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Ajándékot kap-
tam. Gondolom,
Önök is. Ugyan a
saját pénzünkbõl,
de mégis. Az aján-
dékoknak én sze-
mély szerint örülök,
meglepnek, és kí-
váncsivá tesznek.
Én a Miniszterelnö-

ki Hivataltól kaptam egy kis füzetecs-
két, Önök is? Címe ÚjMagyarország,
alcímének kérdése „Hol tartunk?” A ki-
advány aljára odaírták, hogy ingyenes.
Na, azért az így nem teljesen igaz, hi-
szen ugyanúgy guruló adóforintokból
készült, mint ahogy a Gödi Körkép is.
Megtudtam belõle, hogy mennyire jó
nekem. Önöknek is? Én ennek nagyon
megörültem, hogy jelenleg a pénzem-
nek 30 %-kal magasabb a vásárlóérté-
ke, mint 2001-ben volt. A nyugdíjasok
még jobban jártak, mint én. Rettentõ-
en irigylem is õket. Ha valaki elfelejtet-
te volna, mondom a címet: „40 %-kal
magasabb a nyugdíjak vásárlóértéke,
mint 2001-ben volt.” Remélem, ezt
Önök is érzik, kedves Nyugdíjasok. Sõt
a családtámogatás is igazságosabbá
vált. Nem tudom, biztos így van, fõleg
azoknál, akik korábban jobban igény-
be tudták venni a családi adókedvez-

ményt. A gyógyszerekrõl megtudhat-
tuk, hogy 1000 gyógyszer ára csök-
kent, (kár, hogy az orvosok legtöbb-
ször nem ezeket írják fel, mert talán
már nem korszerûek). És az is kiderült,
hogy (cím szerint) „Minõségi egész-
ségüggyel” rendelkezünk. Ezt mind-
annyian érezzük saját bõrünkön. Végé-
re került az igazi meglepetés. Mint ír-
ják, látványosan javult az ország belsõ
és külsõ egyensúlya. Csak érdekesség-
ként említem, és tényleg nem akarok
kötözködni, de ezen az oldalon a gra-
fikonoknak már nincs gazdája. Koráb-
ban odaírták a forrást: Miniszterelnöki
Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal.
Ide semmit. Nem lehet tudni, kinek a
forrása alapján készültek az idevonat-
kozó statisztikák. Persze biztos igazak,
kétségeim sincsenek ezzel kapcsolat-
ban. 

Végül tényleg nem tudom, miért, de
Ákos dala jutott eszembe, amikor a
fenti sorokat írtam:

„Ha van még valami tiszta ezen az el-
veszett világon, azt máshol nem talá-
lom, csak a lányom (és a fiaim) szemé-
ben látom.”

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Rendkívüli testületi ülés-
re gyülekeztek a képvise-
lõk június közepén.
Markó József bevezetõ-
jében ismertette azokat
az okokat, amelyek miatt
erre az ülésre feltétlenül
szükség volt. Mint arról
már elõzõ számunkban
beszámoltunk, új város-
központ kialakítására ki-
írt országos pályázaton
indul a város, és remé-
nyei szerint több mint
egymilliárd forintot nyer
ennek kialakítására. A
másik legfontosabb na-
pirendi pont az óvodai
elhelyezések problémája
volt. Szintén napirendi
kérdésként szerepelt a
korábbi Kolping iskola
bérleti szerzõdése, vala-
mint a motoros találko-
zó is szóba került, mely-
nek megítélésérõl meg-
oszlanak a vélemények.
A végére maradt a nyári
gyermektáboroztatás. 

Lenkei György napirend
elõtt bejelentette, hogy a
beiskolázási támogatásra
július 31-ig lehet jelent-
kezni a Polgármesteri Hi-
vatalban a nyitva tartási
órákban. Hozzátette,
hogy a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás-
ban részesülõk számára az
önkormányzat ingyenes
nyári tábort szervez június
hónapban.

Városközponti 
Helyi Építési Szabályzat
módosítása

Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
35/2008 (VI. 13.) sz. ren-
delete alapján Göd város
Köztársaság utca-Kincsem
utca-Bajcsy-Zsilinszky ut-
ca-Török I. utca-Luther ut-
ca-Alkotmány utca-Petõfi
utca-Jávorka utca-József
Attila utca-Nagy Imre ut-
ca-Rákóczi út-Pesty Ferenc
tér-Köztársaság utcák által
határolt terület Helyi Épí-
tési Szabályzatáról dön-
tött. 
Bertáné Tarjányi Judit fõ-
építész ismertette az elõ-
terjesztést. Mint kifejtette,
a pályázat megfelel az ér-
vényben lévõ szabályozási
terveknek. Dr. Pintér
György javaslatára a tes-
tület 235 millió forint pá-
lyázati önrészrõl döntött.
A megpályázott összeg
1.165.788 eFt. 
Ezt követõen zárt ülést ren-
delt el a polgármester,
mert a városrehabilitációs
pályázathoz kapcsolódó in-
gatlanvásárlásról tárgyal-
tak. Markó József a zárt
ülés után elmondta, hogy
eredményes pályázat ese-
tén az ingatlanok vásárlá-
sához 69 millió Ft-ot kell
biztosítani. Forrásként a
kötvénykibocsátás során le-
kötött összeget javasolta.

Óvodai csoport 
elhelyezés

Göd népszerûségének kö-
szönhetõen nagyon sok fi-
atal család települt be a
városba. A gyerekek szá-
ma sokszorosára növeke-
dett az elmúlt években, és
ebben az évben jelentke-
zett elõször elhelyezési
probléma. E probléma
leggyorsabb megoldásá-
nak egy konténeróvoda
telepítése mutatkozott.
Nógrádi Gergely képviselõ
egy konténerekkel foglal-
kozó cég bemutatkozó
anyagát tárta a képviselõ-
testület elé, hangsúlyoz-
va, hogy az elõnyök mel-
lett azért számos hátrány-
nyal is rendelkezik az
ilyenfajta megoldás. Sze-
gedi Sándor a testületnek
egy könnyûszerkezetes,
nagy alapterületû óvoda
felépítését javasolta a fel-
sõgödi focipályán. Ezt leg-
korábban januárra tudnák
átadni, szeptembertõl vi-
szont csaknem száz gye-
rek elhelyezését kell a vá-
rosnak biztosítani. Lenkei
György nem támogatta a
konténerek kihelyezését.
Az ügy sürgõsségére való

tekintettel a képviselõk
mégis meghozták dönté-
süket, miszerint az Oázis
Lakóparkban mûködõ böl-
csõde emeletén helyeznek
el két csoportot, és a
Jávorka utcai óvodában
egy konténert helyeznek
ki ideiglenesen. Szabó
Zsófia, az I. számú Óvoda
vezetõje kérte, hogy esz-
közök beszerzésérõl és új
álláshelyekrõl is döntsön a
képviselõ-testület. Az in-
tézményvezetõ kérését tá-
mogatta a testület, de ké-
sõbb kívánja meghatároz-
ni a pontos költségeket.
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Önkormányzati hírek

Fontos kérdések - néme

Hiányzók: Dr. Horváth Viktor Gergõ,
Rábai Zita, Szabó Csaba, Sándor István,
Pinczehelyi Tamás.  Mikesy György
késõbb jött és korábban ment

Lehet, hogy a Fácánban is lesz egy óvodai csoport?



(A testületi ülés és a lap-
zárta között eltelt két hét.
Az óvodák felvették az új
munkatársakat. Jelenleg
még bizonytalan, hol kez-
dik el a munkát az új kol-
légák, mert az önkor-
mányzat a lehetõ legjobb
megoldást szeretné meg-
találni az átmeneti idõ-
szakra, és lehetõleg mégis
kerülnék a konténeres
megoldást. A július eleji
testületi ülésen hozzák
meg a képviselõk a végle-
ges döntésüket. A hosz-
szabb távú tervek szerint
egy könnyûszerkezetes

óvoda felépítését tervezik.
Az szinte biztosnak tûnik,
hogy ha a testület támo-
gatja az elképzelést, akkor
a felsõgödi focipályára fel-
építendõ 200 férõhelyes
óvoda kivitelezésére köz-
beszerzési pályázatot ír
majd ki az önkormányzat.
Elõre láthatóan errõl is jú-
lius elején döntenek.)

A Walch épület bérleti
szerzõdése

A korábban Kolping fenn-
tartásában mûködõ Búza-
szem Általános Iskolaként
ismert intézmény jelenleg
egy református általános
iskola tagintézményeként
mûködik tovább. A koráb-
bi fenntartó, a Kolping
ugyan fel kívánja építeni a
Szakáts-kertben iskoláját,
de ezt nem a Búzaszem-
mel képzeli el. A Búza-
szem azonban mûködik
tovább, és ehhez az eddi-
giek mellett további ter-
mekre van szüksége. Így
további három terem bér-
lését kéri a Walch épület-
ben. Az önkormányzat
nem zárkózott el a kérés
elõl, de mint Nógrádi kép-
viselõ említette, a bérleti

díjakat olyan magasra
szabták, hogy a Búza-
szemnek mindenképpen
érdeke legyen egy iskola
felépítése. A napirend le-
zárása után dr. Pintér
György kérte, hogy a Bú-
zaszem vizsgálja meg egy
keresztény óvodai csoport
indításának lehetõségét.

Motorostalálkozó 
engedélyezése

Nógrádi Gergely felszóla-
lásában kifogásolta, hogy
egy természetvédelmi te-
rület határán, lakóövezet
közepén rendeznék meg a
motorostalálkozót. Markó
József válaszában javasol-
ta, hogy most rendezzék
meg a találkozót, és utána
vonják le a konzekvenciá-
kat. Kovacsik Tamás rövi-
den beszámolt a tavalyi
rendezvényrõl. A szerve-
zõktõl azt kérte, hogy egy
tavaly fellépõ zenekar ne
legyen jelen az idei ren-
dezvényen. Dr. Pintér
György kérdésére, hogy
ebbõl mennyi haszna van
a városnak, dr. Szinay Jó-
zsef jegyzõ azt válaszolta,
hogy néhány tízezer fo-
rint. Lenkei György meg-
említette, hogy a TOPHÁZ
sérült gyerekei a tavalyi
bevételbõl kaptak egy cse-
kély összeget.
Csányi József és Szegedi
Sándor - elvonatkoztatva
a motoros találkozótól -

kifejtették, hogy általáno-
san szabályozni kellene,
hogy mekkora hangerõvel
lehet zenélni  Gödön sza-
badtéren, és hogy a gödi
önkormányzat milyen fel-
tételekkel kerülhessen fel
egy plakátra mint támo-
gató. A testület ugyan
nem egységesen, de végül
áldását adta a motoros ta-
lálkozóra, fenntartva azt a
jogát, hogy a rendezvény
után  összegzik a tapasz-
talatokat.

Nyári táboroztatás

Tavaly a Családsegítõ Szol-
gálat 40 olyan gyerek tá-
boroztatását oldotta meg,
akiknek nincs lehetõségük
nyaralásra. Lenkei György
támogatta az idei kezde-
ményezést is, hiszen a Kis-
térségi Társulás is ezt a tá-
boroztatást támogatta
csaknem félmillió forint-
tal. Sellyei Noémi megem-
lítette, hogy ha nem je-
lentkeznek negyvenen, ak-
kor ez a városnak napi 36
ezer forintjába is kerülhet,
hiszen akkor kieshet a kis-
térségi támogatás. Lenkei
György megnyugtatta a
képviselõket, hogy egé-
szen biztosan meglesz a
kívánt létszám. A táborra
vonatkozó költségvetést
részletesen a július testü-
leti ülésen tárgyalják.

S.T.

5A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1854 fõ. Köszönjük!

Önkormányzati hírek

lyik eldöntetlen maradt

A tavalyi nyári táborban 
negyvenen voltak

A Walch épület további
három termét bérli 
a Búzaszem
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Göd város pénzügyei jelenlegi helyzete áttekintéséhez
legalább 2006 õszéig vissza kell nézni. Akkor az önkor-
mányzatnál igen jelentõs fizetési nehézségek voltak.
Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat a beérkezett
számlákat „sorba állította” és csak akkor fizetett – sok-
szor igen jelentõs késéssel – ha pénzhez jutott. Elõfor-
dult, hogy az önkormányzatnál dolgozók járandósága
is csak nehézségek árán volt kifizethetõ. Azaz Göd vá-
rosa a fizetésképtelenség határán volt. 

A 2006 novemberi Gödi Körképben megjelent a város
adósságait bemutató táblázat. Ott a város hosszútávú
adósságainak összege: 1,986 milliárd forintot tett ki. A
táblázatban már akkor is benne volt ezen az összegen felül
egy 410 millió forint összegû (+ kamat)  rövidlejáratú hi-
tel is, de a város így is fizetési nehézségekkel küszködött.
E miatt 2006 legvégén az Önkormányzatnak fel kellett
vennie egy újabb 160 millió forintos rövidlejáratú hitelt a
„2006. évi kiadások utólagos finanszírozása” céljából.  Így
2006. december 31-én a város teljes adóssága meghalad-
ta a 2,6 milliárd forintot. De a helyzet ennél is rosszabb
volt, mert még ezek után is kerültek elõ a korábbi idõszak-
hoz tartozó kifizetnivalók. Így például a SAMSUNG részére
biztosított iparûzési adómentesség miatt a 2005. és 2006.
évrõl áthúzódó befizetési kötelezettség a Magyar Állam-
kincstár felé, melyek „fedezethiány miatt” 2005-ben és
2006-ben nem kerültek átutalásra. Sõt, miután a korábbi
városvezetés ezeket nem fizette ki idõben, ezért a késedel-
mes visszafizetés miatt igen magas összegû büntetõkama-
tot is kellett fizetni: Így 2007-ben került befizetésre 2005.
évrõl 60 millió forint visszafizetési kötelezettség + 16,2
millió forint büntetõkamat, 2006. évrõl 130 millió forint
visszafizetési kötelezettség + 29 millió forint büntetõka-
mat. Azaz csak e két tétel késedelmes kifizetése miatt több
mint 45 millió forint büntetõkamat befizetésére kénysze-
rült a város. A teljességhez tartozik, hogy a SAMSUNG ré-
szére biztosított iparûzési adómentesség miatt Göd váro-
sa a 2007.évben 130 millió forinttal kevesebb állami támo-
gatást kapott.
Ilyen elõzmények után döntött az Önkormányzat a köt-
vénykibocsátás mellett. A rendkívül alapos elõkészítõ
munka után több pénzintézet ajánlata közül választottuk
ki a legkedvezõbb feltételeket kínáló Raiffeisen Bankot. Ér-
demes volt elemezni az ajánlatokat, mert hosszútávon
több, mint 100 millió forintos különbség volt a különbözõ
ajánlatok között. 
A kötvénykibocsátás céljaként a Képviselõ-testület a ko-
rábban felvett kedvezõtlen kamatozású célhitelek és a fo-
lyószámla hitel visszafizetését jelölte meg. A határozatnak
megfelelõen a sikeres kötvénykibocsátás után a befolyó
pénzbõl a város visszafizette a korábban felvett hitelek kö-
zül a magas kamatozásúakat, de nem fizette vissza azokat
a hiteleket, amelyek támogatott kamatozásúak, azaz vi-
szonylag alacsony kamatot kell utánuk fizetni. Azaz kivál-
tottuk a „gazdaságtalan” magas kamatú hiteleket és meg-
tartottuk a „gazdaságosakat”. 

A visszafizetett hitelek listája:
Németh László Általános Iskola
bõvítés – célhitel 5,6 millió forint
Huzella Tivadar Általános Iskola 
bõvítés – célhitel 50,0 millió forint
2004. évi fejlesztések – célhitel 33,6 millió forint
Strand öltözõ építése 45,7 millió forint 

Szennyvízcsatorna építés Áfa-elõleg visszafizetése + 
+ 2005.  évi (fejlesztési és mûködési) 
kiadások utólagos finanszírozása 388,3 millió forint 
Útépítés 30,0 millió forint
A folyószámla hitelkeretbõl 
igénybevett hitel: 983,8 millió forint
Visszafizetett hitel összesen: 1537 millió forint

A kedvezõ kamatozású hitelek, amelyeket nem fizet-
tünk vissza:
2006. évi útépítés 504 millió forint
Csapadékvíz-elvezetés 27 millió forint
Balázsovits János 
sportcsarnok építés 110 millió forint
Összesen: 641 millió forint

Tény, hogy a kötvénykibocsátás eredményeképpen a város
által összességében visszafizetendõ összeg ugyan jelentõ-
sen megnõtt, de a kötvénykibocsátás nélkül sokkal maga-
sabb lenne a tartozás összege. Ugyanakkor az is tény,
hogy Göd városa jelenleg a beérkezett számlákat folyama-
tosan ki tudja fizetni, így természetesen megszûntek a ké-
sedelmes fizetések miatti büntetõkamatok is.

Göd városának jelenleg jelentõs nagyságú lekötött pénze
van. Ezt a szabad rendelkezésû pénzeszközt 2007. szep-
tember 21-tõl folyamatosan lekötjük. Így a városnak 2008.
június végén 1,1 milliárd forint lekötött betétje van, mely-
nek várható kamatbevétele 2008-ban több, mint 50 millió
forint lesz. Ez azt jelenti, hogy egyszerre van a városnak fi-
zetési kötelezettsége a vissza nem fizetett hitelek és a ki-
bocsátott kötvény után, és van – nyílván kisebb összegû –
kamatbevétele a lekötött pénzei után.

Így lehetõség nyílik különbözõ pályázatokon való részvé-
telre, hiszen van a város számláján pénz, azaz szükség ese-
tén biztosítani tudja a szükséges pályázati önrészt. Így
nyertes pályázat esetén a pályázati önrészre kifizetett ösz-
szegek – noha nyílván növelik a város összadósságát,
ugyanakkor - módot adnak e pénzek többszörözését kite-
võ beruházások megvalósulására.

Szemben az elõzõ városvezetéssel, ebben a ciklusban még
nem hangzott el felelõs vezetõ szájából, hogy a város jó
pénzügyi helyzetben van. Tény, hogy a város költségveté-
se sajnos továbbra sincs egyensúlyban. Ez nem is lehet
másképpen, mert ténykérdés, hogy a kormány az önkor-
mányzatokat rendkívül tisztességtelen módon alulfinan-
szírozza, azaz az alapfeladatok ellátásához sem biztosít
elegendõ forrást. Erre a legjobb példa az óvodák és isko-
lák finanszírozásának problémája. E két területre a Kor-
mány Göd városa számára 2008-ban 457,1 millió forintot
biztosít, míg a tényleges kiadások 794,3 millió forintot
tesznek ki. Azaz a Kormány a tényleges költségeknek még
a 60%-át sem biztosítja. A hiányzó részt, 337,2 millió fo-
rintot Göd saját forrásaiból kell, hogy pótolja. És akkor
még nem említettük a hasonló területek problémáit: a böl-
csõdéket, a mûvészeti oktatást, vagy a Pedagógiai Szak-
szolgálatot, ahol ugyanúgy nem elég az állam által bizto-
sított normatíva. Nem gondoljuk, hogy a város említett in-
tézményeiben pazarló gazdálkodás folyna. Ebbõl az követ-
kezik, hogy az elõbb említett 337,2 millió forint ténylege-
sen hiányzik ezeknek az intézményeknek a folyamatos és

Pénzügyeinkrõl 2008 nyarán
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biztonságos mûködéséhez. Továbbá, ahogy a Kedves Olva-
sók is érzik saját háztartásukban a rezsiköltségek  emelke-
dését, ezek hatványozottan igazak egy nagy intézmény-
rendszer mûködésében is.  Ezen üzemeltetési költségek
növekedésére az állam az önkormányzatok részére  sem-
miféle  kompenzációt nem nyújt.

Azaz a képlet egyszerû: a Kormány a kötelezõ feladatokhoz
nem biztosít elegendõ forrást, ezért az önkormányza-tok
túlnyomó többsége olyan választási lehetõség elé kerül,
hogy vagy folyamatosan egyre jobban eladósodik, vagy
csökkenti az önkormányzat nyújtotta szolgáltatásokat (pl.
nem veszi fel az összes jelentkezõt az óvodába, nem támo-
gatja a járdaépítést, stb.) vagy a helyben kivetett adókat a
sokszorosára emeli, esetleg ezeket kombinálhatja. A gödi
képviselõ-testület nyílván nem fog olyan jelentõs a lakossá-

got megnyomorító mértékû adót kivetni. A Kormány által
folyamatosan „reklámozott” pályázatokon történõ részvé-
tel pénzügyi szempontból nem jelent megoldást, mert a
pályázati úton elnyerhetõ pénzeket fejlesztésre adják, ami-
bõl sokszor újabb intézmények jönnek létre, viszont azok
mûködtetéséhez sem biztosítanak elegendõ forrást. 

Így értelemszerûen kicsi a városvezetés mozgástere a
pénzügyek területén. Igyekszünk a Kormány meghatároz-
ta lehetõségeken belül a lehetõ legjobban tenni a dolgun-
kat, azaz biztosítani Göd és intézményei zavartalan mûkö-
dését és végrehajtani mindazon fejlesztéseket, melyekre
szûkreszabott lehetõségeink módot adnak.

Markó József Dr. Pintér György Nagy Gabriella
Polgármester Pénzügyi Biz. elnöke Pénzügyi ov.

Közel 67 millió forint ér-
tékben kapott Pest me-
gye kilenc szociális intéz-
ménye új kisbuszokat. A
legtöbb intézményben
mozgáskorlátozottakat
látnak el, ezért az õ szál-
lításukra is alkalmas,
rámpával felszerelt gép-
jármûveket vásárolt Pest
Megye Önkormányzata.

- Péntek 13-a nem szeren-
csétlenséget, hanem nagy
örömet hoz most nyolc Pest
megyei intézménynek -
kezdte beszédét Szûcs La-
jos, Pest Megye Közgyûlés-
ének elnöke a Pesti Várme-
gyeháza díszudvarán. 

Itt sorakozott fel ugyan-
is az a nyolc kisbusz, me-
lyeket 9 Pest megyei szoci-
ális otthon, köztük a gödi
Topház Speciális Otthon is
megkapott. 

- Az újonnan vásárolt,
fogyatékkal élõ személyek
szállítására is alkalmas,
akadálymentesített jármû-
vek óriási segítséget jelen-
tenek a mindennapi biz-
tonságos és zökkenõmen-
tes személyszállításban –
hangsúlyozta Szûcs Lajos.

Az eseményen megje-
lent intézményvezetõk ne-
vében Lantosné Berkesi Ju-
dit, a pilisvörösvári Speciá-
lis Otthon vezetõje kö-

szönte meg azt a segítsé-
get, mely folyamatosan
érezik a Pest Megyei Ön-
kormányzat részérõl.

Az egyenként több, mint
nyolcmillió, összesen
majdnem 67 millió forint
értékû kisbuszok megvá-
sárlását nemzetközi köz-
beszerzési eljárás elõzte
meg. A nyolc Citroen
Jumper típusú kisbusz
megvásárlását az is nagy-
ban segítette, hogy Pest
Megye Önkormányzata a
Szociális Minisztérium pá-
lyázatán 20 millió forintot
nyert.

- Nem akartam hinni a
fülemnek, amikor a me-
gyei elnök telefonon kö-
zölte velem az örömhírt –
mondta boldogan Virág
Jenõné, a Topház Speciális
Otthon vezetõje. – Koráb-
ban csak egy 14 éves kis-
busszal rendelkeztünk.
Mostantól az új busszal
kényelmesebben utazha-
tunk, egy mozgássérült la-
kónkat is magunkkal vihe-
tünk, hiszen a kerekes ko-
csit is fel tudjuk tolni a kis-
busz hátsó részébe. Jól-
esik, hogy fontosak va-

gyunk, és nem feledkez-
nek meg rólunk. 

Salamon Tamás

Óvodai álláshirdetés 
A gödi 1. sz. óvoda vezetõje pályázatot 

hirdet óvónõi és dajka álláshelyekre.
Végzettség: Óvónõképzõ fõiskola

Munkahely: Felsõgöd, Lenkey u. 13-17.
Telefon: 27-531-135; 30-488-0523

Szerencsét hozott péntek tizenharmadika 
a Topház Speciális Otthonnak 

Virág Jenõné, Szûcs Lajos
és egy TOPHÁZ lakó az új
Jamper elõtt

Virág Jenõné a forgalmit
és a kulcsot veszi át 
Szûcs Lajostól
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Göd Város Önkormányzatának 
37/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete 

tûzijáték felhasználásának korlátozásáról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv.  16.§(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkot-
ja:

1.§
(1) Göd Város Önkormányzat illetékességi területén
polgári célú pirotechnikai tevékenység – tûzijáték - 21-
22 óra között tartható. A munkaszüneti napok közül
november 1-jén, valamint a kegyeleti okból jogszabály
által munkaszüneti napnak nyilvánított egyéb napokon
tûzijáték tartása tilos.
(2) A tûzijáték idõtartama alkalmanként legfeljebb 5
perc lehet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabály
nem vonatkozik az augusztus 20-i nemzeti ünnephez
kapcsolódó önkormányzati rendezvényekre.

2.§
A polgári célú pirotechnikai eszköz felhasználására
engedéllyel rendelkezõ személy vagy szervezet a tûzi-
játék rendezését megelõzõen legalább 10 nappal
korábban köteles a tûzijáték helyszínét, idõpontját és
idõtartamát a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A
bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal a helyben
szokásos módon tájékoztatja a lakosságot, valamint a
tûzijátékkal érintett körzetekben lakó önkormányzati
képviselõket a tûzijáték helyszínérõl, idõpontjáról.

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

4.§
E rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

Polgármester, Jegyzõ

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

A kötelezettségüket
megszegõ tulajdono-
sokkal, földhasználók-

kal szemben  a vonat-
kozó rendelet szerint
növényvédelmi  bírsá-
got  kell kiszabni, mely-
nek összege 20.000.-
Ft-tól  5.000.000.- Ft-ig
terjedhet.

A törvény szerint az
eljáró hatóság  – külterü-
leten a Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóság,
belterületen a jegyzõ. A
kényszerintézkedés költ-
sége, valamint a bírság
nem fizetése esetén an-
nak összege közadók
módjára behajtható.

Lakossági panaszbe-
jelentés megtehetõ sze-
mélyesen írásban és tele-
fonon a 27/530-064 tele-
fonszámon munkaidõ-
ben. 

Közvetlen környeze-
tünk parlagfû mentes-
sége mindannyiunk kö-
zös érdeke !

Göd Város 
Önkormányzata

F E L H Í V Á S
PARLAGFÛ MENTESÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA

Üveggyûjtõ konténerek Gödön 
Településellátó Szervezet telephely (2132.

Göd, Duna u. 5.)
Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út)

Bócsa, Minimarket (Munkácsy Mihály út)

Ökormányzati rendelet a tûzijáték
felhasználásának korlátozásáról

A sárga (szelektív) zsákok elszállítási rendje
A sárga hulladékgyûjtõ zsákok elszállítása az alábbi fel-
sorolt heteken, az adott körzetre érvényes szemétszállí-
tással azonos napon történik:  Július 21-25. • Augusz-
tus 25-29. • Szeptember 22-26. • Október 27-31. • No-
vember 24-28. • December 15-19.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhúnyt:
Árvai Miklós Sándor 49 éves
Bányai Lajos 92 éves
Csengel Lajos 72 éves
Miklósvári István 44 éves
Siófoki Anna 82 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:

Markovics 
Beáta Judit Balogh Attila
Dudog Krisztina Varga Bence
Lehel Ibolya Barta Ferenc
Lukács Szilvia Fehér László
Hufnágel Dóra 
Szandra Tihanyi Miklós
Dr. Hargittay 
Csenge Veronika dr. Hulmann Tamás
Máté Enikõ Farkas János
Ferenczi Viktória Lukács László
Ruska Krisztina Galgóczi Kálmán
Nánási Judit Halmai Szilárd
Túróczi Hajnalka Petrás János
Sok boldogságot kívánunk!

Az utóbbi hónapban a vá-
ros különbözõ részein újra
elõfordultak lakásbetörések,
egyelõre kezelhetõ szinten.
A besurranások száma folya-
matosan csökken, remélhe-
tõleg ez a lakosság nagyobb
odafigyelésnek is köszönhe-
tõ.

A Duna-parti quados
problémával erõnkhöz mér-
ten mi is igyekszünk foglal-
kozni, ez az adott területen a
sûrûbb rendõri jelenlétben
nyilvánul meg.

A város területén az elmúlt
idõszakhoz képest sûrûbben
fog megjelenni a lézeres se-
bességmérõ készülék, egy-
mástól teljesen eltérõ helye-
ken és idõpontokban (a
helyszínekrõl és az idõpont-
okról a városi televízió folya-
matosan tájékoztatást ad.)

A területünkön mûködõ
polgárõr egyesületek nagy-
ban segítik munkánkat a vá-
rosban történõ rendszeres
járõrözéseik alkalmával gyûj-
tött információikkal.

A nyár beköszöntével a
strand megnyitotta kapuit,
ami a bûnözõknek nagy
vonzerõt jelent, mind a par-
kolóban hagyott gépkocsik-

ban talált értékek eltulajdo-
nításában, mind pedig a
strandra bevitt és õrizetlenül
hagyott értékeink (mobilte-
lefon, pénztárca, ékszerek)
tekintetében. Jól zárják be a
gépkocsikat, ne hagyják le-
húzva az ablakokat, látható
helyen ne hagyjanak más
számára értékes dolgokat! A
strandon belül mindig figyel-
jenek oda, hogy az értékeik-
re vigyázzon valaki.

Az újság megjelenésének
idejére a tanintézmények-
ben már megtörténtek az
évzárók, így a nyár folyamán
a gyerekek sokkal nagyobb
számban jelenhetnek meg a
közlekedésben: gyalogosan,
kerékpárral, segédmotor ke-
rékpárral egyaránt.

A gyerekekhez hasonlóan
az idõs korosztály is fokozot-
tan ki van téve a közlekedés
veszélyeinek, ezért az átla-
gosnál is jóval figyelmeseb-
bek legyünk a közúti közle-
kedés során.

Figyeljenek egymásra és
magántulajdonukra, és köz-
lekedjenek körültekintõen és
óvatosan! 

Tóth Zoltán r.õrgy.
Õrsparancsnok

Rendõrségi hírek

Településellátó Szervezet 
2132 Göd, Duna u. 5. Tel.: (27) 530-600, 530-611 E-mail: telepulesellato@vnet.hu 

http:/telepulesellato.god.hu

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1-ES SZÁMÚ JÁRATÁNAK NYÁRI MENETRENDJE
GÖD VÁROS TERÜLETÉN

Autópihenõ 5,11 5,52 6,37 7,13 7,40 9,00 10,45 12,35 13,15 14,10 14,50 16,15 16,50 18,00
Németh L. Isk. — - — - — - 7,15 — - 9,02 10,47 12,37 13,17 14,12 14,52 16,17 16,52 18,02
Jácint utca — - — - — - 7,17 — - 9,04 10,49 12,39 13,19 14,14 14,54 16,19 16,54 18,04
Németh L.Isk. — - — - — - 7,19 — - 9,06 10,51 12,41 13,21 14,16 14,56 16,21 16,56 18,06
Gyógyszertár 5,14 5,55 6,40 7,21 7,43 9,08 10,53 12,43 13,23 14,18 14,58 16,22 16,57 18,07
Széchenyi u. — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
Ramóna 5,15 5,56 6,41 7,22 7,44 9,09 10,54 12,44 13,26 14,21 14,59 16,25 16,58 18,08
Golfpálya 5,16 5,57 6,42 7,23 7,45 9,10 10,55 12,45 13,27 14,22 15,00 16,26 16,59 18,09
Termál strand 5,17 5,58 6,43 7,24 7,46 9,11 10,56 12,46 13,28 14,23 15,01 16,27 17,00 18,10
Bölcsõde 5,18 5,59 6,44 7,25 7,47 9,12 10,57 12,47 13,29 14,24 15,02 16,28 17,01 18,11
OVIT 5,20 6,01 6,46 7,27 7,49 9,14 10,59 12,49 13,31 14,26 15,04 16,29

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 
Tisztelt Gödi Lakosok!
A Szociális Bizottság 2008-ban is biztosítja a beisko-
lázási támogatás igénylésének lehetõségét azon ké-
relmezõ szülõk részére, akiknek gyermeke alap- vagy
középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmá-
nyait. A kérelmezõ-adatlapok beszerezhetõk a Polgár-
mesteri Hivatalban, illetõleg a gödi oktatási intézmé-
nyekben. 
A kérelmek leadási határideje: 2008. július 31.

Lenkei György
a Szociális Bizottság elnöke
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- Elnök úr, Ön azt mondta
évadzáró beszédében, hogy Ma-
gyarországnak nincs több vesz-
tegetni való ideje.

- Mindenki tisztában van azzal –
hiszen elemzõk, közgazdászok rég-
óta figyelmeztetnek rá –, hogy a vi-
lággazdaság radikális átalakulás
elõtt áll. Ez az átalakulás hatalmas
kihívás elé állítja a magyar gazda-
ságot, amely jelenlegi válságos ál-
lapotában nem tudja felvenni az új
ritmust, nem tud alkalmazkodni az
új körülményekhez. Ezért minél
elõbb változásra van szükség. Ke-
zelni kell a válságot, és talpra kell
állítani a gazdaságot. Erre azonban
a kisebbségi kormány képtelen.

- Hogyan idézhetõ elõ Ön sze-
rint a változás?

- Az ország érdeke egyértelmûen
azt diktálja, hogy az emberek mi-
nél elõbb, elõrehozott választáson
fejezhessék ki akaratukat az ország
jövõjét illetõen. Ugyanakkor az elõ-
rehozott választás mára gazdasági

kényszerré is vált, hiszen a kisebb-
ségi kormány képtelen úrrá lenni a
válságon, amit napról napra újabb
bizonyítékok támasztanak alá: a
májusi adatok szerint az infláció
már elérte a 7%-ot, egy év alatt ti-
zenegyezerrel nõtt a munkanélküli-
ek száma, újabb gyárak, üzemek
zárják be kapuikat, a kormány
mindeközben pedig az ÁFA emelé-
sére készül.

- Mi kell az elõrehozott válasz-
táshoz?

- Az elõrehozott választáshoz az
Országgyûlésnek fel kel oszlatnia
önmagát. Ez pedig kizárólag az
SZDSZ-en múlik. A szabaddemok-
ratáknak el kell dönteniük: az em-
berek pártjára állnak, vagy tovább-
ra is kültagok maradnak az MSZP
nevet viselõ mutyi bt-ben. 

- A kormánypártok állandóan
azt róják fel Önöknek, hogy
nincs programjuk.

- Az MSZP tovább folytatja a ha-

zugság politikáját. Tavaly decem-
berben mutattuk be az „Erõs Ma-
gyarország” címû programunkat,
azt mindenki elolvashatja. A követ-
kezõ kormányzás azonban csak ak-
kor lehet sikeres, ha programjának
legfontosabb pontjairól egyezség
születik a kormányzásra készülõk
és a társadalom különbözõ cso-
portjai között. A nyugdíjas szerve-
zetekkel már egyezséget kötöt-
tünk, amelyben garantáljuk, hogy
minden körülmények között meg
fogjuk védeni a nyugdíjak vásárló-
értékét. Tárgyalunk a gazdasági
élet vezetõ szereplõivel is, elmond-
tuk, hogy tíz év alatt egymillió új le-
gális munkahelyet kell létrehozni a
válságból való végleges kilábalás
érdekében. A nyár folyamán újabb
és újabb szervezetekkel, társadalmi
csoportokkal készülünk egyezsége-
ket kötni. Meggyõzõdésünk, hogy
nem az embereket, hanem az em-
berekkel kell kormányozni.

(X)

Fizetett politikai hirdetés

„Az elõrehozott választás gazdasági kényszer” 
Beszélgetés Orbán Viktorral, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség elnökével
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Mint arról az országos
média beszámolt, Mono-
kon a polgármesteri hiva-
tal a segélyek kifizetését
közmunka elvégzéséhez
kötötte. Megkérdeztük
Lenkei Györgyöt, a Szociá-
lis Bizottság elnökét, ter-
veznek – e Gödön is hason-
ló intézkedéseket.

- A tisztánlátás miatt
nézzük sorra, milyen rend-
szeres segélyeket oszt szét
a város önkormányzata:
ápolási díjat, a minimális
nyugdíjat el nem érõk kö-
zött idõskorúak járadékát,
lakásfenntartási támoga-
tást. Ha a város bármelyi-
ket megvonja, azt törvény-
ellenesen teszi, hiszen a se-
gélyek legtöbbjét az állam
állja. Ha a város ezeket az
összegeket visszatartja,
közigazgatási eljárás kere-
tében büntethetik meg a
várost, és az egyén is káro-
sodás jogcímen perelhet.

- A munkanélküli segély
lejárta után ún. rendszeres
szociális segélyként havi
20.000.- Ft fizethetõ – foly-
tatta Lenkei képviselõ. – Ez

az a bizonyos összeg,
amely megvonható a segé-
lyezettõl, ha nem mûködik
együtt. Az együttmûködés
pedig annyit jelent, hogy
közcélú munkát ajánlunk
fel a segélyezettnek, amely
gyakorlatilag minimálbéres
ellátást jelent. Ez az egyet-
len segélyezési forma,
amelyben szabad keze van
a városnak. Nota bene, ha
nem vállal munkát, akkor
nem kap segélyt. A munka
alól csak és kizárólag szak-

orvosi igazolással lehet
mentesülni. Jelenleg Gö-
dön a segélyezésnek ez a
formája 7 férfit és 7 nõt
érint.

- Monokon egyébként az
a probléma, hogy az ál-
lamtól segélyezésre utalt
pénzek feletti diszponálást
is ki akarja magának sajátí-
tani a település. Ez pedig
jogi – értelmezési kérdés,
amelyrõl szerintem a kö-
vetkezõ hónapokban dön-
tenek majd.

Göd Város Önkormány-
zata középtávon egy jöve-
delempótló támogatást
tervez - fejtette ki Lenkei
elnök úr a város segélyezé-
si elképzelését. - Ennek lé-
nyege, hogy azon kérelme-
zõk, akik valóban önhibá-
jukon kívül lettek munka-
nélküliek, és vállalják is a
munkavégzést, azoknak az
önkormányzat ún. közös-
ségi munkát szervez. A tá-
mogatás összege na-
gyobb, mint az átlagos se-
gélyösszeg, viszont eleve
csak orvosi alkalmasság
igazolása esetén igényel-
hetne ilyen támogatást a
kérelmezõ. Ehhez járul
még egy nyilatkozat,
amelyben nyilatkozik a ké-
relmezõ arról, hogy a neki
felajánlott munkát elfo-
gadja, és együttmûködik
az önkormányzattal. Ez a
kedvezményezés szerepel
Göd antiszegregációs ter-
vében is. Bizakodunk ab-
ban, hogy még ebben a
ciklusban mindez megva-
lósulhat.

Salamon Tamás

Ritkán van lehetõsége a bizottsá-
gunknak olyan elõterjesztést tárgyal-
ni és támogatni, mint azt tette leg-
utóbbi ülésén. A Szálender tanya fe-
letti területen gödi vállalkozók egy
csoportja lovaglást, lótartást és ezzel
kapcsolatos turizmust elõsegítõ beru-
házást kezdenek magántõkébõl, ez-
zel is segítve az ott kialakult, fõképp
lovastanyák színvonalának emelését,
a környezet rendben tartását. Ezzel a
napirenddel kapcsolatban a város
fõépítésznõje beszámolt az oly rég
várt építési szabályzat alakulásáról, és
az egyeztetések folyamatáról a szak-
hatóságokkal.
Ehhez a témához kapcsolódik még,
hogy a bizottság elfogadta dr. Nagy
Atilla aljegyzõ úr által elõterjesztett
Piarista Szakiskola parkolási rend ja-
vaslatát, melyre a testület jóváhagyá-
sát kértük. Egyben áttekintettük a ké-
szülõ városi parkolási rendeletterve-
zetet, azt kiegészítve a többi illetékes
bizottságnak utaltuk javaslattételre,

egyeztetésre. Jövõ esztendõben el
kell készülnie a városi közlekedési
koncepciónak és rendeletnek is.
Érdekes témának mutatkozik Markó
József polgármester úr elõterjesztése
a regionális vízmûcégek részvényei-
nek önkormányzati tulajdonba adá-
sáról térítésmentesen. Az állam fel-
ajánlotta, az önkormányzatok élhet-
nek vele. Mindenképpen jobb megol-
dásnak tûnik, mint az egyéni privati-
záció. Szükség van a környezõ tele-
pülésekkel szoros, együttes érdek-
képviseletre, érdekérvényesítésre, hi-
szen a csomag csak így lehet eredmé-
nyes.
Az elõterjesztõ javaslatát a bizottság
támogatta. Eszerint eredményes ösz-
szefogás esetén a DMRV Zrt. ellátási
területén található önkormányzatok
tulajdonába lakosságszám arányá-
ban kerüljön a részvénycsomag, térí-
tés nélküli vagyonátadással.
A továbbiakban telekhatár-rendezé-
sek és egyéb terület kialakításával

kapcsolatos problémákkal, majd la-
kossági észrevételek megtárgyalásá-

val telt az ülés. Köszönöm az elõter-
jesztõknek és a bizottság megjelent
tagjainak a konstruktív és eredmé-
nyes munkát.

Kovacsik Tamás
Városfejlesztési Bizottság elnöke

Lenkei György:
„A monoki kérdés Gödön nem kérdés!”

A Városfejlesztési Bizottság munkájáról 

Önkormányzati hírek

Kovacsik Tamás

Lenkei György és Mikó Istvánné számos szociális
kérdésben együttmûködnek
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Önök kérdezik, Önök 

Érdeklõdnék, hogy mikor lesz gya-
logátkelõhely Felsõgödön a Pesti út -
Ilka köz - Kék Duna utca keresztezõ-
désénél? Az itt található üzletek, ho-
tel és két buszmegálló miatt még
zsúfoltabb ez a keresztezõdés, így
sajnos percekig is várhat az ember
arra, hogy átjusson a úton. Szomo-
rú, hogy babakocsival próbáltunk
múltkor átmenni a fõúton és majd-
nem elütött minket egy figyelmetlen
vezetõ. Úgy gondolom, hogy az em-
lített probléma több embert is érint. 

D. Renáta

Válasz: lásd a 8-as pontnál

A gáton a kerékpárúton nagyon
nagy a gaz. Biztos, hogy ennek így
kell kinéznie! Kinek lenne a feladata
a kerékpárút rendben tartása? Itt a
kerékpárszezon! És az allergiasze-
zon! Melyiknek örüljünk jobban?!

J-né F. Judit

Válasz: Tájékoztatásul közlöm, hogy
a térképen szereplõ kerékpárút
Szõdliget Önkormányzatához tarto-
zik. A probléma megoldása érdeké-
ben felvesszük a kapcsolatot a
szõdligeti Önkormányzattal, és kö-
zösen megoldást találunk.

Dr. Hetényi Tamás 
TESZ igazgatója

2008. március 15.-én készítettem
egy szép képet Gödön, a vár domb-
ról. A milleniumra felállított ország-
zászlórúd látszik rajta, sajnos üre-
sen!!!
Készíthettem volna sajnos május 1-

én is, Pünkösdkor is, de akár ma is. A
különbség csak a növényzet bujasá-
gán látszik,az üres rúd változatlan.
Csak egy kérdés ennyire szegény a
város?

H. Árpád

Válasz: Minden év augusztus 20-án
cseréljük ezt a nagyméretû zászlót.
A zászlót sajnos ellopták. Az uj meg-
rendelésre készült nemzeti lobogó
júliusban érkezik meg. 

Tisztelettel: Bognár László

Véleményem szerint nagyon kevés a
virág Göd városában, fõleg
Felsõgödön. Valahogy a parkosítás-
sal nem igen foglalkozik az Önkor-
mányzat.Gondolom pénzhiányra hi-
vatkozva. 

lyn55@freemail.hu (kérésre)

Válasz: Felsõgödön aránylag kevés a
park és a tér. A Bozóky térre pályá-
zunk a parkosítás megvalósítására.
Õszre tervezzük a munkálatok meg-
kezdését.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Miért nem tesznek ki legalább a fõ-
útvonalakon szemétgyûjtõket? Végi
menve pl. az Ady Endre utcán azt
látni, hogy a lakók helyeznek ki sze-
metes edényeket,hogy ne a földre
szemeteljenek az arra járók.

lyn55@freemail.hu

Válasz: Jelenleg a városban 200 db
fölötti szemetes edény van kihelyez-
ve. További edények kihelyezésérõl
folyamatosan gondoskodunk.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Nagyon egyetértek azzal aki nem
tetszését fejezte ki az Oázis “Lakó-
parkkal” kapcsolatban. Egyszerûen
ocsmányság amiket ott újabban épí-
tenek.

lyn55@freemail.hu

Válasz: az elmúlt számban a válasz

Tisztelt Bognár László alpolgár-
mester úr!
Olvastam válaszát a felsõgödi vasúti
átjáróra vonatkozóan. Mindent ér-
tek, tudom a MÁV a hibás. Önnek
azonban, mint a körzet képviselõjé-

nek azt hiszem, és ebben biztos va-
gyok, az az érdeke, hogy ez a prob-
léma megoldódjon. Ön pontosan
tudja, hogy az önkormányzati ciklus
eleje óta (két éve!!! lassan) a MÁV
egyetlen kézzel fogható lépést sem
tett a helyzet megoldására. Nézze
meg a képet. Kérem, magyarázza
meg nekem, hogyan menjenek át a
gyerekek az iskolába az aluljáróban.
Amit lát, az egy tükrözõdés, fél mé-
teres víz zárja el az átjárást. Többet
ebben a témában nem írok. Csak
sajnálkozom, hogy nem építenek az
aluljáró szélére egy emelt pallót,

amelyen ekkora esõ után bárki átkel-
het. A MÁV egészen biztosan meg-
köszönné. 

Üdvözlettel: Salamon Tamás

Válasz: Tisztelt Salamon Úr!
A gyalogos forgalom felsõgödi
vasúti átjáróban történõ átvezetésé-
nek jogos, és mielõbbi megoldást
igénylõ problémáit felvetõ levelében
két egymástól független témát érint.
Egyik a gyalogos aluljáró, amelyben
kiadós esõzések alkalmával megáll a
víz és ellehetetleníti annak rendelte-
tésszerû használatát, a másik a fény-
és félsorompóval védett közút-vasút
szintbeni keresztezés, ahol a gyalo-
gos forgalom elkülönített sávokban
történõ lebonyolításának biztonsá-
gos, a közlekedési hatóságok által is
elfogadható lehetõségét „örökzöld
témaként” hosszú ideje nem sikerült
megtalálni.
Az aluljárót érintõ felvetésével kap-
csolatban tájékoztatom, hogy 2008.
június 5-én a MÁV Zrt. illetékes képvi-

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 

Ellopták a zászlót

Esõben 
félméteres 
a víz
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selõi, az érintett önkormányzati kép-
viselõk és az alpolgármesterek részvé-
telével a település és a vasúti pályák
kapcsolatának egészére kiterjedõ
helyszíni bejárást tartottunk, amelyen
kiemelt témaként foglalkoztunk a fel-
sõgödi vasúti gyalogos aluljáró visz-
szatérõ problémájával. A résztvevõk
megállapodtak abban, hogy közösen
találnak megoldást a csapadékvíz el-
vezetésére. Rövid távon a csapadékvi-
zet elvezetõ csatorna tisztítása -  me-
lyet a MÁV június utolsó hetében el-
végeztet -,  hosszabb távon az aluljá-
ró lejáróinak megfelelõ mûszaki meg-
oldású - a víz odajutását végérvénye-
sen meggátoló – lefedése végleg
megoldja a problémát.
Az közúti átjáró gyalogos sávokkal
történõ kiegészítésével kapcsolatban
korábban feltett kérdésére a Gödi
Körkép elõzõ számában adtam vá-
laszt, de úgy gondolom, hogy abból
nem azt lehet és kell kiolvasni, hogy
az elõkészítõ munkák elhúzódásáért
– Önt idézve – „a MÁV a hibás”, ha-
nem azt, hogy többszöri egyeztetést
követõen a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság meghatározta a gyalogos átke-
lõhely biztosítására vonatkozó elõírá-
sokat, a MÁV ZRt. pedig megadta a
munka elvégzéséhez az üzemeltetõi
hozzájárulást. Tekintettel arra, hogy a
közút- vasút keresztezés gyalogos át-
kelõvel történõ bõvítése állami tulaj-
donban és a vasúti társaság kezelésé-
ben lévõ létesítmény, a vasút pedig
veszélyes üzem, az azon végzendõ
mûszaki tervezési és kivitelezési mun-
kákra vonatkozó megállapodás a
MÁV ZRt. és Göd Város Önkormány-
zata között, elõkészítés alatt áll. 
Az egyszerûnek látszó feladat sokré-
tûsége, a munkában érintett szerve-
zetekben bekövetkezett szervezeti
változások sajnos nem a gyors ügyin-
tézést segítették elõ, ennek ellenére
– ha nem is a remélt tempóban ha-
ladva – de a közlekedésbiztonságot
jelentõsen javító beruházás belátha-
tó idõn belül megvalósul.

Üdvözlettel:
dr Bognár László

Korábban olvastam a Gödi Körkép-
ben, hogy a József Attila Mûvelõdé-
si Ház elõtti keresztezõdésbe egy
lámpás átkelõre nyert pályázati
pénzt a város. Mikor kezdõdik a kivi-
telezés, mert nagyon nehéz a kihaj-
tás az Alagút utcáról?

P. Károly

Válasz: A Közlekedésfejlesztési Ko-
ordinációs Központ az alábbi tájé-
koztatást küldte Önkormányzatunk-
nak 2008. június 5-én:
„Tisztelt Pályázók!
A 2007-ben meghirdetett és elnyert
„Az országos fõutak átkelési szaka-
szain a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére,
a jármûvek sebességének csökkenté-
sére alkalmas beavatkozások társfi-
nanszírozására” vonatkozó pályá-
zattal kapcsolatban a következõ tá-
jékoztatást adom:
A társfinanszírozási szerzõdések
megkötése után a pályázatokat ápri-
lis elején a KKK átadta a Magyar
Közút Kht.-nak az egész folyamat le-
bonyolítása céljából.
A Magyar Közút Kht.-nál a pályáza-
tokat szakmailag megvizsgálták és
elõkészítették közbeszerzésre.
A mai napon kapott e-mailen a Ma-
gyar Közút Kht. részérõl a követke-
zõkrõl tájékoztattak: „A közlekedés-
biztonsági pályázatok jelen pillanat-
ban a belsõ engedélyeztetési folya-
mat legvégén tartanak, azaz vezér-
igazgatói jóváhagyásra várnak, azt
követõen tudjuk a hirdetmény fel-
adását kezdeményezni. Megpróbál-
juk a végsõ jóváhagyást megsürget-
ni, hogy mielõbb megjelenhessenek
a felhívások. Ha sikerül elõre lépni,
akkor a jövõ héten, vagy az azt kö-
vetõ hét elsõ felében van remény az
ajánlati felhívás megjelenésére.”
A KKK részérõl továbbra is próbáljuk
a folyamatot sürgetni, illetve a tudo-
másunkra jutó lényeges információ-
kat Önökkel megosztani.”
A közbeszerzési pályázat lebonyolí-
tása a hirdetmény feladásától szá-
mítva kb. 60-80 nap. Ennek figye-
lembevételével a gyalogátkelõhelyek
kiépítésére várhatóan szeptember-
ben kerül sor.
Megvalósítás helyszínei:
a meglévõ gyalogos átkelõhely nyo-
mógombos jelzõlámpával történõ
ellátása a Pesti út (2. számú közleke-
dési út) Templom utca keresztezõdé-
sében (23+540 km. szelvény);
a Pesti út Kék Duna utca keresztezõ-
désben (26+805 km szelvény) kö-
zépszigetes új gyalogos átkelõ-
hely létesítése”

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

Tisztelt Popele Júlia! Ön a követke-
zõket írta két hónappal ezelõtt: „Az

Ilka (Karajos) patak felett létesítendõ
gyalogos híd kivitelezési terének jó-
váhagyását a Nemzeti Közlekedési
Hatóság 2008. április 24-én küldte
meg Önkormányzatunknak. Az épít-
tetõ, Imperial Sigma Kft. tájékozta-
tása szerint a kivitelezés kb. két hó-
nap alatt megvalósul.” (Gödi Körkép
2008. májusi száma, 13. oldal)

Tájékoztatom Önt, (ha nem tudná
esetleg), hogy a két hónap letelt és
egy kapavágás sem történt a kijelölt
területen. Mondana valami bízta-
tót? 

Üdvözlettel: P. Károly

Válasz:  Az építtetõ, Imperial Sigma
Kft. a híd építésére megkötötte a
vállalkozói szerzõdést a MAROS 96
Kft-vel. A munka kezdete
2008.06.09., befejezése
2008.08.09.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

Már régi problémája az itt lakóknak
a Turista utcában esõk után össze-
gyûlõ pangó csapadékvíz kérdése. A
Terv utca felõl lezúduló égi áldás
összegyûlik az utca legmélyebb
pontján és óriási tavakat képezve
napokig díszeleg az úttesten. A pan-
gó, teljes úttestet beborító mély víz
lehetetlenné teszi a közúti közleke-
dést, veszélyezteti az út koronama-
gassága alatti telkeket, egészségte-
len és nem utolsó sorban Göd város-
képét sem éppen javító látvány.
Kérem ezért az érintettek nevében is
a T. Önkormányzatot a probléma mi-
elõbbi kivizsgálására és az áldatlan
állapot megszüntetésére.

S. Péter

Válasz: Kérését megvizsgáljuk, majd
a szükséges intézkedést megtesz-
szük.

Szegedi Sándor alpolgármester

észrevételezik

Épül a Karajos-patak felett a híd
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Életbe lépett a városközpontra vonat-
kozó Helyi Építési Szabályzat. 

A rendelet száma 35/2008 (VI.13.)
Megtekinthetõ Göd város hivatalos

honlapján a www.god.hu címen, a
„Tervezetek, szabályzatok, tanulmá-
nyok” menüpont alatt.

Elõírásai a Köztársaság utca-Kincsem
utca-Bajcsy-Zsilinszky utca- Török I. ut-
ca-Luther utca-Alkotmány utca-Petõfi
utca-Jávorka utca-József Attila utca-
Nagy Imre utca-Rákóczi út-Pesty Ferenc
tér- Köztársaság utcák által határolt te-
rületre vonatkoznak, alkalmazásuk kö-
telezõ a rendelet hatálybalépését köve-
tõen indult építési ügyekben. A HÉSZ
életbe lépésével a tervezési területre vo-
natkozó telekalakítási és változtatási ti-
lalmak automatikusan megszûntek. 

A város többi részére vonatkozó tilal-
mak a városi HÉSZ életbe lépéséig még
hatályban maradnak. A városi HÉSZ vé-
leményeztetésének elsõ köre lezajlott.
Ebben a körben a szakhatóságok és a
civil szervezetek véleményezhettek.

Most az eltérõ vélemények egyezte-
tése zajlik. A véleményeltérések egyez-
tetése után kezdõdhet meg a 30 napos
kifüggesztés. A gödi lakosok ez alatt az
idõ alatt tehetik meg az észrevételeiket
a foepitesz@god.hu címen, személye-
sen a városházán a II. em. 26. sz. alatti
irodában, vagy az 530-030/208 telefo-
non.

Valamennyi gödi lakos véleményére
számítunk. 

Tarjányi Judit 
fõépítész

Önkormányzati hírek

Életbe lépett a városközpontra vonatkozó
Helyi Építési Szabályzat

A gödi madárbarátok a
Madarak és fák napján sé-
tát tettek a lápréten Köte-
les Ferenc biológus veze-
tésével. 

A gödi terület az egykor
Budapesttõl Vácig húzó-
dó, vizes-lápos foltokkal
sûrûn tarkított homoki ve-
getáció egyik utolsó hír-
mondója. A láprét és az
azt környezõ legelõ csak
az 1980-as évek második
felében került a szakem-
berek látóterébe, a 90-es
években több felmérés, il-
letve védetté nyilvánítási
javaslat is készült. Végül
1997-ben vált védetté, ke-
zelése az önkormányzat
feladata, amit jelenleg a
bérlõ (a golfpályát üze-
meltetõ cég) végez. 

Az elképzelés a golfpá-
lya és a láprét “békés egy-
más mellett élésén” ala-
pul, amit nem elsõsorban
a tudatos természetkáro-
sítás, hanem az öntözés
miatt a talajba kerülõ
szerves anyagok (mûtrá-
gya) veszélyeztethetnek. A
láprét szerves anyagban
(fõképpen nitrogénben)
szegény élõhely, ezért a
körülmények megváltozá-
sa a társulás megváltozá-
sát és elszegényedését,

számos védett növényfaj
eltûnését vonja maga
után. Jelenleg a golfpálya
és a láprét vízrendszere el
van választva, jórészt a ta-
lajvízbõl öntözik ezt a te-
rületet, ezért ez a veszély
nem áll fenn. További, ám
sajnos nem kiküszöbölhe-
tõ veszélyforrást jelent a
terület kis méretébõl adó-
dó sérülékenység. A terü-
let magasabban fekvõ ré-
szein jelenleg különbözõ
homokpusztai gyeptársu-
lásokat, a nedvesebb ré-
szeken pedig üde és kiszá-
radó lápréteket találunk, a
korábbi felmérések szerint
tíznél is több védett nö-
vényritkasággal. 

A 2008. május eleji kö-
zös bejáráson (kirándulá-
son) ezekbõl sajnos nem
sokat láttunk, és ezeket is
virágtalan állapotban
(szártalan csûdfû, fehér
zászpa, selymes boglár-
ka). Mindez nem jelenti
azt, hogy a többi faj el-
tûnt volna, hiszen a bejá-
rás szükségszerûen rövid
és felületes volt. Mivel a
védett terület több része
meglehetõsen jó állapotú-
nak tûnik, érdemes volna
évi 3-4 alkalommal alapo-
sabban is felderíteni, eset-

leg a védett fajokat rend-
szeresen számolni is. Ha a
kezelõ egyetért, nem len-
ne elképzelhetetlen egy

(esetleg csak korlátozot-
tan látogatható) tanös-
vény kialakítása sem.

Bencsik Attila

Séta a gödi lápréten

Komposztáló kedvezményes áron !

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a háztar-
tási komposztáláshoz 400 literes komposztáló
edényt árusítunk 12.800 Ft+áfa, azaz 15.360 Ft
áron, várhatóan július 20-tól a TESZ Duna u.5.
alatt (bejárat a Kisfaludy utcai oldalon)

Értékesítés naponta 7-15 óráig, ill. pénteki napon
7-18 óráig.

Védett virágokat láttak a lápréten

Tarjányi Judit
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Önkormányzati hírek

Mikesy Györgyöt, aki a
dabasi „Reménysugár” Fo-
gyatékosok Napközi Ottho-
nának intézményvezetõje, s
egyben a gödi Városvédõk
Egyesületének alelnöke is, a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium vezetõje az
„Esélyegyenlõségért Díjjal”
tüntette ki május 23-án.

Mikesy György, a „Re-
ménysugár” Fogyatékosok
Napközi Otthona (Dabas)
intézményvezetõje, a hal-
lássérült és halmozottan
sérült gyermekek, fiatalok
habilitációja, rehabilitációja
területén több évtizeden át
végzett áldozatos munkája
elismeréséül kapta a díjat.

- Maga is siket lévén
számtalanszor megtapasz-
talja a napi élet során is,
hogy a fogyatékosok mi-
lyen hátrányos helyzetben
vannak, mennyit kell küz-
deniük azért, ami mások-
nak természetes – írja inter-
netes portáljukon dr. Hor-
váth Viktor Gergõ. – Töb-
bek közt például önkor-
mányzati képviselõként is,
hiszen Mikesy György felte-
hetetõen az ország egyet-
len siket önkormányzati
képviselõje is.

(a VVE honlapjáról)

A Gödi Körkép is gratu-
lál Mikesy Györgynek!

Mikesy György kitüntetése

Kultúra

Szabó Zsuzsa február óta
vezeti a József Attila Mûve-

lõdési Házat (JAMH) Gödön
A mûvelõdési ház, 1902 óta
áll, értékes épület, helyi vé-
dettség élvez. Az igazgató-
nõt nehézségeirõl, örömei-
rõl, terveirõl kérdeztük. A
nehézségekrõl nem szíve-
sen beszélt, csak az elõtte
álló feladatok megoldása
foglalkoztatja. Büszkén mu-
tatta az elkészült teakony-
hát, melyre már nagy szük-

ség volt a rendezvények
kulturált vendéglátásánál.
Új borítást kapott a szín-
pad. Elkészült a kiál-
lítóterem klimatizálása, új
üvegtárlók „fogadják” a
míves munkákat. Szabó
Zsuzsa büszkén mesélte,
hogy nagyon sok klubfog-
lalkozásuk van, melyet so-
kan látogatnak. Az anyagi
nehézségek, emberi forrá-
sok hiánya ellenére nagy
élet van a kézmûves foglal-
kozásokon; lelkes, jó szak-
emberek várják az érdeklõ-
dõket. – A részletes prog-
ramfüzetet idõben szeret-
ném a nagyközönség elé
tárni, hogy mindenki kedve
szerint válogathasson –
mondta Szabó Zsuzsa.

- Szeretném a Házra irá-
nyítani a figyelmet. Fontos
lenne, hogy a városban
mûködõ kulturális progra-
mokat koordináljuk, hogy
ne szervezzünk egymásra
rendezvényt. Szeretném,
ha a JAMH egy védjegy
lenne, hiszen nagyon sok-
szor társszervezõként jele-
nünk meg. Számomra nem
a mennyiség, hanem a mi-
nõség a lényeg. Fontos,
hogy az emberek tudják,
színvonalas programokra
invitáljuk õket.

Idén csatlakoztunk a
„Kultúrházak éjjel-nappal”
címû, a Kulturális Örökség
Napjaihoz kapcsolódó or-
szágos programsorozatba.
Országszerte sok épület és
helyszín kapuja nyílik meg
a látogatók elõtt, ehhez

most mi is kapcsolódunk,
melynek során a helyi érté-
kek bemutatása a célunk.

Szabó Zsuzsa tele van
tervvel, ötlettel, feladattal.
Sok erõt, jó kedvet kívá-
nunk hozzá!

Farkas Andrea

Védjegy legyen a JAMH

Néhány lelkes gödi lakos
és dr. Bognár László alpol-
gármester fejében fogant
meg a gondolat, hogy jó
lenne a város múltbeli és
jelenkori emlékeit meg-
õrizni a jövõ számára. Így
született meg egy helytör-
téneti múzeum ötlete. Az
elgondolást tett követte,
2008 tavaszán megalakult
a Gödi Helytörténeti Mú-
zeumbarátok Egyesülete.
A megalakult közgyûlés
megbízta a könyvtár igaz-
gatóját, Szentgáliné Erõss
Mártát, hogy 3 évig töltse
be az elnöki posztot. Alel-
nöknek Fujer Tibort, titkár-
nak Bogdányi Bélát, a fel-
ügyelõ bizottság vezetõjé-
nek Lengyel Györgyöt vá-
lasztották meg. Az egyesü-
let célja, hogy felkutassa,
összegyûjtse, megõrizze és
közzétegye Göd történeti,
tárgyi és szellemi emlékeit.

Kiemelt feladatának tekin-
ti, hogy a munkába bevon-
ja az ifjúságot, hogy ezál-
tal is megismerjék múltju-
kat, gyökereiket. Helyi ha-
gyományok felkarolásával,
rendezvények, ünnepek
felelevenítésével szeretnék
ismertté tenni a múltat.

Az egyesület székhelye
jelenleg: Városi Könyvtár
Központi Könyvtára (Pesti
út 72. )

„Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani – fejezte
ki háláját Sz. Erõss Márta –
a gödi lakosság bizalmá-
ért. Nagyon örülök a meg-
bízatásnak, hiszen január-
tól a könyvtár egyébként is
ellát levéltári feladatokat,
így a múlt kutatása egyre
több szálon fonódik ösz-
sze, én örömmel teszek
eleget ennek a feladat-
nak”. 

F. A.

Múzeumbarátok Egyesülete 

Mikesy György
átveszi 

a kitüntetést

Szabó Zsuzsa
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Orvosi rendelési idõk

2008. jún. 30-júl. 6.
Inczeffy Patika (Pesti u.
86.) Telefon: 336-150
2008. júl. 7-13.
Életfa Patika (Kincsem u.
2.) Telefon: 337-002
2008. júl. 14-20.
Alsógödi Gyógyszertár 
(Jávorka S. u. 4/b.) 
Telefon: 532-185
2008. júl. 21-27.
Császi Patika
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2008. júl. 28-aug. 3.
Inczeffy Patika
2008. aug. 4-10.
Életfa Patika

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

A zöldhulladék elszállítási rendje 
Július 1-7. és 15-21.;

Augusztus 1-7. és 15-
22.; Szeptember 1-5. és
15-19.; Október 1-7. és
15-21.; November 3-7.
és 17-21.

Szelektíven gyûjthetõ
zöldhulladékok: fû, fale-
vél, ágak, gallyak

A TESZ kéri, hogy az
ágakat és a gallyakat
maximum 80 cm-esre
vágva, 40 cm-es köte-
gekben helyezzék a zsá-
kok mellé! A zsákokat
reggel 7.00 óráig ki kell
helyezni!

Önkormányzati hírek

Munkácsy rõzséje is
80 cm-es
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Olajfa  Mûvészház
2131  Göd,  Pesti  út

42/a.

Internet Kávézó az Olajfa
Mûvészházban 

K-P: 9-17, Szo: 9-13

Városi  Könyvtár
-  Gyermekkönyvtár

2131  Göd,  Pesti  út  72.

Kedves 
Könyvtárlátogatók!

Könyvtáraink nyáron
leltározás miatt 

2008. július 1. és 
2008. augusztus 17. 

között zárva tartanak. 
Nyitás: 

2008. augusztus 18-án,
hétfõn 10 órakor.

Megértésüket 
és türelmüket köszönjük.

Könyvtárosok

Németh  László
Általános  Iskola  

és  Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény
Göd,  Ifjúság  u.  1-33.

A nyári ügyelet 
idõpontja:

Június 30., Július 14.,
Július 28., Augusztus 11.

A tankönyveket 
augusztus utolsó 

hetében
megvásárolhatjátok, 
a pontos idõpontot 

kifüggesztjük. 
Tanévnyitó ünnepségünk

szeptember 1-én 
hétfõn 8 órakor lesz.

Gödi  Waldorf  Óvoda
Felsõgöd,  Tél  u.  2.

(bejárat  
a  Terv  utca  felõl)

INGYENES NYÁRI
JÁTSZÓHÁZ 

Minden kedden 9-12
óráig közös játék, 

beszélgetés,
kézmûveskedés van 

az óvodában.
Információ: 

http://waldorf.god.hu

Bölcsõde  
–  Oázis  lakópark

2131  Göd,  
Komlókert  utca  19-221.

Kedves Szülõk!
A bölcsõdei nyári szünet
idejére – július 7. és 31.

között, keddi 
és csütörtöki napokon 

- lehetõséget biztosítunk
kisgyermekek számára,

hogy szüleikkel 
a bölcsõde udvarán 

játszhassanak - elõzetes
bejelentkezés alapján, 

térítés ellenében. 
Változatos 

játéklehetõséggel várjuk
a bölcsõdés, óvodás korú

gyermekeket. 
Mozgásfejlesztõ

eszközök, homokozó, 
pancsoló, ügyességi 
és készségfejlesztõ
játékok állnak ren-

delkezésükre.
Helyszín: Szivárvány

Bölcsõde
Érdeklõdni, illetve 

jelentkezni a 27-532 900
telefonszámon

lehet.Gondozónõk

József  Attila  
Mûvelõdési  Ház

2131  Göd,  Pesti  út  72.
07.07-007.18-iig

XV. Képzõmûvészeti
Alkotótábor

A tábor témája:
Híres magyarok 

– Magyar hírességek
Osztályok:

Tûzzománc, 
kis kézmûves, rajz, 

szobrász, ötvös

A TÁBOROK
ÜNNEPÉLYES 

ZÁRÁSA
2008. július 18-án 

pénteken 
15 órától 

lesz a Mûvelõdési Ház
elõtt, 

ahol színes 
programokkal és 

NYÁR ESTI UTCABÁLLAL
várunk mindenkit 

szeretettel.

Programajánló

MÚZEUMBARÁTOK 
EGYESÜLETE FELHÍVÁSA
Ezúton kérjük a kedves gödi lakosokat, hogy
aki bármilyen szellemi vagy tárgyi emlékek-
kel hozzá tud járulni a gyûjtemény gyarapí-
tásához, jelezze az egyesület elnökének:
Szentgáliné Erõss Mártának, a mellékelt tele-
fonszámon: 06-20 9345815!

Óvodai álláshirdetés
A gödi  1. sz. óvoda vezetõje 

pályázatot hirdet óvónõi és dajka
álláshelyekre.

Végzettség:  Óvónõképzõ Fõiskola
Munkahely: Felsõgöd, Lenkey u. 13-17.

Telefon: 27-531-135; 30-4880523

A most ballagó 8. B osz-
tály tanulói: Balogh Eszter,
Becker Fruzsina, Bicsak
Krisztián, Bors Renáta,
Borsy Csilla Barbara, Doro-
gi Bernadett, Dudok An-
géla, Karsai Nikolett,
Kischner Károly, Kiss Gá-
bor, Kiss Zsófia, Kövesi
Boglárka, Kutasi Balázs,
Makka Boglárka, Németh
Lilla, Nerpel Norbert,
Novák Klára, Nyíró Simon,
Rácz Vivien, Rosanics Már-
ton, Skultéti Karolina, Vági
Anita, Vágó Norbert. Osz-
tályfõnök: Sípos Ferencné

Hagyományt szeret-
nénk teremteni azzal,
hogy búcsúzásunk alkal-
mából tuját ültettünk az
iskola udvarán. Az elkö-
vetkezõ években visszalá-
togatásunkkor el tudjuk
majd mondani, hogy ez a
„MI” tujánk. Köszönjük is-
kolánk vezetõjének, Luk-
ács Istvánnénak, hogy tá-
mogatta a hagyományte-
remtõ tujaültetést.

8. B osztály
(Borsy Györgyné, 

szülõi munkaközösség)

Hagyományteremtés a Németh
László Általános Iskolában 

Lukács Istvánné igazgatónõ is részt vett az ültetésben



Trianon emléknapján
avatták Bócsa határában
Jedlicska János felsõgödi
szobrász, festõ, fafaragó
tölgyfakapuját, melyen õsi

hagyományt õrizve rovás-
írással is szerepel Göd vá-
ros neve. A rovásírásos

tábla Farkas Éva – Magyar
Nemzeti Front Gödi Szer-
vezetének elnöke – kezde-
ményezésére jött létre. Az
ünnepséget Markó József

polgármester nyitotta
meg. Köszöntõjében ki-
emelte a gyásznap jelen-

tõségét, de fontosnak tar-
totta azt is, hogy ma már
lehet a trianoni vesztesé-
gekrõl beszélni. – A hatá-
rok leomlásával talán a
magyarok is közelebb ke-
rülhetnek egymáshoz – bi-
zakodott a polgármester.
Rövid idõn belül a telepü-
lés mindegyik bejáratánál
elhelyeznek egy ilyen táb-
lát a magyar kultúra örök-
ségeként. Az ünnepségen
jelen volt Bognár László
alpolgármester is. A meg-
emlékezõk a Huzella Isko-
la diákjaival együtt énekel-
ték el a Himnuszt. Lengyel

György, Magyarország
térképének átrajzolásáról
mondott verset. A Millen-
niumi Himnuszt a Váci
Szent Cecília kórus énekel-
te Varga László vezetésé-
vel. Ezt követõen Szotyori
Nagy Gábor református
lelkész megáldotta az új
helységnévtáblát. Beszé-
dében így fogalmazott:
„Bátorítani, emlékezni és
emlékeztetni a minden-
napokban; tanulni és ta-
níttatni – ez a mi felada-
tunk”. 

F. A.
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Nem mindennapi évzárá-
sa volt a Németh László Ál-
talános Iskola mûvészeti
tagozatának. 

Az elsõ emeleti folyosó

egy divatbemutató kifutó-
jává alakult. A divatbemu-
tatót Tengerek bálja” cím-
mel rendezték meg. A nö-

vendékek saját maguk ké-
szítették és mutatták be
ruháikat. A korallvilág cso-
dás halai, növényei jelen-
tek meg narancs és türkiz

színekben. A fantáziának
és kézügyességnek szinte
nem volt határa, s a kis
„sellõk” ügyesen vonultak

végig a tapsoló közönség
között. A sort a tanárnõ –
Szirbek Szilvia – báli ruhája
zárta. A kis csapat termé-
keny évet tudhat maga
mögött, s talán a jövõ di-
vattervezõit és ruháit lát-
hatták a nézõk.

A kézmûvesség egyéb
csodáit a díszterem kiállítá-
sán tekinthették meg a lá-
togatók. A tárlatot Kovács
Gabriella mûvészeti vezetõ
nyitotta meg. – Kiváló alka-
lom összegyûlni egy ilyen
eseményen a csendes, al-
kotó hétköznapok után –
mondta beszédében. Az
alkotás adta öröm és har-
mónia egyensúlyt, békét
teremt az emberekben, s
ez a mi célunk is a mûvé-
szeti oktatásban. Fontos
persze, hogy foglalkoz-
zunk a kimagasló tehetsé-
gekkel is. A diákok szep-
tember óta egy új mûhely-
ben dolgoznak. Fejlõdé-
sük, szorgalmuk és tanára-

ik színvonalas oktatásának
eredménye, hogy az intéz-
mény az idei évben meg-
kapta a kiváló minõsítést.
Gratulálunk a diákoknak és
tanáraiknak: Czadró Kata-
linnak, Szirbek Szilviának
és Tóth Tamásnak. 

F. A.

Meghökkentõ és mulatságos

Új helységnévtábla Göd kapujában

Székely-Magyar Rovásíró Kör
Várjuk mindazok jelentkezését, akik el akarják sajátí-
tani õseink írását. Ismerjük meg együtt nemzeti
kincsünket, tanuljuk meg a rovásírás ábécéjét! 

Farkas Éva elnök, A Magyar Nemzeti Front Gödi
Szervezete (Felsõgöd, Margit u. 7.) Tel. 330-404 és
06 70-61-67-566. E-levél: klubturul@invitel.hu

Saját kollekcióban
futottak ki

Csodálatos alkotások
kerültek a tablókra

Szotyori Nagy Gábor
áldotta meg a táblát
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A piarista Juniális egy
önálló, évente ismétlõdõ
sport- és kulturális ren-
dezvény. Az idõk során

egybeforrt a gödi Belépés
Családostul mozgalom-
mal. A havonta szervezett
családi napok legtartal-
masabb, legszínvonala-
sabb, legsokoldalúbb ese-
ménye lett ez a juniális.

Ezen a napon csúcsosodik
ki az alapelképzelés: olyan
szórakoztató, aktivitásra
lehetõséget adó szabad-
idõs programot szeret-

nénk biztosítani a lakos-
ság számára, mely bizo-
nyítja, hogy nagy érdeklõ-
dés van az igényes, szín-

vonalas elõadásokra a ze-
ne, a bábozás, a mese-
mondás területén egy-
aránt. Nagy vonzereje van
a kézmûves foglalkozá-
soknak, az igényes termé-
keket bemutató vásárnak,

nem utolsó sorban a csa-
ládias jelleget biztosító
közös fõzésnek, étkezés-
nek. A reggeli piarista
szentmisét 3 szerzetesünk

celebrálta 150-200 hívõ
elõtt, a zenét a Gável test-
vérek szolgáltatták. Idén is
sikerült országosan, sõt
nemzetközileg is ismert
elõadókat elhívni, akik
mind nagyon jól érezték
magukat a gödiek köré-
ben. Hálával tartozunk
gödi mûvészeinknek:
Kállay Borinak, Hruby
Editnek, Berkes Jánosnak,
Pászthy Júliának (õ sajnos
most nem tudott énekel-
ni), akik minden évben szí-
vesen állnak színpadra a
zenekedvelõ érdeklõdõk
örömére. Elõször lépett
föl nálunk a gödi gyere-
kekbõl álló Drums Ütõe-
gyüttes, Karosi Juli triója,
Kolláth András klarinét-
mûvész Pálvölgyi Zsolt
zongorakíséretével –
mindannyian nagy siker-
rel. A hazai jazzélet kitû-
nõségei fogadták el meg-
hívásunkat, így itt volt
Váczi Eszter, Váczi Dani,
Dresch Mihály, Baló Ist-
ván, Szandai Mátyás, Lu-
kács Miklós és a hazai
jazz-rock élvonalbeli
együttese, Török Ádám és
a Mini. A Dresch Quartet
tagjai hangszereik nagy-
mesterei, Dresch Mihály
bizonyította a gödi közön-
ség elõtt is a kritikák igaz
voltát: Európa egyik leg-
különlegesebb zenésze,
akinek szaxofon -, basz-
szusklarinét -, furulyajáté-
ka egészen egyedi és
szenzációs. Köszönjük Tö-

rök Lászlónak, Dresch Mi-
hály barátjának, hogy élõ-
ben hallhattuk a piarista
iskolában ezeket a kiváló
dzsessz- zenészeket.
Köszönet illeti a rendezõ-
ket, az önkormányzatot, a
támogatókat, a segítõket,
akik mindannyian azért
álltak a nemes ügy mellé,
hogy azok a családok,
gyerekek, felnõttek, akik
ellátogattak hozzánk, ma-
radandó élménnyel men-
jenek haza, és szívesen
várják a 2009-ben meg-
rendezendõ piarista juniá-
list.

Wagner László
fõszervezõ

Piarista Juniális:  Az esõ sem volt akadály 

Fõvédnökök: Dr. Beer Miklós püspök, Markó József
polgármester
Fõ támogatók: Göd Önkormányzat Sportbizottsága;
Szt. Jakab Zarándok Egyesület; Fétis Kft; Váci
Egyházmegye; Kalotherm; Larus HI Kft.; Gödi Civil
Tanács; Budapest Sportiroda; Markó József pol-
gármester; Kovacsik Tamás képviselõ; Hewlett-
Packard; Mobilitás; Winner Sport
Támogatók: Partner Csoport; Göd Önkormányzat;
Alsógödi Egyházközség; Dalnoki Autósbolt; Hungaro-
Kábel; CBA gödi boltja; Barkácsbolt; Betûbolt; Guszti
zöldségbolt; Máriás Mihály családja; Pólus Palace;
Bombini; Aphrodite Hotel; Fiatalok a Vidékért
Egyesület; Nor-Ma Kft.; White Room; Mítosz étterem;
Széchenyi Csárda; Station Pub; Ani borozó; Don Papa
pizzéria; Rétesház; Halics Sándor vállalkozó; Lengyel
György; Felsõgödi Karitász csoport; Csikós család

Hruby Edit is fellépett

A fõzést az esõ sem
gátolhatta

„Apa, ha Te ilyet tudnál rajzolni!”



Egymást követõ három
hétvégén is élvezhettük a
nyári fesztiválok hangula-
tát a Duna-parton. Étel-
ben, italban, zenében,
táncban bõvelkedtek a
programok. Kicsik és na-
gyok, fiatalok és idõseb-
bek egyaránt megtalálhat-
ták kedvenceiket. 

Markó József polgármes-
ter az egyik program meg-

nyitóján azt mondta: - Sze-
retek ilyen helyekre járni,
mert itt a barátaimmal, a
gödiekkel találkozhatok, be-
szélgetünk, jól érezzük ma-
gunkat, s a hangulatot nem
árnyékolja be a politika. 

Kedves Gödiek! Érde-
mes részt venni a hazai
programokon. A szerve-
zõk, rendezõk mindent
megtesznek, hogy a ked-
vünkbe járjanak. Az idei
évadot a Piarista Juniális

nyitotta meg. Az idõjárás
sajnos nem kedvezett, a
programokat gyakran sza-
kította félbe az özönvíz-
szerû esõ, de amikor kisü-
tött a nap, a kondérokban
fõttek a finom falatok, a
gyerekek pedig próbára
tehették kézügyességü-
ket.

A következõ hétvégén a
DRUMS fesztivál fellépõi-
vel masírozhattunk végig
a Duna utcán. 

A felvonulás kicsalogat-
ta a hétvégiház-tulajdo-
nosokat is. A fülbemászó
ritmus, a szemet gyönyör-
ködtetõ táncos lányok so-
kasága igazi vigalom volt.
Az egész napos program-

sorozat sok-sok meglepe-
tést tartogatott. 16 cso-
port, 180 fellépõ, 5 kiállí-
tó, több száz lelkes nézõ
mulatott együtt.

A büszke szülõk gyer-
mekeik ügyességét, fejlõ-

dését tapasztalták tánc-
ban, mozgásban, ritmus-
érzékben. A zeneértõk
csemegézhettek a fúvós,
ütõs és gitárprodukciók
között. 

Ez a fesztivál azért jött
létre, hogy évrõl-évre el-
hozza a Gödön élõknek a
kultúra legjavát.

Az iskolai év befejezésé-
vel talán a leginkább a fia-
talokra számítottak a
JAMH szervezõi, akik a
Duna-parti nyaralóházak
lakói között szerveztek
kétnapos „csülökparádét
és sörfesztivált”. Aikido,
néptánc, latin tánc,
hastánc… más ritmus,
más ruha; de mind egy-
egy közösség, akik meg-
mutatták munkájuk ered-
ményét. Talán kicsit csalo-
gattak is bennünket be-
mutatóikkal, hogy álljunk
közéjük szeptembertõl. 

Bármelyik rendezvényre
ment az ember, jó érzés
volt látni, hogy Gödön
igazi kulturális élet van.
Odaadó tanárok, befoga-
dó diákok, mesterek és ta-
nítványok dolgoznak a vá-
rosban, s a fesztiválok ide-
jén szeretnék megmutatni
magukat. Legyünk kíván-
csiak és büszkék rájuk!

Köszönjük a szervezõk-
nek a jókedvet, a vidámsá-
got! 

Farkas Andrea

23A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1854 fõ. Köszönjük!

Kultúra

Ingyenes nyári játszókert indul
a Waldorf Óvodában

Június 24-tõl minden kedden 9-12 óráig
közös játék, beszélgetés, kézmûveskedés 

lesz a Gödi Waldorf Óvodában
Felsõgöd, Tél u. 2. (bejárat a Terv utca felöl)

Információ : http://waldorf.god.hu

Ha nyár, akkor fesztivál

Népzene szólt a Nyárnyitón

Nem csak dob szólt a
Drums Fesztiválon 

A „levegõ hölgye”

Utcai zenés felvonulás
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Zsúfolásig megtelt az
Olajfa Mûvészház galériája
a gödi mûvészcsoport kiál-
lításán. M. Gyõrffy Anikó
köszöntötte a vendégeket.
Beszédében a Biblia jelen-
tõségét hangsúlyozta.

- A Bibliának mindig ve-
lünk kellene lennie, a baj-
ban, kétségeink közepette
hívhatnánk segítségül,
összeköt bennünket Isten-
nel, soha nem merül le,
nincs térerõ-probléma. 

Megköszönte a Gödi
Önkormányzat támogatá-
sát. A kiállítást Markó Jó-
zsef nyitotta meg .A pol-
gármester elmondta,
hogy kiemelt figyelmet
fordítanak a civil csopor-

tokra, hiszen sokszor a
tisztesség, morál, becsület
ezekben a csoportokban
jelenik meg. - A mai élet
kihívásait az emberek
többsége nem a Biblia ta-
nítása szerint éli meg,

nem ennek szellemében
élünk – hívta fel a figyel-
met Markó József. – Az itt
megjelent alkotók a Bibli-
ához, a hithez vezetõ utat
mutatják; ki-ki a maga
módján, mûvészeti eszkö-
zével. A szakmai közösség
három mûvészt díjazott.
Az idén Benkõ Viktor,
Szalma Ágnes és Török
László kapta Hegedûs Er-
zsébet üvegplakettjét és

az önkormányzat pénzbeli
jutalmát                    G. K.

A Gödi 14-ek: Bakos
Miklós, Báli Péter, Benkõ
Viktor, Borbély F. Gusz-
táv, Farkas Csaba, Hadie
M. Rabie, Hegedûs Er-
zsébet, M. Gyõrffy Ani-
kó, Kiss Gyula, Szalma
Edit, Szegedi Katalin,
Szente Mónika, Török
László, Vertel Andrea.

Gödi mûvészek – Biblia éve 2008 

2006 tavaszán hosszú útra indult
egy gödi házaspár, Simon Brigitta és
Bidnay Csaba. 16 éve házasok, de
két napnál többet nem töltöttek
még külön. Nagy megpróbáltatás
volt most gyermekeiktõl és egymás-
tól elszakadni egy hónapra: Idõben
egyszerre, fizikailag két külön utat

jártak be. Brigitta Szt. Jakab útját
járta be gyalog, 800 km-t tett meg
hátizsákjával, Csaba kerékpárral vá-
gott neki a 3000 km-es távnak. A ki-

hívás, a próbatétel izgalmai mellett
– mire vagyok képes, meg tudom-e
csinálni - kíváncsiak voltak belsõ lel-
ki fejlõdésükre, s arra, hogyan hat a
távolság párkapcsolatukra.

Brigitta az utat élete legintenzí-
vebb spirituális élményének, legke-
ményebb küzdelmének nevezte.
Volt, hogy úgy érezte, utolsó erõtar-
talékait is felélte, de mindig kapott
valamilyen lelki vagy fizikai segítsé-
get; a felhõk felszakadoztak, kisü-
tött a nap, egy zarándoktárs bátorí-
tó mosolya stb. Most már tudja,
hogy elõtte nincs leküzdhetetlen
akadály.

- Amit az út során átéltem úgy fi-
zikai, mint lelki értelemben, nem
hasonlítható semmihez az eddigi
életemben. Maga az Út sem pusz-
tán csak járófelület, amin végiggu-
rultam, hanem tükör, katalizátor,
tanítómester…, ami ezer síkon ha-
tott rám – mondta Csaba.

Olyan különleges élményeket
gyûjtöttünk idõben párhuzamos za-
rándoklatainkról, melyeket túl érté-

kesnek ítéltünk ahhoz, hogy meg-
tartsuk magunknak. 

Útikönyvükrõl érdeklõdhetnek az
alábbi címen:

www.amicaminonk.hu
F. A.

Együtt, külön utakon

Szente  Mónika festõmûvész  
édesanyjával érkezett

Markó József ajándok ad át 
Török Lászlónak

Brigitta a térképen mutatja 
az útvonalat

Csaba 3000 km-t 
bringázott
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Az alsógödieknek ’99-tõl
Huzella Tornacsarnok, a
felsõgödieknek 2005-tõl
Balázsovits János Sport-
csarnok néven van sporto-
lásra alkalmas sportcsar-
nokuk. Mindkettõ általá-
nos iskolai tornacsarnok-
nak épült, majd mindket-
tõt városi tornacsarnok-
ként adták át; üzemeltetõ-
jük a Településellátó Szer-
vezet (TESZ), létesítmény-
vezetõjük Halmai Gábor.
- 2007 novembere óta
mûködik a két csarnok
azonos vezetéssel, de kü-
lön költségvetéssel. Ma-
gam ’83-tól lakom Gö-
dön, 25 esztendeje taní-
tok, jelenleg a Huzellában
negyedikes osztályfõnök
vagyok. Emellett sport-
szervezéssel foglalkozom,
másodállásban vagyok a
létesítmények vezetõje –
kezdte Halmai Gábor. - A
csarnokok legfontosabb
funkciója, hogy teret adja-
nak az iskolai testnevelés-
óráknak és a sportfoglal-
kozásoknak. Felsõgödön
800, Alsógödön a Búza-
szem iskola tanulóival

együtt több mint 700
gyermek használja a tan-
órákon a létesítményt,
délutánonként pedig több
százan látogatják a Gödi
SE edzéseit. A Huzellában
a kosárlabda mellett a ka-
jak-kenu és a vízilabda
szárazedzések zajlanak,
míg a Balázsovitsban a ké-
zilabda a fõ profil. Alkal-
manként esküvõk, bálok,
táncbemutatók, szabad-
idõsport rendezvények,
városi ünnepségek színte-
rei a létesítménynek, de a
hétvégi éjszakákon a
Huzella a csellengõ fiata-
lok számára is lehetõséget
ad a sportolásra, ez mint-
egy 40-70 tizenévest érint.
Az éves költségvetésünk
csarnokonként 6-8 millió
forint, csak a fûtésünk 1-1
millió körül van, 1-1 gond-
nok-takarítót alkalma-
zunk. A bérleti díjakból
származó bevételek az
összköltségvetés harma-
dát teszik ki. A tanév so-
rán hétköznap 21 és 23
óra között és hétvégén
nyílik lehetõség a csarno-
kok bérlésére. Ennek

Felsõgödön hét-, Alsógö-
dön ötezer forint a díja
óránként. A két helyszínen
11 focicsapatnak van bér-
leti szerzõdése. Nyáron 50
%-os árakat szabunk, de a

nem megfelelõ szellõzés
miatt a legmelegebb na-
pokban kevés bérlõnk
van. Hat héten keresztül
nyári táborokat szerve-
zünk gyerekeknek. Problé-

mát jelent, hogy mindkét
helyszínen kevés a parko-
lóhely. És ha már a nehéz-
ségeknél tartunk: a
Huzella Tornacsarnok par-
kettájának a cseréje aktu-

álissá vált, de a hozzá
szükséges közel 10 millió
forint elõteremtése meg-
haladja erõnket. 

Vasvári Ferenc

Gödi sportcsarnok-körkép

Kultúra

Õk mindnyájan Waldorf-intéz-
ménybe járatták gyermekeiket.

Egykori Waldorf családok találko-
zóját tartották a gödi Karácsony Sán-
dor Óvodában 2008. június 7-én.

Nyitott kapuval várták mindazon
családokat, akiknek gyermekei az
óvodában cseperedtek fel.

A délelõtti zápor sem kedvetlení-
tette el a résztvevõket. Délutánra
kedvezett az idõjárás. Talán a sok
örömteli arc oszlatta el a felhõket.
Itt mindenki vendég és vendéglátó
volt egyszerre, hiszen „haza” jöttek.
Mindenki hozott egy tál süteményt
a közösbe, székeket pakoltak, bog-
rács körül sürögtek, és persze örül-
tek a viszontlátásnak. Egy középis-
kolás fiatalember gyönyörködött az
új épületben, csodálta meg az apró
székeket, hogy annak idején õ is el-
fért ezeken a bútorokon. Szólt a

muzsika, lobogott a tûz, roskado-
zott az asztal, s mindenki talált ma-
gának beszélgetõtársat, hogy meg-

osszák egymással az elmúlt 16 év
örömét és bánatát. Pálosi Kata nagy
szeretettel vezetett körbe, megmu-
tatta a város legkisebb házát, me-

lyet szülõk, gyerekek, óvónõk közö-
sen építettek vályogból. – Elmond-
ta, hogy az idei év különleges szá-
mukra, hiszen 17 gyerek megy isko-
lába, mely sok feladatot rótt rájuk.
Minden ballagó saját maga készíti
el kunyhóját vesszõbõl, melyet be-
rendeznek – ez az új élet jelképe
számukra -, és maga szövi meg ta-
risznyáját. Sok türelmet, odafigye-
lést igényelt ez a feladat kicsiktõl-
nagyoktól egyaránt. 

- Ha õk elmennek, ki kell nyitni a
kaput az újaknak, újra kell teremte-
ni a közösséget – folytatta Pálosi
Kata. – Szeretnénk, ha az óvoda egy
sziget lenne; s jó lenne, ha idetalál-
nának azok, akik szigetet keresnek. 

A délutáni és esti vidám program
igazi feltöltõdés volt a waldorfosok-
nak. 

F. A.

Mi a közös J. P. Belmondo, H. Ford, L. Ullmann… 
és egyes  gödi családok között? 

A felújított Waldorf Óvoda

Halmai Gábor felelõs a sportcsarnokokért
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Két rangos kupa-ezüst-
tel a háta mögött kezd a
felkészülésbe a Gödi SE ví-
zilabdásainak ’96 után
született fiataljaiból álló

csapata. A négyfordulós
Duna Kupán és az öt or-
szág pólósait mérkõztetõ
„Komárno 2008”-on egy-
aránt másodikként zártak
Horváth Ákos tanítványai.

- Horváth Ákos edzõ is-
mertette az eredményeket
és a további terveket: A
Duna Kupa jó hangulatú,
sportszerû rendezvény
volt, a felnövõben lévõ já-
tékosok tapasztalatszerzé-

sét szolgálta. A váciak mö-
gött ezüstteléremmel zár-
tunk, megelõztük a KÓPÉ-
Leányfalut és a Monor
gárdáját. Õsztõl újra kezd-

jük a versenyzést, de már
2 korcsoportban fogjuk
kiírni a küzdelmeket. A
Komárno 2008 már nem a
sportszerûségérõl marad
emlékezetes. A szlováko-
kat hazai pályán nem le-
hetett megverni, agresszí-
ven játszottak, a bírók a
szabályok figyelmen kívül
hagyásával fújtak. A mie-
ink mindezt nem „vették
föl”, végig sportszerûek

maradtak, büszke vagyok
a srácokra. A horvátok,
olaszok, a KSI és a romá-
nok elõtt az ezüstig jutot-
tunk. Déli szomszédaink-
kal összebarátkoztunk, bí-
zunk a szakmai együttmû-
ködésben. 

A gödi vízilabda hírne-
vét Szabó Tamás, Marosi
Bence, Salamon Roland,
Horváth Brúnó, Érdi-
Krausz Gábor, Török Gé-
za, Katona Zsombor,
Mocsonoky Csenger, Vad
Gergõ, Tóth Ádám, Kar-
dos Péter, Bach Krisztián,
Anhalt Sándor, Érdi-

Krausz Péter és Horváth L.
Barna öregbítette. Még
egy hír: a gyöngyösi
uszodaavatón a gödiz
öregfiúkkal csapata
14:12-re gyõztünkött a
vendéglátók ellen, a ka-
punkat olimpiai bajno-
kunk, Kósz Zoli õrizte.
Most edzõtáborra készü-
lünk, addig is toborzunk,
elsõsorban a ’95 után
született fiúkat várjuk,
majd augusztus végén is-
mét OKI Kupa. - summá-
zott Horváth Ákos.

V.F.

Vízilabda: 

Két ezüsttel zárt az OKI-Göd

Sport

Sukorón rendezték meg a kajako-
sok idei második legnagyobb regat-
táját, a három versenyt magába
foglaló Szabad Föld kupát. A ren-
dezvény keretében került sor az Or-
szágos Diákolimpiára és az I. EORV
válogatóra.  Mintegy 1700 sportoló
állt rajthoz. 

A gödiek ugyan nem teljes lét-
számban vettek részt a versenyen,
de maroknyi csapatunk becsülettel
helytállt. Farkas Csilla bekötött kéz-
zel, hatalmas sebbel a tenyerén küz-
dötte végig a távot. A serdülõknek
ez egyben válogató is volt a szep-

temberi, Szegeden megrendezésre
kerülõ Héraklész Olimpiai Remény-
ségek Versenyére, így Hagymási Ré-
ka már biztos résztvevõje ennek a vi-
adalnak.

Érmesek: Hagymási Réka, Makrai
Martin–Bán Kristóf (arany), Makrai
Martin, Hagymási Réka,
Georgopoulou Alexandra, Bán Kris-
tóf, Farkas Csilla–Slezsák Zsuzsan-
na, Ács Enikõ–Ihllye Katalin–Török-
Kondri Vanessa (ezüst),
Georgopoulou Alexandra (bronz).

V.F

Kajak: 

Gödi érmek az 
Országos Diákolimpián

Majdnem derékig kiemelkednek lövés elõtt

Az ezüstémes csapat
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Ünnepi hétvége a kosara-
soknál: sajtótájékoztatóval
felvezetett streetball baj-

nokság és a régi növendé-
kek nosztalgiameccsei je-
lezték a jeles évfordulót. A
18. születésnapját ünneplõ
gödi kosarasok múltját és

terveit a gödi Pólus Palace
Thermal Golf Club Hotel-
ben dr. Horváth László, a

Gödi SE vezetõje és dr.
Megyery Csaba, a szakosz-
tály vezetõje mutatta be. A
gála sztárvendége az egy-
kori gödi játékos, Horváth

Ákos – ma az Univer csa-
patkapitánya – volt.

- A virágkor 2000-2003-
ra tehetõ, amikor NB 1 B-
ben játszottunk. Az elmúlt
3 év anyagi helyzete miatt
mélyponton volt az egye-
sület és a szakosztály is -
kezdte Megyery doktor.-
Most úgy tûnik, minõségi
szintre emelkedhet az
utánpótlás-nevelés, a fel-
nõtt csapat elõre jutására is
számítunk. Három év alatt
az összes korosztályt sze-
retnénk visszakapcsolni az
utánpótlás kupák vérkerin-
gésébe. Két éven belül újra
lehetõség nyílik az NB1-B-
re, az utánpótlásbázis az
eddigi 120 gyerekrõl 200-
ra bõvülhet. Horváth Ákos
az Univer csapatkapitánya
adja nevét az utánpótlás-
nevelés sikeréhez. Óvodás
kosárlabda elindításával
szervezett formában eddig
még hazánkban senki nem
foglalkozott, mi most ezen

dolgozunk, szó lehet óvo-
dás bajnokságról is, ehhez
kialakítjuk a korosztály
önálló bajnoki rendszerét.
A mûködést pályázati pén-
zekbõl kívánjuk finanszí-
rozni. Új marketingre, arcu-
latra van szükség, amely-
nek része a pelikánt ábrá-
zoló új logó. Honlapunk cí-
me www.godkosar.hu .

Dr. Horváth László el-
mondta, úgy látja, a helyi
sportélet szinte teljes ér-
dektelenségbe fullad, nincs
közönsége a sportnak.
Nem jut el a város lakosai-
hoz, hogy milyen kivételes
lehetõséggel rendelkeznek.
A lovaglástól a kajak-ke-
nun, focin át a kézi- és ko-
sárlabdáig mindenféle
sportot magas színvonalon
ûzhetnek, a szakosztályok
vezetõinek áldozatos mun-
kája miatt. Ebben segíthet-
nek a kosarasokéhoz ha-
sonló sportrendezvények.

V. F.

Sajtótájékoztató: 

18 éves a gödi kosárlabda 

- Véget ért a bajnoki
szezon, Kollár Zalán
edzõt kértük egy gyors
értékelésre.

- Az NB II-ben várakozá-
son alul szerepelt a csa-
pat, néhányan nem érez-
ték át, mit jelent itt játsza-
ni. Lesznek komoly válto-
zások a játékosállomány-
ban. Ificsapatunk a baj-
nokság középmezõnyé-
ben végzett. A csapat ja-

varészt az egy korosztály-
lyal fiatalabbakból áll. Ki
kell emelni közülük Ger-
gely Dávidot, aki a 2. leg-
jobb pontdobó lett, és az
NB II-es csapatban is
nagyszerûen helytállt.
Kadettjeink bejutottak a
felsõházi rájátszásba, ez-
zel túl is teljesítve a tervet,
végül 6. helyen zártak a
17 csapatos mezõnyben.
Van néhány ígéretes játé-
kosunk, akik már az ifi
bajnokságban is kipróbál-
ták magukat, és nem val-
lottak szégyent. A serdü-
lõk szintén bejutottak a
felsõházi rájátszásba, vé-
gül hetedikek lettek a 18
gárdából. A teljes me-
zõnyben Magasdi Tamás
volt a legjobb dobó. 

- Gyerekek: mind lét-
számban, mind játékoso-
kat tekintve a jövõ csapa-
ta. Vannak nagyon tehet-
ségesek, akik még sokra
vihetik. A bajnokság kö-

zépmezõnyében végzett
az egyik legfiatalabb korú
csapat. Néhányan már a
serdülõk közt is letették
névjegyüket. A Kenguru
csapat (a legifjabbak) is a
középmezõnyben végez-
tek. Lehetett volna jobb is
a teljesítmény, de a sajná-
latos mérkõzésütközések
miatt az ügyesebbek egy
korosztállyal feljebb ját-
szottak, a középmezõny-
beli eredmény így is dicsé-
retes. Távlati célunk nem
elsõsorban az eredmé-
nyesség, hanem az azo-
nos koncepció szerinti
gondolkodás,  Célunk to-
vábbá óvikosár és újabb
elõkészítõ csoportok bein-
dítása Dunakeszin, Vá-
cott. A tehetség-kiválasz-
tás és gondozás által egy
tehetségcsoport létreho-
zásán dolgozunk – mond-
ta a gödiek trénere.

V. F.

Kosárlabda: 

Korcsoportos hírek – röviden 

Sport

Változás lesz a keretben

A Dévényi család is megérkezett az ünnepi hétvégére
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Sport

Június 1-jén rendezték
meg Budapesten a Nemze-
ti Vágtát. Ez az újszerû

országimázs fesztivál a ma-
gyar városok és falvak ün-
nepe volt; az esemény kö-
zéppontjában a történelmi
hangulatú lóverseny állt.
Az elsõ Nemzeti Vágtára
96 település nevezett be,
ebbõl 65 város, köztük
Göd. Városunkat az 59
éves dr. Gergely Tamás kép-
viselte Marica, a 14 eszten-
dõs magyar félvér nyergé-
ben.

A Hõsök terén 6200
négyzetméter, kimondot-
tan lovas események céljára

készített granulátumot terí-
tettek le, ezt 70 kamion
szállította a helyszínre. A
körpálya hossza: 500 m
volt, a versenytáv 2 és fél
kör volt. Összesen közel
2000 ember dolgozott az
eseményen, mintegy 250 ló
vett részt a programokon. 

A résztvevõk egyike volt a
gödi dr. Gergely Tamás, aki
így emlékezett az esemé-
nyekre:

- Ügyvédi irodámban ép-
pen egy ügyvédjelöltet bú-
csúztattunk, amikor ke-
zünkbe került a Nemzeti
Vágta brossúrája. Gyermek-
korom óta lovagolok, lá-
nyom magyar bajnok, meg-
alakítottuk a Gödi Western
Lovas Közhasznú SE-t, te-
hát nem ma kezdtem a lo-
vassportot. Ezt munkatár-
saim is tudják rólam. Ami-
kor kiderült, hogy 2 millió
Ft a nevezési díj, a tudtom
nélkül az ügyfélkörbõl ösz-
szegyûjtötték az összeget,
beneveztek, megleptek ve-
le. Egy ilyen ajándékot nem
lehetett visszautasítani.

Egyértelmû volt, hogy Göd
színeiben induljak, ám a vá-
rostól nem kértem és nem
is kaptam semmi támoga-
tást – azért egy kis biztatás,
érdeklõdés jólesett volna.
Minden település sátorral is
megmutathatta magát a vi-
lágnak a Vágta Korzón. Ez
egy történelmi tudatformá-
ló, hagyományteremtõ ren-
dezvény volt, melynek kö-
zéppontjában a magyar ló-
tenyésztés, lovas kultúra
állt. Nagyon jó érzés volt
városomat képviselni ezen
a nevezetes eseményen.

Vasvári Ferenc

Nemzeti Vágta: 

Gergely Tamás Marica nyergében
képviselte Gödöt

Lovas hétvégét rendeznek
az alsógödi Szálender
Lovastanyán július 26-án
és 27-én. A programban
szerepel többek között
Western lovaglás és bikar-
odeó. Érdeklõdni Petõ Zol-
tánnál a 06 20-203 60 12-
es telefonszámon lehet.

Western 
a Szálender
Lovastanyán

Nem mindennapi izgalmak közepet-
te zajlott le Szolnokon a II. ifi és U23
válogató, hiszen hatalmas volt a tét:
a versenysorozat gyõztesei indul-
hatnak a július 17. és 20. között
Szegeden sorra kerülõ Ifjúsági és
U23 Európa-bajnokságon. A gödiek
eredményeirõl Slezsák Zsuzsa szá-
molt be.
- A gödiek mind a nõi, mind a férfi
K-1 1000 m-es távon diadalmaskod-
tak. Hagymási Anita és Slezsák Ist-
ván mindkét válogatót megnyerve
képviselheti hazánkat az EB-n, Anita
még serdülõként a K-4 500 m-es
egységben is helyet kapott. A to-
vábbi válogatózások, szétlövések

után az ifi válogatott vezetõedzõjé-
nek döntése alapján Hamar Péter
500 m-en a négyes hajó tagjaként
került még be a keretbe. Juniorjaink
nagyon nehéz feladat elé kerültek,
olyan versenyzõkkel kellett meg-
mérkõzniük, akiknek már a felnõtt
mezõnyben is helyük van, de a Pélyi
Dávid-Kulifai Tamás-Pintér Márk-Pé-
ter Kristóf összeállítású négyesünk
1000 m-en harmadik, 500 m-en pe-
dig második lett.
Az EB hivatalos honlapja:
http://www.kajakkenusport.hu/euro
peanchampionships2008/, a gödiek
honlapja, a www.kajakosok.hu.

V.F.

Kajak: 

Túl a válogatón, irány az EB!

Gegely Tamás sikeresen teljesítette a távot
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• Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása alpintechnikával is! Darabol-
va. Elszállítás megoldható. T.: 06-
30-463-4070, 06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padlólera-
kást, csiszolást, lakkozást, javí-
tást. Tel.: 06-70-505-1177

• MOSÁS, VASALÁS, CIPÕJAVÍ-
TÁS, cipzárcsere, szõnyeg-, ruha-
tisztítás. Telefonhívásra a munká-
ért házhozmegyünk! Göd, Kin-
csem •Park, nyitva: 7-17-ig. Tel.:
06-30-296-1771.

• Jósnõ-pszihoterapeuta segít
mindenféle probléma megoldásá-
ban (egészség-jelen-jövõ...) Beje-
lentkezés: 06-30-350-9565

• GÖDÖN FAHÁZ 4x4 m-es iro-
dának, üzletnek az Alkotmány ut-
ca 2-ben kiadó, vagy eladó! Tel.:
06-30-296-1771
• Alsógödön önálló családi ház
hosszútávra kiadó házaspár ré-
szére. Tel.: 06-20-446-4988
• Általános és középiskolások
pótvizsgára felkészítését mate-
matikából, nyári oktatását garan-
tált eredménnyel vállalom Felsõ-
gödön. Tel.: 06-30-521-9096
• Matematika és természettudo-
mányos tantárgyakból korrepetá-
lást vállal gyakorlattal rendelkezõ
pedagógus. Tel.: 06-30-479-8280

Apróhirdetések
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

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!

Biztonságtechnikai Kft.
munkatársakat keres

CCTV Technikusi
munkakörbe!
Bejelentkezés:

polsec@polsec.hu
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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

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

06-20-321-4801
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Fejtörõ

Júniusi keresztrejtvényünk
megfejtése: "Tátray-Szûcs
latin duója lesz a Séchenyi
Csárda vendége július
ötödikén, szombaton"
Nyerteseink: Hegyi
Lászlóné és Balogh László.
A nyereményeket Szer-
kesztõségünk eljuttatja a
nyertesekhez. Gratulá-

lunk! Keresztrejtvény fel-
adványunk megoldását,
kérjük, július 28-ig nyílt le-
velezõlapon juttassa el
szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72! Nyere-
ményeink: Egy-egy
3.000.- Ft-os vásárlási
utalvány az Életfa Patiká-
ban!

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

Az Életfa Patika
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