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Keresztrejtvény

Szeptember-
ben újraéled-
nek az iskolák.
Sok szülõ na-
gyon várja
mindezt, hi-
szen a nyári
szünet számos
n e h é z s é g e t
okozott szá-
mukra. A gye-
rekek szünidei

programjairól gondoskodniuk kel-
lett. Egyik héten az egyik szülõ,
másik héten a másik szülõ maradt
otthon. Így többségük nem utazha-
tott együtt szabadságra, mert nem
mindenhol tudtak a nagyszülõk be-
segíteni. Az iskola viszont újra rend-
szert visz a gyerekek életébe. Az év-
kezdésre nemcsak a szülõk, hanem
minden gödi iskola és óvoda is ké-
szült. Beszámolójukat e lap hasábja-
in olvashatják. 
Engedjenek meg néhány gondola-
tot a „Lakossági oldalak” rovatról!
Az önkormányzat illetékesei az el-
múlt években számos kérdésre ad-
tak választ. Ezek a válaszok néha ta-
lán felszínesek voltak, de legtöbbjük
kereste a megoldási lehetõségeket.
Az Önök észrevételei alapján készült
el a felsõgödi vasúti felüljáró, a via-
colorral burkolt járda az Okmány-
iroda és a posta között Alsógödön,
és a sor még sokáig folytatható len-
ne. Némi szünet után egy-két levél
újra érkezik Önöktõl. Két-három le-
vélre azonban egy két oldalas rova-
tot nem lehet építeni. A „Lakossági
oldalak” rovatot a félreértések elke-

rülése végett nem azért szüneteltet-
te szerkesztõségünk, mert Önök
esetleg kényelmetlen kérdéseket
tettek fel. A rovatot mi találtuk ki.
Két évig folyamatosan érkeztek a le-
velek, meg is jelentek. Mostanra
egyszerûen elmaradtak az olvasói
észrevételek. Ahogy egy önkor-
mányzati vezetõ mondta, Gödön el-
fogytak az igazi problémák. Ebben
nem vagyok egészen biztos, de az
kétségtelen, hogy az égetõ problé-
mákat két év alatt megvitattuk ve-
lük. Ezért döntöttünk úgy kollégá-
immal, hogy mi magunk teszünk fel
kérdéseket addig, amíg újra nem
küldik észrevételeiket. Mint talán
látták, így is bekerült az elõzõ lap-
számba egy-két írásuk. Ezért tiszte-
lettel kérem Önöket, kedves gödiek,
fogjanak tollat, és kérdezzék a Vá-
rosháza munkatársait mindarról,
amire választ szeretnének kapni! Ha
újra érkeznek leveleik, a rovatot is-
mét elindíthatjuk. Sokak szerint a
Gödi Körkép legnépszerûbb oldalai
voltak. Tegyenek róla, hogy újfent
azok lehessenek! Írjanak! 

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Pályázatok, telekértékesítések, szerzõdésmódosítás
és kiegészítõ óvodai férõhelyek 
– nyáron is ülésezett a képviselõ-testület

Polgármesteri 
tájékoztató

A határozatképes ülé-
sen tizenkét képviselõ je-
lent meg. A napirendi
pontok  elõtt Markó József
ismertette az elõzõ ülés
óta történteket: Valamen-
nyien tapasztaljuk az
alsógödi Duna-parton ki-
alakult helyzetet, mely sze-
rint a szabad strand kiala-
kításában néhány magán-
személy akadályozza a vá-
rost.  Sokat teszünk azért,
hogy az állapot normalizá-
lódjon, de be kell látnunk,
nem eleget ahhoz, hogy a
teljes lakosság érdekeit
szolgáljuk. A jogi helyzet
tisztázása során derül ki,
melyek a város kötelessé-
gei, s mik a jogai - fogal-
mazott a polgármester. Az
elmúlt idõszak viharai kö-
vetkeztében rengeteg fa
kidõlt. A veszélyes, félig le-
szakadt ágak, gyökerestül
kifordult fák eltávolítása
folyamatosan zajlik a vá-
ros területén. A SzirtInvest
beruházási munkálatai fel-
gyorsultak, a nyár végére
várhatóan befejezik az
építkezést Felsõgödön.
(Egészségház) Bezárt a pa-
tika a Jávorka - Béke út
sarkán. Az új ügyeleti ren-
det gyorsan, flottul meg-
oldotta a többi gyógyszer-
tár. Alsógödrõl a legköze-
lebb elérhetõ patika a Vá-
rosházával szemben lévõ
lesz. 

Néhányan Marignane-
ban jártunk testvérvárosi
látogatáson. Tanulmá-
nyoztuk a hivatal, a város
mûködését, figyelve, mit
tudnánk Gödön is haszno-
sítani a látottakból. Lekö-
szönt a könyvtár vezetõje,
Szentgáliné Erõss Márta.
Ideiglenesen Hegyi Valéri-
át bízzuk meg a feladat el-

látásával. A kompetencia
alapú oktatás támogatá-
sához elindultunk egy pá-
lyázaton, melyen 0% ön-
résszel 70 millió forintot
lehet nyerni, fõleg képzés-
re, tanfolyamokra.  Az
óvodák és az iskolák peda-
gógusai érintettek ebben
a témában – fejezte be a
tájékoztatást a város veze-
tõje.

Szerzõdésmódosítás 
– az Idõsek
Napköziotthonának 
felújításáról

A testület a napirendi
pontok közül elsõként tár-
gyalta a Vasvári utcai Idõ-
sek Napközi Otthonának
felújításával kapcsolatos
szerzõdésmódosítási ha-
tározati javaslatot. A
munkálatok 2009. június
2-án kezdõdtek az épüle-
ten, s a megbontáskor a
tervezés szakaszában nem
látható hibákra derült
fény, mint például a talaj-
nedvesség elleni szigetelés
hiánya, a gerendafödém
gyenge teherbíró képessé-
ge, a kémény padlástérbe-
li szétrepedése. Közel 3
millió 300 ezer forintnyi
pótmunkáról egyeztetett
a kivitelezõ és a megren-
delõ, melybõl 2 millió fo-
rint az elnyert pályázati
összegbõl átcsoportosít-
ható az elõkészítési, terve-
zési és nyilvánosságra ho-
zatali költségek terhére. A
testület tehát további 1
millió 300 ezer forint tá-
mogatásról és a szerzõdés
elõírás szerinti (közbeszer-
zési eljárás szabályai miat-
ti) módosításáról szava-
zott.

– Ismét felhívom a fi-
gyelmet arra, hogy ehhez
a 39 millió forintos beru-
házáshoz 90% önrészt

nyertünk pályázaton -
mondta elõterjesztése vé-
gén Popele Julianna, a Be-
ruházási Osztály vezetõje.

A kiegészítõ óvodai 
elhelyezésrõl

A 2009/2010-es tanév-
ben a tavalyinál hússzal
több, azaz 29 kisgyermek
óvodai elhelyezését bizto-
sítja az Önkormányzat a
kisegítõ-kiegészítõ intéz-
ményekben, azaz a Szivár-
vány Bölcsõde Oázis parki
épületének emeletén mû-
ködõ vegyes korosztályú
csoportban, a Karácsony
Sándor Waldorf Óvodá-
ban (10-15 férõhely), illet-
ve a Palánta Óvodában
(10 férõhely). A szülõk lé-
nyegében szabadon vá-

laszthatják meg az intéz-
ményt. Várhatóan – az
érintett családok lakóhe-
lye alapján – az Oázis Böl-
csõdéjében mûködõ ve-
gyes óvodáskorú csoport-
ba érkezik kevesebb gyer-
mek idén, ami viszont a
bölcsõdei várólistán lévõk-
nek kedvez. Utánuk nor-
matívát is igényelhet az
intézmény, amely az elhe-
lyezett óvodások után

nem jár. Amennyiben
mindkét szülõ dolgozik,
csak az étkezési és plusz
szolgáltatások díját kell fi-
zetni a családoknak,
egyéb esetben 10.000 fo-
rintos napi illetve 7.000
forintos félnapos díjjal ve-
hetõ igénybe az óvodai el-
látás. Hozzá kell tenni,
hogy a kisegítõ helyekre
azok a gyermekek jelent-
keznek, akiknek óvodai
felvétele nem kötelezõ ön-
kormányzati feladat, nem
töltötték be ötödik élet-
évüket, s nagy többség-
ben elmondható, hogy ki-
sebb testvérrel az édes-
anya/apa otthon tartózko-
dik.  Az elõterjesztést a
testület elfogadta. Ehhez
a témához kapcsolódik a
közbeszerzési terv módo-

sítása is, melyben a 300
férõhelyes óvoda kiviteli
engedélyes terveinek elké-
szítésére kiírt pályázatát
az Önkormányzat vissza-
vonja, s helyette a Rákóczi
út 23. szám alatti volt szo-
ciális foglalkoztató felújí-
tására, 75 férõhelyes óvo-
da kialakítására dolgoz ki
tervezési programot, köz-
beszerzési mûszaki tarta-
lommal.

Egy perces néma felállással tisztelegtek a képviselõk Zahorán Sándor emléke elõtt az au-
gusztus ötödikei, rendkívüli ülés kezdetén. A munkaterven kívüli tanácskozást a rövid ha-
táridejû közbeszerzési eljárások megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
hívták össze.

Zahorán Sándor temetése
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Telekértékesítés

Egyhangúlag fogadta el
a képviselõ-testület a Roz-
maring utcai telek-kiegészí-
tésekkel kapcsolatos hely-
rajziszám  változásokat, az
új megosztás szerinti érté-
kesítésüket a kérvényezõ
magánszemélyek számára
6-7000 Ft/m2+Áfa vétel-
áron.

Útépítési pályázat

A Beruházási Osztály
elõterjesztette útépítésre
vonatkozó tervezési javas-
latát, melyet egy szeptem-

berben benyújtható, lakó-
utcák tervezésére kiírt pá-
lyázathoz mellékel irány-
mutatóként. A javaslato-
kat többen is kiegészítet-
ték: Csányi József, Szabó
Csaba és Lenkei György a
mellékutcák keresztezõdé-
seinek megemelését kérte
balesetmegelõzõ, forga-
lomlassító szándékkel.
Mikesy György a járdák és
utak találkozásának aka-
dálymentesítésére hívta
föl a figyelmet. Tisztázó-
dott, hogy minden eset-
ben a lakók anyagi hozzá-
járulásával épül meg a szi-
lárd útburkolat, pontosan

azokkal a feltételekkel,
mint a négy évvel korábbi
aszfaltozáskor. Az utcákat
a tervezõ a kerületi képvi-
selõkkel járja be, hiszen õk
jól ismerik a környezetet.
Csak az maradt megvála-
szolatlan kérdés, hogy
amennyiben nem szüksé-
ges a lakók 67,5 százalé-
kának aláírása az út elké-
szítéséhez, mi alapján
fogja az Önkormányzat
behajtani a hozzájárulásu-
kat. Az már biztos, hogy
rendeletet kell alkotni a
hozzájárulás mértékérõl,
és csak a beruházás után
lehet kérni a lakosságtól.

További kerékpárút 
építésére pályázunk

Az „Egyebek” napirendi
pontban a kerékpárút továb-
bi szakaszának tervezett
megépítése során a magán-
személyektõl megvásárolan-
dó földterületek elõszerzõdé-
seirõl döntött a testület, az
eddig is alkalmazott áron,
2.000 Ft/ m2-ért. Az elõszer-
zõdéseket mellékelni kell a
pályázatban (KMOP 2.1.2-
2009 Kerékpárforgalmi háló-
zat fejlesztése), mely során
Felsõgödön a Délibáb utca-
Honvéd sor mentén a Duna-
parti Eurovelo (Európai Kerék-
párút Hálózat) szakaszt ösz-
szekötnék a felsõgödi vasút-
állomással. Természetesen a
területeket csak a pályázat el-
nyerése esetén vásárolják
meg, az elõszerzõdéseket a
kiíró hiánypótlási felhívására
kötik meg.

A képviselõk végezetül
zárt ülésen döntöttek a
város közigazgatási terü-
letén belterületi utak,
buszmegálló, parkoló,
gyalogátkelõhely engedé-
lyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére és az építési
engedély beszerzésére ki-
írt közbeszerzési eljárás
eredményérõl, illetve új el-
járást indítottak a Rákóczi
út 23. sz. alatti ingatlan
felújítására, egy 75 férõ-
helyes óvoda kialakítása
céljából.

V. Pálfai Kinga

148/2009. (VIII. 5.) sz.  
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete 
- jóváhagyja, hogy a „Göd Város
közigazgatási területén belterületi
utak, buszmegálló, parkoló, gyalog-
átkelõhely engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítése, építési enge-
dély beszerzése” tárgyú 
- közbeszerzési eljárás eredményes
és a három ajánlattevõ ajánlata ér-
vényes;
- közbeszerzési eljárásban a Partner
Mérnöki Iroda Kft. (2800. Tatabá-
nya, Bárdos lakópark 2/C.) ajánlatte-
võ ajánlatának elfogadását és nyer-
tesként történõ kihirdetését;

- közbeszerzési eljárásban a máso-
dik legelõnyösebb ajánlatot benyúj-
tó ajánlattevõt, a Via Futura Kft-t
(1118. Budapest, Somlói út 74.) má-
sodik helyezettként történõ kihirde-
tését;
Felkéri a Polgármestert a szerzõdés
megkötésére.

Határidõ: 2009. augusztus 14.
Felelõs: Markó József polgármester

149/2009. (VIII. 5.) sz. 
ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete

jóváhagyja 

- az 1. sz. mellékletben szereplõ
Göd, Rákóczi utca 23. hrsz.: 2172,
(volt szociális foglalkoztató) épüle-
tében 75 férõhelyes óvoda kialakítá-
sának tervezési programját

- elfogadja az 1. sz. melléklet szerin-
ti „Göd Város Önkormányzata által
a Rákóczi utca 23. sz. (hrsz.: 2172)
ingatlan felújítása, 75 férõhelyes
óvoda kialakítása, terveinek elkészí-
tése” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, és felkéri a
polgármestert, hogy a közbeszerzé-
si eljárás lebonyolítására a Deák
Ügyvédi Irodával kössön szerzõdést.

Határidõ: azonnal
Felelõs:  Markó József polgármester

A képviselõ-testület zárt ülésén hozott határozatok

Hiányoztak: dr. Pintér György, Sellyei Noémi, 
Pinczehelyi Tamás, Sándor István és Kruzslicz István
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Kérdések a Városházához

Az elõzõ lapszámban
Szegedi Sándor alpol-
gármester úr válaszolt a
SzirtInvest Kft. építkezé-
sével kapcsolatban. Írá-
sából nem derül ki, hogy
melyik naptól számítja
fel a Hivatal a szerzõdés
szerinti kötbért.

Válasz: 
Az építési napló bejegy-

zése szerint 2009. február
26-án kezdõdött meg az
építkezés. Azonban a köt-
bér kezdõ idõpontjának
meghatározása építésha-
tósági, beruházási és jogi
szakemberek bevonásával
kerül kialakításra. Errõl a
Gödi Körképet tájékoztat-
ni fogom. 

Szegedi Sándor
alpolgármester

A Kossuth utcában a
már annyiszor megírt
korlátot miért nem távo-
líttatja el a Hivatal?

Válasz:
A Közterület-felügyelet

hivatalos felszólítására a
Kossuth utcában a korlát
lebontását megkezdték,
melynek befejezését ellen-
õrizni fogjuk.

Kovács László 
Közterület-felügyelet 

vezetõ

A Környezetvédelmi
Bizottság és a Városfej-
lesztési Bizottság hozott
egy együttes döntést
(43/2009/IV.07/VFB-KVB
közös ülés határozat),
mely a kikötni tilos táb-
lákról szól. Ebben az
ügyben, a hajók veszte-
gelési kérdésében miért
nem történt érdemi lé-
pés?

Válasz:
A 43/2009 (IV.07) Város-

fejlesztési Bizottsági Hatá-
rozat valóban kikötni tilos
táblák elhelyezésérõl szól.

A táblák engedélyezte-
tése és tervezése közbe-

szerzési eljárás köteles. A
közbeszerzési eljárás elhú-
zódott, ezért nem kerültek
ki a táblák. Mivel azonban
a Jávorka utca végében a
motoros jármûvek tartha-
tatlan helyzetet eredmé-
nyeztek, ezért a Városfej-
lesztési Bizottság az au-
gusztusi rendkívüli ülésén
szigorította a határozatát.
Így a táblák a jövõ szezon-
ra kikerülhetnek, az alsó
gát, illetve a Jávorka utca
közé.

Tarjányi Judit
fõépítész

A képviselõ testület
2008.80/2008//V.14./ÖK
határozatában felszólít-
ja a Duna-partján élõ in-
gatlantulajdonost, hogy
a város tulajdonából el-
tulajdonított telekhá-
nyad után fizesse meg a
telekérték után járó ösz-
szeget. Megtörtént-e en-
nek az összegnek a kifi-
zetése, ha nem, miért
nem?

Válasz:
Göd Város Önkormány-

zatának Képviselõ-testüle-
te 80/2008.(V.14.) sz. Ök.
határozatával úgy határo-
zott, hogy az Önkormány-
zat tulajdonát képezõ, a
Dunakeszi Körzeti Földhi-
vatal nyilvántartásába Göd
belterület 562 hrsz. alatti
„Kivett mocsár” megneve-
zésû 8828 m2 térmértékû
ingatlan megosztására ke-
rül sor és az ezen ingatlan-
ból kialakított 116 m2 tér-
mértékû területet értékesí-
ti a szomszédos ingatlan
tulajdonosa Dr. Gyenes Le-
vente részére.

Ezen értékesítést azon-
ban több eljárási lépés
elõzi meg. Az 562 hrsz.
alatti ingatlanra telekala-
kítási vázrajz elkészítésére
volt szükség. A vázrajz el-
készítését követõen annak
földhivatali záradékoltatá-
sára került sor, majd a te-
lekalakítás építéshatósági

engedélyezése érdekében
újabb eljárás lefolytatása
volt szükséges. Az építés-
hatósági engedély jogerõ-
re emelkedését követõen
a telekmegosztás földhi-
vatali átvezetése történt
meg. A földhivatal bejegy-
zõ határozata után kerül-
hetett sor arra, hogy az
562 hrsz-ú ingatlanból ki-
alakított 116 m2 térmérté-
kû terület adásvételi szer-
zõdésének megkötése
megtörténjen.

A szerzõdés-tervezet el-
készült, aláírására várha-
tóan 2009. augusztus hó
utolsó napján kerül sor.

Dr. Nyitrai Judit 
ügyvéd

Megszûnt a felsõgödi
rév. A Városháza szomo-
rúságát fejezi ki emiatt.
A sajnálaton túl nem le-
hetne valamit tenni,
hogy esetleg Felsõgöd-
nél újra át lehessen kelni
révvel a szigetre?

Válasz:
A felsõgödi rév üzemel-

tetése rendkívül vesztesé-
ges volt. A jegybevételek
messze nem fedezték az
üzemelés költségét, rá-
adásul a kishajó is meghi-
básodott. Ezért a vállalko-
zó megszüntette a szol-
gáltatást. Azonban látva a
jelentkezõ lakossági
igényt, az Önkormányzat
jövõre lehetõsége szerint
anyagi eszközökkel is tá-
mogatni kívánja a komp
újraindítását, a korábbi
ideiglenes jellegnek meg-
felelõen a nyári idõszakra.

Dr. Szinay József
jegyzõ

A Helyi Építési Szabály-
zat egészen pontosan
meghatározza, hogy mit
lehet a gödi Duna-par-
ton tenni és nem tenni.
Mi akadályozza meg a
Hivatalt abban, hogy be-
tartassa a saját Szabály-
zatában foglaltakat?

Válasz:
A Helyi Építési Szabály-

zat valóban megnyugta-
tóan szabályozza a Duna-
part rendjét. Annak, hogy
a Duna-parton, mint Ön
írja, még sincs rend, az az
oka, hogy a rend fenntar-
tásában a Dunán nem az
önkormányzat az eljáró
hatóság, hanem a vízi
rendõrség és a közlekedé-
si hatóság. Az észlelt pa-
naszokról az önkormány-
zat minden esetben tájé-
koztatja az eljárásra jogo-
sult és kötelezett hatósá-
gokat, azonban sajnála-
tos, hogy ezen hatóságok
gyengének bizonyulnak a
szabályok betartatásá-
ban. Továbbá meglátá-
som szerint szemléletvál-
tásra lenne szükség (mie-
lõtt nagyobb baj nem tör-
ténik), mind a hatóságok,
mind a rendbontók részé-
rõl.

Kovacsik Tamás
VFB elnök, 

körzeti képviselõ

Az is elgondolkodtató,
hogy miért nem üzemel-
het az archív képeken jól
látható alsói szabad-
strand? 80-100 éve ví-
gan használták a gödiek,
most pedig nem lehet,
pedig igény lenne rá.
Tudna mutatni a Város-
háza egy ütemtervet a
szabadstrand helyreállí-
tására vonatkozóan?

Válasz:
A gödi önkormányzat

felvállalva a lakosok régi
kérését, kezdeményezte
az alsógödi dunai szabad
strand megnyitását. A sza-
bad strand terveink sze-
rint már 2009. júniusában
megnyílt volna. A víz für-
désre alkalmas, (ezt több
laboratóriumi vizsgálat
igazolja). A fürdõ megnyi-
tásához szükséges aka-
dálymentes nyilvános WC
elkészült, a strand meg-
nyitásához néhány apró-

Amíg nem érkeznek Önöktõl kedves gödiek újra levelek, addig is néhány kérdésre keresi
Szerkesztõségünk a választ. Három lakossági levelet is megjelentetünk.
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ságra lett volna csak szük-
ség. Mindezek egyszerûen
megoldhatóak lettek vol-
na, a júniusi megnyitást
azonban a nemzetei Köz-
lekedési Hatóság önké-
nyesen megakadályozta,
engedélyt adva az ott állo-
másozó úszómûnek. Emi-
att bírósághoz fordult az
önkormányzat. A per még
nem zárult le.

Abban a reményben,
hogy a bírósági eljárás
eredményeképpen jövõre
megnyithatjuk a strandot,
elkészült a játszótér, és
nemsokára megkezdõd-
nek a sétány felújítási
munkái a Jávorka utcától
a csónakház aljáig.

Kovacsik Tamás
VFB elnök, 

körzeti képviselõ

A város számos pont-
ján látható, hogy a Vá-
rosháza javítani kívánja
a lakók közérzetét. A fel-
sõgödi gyalogos vasúti
átkelõ, a viacoloros jár-
dák építése, a József ut-
cai csapadékvíz-elveze-
tési problémák megol-
dása stb. mind erre bizo-
nyítékok. Kérdés, hogy a
városi tulajdonú ingatla-
nok karbantartására mi-
ért nem marad némi ke-
ret? Számos példa közül
csak néhányat említe-
nénk: a Polgármesteri
Hivatal épülete siralmas
állapotban van, az Ok-
mányiroda ereszcsator-
nát elrejtõ faszerkezete
szétrohadt, a Németh
László Általános Iskola
ázik. A sor persze még
nem véges. Másik kérdés
ezzel kapcsolatban,
hogy létezik-e a városi
tulajdonú ingatlanok ál-
lapotával kapcsolatos
lista és van-e a javítások-
hoz tartozó ütemterv?

Válasz:
Köszönjük a folyamat-

ban lévõ beruházásokkal
kapcsolatos elismerõ sza-
vakat. Az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok kar-
bantartásával kapcsolatos
felvetése jogos. Mi is lát-
juk a problémát, az éves
költségvetés tervezésekor

mindig napirendre kerül,
sajnos pénzügyi keret hiá-
nyában ez évek óta elma-
rad. A Képviselõ-testület
döntése alapján elsõbbsé-
get élveznek azok a beru-
házások, amelyekhez pá-
lyázati támogatást lehet
szerezni, így az Önkor-
mányzatnak csak a szük-
séges önrészt (10 % -30
%) kell biztosítania. A pá-
lyázatok benyújtásához
szükséges önrész biztosí-
tása, kimeríti a rendelke-
zésre álló szabad pénzesz-
közöket. Pályázati lehetõ-
ség esetén élni kívánunk
mind a Városháza, mind a
Németh László Iskola fel-
újítására. Az Okmányiro-
dában jelentkezõ javítási
munkákat saját forrásból
megoldjuk.

Dr. Szinay József
jegyzõ

A Göd Közbiztonságá-
ért és Fejlesztésért Ki-
emelten Közhasznú Ala-
pítvány szervezi az idei
szüreti bált is. A támo-
gatók között nem talál-
ható a gödi önkormány-
zat. Mi ennek az oka?
Milyen együttmûködés
van jelenleg az Alapít-
vány és a város között?

Válasz:
Ebben az évben az Ala-

pítvány részérõl a szüreti
rendezvény támogatására
igény nem érkezett. A
Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztésért Kiemelten
Közhasznú Alapítvány lét-
rehozója az Önkormány-
zat. A létrehozást követõ-
en az Alapítvány önálló jo-
gi személy, a hatályos sza-
bályozók szerint az alapí-
tónak a kifejezett anyagi
támogatástól tartózkodni
szükséges. Az alapítvány
feladata külsõ pénzügyi
források bevonása, az ala-
pító okiratban megjelölt
célok támogatására.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Mikszáth utcai fák
Mint magánszemély

szomszédok értesítést
kaptunk a Nemzeti Közle-

kedési Hatóságtól, misze-
rint Göd-Alsó vasút-
álomásnál (Mikszáth K. u.)
P+R parkoló és járda épí-
tési engedélyt adtak ki. A
megbízó Göd Város Ön-
kormányzata (Göd, Pesti
út 81.)

A kulturált parkoló léte-
sítése szerintünk is indo-
kolt, de a kapott tájékoz-
tatás alapján az itt találha-
tó fasor és nagy fák kb.
95%-a kivágásra kerül.

Érthetetlen, hogy a par-
koló kialakításánál miért
nem lehet a meglévõ nö-
vényeket megtartani?

Ugyanis ezek a fák ne-
künk ittlakóknak egy ter-
mészetes szeparációt je-
lentenek a vasúttól. Azo-
kat, akik ezt a parkolót az
általunk megismert terv
szerint engedik megépíte-
ni, ennek a fasornak a
“gyilkosainak” tekintem.

S. Tamás, a szomszédok
nevében is

Válasz:
Göd Város Önkormány-

zata 2008. évben pályáza-
tot nyújtott be, a vasútállo-
má-sok környezetében ta-
pasztalható parkolási igé-
nyek megoldása érdeké-
ben, melynek célja a kultú-
rált parkolók, valamint a
hozzájuk kapcsolódó jár-
dák és kerékpártárolók ki-
alakítása volt. Az Önkor-
mányzat megterveztette a
pályázati kiírás feltételeinek
megfelelõ parkolókat. An-
nak érdekében, hogy az
említett meglévõ egészsé-

ges fák döntõ része meg-
maradhasson, a terveket
felülvizsgáltatjuk és módo-
síttatjuk. A végleges meg-
oldást lakosokkal egyeztet-
ni fogjuk. 

Szegedi Sándor
alpolgármester

Az úszósávban nappal mi-
kor lehet úszni a strandon?

A strandfürdõ népszerû-
sége egyre nagyobb, így
mind több fürdõvendége
van. A nyári nagy meleg-
ben is örvendetes módon
- reggelente 6 és 8 között
-  a sportolók és az úszás
híveinek fel van tartva egy
vagy két úszósáv a nagy
medencében. Ebben (és
akkor, de csak akkor!) za-
vartalanul és kultúráltan
lehet ott úszni. Közismert,
hogy  fõleg a korai vonat-
tal, kocsival a fõvárosban
utazók nagy tömege kép-
telen  olyan reggel elmen-
ni úszni, csak munka után
lenne erre lehetõségük és
igényük. Ha lenne!  De ne-
kik az úszás öröme nem
adataik meg, mert tapasz-
taljuk, hogy képtelenség a
nagy tömegben az egy
vagy két úszósávot az
úszóknak fenntartani. Hi-
ába van kiírva, hogy úszó-
sáv, sokan nem úszásra
veszik igénybe, hanem az
oldalfalba belekapaszkod-
va „hûselnek”, társalog-
nak, gyerekeikkel, unoká-
ikkal játszadoznak – aka-
dályozva az úszókat. A
szimpatikus és udvarias
úszómesterek szeme lát-
tára bármit zavartalanul
meg lehet ott tenni az
úszósávban, ami az úszó-
kat zavarja, úszásban aka-
dályozza. Van-e remény a
jövõben, hogy az úszósáv
valóban csak és kizárólag
úszásra szolgáljon. Elég
csak egyetlen keskeny sá-
vot fenntartani az úszók
részére, de nagyon kérjük,
abban úszni is lehessen!
Van-e erre valami re-
mény, ha nem az idei év-
re, de jövõre?

K. T.

Válasz: 
Az eddigi gyakorlat,

hogy 1000 fõ látogató ese-

Fakivágás elõtt 
egyeztetnek 
a lakossággal
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tén, csak reggel 6 és 8 óra között ala-
kítunk ki úszó-sávot. 1000 fõ felett
a zsúfoltság mérséklésére ezt, az em-
lített idõpontot követõen, megszün-
tetjük.

Legalább ennyi panasz lenne az el-
lenkezõ oldalról, ha nem így járnánk
el.

Dr. Hetényi Tamás
Településellátó 

Szervezet, igazgató

Tiszelt Fõszerkesztõ Úr! A hétvé-
gén akárcsak Ön, én is fotóztam.
A helyszín a Felsõgödi Bocskai ut-
ca, ahová kikerültek a megállni és
várakozni tilos táblák több hónap-
ja. Ennek ellenére természetesen
rendszeres a szabálytalan parko-
lás. Volt itt már a kiültetett virág-
ra ráparkolás, autókijárat elé be-
parkolás, ( rendszeres szemetelés)
de a legemlékezetesebb az volt
amikor a Rend éber õrei (akik
ugyan még az autóból sem száll-
tak ki) de közölték, hogy majd ka-
merára veszik a tilosban állókat.
Nos, mi azóta is várjuk az intézke-
dést.

Üdvözlettel: egy helyi lakos.

Válasz:
A kérdésben nevezett területen

megvalósuló szabálytalan parkolá-
sokra felhívtam a figyelmét mind a
Dunakeszi Rendõrkapitányságnak,
mind pedig a Közterület-felügyelet-
nek. Kértem õket a gyakori helyszíni
ellenõrzésekre. 

Dr. Szinay József
jegyzõ

Pár napja - augusztus 21-én -
gyermekünkkel strandolni voltunk
az alsógödi Homokszigeten.

Szomorúan és döbbenettel ta-
pasztaltuk, hogy lépten-nyomon
szemétbe botlunk és nehéz olyan
talpalatnyi helyet találni, ahol ne
lenne eldobott hulladék.

Mûanyag flakonok, sörösdobo-

zok, üvegek (törötten is), csikkek
mindenhol szanaszét.

Jobb esetben mûanyag zsákba
„rendezetten” nagy halom-
ba gyûjtve.

Jogosan merülnek fel szerintem
minden jóérzésû, környezetét
megóvni és ápolni szándékozó és
azért tenni akaró lakosban a kérdé-
sek:

Miért nem tudunk - a szó legne-
mesebb értelmében - európai mó-
don élni, strandolni, kemgingezni,
szabad ég alatt mulatni stb. itt Eu-
rópa közepén? Miért kell össze-
piszkítani a környezetünket, ahol
élünk és ahol lenni szeretünk, aho-
va visszajárunk?

Miért nincs semmiféle környezet-
védelmi megelõzés, figyelemfelhí-
vás az Önkormányzat részérõl a szi-
geten?

Lehetne kihelyezni táblákat,
amelyek felhívnák a fürdõzõk fi-
gyelmét a környezet megóvásának
fontosságára stb.

Biztos egyik napról a másikra
nem hozhat ez döntõ változást, de

évek alatt edukatív eszközökkel el
lehetne érni, hogy a fiatal generá-
ció úgy nõjjön fel, hogy oda tud fi-
gyelni a környezetére.

Lehetne kihelyezni szelektiv hul-
ladékgyûjtõ kukákat a szigetre,
segitve ezzel is az oda látogatókat
a kulturalt fürdõzésben.

Erre lehet azt mondja majd az il-
letékes hatóság, hogy nem lehet
szemeteskocsival  megközelíteni
egy szigetet, de hulladékgyûjtõ
zsákokat biztos el lehetne szállítani
vízi úton is (pá száz méterre van az
alsógödi kikötõ), csak nyilván akar-
ni kell és meg kell hozni ehhez a
szükséges határozatokat, feladat-
köröket stb.

D. János, gödi lakos

Válasz: 
Tisztelt Uram! 
Észrevételeit köszönjük, és ezúton

válaszolunk.

A szigeten felhalmozott zsákos és
eldobált szemét valószínûleg az
alsógödi parton tartózkodó úszómû-
rõl származik, bár ezt nem tudjuk bi-
zonytani.

Az úszómûnek vendéglátásra egy-
általán nincs engedélye, csak “közfor-
galmú kikötõ” üzemeltetésére.

Mivel - mint errõl korábbi lapszá-
munkban már írtunk - ezt az enge-
délyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság
az önkormányzat hozzájárulása nél-
kül (sõt: fellebbezése ellenére) adta
ki, az önkormányzat beperelte a
Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A bí-
rósági eljárás eredményérõl értesíteni
fogjuk a gödi polgárokat.

A Városfejlesztési Bizottság döntött
a szigetre elhelyezett tájékoztató táb-
láról. A kihelyezésükre az augusztusig
tartó magas vízállás miatt nem került
sor.

A szemétgyûjtõk elhelyezéséhez a
Duna-Ipoly Nemzeti Park és a termé-
szetvédelmi hatóság engedélye lenne
szükséges, elõzetes tájékozódásunk
alapján nem támogatják. Az õ enge-
délyük nélkül ez nem valósítható
meg, mivel a sziget országos jelentõ-
ségû védett természetvédelmi terü-
let, Göd egyik legfontosabb értéke. 

Üdvözlettel:
Tarjányi Judit

Tényleg csak zárójelben
A Balaton partján az önkormány-

zatok maguk ürítik a szabad strandok
elképesztõ mennyiségû szeméthal-
mát. Minden reggel. Itt még errõl
sincs szó. Egyetlen zsákkal egy közcé-
lú munkás minden hajnalban kime-
hetne a Homokszigetre, és össze-
gyûjthetné az itt-ott eldobált pléhdo-
bozokat. Lehet, hogy nem is kellene
minden nap. Ennyit kellene tenni a
bírósági döntésig, bár a szemét utá-
na is megmarad. Ez szinte borítékol-
ható. 

S. T.

Egy közcélú munkás
összeszedhetné az elszórt
flakonokat 

Vajon kinek a szemete?
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Szeptember elejéig ismét lehet
utcák útépítésére pályázni. A pályá-
zathoz  kiviteli engedélyes terveket
kell mellékelni. Göd város Önkor-
mányzata a város közigazgatási te-
rületén belterületi utak, buszmegál-
ló, parkoló, gyalogátkelõhely enge-
délyezési és kiviteli terveinek elkészí-
tésére, építési engedély beszerzésé-
re tervezési szerzõdés keretében
közbeszerzési eljárást írt ki.  Az e
munkára vonatkozó tervezési

javaslatot a beruházási osztály ké-
szítette el.

A javaslat a Magyar Útügyi Társa-
ság mûszaki elõírás-rendszerét egé-
szíti ki olyan helyi sajátosságokkal,
amelyekkel a jelen útépítések során
találkozunk. Például környezetvé-
delmi szakember járja be az érintett
szakaszokat, hogy a védendõ fákat
megjelölje, s a kivágott fák pótlását
felügyelje. Minden ingatlanhoz egy
kocsibejáró tartozhat díjtalanul,

maximum 4 m szélességben. Az ut-
ca két oldala között sok esetben je-
lentõs szinteltérés van, meg kell ol-
dani a csapadékvíz elvezetését. 

A képviselõ-testület korábbi dön-
tése az alábbi utcákat érinti: Hétve-
zér, Csokonai, Mihácsi, Család,
Lázár Vilmos, Árpád, Mayerffy,
Lánchíd, Névtelen utca, a Pesti út és
a Szeder utca között.

V P. K. 

Új pályázati lehetõség utcák aszfaltozására

Helyszíni bejárást tar-
tottak a Város Vezetõi az
uniós támogatással meg-
valósuló útépítés és csa-
padékvíz rendezéssel érin-
tett területeken.

Ahogy arról már koráb-
ban is beszámoltunk, a
Belterületi utak fejlesz-
tése támogatására kiírt
KMOP-2008-2.1.1/B pá-
lyázaton Göd Város Ön-
kormányzat 132 millió Ft
vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert az alábbi
utcák építésére: Szent Ist-
ván utca (Lánchíd u. - Rá-
kóczi út között); Iván-
Kovács László utca; Áldás
utca (Vasút u. – Kálmán u.
között); Összekötõ út -
Strand elõtti szakaszán:
út, parkoló és járda építés;
Kölcsey utca (Szilvás u. -
Nemeskéri Kiss Miklós út
között); Lánchíd u. (Török

Ignác u. – Szent István u.
között).

A kivitelezési munkák
terv szerinti ütemben ha-
ladnak. Egyes utcákban
már csak az utolsó simítá-
sok vannak hátra, de vár-
hatóan szeptember köze-

pére minden érintett utca
megújult formában át-
adásra kerül a forgalom
számára.

Szeptember végére elké-
szülnek a KMOP-2007-
3.3.1/B belterületi csapa-
dékvíz elvezetés és gyûj-
tés  pályázat keretében
megépülõ csapadékvíz
csatornák is, melyre a Vá-
ros 92 millió forint uni-
ós támogatást nyert. A
megvalósítás helyszínei:
Rómaiak útja, Nemeskéri
Kiss Miklós út és a Tóth
Árpád utca, valamint
Göd-felsõn a Honvédsor
és Ifjúság utca. 

Ezúton köszönjük az
érintett utcák lakóinak,
valamint a város többi la-
kosának a türelmét és

megértését az építési
munkálatokból adódó kel-
lemetlenségekért.

Markó József
polgármester

132+92 millió forintos pályázati pénzbõl

Végéhez közeledik az útépítés 
és a csapadékvíz rendezés a városban

A Városfejlesztési Bi-
zottság támogatta azt a
lakossági kezdeménye-
zést, hogy az érdekeltek
ne építhessék meg
Felsõgödön a golfpályára
telepített adótornyot. A
terület a Pólus Zrt. tulaj-
dona, természetvédelem
alatt áll. Errõl támogató
hatástanulmány is ké-
szült. Ez sem gyõzte meg
azonban azt a 108 lakost,
akik aláírásukkal hitelesí-
tették elutasító indítvá-
nyukat.

A bizottsági ülésen az
elõterjesztõ a hatástanul-

mány elfogadását indítvá-
nyozta, a Városfejlesztési
Bizottság azonban nem
támogatta az elképzelést.
A bizottság tagjai meg-
erõsítették: Két mobilszol-
gáltató kifogástalan vétel-
lel rendelkezik a kérdéses
területen. A már felállított
adótornyok mûszaki felül-
vizsgálatával valószínûleg
a harmadik szolgáltató is
tökéletesíthetné saját
rendszerét. Ehhez felesle-
ges egy természetvédelmi
területen alkalmazott dur-
va beavatkozás.

V. P. K.

Nem lesz 
mobiltorony Felsõgödön

A büszke
városvezetés

Csapadékvíz
elvezetés a

Honvéd soron 
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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tájékoztatjuk, hogy a

közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módo-
sítása alapján 2009. au-
gusztus 1-jétõl a biztonsá-
gi öv, a gyermekbiztonsá-
gi rendszer, a bukósisak és
a mobiltelefon használa-
tára vonatkozó rendelke-
zések megsértõi közigaz-
gatási eljárás keretében
közigazgatási bírság fize-
tésére kötelezhetõk. Az el-
járás határideje 30 nap,
amely egy alkalommal 30
nappal meghosszabbítha-
tó.

Korábban ezeket a cse-
lekményeket a szabálysér-
tésekrõl szóló 1999. évi
LXIX. törvény, valamint az
egyes szabálysértésekrõl
szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint
szabálysértésként bírálták
el. Így helyszíni bírsággal,
illetve szabálysértési eljá-
rás során szabálysértési
bírsággal voltak sújthatók,
és közúti közlekedési elõé-
leti pontot kellett kiszab-
ni. 

A közigazgatási eljárás
során a fenti szabályszegõ
magatartást tanúsító el-
követõkkel szemben köz-
igazgatási bírság kiszabá-

sára kerül sor, amelyek
jogszabályban rögzített
összegei a következõkép-
pen alakulnak:

Menet közben kézben
tartott mobiltelefon-hasz-
nálat miatt a jármûvezetõ-
vel szemben lakott terüle-
ten 10 ezer, lakott terüle-
ten kívül 15 ezer, autó-
úton vagy autópályán 20
ezer forint bírság szabha-
tó ki. 

A gyermekbiztonsági
rendszer használatának
elmulasztása miatt a jár-
mûvezetõvel szemben la-
kott területen 15 ezer, la-
kott területen kívül 30
ezer forint, autóúton vagy
autópályán 45 ezer forint
bírság szabható ki.

A biztonsági öv és a bu-
kósisak használatának el-
mulasztása miatt a jármû-
vezetõvel illetve a jármû
utasával szemben lakott
területen 10 ezer, lakott
területen kívül 20 ezer, au-
tóúton és autópályán 30
ezer forint bírság szabha-
tó ki. 

A közigazgatási bírság
kiszabása esetén közúti
közlekedési elõéleti pont
kiszabására nem kerül sor.

Kérjük, hogy szabálykö-
vetõ magatartásával a jö-

võben mutasson példát
környezetének, és így le-
gyen részese a közlekedé-
si balesetek áldozatai szá-
mának csökkentését célzó

közlekedésbiztonsági erõ-
feszítéseinknek!

Dunakeszi 
Rendõrkapitányság

Rendõrségi tájékoztató

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ nyújtot-
ta be az új parkolási rendeletre vo-
natkozó indítványt. A 2010 január-
jában bevezetendõ szabályozás sze-
rint minden gödi lakos vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ magán-
személy saját magánterületén belül
köteles tárolni jármûveit. Amennyi-
ben  mûszaki okból nincs lehetõsé-
ge erre, 1 db személygépkocsival és
1 db motorkerékpárral díjmentesen
parkolhat a közterületen, ezen felül
azonban díjfizetésre kötelezett.
Nem lehet közterületen várakozni
pótkocsikkal, utánfutókkal, munka-
gépekkel, állati erõvel vont jármû-
vekkel, s azt is szabályozzák, hogy
milyen jármûveket kell gazdasági

területen kialakított parkolóban tá-
rolni. Olyan közcélú parkolókat ala-
kítanak ki, amelyeken csak rövid
ideig lehet megállni. Tárcsás rend-
szerrel naponta maximum három-
szor 1-1 órára állhatnak meg az au-
tók és motorkerékpárok. Az üzletek
részére is megváltható, magasabb
áron akár kizárólagosan használha-
tó parkolóhelyek kijelölésével is fog-
lalkozik a város vezetése. 

Felvetõdik a kérdés, hogy melyek
lesznek azok a közterületek, ahol
csak 1-1 órára szabad megállni.
Mindezt részletesen a következõ
hónapokban dolgozzák ki.

Új parkolási 
rendelet-tervezetet 

2009. október 5-9. között, az
adott körzetre érvényes szemétszál-
lítási napon végezzük. A kirakot lom
mennyisége maximum 3 m3 lehet.
Veszélyes hulladékot ( pl.: festéket,
használt olajat) nem szabad kiten-
ni!

Településellátó Szervezet

Lomtalanítás!

Illusztráció
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Folyékony hulladék elszállítása
A települési folyékony hulladék
elszállítását a TERRA-VÁROSKÚT
Kft. végzi.
A szennyvíz elszállítására való
igényüket a 06-1-420-4527/119,
Fax: 06-1-420-4528 jelenthetik  be 

Fáradt olaj leadás
Sumina Zoltán magánvállalkozó 
(2132 Göd, Terv u.17.) 
H-P.:  8-17 h-ig, Sz.: 8-12 h-ig.

Illegális szemétlerakás
Észlelése esetén hívja a Közterület-
felügyeletet: 06-30-256-37-23.

Használt gumik leadása
Kihelyezhetõ lomtalanításkor, va-
lamint leadható a Településellátó
Szervezet udvarán. 2132 Göd, Duna
u. 5., a Kisfaludy utcai bejárat felõl. 

Elektronikai hulladék
Papírgyûjtés ideje alatt a Németh
László Iskolánál, kihelyezhetõ lom-
talanításkor, vagy a TESZ telep-
helyén.

Sitt lerakás
SA-HO Kft. (alsógödi vasúti
átjárónál, Dunakeszi felé) Telefon:
27-546-390, 06-70-413-6716 Díja:
1100.-Ft/tonna bruttó. A lerakó
nyitvatartási ideje: H-P: 7–15,30
óráig. Szombaton és munkaszüneti
napokon zárva !

Szelektív és zöld hulladék szál-
lítási rendje 2009. évben
Páros héten a szelektív sárga zsákok,
páratlan héten a zöld hulladék szál-
lítása történik az adott körzetre
érvényes szemétszállítási napon.

Üveggyûjtõ konténerek Gödön
1. Településellátó Szervezet tele-

phely (2132 Göd, Duna u. 5.)

2. Alsógöd, CBA élelmiszerbolt
(Pesti u. és Jávorka u-i sarok)

3. Bócsa, Minimarket (Munkácsy
Mihály út)

4. Gödi Ámbitus Kft. (2131 Göd,
Pesti út 174.)

Használt galvánelem elhelyezés
1. Kastély Óvoda (Béke u. 3.)
2. Huzella Tivadar Iskola (Petõfi u.

48.)
3. József Attila Mûvelõdési Ház

(Pesti u. 72.)
4. Fakusz Bt. (Pesti u. 82.)
5. Településellátó Szervezet (Duna

u. 5.)
6. Németh László Iskola (Ifjúság

köz 1-3.)
7. I. számú Óvoda (Lenkey u.13-

15.)
8. Ady Klub (Kálmán u.13.)
9. Gyermekjóléti és Családsegítõ

Szolgálat (Ady E. u. 6.)
10. Piarista Iskola (Jávorka S. u. 18.)
11. PM Hivatal udvarán a volt

rendõrségi épületen
12. Felsõgödi Állomásnál mûködõ

hírlap árusnál
13. Penny Market üzletben, a

rakodó pultnál
14. Plus Áruház Pesti u.
15. Alsógödi vasúti állomás

épületénél

Használt, savas 
akkumulátorok leadása
A Településellátó Szervezet udvarán
(2132 Göd, Duna u. 5.) a Kisfaludy
utcai bejárat felõl.

Használt háztartási 
zsiradék
Konyhai munkálatok után meg-
maradt zsír és olaj szervezet leadása
a két gödi iskola konyhájánál elhe-
lyezett gyûjtõedénybe lehetséges.
Munkanapokon reggel 6 órától
délután 15 óráig.

Lejárt gyógyszerek
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet
értelmében a lejárt szavatosságú és
fel nem használt gyógyszereket min-
den gyógyszertár köteles 2006.
január 1-tõl átvenni a lakosságtól.

Gépjármûvek végleges kivonása
A 267/2004. (IX. 23.) Kormány-ren-
delet elõírja, hogy a gépjármû tulaj-
donos köteles a forgalomból vég-
legesen kivonásra szánt, a hul-
ladékká vált gépjármûvet a bontó-
nak, a gyártónak vagy az átvevõnek
átadni.

Bontók listája:
1. Vác, Rákóczi út 28. tel.: 316-437
2. Õrbottyán, Fõ u. Ipartelep

21/62. Hrsz.
3. Kerepes, Magtár tér 1/a.
4. Szentendre, Dózsa György u.

26.
5. Budapest, XIII. Újpalotai u. 20-

22. (Matt-Ker Kft.)
6. Szõdliget, Gödi Iparos Centrum,

XV. Camion telep felé  

Az Okmányirodában a végleges
kivonáshoz az alábbiak szükségesek:
1. A jármû forgalmi engedélye
2. A jármû törzskönyve (ha ren-

delkezik vele)
3. 2 db. rendszám
4. Szigorúan számozott bontási

igazolás
5. A tulajdonos személyi igazolványa

vagy meghatalmazás, ha nem
személyesen a tulajdonos intézi a
kivonást. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a tulajdonos írá-
sos engedélyezését a a végleges
kivonás tényével.

6. Cég esetén a három hónapnál
nem régebbi cégbejegyzés és
aláírási címpéldány, továbbá
meghatalmazás, ha nem az aláíró
intézi a kivonást.

Környezetvédelmi tájékoztató

2009. szeptember 25.
13.00-17.00
Bütykölde - kézmûves foglal-
kozások a gödi könyvtárak-
ban.
Fakanálbábokat készítünk  a
Katica Gyermekkönyvtárban
(2131. Göd, Pesti út 72.) Meg-
hívott vendégünk  Olasz Etel-
ka mesemondó, aki Benedek
Elek születésének 150.  évfor-

dulója alkalmából mond me-
sét a gyerekeknek 15 órától.

2009. október 2. 13.00-
17.00
Az Ady Fiókkönyvtárban
(2132. Göd, Kálmán u. 13.)
készítünk fakanálbábokat.
Szeretettel várunk minden ér-
deklõdõt! www.godikonyv-
tar.hu

Könyvtári hírek
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Bán Krisztina 89 éves
Pavlik László 28 éves
Zahorán Sándor József 67 éves
Frey István 59 éves
Wégner Mihály 88 éves
Krak Gyula 71 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétün-
ket!

Gödön házasságot kötöttek:

Horváth Tímea Szabó Norbert Tibor
Szalatnyai Nikolett Berczi Szilárd
Csernus Mariann Dömök Ferenc
Lukács Mónika Chrudinák Ádám
Csiszár Viktória Torsa Bálint Péter
Kasperkiewicz Dóra Botfalvai Csaba
Pásztor Júlia dr. Ferenczi Gábor
Kürti Alexandra Vágó Attila
Hölvényi Orsolya Amtman János
Kackstetter Mónika dr. Kresznovszki Miklós
Debreceni Marianna Bánhegyesi Dániel
Czuczor Barbara Edina Haffner Attila
Kürthy Klaudia Erzsébet Básti István
Schmidt Marianna Éva McClune Christopher Mark
Orvos Dóra Imrik Péter

Sok boldogságot kívánunk!

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

Önkormányzati hírek

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.

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik
2009. 07. 31-én feledhetetlen halottunk özvegy
Povezsan Mihályné szül.: Jakabovics Katalin temetésén
résztvettek és a kegyelet virágait elhelyezték,
gyászunkban bármilyen módon osztoztak.

A gyászoló család

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik Hliva László
temetésén résztvettek, virágaikkal, együttérzésükkel
enyhítették a gyászoló család fájdalmát.

Hliva család

Kovacsik Tamás, a Vá-
rosfejlesztési Bizottság el-
nöke a bizottsági ülésen
bejelentette, hogy a képvi-
selõk ígéretéhez híven júli-
us 31-én a felújított Petõfi
szobor visszakerült a térre.
Nemcsak a szobor került új
helyre, hanem a tér arcula-
ta is megváltozik. A rende-
zési tervet Hubayné dr.
Horváth Nóra okleveles táj-
és kertépítész készíti el, fi-
gyelembe véve a lakossági
véleményeket is. A gyeprá-
csos parkolósáv, a térbur-
kolatos részek, a pihenõ- és
rendezvénytér, illetve a fü-
ves labdázó, lombhullató
fák és örökzöld növények,

kút – ezek a köztéri építmé-
nyek nyerték el a lakosság
tetszését. Augusztus 3-án a
Városfejlesztési Bizottság is
támogatta a tervet. Az ülé-
sen dr. Mödlingerné Ko-
vács Éva felhívta a figyel-
met egy akciós növényvá-
sárlási lehetõségre. A kép-
viselõ asszony felhatalma-
zást kapott, hogy bizottsá-
gi keretbõl 200 ezer Ft-ért
a tervezõvel együttmûköd-
ve növényeket vásároljon.
Az ültetési munkálatokat a
közcélúan foglalkoztatott
munkavállalók fogják elvé-
gezni szakmai felügyelet-
tel. 

Új rendezési terv 
a Petõfi téren

Amikor alig fél éve egy
szép játszóteret adtak át
Bócsán, senki sem gon-
dolta, hogy nem csak a
gyerekek találnak otthont
a bekerített labdarúgó pá-
lyán, hanem a felnõttek is.
Lenkei György, az 1. kör-
zet képviselõje kezdemé-
nyezte, hogy legyen a pá-
lyán egy olyan fedett terü-
let, ahol a felnõttek is leül-
hetnek, beszélgethetnek,
és akár rendezvényeket is
szervezhetnek.

- Ahogy a játszótér, ez a
fedett terasz sem jöhetett
volna létre lakossági segít-
ség nélkül – mondta Len-
kei képviselõ, aki büszkén
mutatott az új építmény-
re. – A bócsaiak több
százezer forint értékû
munkával és eszközzel já-
rultak hozzá a kivitelezés-
hez. Külön kiemelném Gál

Tibor, aki ingyen építette
meg a faszerkezetet. Rá-
adásul még egy kandelá-
bert is sikerült elhelyez-
nünk, most már akár esti
programok szervezésére is
lehetõség nyílik. Köszönet
mindenkinek, aki részt
vett a munkálatokban.

S. T.

Bõvült a bócsai játszótér

Az átadáson Lenkei György 
(jobbról) és a polgármester
Markó József
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Kultúra

Pilismaróti Bozóky Gyula
1878-ban született Nagy-
váradon. A Ludovika Aka-
démia elvégzése után
Bécsben tanult, vezérkari
képesítést szerzett. 1916-
ban az erdélyi honvédke-
rület vezérkari fõnöke lett.
Az 1. világháború után
nyugdíjazását kérte, mivel
nem akart fölesküdni a ro-
mán államra. Ettõl kezdve
kézzel írt, gyönyörûen il-
lusztrált könyvek készíté-
sével és eladásával biztosí-
totta családja megélheté-
sét. Sok egyéb mellett
bõrkötésû, csatos ima-
könyve - melybõl a család

tagjai számára többet is
készített- s egy iniciálékkal
díszített „János vitéz” fel-
dolgozása ma is a család
birtokában van. Nekünk,
gödieknek róla elsõként a
Jézus szíve templom jut
eszünkbe, mely idén ün-
nepli felszentelésének 85.
évfordulóját. A Gödi Kör-
kép olvasói számára a Gö-
dön élõ Siegler Péter, az
egyik Bozóky-unoka idéz-
te fel a családi emlékeket.

- Nagyapámék 1922-ben
költöztek Felsõgödre. Mé-
lyen vallásos ember volt,
aki elképzelni sem tudta,
hogy létezhet egy telepü-
lés templom nélkül. Én
gyermekként nem értem
fel ésszel, milyen nagy dol-
gokat vitt õ végbe, ma
már sok mindent kérdez-
nék tõle. Ezt javaslom min-
den fiatalnak: addig kér-
dezgesse a nagyszüleit,
amíg lehet. Gyermekként
azt tapasztaltam, hogy a
nagyapám igazi családfõ
volt, gondoskodó, szeretõ.
1945-ben õ szervezte meg
a család külföldre mene-
külését. Passau mellett jár-
tam az elsõ elemit ikertest-
véremmel. Az amerikai ka-
tonák bevonulása után
Bozóky Gyula angol nyelv-

tudását is kamatoztatta.
Mindent megtudott a vi-
lág dolgainak akkori állá-
sáról, persze az amerikaiak
nem tudták, hogy õ is
katonatiszt… Nagyapám
jó íráskészséggel bírt, ezt
az idõszakot is megõrizte
Kelbergi Krónika címû
könyvében.  Másfél év
múltán jöttünk haza a
szétlõtt, felforgatott ház-
ba. Újból mûvelte legen-
dás mintakertjét, melynek
csodájára jártak. Három
generáció élt együtt, ha-
bár csak az édesanyámnak
születtek gyermekei. A mi
családunk katonacsalád
volt. Gyerekkoromban
apám sokat volt távol,
szolgálati helyek s hét év
rabság – Jerevánban,
Kistarcsán, Recsken – vá-

lasztott el minket tõle. Ha-
zajöttünk, mert a mi csalá-
dunkban ilyen az érték-
rend, ez a hazánk, itt kell
helytállni. Voltak nehézsé-
gek, például a továbbta-
nulásnál, nem nagyon
akartak engedni gimnázi-
umba, egyetemre. Végül a
szombathelyi püspök tá-
mogatásával járhattam
Pannonhalmára, s diplo-
mám is lett, a Bánki Donát
Fõiskolán végeztem. Ami
nagyapám örökségének
mondható a ma élõ leszár-
mazottak körében, az a
családi összetartás, szere-
tet, a gödi kötõdés. Most
gyermekem, unokám is él
ebben a városban - mesél-
te Siegler Péter.

V. Pálfai Kinga

Díszpolgári címmel Göd városa minden évben egy olyan személyt tüntet ki, aki tevékeny-
ségével a közösséget szolgálja-szolgálta. 2009. augusztus 20-án a Nemeskéri Kúria kert-
jében került sor arra az ünnepélyre, ahol Bozóky Gyula posztumusz kapta meg a kitün-
tetést

Díszpolgári cím

Siegler Péter
nagypapája
könyveivel

Pilismaróti Bozóky Gyula
vezetésével épült a templom
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A városi ünnepségso-
rozat hivatalos része tíz
órakor a Nemeskéri Kúria
udvarán kezdõdött, mint-
egy huszonöt testvérváro-

si delegált, Pest Megye
Közgyûlésének képviselõ-
je, a gödi városvezetés, az
intézményvezetõk részvé-
telével. Az egybegyûltek
az Ifjúsági Fúvószenekar
kíséretével énekelték el a
Himnuszt. A jelenlévõket
Markó József köszöntöt-
te: - Kedves Gödiek, Ven-
dégeink, Barátaink! Tíz
évvel ezelõtt arra gondol-
tunk, meg kell teremteni a
városi körülményeket en-
nek a településnek, s hoz-
záadva új értékeket, meg-
óvni a már meglévõket.
Egy évtized elteltével el-
mondhatjuk, hogy nagyot
léptünk elõre ezen az
úton, s ehhez kérem to-
vábbra is az Önök közre-
mûködését!

Dr. Kukorelli István gon-
dolatait távollétében dr.
Bognár László alpolgár-
mester úr olvasta fel. A
Gödön élõ alkotmányjo-
gász, egyetemi tanár
megfogalmazta legrégeb-
bi nemzeti ünnepünk üze-
netét nekünk, mai magya-
roknak:

Az elsõ üzenet, hogy
mindenkor stabil államra

van szükség, mely tiszteli
és védi a polgárok jogait.
Szent István törvényeivel
belsõ békét, akkori vi-
szonylatban egyedülálló

jogállamiságot teremtett.
A hatékony, jogszerû és
ellenõrzött államhatalom
pedig a globalizáció ide-
jén is a legfontosabb fel-
tétele a jogállamiságnak.
Második gondolat: Ez a
nap a szuverén állam és a
szabadság fontosságára
emlékeztet. Az államalapí-
tás és annak közjogi szim-
bólumai, a Szent Korona
és a koronázási jelvények
minden korban, az ön-
kényuralmak és a diktatú-
rák idején pedig különös
erõvel fejezték ki a ma-
gyarság szabadság iránti
vágyát. Ez lehet a legfõbb
magyarázata, hogy nem-
zetközi korlátaival együtt
mégis fennmaradt az
önálló magyar állam. Har-
madik üzenet: Ez a nap
ugyanakkor a magyar nép
több mint ezer éves euró-
paiságának az ünnepe is.
Szent István kiemelkedõ
történelmi tette volt a ke-
reszténység felvétele,
mely uralmát stabilizálta.
Évszázadokra érvényes er-
kölcsi értékrendet adott, s
nem utolsósorban ez volt,
ami összekapcsolta az eu-

rópai népeket. Az állam-
hatalom és a moralitás
szoros kapcsolatáról  Imre
fiához intézett intelmeibõl
tudhatjuk, hogy a hata-
lomgyakorlásnak erkölcsi
alapokon kell nyugodnia.
Szeretet, türelem, mérték-
letesség, becsület – ezek a
Szent István Intelmeiben
megfogalmazott értékek.
Egyetlen állam sem lehet
stabil, ha nincs a politiká-
nak erkölcsi hitele, ha nin-
csenek emberileg kikezd-
hetetlen, az ország által
elfogadott vezetõi.

Szent István alakját és
történelmi tetteit meg-
õrizte a nép emlékezete.
Él a néphagyományban, a
koronakérés, a Szent Jobb
és más legendák õrzésé-
ben, történelmi énekek-
ben, a búcsújárásokban,
több száz Kárpát-meden-
cei település, templom el-
nevezésében.

Az ünnepi beszéd után a
város összevont énekkara,

a Psalmus vegyeskar, a
Munkás Dalkör, az alsó és
felsõgödi ifjúsági énekkar-
ok, a Napos Oldal énekka-
ra, a Gaude kórus szerep-
lésével énekelt, majd Imre
Zsolt a Pest Megyei Köz-
gyûlés képviseletében át-
adta a Millenniumi Zászlót
Göd Város Önkormányza-
tának és a fenntartásában

mûködõ TOPhÁZ Speciális
Otthonnak. Szent István
király 1009-ben a veszpré-
mi Sóly okiratában emlí-
tette elõször a négy vár-
megye: Fejér, Veszprém,
Zala és Visegrád nevét. Vi-
segrád vármegye és Pest
megye között történelmi
jogfolytonosság van, ezért
Pest is Magyarország leg-
régibb megyéi közé tarto-
zik. Kukorelli István beszé-
dében megköszönte,
hogy Göd befogadta a
kezdeményezést, mely
szerint az ezer éve fennál-
ló megyerendszert meg-
tartani, jelenét és jövõjét
közösen építeni kell. Ez a
feladat most, a regionális
átszervezõdések korában
nem lesz könnyû munka.
A kék-arany színû Millen-
niumi Zászlót mind a 187
Pest megyei település
megkapja, s valamennyi, a
megye által fenntartott in-
tézménybe elviszik. Ná-
lunk a várossá avatás 10.

évfordulójának fényét
emelte ez az ünnepi moz-
zanat. Az Önkormányzat
Pro Urbe kitüntetõ címet
adományozott Czadró Jó-
zsefnek és Kovács László-
nak, akik a testvérvárosi
kapcsolatok kialakításá-
ban és ápolásában vállal-
nak hosszú évek óta aktív
szerepet. Posztumusz

2009. augusztus 20-án államalapító Szent István királyunkra, az általa létrehozott
és hátrahagyott értékekre emlékeztünk. Eközben Göd saját ünnepét is ülte: város-
sá avatásának 10. évfordulóját

Nemzeti ünnepünkrõl

A milleniumi zászló átadása

Hegyi Valéria, a könyvtár új
vezetõje volt a házigazda
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díszpolgári címet kapott
Bozóky Gyula, akinek a
felsõgödi Jézus Szíve kato-
likus templomot köszön-
heti a város. A család ne-
vében unokája, Siegler Pé-
ter vette át a kitüntetést
(a témáról bõvebben a 13.
oldalon).

A délelõtti ünnepi mû-
sort a Presidance Com-
pany adta, melynek Tánc-
mûvészeti Fõiskolát vég-
zett tagjai fergeteges pro-
dukciót mutattak be.

- Magyarország tehetsé-
ges fiataljait válogattuk
össze a kultúra különbözõ
mûfajaiból, hogy kreativi-
tásuknak, újszerû látás-
módjuknak és szakmai
kvalitásuknak köszönhe-
tõen egy eddig még nem
látott, lélegzetelállító pro-
dukciót hozzanak létre.
Mûvészeti koncepciónk
fontos alappillére a tánc-
produkciónkat támogató
Kerekes Band. Korszakal-
kotónak is nevezhetõ újí-
tásuk, hogy az autentikus
magyar népzenét (Csík Ze-
nekar) funky, jazz, rock s
egyéb 

zenei mûfajokkal vegyítik -
nyilatkozta a csapat pro-
ducere, Balogh Gábor
olimpikon.

A testvérvárosok dele-

gációjának tagjai közül is
sokan színpadra álltak a
délután folyamán a Fene-
ketlen tó mellett. Marig-
nane-ból egy énekes-gitá-
ros páros produkcióját
hallhatta a közönség, s
Hegyközcsatár fiatal dal-
szerzõ-énekese, Mészáros
Imre is nagy sikert aratott.

Szívmelengetõ, sze-
met, fület gyönyör-

ködtetõ mûsort
adott egy észtor-
szági leánycsa-
pat. A 13-15

éves, népvise-
letbe öltözött

zeneiskolá-
sok meg-

mutatták,
hogy éne-

kelni és ze-
nélni is tud-

nak. Nem csoda,
hogy a közelmúlt-
ban egy több mint
50 csapat részvéte-
lével lezajlott nem-
zetközi verseny dí-
jazottjai lettek.
Nem is fejezték be
produkciójukat ad-
dig, amíg népze-

néjük dallamaira
meg nem tán-
coltatták a kö-
zönséget.

A születés-
napos, a

millenni-
umot a

megyé-

vel, az államalapítást az
országgal ünneplõ Göd
városa augusztus 20-i
megemlékezését látvá-
nyos, a rengeteg lelkes né-

zõ hangos elismerését ki-
váltó tûzijátékkal koronáz-
ta meg a Széchenyi csár-
dánál a Duna-parton.

Ünnep 
a Feneketlen-tónál

Tekintettel a jeles ünne-
pi évfordulóra, az Önkor-
mányzat kérésére három
napos, hihetetlenül gaz-
dag programot állítottak
össze a mûvelõdési ház
munkatársai. A fõ szín-
pad a Feneketlen tónál
állt, ahol a hosszú hétvé-
ge alatt tizenöt produk-
ció várta a kikapcsolódni,
szórakozni vágyókat. A
gyerekek ügyességüket,
fantáziájukat megmozga-
tó játékok mellett két báb-
elõadást tekinthettek meg
– Paprika Jancsin kacagtak
Bartha Tóni elõadásán, a
Kereplõ Színház társulata
pedig be is vonta õket a já-
tékba. Az Ómagyar Hagyo-
mányõrzõ Csoport jurtájá-
ban honfoglaló eleink élet-
vitelérõl tartottak ismeret-
terjesztõ elõadást, s a kop-
javetést, íjászatot is ki lehe-
tett próbálni. A koncertek
a zenei mûfajok széles ská-
láját ölelték át, jazzt ját-
szott a Plastic Septet és a
KIAZMA, rockzenét a Block
Time, multikulturális mixet
a Wendriner-Caesar, meg-
zenésített verseket a Túl-
part Együttes, a Söndörgõ

népzenét játszott és tánc-
házat tartott, az SP a tini
lányokat, Sasvári Sándor
musical- és világslágereivel
pedig az összes gödi höl-
gyet elvarázsolta. Nagy si-
kere volt az esti buliknak is.
Pénteken a Scarabeus,
szombaton DJ. Sviri moz-
gatta meg a táncolni vá-
gyókat. Óriási sikere volt a
rendkívüli Operabarátok
órájának is. Verdi Don
Carlos címû operájának
hangversenyszerû elõadá-
sán keresztül a szabadság
eszméjét mutatták be a
zsúfolásig megtelt József
Attila Mûvelõdési Ház szín-
padán. Az elõadáson a
testvérvárosi delegáltak és
a város vezetése is részt
vett.

Jó érzés összegezni,
hogy a tízéves város lakói
az ünnepek alatt bizton-
ságban, kulturált körül-
mények között, temérdek

sport, komoly és könnyû-
zenei, illetve gyermek-
program közül választhat-
tak. Nagyon sok tehetsé-
ges ember él Gödön, akik
ezeken az alkalmakon csil-
logtatják meg tudásukat a
közösség örömére. Jó hír,
hogy egyes rendezvények
kinõtték az adott tereket,
színvonaluk és az irántuk
való érdeklõdés azt hor-
dozza magában, hogy a
tíz (s hányszor tíz) évvel
ezelõtt megkezdett úton
lépni kell tovább. 

V. Pálfai KingaSasvári Sándor gálaelõadása

Gödi Woodstock a Feneketlen-tónál

Az esti szokásos tüzijáték
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- Énekeltem már Gödön,
s akkor megmutatták nekem
a várost.  Láttam a Duna-par-
ti faházakat, s eszembe jutott,
milyen jól lehetne itt kurzust
tartani. Fel is kerestem néhány
kollégámat, akik amellett,
hogy kiváló mûvészek, na-
gyon szeretnek és tudnak ta-
nítani. Azután pedig a város

vezetõivel egyeztettem, így jö-
hetett létre ez a két hetes mû-
vészeti tábor-  kezd a mesélés-
be Csonka Zsuzsanna opera-
énekes, a kurzus szervezõje.
Naponta húsz-húsz énekessel
és balettossal dolgozunk.
Van, aki végig itt van, s van
olyan, aki csak két napra tud
elszakadni, de már jövõre is
akarnak jönni. Nekünk ez jó
tapasztalat, hogy a következõ
évben még jobban csináljuk.
A tanítványok kora és képzett-
sége is eltérõ, de itt mindenki-
nek lehetõsége van képezni a
hangját, kipróbálni egy másik
mûfajt, mint amiben eddig
mozgott.

A mesterkurzus egyik hall-
gatója elmondta, hogy hihe-
tetlen nyitottságot tapasztal a
kurzus folyamán. Mindenki
valamilyen elõképzettséggel,
mûfajból érkezett, és most ka-
landozunk, kipróbáljuk ma-
gunkat egész más területeken

is. Rengeteg türelmet, taná-
csot kapunk, voltunk együtt
operában, sminktanácsadá-
son, tehát sokrétû az ismeret-
anyag, amit kapunk. A világ
nagy operaházainak színpa-
dán fellépõ mûvészek nagyon
jó pedagógusnak bizonyul-
nak.  Az elsõ megszeppené-
sünk után igyekszünk minél

többet magunkba szívni a ta-
nításukból – mondja, miköz-
ben hallgatjuk, amint egyik
társát Tokody Ilona éppen be-

énekelteti.  Stummer Máté 12
éves korára a Szolnoki Szigli-
geti Színház gyerekkarának
tagja. Azt meséli, hogy a
munkája miatt jól jött neki a
képzés. Zsuzsa néni a légzés-
technikát tanítja jól, Ilona néni
pedig a hangképzést. Estén-
ként pedig pecázunk a fiúkkal
a Duna-parton. Nagyon tet-
szik Göd - teszi hozzá a legfia-
talabb tanuló.  

A tehetséget, amelyet Isten-
tõl kapunk, ápolni kell, fejlesz-
teni, és hálát adni érte nap
mint nap – én is ezt teszem.
Édesapám, aki kiváló tanító
volt, azt szokta mondani,
minden ember egy gyémánt,
s minél többet alakítanak, csi-
szolnak rajta, annál értéke-
sebb lesz - vallotta Tokody Ilo-
na.  Itt nem az a cél, hogy
mindenkibõl primadonna vál-
jon, hanem az, hogy az ének-
lés léleképítõ, életszépítõ ere-
jét mindannyian megélhes-
sük. Én, ha tehetném, min-
denkit megénekeltetnék, fõ-
leg a politikusokat, hátha ak-
kor más döntéseket hozná-
nak. Szóval miután tisztáztuk,
hogy az elsajátítandó anyag

elsõsorban olyan technikák-
ból áll, amelyek által köny-
nyebb lesz énekelni, mindenki
megnyugodott, kivirult, és
önmagához képest nyújtja a
legtöbbet. Igyekszem min-
denkinek utat mutatni, elis-
merni, és nem lenyomni az
önbecsülésüket, mert azzal az
emberrel nem lehet dolgozni,
akinek nincs pozitív önértéke-
lése.

V. Pálfai Kinga

Kultúra

Sikeres mesterkurzus az ifjú tehetségeknek
Neves mûvészek tartottak mesterkurzust Gödön az éneklés és a balettozás szerelmesei-
nek. Az oktatás a Németh László Iskolában zajlott. A hallgatók a Dunapart Nyaralóházak
területén kapcsolódtak ki a munka után. Oszvald Marika, Tokody Ilona, Berkes János,
Solymosi Tamás, Sebestyén Csaba, Csonka Zsuzsanna irányításával fejlõdhettek a nóta-,
operett-, operaéneklésre, illetve klasszikus balett szépségeiben való elmélyülésre vágyó
tanítványok a nyár közepén Gödön

Balettóra 
a mesterkurzuson

Naponta 20 énekessel 
dolgoztak a mesterek
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HAZAVÁR A HUZELLA
szeptember 1-jén min-
den diákot! 

A nyár az oktatási in-
tézményekben dolgozó
felnõttek számára akkor
is aktív idõszak, amikor a
gyerekek messzire elke-
rülik. Ráadásul a gödi ok-
tatási intézmények az
idén nyáron – az önkor-
mányzat bíztatására –
közös, nagy munkába
fogtak.

A Társadalmi Megújulás
Operatív Programban
meghirdetett, az oktatás
tartalmait és módszereit
megújító pályázathoz
csatlakozott a két önkor-
mányzati óvoda és a két
iskola.

A következõ szorgalmi
évben a Huzella Iskolában
a magyar-angol két taní-
tási nyelvû, az emelt szin-
tû angol, német, matema-
tika, testnevelés oktatás, a
sajátos nevelési igényû
gyerekek oktatásának tan-

tárgyakra bontása, az Ovi-
suli program folytatása
mellett a jó ügy iránti buz-
galommal fogunk neki –
amennyiben közös pályá-
zatunk nyer – a hat éven
át tartó munkához, a ha-
gyományos oktatás meg-
újításához.

Az elmúlt tanévben és a
nyáron a következõ fej-
lesztések történtek isko-
lánkban:

A-épület alsó és felsõ
szintjén lévõ mellékhelyisé-
gek teljes felújítása, a vízcsõ,

Évnyitó gondolatok – a gödi oktatási
intézmények vezetõinek tollából
Augusztusi lapzártánk idején sok családban ismerõs jelenet a papír-írószer boltokban vá-
logató-babráló gyerekcsapat, a hosszú listákat pipáló anyák, apák utolsó utáni bevásárló
útjai, az otthoni szortírozás, amikor kiderül, mekkorát is nõttek ezek a srácok a nyáron…
nem csak a nebulók, hanem az intézmények is készülnek a legújabb évkezdésre

A Németh László Általá-
nos Iskola az új tanévet új
tervekkel indítja. Kiemelt
feladataink: biztos ismere-
tek nyújtása, az általános
mûveltség megalapozása,
a tehetségek gondozása,

és a lemaradó tanulók fel-
zárkóztatása. 

Tanulmányi versenyeken
veszünk részt; a 4-6-8. év-
folyamokon az anyanyelvi
és matematikai alapkész-
ségek felmérésére készü-
lünk fel; a 6. évfolyamon a
nem szakrendszerû okta-
tást vezetjük be. Nagy
hangsúlyt helyezünk az
angol, német - igény sze-
rint más nyelvek és az in-
formatika oktatására, va-
lamint hagyományaink
ápolására is. A beiskolázá-
si mutatóink is tükrözik
kollégáim szakmai mun-
káját: gimnáziumba 31,

szakközépiskolába 47,
szakiskolába 14 gyerme-
künk nyert felvételit. 2009
õszén 105 új elsõs kezdi
meg nálunk tanulmányait.

Fontosnak tartjuk, hogy
a jó eredményeket nem
válogatott gyermekekkel
érjük el. Igaz, hogy így
kollégáinknak többet kell
fáradozniuk a sikerért, de
az eredmény annál na-
gyobb örömet jelent szá-
mukra. A nyáron igyekez-
tünk megteremtetni az is-
kolakezdéshez, és a jó
közérzethez szükséges fel-
tételeket, úgymint a tûz-
csap és a vízvezetékrend-

szer felújítását, a központi
épület régi részében a lép-
csõk csúszásmentesítését,
két tanterem, a folyosó és
a vizesblokkok festését és
világításának korszerûsíté-
sét. Az alapítvány támo-
gatásával a Madách úti
épület elõtti rész kövezé-
sét valósítottuk meg. El-
maradt a tetõ beázásának
megszüntetése, reméljük
az õsz folyamán erre is sor
kerülhet.

Lukács Istvánné
igazgató

Németh László 
Általános Iskola

105 elsõs kezdi meg tanulmányait Felsõgödön

Eseménydús nyár van a mûvészeti
szakos tanulók háta mögött

A mûvészetoktatás
jónéhány tanulója a nyári
szünidõt is aktívan töltöt-
te. A vizsgák, koncertek,
az évzáró kiállítás és a
táncgálák után bizony
nem ért véget mindenki-
nek a munka. Zenekara-
ink, tánccsoportjaink nyári
táborokban, fellépéseken
vettek részt. 

A Drums Ütõegyüttes a
Balaton északi partján
több településen is adott
koncertet, s augusztus kö-
zepén egy hamburgi nem-
zetközi zenei fesztiválra
utazott. A Gödi Ifjúsági
Fúvószenekar idén nyáron
balatonfenyvesi táborozá-
sa alkalmával koncertet
adott, és új mûsort állított
össze, majd felléptek a
Földvári térzenei fesztivá-
lon is. Kreatív táncosaink
Balatonbogláron nyaral-
tak. Az aktív, programok-
ban gazdag  héten próbák
és fellépések is voltak szép
számmal. Néptáncosaink

Nógrád megyét választot-
ták idén úticélul, s ismer-
kedtek a helyi hagyomá-
nyokkal, szokásokkal. 

Képzõ- és iparmûvészeti
tagozatra járó növendéke-
ink körében évek óta köz-
kedvelt a napközis kézmû-
ves tábor, mely iskolánk
mûhelyében mûködik. 

A nagy jelentkezési lét-
szám azt is jelenti, hogy
igyekezetünk ellenére sem
tudunk mindenkinek he-
lyet biztosítani. Ebben a
tanévben közel 60-65 új
tanuló ismerkedik a mûvé-
szetek valamely ágával, s
20, mûvészetekkel foglal-
kozó tanár várja a gyer-
mekeket szeptemberben.

Kovács Gabriella
mûvészeti 

igazgatóhelyettes
Németh László 

Általános Iskola 
és Alapfokú 

Mûvészetoktatási 
Intézmény

Nõ a tanulólétszám, javulnak 
a feltételek a Petõfi utcában



A Kastély Óvodában az új tanév
küszöbén is igyekszünk megõrizni
intézményünk családias jellegét,
még akkor is, ha némi változtatás
vált szükségessé a csoportok ki-
alakításában. Gondolok itt a kor-
osztályos elosztásra, a fiú-lány ará-
nyokra, a 30 fõs csoportlétszámok-
ra. Óvodánkból 84 kisgyermek kez-
di meg általános iskolai tanulmá-
nyait. A felvételi körzethatárok mó-
dosítása után 102 új jelentkezõ kö-
zül a felvételi bizottság döntését kö-
vetõen 82 kisgyermek érkezik a
2009/2010-es tanévre. Szeptem-
berben is, csakúgy, mint eddig, 10
csoporttal indulunk. Nevelési prog-
ramunk, a jól bevált „Óvodai játék-
kal-mesével” tovább folytatódik. A
nyári pihenés után kollégáim újult
erõvel tekintenek a küszöbön álló
tanév kihívásai elé. Továbbra is a
gyerekek érdeke, fejlõdése, nyugal-
mának biztosítása a célunk. Au-
gusztus végén lezajlik a tanévnyitó
és az újonnan érkezõk szüleinek tar-
tandó tájékoztató értekezlet.
Ezúton is megköszönöm mindazok
támogatását, akik óvodánk alapít-
ványának ajánlották fel adójuk 1%-

át. A tanév elején az alapítvány ku-
ratóriuma meghatározza a szokásos
támogatások körét, az eszközök be-
szerzését.
Szeptembertõl a hagyományoknak
megfelelõen alakulnak a csoportos
programok, melyeket az értekezle-
tek során egyeztetjük a szülõkkel.
Kívánok minden jelenlegi és új óvo-
dásunknak, szüleiknek és kollégáim-
nak tartalmas, kiegyensúlyozott,
eredményekben bõvelkedõ tanévet!

Karaszek Ernõné
óvoda-vezetõ

Kastély Óvoda
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Kultúra
a csatorna cseréje, padlóla-
pozás, csempézés, festés.

Felújítottuk a B-épület
felsõ szintjét is: elkészült a
zsibongó padlólapozása,
a tantermek és a folyosó
festése. Él-védõk kerültek
a sarkokra, fából készült
díszcsík az olajlábazat és a
meszelt fal elválasztására.

Hatalmas vállalkozás
volt a két udvarrész térkö-
vezése. Megoldottuk a fõ-
bejárat környékének vízel-
vezetését, burkoltuk a pá-
lya körüli kifutót, széles
utat építettünk a biciklivel
érkezõknek a tárolóig. Ez-
zel megszûnt a porral foj-
togató udvarrész, és a fel-

töredezõ beton járda he-
lyére is térkõ került.

A Városi Szakszolgálat
munkatársai költöztek a
4-5 tanuló számára ké-
nyelmes új terembe. Az õ
megüresedett nagyobb
méretû termüket pedig mi
vettük birtokba a nyelvi
bontásokhoz.

Sokat és látványosan fej-
lõdtünk ismét, azaz szep-
temberben az eddiginél is
kedvezõbb feltételekkel
fogadhatjuk növendékein-
ket, a gödi gyerekeket.

Horváth Ferenc
igazgató

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

A Géza Fejedelem Re-
formátus Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde Gödi
Tagintézménye (közkeletû
nevén a Búzaszem) hat
osztályban 93 tanulóval,
köztük 15 elsõssel kezdi
meg a 2009-2010-es tan-

évet. A kiválóra minõsített
alapfokú mûvészetoktatá-
si intézménnyel kiegészü-
lõ általános iskolánkban
összesen 32 tanárember
(általános iskolai, zene- és
táncpedagógus) szolgálja
a gyerekek nevelését, ok-
tatását. 

A nyár folyamán mind-
három telephelyünkön
felújítási munkálatokat vé-
geztünk, miközben gõz-
erõvel zajlik a Szakáts-
kerti épületegyüttes elsõ
ütemének befejezése. A
gyönyörû épület terveink
szerint 2010 szeptembe-
rétõl lehet majd otthona
iskolánknak.

„Minden gondotokat

õreá vessétek, mert neki
gondja van rátok.” – írja
Péter elsõ levelében. (1Pt,
5,7). Istenbe vetett biza-
lommal az új tanévben az
eddigiekhez hasonlóan ki-
emelten törekszünk az
alapértékeinkhez való hû-
ségre, a családi, pedagó-
gusi és gyermekközösség
megtartására-erõsítésére,
a gyerekek személyes fej-
lõdésének differenciált
gondozására, a mûködés
minõségének fejlesztésé-
re. Szotyori Nagy Gábor
lelkipásztorunk vezetõ-
összehangoló munkájával
kicsiknek és nagyoknak
egyaránt építõ lelki prog-
ramokat szervezünk, me-

lyek szokás szerint mûvé-
szeti iskolánk koncertjei-
vel, sporteseményekkel,
egyéb közösségi progra-
mokkal egészülnek ki.

Isten kegyelmébõl to-
vább növekszik-erõsödik
hát a Búzaszem. A jövõ-
ben is szeretettel hívunk
és fogadunk minden ér-
deklõdõt!

Ábrahám Ferencné
a Géza Fejedelem 

Református 
Általános Iskola,

Lázár László
a Búzaszem vezetõje 

Óvoda és Bölcsõde 
igazgatója

Idén tetõ alá kerül az elsõ ütem

Hagyományos programok az új tanévben is Meghívó
Göd minden lakosának 10-90 évig

Az Országos Szabadidõ 
Sport Szövetség

„Gyalogol a világ”
rendezvényére

2009. október 10-én 
(szombaton) 10 órától 

3 helyszínrõl indulunk gyalogolni.

1.  Felsõgöd – Ramóna. 
Sétavezetõ: Gyimesi Györgyné

2. Nemeskéri Kúria. 
Vezetõ: Kónya Károly

3. Alsógöd – Kossuth Lajos utca
végén a játszóréttõl. 
Kísérõ: Berta Sándor

A célállomás a Dunapart
Nyaralóházak színházterme.

Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub

szervezõ
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Új nevet kap a Lenkey utcai óvoda
Kultúra

Az 1. sz. óvoda a követ-
kezõ tanévet máris érde-
kességgel kezdi! Intézmé-
nyünk arculatának mo-
dern megjelenése nagyon

fontos.  Ezért a szülõk és a
nevelõtestület egyöntetû-
en megfogalmazta azt az
igényt, hogy óvodánk
egyedi elnevezést kapjon.
Szerettük volna, ha az új
név kifejezi intézményünk
és a gyermekek kapcsola-
tát a mindennapokban is,
ezért a KINCSEM óvoda el-
nevezést javasoltuk. Nagy
örömünkre 2009. augusz-
tus 1-i hatállyal a képvise-
lõ-testület elfogadta kéré-
sünket. A névadó ünnep-
re a nagysikerû Mihály na-
pi vásár keretében kerül
sor, amelyre ezúton is

nagy szeretettel hívunk
minden érdeklõdõ gyer-
meket és felnõttet. A ha-
gyományos, óvodai alapít-
ványunkat támogató vá-
sár idõpontja idén szep-
tember 29-e, az ünnepség
délután 4 órakor kezdõ-
dik.

Örömünk mellett azon-
ban fontos megemlíteni,
hogy tanévünket maximá-
lis létszámokkal indítjuk,
ami igazi kihívás lesz gyer-
meknek, pedagógusnak
egyaránt.

Óvodánkról elmondhat-
juk, hogy az utóbbi két év-

ben minden tekintetben
folyamatosan korszerûsö-
dik. Az idei év legna-
gyobb, legfontosabb fel-
adata a fûtésrendszerünk
felújítása lesz.

Nevelõtestültünk nagy
örömmel és szeretettel
várja a 2009/2010-es,
programokban bõvelkedõ
tanévre a gyermekeket, és
kívánunk mindenkinek si-
keres, örömteli óvoda-
évet! 

Szabó Zsófia 
óvodavezetõ

Kincsem Óvoda

Csokoládéból készített ar-
cokat, grafikákat, idõszá-
mításunk elõtti és római

kori pénzérme-gyûjte-
ményt, fafaragásokat,
hímzéseket, vert csipkét,
söröskorsó gyûjteményt
hozott a harminc kiállító
az augusztus 15-én meg-
nyitott tárlatra. A rendez-
vényt Urbán Istvánné, a
klub elnöke nyitotta meg,
az okleveleket Lenkei
György képviselõ adta át.
- Nagyon sikeres volt az
idei kiállítás mind a részt-
vevõk, mind a látogatók
számát tekintve. A két
nap alatt százötvenen vol-
tak kíváncsiak arra, hogy
a többiek milyen elfoglalt-
sággal töltik a szabadide-
jüket - tudtuk meg a klub
vezetõjétõl.

Hobbikiállítás
Második alkalommal rendezte meg a
Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja
Hobbikiállítását a József Attila Mûvelõdési
Házban

Írja meg, ha kérdése van,
mondja el, ha valamit el
szeretne mondani! Ha

kérdez, utána megyünk,
hogy választ is kapjon!

Gödi Körkép
godikorkep@gmail.com

2132 Göd Pf. 72.

Írjon, hogy írhassunk!
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Egy hirtelen ötlet, né-
hány e-mail és telefon, s
máris összejött a „bástya-
védõk” baráti körének el-
sõ találkozója a felsõgödi
harmadik Duna-parti bás-
tyájánál ez év augusztus
22-én.

Az itt találkozó hölgyek
és urak voltak azok a lá-
nyok és fiúk, akik néhány
éve - úgy a 60-as évek vé-
gén – el nem tudták kép-
zelni, hogy eltelhet a vaká-
ciójuknak egy napja úgy,
hogy ne lennének a hármas
bástya tövében. A hármas
bástya környezetében lenni
életformát jelentett, a hely
szépsége és méltósága ha-
tározta meg kapcsolatain-
kat környezetünkkel, bará-

tainkkal, szerelmeinkkel. Ez
a hely a miénk volt, itt fü-
rödtük, itt fociztunk, itt
csónakáztunk, és itt álmo-
doztunk is.

Fantasztikus volt negy-
ven év után újból együtt
lenni, és feleleveníteni né-
hányat azokból a csodála-
tos történetekbõl, melye-

ken átestünk, melyeket
megéltünk itt, a hármas
bástyánál. El is határoz-
tuk, hogy összefogunk a
bástya és környezete
rendbehozataláért, rend-
ben- és tisztántartásáért.
Ezek után legalább évente
- augusztus 20-át követõ
elsõ szombaton - találkoz-
ni fogunk. A Duna-parti
sztorizást egy félórás sze-
métszedéssel és egy két-
órás fertõtlenítõ jellegû
sörözéssel zártuk.

A „Hármas bástya” üze-
ni, hogy aki szerette, azt
visszavárja.

Lejegyezte: 
Jankai László,

alias: DAGADT

Bástyavédõk 2009

Õsgödiek a bástyák alatt



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

Sport

53 ország 520 verseny-
zõjének részvételével zajlott
le Moszkvában az ifjúsági sík-
vízi kajak-kenu világbajnok-
ság, melyen a magyar fiata-
lok 7 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérmet nyertek, így az
összesített éremtáblázat élén
végeztek. A hölgyek között
az egykori GSE-s Georgo-
polou Alexandra négyesben
arany-, míg kettesben ezüst-
érmes lett, férfi párosban
500 méteren Bán Kristóf Ta-
más lett második. Kristóf je-
lenleg is a Gödi SE versenyzõ-
je, Alsógödön lakik, a váci
Boronkayban tanul, jövõ má-
jusban érettségizik. Célja az
ELTE Rekreációs Szaka és
majdan egy olimpiai részvé-
tel.

- Hufnágel Tibivel a leg-
jobb idõvel jutottunk a dön-
tõbe, ott 400 méterig vezet-
tünk fél hajóval, de billen-
tünk egy nagyot, a hajó leült,
és 100 méter alatt nem tud-
tuk utolérni a közben elhúzó
németeket. Nem szégyen ki-
kapni tõlük, az egy jó egység.
A mezõny erõsségét mutat-
ja, hogy az Európa-bajnok
olaszok nem fértek fel a do-

bogóra - kezdte ezüstérme-
sünk. - Jó érzés a legjobbak
közé tartozni, bár ez ifjúsági
szint, a felnõtt eredménye-
kért még nagyon sokat kell
dolgozni. Az ifi a felnõtt ver-
senyzés kapuja. Remélem, 2-
3 év múlva sikerül kijutnom
egy felnõtt világversenyre, de
addig rengetek munka áll
elõttem. Jövõre célom az
U23-as Eb, ami komoly kihí-
vás, és nehéz feladatnak ígér-
kezik. Szeretnék olimpiára is

kvalifikálódni, de a legfonto-
sabb, hogy addig fogom csi-
nálni, amíg élvezem. Szeret-
ném megköszönni szüleim-
nek, hogy minden körülmé-
nyek közt támogattak,
edzõmnek, Makrai Csabának
aki immár 5 éve foglalkozik

velem, és Jánosházi Imrének,
aki még kezdõ kajakosként
segített.

- Hogyan ünnepeltétek
meg az érmes helyezést?

- Moszkvában kimentünk
a Vörös térre sétálni a ver-
seny utáni este. Gödön az
edzõtársaim bankettel fo-
gadtak, ami nagyon jól sike-
rült. Erõs a csapatunk, jó a
hangulat.

- Az ifi világbajnokság volt
eddigi legrangosabb verse-
nyed?

- Igen, ez. Bár kétszer részt
vettem az Olimpiai Remény-
ségek Versenyén, de ott csak
15 ország indult.

- Mi a volt a vb legnagyobb
„érdekessége” számodra?

- Vasárnap Medvegyev el-
nök meglátogatta a ver-
senyt, személyesen találkoz-
tam vele…

Vasvári Ferenc

A felnõttek számára kiírt
síkvízi kajak-kenu világbaj-
nokságot augusztus köze-
pén a kanadai Dartmouth-
ban rendezték meg. A vi-
lágversenyen természete-
sen hajóba ült a három-
szoros olimpiai-, többszö-
rös világ- és Európa-baj-
nok, fiatal éveit a Gödi SE-
ben töltõ – jelenleg is Gö-
dön lakó – kajakos,
Kammerer Zoltán is. „Ka-
mera” Észak-Amerikából a
tõle megszokott érmes

helyezéssel tért haza.
Kucsera Gáborral párban
a kajakosok 500 méteres
versenyszámában ért el
remek eredményt, a do-
bogó második fokára áll-
hatott föl. A magyar la-
pátforgatók igen szoros
csatában maradtak alul a
fehérorosz egységtõl,
aranyérmük mindössze
néhány tized másodper-
cen múlt.

V. F.

Kajak: 

Kammerer Zoli 
világbajnoki ezüstérmes!

Kajak: 

Bán Kristóf az ifi 
világbajnokságon aratott!

Augusztus 20-án 11. alka-
lommal rendezték meg
Göd hagyományos aszta-
litenisz-versenyét, a Re-
kord Kupát. A háromfõs
szervezõgárda – Fojt Attila
szakosztályvezetõ, egyben
támogató, Gulyás Miklós
edzõ és az egykori SE-
elnök Tóth B. Zoltán – ki-
tettek magukért, színvo-
nalas derbit rendeztek a
zöld asztal mellé a hosszú
hétvégére. Kicsik-nagyok
játszottak egymás mellett.
Öröm volt látni, ahogy a
tizenéves és a deres ha-
lántékú egyforma lelkese-
déssel üti a kaucsuklabdát
a másik térfelére a gyõze-
lem reményében. A
Balázsovits János Sport-
csarnokban 9 asztalnál

összesen 30-an játszottak
a lelkes szurkolótábor
örömére. Hét kupa talált
aznap gazdára. Mint Gu-
lyás Miklós elmondta, az
elmúlt évekhez képest
nõtt az amatõrök száma.
A szakosztályt érintõ kér-
désre a mester elmondta,
az átigazolás jól sikerült.
Ujvári Tibor visszajött a
váci csapattól, a gödi Ro-
vó Péter pedig Kõbányá-
ról igazolt át. A megyei
bajnokságba 30 csapat
nevezett – ennyien még
nem voltak –, ezért 3 cso-
portban zajlanak a mérkõ-
zések. Cél: az elsõ három
hely egyikének megszer-
zése.

V. F.

Asztalitenisz: 

A Rekord Kupán nõtt
az amatõrök száma

Kamera a befutás után

Bán Kristóf (hátul) 
és Hufnágel Tibor útban a VB arany felé
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A közelmúltban tar-
totta tisztújítását a Gödi
SE Kosárlabda Szakosztá-
lya. A korábbi vezetõ, dr.
Megyery Csaba lemon-
dott, a tagság Dévényi Ta-
mást választotta helyébe.
A 42 éves közgazdász
1993 óta lakik Gödön, 29

esztendeje aktív játékos –
20. éve ugyanazon társa-
sággal ostromolja szabad-
idejében a palánkot.  Je-
lenleg a Budapest Bajnok-
ság Senior Bajnokságában
játszik. Három fia a Gödi
SE kosarasa.

- Csaba lemondásakor
néhány szülõtárs körében
merült föl, hogy vegyem
át az irányítást. Elvállal-
tam, háromfõs menedzs-
mentünk van. Kollár Zalán
edzõ és Pólik György NB II-
es játékos segít nekem.
Edzõi gárdánkat Mihály
Gyula is erõsíti - kezdte az
új sportvezetõ.

- Milyen eredményekkel
vette át a csapatot, és mik
a közeljövõ tervei?

- A kadetek veretlenül
nyerték a bajnokságot.
Zalán „fiai” olyan, tömeg-
bázissal rendelkezõ együt-
teseket vertek meg, mint
például a Budapesti Hon-
véd. Takács Zoli legjobb
százalékkal nyerte a bün-
tetõ listát, Jakucs Balázs a

3 pontoson második lett.
A gyermekcsapat ötödik-
ként végzett, õk kevesen
vannak nálunk, ezért nagy
eredmény. Itt Dévényi
Andris a dobó- és a 3 pon-
tos tabellán is elsõ helyen
zárt, utóbbit nyerte a ser-
dülõk közt is. A jövõt ille-
tõen egy erõs utánpótlás-
egyesületté szeretnénk
fejlõdni, a gödi és a kör-
nyezõ települések fiatalja-
ival a játékos létszámot
szeretnénk fejleszteni. A
kadeteknek nehéz évük
jön, õk ifiben fognak ját-
szani. Változás lesz, hogy
NB II-es csapatot nem fo-
gunk indítani, ennek fi-
nanciális okai vannak.
Hosszú távon azonban
szeretnénk a felnõttcsapa-
tot úgy kiépíteni, hogy a
számukra megfelelõ baj-
nokságban megtalálják a
megfelelõ ellenfeleket. 

- Milyen feladatokat fo-
galmazott meg önmagá-
nak?

- Sportszakmai szem-

pontból menedzselni kell
a szeptember végén kez-
dõdõ bajnokságban a
gyermek-, a serdülõ-, a
kadet- és a juniorcsapatok
versenyeztetését.  Admi-
nisztrációs szempontból
az átadás-átvétel, teljes el-
számolás várhatóan au-
gusztus végére befejezõ-
dik. Ha az infrastruktúrát
nézzük, hosszú távon meg
kell oldanunk a Huzella
csarnokában a parketta
javítását. Kommunikáci-
ónkat tekintve folyamato-
san szeretnénk informálni
az érdeklõdõket a honla-
punkon, a www.god-
kosar.hu -n keresztül. To-
borozzuk a fiatalokat, el-
sõs kortól várjuk a gyer-
mekeket. Szeretnék a Gö-
di SE többi szakosztályá-
val korrekt, rugalmas kap-
csolatot kialakítani. Mind-
ehhez természetesen to-
vábbra is számítok elõ-
döm tapasztalatára.

Vasvári Ferenc

Kosárlabda: 

Megyery doktort Dévényi Tamás váltotta
a szakosztály élén

Hobbijának eleget téve oper-
aestet tartott Pavlik Gábor. Nem
elõször. A professzor úr augusztus
20-án már sokadszor járt Gödön,
hogy lendületes elõadásmódjával
elkáp-ráztassa a klasszikus zene
kedvelõit. Ezúttal Verdi Don Carlos
c. operáját ismertette,  de ez inkább
a „kulturális rovat” témája. S hogy
miért kerül a „sport rovatba” is? 

Pavlik doktor 1967-ben diplomá-
zott az orvosi egyetemen, 1981-ben
megvédte sportorvosi szakvizsgáját.
1973-tól a TF oktatója, 1988-tól
egyetemi – 2001-tõl tanszékvezetõ
– tanára volt. 2004-tõl a Magyar
Tudományos Akadémia doktora
lett. Fõ kutatási területe a szív-vérk-
eringési rendszer, annak edzéshez
való alkalmazkodása. Élettant és
anatómiát oktatott az egyetemen
magyar és angol nyelven, számos
országba hívták elõadásokat tar-

tani. Több tudományos társaság
tagja, megannyi tudományos pub-
likáció szerzõje, társszerzõje.

Anno aktív játékos volt, majd vis-
szaült a kispadra. 1983 óta a mag-
yar férfi vízilabda válogatott orvosa,
majd „statisztikusa”. Az utóbbi
években Kemény Dénes egyik jobb-
keze. Teljesítménytesztet dolgozott
ki a vízipólósok kondicionális
állapotának mérésére. 2004-ben
elnyerte az „Év sportorvosa” címet,
a Nemzeti Sportszövetség februári
gáláján – amolyan igazi sportoló
módjára – ismét dobogóra állt. Hat
olimpián vett részt, az utóbbi
háromról olimpiai aranyérmes csap-
attal tért haza. Huszonöt év után
visszavonulóban van. Hatvanhét
esztendõsen marad a sportág
szeretete és az operaestek…

V. F.

Vízilabda: 

A háromszoros olimpiai bajnokcsapat orvosa,
Pavlik professzor augusztusban is járt Gödön 

Dévényi Tamás (szemben)
Kollár Zalánnal egyeztet

Az operagála mûsorvezetõ-
jeként is helytállt



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

Sport

A Belépés Családostul
szabadidõs sportprog-
ram-sorozat augusztusi
állomása vízinapként ke-
rült a naptárba. A Duna-
parton a strandröplabda,
a sárkányhajózás és a kö-
tél-kalandpálya kapta a
fõszerepet.

- Rengeteg gyerek, szü-
lõ, nagyszülõ, ifjú hölgy és
úr találta vonzónak a ren-
dezõk által felkínált lehe-
tõséget az egész napos
sportolásra, kikapcsoló-
dásra a Kék Duna Klub Ho-
tel területén található
Dunakaland parkban. Is-
mert arcokkal lehetett ta-
lálkozni: Kovacsik Tamás
teljes, 20 fõs csapattal
képviseltette 4-es körze-
tét; Sellyei Noémi a 10-es
körzet képviselõjeként lé-
pett be családostul; Berta
Sándor, a Civil Tanács el-
nöke és felesége, Tarjányi

Judit fõépítész asszony a
4-es körzetet erõsítették;
Németh András kézilabda
mesteredzõ váci nõi csa-
patával volt jelen. Karosi
Bálint, világhírû orgona-
mûvész szintén kipróbálta
a sárkányhajózást;
Wichmann Tamás elõször
jött Gödre mint sárkány-
hajó-világbajnok. A

Mikesy család egy nehe-
zen fölülmúlható csúccsal
tette le névjegyét ezen a
napon: 25 családtaggal
vettek részt a sárkányha-
józás során. A Búzaszem
Iskola lelkes szülõi gárdája
és a gyerkõcök kenulapát-
tal a kézben ezúttal is ha-
mar összehangolódtak a
csapatmunkában. Minden

elismerésünk a résztvevõ-
ké! Mindenkinek köszön-
jük az aktív közremûkö-
dést: rendezõnek, támo-
gatónak, résztvevõnek
egyaránt. Találkozzunk
legközelebb szeptember
19-én a szüreti sportna-
pon! – mondta Wagner
László fõszervezõ.

Eredmények:
Strandröplabda: 
- férfi páros (14 csapat,
köztük Göd, Dorog, Érd,
Pécel, Budapest) 1. Dorog
SE, 2. Sünök (Érd), 3. Boti
- Pipi (Göd);
- 4 fõs csapatok (6 csa-
pat): 1. Szomszédok
(Göd), 2. Zsonglõrök
(Pécel), 3. Fröccs (Göd).
Sárkányhajó (6 csapat): 1.
Mikesy család, 2. Göd 4-es
körzet, 3. Sirály. 

V. F.

Belépés Családostul 

Dunakaland sportprogram augusztus 20-án

Az augusztus huszadikai
hétvége egyik legszíne-
sebb és leglátogatottabb

programja minden bi-
zonnyal a Szálender lovas-
tanyán megrendezett baj-
nokság volt, mely a soro-
zat ötödik fordulója volt
egyben. A lovas viadalo-
kat marhás - borjas -
ügyességi versenyek vál-
tották. A kiírásban szere-
pelt  többek közt lassúsá-
gi- és gyorsasági verseny,
kis- és nagypályás aka-
dályverseny, western díjlo-
vaglás, szlalomverseny,
hordókerülés, stíluslovag-
lás, jármódvizsga, lasszó-
zás  földrõl és lóhátról, va-
lamint  marhaterelés. A
másnapi esõs idõ ellenére
a két nap alatt mintegy
800 látogatója volt a ren-
dezvénynek.  A rendkívül
látványos versenyeknek
36 egyéni indulója volt,
akik egymás után teljesí-
tették a feladatokat. A
programokon német és
szlovák lovasok is részt
vettek. 

- Igen eredményesen sze-
repeltek a gödi lovasok,
fõleg a lassúsági verse-
nyekben. Fehérvári Pálma
és Meinhardt Sarolta ifi-
ként gyõzött, a gyerme-
kek között Bence Cintia el-
sõ, Szentpéteri Fanni má-
sodik, Kenéz Petra harma-
dik lett, a felnõtteknél
Gergely Katalin bizonyult
a legjobbnak - mondta Pe-
tõ Zoltán elnök, a rendez-
vény egyik szervezõje.
- Hamarosan az El Bronco
Ranchra megyünk a Kun-
sági Nemzeti Parkba, ahol
öt ország közel 100 lovasa
fog megmérkõzni a Kö-
zép-Európai Kupán. Egye-
sületünkbõl Pálma, Kata
és Sarolta egyaránt elsõ
hellyel kvalifikálódott a
szeptember közepén
megrendezendõ ese-
ményre - tette hozzá az
egyesület elnöke. 

V. F.

Western (lovaglás): 

Az országos bajnokság fordulóján
sok érem maradt Gödön 

Beharangozó: 
Gödi Szüreti

Fesztivál,
Belépés Családostul 
– sportprogramok 

Idõpont: 
2009. szeptember 19. 

szombat. 
Helyszín: 

alsógödi futballpálya.
Sportprogramok:

- futóversenyek 9.30
órától:

családi futás (800 m), 
10-14 évesek (1500 m), 
14-18 évesek (2000 m),

felnõttek (5000 m);
- strandröplabda-

mérkõzések 
10 órától: párosok 

és 4 fõs 
csapatok versenye; 
- meghívásos óvis 

focitorna 10 órától;
- Dunakaland sportjátékok

11 és 15 óra között:
ördögszekér, 

hordólovaglás, 
katapult valamint 

modell terepjárózás.

Az egyik legnépszerûbb
augusztusi program

Népszerû a sárkányhajó verseny
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MINÕSÉGI TÜZIFA
ELADÓ

TÖLGY ÉS CSER
HASÍTVA 1900,-/q
GURIGA: 1800,-/q

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
06-30-352-0703

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591
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• Mellékjövedelem kötetlen
munkaidõben! ORIFLAME svéd
tisztálkodószerek és kozmetiku-
mok forgalmazásához társakat ke-
resek. 70-775-6094; 20-962-8224;
27-632-946

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

• Szobefestés, mázolás, tapétá-
zás, belsõ dekorációs munkák,
gipszkarton falak és álmenyezetek
építése, stb. Tel.: 06-30-386-4456

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

• Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása alpintechnikával is, kosaras
daruval! Elszállítás megoldható. T.:

06-30-463-4070, 06-27-337-353
• Cipõ javítás, szõnyeg, füg-

göny-ruhatisztítás, zipzárcsere,
mosás, vasalás. Göd, Kincsem Park,
nyitva: H-P.: 7-17-ig, Szo.: 7.30-12-
ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• HÁZHOZ IS MEGYEK! Fodrász -
gyógypedikürös házhoz is megy.
Tel.: 06-70-269-8446

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁRJÁT!
Társkeresõ Iroda a Dunakanyar ré-
gióban, Vácon és Dunakeszin. Elõ-
zetes telefonos egyeztetés 14 órá-
tól 06-20-566-5047

• Lakatost keresek részmunka-
idõben szerkezeti munkákra (gödi
munkahely). Érdeklõdni: 06 30
9427 437 telefonon.

• Kihagyhatatlan lehetõség! Le-
gyen vendége Welness Otthonunk-
nak díjtalanul. 06-30-350-9565

• Vasalást vállalok Gödön. 06-
20-357-5200

Apróhirdetések
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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

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

Tel.: 06-70-417-4076
www.mindenvillany.atw.hu

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

06-20-321-4801

Támogatott OKJ-s 
képzések 

Budapest, Vác, 
Gödöllõ! 

Kéz-, lábápoló 
mûkörömépítõ; 

Fodrász; Kozmetikus; 
Masszõr. 

www.fodraszoktatas.hu

06-70-533-6379
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Electrofót Háztartásigép Szerviz
Hûtõ-fagyasztó-Mosó-Mosogató-

Szárító-Mikro-villany tûzhely-
Kisháztartási gépek.

Beüzemelése javítása alkatrész
értékesítése.

Indesit-Hotpoint-Ariston-Gorenje-
Mora-Hansmark-Orion-Ardo-Elin

Garanciális, és garanciális idõn túli
javítások.

Címfelvétel: 0620/31-81-325,
06 30/290-07-49
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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Fejtörõ

Augusztusi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Hétvé-
genként kóstolja meg csár-
dánkban szabad tüzön sü-
tött ételeinket!”
Nyerteseink: Cseszneki
Dávis és Fövényesi Lászlóné.
A nyereményeket eljuttat-
juk Önökhöz. Gratulálunk. 
Szeptemberi keresztrejt-

vény feladványunk megol-
dását, kérjük, nyílt levelezõ-
lapon juttassa el szerkesztõ-
ségünk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os ajándékutal-
vány, amelyet a Inczeffy Pa-
tika ajánlott fel a gyõztesek-
nek!

www.inczeffypatika.hu
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