz Te is egy
napig vagy tovább is velünk!

P. A.

Féléves a
Palánta Óvoda
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Az idei év elsõ összejöve-
telén az Új Horizont Iro-
dalmi Klub vendége Föld
S. Péter, a Metro újságíró-
ja volt. A családias hangu-
latú találkozón a klub tag-
jai számos érdekességet-
megtudhattak az újságíró
életérõl, munkásságáról, s
véleményt cserélhettek ve-
le egy sor közéleti kérdés-
rõl. Föld S. Péter pályáját a
Közgazdász címû lapnál
kezdte, majd a Központi
Sajtószolgálatnál kapott
állást. Ahogy fogalma-
zott, itt megírta azt a „hi-
vatalos szöveget”, amit a
hatalom megkívánt, majd
az ugyanezen témákról

szóló ironikus cikkeit el-
küldte a Ludas Matyi szer-
kesztõségének, amely a
pártállam egyetlen sza-
tirikus hetilapja volt.
Újságírói mentalitásá-
ról így nyilatkozott: –
Fiatal korom óta a
vé remben
van a reg-

geli hírol-
v a s á s ,
és igen

rossz kedvem van, ha ezt
nem tudom megtenni.

Az est folyamán az
is kiderült a publi-
cistáról, hogy õ az
egyik frontembe-
re annak a

Neoprimitív Együt-
tesnek, amely

a ’80-as
években

gyakran 

volt vörös posztó a Kádár-
korszak vezetõinek szemé-
ben dalszövegeik miatt. –
Egyszer még Sas József is
meghívott minket a Mik-
roszkóp Színpadra, de a
meghallgatáson az elsõ
számunk után azt mond-
ta: „Várjatok, mielõtt foly-
tatjátok, becsukom az
összes ajtót!” – emléke-
zett vissza Föld S. 
Az est végén egy Tompa
Mihály-vers elszavalása
után az újságíró elsõként
dedikálhatta az Irodalmi
Klub új emlék- és vendég-
könyvét.

Föld S. Péter újságíró az Irodalmi Klubban

Az egyik legsikeresebb
és leglátogatottabb kiállí-
tását zárhatta január 27-
én a József Attila Mûvelõ-
dési Ház. A Hüllõ ZOO cí-
mû tárlaton a világ legkü-
lönfélébb tájairól szárma-
zó állatokat láthatott egy
héten át a közönség a mû-
velõdési ház nagytermé-
ben. Volt itt számtalan
teknõs- és kígyófajta,
varánuszok, siklók, és
olyan különlegességek is,
mint például a pápasze-
mes kajmán vagy a sisakos

kaméleon. Akik irtóznak a
hüllõktõl, azoknak sem
volt okuk panaszra, hiszen
az elõbbiek mellett kisálla-
tokat, például nyulakat és

hörcsögöket is lehetett
látni, vásárolni, és néhá-
nyat még simogatni is. (A
két kosorrú nyuszi terrári-
uma is csak azért volt
üres, mert õk még a kiállí-
tás elején kígyóeledelek
lettek.)

Szabó Imrénétõl, a Mû-
velõdési Ház megbízott
vezetõjétõl, a tárlat szer-
vezõjétõl azt is megtud-
tuk, hogy a huzellás peda-
gógusok még kihelyezett
angol- és környezetisme-
ret órákat is tartottak di-

ákjaiknak a hüllõk között,
amit a gyerekek nagyon
élveztek.

A több mint ezer látoga-
tót vonzó állatkiállítás fõ-

rendezõje a siófoki
Gyöngyösy Miklós volt,
aki elmesélte, 1993 óta
utazik a közel 100 fajta ál-
latával, melyekbõl egy-
szerre negyvenet tud be-
mutatni. – 1992-ben
kezdtem egy kecskeméti
díszállat-kereskedéssel,
egy év múlva már el is in-

dítottuk az utazó tárlatot,
amelynek „anyaga” akkor
még befért egy Barkasba –
emlékezett vissza Gyön-
gyösy.

A hüllõ- és kisállat-kiállí-
tás sikerén felbuzdulva a
Mûvelõdési Ház hasonló
interaktív tárlatok meghí-
vását is tervezi.

Miért nem voltak magyar hüllõk?
A magyarországi törvények szerint az itthon befogott
hüllõket magánkiállításokon nem, csak állami állat-
kertekben lehet bemutatni. Ugyanis az összes nálunk
honos hüllõ védett állatnak minõsül. Ezért a gödi
Hüllõ ZOO-n is csak más európai országokból és kon-
tinensekrõl származó állatok voltak láthatók.

Egzotikus állatok Gödön
Föld S. Péter újságíró a Ludas Matyinál is dolgozott

Sok fiatalt érdekeltek a hüllõk

1993-tól utazik ez a kiállítás
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Városunk kulturális éle-
tének egy fiatal, üde szín-
foltja a három éve alakult
14 tagú Gödi Gitársaság. –
Lassan már napszemüve-
get kell hordanom, hogy
ne ismerjenek fel – meséli
nevetve Tüske András, az
együttes vezetõje, utalva
ezzel arra, hogy mára már
olyan nagy a népszerûség-
ük, hogy lépten-nyomon
megszólítják õt a fellépé-
seikrõl érdeklõdve. Az
együttesvezetõ, aki fõál-
lásban a Németh László
Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészoktatási Intéz-
mény gitároktatója, elme-
sélte, amikor 2005-ben
Gödre érkezett tanítani,
mindenféleképpen akart
egy ilyen zenekart, hiszen
nagyon nagy érdeklõdést

és lelkesedést tapasztalt a
gitározás iránt.

Az együttes ma már
nemzetközi szinten is elis-
mert, köszönhetõen a
2007-es balatonfüredi
Nemzetközi Gitárfesztivál-
nak, ahol részesei voltak
egy Guiness-rekord meg-

döntésének, hiszen 18
órányi gitárjátékukkal hoz-
zájárultak a világrekord-
nak számító 192 órás ze-
néléshez.

Azonban a téli hónapok-
ban sem pihennek, ugyan-
is felléptek a Németh Lász-
ló iskola karácsonyi mûso-

rán, s legutóbb fantaszti-
kus koncertet adtak a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési
Házban. Utóbbin a 2008-
as Reneszánsz Év alkalmá-
ból számos darabot elõad-
tak ebbõl a korból, ám
emellett elhangoztak rész-
letek Vivaldi Négy évszaká-
ból és Haydn-mûvekbõl is.
A közös zenélés mellett
szóló produkciókat is lát-
hatott-hallhatott a közön-
ség Várhelyi Balázs és
Pázmándi Gergõ elõadásá-
ban.

A vastaps, mellyel a ven-
dégek kétszer is „vissza-
hívták” a Gitársaságot a
színpadra, bizonyította,
nagy-nagy igény van váro-
sunkban az ilyen zenei
ínyencségekre.

Helmeczi Zoltán

Egyre népszerûbb a Gödi Gitársaság

Sebestyén István buko-
vinai székely származású
népmûvész elõadóestjével
kezdõdött a 2008-as kul-

turális évad az Olajfa Mû-
vészházban. A jelenleg
Kakasdon élõ, ízes beszé-
dû elõadó-mesemondó
„Serkenj lelkem!” címû le-
mezének bemutatójára ér-
kezett városunkba. Mint
elmondta, a CD a téli ün-
nepkörhöz kapcsolódó

felvételek gyûjteménye. –
Ilyenkor télen az emberek
rengeteget meséltek egy-
másnak a fonókban, mivel

a mezõn nem volt munka.
Ezen alkalmakkor számos
szerelem is született,
ahogy a legények és lá-
nyok lábai össze-össze-
akadtak az asztalok alatt –
adta meg az est humoros
felvezetését Sebestyén Ist-
ván.

A mûsor során elhan-
goztak többek közt rorá-
tékon szokásos imádsá-
gok, karácsonyi gyermek-
dalok, köszöntõk, legen-
dák, valamint számtalan
székely tréfa. Az este ga-
rantáltan vidám és jó han-
gulatú évkezdetet biztosí-
tott minden vendégnek.

G. K.

Olajfa Mûvészház: 
Székely esttel kezdõdött az év

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!

Országos sikert is elértek

Sebestyén István

Ízes beszéde miatt kedvelik Sebestyén Istvánt



Tizenöt csapat nevezett a
Belépés Családostul prog-
ramsorozat idei elsõ állo-
mására. A „Kosárlabda
napját” a „Huzellában” ja-
nuár 18-án rendezték
meg. Hat csapat érkezett
Fótról, egy Dunakeszirõl, a
többiek Gödrõl. Hét családi
és 8 diák-felnõtt team ját-
szott 3 órán keresztül 2 pá-
lyán, összesen 24 mérkõ-
zést. A dobóverseny, az
egyéni büntetõ- és 3 pon-
tos dobás adott még lehe-
tõséget a résztvevõk ügyes-
ségének bizonyítására. Aki-
nek pedig a palánk magas-
nak bizonyult, az dobha-
tott darts-ot, vagy sakkoz-
hatott, a kicsik dominóz-
hattak, kártyázhattak. Az
egyéni gyõztesek Simon
Martina, Mikesy János, Si-
mon Móni, ifj. Mikesy

Pongrác és Felker Zoltán
lettek.
A résztvevõk közül ezúttal –
az egyben támogatóként is
segítõ cégvezetõ – Süle József
mondja el élményeit.
– Fiammal, kisebbik lányom-
mal, a család barátjával és az
õ két gyermekével közösen
érkeztünk. Nagyon jó hangu-
latú rendezvény résztvevõje
lehettem, mindenki mosoly-
gott, a létszám kezelhetõ
volt. A rend ezvénysorozat
megmozgatja az egész csalá-
dot, a gyerekek és felnõttek
lelkileg és fizikálisan feltöltõd-
ve egy kellemes napot tölt-
hetnek el közösen. Wagner
Laciék a személyes példamu-
tatást nagyon fontosnak tart-
ják, élsportolókat hívnak meg
rendezvényeikre, akikkel a
gyerekek is kapcsolatba kerül-
hetnek. Ezek biztosítják a túl-

élést a mai stresszes minden-
napokban, az összetartás
fontos eszközét, lehetõségét
jelentik. Szponzorként ki-
sebb-nagyobb, gesztus érté-
kû ajándékokkal  járulunk
hozzá a sikerhez.

V.F .
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„Minden ember, aki eljön
az úszásomra, az a szí-
vembe költözik!”- kö-
szöntötte Schirilla
György azt a több száz
érdeklõdõ-rajongót –
köztük Kammerer Zolit, a
többszörös olimpiai baj-
nok kajakozót –, aki janu-
ár 26-án az alsógödi Szé-
chenyi Csárda elé látoga-
tott, hogy megtekintse
Schirilla György évadzáró
úszását. Idén a tavalyi
esztendõhöz hasonlóan

napos idõjárás volt, al-
kalmanként feltámadó
szél igen, azonban jég-
táblák nem zavarták az
egészséges életmód
nagykövetének újabb
tettét. Édesapja 37 éven
keresztül úszott a jeges
Dunában, fia immár tize-
dik esztendeje követi ap-
ja hagyományait.

- Ez volt részemrõl az esz-
tendõ utolsó úszása, ezzel
zártam a szezont, lassan

jön a tavasz. Idén három
alkalommal úsztam: a gödi
úszásom elõtt, elõbb Vác-
nál, majd Kalocsánál ug-
rottam a Dunába. Január
közepén Moszkva mellett a
„Moszkvai Rozmárokkal”
fürdõztem egyet. Ott iga-
zán hideg volt, létrán kel-
lett bemásznunk a folyó-
ba, közel harmincan csob-
bantunk egyszerre a léken
keresztül a vízbe – kezdte a
visszatekintést a sportem-
ber. - Ahhoz, hogy szerve-
zetem bírja az igénybevé-
telt, a felkészüléshez hoz-
zátartozik a heti többszöri
Duna-úszás mellett a pilisi
futás és a jóga. Jó kondi-
ban vagyok, az elmúlt he-
tekben 6 kilót fogytam. Az
úszások végeztével hama-
rosan elkezdem a komo-
lyabb felkészülést a futás-
ra. Egy „Békefutásra” ké-
szülök, a pápával való ta-
lálkozás reményében a Va-
tikánba szeretnék eljutni. A
Parlament elõl indulva kö-
zel 1800 kilométeres út vár
rám, napi ötven kilométert
szeretnék teljesíteni, mind-
ezt a tavasz második felé-
ben. A pólóra ennyi lesz rá-

írva öt nyelven: „A szeretet
a legfontosabb!” - mondta
terveirõl Schirilla György.

V. F.

Duna-átúszás: Schirilla Gödnél fejezte be a szezont

• A Duna vízhõmérsékle-
te 1 C fokos volt.
• Úszás közben már nem
kell figyelni az egészség-
re, mert minden a felké-
szülésen múlik.
• 12 évesen úszott elõ-
ször édesapjával a téli
Balatonban.
• Fõleg vegetáriánus éte-
leket fogyaszt.
• Úszás elõtt jót tesz a
méz és a mákosrétes.
• 60 éves koráig szeretné
a téli Dunát átúszni.

Köszönet a támoga-
tóknak: 
Gödi Sportegyesület
Kajak-Kenu Szakosztály;
Homoksziget Kft. - Szé-
chenyi Csárda; Mitosz
Étterem.

Külön köszönet Dr. Gál
Péter háziorvos és Si-
mák Attila közremûkö-
déséért.

A támogatók
Göd Civil Tanács; Gödi
Sportbizottság; Fétis
Kft; Aphrodite Hotel;
Mobilitás; Fiatalok a Vi-
dékért Egyesület; Buda-
pest Sportiroda

Egészségügyiek kísérték Schirillát úszás közben

Belépés Családostul: a “Kosárlabda napja”

Bemelegít a Horváth család
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– A nõi csapattal az utóbbi mérkõ-
zést elveszítettük. Gödön a velünk
azonospontszámmal rendelkezõ
Kispest elleni meccsen kikaptunk,
így leszorultunk a dobogóról –
kezdte a gödiek edzõje. – Az NB II.
Északi csoportjában az I-V. hely vala-
melyikét céloztuk meg, végül a ne-
gyediken zártunk. Pedig közel volt a
dobogós hely… Jobb eredményre
nem számítottam, nincs még meg a
csapategység, több húzóemberünk
eligazolt tõlünk, a tavalyi gólkirály
Birkás Anikó babát vár, a kapus Ju-
hász Zsuzsa nemrég szült, õk na-
gyon hiányoznak a csapatból. Janu-
árban a terembajnokságban ve-
szünk részt, nemzetközi mezõnyben
játszunk Dunakeszin, azon a tornán,
melyen tavaly 12 csapat közül mi
kerültünk ki gyõztesen. Ez a felké-
szülés fontos állomása lesz, bizako-
dó vagyok. A serdülõk négy korosz-
tállyal az Adidas Kupában menetel-
nek, mégpedig igen jó eredmények-

kel: a ’93-asok, a ’94-’96-osok egy-
aránt a regionális döntõbe kerültek.
Most debütálnak a ’95-’96-os gödi
fiúk, a csapatot most formáljuk, kü-
lönösebb elvárásom a tisztességes
helytálláson kívül egyelõre nincsen –
mondta bizakodóan Bagócsi Sán-
dor.

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

„Pedig NB II-ben közel volt a dobogós hely…”
A felnõtt hölgyek az Északi csoportban éppen hogy leszorultak a bajnoki dobogóról, az utánpótlás
tisztességesen küzd az Adidas Kupában. Az óévet búcsúztatva Bagócsi Sándor adott helyzetképet

1 %
A Gödi Horgász Egyesület
adószáma: 19833602-1-13.

Kérjük, hogy személyi
jövedelemadója 1 % -val a
Gödi Horgász Egyesületet

támogassa!

Köszönettel: Dörner Péter, 
a GHE titkára

- Sokat fejlõdtek az alapo-
zás kezdetétõl a fiatalok,
hetente háromszor futnak
10-15 km-t, háromszor
úsznak bõ 3 km-t, három-
szor pedig kondizunk - nyi-
latkozta Makrai Csaba
edzõ. - Egy kajakos eseté-
ben a gyorsasági erõ-álló-
képességet kell fejleszteni.
Hamarosan sítáborba me-
gyünk, ott napi 20 km sífu-
tás lesz a fõ attrakció, a ta-
vaszt pedig már melegvízi
edzõtáborban kezdjük,
majd irány a dunavarsányi
kerettábor: készülünk a jú-
liusi, szegedi síkvízi Euró-
pa-bajnokságra. Májusban
Szolnokra költözünk. Aki
ott a válogatóversenyt
nyeri, az indulhat a konti-
nensviadalon. Az ifik közül
Slezsák, Hamar, Bán „ke-
rülhet oda”, de bízom a

még serdülõkorú Martin fi-
amban, illetve a lányok-
ban: Georgoulou Alexand-
rában és Hagymási Anitá-
ban. Az U23-asok közt
Pélyi, Kulifai, Pintér és
Glózer veheti fel a ver-
senyt. A minap Slezsák
Pistiék a Héraklész Prog-
ram keretében mûködõ
teljesítménydiagnosztikai
vizsgálaton vettek részt,
nem csak a Gödi SE, ha-
nem az állami utánpótlás-
nevelés is megtesz min-
dent a sikerek érdekében.
- A terheléses teszten kor-
szerû technikával élettani
funkciókat mérünk, az ak-
tuális erõnlétet elemezzük.
A vizsgálat alkalmával 2
percenként 3 %-kal emel-
jük a futószalag dõlésszö-
gét, így olyan, mintha
emelkedõn futna a sporto-

ló. Slezsák Pisti 11 perc fö-
lött futott, ami igen jó
eredménynek mondható –
magyarázta Sziva Ágnes
laborvezetõ.

Zavartalan felkészülést és
eredményes szereplést kí-
vánunk a gödi kajakosok-
nak a megmérettetéseken.

V. F.

Kajak: 

Slezsákékat laborban tesztelték
Nincs ugyan kajakszezon, de kajakosaink télen is nap mint nap megküzdenek a nyári eredményekért, igaz,
ellenfelük súlyokban, úszó- és futókilométerekben mérhetõ. Sokszor elõfordul, hogy a sötétben néhány fi-
atalt látunk a „gát” környékén elsuhanni magunk mellett – gondolnák, hogy egyikük világbajnok, másikuk
az év ifjúsági kajakosa?

Slezsák István terhelés alatt

Cél a dobogó



Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

- Gratulálok a gyerekek
szép eredményeihez, nagy-
szerûen teljesítettek a Pest
megyei döntõben! Skultéti
Bernadett az U13-as kor-

csoportban ezüstérmet
szerzett, csakúgy, mint
Papp Enikõ, aki a 11 év alat-
tiak mezõnyében lépett pá-
lyára. A 11 éven aluliak ka-
tegóriájában indult Szerecz
Sára lányomnak ezúttal a
bronz jutott, hõsiesen küz-
dött. Külön elismerést érde-
mel Mezei Nikolett, aki lá-
zas betegen sem adta fel a
versenyt, a 13 éven aluliak
között egészen a bronzére-
mig menetelt. Folytatás a
területi fordulóban. Bízom
benne, onnan is továbbjut-
nak fiataljaink! - mondta
elégedetten Szerecz Ferenc,
a csapat vezetõje.

V. F.

Tollaslabda: 

Négy érem a megyei
diákolimpián!
Remekül szerepeltek tollaslabdázóink a Tollaslabda Di-
ákolimpia Pest Megyei fordulóján. A január közepén Ér-
den rendezett viadalon a Németh László Általános Isko-
lából 12 diák vett részt. A korosztályos küzdelmekbõl
végül négy tanuló jutott tovább a területi fordulóra.

Az ifjú bajnokok: Skultéti
Bernadett és Papp Enikõ

A szervezõk amatõr csa-
patoknak írták ki a küzdel-
meket, 9 gödi és a környe-
zõ települések labdarúgói
mellett többek közt balas-
sagyarmati, salgótarjáni,
pásztói, dunaújvárosi gár-
dák mérkõztek. A gyõztes
a dunakeszi Tornádó lett,
a „Legmagasabb átlag-

életkorú csapat” címet a
gödi Leverpool nyerte.

– Nem számítottunk rá,
hogy ilyen érdeklõdés lesz
a torna iránt, és végül 32
csapattal tudjuk elindítani
az elsõ Kék Duna Kupát.
Jó érzés volt látni azt a ha-
talmas küzdelmet, ame-
lyet egymással vívtak a
csapatok a gyõzelemért,
belefeledkezve a játék
örömébe, nem beszélve
azokról a látványos és ma-
gas színvonalú mérkõzé-
sekrõl, melyek végigkísér-
ték mindkét hétvégét –
nyilatkozta Szûcs Attila
szervezõ.

V.F.

Kilenc gödi csapat 
a Kék Duna Kupán
Göd mûfüves csarnokában  rendezték meg a Kék
Duna Kispályás Labdarúgó Kupát, melynek során a
4 versenynap alatt 32 csapat vett részt. Az amatõ-
röknek kiírt tornán közel 500 versenyzõ fordult
meg, a kupán végül hármas dunakeszi siker szüle-
tett.



27A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1520 fõ. Köszönjük!

• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával is! Darabolva. Elszál-
lítás megoldható. T.: 06-30-463-4070,
06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást. Tel.: 06-70-
505-1177

• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõnyeg-
és ruhatisztítás, 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, ingat-
lan, válás, peres ügyek, üzleti kilátá-
sok. Kártya megmondja a választ, nem
kell fölöslegesen gyötrõdni és máris
lépéselõnyben vagyunk. Olga Jósnõ
Tel.: 06-30-285-0183, 06-27-343-156.
e-mail: olga.josno@freemail.hu

• Fejlesztõ- és pszichopedagógus
10 éves gyakorlattal dyslexiás és dis-
calculiás gyerekek fejlesztését vállalja.
Továbbá óvodásoknak iskolára felké-
szítõ képességfejlesztõ foglalkozások.
Tel.: 06-30-989-9376

• Felsõgödi könyvelõ keres rész-
munkaidõben, heti 3 nap 9.00-15.00
adatrögzítõ hölgyet, könyvelési gya-
korlattal, vagy szakirányú képesítés-
sel. Tel.: 06-27-336-370

• Teljes infrastruktúrával, hatalmas
ügyfélkörrel TÁRSKERESÕ IRODA
átadó. Tel.: 06-20-493-5559

• Építési telket keresek Alsógödön
és közelében (magánszemély). Tel.:
06-30-311-8222

• Azonnal, vagy rövid idõn belül
beköltözhetõ kisebb különálló házat,
lakást keresek Gödön! 

Lehetõleg összkomfortos és
bútorozott legyen. Szobák száma 1,5.
Bérleti díj: 40-60 e HUF/hó! Kérem ker-
essenek meg a 06-30-228-9630-as
telefonszámon, vagy a
csoken@freemail.hu e-mail címen!

Apróhirdetések
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Családiházak 
generálkivitelezése

típusterv, vagy egyedi
igények alapján.

Épületek felújítása,
bõvítése, átépítése és önálló
szakipari munkák (kõmûves

munkák, hideg-meleg
burkolás, ács és tetõfedõ

munká, festés, épület-
gépészet stb.).

Hívjon bizalommal!
15 éves múlttal 
és referenciával.

Vaszi-Bau Kft.
Tel.: 06-70-295-8492
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Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

Latorcai István
RTV-mûszerész

06-20-321-4801
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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!

Gödi Körkép
www.god.hu

godikorkep@gmail.com
Tel.: 06-30-691-0841
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Fejtörõ

Januári keresztrejtvény meg-
fejtésünk: „Homeopátiás ké-
szítmények széles választéká-
val várjuk kedves vevõinket!”
Nyerteseink: Arató Jánosné,
Bója István. A nyereménye-
ket szerkesztõségünk eljut-
tatja a nyertesekhez. Gratu-
lálunk!
Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük február

28-ig nyílt levelezõ lapon jut-
tassa el szerkesztõségünk cí-
mére: 2132. Göd, Pf.: 72.
Nyeremények: Ortopédiai
szûrés 5000,- Ft helyett
2000,-Ft, valamint 5 kezelé-
ses mágnesterápiából 7000
Ft helyett 4000 Ft, melyek dr
Straub Ákos Ortopéd Rende-
lõjében (2132. Felsõgöd Jó-
sika u. 29) válthatóak be.

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

Dr. Straub Ákos ortopéd rendelõje
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