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A m i k o r
kézhez ve-
szik a lapot,
már csak két
hét választ
el minket a
karácsony-
tól. A kará-
csony leg-
szebb érzé-
sei: a köszö-
net és a há-

la. A görögül a „köszönöm” annyit
jelent: „eucharisto”. Sokan felisme-
rik benne az Eucharisztiát, magyarul
az Oltáriszentség szót. 

Én is csak azt mondhatom: köszö-
nöm. Köszönöm azt a sok gratuláci-
ót és biztatást, amit ebben az évben
Önöktõl kaptam. Köszönöm az épí-
tõ kritikákat, mert abból mindig ta-
nulunk. Saint-Exupéry azt mondja,
hogy nem akkor alkottál tökélete-
set, ha már nem tudsz mit hozzá-
tenni, hanem ha már nem tudsz mit
elvenni belõle. A Gödi Körképhez
még sok mindent hozzá tudunk
tenni kollégáimmal, a lehetõ leg-
jobbra törekszünk.

Melyik gondolatból indultam ki?
A karácsonyról kezdtem „elmélked-
ni”. Tehát a karácsonyról írjak? De

mikor említsem meg, hogy mennyi
minden történt az elmúlt egy hó-
napban a városban? Önök is észre-
vették? Járdák, gyalogátkelõk ké-
szültek el, a 2/A-ra vezetõ útsza-
kaszt újraaszfaltozták, elkészült két
új játszótér, a felsõgödi vasúti átjá-
rónál épül a gyalogos átkelõ. Egy
kedves ismerõsöm, akivel rendsze-
resen egy vonaton utazom Pestre -
korábban egyébként a Göd Jövõje
Klub egyik vezetõjeként tevékenyke-
dett -, megjegyezte, hogy végre va-
lami elkezdõdött a városban. Õk
már évekkel ezelõtt kezdeményez-
ték ezeket a változásokat, de akkor
süket fülekre találtak, pedig javasla-
taik nem kerültek már akkor sem
százmillió forintokba. Mit mondha-
tunk? Bizakodjunk, hogy nem csak
egyszeri lelkesedésrõl van szó, ha-
nem valóban új útra lépett az ön-
kormányzat, és a lakosságnak fon-
tos „apróságokat” épít a jövõben is.
Mint most karácsonyra!

Kedves Gödiek! Áldott, békés ka-
rácsonyt és boldog Újévet kívánok
Önöknek kollégáim nevében is! 

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Kedves Gödiek!
Szép karácsonyi ajándék! 

A 2008-as kötet 1000 Ft-ért 
megvásárolható könyvtárainkban. 

A régebbi kötetek is kaphatók 
500 Ft-os áron.

Városi Könyvtár
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Önkormányzati hírek

Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim!
Kedves Gödiek!

Az egész éves feszített munka, a
napi teendõk miatti zsivaj nemsoká-
ra elcsendesedik, leáll a forgalom,
családi körben tölti a karácsony ün-
nepét, akinek ez megadatik. A ke-
resztény emberek számára a kará-
csony ünnepének üzenete az Isten
irántunk tanúsított szeretete. Hívõt
és nem hívõt egyaránt mélyen meg-
érint  az otthon, a család, a szeretet
iránti vágy, mely ezekben a napok-
ban mindenkiben felszínre tör.

Nehéz idõket élünk, sokak sorsa
válik napjainkban bizonytalanná.
Ilyenkor különösen fontos, hogy az

egyén tetteivel, a másokon való se-
gítés akaratával, saját energiáinak
kisugárzásával forduljon a családja
és környezete felé. Ez a kisugárzás

az, ami igazán fontos, ami pénzben
nem mérhetõ, hiányát a drága aján-
dékok sem tudják feledtetni.

A mi családjaink és nagyobb kö-
zösségünk, Göd városa sincs köny-
nyû helyzetben. Így van ez most or-
szágszerte. Ha azonban jó szándék-
kal, mások munkájának megbecsü-
lésével, a segítõ kéz nyújtásával és
annak elfogadásával haladunk az
úton, akkor tiszta szívvel ünnepel-
hetünk, nincs okunk a csüggedésre.

A város képviselõ-testülete nevé-
ben a város minden polgárának sze-
retetteljes karácsonyt és békés, bol-
dog, eredményekben gazdag új esz-
tendõt kívánok.

Markó József
polgármester

Karácsonyi köszöntõ

- Polgármester úr, fél-
idõhöz érkezett a ciklus.
Hogyan ítéli meg a két
év munkáját egy mon-
datban?

- Sikerült minõségi vál-
tozást elérnünk a hivatali
és intézményi munkában
egyaránt, ennek eredmé-
nyei most kezdenek mu-
tatkozni.

- Ebben a számban a
pénzügyekrõl közölnek
egy táblázatot. Bonyo-
lultnak tûnik az átlagol-
vasó számára. Miért volt
erre szükség?

- A múlt értékelése, a
kapott körülmények pon-
tosítása folyamatos elem-
zést igényel. Az utoljára
közölt táblázat óta több
tényezõ korrekcióra szo-
rult, ezeket foglaltuk ke-
zelhetõ szerkezetbe. Elis-
merem, nem könnyû a ki-
igazodás, ezért az alábbi,
figyelemre méltó adatok
értékelését ajánlom a ked-
ves olvasóknak:

1, A ciklusváltáskor a hi-
telek és a tartozások 1,9
milliárdot tettek ki.

2, A 2007-es évben még
hiánnyal kellet tervezni az

évet, a Samsung még
mentesült az iparûzési
adó alól. Emiatt is nõtt a
tartozás  480 millióval. A
takarékosabb gazdálko-
dás kialakítása is idõbe ke-
rült.

- Idõnként azzal bírál-
ják Önöket, hogy több
milliárddal növelték az
adósságot. Mi errõl a vé-
leménye?

- Ez a téves beállítás né-
hány olyan képviselõ poli-
tikai kommunikációjának
a terméke, akik nem tö-
rõdnek azzal, miként
rontják Göd országos
megítélését, pályázati po-
zícióit, egyetlen céljuk a
város vezetésének lejára-
tása. Ebben a ciklusban a
kötvény kibocsátásán kí-
vül más hitelt nem vet-
tünk fel. Több mint 1 mil-
liárd Ft-unk van lekötve jó
kamatra. Ezek az adatok a
táblázatból kiderülnek.

- Ha azonban a lekö-
tött pénzbõl valamilyen
beruházást valósítanak
meg, akkor növekedni
fog  a teher?

- Ez természetes, ha a
pénzbõl hasznos és szük-

séges beruházást valósí-
tunk meg, akkor a pénz
kevesebb lesz ugyan, de a
város vagyona gyarapodik
és az ellátás is javul.

- Mik lesznek ezek a
beruházások?

- Két lényeges, nagyobb
anyagi erõt igénylõ beru-
házás van   elõkészület-
ben. Egy 300 fõs óvoda
megépítésére keressük a
leggazdaságosabb megol-
dást, valamint a termál-
strandon szeretnénk me-
dencéket létesíteni.

- Aki nyitott szemmel

jár a városban, számos
kisebb, de a lakosok ké-
nyelmét, biztonságát
szolgáló munkát lát fo-
lyamatban. Ez egyszeri
alkalom, vagy egy szisz-
téma része?

- Miután pénzbõl van a
legkevesebb, ezért olyan
feladatokat keresünk,
amelyek relatíve nem ke-
rülnek sokba, esetenként
pályázati pénz adja a na-
gyobb részt, bevonható a
lakosság segítõ ereje és
sok ember hasznára válik.
Ilyenek a színvonalasan

Interjú a polgármesterrel

Markó József: „Helyi adókat 
nem szeretnénk emelni”

A Fácán területe teniszpályával együtt 0,4 ha,
az óvodához legalább 1 ha terület szükséges
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Önkormányzati hírek
megépülõ járdák, gyalo-
gos átkelõhelyek, játszóte-
rek, közvilágítás bõvítés,
útépítések, útfelújítások,
vasúti gyalogátkelõhely,
terek rendezése és még
sok más. Ezekrõl az ered-
ményekrõl a következõ
számban részletesebben
beszámolunk majd. 

- A jelenlegi pénzügyi
és gazdasági válság
érinti e a város gazdál-
kodását?

-  Ez elkerülhetetlen. Al-
kalmazkodnunk kell a
helyzethez, ha az állami
források csökkennek, min-
den kiadási tételt meg kell
fontolni. Helyi adókat
nem szeretnénk emelni,
ezt az irányt fogom a tes-
tületben képviselni.

- Terveznek-e lét-
számcsökkentést a vá-
rosi alkalmazottak kö-
rében?

Csökkentést nem terve-
zünk, de növelést sem. A
város folyamatos növeke-
dése egyre több feladat
ellátását teszi szükséges-
sé, így a jelenlegi személyi
állományra több munka
hárul majd.

- Elégedett-e az elmúlt

két évben végzett testü-
leti munkával.

- Fõ vonalaiban igen.
Voltak nehezen kezelhetõ
idõszakok, mikor a szemé-
lyeskedés nyílt színen is
megjelent.  Testület több-
sége azonban pozitívan áll
a feladatokhoz, részt vesz

a közös munkában, nem
folyik vad politizálás. 

Természetesen szükség
van a kritikára és a segítõ
bírálatokra is, azonban
ennek a város érdekében
kellene történnie a szemé-

lyes politikai ambíciók ki-
élése helyett. Városi szin-
ten 3 és fél év közös mun-
ka után lenne helye egy
fél évnyi kampánynak. Saj-
nos nem ez a helyzet.

- Személy szerint saját
munkájáról mi a vélemé-
nye?

- Amikor elkezdtük, azt
gondoltam, hamarabb el-
érem majd azt a szemlé-
letváltást , ami nélkül nem
lehet eredményes munkát
végezni. Az ember azon-
ban nem születik polgár-

mesternek. Hiába volt
több évtizedes városi ve-
zetõi tapasztalatom, szük-
ség volt a helyzetfelmérés-
re, rendszerezésre, a város
még teljesebb megismeré-
sére. Csak most kezdenek
jönni az eredmények. Né-
hány esetben nem volt
elég erõm a személyi dön-
tések gyors meghozatal-
ára sem. Úgy tûnhet, hogy
nagyon lassan, körülmé-
nyesen valósulnak meg az
elhatározott feladatok. De
a város is szenvedi azt a
tehetetlenséget, ami mi-
att például évekig tartott
egy vasúti gyalogos átke-
lõhely kiküzdése, vagy a
termálvíz kitermelési en-
gedély megszerzése. Sok-
szor bebizonyosodott, a
hirtelen döntések nem
mindig hoznak jó ered-
ményt, a megfontoltság,
a precizitás, a szakértelem
nagyobb biztonságot
nyújt. Úgy érzem, egyre
jobb a szakmai gárda tu-
dása és hozzáállása is. A
következõ években az ed-
digi szervezõ munkánk
eredménye jó alapot ad-
hat a továbblépésre.

G. K.

A város több helyszínén épülnek 
a járdák és a gyalogátkelõk 
(pl.: a Rákóczi út és a Duna utca sarkán)

F E L H Í V Á S !
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-
magyarországi Regionális Intézete elrendelte 

a régió területén élõ 30 év feletti lakosság körében a 

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉST
Az érintetteknek 2008. december 31-ig kell részt 

venniük az ingyenes vizsgálaton! Kérem, hogy 
személyi igazolványukat és TAJ kártyájukat 

a szûrésre vigyék magukkal!

A tüdõszûrés helyszíne: Tüdõgondozó Intézet, 2120.
Dunakeszi, Liget u. 40. Telefonszám: 0627/341-875

(Az Intézet 2008. december 23-ig tart nyitva.)

Rendelési idõ:
Hétfõ: 08 - 12
Kedd: 13 - 18

Szerda: 08 - 12
Csütörtök: 13 - 18

Göd Város Jegyzõje

Meghívó
51 éve hogy városunk díszpolgárát, Iván Kovács Lászlót a bolse-
vik rendszer kivégeztette. Erre a szomorú eseményre emléke-
zünk december 28-án délelõtt 10 órakor a Korvin köz parancs-
nokának szobránál. Mindenkit tisztelettel várunk egy emlékezõ
fõhajtásra,egy szál virággal.    

A Korvin köziek társasága
Zahorán Sándor, Gödi POFOSZ

Markó József, Kovacsik Tamás és Zahorán Sándor a 301-es parcellában
Iván Kovács László sírjánál
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Önkormányzati hírek

Karácsonykor minden
évben valami komoly do-
log történik velünk. Való-
színûleg ismerik Charles
Dickens Karácsonyi ének

címû könyvét. A történet-
ben egy, az élet értékes ré-
szével nem sokat törõdõ
zsugori üzletembert a
szellemek különös utazás-
ra visznek. Egyetlen éjsza-
ka alatt végigvezetik az el-
múlt karácsonyok napjain,
a jelen karácsony ünnepén

és az eljövendõ karácso-
nyok titokzatos világán át.
Mire véget ér az utazás, az
illetõ teljesen átalakul: fel-
ismeri az emberi kapcsola-
tok fontosságát, s ha sza-
bad így mondanom, az
élet értelmét. 

Mi hát a karácsony tit-
ka? A hívõk úgy tudják, az
isteni szeretet: az Isten
emberré lett. Ráadásul
azért jött, hogy szolgálja
az embereket, hogy meg-
mutassa a szeretet útját –
ahogy a hívõk mondják:
megváltsa életünket. Fen-
séges gondolat ez, ame-
lyet csak a hit tesz érthe-
tõvé. Azt hiszem, a nem
hívõk is ezt válaszolnák a
kérdésre: a karácsony titka
a szeretet. A szeretet,
amely értelmet ad az éle-
tünknek: abból a felisme-
résbõl táplálkozik, hogy
valakinek szüksége van
ránk. 

Amikor az ember szeret
– hogy Ancsel Éva szavai-
val éljek –, olyankor fütyül
a szuverenitásra. Csak így
lesz képes arra, hogy saját

szempontjain túllátva
megteremtse a „paradi-
csomot”. A paradicsomot,
amely nem forradalmak-
kal és törvény erejû rende-
letekkel, nem többségi
szavazatokkal jön létre,
hanem úgy, hogy rájö-
vünk, szükségünk van
egymásra.

Ne gondoljunk rózsaszí-
nû álomra, hiszen az élet
konfliktusait, úgy tûnik,
nem spórolhatjuk meg!
Gondoljanak arra az
örömre, amikor elintéztek
egy-egy ügyet egy már
járni is alig tudó idõs asz-
szonynak, aki azt mondta,
köszönöm! Gondoljanak
gyermekeik örömére a ka-
rácsonyfa alatt! És gon-
doljanak saját örömükre,
amikor egy hosszú és bo-
nyolult konfliktus végén
sikerült munkatársaikkal
elrendezni egy-egy nézet-
eltérést! 

Kívánom mindannyiunk-
nak, hogy a szeretet és a
vele együtt járó békesség
tegye széppé az ünnepü-
ket! Kívánom, hogy ez az

ünnepi idõ – akár egyedül,
akár szeretteik körében
töltik a karácsonyt – segít-
se Önöket igazi kikapcso-
lódáshoz, testi, szellemi és
lelki megújuláshoz, feltöl-
tõdéshez, hogy az új esz-
tendõt új szívvel és újult
erõvel kezdhessük! 

„ Ne a hóban, csillagok-
ban, ne ünnepi foszlós ka-
lácson, ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen
karácsony!” (Szilágyi Do-
mokos)

Boldog karácsonyt 
és új esztendõt kívánok

mindenkinek!

Dr. Bóth János s.k.
országgyûlési képviselõ

Vác polgármestere

Tisztelt gödi Polgárok!

A karácsonyi készülõdés-
ben szeretteinknek aján-
dékokat vásárolunk, ezzel
is kifejezve szeretetünket.
Ezekben a napokban egy
kicsit elcsendesedünk. A
december végi családi
együttlétek bizonyítják,
hogy még van egy össze-
tartó kapocs, amely mind-
nyájunknak biztonságot
ad, a család.
Az egyetemes értékek az
új ezredévben megkérdõ-
jelezõdnek, az erkölcs, a
felelõsség már nem min-
denkinek jelenti ugyanazt.
Erre talán az egyik legké-
zenfekvõbb példa, hogy a
fiatalok nem nagyon sze-
retnének összeházasodni,
mert mi van akkor, ha
nem találnak hosszú tá-
von közös jövõt. Sokan
persze jogosan az anyagi
kilátástalanság miatt ha-

logatják döntésüket, és bi-
zony, ha belegondolunk
helyzetükbe, akkor nem

mehetünk el emellett szó
nélkül. Mire tervezzünk? –
teszik fel a kérdést a fiata-
lok. A lakásvásárlás szinte
lehetetlen a jelenlegi hitel-

kamatokat ismerve. Ma-
rad az albérlet, melynek
összege szinte az egyik fél
fizetését felemészti. Aztán
még meg is kellene élni a
két fizetésbõl (ez a szeren-
csésebb eset, hiszen folya-
matosan nõ a munkanél-
küliség). Az emberek
többségének energiáját
felemészti az egzisztenciá-
jukért folytatott szakadat-
lan küzdelem. Ebben
azonban találunk szépsé-
get is. Lincoln szerint „a
legvégén nem az fog szá-
mítani, hogy mennyi év
volt életedben, hanem
hogy mennyi élet volt éve-
idben.” Vagy ahogy Márai
Sándor fogalmaz, „nem
olyan izgalmas az élet, ha
nincs feladata”.
Sok nehézséggel küzdünk,
mégis azt javaslom, hogy
a karácsonyi idõszakban

tegyük félre problémáin-
kat és figyeljünk egymás-
ra. Tolsztoj azt mondja,
hogy „akiben szeretet va-
gyon, abban Isten vagyon,
mert õ a szeretet”. A sze-
retet egyetemessége meg-
kérdõjelezhetetlen. A sze-
retet lehet a bizalom alap-
ja, s higgyünk abban,
hogy ez mindenki számá-
ra ugyanazt jelenti!
Ezúton kívánok Önöknek
szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog Újévet!

Bábiné Szottfried Gabriella
FIDESZ 

választókerületi elnök
Szõdliget 

polgármestere

Kedves gödi Polgárok!
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A kitûzött napirendi pon-
tok tárgyalása elõtt Markó
József tájékoztatta a jelen-
lévõket az októberi ülés óta
bekövetkezett változások-
ról, melyek a település éle-
tét kedvezõen befolyásol-
ják. A gyalogos közlekedés-
ben résztvevõk biztonsága
érdekében folyamatban
van a Mûvelõdési Ház mel-
letti gyalogos átkelõhely va-
lamint a felsõgödi vasúti át-
járó kialakítása. A városban
több helyen játszóterek, il-
letve újabb útszakaszok
épültek – közölte a polgár-
mester. Ezt követõen tol-
mácsolta az Inside televízió
munkatársainak a gödi la-
kosság részérõl megfogal-
mazódott azon igényét,
hogy a délelõtti képviselõ-
testületi ülések élõ adását a
hét folyamán egy késõbbi
idõpontban ismételjék
meg.

***
Mikesy György felszólalá-

sában hiányolta a követke-
zõ évi költségvetési koncep-
ció tárgyalását. Markó Jó-
zsef megjegyezte: Az erre
vonatkozó tájékoztató
anyagot a Polgármesteri Hi-
vatal minden képviselõ szá-
mára eljuttatta e-mail for-
májában, a téma megtár-
gyalására pedig a decem-
beri ülésen kerül sor, így a
VárosVédõk képviselõjének
felvetése érthetetlen. 

***
Dr. Horváth Viktor Gergõ

korábban azzal vádolta
Szegedi Sándort, hogy az
általa ellátott hivatalok kö-
zött összeférhetetlenség áll
fenn. Az alpolgármester
ezért  felolvasta a Közigaz-
gatási Hivatal által küldött
levél azon részét, mely le-
szögezte, hogy az õt illetõ
vádak alaptalanok. 

– A helyi önkormányzat-
okról szóló törvény ide vo-
natkozó része kizárólag

gazdasági társaságok ese-
tében határoz meg össze-
férhetetlenséget, én azon-
ban egy vízgazdálkodási
társulat tagja vagyok,
amely nem minõsül gazda-
sági társaságnak, így, amint
a hivatalos szerv megállapí-
totta, Horváth képviselõ úr
vádjai nem helytállóak –
fûzte hozzá Szegedi. A vá-
rosatya nemtetszésének
adott hangot, amiért a
VárosVédõk képviselõi
alaptalan vádakkal illették a
sajtóban.

***
Ezt követõen három új bi-

zottsági tag megválasztásá-
ról döntöttek a képviselõk.
Ennek értelmében Gombos
Péter a Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottság, Bagdi
Károly az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság,
Csányi József képviselõ úr
pedig a Környezetvédelmi
Bizottság  új tagja lett. Ez-
zel párhuzamosan Mikesy

György bejelentette, hogy
lemond hivataláról, ame-
lyet a Környezetvédelmi Bi-
zottságban (KVB) eddig be-
töltött. Ezzel megelõzte azt
a bizottsági döntést, misze-
rint a KVB tagjai felkérik a
polgármestert, hogy járjon
el Mikesy képviselõ úr soro-
zatos hiányzásai ügyében.
Mikesy úr tavaly 12 ülésbõl
4 ülésen vett részt, idén pe-
dig egyen sem. 

– Az üléseket rendszerint
délelõtti idõszakban tartják,
ami nekem nehézségeket
okoz, ráadásul gyakran
nem jutott el hozzám az ér-
tesítés – érvelt Mikesy. Sza-
bó Csaba, az érintett bizott-
ság elnöke válaszában el-
mondta: A képviselõ úr
vádjai nevetségesek, hiszen
igazolható, hogy a tagok-
nak szóló meghívók min-
den alkalommal idõben el-
készültek, és elektronikusan
eljutottak az illetékes sze-
mélyekhez. Mikesy képvise-

lõ úr ennek ellenére soroza-
tosan nem jelent meg az
üléseken.  Távolmaradásá-
ról elõzetesen nem tájékoz-
tatta a bizottság tagjait,
akik ezt sérelmezték – foly-
tatta a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.

Horváth Viktor képviselõ
úr hosszas magyarázatba
fogott, miszerint Mikesy úr
nem vonható felelõsségre,
mert vannak olyan számító-
gépes rendszerek, amelyek
nem teljesen megbízhatóak
az üzenetközvetítésben.
Nógrádi Gergely képviselõ
úr a hivatal munkatársá-
hoz, Jónásné Héder Hedvig-
hez fordult kérdésével: Va-
jon a hivatali dolgozók
más-más rendszert hasz-
nálnak-e a Közmûvelõdési
és Oktatási Bizottság (KOB),
illetve a KVB üléseire szóló
meghívók elküldésekor
(Mikesy úr mindkét bizott-
ságnak tagja volt)? 

Folytatás a 8. oldalon.

Lemondott bizottsági tagságáról
Mikesy György
November 27-én délelõtt ülést tartott Göd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete.
A testületi ülésen szó esett a város közelmúltban történt fejlesztésérõl, új bizottsági ta-
gokat választottak meg, valamint korábbi rendeleteket módosítottak a képviselõk

A novemberi hiányzók: Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás, Sándor István
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Folytatás a 7. oldalról.
Jónásné nemmel vála-

szolt. 
– Nagyon érdekes – zárta

le a vitát Nógrádi –, a KOB
ugyancsak elektronikus
úton küldött meghívóit
ugyanis megkapja Mikesy
úr. 

Mély hallgatás volt a vá-
lasz. 

Nógrádi úr törte meg a
hallgatást újabb kérdésével:
– Ha a KVB üléseinek láto-
gatása „nehézséget okoz”
Mikesy úrnak, akkor a KOB
ugyancsak délelõtt megtar-
tott üléseit hogyan fogja lá-
togatni? 

– Az nem probléma – ér-
kezett Mikesy úr válasza. 

***
A Kertészek és Kertbará-

tok Országos Szövetségé-
nek Gödi Szervezete kérvé-
nyezte az Erdész utca 1/a.
alatti ingatlanra vonatkozó
újabb bérleti szerzõdés
megkötését. Markó József
polgármester úr 10 forint
bérleti díj rögzítését java-
solta. 

– A jelenlegi gazdasági
helyzetet figyelembe véve

elképzelhetõ, hogy hama-
rosan az 5 forintos érméket
is bevonják, akkor újra kel-
lene tárgyalni a bérleti szer-
zõdést ügyét – érvelt a pol-
gármester.

***

A Sport Bizottság elnöke,
Pinczehelyi Tamás ugyan
nem vett részt az ülésen,
mégis napirenden kívüli
elõterjesztést nyújtott be.
Ebben arra kérte a testüle-
tet, hogy a Dunai Vízisport
Alapítvány részére kajak-ke-

nu verseny lebonyolítására
utólag 100.000 forintot, a
Gödi Kosárlabda Játékért
Alapítvány részére pedig
felszerelések vásárlására
170.000 forint támogatást
biztosítson. A jelenlévõ

képviselõk a benyújtott elõ-
terjesztést elfogadták.

***
A novemberi havazások-

kal kapcsolatban Kruzslicz
István megjegyezte: 

– Úgy tapasztaltam, hogy
jónéhány helyen nem taka-

rították el a havat. Ezért
balesetveszélyes területek
alakultak ki. 

Markó József közölte: 
– Ezúton szeretném fel-

hívni a lakosság figyelmét,
hogy az intézmények kör-
nyékén az illetékes intéz-
mény, magánterület esetén
annak tulajdonosa, közte-
rület esetében pedig az Ön-
kormányzat feladata a ha-
vazások utáni akadálymen-
tesítés. Ehhez kérem a la-
kosság szíves közremûkö-
dését!

***
A képviselõ-testületi ülést

követõen Csányi József tá-
jékoztatta a Gödi Körképet,
hogy idén megrendezik az
elsõ gödi adventi vásárt,
melynek helyszíne a Mûve-
lõdési Ház elõtti tér. A vá-
sárt az Önkormányzat szer-
vezi december 3-31-e kö-
zött. Forralt bor, könyvek,
karácsonyi ajándéktárgyak
várják az érkezõket. A kép-
viselõ úr a sajtó útján kéri a
lakosságot: lehetõleg minél
többen látogassanak el a
vásár helyszínére.

K . Z.

Bognár Lászó arcán látszik, 
hogy izgalommentes volt az ülés

A bizottsági ülés a város anyagi hely-
zetének elemzésével kezdõdött. A fo-
lyamatban lévõ adóbevételekkel kap-
csolatban dr. Pintér György megje-
gyezte: A 2008. évre vonatkozó terve-
zet alapján a lakosság által eddig be
nem fizetett adóterhek együttesen
megközelítik az 50 millió forintot. En-
nek jelentõs részét képezi a gépjármû-
adó be nem fizetése miatti közel 33
millió forintos hiány. Meg kell említeni
azonban a késedelmi pótlékokkal, bír-
ságokkal, illetve a kommunális adóval
kapcsolatos elmaradásokat is. 

A bizottság tárgyalta továbbá a lak-
hatási engedélyekkel, építmény- illetve
telekadóval kapcsolatos problémákat.
Ellenõrzési koncepció kidolgozására
van szükség – állapította meg Pintér
György. Az adóbehajtás terén nehéz-
ségeket okoznak a be nem jelentett,
de már használatba vett épületek. Ha-
sonló a helyzet, ha a tulajdonosok
nem tettek eleget bejelentési kötele-
zettségüknek az épület átépítése vagy
kibõvítése után – folytatta a bizottság
elnöke. A jelenlévõk ezért úgy határoz-
tak, felkérik a település jegyzõjét az el-
lenõrzés módjának részletes kidolgo-

zására valamint annak végrehajtására.
Az ellenõrzõ eljárás a 2004. január 1.
után kiadott építési engedélyekre vo-
natkozik.

A pénzügyi bizottság elnöke, dr. Pin-
tér György kezdeményezte egy, a ko-
rábbi kimutatásokkal összevethetõ
adósságtáblázat elkészítését. Javasolta
továbbá: a bizottság vagy egy arra fel-
kért szakértõ készítsen pénzügyi-gaz-
dasági tanulmányt, amely figyelembe
veszi az egyes deviza-árfolyamok ala-
kulását, illetve a különbözõ lehetséges
konverziós eljárásokat. Mind a kimuta-
tás, mind a tanulmány célja a gazda-
sági válság Göd város anyagi forrásai-
ra gyakorolt kedvezõtlen hatásának
mérséklése. A bizottság felhatalmazta
Pintér György képviselõt külsõ gazda-
sági szakértõ felkérésére.

Szegedi Sándor korábban részletes
elõterjesztést nyújtott be Göd város
strandjának felújítására illetve kibõví-
tésére vonatkozóan. Az átalakítási le-
hetõségekkel kapcsolatban figyelem-
be kell venni, hogy a jelenlegi gazda-
sági helyzet milyen mértékû fejlesztést
tesz lehetõvé – jegyezte meg az alpol-
gármester. A település anyagi helyze-

tének megfelelõen a jelenlegi állo-
mány felújításán kívül két új medence
épülne. Az új versenymedence lehetõ-
vé tenné a sportolók edzését, illetve
azt, hogy a gödi strand nemzetközi
versenyek, vízilabda mérkõzések szín-
helyévé váljon – fûzte hozzá Szegedi
Sándor. Felhívta továbbá arra is a fi-
gyelmet, hogy az ásványvíz-palacko-
zásból eredõ bevételek néhány év alatt
megtéríthetik a beruházás összegét. A
következõ képviselõ-testületi ülésre el-
készülõ elõterjesztés feltehetõleg már
konkrét árajánlatokat tartalmaz. Az
elõzetes tervek szerint a beruházás
költsége hozzávetõleg 350 millió fo-
rint.  – A strand kibõvítésének szüksé-
gessége közismert probléma. „Én je-
lenleg nem szívesen megyek ki a
strandra, mert úgy vannak ott az em-
berek, mint a heringek” – jegyezte
meg Kruzslicz István. Szegedi Sándor
kijelentette: a tervezet az egész gödi
lakosság érdekeit szolgálja. Az úszási
lehetõségen kívül figyelembe kell ven-
ni a felújított-kibõvített strand kedve-
zõ gazdasági, illetve turisztikai hatása-
it is.

K. Z. 

Közérdekû ügyek a Pénzügyi Bizottság napirendjén 
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Forgalmat lassító útaka-
dályok elhelyezésének jóvá-
hagyását kérvényezte a Vá-
rosfejlesztési Bizottság so-
ron következõ ülésén Szabó
Csaba. Az elõterjesztés el-
sõsorban a Németh László
Általános Iskola környékére
vonatkozik, az ott folytatott
éjszakai gyorsulási verse-
nyek megakadályozására,
illetve az iskolás gyermekek
biztonságáért. A kerékpá-
ros közlekedésben részt ve-
võk épségének megõrzése
érdekében hasonló forgal-
mi akadály létesülne a fel-
sõgödi Duna-parton is –
folytatta a képviselõ. Az
elõterjesztést a bizottság
egyhangúlag elfogadta.

A vasúti átkelõhelyek
után történõ balra kanyaro-
dás megtiltását javasolta
Nagy Károly, a Városfejlesz-
tési Bizottság tagja. Gyako-
ri jelenség, hogy a balra ka-
nyarodni szándékozó autók
hosszú ideig várakoznak,
amíg az ellenkezõ irányból
érkezõ forgalom számukra
ezt lehetõvé nem teszi. Ad-
dig azonban végtelenül
hosszú autósor alakul ki,
néhányan pedig a síneken
rekednek. Ez a közlekedési
helyzet súlyosan balesetve-
szélyes – érvelt az elõter-
jesztõ. A bizottság elfogad-

ta a javaslatot. Ennek értel-
mében új, a balra kanyaro-
dást tiltó közlekedési táblá-
kat helyeznek el.

A bizottság ülésén sor ke-
rült bizonyos korábbi ön-
kormányzati rendeletek fe-
lülvizsgálatára. Ennek hát-
terében az idõközben be-
következett jogszabályi vál-
tozások állnak – tájékoztat-
ta a jelenlévõket Bertáné
Tarjányi Judit. Az új kor-
mányrendeletek miatt mó-
dosítani kell a reklámtáblák
elhelyezésére, illetve a par-
kolásra vonatkozó korábbi
helyi határozatokat – foly-
tatta a város fõépítésze. Az
újonnan hatályba lépett or-
szágos elõírások szerint a 2
m2 felületet el nem érõ mé-
retû cégér, információs táb-
la, hirdetõtábla, óriásplakát
illetve egyéb hirdetmény
bejelentés és engedély nél-
kül elhelyezhetõ. Az elké-
szült helyi tervezetek alap-
ján a városban a 2 m2 felü-
letet meghaladó hirdetõ-
berendezések elhelyezését
az önkormányzat megtiltja.
Az elõírás a közterületre
nem vonatkozik. A rendelet
megszegése szabálysértés-
nek minõsül, és pénzbírság-
gal sújtható. A rendelet cél-
ja Göd város építészeti érté-
keinek, mûemléki neveze-

tességeinek, a település ar-
culatának megõrzése, illet-
ve a biztonságos közleke-
dés elõsegítése – közölte az
elõterjesztõ.

Folyamatban van a par-
kolási rendelet kidolgozása
– tájékoztatta a jelenlévõ-
ket Kovacsik Tamás, a Vá-
rosfejlesztési Bizottság el-
nöke. Régóta problémát je-
lent az üzletek illetve a vas-
útállomások környékén
parkoló autók ügye. Az új
tervezet célja, hogy  véget
érjenek a rossz helyen par-
koló autók által okozott
forgalmi fennakadások –

közölte Tarjányi Judit. A
rendelet hatálya mindenek-
elõtt azon vállalkozókra va-
lamint intézményekre ter-
jed ki, akik Göd város köz-

igazgatási területén, közte-
rületein olyan építménnyel
rendelkeznek, melyhez a
jogszabályok parkoló kiala-
kítását írják elõ. A parkoló-
hely megváltásából szárma-
zó bevételek a város Kör-
nyezetvédelmi Alapjába ke-
rülnek, melyeket a parkolá-
si rendszer kiépítésére és
fejlesztésére fordít az ön-
kormányzat.

K. Z.

Fontos döntések a Városfejlesztési Bizottság ülésén

Forgalomlassító akadályok elhelyezését 
tervezik a Duna-partra

TÁJÉKOZTATÓ
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíj
2009.  pályázatok elbírálásáról 

Göd Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz.

A pályázati kiírásra összesen 57 db pályázat érkezett.
Az önkormányzat Szociális Bizottsága 2008. november
11-i zárt ülésén - szociális szempontok alapján - dön-
tött a pályázatokról.
48 db   „A”  típusú pályázatra  229.000.-Ft/hó
6 db   „B”  típusú pályázatra    31.000.-Ft/hó, 

összesen 260.000.-Ft/hó támogatást nyújt a hallgatók-
nak 10 tanulmányi hónapon keresztül.
3 db pályázatot a maximalizált jövedelemhatár túl-
lépése miatt utasított el. 
A legmagasabb ösztöndíj  7.000.-Ft/hó, a legalac-
sonyabb  2.000.-Ft/hó.

Dr. Bognár László, alpolgármester

Olyan egészségügyi program
elindítását javasoljuk a gödi la-
kosság egészségi állapotának
kedvezõ alakulása érdekében,
amelynek hatása hosszú évti-
zedeken át érezhetõ lenne –
nyitotta elõterjesztését Lenkei
György, a Szociális Bizottság
elnöke. Ezt követõen kifejtette:
az orvos, illetve gyógyszerész
szakértõk véleménye szerint a
3 injekcióból álló védõoltási
program egész életre biztos
védelmet nyújt a méhnyakrák
kialakulása ellen.  Az egy fõre
esõ kezelés költsége mintegy
90 ezer forint. Annak érdeké-
ben azonban, hogy az egész-
séges jövõ lehetõsége a hátrá-

nyosabb anyagi helyzetû csa-
ládok számára is elérhetõ le-
gyen, terveink szerint az Ön-
kormányzat fedezi a kezelés
költségeit; a támogatás az
adott évben 13 éves lányok vé-
dõoltására vonatkozik – foly-
tatta a képviselõ. Ez a program
néhány környezõ településen
már élõ gyakorlat. Így Göd vá-
rosa sem zárkózhat el a fiata-
lok egészségének megóvása
elõl, amely az egészséges jövõ
záloga – hívta fel a jelenlévõk
figyelmét Lenkei. Ezt követõen
a védõoltási programot egy-
hangúan elfogadták. Folyta-
tás: a Pénzügyi Bizottság ülé-
sén.                                  K. Z.

Szociális Bizottság
Támogatják a méhnyakrák
elleni védõoltást
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A megváltozott törvényi elõírások
miatt Göd Város Önkormányzata
átalakította az államháztartás körén
kívülre szánt támogatások kezelésé-
nek eljárásrendjét,  a gödi civil szer-
vezetek támogatásának módját.

A legfontosabb változás az, hogy
csekély kivételtõl eltekintve évente
és kérelmezõnként illetve pályázón-
ként csak egy támogatási kérelmet
vagy pályázatot fogadunk be. Ezzel
kiszûrjük a párhuzamosságokat, az
átláthatatlan támogatási viszonyo-
kat. Szintén fontos változás, hogy
fõszabályként csak elõre, a költség-
vetési tervezési idõszakban (õsszel)
fogadunk be a következõ évre vo-

natkozó támogatási kérelmeket. Az
utólagos, évközi kérelmek szerepét
és súlyát csökkenteni kívánjuk. E
változások alaposabb tervezést, na-
gyobb elõrelátást követelnek meg a
támogatásért folyamodó szerveze-
tektõl, de ez az õ érdekük is.

A támogatási ûrlapcsomagot
megtalálhatják a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán Kádár
Benigna munkatársunknál, illetve
letölthetik Göd város honlapjáról
(www.god.hu) a „tervezetek, sza-
bályzatok, tanulmányok” menü-
pont alatt.

dr. Nagy Atilla 
aljegyzõ

Megváltozik a civil szervezetekre vonatkozó
támogatási eljárásrend

A következõ évi támogatások
benyújtására nyitva álló határidõt
– a támogatási szabályzatban rög-
zítettõl ezúttal eltérve – az idei be-
vezetõ évben 2008. december 31.
napjáig meghosszabbítottuk.

Kérjük, hogy a határidõt vegyék
komolyan, mert a rendelkezésünkre
álló pénzügyi források legnagyobb
részérõl a most várt támogatási ké-
relmek elbírálásával rendelkezni fo-
gunk. Ebbõl következõen nagy az
esélye annak, hogy a jövõ év közben
benyújtott kérelmek - legyenek
mégoly kiválóak is - támogatására
már nem marad forrás.

Az elsõ napirendi elõter-
jesztés a Búzaszem Általá-
nos Iskola ügyében került a
bizottság elé. Az intézmény

indítványozta ugyanis az
úgynevezett közoktatási
szerzõdés megkötését. A
hatályos törvények szerint
amenynyiben az intézmény
erre igényt tart, úgy azt az
Önkormányzat köteles el-
fogadni – tájékoztatta a je-
lenlévõket dr. Nagy Atilla
aljegyzõ. Az oktatási ügye-
kért felelõs bizottság ennek
alapján úgy határozott,
hogy javasolja a szerzõdés
megkötését az új iskola és
a város között. Annak el-
döntését azonban, hogy az

Önkormányzat a késõbbi-
ekben anyagilag milyen
mértékben támogatja az is-
kolát, terjesszük az e kér-

désben illetékes Pénzügyi
Bizottság elé – indítványoz-
ta Sellyei Noémi.

Ezt követõen Szabó Zsó-
fia elõterjesztette az I.sz.
Óvoda éves beszámolóját
és munkatervét, melyet a
bizottság egyhangúlag el-
fogadott. Az óvoda vezetõ-
je ugyanakkor élt a lehetõ-
séggel, hogy értékelje a kö-
zelmúlt eseményeit is. 

- Szeretnék köszönetet
mondani a Mihály-napi vá-
sár 50 ezer forint pályázati
összeggel történõ támoga-

tásáért, mely hozzájárult e
rendkívül eredményes és
tartalmas esemény meg-
rendezéséhez – közölte az
intézményvezetõ. - Ugyan-
akkor örömmel tájékozta-
tok mindenkit, hogy a kö-
zelmúltban történt átalakí-
tások óta az óvoda terüle-
tén található játszóterek
megfelelnek az Európai
Unió által elõírt követelmé-
nyeknek. 

Végül pedig felhívta a je-
lenlévõk figyelmét, hogy a
fûtés korszerûsítése égetõ
probléma az intézmény
életében, sürgõsen meg
kell oldani.

Újra felmerült az iskolatej
ügye – nyitotta a következõ
napirendi pontot Sellyei
Noémi. Rábai Zita kezde-
ményezte ugyanis koráb-
ban az iskolás gyerekek ily
módon történõ szociális tá-
mogatásának viszszaállítá-
sát. Az intézményekben
folytatott felmérés ered-
ménye azonban azt mutat-
ta, hogy erre jóformán sen-
ki sem tart igényt. Emellett
ellenvetések is megfogal-
mazódtak. Annak idején az
utca kutyáit etettük kiflivel,
és a gyerekek a folyosón
dobálták a tejet, mindezt
az adófizetõk bosszúságá-
ra – adott hangot vélemé-
nyének Farkas István. Dön-

tés hiányában az ügyet a
Szociális Bizottság elé ter-
jesztették, illetve javasolták
a pályázati lehetõségek fo-
lyamatos figyelemmel kísé-
rését.

A Száguldó Orfeum ké-
relmet nyújtott be az Ön-
kormányzathoz. Az
Ivancsics Ilona vezette szín-
házi társulat ennek értel-
mében kamaraelõadás-so-
rozatot szervezne a Mûve-
lõdési Ház színpadán. Köz-
vélemény-kutatásra lenne
szükség, hogy van-e erre
igény a gödi lakosság köré-
ben – javasolta Nógrádi
Gergely. Figyelembe kell
venni továbbá azt a tényt
is, hogy a Mûvelõdési Ház
befogadóképessége körül-
belül 100 fõ, így az elõadá-
sok teljes díjának egy nézõ-
re esõ része mintegy 4000
forint körül alakulna. Le-
hetséges megoldást jelen-
tene, ha az elõadások a BM
üdülõ területén lennének –
fûzte hozzá Sellyei Noémi,
a bizottság elnöke. Az
azonban, hogy a nézõk
száma elérné-e a kívánt
mértéket, továbbra is nyi-
tott kérdés. Az ügyben ha-
tározat nem született, az
érintett felek között továb-
bi tárgyalások várhatóak.

Kovács Zoltán

A Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság ülése

Intézményvezetõi beszámolóról döntött a Bizottság

A Búzaszem Általános Iskola
befogadására készül a város
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhúnyt:

Szabó János István 70 éves
Kovács Jenõné sz. Kovács Margit 85 éves
Palásthy János László 50 éves
Horváth Sándor 41 éves
Magyar Józsefné sz. Hrubos Julianna 81 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Köszönetnyilvánítás
A Gödi Körkép egy korábbi számában szóvá tettük a
Turista utca csapadékvíz-elvezetési problémáját.
Azóta a gondunk  megoldódott. Egy szép napon meg-
jelentek ugyanis az Önkormányzat szakemberei, majd
nem sokkal késõbb a föld- és munkagépek is dolgozni
kezdtek. Hamarosan elkészült a csapadékvíz-derítõ és
egy vizesárok is. Köszönjük az illetékesek hatékony
intézkedését.

Siegler Péter, Turista utca

POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

ÜGYFÉLFOGADÁSI 

RENDJE:
December 5-én (péntek)
8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig
December 12-én  (péntek)
8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig
December 19-én  (péntek)
8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig
December 20-án (szombat) zárva
December 24-én  (szerda) zárva / pihenõnap
December 29-én (hétfõ) zárva
December 30-án (kedd) zárva
December 31-én  (szerda) zárva
(haláleset anyakönyvezéséhez ügyelet az
okmányirodában vehetõ igénybe)
Január 2-án (péntek) zárva / pihenõnap
Január 10-én (szombat) zárva

OKMÁNYIRODA 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

December 5-én (péntek) 8.00-11.30 óráig
December 12-én  (péntek) 8.00-11.30 óráig
December 19-én  (péntek) 8.00-11.30 óráig
December 20-án(szombat) zárva
December 24-én  (szerda) zárva / pihenõnap
December 29-én (hétfõ) 8.00-17.30 óráig
December 30-án (kedd) 8.00-15.30 óráig
December 31-én  (szerda) 8.00-11.30 óráig
Január 2-án (péntek) zárva / pihenõnap
Január 10-én (szombat) zárva

dr. Szinay József
jegyzõ

Ünnepi hivatali nyitva tartás
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 27/2007.(IX.29.) SZMM rendelet 3.§ alapján a
2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás miatt a Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
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2006. szeptember 30-án,
az új képviselõ-testület meg-
választásakor a várost 1.903
millió Ft-os  felvett vagy még
fel nem vett, de  már leszerzõ-
dött hitel és egyéb tartozás
terhelte. Lekötött betétállo-
mány nem állt rendelkezésre. 

2007. szeptember 20-án a
képviselõ-testület egyhangú
határozattal 2.750 millió Ft-os
kötvényt bocsátott ki a koráb-
bi drága hitelek kiváltása céljá-
ból. A kedvezõtlen régi hitelek
visszafizetése után a kötvény-
bõl 870 millió Ft-ot  lekötött a
város. 

Napjainkban a város hitelál-
lománya 3.433 millió Ft, mely
a kötvény összegét valamint a
vissza nem fizetett kedvezõ
kamatozású hiteleket tartal-
mazza. 

A város lekötött banki be-
tétállománya jelenleg 1.050
millió Ft, mely után  mintegy
110 millió Ft kamatbevételre
számítunk 2009 januárjáig. A
lekötött pénz a kötvénybõl és
ingatlanértékesítésbõl szár-
mazik.

Összegezve: a város hitelei-
nek és tartozásainak valamint
betétállományának különbö-
zete jelenleg 2.383 millió Ft,
mely összeget 25 év alatt visz-
sza kell fizetni. 

Megállapítható, hogy a
2006. évi önkormányzati vá-
lasztásokat követõen tényle-
gesen 480 millió Ft-os tarto-
zásnövekedés  történt. A nö-
vekedés legfontosabb ösz-
szetevõi sok egyéb mellett a
2007. évi, a képviselõ-testü-
let által kényszerûen terve-

zett 450 milliós forráshiány
és a költségvetésben terve-
zett, de még be nem folyt
ingatlanértékesítések össze-
ge. Az ingatlanértékesítések
várhatóan a 2009-es évben
realizálódnak. 2008-ban
már nem kellett költségveté-
si hiánnyal számolni, így a
tartozás növekedése is meg-
állt. A Samsung miatt éve-
ken keresztül költségvetési
elvonás sújtotta a várost, ez
most megfordult, idén a
Samsung már a legnagyobb
adófizetõ a városban.

Az elmúlt idõszakban a vá-
ros ésszerûen gazdálkodott. A
kötvény kibocsátása idõben
és jó kondíciókkal történt. A
kibocsátást a képviselõ-testü-
let egyhangúlag szavazta
meg.

Az önkormányzati intézmé-
nyek gazdálkodása ütemezett
és kiszámítható. A városnak
nincsenek kifizetetlen számlái.

Az önkormányzat szigorú
takarékossággal, ésszerû gaz-
dálkodással, a meglevõ pén-
zek és jövõbeni bevételek cél-
szerû felhasználásával  kívánja
biztosítani a város további fej-
lõdését. 

Örömmel fogadunk min-
den elõrevivõ véleményt, se-
gítõ szándékot, mely a jelen-
legi bonyolult pénzügyi és
gazdasági helyzetben a vá-
ros boldogulását segítheti.

Nagy Gabriella
osztályvezetõ

dr. Szinay József
jegyzõ

Göd hiteleirõl hitelesen
Göd hitelállományával kapcsolatban nagyon sokféle vélemény látott napvilágot az el-
múlt idõszakban. Ezért a Gödi Körkép felkérte a Hivatalt, hogy adjon  rövid tájékoztatást
a város pénzügyi helyzetérõl

Csányi József, az 5. körzet
képviselõje több helyszínt is
megtekintett a körzetében,
amely alkalmas lenne játszó-
térnek. Végül az Alba-kert-
ben választott ki egy erre a
célra megfelelõ közterületet.
Egy-egy ilyen játszótér sokba
kerül, de ha látjuk a gyereke-
ket önfeledten játszani, ak-
kor azt gondoljuk, megérte a
befektetés.

- Az önkormányzat 500
ezer forinttal támogatta a
játszótér megépítését – újsá-
golta nem kis büszkeséggel a
helyszínen Csányi József. – A
körzetpénzbõl még 286 ezer

forinttal egészítettük ki ezt az
összeget, és így elkészülhe-
tett a körzet új játszótere. A
környék lakói is elfogadták a
helyzetet, nem kellett senki-
vel közelharcot vívni azért,
hogy itt egy közösségi tér jö-
hessen létre. Engem is meg-
lepett, hány gyerek játszik itt
a hétvégeken. A lakosságot
tájékoztató táblát is azért he-
lyeztük ide, mert itt sokan
megfordulnak. Jövõre ezt a
területet lekerítjük, és egy ho-
mokozóval bõvítjük. Nagyon
örülök, hogy ilyen szép léte-
sítménnyel gyarapodtunk.

S. T.

Új játszótér épült az Alba-kertben

Göd Város Önkormányzata
2008. december 10-tõl
Gödrõl  (helyi hálózatból) in-
gyenesen hívható zöld szá-
mot hoz létre, melyen úthi-
bákról, járdahibákról, közvi-
lágítási hibákról, közleke-
dést nehezítõ, belógó ágak-
ról, elhullott illetve kóbor ál-
latokról lehet bejelentést
tenni.

06-80-890-089
A számot munkanapokon (8-
16 óráig) a  fenti közérdekû
témákban  lehet hívni.
Közszolgáltatók helyi tarifával
hívható hibabejelentõ tele-
fonszámai:
Áramszünet/ELMÛ: 06-40-
38-38-38,   06-40-38-39-40

Közvilágítás/RFV: 06-40-
200-855

TIGÁZ: 06-80-30-03-00

DMRV- ivóvíz: 06-27-541-
690, 06-27-541-697
- szennyvíz: 06-27-541-290
Házi szennyvízátemelõ szi-
vattyú javítása: 06-27-530-
600

Hivatali zöldszám a gödieknek

Az új játszóteret
büszkén mutatja be

Csányi József
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Önök kérdezik, Önök 

Oázis Lakópark, utcatáblák. Gondo-
lom, sokaknak megy fel a vérnyomá-
sa már ettõl a témától. Ám történt
valami, ami miatt újra elõ kell hoza-
kodni ezzel a problémával. Nem az a
legnagyobb gond, hogy a postás, a
csomagküldõ szolgálat, esetleg a piz-
zafutár nem találja a megadott cí-
met. Október 24-én egy 18 hónapos
kisfiú lázgörccsel ébredt, nem kapott
levegõt, elvesztette az eszméletét. A
szülõk gyors helyzetfelismerése segí-
tett, hogy ne történjen tragédia.
Ugyanis a kihívott mentõ hosszú per-
cekig keringett a telepen, mert nem
tudta, melyik az az utca, ahova men-
nie kell! Tisztelt Önkormányzat! Ez
már nem játék! Életekrõl lehet szó!
Meddig kell még várnunk? Amíg be-
következik egy esetleges tragédia?
Mérlegeljék, melyik a drágább: az
emberélet vagy az utcatáblák kihelye-
zése?

H. Csilla a lakók nevében

Válasz: Az Oázis lakóparkban az
utcanévtáblák kihelyezését most
végezzük. Ahol nincs kerítés
vagy ház egy utca sarkán, ott
oszlopot állítunk utcanévtábla
elhelyezésére. 

Popele Julianna osztályvezetõ

2006 óta élek Gödön az Oázis lakó-
parkban. A közterület-felügyelettõl
kaptam egy felszólítást, mely az ál-
talam elhelyezett „veszélyes tárgyak-
ról” szólt. A kövek kihelyezésével,
melyekkel saját közterületemet véd-
tem, bûncselekményt követtem el.
Tudomásul vettem,  eltávolítottam.
A Kerekerdõ utcában egyik napról a
másikra kihelyeztek a közútra három
darab kútgyûrût, ezzel akadályt léte-
sítettek. Ha valami balesetveszélyes,
akkor ez az. Kérdezem, hogy a kút-
gyûrûket elhelyezõ személy, szemé-
lyek nem követtek el bûncselek-
ményt? Kérem mielõbbi válaszukat!

K. Anna

Válasz: A Komlókert utcába forga-
lomtechnikai lassító létesítménye-
ket helyeztünk el – lakossági kérés-
re - az anyagi lehetõségeket is fi-
gyelembe véve. Ez elsõsorban a
bölcsõdébe tartó szülõk és gyer-
mekeik védelmét szolgálja.

Az érintett terület lakó-pihenõ
övezet, melyen belül a jármûvek
csak 20 km/h maximális sebesség-
gel közlekedhetnek. A gyalogo-
sok az útburkolatot igénybe ve-
hetik.
Ez a sebességkorlátozást biztosító
eszköz a KRESZ  alapján elhelyez-
hetõ. Természetesen az akadály
mérete valamint annak észlelhetõ-
ségét biztosító jelzés olyan kell le-
gyen, hogy az útpályát használó
jármûvek vezetõi azt idõben észre-
vegyék.

Lévay Zoltán közlekedési mérnök

Környezetünk védelme érdekében
(nagyon helyesen) szelektívhulladék-
gyûjtést végzünk. Az elmúlt év
(ek)ben - nagy lelkesedéssel - több
helyen kihelyeztek használtelem-
gyûjtõ ládákat.
Az alsógödi vasútállomás falán fel-
szerelt tartály már hónapok óta telje-
sen megtelt. Tetején mûanyagzacskó-
ban púposodnak az elhasznált veszé-
lyes hulladékot alkotó háztartási ele-
mek. Vajon kinek a feladata lenne az
ürítés?

R. Tamás

Válasz: Gondoskodunk a tároló
rendszeres ürítésérõl. 

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

A 2/A útról Alsógödre vezetõ
Nemeskéri úton - a város belterületén!
- a Tisza u. és az Alagút u. közötti kb.
600 m-es szakaszon nincs közvilágítás.

Ezzel kapcsolatban az érintett sza-
kaszról nyíló Hernád köz és a környe-
zõ utcák 27 lakójának aláírásával
2005. november 23-án tettünk elõ-
ször közérdekû bejelentést, amelyre
dr. Szinay József fõjegyzõ úr azt vála-
szolta, hogy „a 2005. évi költségve-
tésben nem szerepel a fenti beruhá-
zás, így a szükséges fedezet nem áll
rendelkezésre. A 2006. évi költségve-
tés készítésekor javaslatot teszek
megvalósítására. Az ügy intézõje:
Popele Julianna beruházási irodave-
zetõ”. 
Ennek ellenére 2006 folyamán nem
építették ki a közvilágítást, pedig en-
nek biztosítása a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
szerint a város egész területén ön-
kormányzati kötelezettség. Ezért
2007 februárjában 11 lakó újabb
közérdekû bejelentéssel kérte fõjegy-
zõ úrtól a probléma megoldását. Er-
re a beadványunkra már válasz sem
érkezett. 
Közvilágítás ezen az Alsógödrõl kive-
zetõ városi útszakaszon azóta sincs,
sõt a kivilágítatlan szakasz kb. felén
járda sem. Így az továbbra is rendkí-
vül balesetveszélyes. Az alsógödi vas-
útállomásról a Hernád közbe vala-
mint a Tisza utcába és környékére tar-
tó gyalogosok, így iskolás gyermeke-
ink is esténként évek óta teljes sötét-
ségben kénytelenek gyalogolni a vá-
ros belterületén a 2/A útról érkezõ
óriási forgalomban. Mivel ez az út-
szakasz egy hatalmas kanyar miatt
amúgy is beláthatatlan, az autósok
gyakran közlekednek itt fényszóróval,
amely szintén veszélyezteti a közleke-
dés biztonságát.
Remélem, nem kell súlyos balesetnek
történnie ahhoz, hogy az önkor-
mányzat sok év után végre teljesítse
közfeladatát! 

Kecskés Krisztina 
(A levél írója kérte teljes nevének
megjelenítését)

Válasz: Az Ön által jelzett útszaka-
szon és a város több utcájában
még az idén kiépül a közvilágítási
hálózat. A tervezés és engedélyezé-
si eljárás több hónapot vett igény-
be, a kivitelezés 2008. november
18-án elkezdõdött az alábbi hely-
színeken:

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

Rendszeresen kellene üríteni 
az elemgyûjtõket
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Nemeskéri-Kiss Miklós út (Alagút
u. és Tisza u. között)
Kinizsi u. - Összekötõ út (Terv utcá-
tól a strand melletti kiserdõig)
Erdész u. (Alagút u. – Rómaiak u.
közötti ellátatlan területen)
Erdész u. -  sportpálya bekötõ út és
parkoló

Szegedi Sándor alpolgármester

Október 23-án este lakásunkban
összejött néhány fiatal. A találkozó-
ra érkezõ egyik lányt délután 6 óra-
kor még világosban(!) a Németh
László iskola mellett a vasútállomás
felõli oldalon ismeretlenek leszólí-
tották, majd be akarták rángatni a
kocsijukba. A lány szerencsére el tu-
dott futni, nem üldözték. A kiérkezõ
rendõrök megállapították, hogy ve-
szélyes világban élünk. Na de ennyi-
re? Milyen védekezési lehetõségeink
vannak? Mert egy veszélyes világ-
ban az is kell. Futni nem mindenki
tud, és lehet, hogy a másik gyor-
sabb. Tudjuk, hogy a rendõrség
anyagi lehetõségei nagyon szûkö-
sek, de kérjük, fokozzák jelenlétüket
városunkban, és tájékoztassák a bé-
kés lakosságot a védekezési lehetõ-
ségekrõl!

Cz. Miklós

Válasz: A Hivatal erre a kérdésre a
következõ szában válaszol.

Szomorúan és kicsit szégyenkezve ol-
vastam a hozzátartozóim sírhelyének
lejártáról szóló szégyentáblát a Jácint
utcai temetõ bejáratánál. Természete-
sen azonnal indultam egyeztetni az
adatokat. Megnyugtattak, hogy
2028 márciusáig a sírokat már kifizet-
tük. Akkor miért van kinn a teljesen
ártatlan szeretteink névsora? Nem-
csak én jártam így, hanem mások is
az ismerõseim közül. Kinek okozhat
az örömet, hogy halottak napja elõtt
kipellengérezze az ártatlan elhunytak
nevét?

M. Lajosné

Válasz: Göd városában négy, az
Önkormányzat gondozásában lévõ
temetõ található, amelyekben nyil-
vántartásunk alapján mintegy két-
ezer sírhely megváltása nem tör-
tént meg. Az országos temetõren-
deletnek megfelelõen errõl tájé-
koztattuk a lakosságot. Valóban
történtek adminisztrációs hibák,
eddigi adataink szerint 18 esetben

(1% alatt). Intézkedésünk alapja,
hogy az elhanyagolt sírok sok gon-
dot okoznak a temetõfenntartó-
nak és a lakosságnak. Megszüntet-
ni azonban egyetlenegy gondozott
sírhelyet sem kívánunk. A sajnála-
tos hibákért ezúton is elnézést ké-
rünk az érintettektõl.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Az Életfa Patikával szemben, a Penny
Markettel átellenben a kidõlés hatá-
rán áll egy villanyoszlop. Értesíteni
kellene az illetékeseket, hogy tegye-
nek valamit az életveszély elhárítása
érdekében.

Salamon Tamás

Válasz: Az oszlop helyreállítására a
Beruházási Osztály intézkedett az
ELMÜ-nél.

Popele Julianna osztályvezet

A Lila Biliárd Szalon a szemeteskukáit
az Alagút utcai oldalon helyezi el sze-
métszállítás elõtti napon. Minden
kedden reggel több edény tartalma
kiborítva „díszlik” a járdán és az autó-
úton. Ez az állapot hónapok óta vál-
tozatlan. Kérem az illetékest, hogy
szólítsa fel a tulajdonost a lehetetlen
állapot megszüntetésére!
Javaslat: Tárolja a szemetesedényeket
a kerthelyiségben (ott nem jár kóbor
kutya), onnan szállítsák el a szeme-
tet!

R. Tamás

Válasz: Megpróbáljuk a tulajdo-
nossal egyeztetni a feltételeket, de
a szemétszállítási rendelet értelmé-
ben csak az utcafrontra kihelyezett
edényeket szállíthatjuk el. Magán-

területre csak külön megállapodás
alapján mehetünk be.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Sajnos az Oázis lakópark és a Kádár u.
között továbbra sincs megoldva a köz-
világítás, pedig egy 2007-es olvasói
kérdésre az volt a pozitív válasz, hogy: 
“Az Önkormányzat 2008. évi költség-
vetési koncepciójában szerepel a fent
nevezett útszakaszon a közvilágítás
kiépítése, a végleges költségvetés jó-
váhagyása után valósulhat meg a be-
ruházás.

Szegedi Sándor alpolgármester”
T. László

Válasz: Lásd a 2. kérdésnél.

Ugyanígy problémás a Termál fürdõ
krt. egy része is. Az újonnan aszfalto-
zott résznek csak a felén van közvilá-
gítás. Nagyon örülünk, hogy meg-
épültek az utak.  Mivel azonban nin-
csenek párhuzamosan épített járdák,
a gyalogosok is kénytelenek az úttes-
tet használni, ahol viszont nincs köz-
világítás. Az ideális megoldás nyilván
a járdák és a közvilágítás együttes fej-
lesztése lenne, de ha ez nem lehetsé-
ges, akkor legalább a közvilágítás le-
gyen kiépítve az aszfaltozott útsza-
kaszokon.

T.László

Válasz: A Termál fürdõ krt. egy ré-
szének illetve az Oázis lakópark tel-
jes területén a közvilágítás helyzeté-
nek felmérését megkezdtük, javas-
latot teszünk a képviselõ-testület-
nek, hogy a 2009. évi költségvetési
koncepció kialakításakor a közvilá-
gítás fejlesztésére biztosítson fede-
zetet.

Szegedi Sándor alpolgármester 

Gödön a Kálmán utcában és még na-
gyon sok más helyen  az út menti víz-
szikkasztó árkok nem töltik be funkci-
ójukat, mert az útszegélyen óriási ré-
zsû akadályozza  a víz lefolyását.
Ezért nagyobb esõzések esetén az
úton marad az esõvíz. Ez már hosszú
évek óta így van. Megoldható lenne,
hogy az önkormányzat a rézsûket el-
távolítsa? Hangsúlyozom, nem csak a
Kálmán utcáról van szó!

Salamon Tamás

Válasz: Nagymértékben elõsegíte-
né a fenti feladat ellátását, ha az
Önkormányzat arra alkalmas mun-
kagépet vásárolna, melyre a 2009.
évi költségvetés összeállításakor ja-
vaslatot teszünk. A gépet a TESZ
üzemeltetné.

Szegedi Sándor alpolgármester

észrevételezik
Önkormányzati hírek

Az oszlop nemsokára kidõl
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A gödi Lions Club a kö-
zelmúltban szemészeti
szûrést szervezett gödi
polgárok számára. A szû-
rést teljes egészében a gö-
di Lions Club finanszíroz-

ta. A klubtagok szendvics-
csel és üdítõvel várták a
szûrésre érkezõket.

Tóth Lászlóné, a gödi
Lions Club vezetõje azt a
sajnálatos hírt közölte a
Gödi Körképpel, hogy a
szemészorvos 32 vizsgált
személynél állapított meg
zöldhályogot.

- Tudtam, hogy erre a
vizsgálatra szükség van,
ezért fogtunk össze a
klubtagokkal, hogy meg-
szervezzük ezt az orvosi
szûrést – mondta a klub-
vezetõ. 150 ember élt az
ingyenes  lehetõséggel. A
szemvizsgálat elõtt általá-
nos állapotfelmérést is vé-
geztük. Dr. Jakab Zoltán
és Pinczehelyi Andrea ön-
ként vállalta ezt a felmé-

rést, ezért külön köszönet
illeti õket.

Jövõre hasonló akcióval
készülnek a klubtagok, és
abban reménykednek,

hogy nem kell ennyi gödi
lakost szakorvoshoz kül-
deniük további vizsgála-
tok miatt.

G. K.

Akcióban a gödi Lions Club

Szemészeti vizsgálat

Teljessé vált a kép. Göd
minden határtáblájánál
rovásírásos, faragott kapu

fogadja az érkezõket. Mi
mindent jelent ez? Jelent-
heti, hogy a város vezetõi
fogékonyak a civil kezde-
ményezésekre; hogy a vá-
rosban ügyes mesterem-
berek, mûvészek élnek;
hogy az itt élõk nem felej-
tik múltjukat, ápolják ha-
gyományaikat; hogy igény

van a szépre, a természet
közelire. A választ min-
denki maga adja meg. Egy
dolog biztos, ezeken a
rendezvényeken összejön
egy kis ünneplõ csapat, s
bár az õsz borongós fé-
nyeiben már csak homá-
lyosan látják egymást, de
együtt vannak, képviselik
a város lakóit: fiatalok és
idõsek, politikusok és köz-
emberek, a kultúra közve-
títõi õk. Más és más múlt-
béli örökséggel, politikai
nézettel, társadalmi hely-
zettel, de együtt éneklik a
Himnuszt és a Szózatot,
együtt fohászkodnak egy
jobb jövõért. – Kell, hogy
legyen  olyan hely, ahol
össze tudunk jönni, hogy
találkozzunk egymással.
Az ilyen alkalmak segítik
egymás megismerését –
mondta Markó József pol-
gármester. Bábiné Szott-
fried Gabriella, Szõdliget
polgármestere szeretettel
köszöntötte az összegyûl-
teket. Az északi kapunál
humorosan jegyezte meg,
hogy a tábla Szõdliget te-
rületén áll, „de ezen nem
fogunk összeveszni, hi-

szen mindkét településen
magyar emberek élnek, s
a rovásírás a magyar múlt
kincse”.
Farkas Éva, a Magyar
Nemzeti Front gödi szer-
vezetének elnöke  így fo-
galmazott: „A jelenlegi
válságos helyzetben a
megmaradásért küzdünk,
s ebben a harcban nagy

erõt jelentenek nemzeti
kincseink, múltunk büsz-
keségei”.
A város déli kapuját Szabó
László piarista atya szen-
telte fel, az északi kapunál
Marton Zsolt plébános

kérte Isten áldását a város
lakóira. – Három hónapja
élek Gödön, köszönöm a
sok segítséget és támoga-
tást, köszönöm Önöknek,
hogy befogadtak - mond-
ta Marton Zsolt. 
A Búzaszem Iskola Baráz-
da növendékei énekükkel
emelték az ünnepi hangu-
latot, Hegedûs Renáta, a

Huzella Iskola növendéke
Reményik Sándor Az ige
címû versét mondta el.
„Vigyázzatok ma jól, mi-
kor beszéltek, és áhítattal
ejtsétek a szót…”

F. A.

Fogadó kapuk a város minden bejáratánál

A fiatalok szeme még jó, de sok idõs embernél 
zöldhályogot állapítottak meg

Tóth Lászlóné, a Gödi Lions
Club vezetõje

Bábiné Szottfried 
Gabriella ünnepi 

beszédet mondott

A tábla leleplezésének 
pillanata
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Ez alkalomból ünnepi
hangversenyt, kórustalál-
kozót rendeztek a Jézus
Szíve templomban.

Az ünnepeltek tiszteleté-
re és köszöntésére érke-
zett a Nagymarosi Férfikó-
rus, a városi Gaude Kórus
és a Szent Imre Kamarakó-
rus. Homoki Gábor virtuóz
játékával és a közönség
megénekeltetésével kö-
szöntötte a dalárda tagja-
it. Dr. Bognár László alpol-
gármester a város és a pol-

gármester úr háláját tol-
mácsolta a koncert beve-
zetõjében. Köszönetét fe-
jezte ki, hogy a férfikarra
minden városi ünnepsé-
gen számíthatnak. Rövid
idõutazásában áttekintet-
te a 85 év történelmét. –
1923-ban a kora õszi va-
sárnapokon a gödi kerthe-
lyiségekben fiatal emberek
tûntek fel, akik saját ma-
guk és mások örömére vi-
dáman énekelgettek. A
közös dalolásokat szívesen
hallgatták az arra járók,
majd egyre többen csatla-
koztak a csoporthoz. A jó
hangú, életvidám társaság
elhatározta, hogy vezetõt
keresnek maguknak. Így
alakult az alkalmi nótázás
tudatos kórusmunkává.
Jelentõs számú pártoló
tagjuk volt, s számos sikert
értek el. 

1942-ben – abban az
évben, mikor jelenlegi
karnagyuk született – a
Zeneakadémián országos
2. helyezést értek el. A II.
világháborúban sokan
odavesztek, nem volt kar-
nagyuk, 10-12 fõ is alig
jött össze, de lelkesedé-
sük, lokálpatriotizmusuk

mindig helytállásra sar-
kallta õket. 

Dr. Bognár László szavait
az önfeledt zenélés, ének-
lés követte.  

Surán Sándor 26 éve ve-
zeti a kórust, gyakran tal-

lóznak régi szép mûvek
között. A magyar szerzõk
közül Bartók, Kodály, Liszt
mûvei rendszeresen szere-
pelnek mûsorainkon – tá-
jékoztatta a hallgatóságot
a karnagy úr.

Az egyesített kórus Ko-
dály dallamával, Berzsenyi
veretes soraival zárta a
hangversenyt: „ Nem soka-
ság, hanem lélek s szabad
nép tesz csuda dolgokat.”

F. A.

85. születésnapját ünnepelte 
a Felsõgödi Munkás Dalkör

A rendezvény támogatói:
Polgármesteri Hivatal; József Attila Mûvelõdési Ház;
Gödi Civil Tanács; Bozóki Alapítvány; Felsõgödi Szt.
Antal Karitász Csoport; Balázsovits János; 1. sz.
óvoda  (A kórus próbáira biztosítottak helyiségeket.);
Marton Zsolt plébános

A templom kórusában a 85 éves
Felsõgödi Munkás Dalkör

Burán Sándor 26 éve
vezeti a kórust

A Gaude 
kórus is fellépett

Homoki Gábor virtuóz
játékkal kívánt boldog
születésnapot
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Hetvenhét éves
korában elhunyt
Gyurkovics Tibor
József Attila- és
Kossuth-díjas író.
A pszichológus
v é g z e t t s é g û
Gyurkovics töb-

bek között igazságügyi szakér-
tõként és a magyar labdarúgó-
válogatott pszichológusaként
is tevékenykedett.

Az is szerethet, aki elhagy, és az is,
aki elbocsát – osztotta meg a hall-
gatósággal a nagy titkot bevezetõ-
jében Szakonyi Károly író. Különös
játék a Szeretõk címû monodráma,
mely próza és vers összefonódásá-
ból jött létre. A a monodrámát a
napjainkban elhunyt Gyurkovics Ti-
bor szerelmes verseibõl és A bíboros
címû novellájából írta Szakonyi
Károly. A két szerzõ  barátságban is
volt, mindketten jól ismerték a nõi
lelket. Az egyszemélyes darabban
sodró lendülettel tárult fel egy sze-
relmi történet, melyben a versek
úgy szólaltak meg, hogy vezették

elõre a cselekményt. Incze Ildikó
színmûvésznõ teljes intenzitással él-
te meg a történetet, s mutatta meg
a Nõt, felemelkedve és kiszolgálta-
tottan. A színésznõ finom és ele-
gáns léte, tiszta hangja a nõi lélek
rezdüléseit is érzékeltette. Szerelem
vagy elhivatottság? Mi dolgunk e vi-
lágon nõként, férfiként? A kérdésre
a választ ki-ki maga adja meg.  Egy
mû, egy írás akkor jó, ha a befoga-
dó úgy érzi, róla írták, õt szólaltat-
ták meg – mondta a rendezõ. Ezt az
érzést az alkalmi színpadon gödi kö-
zönség is átérezte. 

F. A.

Színház az Olajfa Galériában

A szerelem lehetõség,
kötelék, ajándék

2008. december 1-jétõl a könyvtár-
ban bevezetik a fordulónapos be-
iratkozási rendszert. Az év bármely
napján beiratkozhatnak az olvasni
vágyók, s attól számítva egy éven át
érvényes belépési lehetõségük van a
könyvek birodalmába. (Korábban
naptári évre vonatkozott a beiratko-
zás.) 2009-ben nem emelkednek a
könyvtári szolgáltatások díjai.

A beiratkozás feltételei:
A beiratkozáshoz arcképes igazol-

vány szükséges (személyi igazol-
vány, diákigazolvány vagy útlevél).
• 16 év alatti olvasónak ingyenes.
• 16 éven felüli diák, érvényes nap-

palis diákigazolvánnyal 500 Ft.
• felnõtt olvasónak: 1.000 Ft.
• nyugdíjasoknak 

70 év alatt: 500 Ft.
• 70 év feletti olvasóknak ingyenes.
• Gödön tanító pedagógusoknak

ingyenes.
• könyvtári, múzeumi, levéltári dol-

gozóknak ingyenes.

A könyvtár karácsonyi 
ajándéka Göd lakóinak

Kedves Gödiek!
Szép karácsonyi ajándék 
a Gödi Almanach.

A 2008-as kötet 1000 Ft-ért 
megvásárolható

könyvtárainkban. 
A régebbi kötetek 

is kaphatók 
500 Ft-os áron.

Városi Könyvtár

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDÕ
Felnõttkönyvtár

Hétfõ: 900–1200 1300–1800

Kedd: 900–1200 1300–1800

Szerda: szünnap
Csütörtök: 900–1200, 1300–1900

Péntek: 1300–1800

Szombat 900–1200

Gyermekkönyvtár
Hétfõ: 1300–1800

Kedd: 1300–1800

Szerda: szünnap
Csütörtök: 1300–1800

Péntek: 1300–1800

Szombat: szünnap

Ady Fiókkönyvtár
Hétfõ: 1300–1800

Kedd: 900–1200, 1300–1900

Szerda: szünnap
Csütörtök: 900–1200, 1300–1800

Péntek: 1300–1800

Szombat: szünnap

A 2008-as év többek között a re-
neszánsz éve is. Ennek keretében a
Németh László Általános Iskolában
számos rendezvényt, foglalkozást
tartanak, de még az intézmény napi
életét is a kor szellemiségének, kul-
túrájának felelevenítése hatja át. A
programsorozat keretein belül no-
vember hónapban diákok hirdették
ki Mátyás király törvényeit, s szólí-
tottak fel minden kicsit és nagyot
azok betartására. 

A hónap végén mesemondó ver-
senyt tartottak, ahol a tanulók kizá-
rólag Mátyásról szóló mûveket ad-
hattak elõ.

A mesék elõadását az iskola
könyvtárosa és szabadidõ-szervezõ-
je egy meseíró pályázattal készítette
elõ az õszi idõszakban. A pályázat

nyertesei értékes könyveket kaptak
jutalmul. A nyertes mesét a diákok
által írott és szerkesztett iskolaúj-
ságban megjelentetik.

S. A.

Diákok hirdették ki 
Mátyás király törvényeit

Maguk írták a reneszánsz
történeteket
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Szent Cecília ünnepén
rendezték meg az Észak-
Duna-menti Ifjúsági Talál-
kozót a Szent István plé-
bánián, melynek témája a
megbocsátás volt. A nagy
hideg ellenére kb. 60 ka-

tolikus fiatal érkezett
Gödre a régió több tele-
pülésérõl. A fiatalokat a

helyiek köszöntötték, köz-
tük Marton Zsolt atya és
Markó József polgármes-
ter úr. Rövid idõre Beer
Miklós püspökatya is ide-
látogatott. A köszöntõ
után következett a szent-

mise. Zsolt atya mondott
szentbeszédet arról, ha
majd az Isten színe elé ál-

lunk, és számon kér min-
ket arról, hogy mennyire
szerettük az embertársa-
inkat, mennyi volt ben-
nünk a hit, meg tudtunk-e
bocsátani, vajon majd mit
válaszolunk Neki.

A szentmise után  ebéd
következett, melyet helyi
szorgos asszonyok készí-
tettek: szendvicsek, pala-
csinta és aprósütemények.
Az ebéd után következett
a nap fénypontja, Baracs-
kai Attila elõadása a meg-
bocsátásról. „Azért kell
megbocsátanunk mások-
nak, hogy haragunk ne
változzon gyûlöletté, ha-
nem helyét a szeretet vált-
sa fel. A megbocsátás egy-
részt tudatos döntés,
melyben a másik javát
akarom, és imádkozom ér-
te, másrészt érzelmi folya-
mat is, ami hosszú ideig is
eltarthat, ezért türelemre
van szükség.” Az elõadás
gondolatait kiscsoportok-
ban beszélték meg.

A lelki felüdülést a testi
felfrissülés követte, vagyis
a közös játék a Huzella Is-
kola tornatermében. A na-
pot a közös zenés szent-
ségimádás zárta, mely vé-
gén a helyiek apró ajándé-
kokkal búcsúztatták el az
egybegyûlteket. A fiatalok
lelkileg feltöltõdve, Göd jó
hírével térhettek haza ott-
honukba.

Vida-Szabó Emese

Ifjúsági találkozó Gödön

A leendõ elsõ osztályo-
sok számára 2008. no-
vember 15-én  második al-
kalommal rendezték meg
az ún. „Iskolára hangoló”
programot a felsõgödi is-
kolában.

A gyerekek a kastély
épületében kézmûves fog-
lalkozáson vettek részt, s

képzeletben a színpompás
õszi erdõben barangolva a
sündisznók életével ismer-
kedtek meg. A tanító néni
meséje után – melynek
elõadásába helyenként
már a kicsi gyermekek is
felszabadultan bekapcso-
lódtak – közös kézmûves
tevékenység következett. 

A fõépületben a torna-
terem ez idõ alatt a másik
csoport lelkes játékától
volt hangos. A kis „dzsun-
gelhõsök” pillanatok alatt
átszelték az erdõt, a ma-
gas fákat, átkeltek a ve-
szélyes mocsáron, s maga-
biztosan röpültek át a va-
don széles folyóján egyik
partról a másik partra. A
kalandos utazást egy kö-
zös játék koronázta meg,
s a délelõtt után egy gye-

rek sem hagyta el az isko-
la épületét az általa készí-
tett vagy megszerzett em-
lék nélkül.

A havonta megtartott
foglalkozások iránt egyre
nagyobb az érdeklõdés,
így az alsós tanító nénik a
december 6-i foglalkozá-
son még több színes
programmal várják a leen-
dõ kisdiákokat, és onnan
a Mikulás sem hiányozhat.

Séra Andrea

Iskolára hangoló

A közösség 
mindig  
megtartó 
erõt jelent

Közös misével adtak hálát 
a résztvevõk

A sorversenyek mindig népszerûek

Havi rendszerességgel várják az
iskolára készülõket
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Farkas Csaba kiállítása a
Biblia évében A természet
angyala címet kapta. A
festmények beavatják a
nézõt az alkotó emberi,
természeti, isteni világá-
ba. A mûvész az ecseten
és a mûvein keresztül szól
az Istenhez – mondta

Mógor Anikó bevezetõjé-
ben –, s az Istennel való
kapcsolat emelkedetté te-
szi az embert. Dr. Bognár
László alpolgármester a

festõ életútját, pályaképét
vázolta röviden, melyen
sokszor, sokféle útelága-
záshoz érkezett Farkas
Csaba. Fontos döntések,
jó mesterek, képzõmûvész
családi háttér, igen nagy
szorgalom és elszántság
vezette õt napjaink sikeré-

ig. Erdélyi származását,
Kolozsvár jellegzetessé-
gét, nagyságát felnõtt-
ként fedezte fel.  Német-
országból 1989-ben érke-

zett Magyarországra a
zöld határon át. Nagy-
bátyja befogadta õt, s
Szervátiusz Tibor mûhe-
lyében tanulhatott. A Pan-
nónia Rajzfilmstúdióban
Jankovics Marcell mellett
az animációs grafikát sajá-
tította el, majd akadémiai
tanulmányai során az
amatõrbõl profi lett. 
Alkotásaiból az emberi lé-
lek rezdülései törnek elõ.
Képeiben jelen van az el-
idegenedés, a magány, az

elanyagiasodás, a vágya-
kozás az emberfelettire,
az Isten szeretetére. Mó-
zes kõtáblája, Noé bárká-
ja, A sátán mesterkedése,
Dóm, Angyali üdvözlet,
Pénzfa. Csaba a hit útját is
végigküzdötte, hiszen a
dacos, lázadó kamasz,
érett hívõ emberré vált
Hamvas Béla írásainak és
Szotyori Nagy Gáborral
való beszélgetéseinek se-
gítségével. 

F. A.

Farkas Csaba festõ- és grafikusmûvész 
kiállítása az Olajfa Galériában

Képzõ- és iparmûvészeti
tagozatra járó növendéke-
ink ismét nagy sikert arat-
tak egy országos megmé-
rettetésen. A Budai Vár-
ban megrendezett „Virá-
gos Kalotaszeg” címû
képzõmûvészeti és nép-
mûvészeti kiállítás alkal-

mából meghirdetett „Fesd
meg saját tulipános ládá-
dat” címû rajzpályázaton
tanulóink az alábbi szép
eredményeket érték el:

Koncz Eszter II. helyezés
Nyírõ Rozina III. helyezés
Bónis Cintia különdíj

Gyarmati Viktória különdíj
Vízler Gábor különdíj
Szanyi Evelin különdíj
Boros Zsófia különdíj

A gyerekek felkészítõ ta-
nára Tóth Tamás volt, aki
„Csodaszarvas” címû fest-
ményével a felnõtt kate-

góriában II. helyezést ért
el. Iskolánk dicsérõ okle-
vélben részesült mint leg-
eredményesebb mûvésze-
ti mûhely.  Büszkék lehe-
tünk mindannyiukra, kö-
szönjük munkájukat!

Kovács Gabriella
igazgató helyettes

Mûvészetoktatási hírek

A Németh László Általá-
nos Iskola Gyermekekért
Alapítványa köszönetét
fejezi ki mindazoknak,
akik 2007. évi jövedelem-
adójuk 1 %-át, összesen
1.208.666 Ft-ot felaján-
lottak alapítványunk ré-
szére. A befolyt összeget
az alábbiak szerint hasz-
náltuk fel:

Az udvarra játékokat
vásároltunk és telepítet-
tünk (576.080 Ft). Ebbõl
az összegbõl finanszíroz-
tuk tehetséges tanulóink
versenyeztetését és a
végzõs diákjainknak oda-
ítélt Németh László-díjat
(238.000 Ft). Támogatni
tudtuk a mûvészetokta-
tás rendezvényeit, vala-

mint iskolánk DRUMS
ütõegyüttesének külföldi
fellépését (237.700 Ft).
Eszközöket, számítógé-
peket vásároltunk, és fel-
újítottuk a tisztasági he-
lyiségeket (156.886 Ft).

Összesen: 1.208.666 Ft.
Gyermekeink érdeké-

ben jövõben is számítunk

megtisztelõ felajánlásaik-
ra. 

Göd, 2008. 
november 6.

Tisztelettel:
Jerneiné Fülöp Judit 

kuratóriumi elnök

Lukács Istvánné
igazgatónõ

Köszönetnyilvánítás

Farkas Csabát Szentgáliné Erõss Márta
könyvtárvezetõ köszönti

A megnyitó beszédet Dr. Bognár László alpolgármester mondta
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Feledhetetlen esemény volt a
Gödi Ifjúsági Fúvószenekar
2008. 11. 22-én elõadott ad-
venti hangversenye a
Szõdligeti Idõsek Otthona la-
kóinak, hiszen ritkán történik
ilyesmi vidámság az intéz-
mény falai között. A Németh
László Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai Nyikes Ró-
bert zenetanár vezetésével,
fergeteges koncertjükkel el-
kápráztatták a nézõközönsé-
get. A hangversenyre bárki
elmehetett, a belépés ingye-
nes volt.
Megérte ez a 15 zeneiskolás

növendék és zeneiskolában
már nem tanuló, visszajáró
diák több hónapos felkészü-
lése. A nemrég alakult fúvós
együttes színes repertoárján
szerepelt induló, klarinét-, va-
lamint dobszóló, merítettek
a könnyû- és komolyzenébõl
is, majd a mûsort egy kará-
csonyi dal, a Jingle Bells zár-
ta, páratlan zenei élményt
nyújtva a szereplõknek és a
hallgatóságnak egyaránt.  Az
elõadás a szeretet jegyében
zajlott, mivel egyaránt adtak
a fellépõk és a közönség so-
raiban ülõk is. Hiszen mi sem
lehetne örömtelibb, mint

mosolyt csalni a hétköznap-
jaikat egyhangúan töltõk ar-
cára. Az otthon lakói saját ké-
szítésû ajándékkal kedves-

kedtek minden fellépõ ze-
nésznek.

Hohner Hanna
zenekari tag

Ajándékozni jó!

A felsõgödi plébánia kó-
rusa tavaly vette fel Szent
Imre nevét, a herceg szüle-
tésének 1000. évfordulóján. 

- Boldog az a pap, aki így
el van kényeztetve, csodála-
tos zenével, elhivatott kö-
zösségekkel, mint én - fo-
galmazott Marton Zsolt plé-
bános. - Két hónapja va-
gyok Gödön, s ez alatt az
idõ alatt rendkívül sok sze-
retetet, támogatást kap-

tam. Az éneklés szolgálat, a
közösség pedig erõt ad a
hétköznapok küzdelmeiben
– mondta Zsolt atya.

Az idei ünnepre vendég-
kórust is hívtak: a Deo
Gratiast, Kemence és
Bernecebaráti település kö-
zös énekkarát, melynek ve-
zetõje Cserháti Ferenc. A két
kórus azonos nyelvet be-
szélt a mûveken keresztül. A
hidat leginkább két fiatal te-

hetség „építette”: Kristóf
Szabina (Bernece-baráti)
énekét Homoki Gábor
(Göd) kísérte hegedûn. A
házigazdák bibliai ihletésû
mûvekbõl, zsoltárfeldolgo-
zásokból állították össze
mûsorukat. A kórust Tóth-
Cseri Marica vezényelte.
Ahol szeretet és egyetértés,
ott az Isten. 

F. A.

Egyéves a Szent Imre Kórus 

A zene az anyanyelvünkhöz 
hasonló kincs                  ( Kodály Zoltán)

A Felvidékiek Köre neves
szakembert hívott meg no-
vember közepén a József At-
tila Mûvelõdési Házba. Dr.
Botos Katalin közgazdász-
professzor az ország társa-
dalmi és gazdasági helyzetét
elemezte, értelmezte a nagy-
közönség számára.

A kutató szellemû, pénz-
ügyekben jártas szakember
„tudományosan” is igazolta
mindazt, amit az emberek a
pénztárcájukon éreznek.

A magyarok egyéni meg-
takarítása egyenlõ a nullával,
nagy hányaduk gyakorlati-
lag máról holnapra él, sokan
hitelekbõl – mondta a pro-
fesszorasszony.

Ideális esetben a gazdasá-

gi és az erkölcsi rend össze-
függenek. Ehhez képest ma

a munkaadók mind a 7 fõ-
bûnt elkövetik, természete-

sen leszámítva a lustaságot.
Nagy gondot jelent az elég-
telen bérezés, az aránytalan
vagyoni különbségek és a
túlzottan koncentrálódott
tõke. Az elsõ és legfonto-
sabb lépés a tõke szétszórá-
sa lenne, megakadályozni a
hatalom egy kézben való
koncentrálódását. Mind-
ezekhez egy szelídebb arcú
kapitalizmusra és a piaci
erõk megfékezésére, civil
összefogásra és jogharmoni-
zációra lenne szükség.

Az elõadás kötetlen be-
szélgetéssel folytatódott,
amelyet egy kis tea és süte-
mény tett még kelleme-
sebbé. 

Farkas Andrea

Mi lesz veled, Magyarország?

A szõdligetiek örömmel
fogadták a gödi fúvósokat

A Szent Imre kórus a felsõgödi
Jézus Szíve templomban

Botos Katalin utalt arra, hogy
a magyar máról 

holnapra él
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Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Cseperedõk Klubja
Minden csütörtökön

10.00-11.00 
A Cseperedõk klubja

zenés foglalkozás 0-3 éves
korú gyerekek számára. 

Gyermekdalok,
mondókák, ölbeli játékok,

bábozás, stb.

12.18. Napos Oldal
Nyugdíjas Klub

foglalkozása

ELTE Biológiai Állomás
2131 Göd Jávorka
Sándor utca 14/a

december 13. 
szombat 10.00 

Téli madáretetõ készítés
Amit hazavihetsz, 

ha segítesz nekünk
• madáretetõ többféle

alapanyagból
• madárkalács és magok

az etetéshez
• a gyerekek madár 

rajzokat tudnak színezni
ceruzával és zsírkrétával
• a résztvevõk ismertetõ

füzetet kapnak a
madáretetés szabályairól:

Részletek:
madarbarát.god.hu

Felsõgödi 
Jézus Szíve templom
2132 Göd, Bozóky tér

December 18. 
csütörtök 18.00

Karácsonyi hangverseny,
fellépnek a Németh László

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai, tanárai
és zeneiskolás növendékei

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

December 10. 
szerda 13.00

Napos Oldal nyugdíjas
klub karácsonyi 
összejövetele

12-14. 
péntektól-vasárnapig

Karácsonyi ébredés Péntek
délutántól vasárnap estig
kézmûves kirakodó vásár

12. péntek 17.00
Operabarátok órája

Fellépnek: Kovács Ágnes
és Lukács István oper-

aénekesek
Zongorán kísér: Salgó

Tamás a Magyar Állami
Operaház karnagya

Mûsorvezetõ: Dr. Pavlik
Gábor

13. szombat 
10.00-13.00

Luca napi kézmûves 
játszóház: búzaültetés, 

Mézeskalács
sütés,ajándékkészítés

16.00
Röcögõ néptánc csoport
karácsonyi bemutatója

16.30
Advent Moldvában
Ladányi Ferenc és 

barátainak népzenei 
koncertje és táncháza
14. vasárnap 10.00

Matiné
10.00 -14.00

Felnõtt ruha csere-bere
18.00

Váczi Dani trió (jazz) 
koncert

Programjainkra a
belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel
várunk!!!

13. szombat 
14.30-16.30
Cukorbetegek 
klubdélutánja 

az Ady Klubban
17. szerda 13.00-17.00

Vöröskeresztesek 
klubdélutánja (Karácsony)

19. péntek 17.30
Új Horizont Irodalmi Klub

vendége Zsíros Simon
Mária költõnõ
20. szombat 
17.00-19.00
Szeretetnap

Manapság a szeretet 
a legritkább kincs. A

szeretet meghív téged,
hogy beszélgess, meditálj

velünk a békéért és a
szeretetért. Szeress 

mindenkit ennyi elég! 
Egy kis gyertyát 
hozz magaddal!

Elõadók: Hamza Éva,
Tordai Richard  

A belépés ingyenes!

Változás!
2009. januárjától

a Napos Oldal Nyugdíjas
Klub összejövetelei 

minden hónap második
péntekjén 13.00-17.00
lesznek a József Attila
Mûvelõdési Házban.
A hónap harmadik

csütörtökjén 13.00-16.00
az Ady Klubban tartják 

a foglalkozásokat.

Németh László Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény
2132 Göd, 

Ifjúság u. 1–3.

A mûvészetoktatás 
karácsonyi 

rendezvényeire sok
szeretettel várjuk iskolánk
tanulóit, a kedves szülõket
és minden érdeklõdõ gödi

lakost!

12.16. kedd 18.00
Néptánc karácsony
Helyszín: BM üdülõ 

színházterme. Muzsikál 
a Bivaly zenekar, fellépnek
a Németh László és AMI
néptáncos növendékei

12.18. csütörtök 18.00 
Karácsonyi Hangverseny 

a felsõ-gödi katolikus tem-
plomban

12.19. péntek 
„Angyali délután” címmel
a képzõ- és iparmûvészeti

ág rendezésében lesz
kézmûves vásár és 

forgatag a Németh László
Általános Iskolában. 

12.15 – 1. 10. 
„Karácsonyi tárlat” 

a gyermekek legszebb
alkotásaiból. 

Programjainkra mindenkit
sok szeretettel hívunk,

várunk!
12.29. Óév búcsúztató a
Napos Oldal Nyugdíjas

Klub szervezésében.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

12.2. kedd 18.00 
Elfeledett népélet

Selmeczy Kovács Attila
könyvbemutatóval 

egybekötött elõadása
A könyv a helyszínen

megvásárolható.

12. 9. kedd 18.00
Reneszánsz év 2008

Pászthy Júlia operaénekes

és tanítványainak
elõadása.

12.16. kedd 18.00
A Csodaszarvas -
Hajszálgyökerek 

a pogány és 
keresztény mitológiai

kultúrából
Pokorny Péter elõadása
Közremûködik a Szent

Imre Kórus

Felsõgödi 
Református Templom

2132 Göd, 
Kálmán utca 5.

12.21. vasárnap 18.00
Zenés Áhitat 

Közremûködik: Kovács
Szilárd - orgonamûvész, 

a Debreceni Egyetem
Zenemûvészeti Karának

orgona-zeneelmélet
tanára, a Debreceni

Megtestesülés Templom
orgonistája.

Palánta Óvoda
2131 Göd, 

Kodály Zoltán u. 19.

Családi kézmûves
délután 

12. 11-12. 15.00-17.00
- karácsonyi ablakdekorációk, 

- különféle karácsony-
fadíszek, üdvözlõkártyák

készítése,
- mézeskalács díszítése.

12.4.,11. 17.30-18.30
Társastánc és salsa

oktatás felnõtteknek
A jelentkezõk 

belekóstolhatnak 
a tánctanulás izgalmas 
és vidám folyamatába.
Helyszín: a gödi Palánta

Óvoda tornaterme
Oktató: Balázs Anna 
Bõvebb információ: 

06-20-245-8751.

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ
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- Szakosztályvezetõ
Úr! Milyen eredménnyel
zárt a szakosztály az õszi
fordulóban? 

- A ’97-2001-es korosz-
tályok nem versenyeznek
bajnokságban, de bárho-
vá hívják õket az ország-
ban, biztos, hogy serleg-
gel és éremmel jönnek ha-
za. Megye III-ban az U16-

os serdülõink a bajnokság
középmezõnyében brusz-
tolnak. Itt edzõ problémá-

ink vannak, ami a tavaszi
szezonra megoldódik.
U19-es ifistáink elsõk a ta-
bellán. Felnõtt csapatunk
tagjai megtanultak küzde-
ni egymásért. Ettõl füg-
getlenül hibáztunk két-
szer, megnehezítve a tava-
szi fordulóinkat. Egy pont-
tal lemaradva, de jobb
gólaránnyal másodikként
zártuk az õszt.

- Melyek a közeljövõ
legfontosabb tervei?

- A Gödi SE lehetne az
FTC utánpótlás-képzõ bá-
zisa 20-25 kilométeres
körzetben Újpesttõl-Kis-
marosig, Gödöllõig – vette
át a szót Dr. Horváth Lász-
ló, az SE elnöke. – Abban
bízom, hogy ez minõségi
szinttel feljebb jutást
eredményez a szakosztály
életében. Nagy szervezõ-
munkát igénylõ feladat,
de szükséges az elõrelé-
péshez, ez egy elõremene-
külés számunkra. Új
edzésprogramot kell ki-
dolgoznunk, ehhez több

szakemberre lesz szüksé-
günk. Az együttmûködés
marketing szempontból is

igen jelentõs. Az FTC neve
is biztosíték a megfelelõ
szakmai színvonal mellé.
Infrastrukturális fejleszté-
sek elé nézünk, két mûfü-
ves pálya, center-és edzõ-
pálya várható itt a kiser-

dõben. Az öltözõket felújí-
tottuk, a méretük jelent
még problémát. 

- Mit vár a Ferencváros
az együttmûködéstõl? –
kérdezem Rakonczai
Andrást.

- Hat-tizenkét éves gye-
rekekben, 8-10 év kifutás-
ban gondolkozunk, 3-6
éven belül már minõségi
javulást várunk az után-
pótlás színvonalában
mindkét klubnál. A kis
korosztály szakmai kerete-
it kívánjuk kibõvíteni. Ha a
körzetben élõ gyermeke-
ket összegyûjtve, szabad-
idejükre egészséges elfog-
laltságot biztosítunk, már-
is nyerünk! Ha a térség-
ben több fiatal kezd spor-
tolni az FTC neve hallatán,
abból a helyi klub és hosz-
szú távon a Fradi is profi-
tálhat. Ilyen szakmai
együttmûködésre még
nem volt példánk, ez egy
prototípus egyben. Az
edzõi, szakmai együttmû-
ködés, a példaképek fiata-
lok elé állítása minden-
képp motivációt és elõre-
lépést jelent a Göd-köz-
pontú háttér-bázisnak.

Vasvári Ferenc 

Labdarúgás: 

Óriási lehetõség a labdarúgó szakosztálynál:
Göd lehet a Ferencváros elsõ utánpótlásbázisa!
E havi számunkban egy átfogó körképet kívánok nyújtani olvasóinknak a gödi labdarú-
gásról. Interjúalanyaim sorrendben: Mohai Gábor szakosztályvezetõ, Dr. Horváth László
SE-elnök, és Rakonczai András, az FTC utánpótlás-vezetõje

Horváth László gödi elnök és
Rakonczai András egyeztetnek
az együttmûködésrõl

A GSE és a Ferencváros vezetõi helyszíni bejáráson 
az alsógödi létesítményben

Mohai Gábor szakosztályvezetõ
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- A Gödi Körkép novembe-
ri számában beszámoltam

arról, hogy a megyei baj-
nokság rajtja jól sikerült,
három gyõzelem után az
élre kerültünk – emlékez-
tetett Gulyás Miklós. - Az-
óta további öt fordulón
vagyunk túl. 11 mérkõzés-
bõl nyolc után, jelenleg a
második helyen várjuk a

további jó szereplést, két
ponttal leszakadva az elsõ
helyezettõl. Az utóbbi öt

csapat ellen 6 pontot sike-
rült begyûjtenünk, sajnos

a tavalyi bajnok Szentend-
rétõl és a jelenlegi vezetõ
Dabas együttesétõl kikap-
tunk. Ebbõl az egyik elke-
rülhetõ lett volna, de két
meghatározó játékosunk
nem tudta vállalni a játé-
kot. A Perbál, Vecsés,
Nagykõrös elleni gyõzel-

münk is figyelemre méltó,
mert mindhárom együttes
képes meglepetést okozni

– számolt be a szakember
a szakosztály tevékenysé-
gérõl. A jövõt érintõ ter-
vekkel kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy eredeti cél-
juk a középmezõny volt,
de megpróbálnak érmes
helyen végezni. A verseny-
sport mellett a tömeg-
sport is fontos számukra.
Az amatõrök igényeit is

szeretnék kielégíteni, to-
vábbá a fiatalokat is verse-
nyeztetni kívánják. Terve-
zik, hogy bekapcsolódnak
az országos „éjszakai
ping-pong” mozgalomba,
és nem maradhat el au-
gusztus 20-án a hagyo-
mányos Rekord Kupa
megszervezése sem.

V. F.

Asztalitenisz:  
A  dobogós  helyezés  elérése  mellett  a  fiatalok  sportra
való  nevelése    és  az  éjszakai  ping-ppong  is  a  célok  között

A Magyar Labdarúgó Szövetség és
a NUSI-Utánpótlás-nevelési Igazga-
tóság közös tornájának õszi, váci
körzeti fordulóját október 12-én az
alsógödi futballpályán rendezték
meg. Az U7-es, U9-es és U11-es kor-
osztályt érintõ labdarúgó tornákon

20 megye 800 csapata megközelítõ-
leg húszezer gyermekkel vesz részt.
A megyéken belül országosan 180
körzet található, ebbõl 11 Pest me-
gyében. Ezek egyike a váci körzet,
melyben körülbelül 140 óvodás il-
letve alsó tagozatos általános isko-

lás rúgja a lasztit, köztük a gödi
utánpótlás. Az egyes fordulókon a
körzeti tornák száma országosan el-
éri az 530-at, ennek részeként telt
meg az alsógödi sportpálya.

V.F.

Gyermekfoci: 

Göd is házigazda volt

Eredmények: (E=egyéni, P=páros mérkõzések)
GÖD–SZENTENDRE (TEVA) 7 : 11
E.: Szemendri A. 3, Felker Z. 2, Cserny P. 1. • P. Felker -
Szemendri 1.

GÖD–Dabas 8:10
E.: Felker Z. 2, Gulyás M. 2, Szemendri A. 2, Szemendri S. 2.

PERBÁL–Göd 8:10
E.: Felker 3, Szemendri S. 3, Szemendri A. 2, Gulyás 1.
P.: Gulyás - Szemendri S. 1.

GÖD–VECSÉS 15:3
E.: Szemendri S. 4, Felker Z. 3, ifj. Gulyás M. 3, Szemendri A. 3.
P.: Felker - Szemendri A. 1, ifj. Gulyás - Szemendri S. 1.

GÖD–NAGYKÕRÖS 12:6
E.: Felker 4, ifj. Gulyás 4, Szemendri A. 2, Szemendri S. 1
P.: ifj. Gulyás - Szemendri S.1.

Õszi fordulók összesítése: 6 gyõzelem, 2 vereség, 
12 pont, 94:50 mérkõzésarány.

A gödi szakosztály (jobbról a második Tóth B. Zoltán, az
egyesület korábbi elnöke)

Ifjabb (szemben) 
és idõsebb Gulyás 
egymás ellen játszik
az edzésen

Akcióban
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Bizakodó a gödi NB II-es
nõi kézilabdacsapat edzõ-
je. Tõsér Tibor alig néhány
hónapja vette át a höl-
gyek irányítását Bagócsi
Sándortól. A csapatépítés
mellett a bajnoki dobogót
célozta meg. 
- Sikerült a csapatot össze-
csiszolni. Néhány játéko-

sunk korábban az NB I-ben
játszott, hamar összeszok-
tak a lányok. A 11 fordulós
bajnokságban a 10. fordu-
ló után 12 csapat közül
dobogón várjuk a folyta-
tást. Eddig két döntetlent
játszottunk, hétszer gyõz-
tünk, egy vereségünk van.
Úgy érzem, sikerül teljesí-

tenünk kitûzött célunkat.
Közben játszottunk egy
Magyar Kupát is, ott job-
bak voltunk a Pilisvörösvár
ellen - mondta a felnõttek
edzõje.
A gödiek november 16-án
a Balázsovitsban a Kinizsi
ellen gyõztek, az utolsó
fordulóban pedig a Buda-

kalász ellen játszanak no-
vember 30-án. Az ifik ed-
dig a 10-bõl 9 mérkõzést
megnyertek, a második
helyen állnak. Január 15-
én kezdõdik az alapozás,
majd március közepétõl a
tavaszi fordulókon izgul-
hatunk.

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

Az utolsó forduló elõtt dobogós
helyen várjuk a folytatást!

A Belépés Családostul
sorozat õszi túrája a
Dömös - Prédikálószék - Ki-
rálykút - Dobogókõ - Sza-
bó-nyereg - Dömös útvo-
nalon vezetett. Ezúttal a
Németh László Általános
Iskola szervezõje, Hodován
Katalin osztja meg élmé-
nyeit.

„Iskolánkban hat éve
mûködik túraszakkör, aho-

va alsós tanulók és szüleik
jelentkezhetnek. Vannak
olyan gyerekek is, akik idõ-
közben felsõsök lettek, és
még mindig szívesen jön-
nek a kisebbekkel túrázni.
A kirándulásokat havonta
egyszer, szombati napra
szervezem. Többnyire a
Börzsönyben kalandozunk,
de a Pilisben is voltunk
már. Legutóbb, november

8-án, a Belépés Családostul
programsorozat egy telje-
sítménytúrájához csatla-
koztunk, mely Dömösrõl
indult. 33 lelkes kisiskolás-
sal teljesítettük a 20 km-es
távot. A gyerekek nagyon
élvezték, és büszkén muto-
gatták az igazoló lapjukat,
melyen minden ellenõrzési
pont bélyegzõje megvolt.

Gyaloglás közben maradt
energia a jó beszélgetések-
re, termések gyûjtésére és
a gyönyörû õszi erdõ szí-
neinek megcsodálására. A
velünk tartó szülõk is jól
érezték magukat. Elámul-
tak azon, hogy a gyerekek-
nek milyen sok energiájuk
van.” 

V.F.

Teljesítménytúra I. Béla emlékére

A NB2 északi csoportjában Göd
vendégeként szerepelt a nemrég
még az NB1-ben játszó Esztergom
csapata. A csaknem telt ház elõtt
sorra kerülõ mérkõzés a lelkes
szurkolói támogatás ellenére is
nehezen indult. A vendégek hamar
háromgólos elõnyre tettek szert, de
a félidõben már gödi csapat
vezetett 16-11-re. A második félidõ

közepétõl a hazai csapat csak az
eredmény megtartására törekedett,
így a végén megérdemelt kétgólos
hazai gyõzelem született. A
végeredmény: 
Göd-Esztergom 28-26.
Legjobb góllövõk: 
Szentes 8, Birkás 7.

Ifj. Németh András

Kézilabda:

Lánycsapatunk legyõzte  
a volt NB1-es Esztergomot

2008. december 27-én szomba-
ton a Gödi SE sporttelepén 9.00
órától rendezik meg a már hagy-
ományos labdarúgó tornát, a
Balázsovits Hókupát.

Nevezési díj csapatonként:
10.000.-Ft.

Elõzetes nevezésüket Tuza József
létesítményfelelõs várja a 06/70-
635-6762-es telefonszámon.

A szervezõk szeretettel várják
azokat, akik szeretik a jó levegõt és
a forralt bort valamint az
egytálételeket.

Fociajánló: 
Balázsovits Hókupa

Nehéz túrát tejlesítettek a résztvevõk

Célba értek 
20 km után



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

Sport

Hat intézmény részvételé-
vel a Dunakanyar Sport
Akadémia SE rendezte meg
a fogyatékosok számára ki-

írt I. Kék Duna Kupát. A gö-
di Kék Duna Klub Hotel
sportcsarnokában három
enyhe és három középsú-
lyos fogyatékos együttes
versengett, így 3-3 hasonló
képességû csapat mérkõ-
zött egymással. A gödi Top-
ház Speciális Otthon lakói
mellett érkeztek résztvevõk
Ipolytölgyesrõl, Salgótar-

jánból, Szentendrérõl vala-
mint Budapestrõl.   
- Az állomásokat forgószín-
padszerûen teljesítették a
résztvevõk. Ez tette lehetõ-
vé, hogy a segítõ önkénte-
seknek egyszerre csak egy
csapattal kelljen foglalkoz-
niuk. Ez elõsegítette a fel-
adat jobb megértését, és
lehetõséget adott arra,
hogy a résztvevõk a meg-
szokott közegben, iskola-
társak, pedagógusok köré-
ben nyugodtan tudják tel-
jesíteni a feladatot. Ebéd
után sorversenyre került
sor. A nyertes csapatok az
értékes ajándékok mellett
érmet és kupát is kaptak. A
vándorkupa annál a csa-
patnál marad, amely egy-
más után háromszor nyeri
meg a versenyt – tájékoz-
tatta lapunkat Wagner Bá-
lint.
- Nagyon örülünk annak,
hogy sikeresen ért véget az

elsõ, fogyatékkal élõ gyer-
mekek számára kiírt sport-
napunk. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindazok-
nak a segítségét, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a
résztvevõ iskolák és intéz-
mények versenyzõi sok-sok
pozitív élménnyel gazda-
godjanak - tette hozzá Vio-
la Klaudia.                  V. F.

Sportnap enyhe és középsúlyos fogyatékosoknak

A gödi vízilabdások által szerve-
zett idei OKI Kupát eredményesen
zárta az – egyben fõszervezõ – Hor-
váth Ákos irányította csapatunk. A
magyarok mellett olasz és román
pólósok alkotta mezõnyben két
utánpótlás-korosztályban összesen
tíz csapat játszott a fõvárosi, Tüzér
utcai uszodában. 

– Sikeresek voltunk: mind a gyer-
mekek, mind pedig a serdülõk ver-
senyében dobogóra állhattunk. A
kisebbek gyõztek, a serdülõink har-
madik helyet szereztek. Örülök an-

nak is, hogy az olaszok és a romá-
nok részvételével rangos, nemzet-
közi viadalt szervezhettünk – érté-
kelte a versenyt Horváth Ákos.

Eredmények:
’97-es születésûek: 1. OKI Göd, 2.

Bókay-KSI, 3. Sportliget, 4. Kópé-
Leányfalu.

’93-as születésûek: 1. Kópé-
Leányfalu, 2. Bókay-KSI, 3. OKI-Göd,
4. Pallanuoto Trieste, 5. Cluj
Napoca, 6. Sportliget.

V. F.

Vízilabda:

Gödi dobogós helyek az OKI Kupán

A rendezvényt 
támogatták:
Betûbolt, Gödi Civil Ta-
nács, Decathlon Dunake-
szi, Vega-Impex Kft., Já-
téksziget, Kék Duna Klub
Hotel, Pest Megyei Önkor-
mányzat, Alsógödi Plébá-
nia, Rétesház, Dunakanyar
Takarékszövetkezet.

A gyõztes csapat

Az öröm mindenkinek kijár

Hat intézmény képviseltette magát
a rendezvényen
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• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is!
Darabolva. Elszállítás megold-
ható. T.: 06-30-463-4070, 06-
27-337-353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. 

Tel.: 06-70-505-1177
• Cipõ javítását, lábbeli, ru-

ha, szõnyeg, függöny, drapé-
ria tisztítását, ágynemû mosá-
sát, vasalását vállalom. Tele-
fonhívásra a munkáért
házhozme-gyünk! Göd, Kin-
csem Park, nyitva: H-P.: 7-20-
ig, Szo.: 7-12-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.

• GÖDÖN FAHÁZ 4x4 m-es
irodának, üzletnek az Alkot-
mány utca 2-ben kiadó, vagy
eladó! Tel.: 06-30-296-1771

• Látnok-lélekgyógyász:  06-
30-350-9565

• SZOBEFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS, belsõ dekorációs
munkák, gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb.
Tel.: 06-30-386-4456

• TÁRSKERESÉS. Megta-lálta

már a párját? Ha még nem, mi
segítünk. Társkeresõ iroda Du-
nakeszin. Diszkrét, megbízha-
tó szolgáltatásokkal! Bejelent-
kezés 13 óra után:

06-20-444-3810
www.ctk.hu
• Gyakorlattal rendelkezõ

szakképzett virágkötõt kere-
sek gödi üzletembe: 06-20-
322-0803

• Bérelhetõ: Gödön (M2-tõl
2 percre) 1500 m2 õrzött sza-
badtéri raktározási terület bé-
relhetõ targonca használati le-
hetõséggel, továbbá 2000
(kettõezer) db EURO RAKLAP
tárolását vállaljuk szigetelt
csarnokban. Érdeklõdni: 06-
30-932-6047

• Kiadó önálló családiház
központifûtéssel, frekventált
helyen, Felsõgödön, a vasúttól
10 percre. Tel.: 06-30-934-
5198

• A TESZ Tájékoztatja a
lakosságot hogy 2009. január
hónapban 5-e és 9-e között a
hulladék elszállítási napokon
van a szelektív hulladék
zsákok elszállítása.

Apróhirdetések

Minden kedves Sportkedvelõnek
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánok!
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Gödön 50 m2-es 
várdombi földszinti
másfélszobás lakás

hosszabb távra kiadó.
Tel: 06 30 9540701
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TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

06-20-321-4801
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk munden 
kedves olvasónak és üzleti partnereinknek!
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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!
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Fejtörõ

Novemberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: "A tole-
rancia nem másokkal való
azonosulást, hanem má-
sok elfogadását jelenti".
Nyerteseink: Nagy Ilona és
Oláh Istvánné. A nyeremé-
nyeket Szerkesztõségünk
eljuttatja a nyertesekhez.
Gratulálunk.

Keresztrejtvény feladvá-
nyunk megoldását, kérjük,
nyílt levelezõlapon juttas-
sa el Szerkesztõségünk cí-
mére: 2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy
3.000.- Ft-os vásárlási
utalvány az Inczeffy Pati-
kában (2131 Göd, Pesti út
86.)

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