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E l m e n t
egy ember.
Csendben,
úgy, ami-
lyen volt.
Ö t v e n ö t
évig min-
den nap el-
biciklizett a
fe l sõgödi
templom-
ba, fel-
ment a kar-
zatra, leült
az orgona

mögé, végig kísérte a liturgiát, majd
csendben, ahogy jött, távozott õs-
régi biciklijén. Õ volt Haverland Ti-
vadar. Kritikus szó soha nem hagyta
el száját, megfejthetetlen alázattal
közelített embertársaihoz. Minden-
kinek megadta a kellõ tiszteletet.
Remélem, sokáig emlékezni fogunk
rá. Életével a legteljesebb mértékig
példát mutatott.

Tivadar bácsi életének ezt a
példáját jó lenne követni a közelgõ
választásokon. Most újra elkezdõdik
a harc minden egyes szavazatért. Az
aktivisták elindulnak begyûjteni a
kopogtató cédulákat. Dönteni kelle-
ne, és tényleg jó lenne, ha magas

lenne a részvételi arány. Fontos ez?
Sokan úgy gondolják, hogy rajtuk
úgysem múlik semmi. Minden véle-
ményt tiszteletben kell tartani, még
akkor is, ha nem értünk vele egyet.
A tét azonban elég nagy: Merre ha-
ladjon az ország? Bizonyára vannak,
akik úgy gondolják, minden úgy jó,
ahogy eddig volt. Sokan lesznek
olyanok, akik azt mondják, eddig,
ne tovább. Nem kicsit, nagyon így
gondolják.

Gödön egyébként mindig magas
részvétellel számolhatunk. Általá-
ban az országos átlag feletti arány-
ban megyünk el választani. Ponto-
san nem tudni, miért, de amikor
Göncz Árpád, akinek erõs a gödi kö-
tõdése, várossá avatta Gödöt 1999-
ben, azt mondta, hogy Gödön az
értelmiségiek aránya messze az or-
szágos átlag felett található. Ki tud-
ja, talán emiatt, talán nem. És
ahogy a bölcs zen mester mondja:
„Ami jön, fogadjátok, ami megy,
engedjétek! Ennyi az egész.” Tény-
leg ennyire egyszerû lenne? 

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Új õrsparancsnok

Nagy Attila rendõr fõ-
hadnagy két éve teljesít
szolgálatot városunkban,
kinevezését elõdjének
nyugállományba vonulása
indokolja. A helyi szolgá-
lat szervezésében jelenleg
nyolc járõrt irányít. Április-
ban várható három új kol-
léga munkába állása, szin-
tén a tavasz folyamán egy
õrsparancsnok-helyettes is
érkezik a gödi kollégák-
hoz. A testület kérdéseire
reagálva az hangzott el,
hogy a tavasz beköszönté-
vel újra állandó ellenõrzés
alá kerül a Duna-part,
folytatódik az idõsebb
korosztály körében vég-
zett elõadássorozat a kü-
lönbözõ helyi klubokat vé-
giglátogatva. A lakossá-
got pedig arra buzdítot-
ták, adjanak információt a
problémás területekrõl,
amelyet a szolgálatok
szervezésénél figyelembe
tudnak venni. Az ÜJKB
plakátok elkészítésével tá-
mogatja a felvilágosító
programokat. 

Óvatos gazdálkodás

A város 2010. évi költ-
ségvetése még csak terve-
zési fázisban van, annak
viszont végsõ szakaszá-
ban. Általános elv - mond-
ta Markó József polgár-
mester-, hogy a gazdálko-
dás legyen figyelemmel a
következõ évekre is, az
önkormányzat ne használ-
ja el valamennyi tõkéjét. A
lekötött 800 millió forint-
ból 300-350 milliót szán-
nak fejlesztésre, futó pá-
lyázat a Családsegítõ Szol-
gálat új központja, befeje-
zésre vár a kerékpárút,
tervezik a Fácános óvodá-
vá alakítását. Idén be sze-
retnék fejezni a Petõfi és a
Bozóky tereket, átalakítani

a Kossuth teret, megépíte-
ni a gyalogos átkelõhelyet
az alsógödi MÁV-állomás-
nál. Egy ülõmedencével
szeretnék bõvíteni a me-
leg vizû strandot, sort kell
keríteni útfelújításra (kb.
40-50 km régebben épí-
tett aszfalt utat kell kar-
bantartani), csapadék és
belvíz elvezetését több
helyen kell megoldani.
Gyalogos átkelõhelyeket,
közvilágítást, fedett busz-
várókat kell kialakítani, a
József Attila Mûvelõdési
Ház akadálymentesítését
és vizesblokkjainak felújí-
tását kell elvégezni, óvo-
dai, iskolai felújítási, kar-
bantartási igények mutat-
koznak, számos ponton
közlekedési táblákat kell
kihelyezni. Ilyen és sok ha-
sonló igényt kell össze-
hangolni, és közöttük
egyfajta rangsort felállíta-
ni a költségvetés készíté-
sekor.

Bõvül az ünnepek köre

A Közmûvelõdési és Ok-
tatási Bizottság ülésén fel-

merült: a Nemzetközi
Holokauszt Emléknapot
nem, a Trianon emlékna-
pot, június 4-ét viszont
megszavazták a városi ün-
nepek közé a képviselõk,
azzal a kiegészítéssel,
hogy március 15-ig sza-
vaznak a megünneplendõ
alkalmakról, a késõbb ese-
dékesekrõl a tavasz folya-
mán újra határoznak.

Intézményi díjemelések

A Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola Tornacsarnoká-
ban és a Balázsovits Sport-
csarnokban 10%-kal emel-
kednek a bérleti díjak. Az
intézmények este 23 óráig
tartanak nyitva. Jó a kihasz-
náltság, de a legtöbb idõt,
éves szinten körülbelül
1000-1000 órát a GSE
edzései tesznek ki, a ked-
vezményes idõsávban. Ez is
egyfajta támogatás az Ön-
kormányzattól a Gödi
Sport Egyesületnek. Felme-
rült az igazságosabb te-
remhez jutás lehetõségei-
nek megvizsgálása is a töb-
bi sportegyesület részére. 

Újabb helyi 
kitüntetõ cím

A „ Göd Város Szolgála-
táért” díj évente 1 olyan
személynek adományoz-
ható, aki huzamosabb
ideje kiemelkedõ színvo-
nalon végzi munkáját az
ügyfelek szolgálatában. A
kitüntetõ oklevél mellé
100.000 forint jár, mely a
béralapból kerül elkülöní-
tésre. A pedagógusok dí-
jához hasonlóan belsõ, tit-
kos szavazással döntenek
a városháza dolgozói arról
minden évben – a most
meghozott döntés értel-
mében – hogy aktuálisan
ki érdemli meg a kitünte-
tést.

Készülhet a strand 
kútjáról a tanulmány

Szegedi Sándor elõter-
jesztésében hallgatta meg,
majd döntött a határozati
javaslat elfogadásáról a
képviselõ-testület a meleg
vizû strand egyik kútját il-
letõ hidrogeológiai tanul-
mány elkészítésére. A vizs-

Új õrsparancsnokot kinevezését támogatta, szerzõdéseket, rendeleteket
vizsgált felül és módosított 2010 elsõ ülésén a képviselõ-testület

Képviselõ-testületi ülés
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gálatot a Környezetvédel-
mi Hatóság írta elõ, ezzel
tudja víztöbblet kivételi
igényét alátámasztani a
város. A többletvíz kivételt
pedig az új medence épí-
tése indokolja, a jelenlegi
80.000 köbméter ugyanis
már arra nem lesz elegen-
dõ. 

„Egyebek” napirend

• A TÁMOP-3.1.4. okta-
tási pályázattal kapcsolat-
ban szolgáltató céget kel-
lett kiválasztania a testü-
letnek, mely a pedagógu-
sok továbbképzését vállal-
ja. Bognár László elõter-
jesztése nyomán, a három
ajánlattevõ közül az a cég
nyert, mely a legkedve-
zõbb ár mellett a tanárok
helybeli képzését vállalta.

• Sok kérdést vetett fel
az új élelmiszer áruház
elõtt a 2. számú fõúton lé-
tesített forgalomlassító
sziget. Több súlyos bal-
eset is történt már a töb-
bek által túl magasnak ta-
lált építménynél. Bertáné
Tarjányi Judit azt mondta
el, hogy a járdaszigetet
nem az üzlet akarta, an-
nak megépítését, és köte-
lezõ paramétereit a Közle-
kedési Hatóság rendelte
el. Nagy Attila rendõrfõ-
hadnagy pedig azt tette
hozzá, hogy a balesetek
mindegyike a nem az idõ-
járási és látási viszonyok-
nak megfelelõen kiválasz-
tott sebességgel közleke-
dõ autókkal estek meg.
Ezzel együtt többen úgy
vélték, sötétben nehezen
észrevehetõ a járdasziget,
jobb megvilágítást és a je-
lenleginél feltûnõbb ki-
táblázást javasoltak, vala-
mint kezdeményezték,
hogy az Önkormányzat le-
vélben forduljon az illeté-
kes hatósághoz, és tegye
meg észrevételeit.

• Tanoda indul a hal-
mozottan hátrányos hely-
zetû gyermekek számára a
Családsegítõ Szolgálaton
keresztül. Az Alapszolgál-
tatási Intézet munkatársai
korrepetálást eddig és vé-
geztek, most azonban egy
pályázat révén erre közel

20 millió forintot nyerhet-
nek - ismertette az elõter-
jesztést Lenkei György. A
testület jóváhagyását adta
azzal a feltétellel, hogy
semmiféle anyagi felelõs-
séget nem vállal a ket-
tõ+öt éves idõszakra szó-
ló pályázatra, ugyanis a fi-
nanszírozás csak két évre
szól.

• A Sport Bizottság új
támogatási koncepcióját
nyújtotta be a testület elé.
Rengeteg észrevétel, kér-
dés merült fel, mert az el-
képzelés grammatikai ér-
telmezése több, sok éves
múlttal rendelkezõ spor-
tos eseményt kiszorítana a
támogatási rendszerbõl,
ami vélhetõen nem volt
célja a szabályozónak. Az
igazsághoz hozzátartozik,
hogy a testület ugyan vé-
leményezheti a bizottság
rendszerét, saját keretét
azonban szabadon oszt-
hatja fel, tetszése szerint.
Markó József figyelmezte-
tett: egyik bizottság se
kezdjen kerete felosztásá-
ba addig, amíg a város
költségvetését nem fo-
gadják el, addig ugyanis
nem tudni biztosan, hogy
pontosan mennyibõl is
gazdálkodhatnak az év fo-
lyamán.

Mégis csak nyílt ülés

Alapvetõen a testületi
ülés zárt részében tervez-
ték megtárgyalni a Hor-
gász Egyesület szerzõdé-
sének felülvizsgálatát, a
Városvédõk frakciójának
indítványozására azon-
ban, a jelenlévõ egyesületi
elnök beleegyezésével
utolsó nyílt napirendi
pontként ezt tárgyalták a
képviselõk. A szerzõdés
felülvizsgálatának alapjául
az szolgált, hogy az egye-
sület nem tudta teljesíteni
a bérleti díj befizetését, s
évekre visszamenõen kö-
zel két és fél milliós tarto-
zást halmozott fel. A tag-
ság harminc fõ körüli, ja-
varészt nyugdíjas gödi. A
város nem lát esélyt arra,
hogy az egyesület rövid,
de ebben a felállásban
akár hosszú távon is olyan

plusz szolgáltatásokat ve-
zessen be, amellyel a ter-
vezett nyereséget eléri, s
kötelezettségét az Önkor-
mányzat felé teljesíteni
tudja. A határozat szerint
egy utolsó felszólítást kap
a Horgász Egyesület a tar-

tozás rendezésére,
amennyiben nem tudja
rendezni, a szerzõdést fel-
bontják. Markó József, aki
évekkel ezelõtt maga is
betöltötte az egyesület el-
nöki posztját elmondta,
hogy a tagság folyamatos
leépülése, a tó kicsi mére-
te és az elmúlt évek ta-
pasztalata azt bizonyítja,
hogy csupán horgászatból
ezt a területet gazdaságo-
san fenntartani képtelen-
ség, teret kell engedni
más elképzeléseket is ösz-
szefogó terveknek, ami-
nek része kell legyen a
horgászat folytatása is,
amíg erre igény mutatko-
zik.

Zárt ülés 

Négy gazdasági témájú
napirendi pontot tárgyalt a
képviselõ-testület zárt aj-
tók mögött. Az eredmé-
nyekrõl Szinay József jegy-
zõ adott tájékoztatást: - A
testület döntést hozott a
Pólus Palace Zrt. több mint
10 millió forintos tartozása
ismeretében. A határozat
szerint záros határidõn be-
lül ki kell egyenlíteni a tar-
tozást a város felé, külön-
ben az Önkormányzat fel-
bontja a területhasználat-
ra, melegvíz kivételre szóló
szerzõdéseket. 

Az Oázis Lakóparkban
vízmû társulat jött létre
2003-ban, az ivóvízháló-
zat megépítésére. Évekig
rendben ment minden, az
Önkormányzat készfizetõ
kezességet vállalt a bank
felé a társaság mögött.

2009 év végén azonban
két alkalommal is a város
számláját csapolta meg a
bank, több mint 800 ezer
forinttal. A testület abban
állapodott meg, hogy se-
gíti a vízmû társulatot a
helyreállásban, a mûködé-
si zavar megszûntetésé-
ben, hogy ilyen esetekre a
jövõben ne kerülhessen
sor. 

Azonnali hatállyal
mondta fel a Széchenyi
Csárda üzemeltetésérõl
szóló szerzõdést az Ön-
kormányzat a Homokszi-
get Kft.-vel. A nevezett fél
hónapok óta nem üzemel-
teti az éttermet, sõt né-
hány hete láthatóan be is
költözött, és lakásnak
használja az épületet, bér-
leti díjjal is tartozik. Ez
semmiképp sem rendelte-
tésszerû használat, ezért a
határozott fellépés. A
csárda hasznosítására új
pályázatot fogunk kiírni,
hogy késõtavasztól újra
várhassa a vendégeket. 

A negyedik, egyben
utolsó téma a mozgóáru-
sítás Alkotmánybíróság ál-
tal elõírt, csökkentett díj-
szabását is sokalló Family
Frost fellebbezésének el-
utasítása volt.

Azonnali hatállyal felmondtak 
a Széchenyi Csárda bérlõjének
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Tisztelt Választópolgár!

Négyévenként nyílik mód arra, hogy -
alkotmányos jogunkkal élve - szavaza-
tunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek
bennünket az Országgyûlésben. Hazánk-
ban 2010. április 11-én kerül sor az or-
szággyûlési képviselõ-választás elsõ
fordulójára, április 25-én pedig a máso-
dik fordulóra.

2010. február 12-ig Ön kézhez kapja a
választói névjegyzékbe történõ felvételé-
rõl szóló „ÉRTESÍTÕ-t”, valamint a képvise-
lõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószel-
vényt. Amennyiben Ön csak a második
fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás
jogával még nem élhet, így ajánlószel-
vényt nem kapott. 

Ha az „ÉRTESÍTÕ-n” feltüntetett adatai
tévesek, kérjük, forduljon a Helyi Választá-
si Irodához (2131 Göd, Pesti út 81. tel:
27/530-030)!

Az ajánlószelvények gyûjtése 2010.
március 19-ig történhet. Az ajánlás nem
vonható vissza. Egy választópolgár egy je-
löltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is
ajánlott, annak valamennyi ajánlása ér-
vénytelen.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Ér-
tesítõn feltüntetett szavazókörben sza-
vazhat.

Amennyiben mozgásában akadályoz-
va van (például egészségi állapota foly-
tán), úgy a szavazást megelõzõen a jegy-
zõtõl kérhet mozgóurnát. Ebben az eset-
ben a szavazatszámláló bizottság két tag-
ja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát legvégsõ esetben a szavazás
napján kérhet a szavazatszámláló bizott-
ságtól. Mozgóurnát kérni csak írásban le-
het!

Hogyan szavazhat, ha a szavazás
napján a lakóhelyétõl eltérõ települé-
sen tartózkodik?

Ha Magyarországon, de lakóhelyétõl
eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl
kapott igazolással szavazhat. Igazolás
személyesen vagy meghatalmazott út-
ján legkésõbb 2010. április 9-ig kérhe-
tõ. Ha ajánlott levélben kéri az igazo-
lást, a kérelemnek 2010. április 6-ig
meg kell érkeznie a jegyzõhöz. A kére-
lemnyomtatvány letölthetõ a www.-
valasztas.hu weboldalról, vagy kérhetõ a
Helyi Választási Irodánál. Fontos tudniva-
ló, hogy akár az elsõ, akár a második for-
dulóra kér igazolást, azt a fenti idõpontig
kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell ad-
nia:

- nevét,
- személyi azonosítóját (ismertebb ne-

vén személyi szám),
- lakcímét,
- annak a településnek a nevét, ahol a

szavazás napján tartózkodik,
- az igazolást az elsõ, a második vagy

mindkét fordulóra kéri-e.
Az igazolás birtokában Ön az igazolá-

son megjelölt település arra kijelölt szava-
zókörében szavazhat.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás
napján külföldön tartózkodik?

Ha Ön a szavazás napján külföldön tar-
tózkodik, hazánk nagykövetségén vagy
fõkonzulátusán adhatja le szavazatát. En-
nek érdekében a lakcíme szerinti jegyzõ-
nél kell kérnie a külképviseleti névjegyzék-
be történõ felvételét. A külképviseleti név-
jegyzékbe történõ felvételét személyesen,
teljes bizonyító erejû magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással rendelkezõ meg-
hatalmazott útján, illetve ajánlott levélben
kérheti, amelynek legkésõbb 2010. már-

cius 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a jegyzõhöz. A kérelemnyomtatvány igé-
nyelhetõ a jegyzõtõl, vagy letölthetõ az
Internetrõl (www.valasztas.hu). Fontos
tudni, hogy a választás elsõ fordulójára
külföldön 2010. április 4-én (az amerikai
kontinensen 2010. április 3-án), a máso-
dik fordulóra a hazai választás napján, az-
az 2010. április 25-én (az amerikai konti-
nensen 2010. április 24-én) kerül sor.

A szavazásnapi tudnivalókról a követ-
kezõ számban adunk részletes tájékozta-
tást.

Dr. Szinay József 
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy
az országgyûlési képviselõk választására a
Köztársasági Elnök határozata értelmében 

az elsõ fordulóra 2010. április 11-én (va-
sárnap), a második fordulóra 2010. áp-

rilis 25-én (vasárnap) kerül sor.

A város szavazóköreinek címe:

1 Egyéni választókerület
1. sz. szavazókör
ST.HUBERTUS ÉTTEREM KONF. TEREM,
NEMESKÉRI ÚT
11. sz. szavazókör
ÚJTELEP, ORVOSI RENDELÕ

2 Egyéni választókerület
2. sz. szavazókör 
HÁZIORVOSI RENDELÕ, CSERFA U. 18.
15. sz. szavazókör
ST.HUBERTUS ÉTTEREM KISTEREM,
NEMESKÉRI ÚT

3 Egyéni választókerület
3. sz. szavazókör
JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ, 
PESTI ÚT 72.

4 Egyéni választókerület
4. sz. szavazókör
KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA, BÉKE ÚT 3.
17. sz. szavazókör
HUZELLA TIVADAR ÁLT. ISK., PETÕFI U. 48.
5 Egyéni választókerület
5. sz. szavazókör
POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.
12. sz. szavazókör
POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.

6 Egyéni választókerület:
6. sz. szavazókör
TESZ, DUNA ÚT 5. 

13. sz. szavazókör
TESZ, DUNA ÚT 5.

7 Egyéni választókerület
7. sz. szavazókör
NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, IF-
JÚSÁG U. 1-3.
14. sz. szavazókör
NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, IF-
JÚSÁG U. 1-3.

8 Egyéni választókerület
8. sz. szavazókör
ADY KLUB, KÁLMÁN U. 13.

9 Egyéni választókerület
9. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.
18. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.

10 Egyéni választókerület
10. sz. szavazókör
ÓVODA, LENKEY U. 17.
16. sz. szavazókör
SZIVÁRVÁNY BÖLCSÕDE, KOMLÓKERT U.
19-21.

A Helyi Választási Iroda vezetõje és címe:
Dr. Szinay József, 2131 Göd, Pesti út 81.
A választói névjegyzék közszemlére téte-
lének idõpontja: 2010. február 10 – 2010.
február 17.

Igazolással és a települési szintû lakcím-
mel rendelkezõk az 5. sz. szavazókörben
(Polgármesteri Hivatal. Pesti út 81.) sza-
vazhatnak.
Göd, 2010. január 28.

Dr. Szinay József 
Helyi Választási Iroda vezetõ

Göd Város Önkormányzata
Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Tel.: 27/530-030, Fax: 27/345-279

H I R D E T M É N Y !
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-  Elnök úr, mit jelent pontosan
ez a döntés?

- Az Alkotmánybíróság szerint,
amikor a törvény a lakóingatlanokat
terhelõ forgalmi érték alapú adót ön-
adózással is párosítja, akkor a forgal-
mi érték meghatározásában rejlõ bi-
zonytalanság kockázatát egyoldalú-
an az adóalanyokra hárítja, ami a jog-
államiságból levezethetõ jogbizton-
ságot sérti. Ugyanakkor a vagyonadó
vízi és légijármûvekre vonatkozó sza-
bályai továbbra is érvényben marad-
nak.

- Leegyszerûsítve mit jelent ez a
döntés a gödi polgároknak?

- Alapvetõen azt, hogy a gödi pol-
gárok sem fognak az ingatlanjaik
után vagyonadót fizetni. Ez azért is
jó, mert itt Gödön sokan kerültek vol-
na olyan helyzetbe, hogy nehezen
tudták volna eldönteni, hogy egyálta-
lán kellene-e vagyonadót fizetni, mi-
vel – amennyire ismerem a helyi in-

gatlanpiacot – elég sok ház értéke
van pont a határérték, a 30 millió fo-
rintos összeg körül.

- A Képviselõtestület tavaly de-
cemberben a 180 négyzetméternél
nagyobb alapterületû építmények
adóját jelentõsen megemelte.

- Pontosan így van. A Képviselõtes-
tület 2009. decemberében a 180
négyzetméternél nagyobb alapterü-
letû építmények adóját jelentõsen
megemelte, mivel a háttérszámítások
szerint ezek az ingatlanok biztosan a
vagyonadó hatálya alá estek volna. A
vagyonadó akkor még hatályos ren-
delkezése szerint viszont a helyben fi-
zetendõ építményadó összege levon-
ható lett volna a vagyonadó összegé-
bõl. Így ha már fizetni kell az ingatlan
után, akkor ebbõl összegbõl szeret-
tünk volna minél többet itt Gödön
tartani. 

- Mi lesz a megemelt építmény-
adóval?

- Markó József polgármester úr is
több alkalommal elmondta, hogy a
városvezetés alapvetõ szempontja,
hogy a gödi lakóingatlanok után fize-
tendõ helyi adóterhek 2010-ben ne
növekedjenek. Ezzel összhangban az
Alkotmánybíróság döntésének isme-
retében ennek a megemelt adómér-
téknek a fenntartása okafogyottá vált
és a korábbi építményadó-mértéke-
ket 2010. január 1-tõl visszamenõleg
vissza fogjuk állítani. Tehát az épít-
ményadóadó mértéke 2010-ben vál-
tozatlan marad, azaz megegyezik a
2009-ben fizetett összeggel.

- Mekkora adókiesést jelent
majd ez a döntés a városnak?

- Körülbelül 6-7 millió forintot.
Mégis üdvözöljük az Alkotmánybíró-
ság döntését, mert ez így igazságos.

Egy alkotmánybírósági döntés margójára
Az Alkotmánybíróság 2010. január 26-i ülésén alkotmányellenesnek találta és visszame-
nõleg megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó részeit. E döntésrõl
kérdeztük a Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság elnökét, dr. Pintér Györgyöt

Tisztelt Lakosság!

A településünkön mû-
ködtetett helyi adó-
nemet illetõen az
alábbiakról tájékoz-
tatjuk Önöket: 
Az iparûzési- és a telek-
adó (ez utóbbit a beépí-
tetlen belterületi földrész-
letek után kell fizetni)
mértéke nem változott,
utóbbinál viszont 2010.
január 1-tõl módosult az
adható kedvezményekre
vonatkozó szabályozás.
A jelenleg hatályos elõírás
szerint  kérelemre az adó-
alany mentesül az évi te-
lekadó 50 %-a alól akkor,
ha az ingatlana
kertvárosias lakóövezet-
ben található és a 280 m2-
es teleknagyságot nem éri
el (feltéve, hogy a telke
nem üzleti célt szolgál) va-
lamint akkor is, ha a tel-
ken lakóház építését kezd-
ték meg és az építési en-
gedély kiadásától 5 év
még nem telt el.

2010. január 1-tõl 380
Ft-ról 400 Ft-ra emel-
kedett a vendégéjsza-
kák után fizetendõ
idegenforgalmi adó
mértéke is (ez az adó-
fajta a Gödön állandó
lakóhellyel nem rendel-
kezõ, de a településün-
kön tartózkodó magán-
személyeket érinti).
Hatályos rendeletein-
ket egységes szerkezet-
ben a település honlap-
ján találhatják meg,
ezek elérési útja www.-
god.hu - közérdekû
adatok - rendelettár -
hatályos rendeletek, az
adóztatással kapcso-
latos bevallási és be-
jelentési nyomtatvá-
nyok pedig a www.-
god.hu - Városháza -
nyomtatványok -
adóiroda- útvonalon
érhetõek el illetve tölt-
hetõek le. 

Jakab Gábor
Adóosztály vezetõ

További fontos tudnivalók
a helyi adókról 

Göd Város Önkormányzatá-
nak a temetõkrõl és a te-
metkezési tevékenységekrõl
szóló 30/2000 (IX. 26). szá-
mú rendeletének 4.§ (11)
pontja szerint:
„A temetõben végzendõ
minden munkát - kivéve a
sírok gondozását és nö-
vénnyel való beültetését -
be kell jelenteni a temetõ
üzemeltetõjének (Telepü-
lésellátó Szervezet).”
E rendelet 6.§ (2) pontja ér-
telmében:
„A temetõkbe munkavégzés
céljából gépkocsival behajta-
ni csak engedéllyel szabad.”

Felhívjuk a figyelmüket ar-
ra, hogy szabálysértést kö-
vet el és 30.000.- Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtha-
tó, aki Göd Város Önkor-
mányzatának a hirdetõ-be-
rendezések és hirdetmé-
nyek elhelyezésérõl szóló
61/2008. (XII. 12). számú
rendeletének, valamint a
temetõkrõl és a temetkezé-
si tevékenységekrõl szóló
30/2000 (IX. 26). számú
rendeletének elõírásait
megsérti.

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

Tájékoztató
A temetõk területén történõ hirdetésekrõl
Göd Város Önkormányza-
tának a hirdetõ-berende-
zések és hirdetmények el-
helyezésérõl szóló
61/2008. (XII. 12). számú
rendelete alapján a teme-
tõk területén reklám- va-
lamint hirdetõ felületet
elhelyezni, illetve bármi-
lyen felületet reklámozás,
hirdetés céljára felhasz-
nálni csak a Településellá-

tó Szervezet külön enge-
délyével szabad.

Az engedély nélkül kihe-
lyezett reklám-, illetve hir-
detõfelületek eltávolításá-
ról 2010. január 01. után
- amennyiben a tulajdo-
nos az eltávolításukról
nem gondoskodott - a Te-
lepülésellátó Szervezet in-
tézkedik.

A temetõk területén végzett munkákról
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Tisztelt Lakosok!
A Településellátó Szervezet és az ÖKO-Pannon
Kht.  közös hírlevelét tartják kezükben, amelynek
segítségével a jövõben is rendszeresen tájékoz-
tatjuk Önöket térségünk szelektív hulladékgyûj-
téssel kapcsolatos híreirõl, újdonságairól, válto-
zásairól.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

Mi a szelektív hulladékgyûjtés?
Szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük azt a fo-
lyamatot, amikor a háztartásban keletkezõ, már
feleslegessé váló, de újrahasznosítható anyago-
kat külön gyûjtjük, és megfelelõ módon adjuk
tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra.

A szelektív hulladékgyûjtés céljai:
• A csomagolási hulladék érték: megfelelõ vá-

logatás után másodanyagként felhasználha-
tó különbözõ termékek gyártásához.

• A másodanyagok felhasználásával kíméljük
az elsõdleges nyersanyagokat (pl.: papírgyár-
tásnál a fát), ami nagyon fontos, hiszen sok
nyersanyagforrásunk már kimerülõben van,
így nem szabad pazarlóan bánnunk velük.

• A másodnyersanyagok újrahasznosítása je-
lentõs energiatakarékossággal is jár, mivel
ezek a folyamatok kevesebb technológiai lé-
pést igényelnek.

• Csökken a hulladéklerakókba kerülõ hulladék
mennyisége, ezáltal megnõ azok élettarta-
ma, és szükségtelen újabb lerakók költséges
kiépítése.

• Kevesebb hulladék kerül a környezetbe.

Mi történik a szelektíven gyûjtött hulladék-
kal?

A különválogatott papírból újra papírt gyárta-
nak, a mûanyagokat regranulálás után visszajut-
tatják az ipari szektorba, ahol fóliát, zsákokat,
flakonokat, virágládákat, csöveket vagy polár
pulóvert is elõállíthatnak belõle. Az alumínium
italosdobozokból újra azonos minõségû dobozt
készülhet. A többrétegû italos dobozok papír ré-
tege pedig értékes másodnyersanyagot jelent a
papírgyárak számára.

HÁZHOZ MENÕ ZSÁKOS GYÛJTÉS GÖDÖN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd lakóinak
2007 októberétõl lehetõsége van arra, hogy a
háztartásban keletkezõ hasznosítható csoma-
golási hulladékokat otthon elkülönítve gyûjt-
sék. Az Európai Unióban sok helyen már haté-
konyan mûködõ, házhoz menõ gyûjtési rend-
szer ma még újdonságnak számit Magyaror-
szágon, de bízunk abban, hogy a szelektív hul-
ladékgyûjtés e kényelmesebb és hatékonyabb
módja hamarosan mindennapi rutinná válik
mindannyiunk számára.
A lakosok díjmentesen kapják meg a sárga színû,
nyakánál összehúzható, 80 literes, emblémázott
mûanyagzsákokat. 

A sárga zsák kizárólag a csomagolási hulla-
dékok szelektív gyûjtésére használható!

HOGYAN LEHET HOZZÁJUTNI A SZELEKTÍV HUL-
LADÉKGYÛJTÉSRE HASZNÁLHATÓ, INGYENES,
SÁRGA ZSÁKOKHOZ?

A Településellátó Szervezet dolgozói gyûjtéskor a
kirakott és elszállított szelektív zsákok darabszá-
mának megfelelõ üres zsákot/zsákokat helyez-
nek az ingatlantulajdonosok postaládájába.  Ab-
ban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosoknak
több szelektív zsákra lenne szükségük, vagy csat-
lakozni szeretnének a szelektív hulladékgyûjtés-
hez, úgy a Településellátó Szervezet  telephelyén
/ 2132 Göd, Duna u. 5. / az alábbi idõpontokban
a sárga zsákok ingyenesen  átvehetõk.

Hétfõ – csütörtök: 7 – 15 h.
Péntek: 7 – 12 h.

Nem szállítjuk el az ezekben a zsákokban kihelye-
zett zöldhulladékot vagy kommunális hulladékot!

AMI A SÁRGA ZSÁKBA TEHETÕ

PAPÍR:
• élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobo-

za (pl.: teás doboz, fogkrémes doboz, stb.),
• újság, szórólap, prospektus, nyomtatópapír,
• tejes és üdítõs, többrétegû italos kartondoboz 
Kérjük, a nagyobb kartonokat a szállítás nap-
ján a zsákok mellé helyezzék ki!

MÛANYAG:
• tiszta pille (PET) palack, egyéb mûanyag pa-

lack,
• zsugorfólia, bevásárló és reklámtáska,
• kozmetikai és tisztítószerek üres flakonjai
Kérjük, a palackokat laposra taposva tegye a
zsákba!

FÉM:
• alumínium tálca, alufólia
• sörös- és üdítõs dobozok,
• fém zárókupak
• tiszta, kiöblített konzerves doboz
Kérjük, a sörös- és üdítõs dobozokat lapítva
tegye a zsákba!

TILOS A SÁRGA ZSÁKBA TENNI
• nem hasznosítható hulladékot
• zöldhulladékot (konyhai és kerti hulladék)
• zsíros, olajos, egyéb élelmiszerrel, vagy veszé-

lyes anyaggal szennyezett papír-, fém-, vagy
mûanyaghulladékot

• veszélyes, vagy ismeretlen  anyagokat tartal-
mazó hulladékot

• üveg hulladékot 

Az üveghulladékok gyûjtésére külön konténe-
reket helyeztünk ki az alábbi helyeken, vala-
mint újabb konténerek kihelyezését is tervez-
zük. Az új konténerek helyérõl a Gödi Körkép-
ben tájékoztatjuk a lakosságot! 

ÜVEGGYÛJTÕ KONTÉNEREK GÖDÖN
1. Településellátó Szervezet telephely 
(2132 Göd, Duna u. 5.)
2. Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út)
3. Bócsa, Minimarket (Munkácsy Mihály út)
4. Gödi Ámbitus Kft. 
( 2131 Göd, Pesti u. 174. )

SZELEKTÍV- ÉS ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI
RENDJE 2010. évben

A zöldhulladék háztól történõ elszállítása a Te-
lepülésellátó Szervezet által forgalmazott  zsá-
kokban történik, melynek ára: bruttó 280 Ft/
20 kg. Zsák

szelektív, sárga zsák
február 1 – 5. és 15 – 19.
március 1 – 5. 16 – 20. és 29 – április 2-ig. 
április12 – 16. és 26 – 30.
május 10 – 14. és 25 – 29.
június 7 – 11. és 21 – 25.
július 5 – 9. és 19 – 23.
augusztus 2 – 6. 16 – 21. és 30 – szeptember 3-
ig
szeptember 13 – 17. és 27 – október 1-ig
október 11 – 15. és 25 – 29.
november 8 – 12. és 22 – 26
december 6 – 10. és 20 - 24 

zöldhulladék szállítás
február nincs
március 8 – 12. és 22 – 26.
április 6 – 10. és 19 – 23.
május 3 – 7. 17 – 21. és 31 – június 4-ig
június 14 – 18. és 28 – július 02-ig
július 12 – 16. és 26 – 30.
augusztus 9 – 13. és 23 – 27.
szeptember 6 – 10. és 20 – 24. 
október 4 – 8. és 18 – 22.     
november 2 – 6. 15 – 19. és 29 – december 3-ig
december nincs

A zsákokat kérjük,
reggel 7:00 óráig kihelyezni!

Tilos szelektív, sárga zsákban zöldhulladékot
vagy kommunális hulladékot kihelyezni!

LOMTALANÍTÁS – 2010.
Ebben az évben a lomtalanítást  április 12 – 16.
és október 04  - 08-ig az adott  körzetre érvé-
nyes szemétszállítási napon végezzük. A kira-
kott lom mennyisége maximum 3 m3 lehet.
Veszélyes hulladékot (pl.: festéket, használt
olajat) nem szabad kitenni!

A KOMMUNÁLIS HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 
ÜNNEPI RENDJE

A kommunális hulladékszállítás rendje az ünnep-
napok miatt az alábbiak szerint változik:
Március 15. helyett Március 16 ( kedd )
Április 5  helyett Április 6. ( kedd )
Május  24. helyett Május 25.  ( kedd )
Augusztus 20. helyett Augusztus 21. ( szombat )
November 1. helyett November 2. ( kedd ) 
Ha a megadott napon nem szállítottuk el hulla-
dékot, akkor kérjük, a következõ napon ismétel-
ten helyezzék ki!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ.
TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET, 

2132 GÖD, DUNA U. 5.
Tel.:+36-27-530-600, +36-27-530-611, 

E-mail: telepulesellato@vnet.hu
www.telepulesellato.god.hu

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 GÖD, DUNA U. 5.
Tel.: +36-27-530-600, +36-27-530-611
E-mail: telepulesellato@vnet.hu
www.telepulesellato.god.hu

HULLADÉK HÍRADÓ
A Településellátó Szervezet és az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevele



9Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Önkormányzati hírek

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsá-
gi Bizottság januári ülésén a gödi

rendõrõrs megbízott parancsnoka,
Nagy Attila és a dunakeszi rendõr-
kapitány, Kovács László számoltak
be városunk, illetve a kapitányság il-
letékességi területének „bûnügyi
évérõl”, 2009-rõl. Beszámolójuk
szerint az utóbbi években a bejelen-

tett bûnesetek száma stagnál, ami a
város emelkedõ lélekszámát tekint-
ve pozitív eredmény. 

- Jelenleg az õrsön ténylegesen
szolgálatot teljesítõk létszáma az
õrsparancsnokon és helyettesén kí-
vül 8 fõ járõr. Ez a létszám csak
elégségesnek mondható. 2009-ben
Gödön 327 bûncselekmény jutott
az eljárás lefolytatására jogosult ha-
tóság tudomására, ebbõl vagyon el-
leni volt 237, személy elleni 21, köz-
lekedésbiztonság elleni 32, ittas ve-
zetés 28, kerékpárlopás 9 esetben.
Az elmúlt esztendõben elkövetés
közben tetten ért bûnözõk száma
61, elfogatóparancs alapján elõállí-
tott személyek száma 8 fõ volt.
Helyszíni bírságot 1254 esetben
mintegy 8.864.000 forint értékben
szabtak ki a kollégák, bilincset 93,
testi kényszert 8 esetben kellett al-
kalmazni - szerepelt az elõterjesz-
tésben. A legtöbb ismert eset 2009-

ben is besurranásos lopás volt. A
sértetteknek érthetõ módon más a
véleményük. 

- Lényegében csak a Gödnél ki-
sebb, zsákutca települések értek el
jobb helyezést a megyében, amelye-
ken nincs átmenõ forgalom - mond-
ta el a kapitány, aki hozzátette: Az
illetékességi területen is a legcsen-
desebb, legnyugodtabb város a mi-
enk, Fóton, Dunakeszin is több és
más jellegû probléma van. A bizott-
sági ülésen ismét elhangzott, hogy
példamutatóan mûködik együtt a
három rendvédelmi szerv, a Közte-
rület Felügyelet és a Polgárõrség is
jól kiegészíti a rendõrséget a fel-
adatvégzések során. Végül Kovács
László megköszönte az Önkormány-
zat anyagi támogatását, amivel ki-
egészíthetik a költségvetésüket, és
biztosíthatják a szolgálatot a város-
ban élõknek.

Egy felmérés szerint Göd az ötödik 
legbiztonságosabb település Pest megyében

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja az 1848-as 
forradalom és szabadságharc

évfordulója tiszteletére 
rendezendõ ünnepségre

Ünnepi mûsor
2010. március 15. (hétfõ)

9.30 óra: koszorúzás a Nemeskéri Kúriánál
(2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 33. )

Közremûködik: a Gödi Gaude Kórus
10.00 óra: koszorúzás a Petõfi szobornál

(2131 Göd, Petõfi tér)
10.30 óra: koszorúzás a Kossuth szobornál

(2131 Göd, Kossuth tér)
Közremûködik a Napos Oldal Nyugdíjas Klub énekkara

11.00 órától ünnepség
a József Attila Mûvelõdési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)

Ünnepi beszédet mond: 
Bábiné Szottfried Gabriella, 

a 2. sz. választókörzet FIDESZ-KDNP 
országgyûlési képviselõjelöltje,

Szõdliget polgármestere

Közremûködik: 
Géza Fejedelem Református Általános Iskola,

Óvoda és Bölcsõde
Gödi Tagintézménye

(Búzaszem Ökomenikus Iskola)

Mindenkit szeretettel várunk!
A koszorúzás helyszínei között helyi buszjárat közlekedik.

Nagy Attila fõhadnagy (balról)
és Kovács László kapitány 
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Önök kérdezik, Önök 
Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írá-
suk tartalma lényegi változást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igye-
keztük a legilletékesebb városi munkatársat megkeresni a válaszadással. Némelyik válasz
további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetékeseknek 
Az alsógödi új CBA-nál egy járdaszi-
getet építettek. Ez a sziget nem csak
balesetveszélyes, hanem gondatla-
nul is  tervezték. Ha valaki Felsõgöd-
rõl érkezik, a kettéválasztott járda-
sziget között lehetetlen nagyívben
balra fordulni. Ez tipikus, átgondo-
lás nélküli jelenség.

Z. Péter

Válasz: A levelében említett forga-
lomcsillapító középsziget nem az
önkormányzat hatásköre. A CBA
áruház engedélyezési eljárásakor a
2-es közút kezelõjének (Magyar
Közút Zrt.) javaslatára a Nemzeti
Közúti Hatóság írta elõ. Az egyezte-
tõ tárgyaláson annyit sikerült elérni,
hogy a parkolóból Pest felé lehessen
balra nagy ívben kanyarodni, azon-
ban balesetveszélyre és útügyi elõ-
írásokra hivatkozva ragaszkodott a
hatóság a Vác felõl balra kanyaro-
dás tiltásához a közelben lévõ köz-
lekedési lámpa miatt. A járdasziget
magasságát is a hatóság írta elõ. Az
engedélyezési eljárásban szakható-
ságként a rendõrség is részt vett. A
középszigetet a közútkezelõ átvet-
te, ezért az ügyben a továbbiakban
Magyar Közút Zrt. az illetékes. A kö-
zépsziget üzembe helyezése óta
több, a helyszínt nem kellõen isme-
rõ autóssal is baleset történt. Emiatt
a Gödi Önkormányzat képviselõtes-
tülete 2010. január 26-i ülésén úgy
döntött, hogy levélben fordul a köz-
útkezelõhöz, kérve, hogy módosítsa
a szigetet, és csökkentse a baleset-
veszélyt.
A közútkezelõ válaszáról tájékoztat-
juk a Gödi Körképet. Remélem, a vá-
laszomat megnyugtatónak találja.

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész

A nagy hideg és a leesett hó követ-
keztében jégpáncéllá változott né-
hány fõútvonal, mint például a Rá-
kóczi út, a Vasút utca, Alagút utca
vagy akár a Kolozsvári utca is. Lehet,
hogy egyszer homokkal leszórta a
kijelölt vállalkozó, de egy nappal ké-
sõbb  újra jégpáncéllá változott az
aszfalt. Nem lehetnek egy kicsit töb-
bet áldozni arra, hogy a balesetve-
szélyt el lehessen kerülni?

K. Zoltán

Válasz: Az idei tél igen sok felada-
tot adott a közutak járhatóvá tételé-
ben. Ahogy azt Ön is jelezte, több
helyre ismételten vissza kellett kül-

denünk a vállalkozót az egyes sza-
kaszok jégmentesítésére. 

Szegedi Sándor alpolgármester

Valaki kitalálta, hogy a fák és a bok-
rok csak november végéig hullatják
a leveleiket, mert november végén
megszüntették a zöldhulladék elvi-
telét. Csak a fákkal és bokrokkal
nem beszélték meg a dolgot, mert
vannak olyan renitensek, amelyek
még mindig ragaszkodnak leveleik-
hez. Így aztán sok helyen megma-
radtak decemberben az összegyûj-
tött leveles zsákok, elõreláthatólag
jövõ év tavaszáig, amikor ismét haj-
landóak lesznek elszállítani. A kom-
posztáló tele van, a diólevelet ab-
ban sem lenne jó tárolni.
Felhívtam a Településellátót, ahol
csak azt tudták tanácsolni, hogy
zöldhulladékot lassanként tegyem
bele a kukába, ami ugye egy 50 lite-
res edénynél nem kivitelezhetõ.
Valószínûleg az ilyen hozzáállás mi-
att keletkeznek az illegális szemétle-
rakó helyek!

R. Ilona

Válasz: A rendelet szerint november
30-ig tart a zöldhulladék gyûjtése.
Az idõjárásra való tekintettel foly-
tattuk a gyûjtést decemberben és
egy ízben januárban is. A zöldhulla-
dékot ne tegyék a kukába, mert az
átvételt megtagadhatják a lerakó
telepen!
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Biztosan volna igény egy az autó-
sok, kerékpárosok és vízitúrázók ál-
tal egyaránt használható kemping-
re. Kivitelezhetõ?

M. L.

Válasz: Két alkalmas hely is kínálko-
zik ilyen intézményre Gödön: a BM
üdülõ és a Szakáts-kertnek az a ré-
sze, amelyiken nem található védett
aljnövényzet. Mindkettõ parti ingat-
lan, közvetlenül mindkettõ mellett
vezet a kerékpárút. A Helyi Építési
Szabályzat nem tiltja egyik területen
sem kemping létesítését. A BM üdü-
lõ állami tulajdon, a Szakáts-kert
önkormányzati. Egy kemping létesí-
tése azonban elég nagy beruházást
igényel, és nem egyszerû az enge-
délyezése. Eddig kemping létesíté-
sével kapcsolatban nem keresték
meg az önkormányzatot, és az ön-
kormányzat terveiben nem szerepel
kemping létesítése. Az önkormány-
zat a Szakáts-kert hasznosítására a

közeljövõben pályázatot ír ki, az
MTI híre szerint a kormány értékesí-
ti az állami tulajdonú üdülõket.

Bertáné Tarjányi Judit fõépítész

A felsõgödi piac már alig mûködik.
Igény biztosan volna rá. Egy komo-
lyabb bevásárlásra Dunakeszire
vagy Vácra kell menni. Itt is van ak-
kora népesség, hogy az elõbb emlí-
tett városok piacaihoz hasonló itt is
mûködhetne.
Kérdés, hogy a város vezetése kivite-
lezhetõnek tartana-e ilyen jellegû,

A Szakáts-kertben lehetne
a camping egyik helyszíne

Az olvadás utáni fagy 
komoly közlekedési 

problémákat okoz
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zöldséges standokkal, állandóan
nyitva tartó üzletekkel, igényesen
megjelenített létesítményt?

M. L.

Fenti témakör másik változata egy a
Gazdakörök által hazai zöldségekkel
ellátott üzlet alacsony árakon való
üzemeltetése. Ilyen üzletek már mû-
ködnek országunkban. Mi, nyugdí-
jasok ezért nagyon hálásak lennénk.

M. L.

Válasz az elõzõ két kérdésre. Ön-
kormányzatunknak szándékában áll
hétvégi piacot kialakítani a Telepü-
lésellátó Szervezet udvarán. Itt köz-
vetlenül az õstermelõktõl kapnánk
az árukat (alma, hagyma, burgonya,
tej stb.). A Gazdakörök Országos El-
nökével személyesen vettem fel a
kapcsolatot, és a piac mûködtetésé-
hez a támogatását ígérte. 
Ugyancsak a Gazdakörök támogat-
nák a szociális bolthálózat kialakítá-
sát Gödön. Ebben a témában is
megkezdtük a tárgyalásokat. 
Dr. Bognár László alpolgármester

Érvényben van-e még az ingatlanok
30%-os beépíthetõsége, a telekha-
tároktól való távolság betartása?
Ezeket a hivatal ellenõrzi-e, és ha
igen, minden esetben?

M. L.

Válasz: Az ingatlanok beépíthetõsé-
gét a 27/2009. (IX. 04. ) Ök. rendelt-
tel módosított, 46/2008. (IX.25.) Ök
rendelt elfogadott Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási Terv (késõb-
biekben HÉSZ) határozza meg. A
szabályzat letölthetõ a www.-
god.hu honlapról a szabályzatok,
tervezetek menü pontból.
A telkek beépíthetõsége függ:

- az ingatlan övezeti besorolásától 
- a telek méretétõl
- valamint attól is, hogy az ingat-
lanon található-e gépkocsitároló,
fedett gépkocsibeálló, vagy az en-
gedélyezésre benyújtott tervdo-
kumentáció tartalmazza-e azt.
Amennyiben nem, a beépíthetõ
alapterület tovább csökkentendõ.

Elsõ lépésként a Szabályozási terven
meg kell keresni az érintett ingat-
lant, így megtudható az övezeti be-
sorolása (pl. Lke-1, VK-1 stb.) 
Az övezeti besorolás alapján a
HÉSZ-bõl ki kell keresni az övezetre
vonatkozó elõírásokat (pl. A Lke-4-

es jelû kertvárosias lakóövezet maxi-
mális beépíthetõsége 30%)
A HÉSZ 14.§-a viszont további szi-
gorító feltételeket szab. (pl. egy 500
m2-es telek beépíthetõsége csak
20%)
A fenti elõírások betartásával hatá-
rozható meg az ingatlanok beépít-
hetõsége - egyedileg.
A telekhatártól mért távolság meg-
állapítása esetén teljesülni kell az
Országos Településrendezési és Épí-
tési Követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) sz. Korm. rende-
let (késõbbiekben OTÉK), valamint a
HÉSZ elõírásainak.
Az építési telken az építési helyet az
építési övezet elõ-, oldal- és hátsó-
kertre vonatkozó elõírásai szerint
kell meghatározni az építési határ-
vonalakkal. A határvonalakat HÉSZ
elõírásai szerint állapítjuk meg. (Ez
függ az övezeti besorolástól és a te-
lek méretétõl, szélességétõl) Az így
megállapított építési helyen belül
helyezhetõ el épület, az OTÉK 35.§-
ban foglalt kivételekkel. Az építmé-
nyek közötti távolságok meghatáro-
zásánál a telepítési távolságot kell
még figyelembe venni. (OTÉK 36.§)
Tehát a távolságokat is egyedileg ál-
lapítják meg a telek adottságaitól
függõen.
A fenti elõírások betartását az építé-
si és használatba vételi eljárások so-
rán minden esetben ellenõrzik!
A területileg illetékes építésügyi ha-
tósági kollegák további kérdéseikre
ügyfélfogadási idõben szívesen ad-
nak felvilágosítást!

Iványi Andrea 
osztályvezetõ

Ha  az ebben a lapban korábban
ígért gödi parkolók megépülnek az
állomások környékére, környékü-
kön, beleértve az állomás épületé-
nek környékét is, lesz-e tereprende-
zés, füvesítés, faültetés?

M. L.

Válasz: Sajnos az Önkormányzat a
parkolók létesítésére kiírt  pályáza-
ton nem nyert. Saját forrásból Göd-
alsón, a Beck Ö. Fülöp téren épített
ki rendezett parkolót a város, vala-
mint a Mikszáth Kálmán u. felõli
gépkocsiparkolót bõvítette. A többi
terület rendezése az anyagi lehetõ-
ségektõl  függ.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

A felsõgödi állomásnál a labirintus-
korlátok beton talapzatának egy ré-
szét csúzlival el lehetne lövöldözni.
Volt-e ott mûszaki ellenõrzés, ki
lesz-e valaha javítva?

M. L.

Válasz: Ezt a beruházást a MÁV vé-
geztette, a mûszaki ellenõrt is õ biz-

tosította. A vállalkozó garanciális
kötelezettsége jelenleg is fennáll, az
Ön által jelzett problémát a
MÁV–nak jelezzük.

Szegedi Sándor alpolgármester

Az üzletek parkolási megváltásáról
írtak az elõzõ lapszámban. A követ-
kezõk hangzottak el:
„A parkolóhelyek azonban csak ön-
kormányzati tulajdonú közterülete-
ken lehetnek, azaz a mellékutcák-
ban.” E mondat szerint a fõút nem
az önkormányzat tulajdona. Akkor
milyen alapon vetik ki a fõúton mû-
ködõ üzletekre az 55.000.-Ft/éves
parkolási díjat?

E. Tibor

Válasz: Az újságban olvasott rövid
hír jellegénél fogva nem lehet elég-
gé részletes, pedig a lényeg ebben
rejlik. Az állami kezelésû utat való-
ban nem hasznosíthatja az önkor-
mányzat, éppen ezért csak a Pesti
úti címen lévõ, a parkolóhely meg-
váltásával kötelezõen vagy önkénte-
sen érintett ingatlan okán az alkal-
mas, közeli mellékutcában lévõ par-
kolóhely váltható meg. Másképpen:
a Pesti úton lévõ érintett ingatlanok
tulajdonosai, használói választhat-
nak, hogy vagy egy közeli mellékut-
cában váltják meg a parkolóhelyet,
vagy az állami közútkezelõtõl pró-
bálnak - általunk nem ismert felté-
telekkel - közútkezelõi hozzájárulást
kapni ugyanerre. Az Önkormányzat
elõre, rendeletben hirdette ki a fel-
tételeit.

dr. Nagy Atilla aljegyzõ

észrevételezik
Önkormányzati hírek

Nincs egy éve, hogy átadták 
és máris van hiba
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Szabó Csaba, a Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke
nem elsõ alkalommal tesz

kísérletet a téli hó- és jégel-
takarítások során a környe-
zetbarát anyagok bevezeté-
sére. 

- Idén a SikoSTOP nevû
terméket teszteljük, ami
kettõs hatású nemesített
zeolitos anyagkeverék. Van
benne olyan összetevõ,
amely a síkosság elleni me-
chanikus akadályoztatást
biztosítja, illetve egy másik
alkotóelem a jégolvasztást
hivatott elvégezni. Ez a ter-
mék az útszóró sóval ellen-
tétben nem káros a növény-
zetre. Nyugaton már hosz-
szabb ideje közkedvelt, bár
napjainkban már hazánk-
ban is egyre inkább hasz-
nált jégmentesítési eszköz.
Lényeges környezetvédelmi
szempont, hogy szemben a
sóval, a zeolit nyomelem-
tartalma kifejezetten elõ-
nyös a talajba szivárogva,
ugyanis javítja a növényzet

nyomelemekkel való ellátá-
sát. Január 23-án egy
promóciós mennyiséggel -
egy ajánlattevõ cégtõl 150
kilogrammnyi anyagot kap-
tunk kipróbálásra - mínusz
3 Celsius fokban végeztünk
kísérletet a Németh László
iskola környékén és egy me-
redek útszakaszon a Ménesi
utcában. A fagyos idõ elle-
nére tíz percen belül észlel-
hetõ volt, hogy megindult
az olvadás a kezelt felülete-
ken. Ennek a zeolitos keve-
réknek a beszerzési ára
ugyan többszöröse a sóé-
nak, azonban nincs káros

hatással a parkjainkra, a via-
coloros burkolatú járdáink-
ra, cipõinkre, állatainkra. Bí-
zom benne, hogy dacára a
nehéz anyagi körülménye-
inknek hamarosan sikerül
váltanunk, és Gödön is kör-
nyezetbarát anyaggal tud-
juk jégmentesíteni az uta-
kat, a közintézmények elõtt
lévõ járdákat és a köztere-
ket, illetve a lakosság részé-
re is beszerezhetõvé tudjuk
tenni a TESZ-nél ezt a szóró-
anyagot- mondta el a szak-
bizottság elnöke.

V. P. K.

Környezetbarát 
jégmentesítés 

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Borsos Sándor 48 éves
Csombok Józsefné sz: Tari Valéria 87 éves
Adamovits Ferencné sz: Lengyel Magdolna Ilona 66 éves
Ábel Gyuláné sz: Véber Alojzia 88 éves
Csizmadia Gergely István 48 éves
Jámbor Ferencné sz: Vojacsek Irén Éva 74 éves
Orosz József 74 éves
Babos László 72 éves
Vincze Sándor 60 éves
Sassara Józse 78 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Polyák Attila Bogáth Judit
Kovács Péter Pál Móricz Katalin

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ: minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester: minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra

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

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Halálának 52. évfordulóján
Iván Kovács Lászlónak, a Cor-
vin köz hõs parancsnokának
mellszobránál koszorúztak
2009. december 30-án a gödi
megemlékezõk. A megemlé-
kezésen a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének részé-
rõl Máriási György Mihály tar-
tott beszédet. Az önkormány-
zat nevében dr. Bognár László
alpolgármester koszorúzott,
képviseltette magát a Gödi
Keresztény Konzervatív Baráti
Kör, a Magyar Nemzeti Front
gödi szervezete, a Jobbik, és
magánemberek is érkeztek
egy-egy szál virággal, mécses-
sel. Az ellenállók vezetõjeként
számon tartott Iván Kovács
László életérõl közismert,
hogy Nagy Imre fogadta és
meghallgatta reformkövetelé-
seit. Az ország vezetõinek ha-
bozása láttán az 1956-os fel-
kelõk bizalmatlanok lettek a

kormánnyal szemben. Mivel
Iván Kovács Maléter Pál hon-
védelmi miniszter híve volt, a
vele szembeni bizalmatlanság
miatt Iván Kovácsot leváltot-
ták.

Cserébe beválasztották egy,
a nemzetõrség létrehozására
megszervezett bizottságba. A
szovjet csapatok november 4-
i támadása után árulónak kiál-
tották ki (alaptalanul), és letar-
tóztatták. Elõször sikerült
megszöknie. Rövid bujkálás
után november 10-én költö-
zött szülei alsógödi házába,
innen kezdett újra szervezked-
ni. 1957. március 12-én letar-
tóztatták, majd a Vida Ferenc
vezette bíróság államellenes
szervezkedés vádjával kötél ál-
tali halálra ítélte, amelyet
1957. december 30-án hajtot-
tak végre.

Koszorúzás 
a Kincsem Parkban

A Dunakeszi Rendõrka-
pitányság felhívja a tisz-
telt lakosság figyelmét,
hogy 2010. 01. 01-jén a
délutáni órákban a Göd,
Nemeskéri temetõben is-
meretlen személyek sírhe-
lyet rongáltak meg, ön-
kényuralmi jeleket festet-
tek fel arra. 

A rendõrség kéri a la-
kosságot, amennyiben va-

laki tud a történtekkel
kapcsolatban érdemi in-
formációval szolgálni,
vagy akinek a sérelmére
hasonló cselekményt kö-
vettek el, értesítse a Duna-
keszi Rendõrkapitánysá-
got! A továbbiakban hívja
a 107-es, 112-es telefon-
számot vagy telefontanú
vonalát a 06/80-555-111
számot. 

Felhívás

Szabó Csaba (jobbról)
és Nagy Pál kipróbálják 

az új anyagot

Az anyag jó,
csak drága
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A szomszédság különös
érzéseket kelt a lelkekben:
néha tartózkodást, ellen-

szenvet, irigységet, félté-
kenységet. A szomszéd
nem rokon, nem barát. A
szomszéd az szomszéd,
akinek borsot lehet törni
az orra alá. Aki elõtt lehet
nagyzolni, színt játszani,
jóllehet, egymás fazekába
bele-belelátnak. A legtöbb
szomszédságban azonban
van valami sajátos. Szám-
talan példát tudnánk emlí-
teni.

Az én megfigyeléseim-
bõl is hozhatok egy sajáto-
sat. Él Gödön két férfi. Na-
gyon mások. Eltérõ az
életkoruk, a családi körül-

ményeik. Biztos, hogy kü-
lönbözõen szavaznának. 

Az egyikrõl annyit, hogy

több évtizeden át oktatott
magyart és francia nyelvet
a váci Madách Gimnázi-
umban, a másikról meg
annyit árulhatok el, hogy
inkognitójukat föl ne fed-
jem, fiatalabb, két óvodás
korú gyermekédesapja.
Mindketten alsógödiek,
ahogy mondják, farszom-
szédságban. Egyetlen ösz-
szekötõ kapocs köztük az
õket elválasztó kerítés. 

A karácsony ünnepe
még közelebb hozta õket
egymáshoz. Közösen ter-
veztek egy jócselekedetet.
A Kárpátokon túlra men-

tek, a Szeret folyó mellé, a
mi régi Etelközünkbe,
Moldvába, a mínusz hu-
szonnégy fokos hidegbe,
méteres hóba, december
legrövidebb nappalainak
napjain, hogy elvigyék a
gödiek nevében az általuk
vásárolt ajándékaikat. Pe-
dig még az erdélyi széke-
lyek is óva intették õket,
hogy a zord télben a med-

ve nem játék, sem a Hargi-
ta, sem a Keleti havasok,
sem az Etelköz. Mit lehet
tenni, ha karácsony min-
dig télen van, s a magyarul
tanulni akaró csángó kis-
gyerek is az ünnepkor vár-
ja a jó szót, a magyarok-
tól, magyarul és nem olá-
hul? Több tucat pólót, me-
leg felsõket, sapkákat, is-
kolás hátizsákokat, elem-
lámpákat az ünnepek alatt

szünetelõ áram miatt,
több száz tollat, füzetet,
több kiló csokit, mikrót,
gyûjtött meleg ruhákat,
sok zsák játékot vittek a
maguk költségén, a mi ne-
vünkben. Útközben meg-
osztották ennivalójukat,
nem riposztoztak. A fagy,
a hó, a tél óvatosságra in-
tette mindkettõt, pedig
lett volna min vitázni, hi-

szen az út, az ajándékok
befektetéseiben volt köz-
tük nézetkülönbség. Majd
otthon revansot vesznek.
Elvégre már harmadízben
vállalták együtt a nagy
utat, s útközben sosem
volt köztük nézeteltérés.
Talán mert nincs köztük jó
szomszédságuk korlátja, a
kerítés.

Bognár László

Egy sajátságos szomszédság

Örömmel értesítjük Önö-
ket, hogy tavasszal bõvül
a Katica Gyermekkönyvtár
nyitva tartása.
Március 4-tõl délelõtt 10
és12 óra között is felke-
reshetnek bennünket a
kisgyermekes családok.
Szolgáltatásaink díjai nem
emelkednek, az éves be-
iratkozás felnõtteknek to-
vábbra is 1000 Ft lesz, di-
ákoknak, nyugdíjasoknak
pedig 500 Ft.
A Városi Könyvtár és a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház
közös szervezésében sze-
retettel várjuk Önöket
Bátonyi Pál kiállításának
megnyitójára 2009. már-

cius 17-én, szombaton 18
órára a JAMH kiállítóter-
mébe! (2131 Göd, Pesti út
72.) A helytörténeti kiállí-
tás címe: “A Watthy család
története és Göd”. A meg-
nyitó után meghallgathat-
ják a kiállító elõadását a
nagyterem-ben. Minden
érdeklõdõt várunk!

Programjainkról informá-
ciót találhatnak honla-
punkon: www.godikonyv-
tar.hu
2010-ben is várjuk Önöket
könyvtárainkban!

Szabóné Hegyi Valéria
könyvtárvezetõ

Könyvtári hírek Sajtóközlemény
A Göd Városi Könyvtár ezúton hozza nyilvánosságra,
hogy a 2008. évi SZJA 1 %-os felajánlásából 2009
októberében az APEH 55.245 Ft-ot utalt a számlájára.
Ezt az összeget állományunk gyarapítására használ-
tuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat!

Kedves Könyvtárlátogatók!

2010. február 27-én (szombaton) 18.00-kor,
az alsógödi katolikus templomban
jótékonysági koncertet ad a budapesti
Egyetemi templom Don Bosco Ifjúsági Ének-
és Zenekara. Karnagy: Benyus Sándor. Az
Énekkar a 17 órai szentmisében is
közremûködik. A jótékonysági hangversenybõl
befolyt összeget az alsógödi katolikus templom
megrongálódott tetejének felújítására fordítjuk.

Egyházi koncert

Csángóföld fiataljai örültek az ajándékoknak

Jobbról és balról az ajándékozók
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A felsõgödi római kato-
likus Jézus Szíve Egyház-
község kántorának több
mint fél évszázados szol-
gálatát 86 éves korában
szakította meg a halál. 

A Haverland család
1953-ban a kitelepítések
miatt költözött Felsõgöd-
re, és Haverland Tivadar
azonnal aktív tagja lett a
katolikus közösségnek. A
családfõ kántorként 1955
óta szorgalmasan és alá-
zattal szolgálta az egyház-
községet. Vallásos család-
ban nõtt fel. Haláláig
gyakran idézett példaké-
pei Dr. Prochnov Endre je-
zsuita páter és Rumi Ta-
más atya. Feleségével
együtt három gyereket
nevelt fel boldogságban
és szeretetben. Gyerme-
kei, hét unokája, két déd-
unokája gyászolja. Teljes
életet élt mint okleveles

gépészmérnök. 1984-es
nyugdíjazásáig az Élelmi-
szeripari Tervezõ Vállalat
osztályvezetõjeként dol-

gozott, és ebben a pozíci-
ójában a hazai cukoripar
megalapításának és meg-
újulásának legfõbb veze-
tõje volt. Kántori tevé-

kenységének betetõzését
jelentette XIV. Benedek
pápa oklevele, a püspök
atya kitüntetése és a

Bozóky Gyula Alapítvány
Emlékplakettje, amelyeket
kántori tisztébõl történõ
visszavonulása alkalmából
kapott. Egész életében

meghatározó volt a vallás
gyakorlása, az egyházi kö-
zösségben halála napjáig
aktív szerepet vállalt. 

Az õ szavait idézve:
“A Mindenható kegyel-

me, Jézus Szívének szere-
tete végigkísérte az élete-
met. Életemben számta-
lan helyzetben, veszélyek
során is tapasztaltam az
Úr segítségét, kegyelmét.
Befejezésül az életem so-
rán a Mindenható Istentõl
kapott, meg nem érde-
melt sok-sok kegyelemért
értelmemet, szívemet-lel-
kemet végtelen hála érze-
te tölti ki. Rendszeres imá-
imban mondok köszöne-
tet az Úr Jézus Szentséges
Szívének, és erõm végeze-
téig templomi szolgála-
tokkal erõsítem meg az Úr
iránti hálámat.”

Bácskai Gáborné
Haverland Edit

Nekrológ - 55 év szolgálat
Haverland Tivadar (Budapest,1924 - Göd, 2010) 

József Attila 
Mûvelõdési Ház

(Göd, Pesti út 72., 
Tel: 532-160)

02. 11. 10 óra
Bábbérlet 3. elõadás:

Kalandra fel!
02. 12. 12 óra

Napos Oldal Nyugdíjas
Klub farsangi 
összejövetele
02. 14. 9 óra
Sakk verseny 

Gödi SE – Gödöllõ
02.19. 17 óra
Várszegi Zoltán 

fotókiállításának 
megnyitója

19 óra
Jazz Klub: 

Karosi Júlia Quartett
– élõzenei koncert

02.20. 9 óra
Homeopátiás Klub:
Dr. Sasvári Ferenc h

omeopata: 
Állati eredetû szerek

11-11.30 óra
Dr. Pelle Judit: 

ProGastro probiotikumok
02. 24. 13 óra

Vöröskeresztes Klub
02. 26.16 óra

Nóta klub

02. 28. 10 óra
Családi Kézmûves

Játszóház
03. 01. 14-18-ig

Véradás
03. 03. 14 óra 
Kertbarát klub
03. 06. 9-13-ig
Babaruha börze
03. 08.13 óra

Mozgáskorlátozottakat
Pártolók Klubja

Ady Klub
(Felsõgöd, 

Kálmán u. 13., 
Tel: 345-101)

02. 13. 10 óra
Családi Kézmûves Játszóház

02.17. 20.30 óra
Bakelit Filmklub Film 

– Zene – Kiállítás
Néma filmek vetítése 
DJ. Nándesz zenés 

illusztrációjával. 
Bõvebb információ: 

Piros Gergely 70/2319049
02. 18. 13 óra

Napos Oldal Nyugdíjas Klub
összejövetele

02. 20. 9-13-ig
Bolhapiac

03. 13. 10 óra 
Családi Kézmûves Játszóház

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ

Költõkhöz, mûvészekhez (festõ, grafikus,
tûzzománc, fafaragó, gobelin, gyöngygob-
elin, keramikus, üvegtechnika, fotó, graffiti,
hímzés, szõttes stb.).

Göd Város Önkormányzata mûvészeti
antológia kiadását tervezi.  Ezért kéri az
alkotókat, hogy anyagukat hagyományos
vagy CD formátumban március 13-áig a
József Attila Mûvelõdési Ház emeleti
irodájában hétfõtõl péntekig 9-18 között
adják le.

Szükségesek:
- az alkotás fotója

- színes igazolványkép
- rövid szakmai életrajz

- 1-3 rövid terjedelmû vers

Minden alkotó 5 db tiszteletpéldányt kap a
mûvészeti antológiából.
Információ: Határiné Koczka Ilona +36-20-
462-7398, hétfõtõl péntekig 17-19 óra
között.

FELHÍVÁSFELHÍVÁS

A felsõgödi Jézus Szíve templom orgonájánál
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A Gödi Ifjúsági Fúvósze-
nekar kíséretével közösen
énekelt Himnusz után
Lukács Istvánné, a Né-
meth László Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
igazgatónõje tartott be-
szédet az ünnep alkalmá-
ból a színházteremben
összegyûlt vendégeknek.

- Mindannyian, akik itt
vagyunk, fontosnak tart-
juk, hogy mûveljük és
ápoljuk a ránk bízott érté-

keket, továbbörökítsük a
hagyományokat, a tudást.
Olyan értékeket képvise-
lünk, amelyeket még Köl-
csey Ferenc hagyott ránk
intelmeiben: az anyanyelv,

a család, a haza és az em-
beriség tiszteletét - fogal-
mazott az igazgatónõ. 

A gödi pedagógusok
legkiválóbbjainak ilyenkor,
január közepén adják át
az Év Pedagógusa Díjat il-
letve a Mûvészetért és
Kultúráért Díjat. A Né-
meth László Iskola mint az
idei mûsor készítõje élt is
a bemutatkozás lehetõsé-
gével. A közönség élõze-
nében gyönyörködhetett:
Brahms V. magyar táncát

a fúvószenekar elõadásá-
ban, Draskóczy: Korondi
táncok címû darabját
Hohner Hanna klarinét- és
Verbay Zsolt zongorajáté-
kában, három Bartók-mû-

vet a tanári kamarakórus
énekével, Tóth János: A
zene varázsa címû versét
Nyírõ Rozina szavalatá-
ban, majd Bach: d-moll
prelúdiumát Misnyovszky
Péter gitáros elõadásában
hallhattuk, s megcsodál-
hattuk a Hajnaltûz nép-
tánccsoport karikázó tán-
cait.

A kitüntetéseket Markó
József adta át az intézmé-
nyenként titkos, belsõ sza-
vazással kiválasztott peda-
gógusoknak. - Igazi szak-
mai, erkölcsi elismerés ez,
amely azonban sosem egy
konkrét személynek szól,
hanem annak a csapat-
nak, amellyel évek óta
együtt dolgozunk - véle-
kedett Zachár Zsuzsanna,
aki a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola alsó tagozatán
tanítók közül érdemelte ki
a díjat, szavazatainak szá-
mával megelõzve Kurján
Gyulánét és Koréhné Szûcs
Máriát, akiknek egy-egy
gyönyörû virágcsokorral
gratulált a polgármester. A
Németh László Általános
Iskola felsõ tagozatos ta-
nárai közül helyezést ért el
Hindelsné Kõszegi Zsu-
zsanna és Sipos Ferencné,

az oklevelet Bõléné Tóth
Ágnes vehette át. Az Év
Pedagógusa a Kincsem
Óvodában dr. Tölgyesiné
Pál Mária lett, a másik két
kiemelkedõen sok szava-
zatot kapott társa Pusz-
tainé Antal Krisztina és
Tolnai Katalin lettek. A
Mûvészetért és Kultúráért
Díjra jelölték Stefán Tiva-
dart és Tóth Tamást, a
gyõzelmet idén Nyikes Ró-
bert szerezte meg.

V. Pálfai Kinga

A Magyar Kultúra Napja 2010
A hagyományos városi ünnepségen a Dunapart Nyaralóházak színháztermében a fel-
sõgödi általános iskola tanárai és diákjai adtak ünnepi mûsort. A mûsor szervezõje
Greffné Kállai Tünde, mûsorközlõje Király Krisztina volt

Az „Iskolagyümölcs”-
programnak köszönhetõ-
en a Németh László Álta-
lános Iskola minden alsó
tagozatos tanulója - több
mint 400 gyermek - 2010.
január 4-tõl a tanév végé-
ig naponta egy piros al-
mát fogyaszthat el a köte-
lezõ étkeztetésen túl. 

A Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um európai uniós támo-
gatással indította útjára
programját, amelynek kö-
szönhetõen az ország szá-
mos oktatási intézményé-
ben tanuló kisgyermek
juthat hozzá a napi gyü-
mölcshöz. Céljuk az 1-4.
osztályos gyermekek

egészséges életmódra ne-
velése, a gyümölcsök fo-
gyasztásának megkedvel-
tetése, továbbá az is,
hogy így a késõbbiekben
az elhízás mértéke csök-
kenthetõ legyen körük-
ben. A túlsúlyos gyerme-
kek létszáma nem csupán
hazánkban, hanem az Eu-
rópai Unió más országai-
ban is probléma. Már 22
millió fölött van az ilyen
tanulók száma Európá-
ban. Ezért is olyan fontos,
hogy tanulóink, gyerme-
keink egészséges táplálko-
zására még nagyobb gon-
dot fordítsunk.

Séra Andrea

Naponta egy alma az egészség megõrzéséért

Kultúra

A szokásos nagy sikert 
aratták a néptáncosok

Markó József 
Zachár Zsuzsának gratulál

Minden nap plusz 
egy alma az alsósoknak
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A Németh László Általá-
nos Iskola tanulói nyerték a
Pest megyei “Zöld Föld” el-
nevezésû vetélkedõt,
amelyre 1500-nál is több
gyermek jelentkezett. A ver-
senyt Pest megye Önkor-
mányzata a „Tégy a parlag-
fû ellen” Közhasznú Alapít-
vánnyal közösen szervezte
meg. Az általános iskolák
felsõ tagozatos tanulóinak
versenyében elsõ helyezést

ért el Kenéz Lili, Katona Ág-
nes és László Dorina (8.a
osztályos tanulók). Örö-
mükre elhozhatták az érté-
kes fõnyereményt: szemé-
lyenként egy-egy kerékpárt
és védõsisakot. Sikerükhöz
gratulálunk! Mézes Mónika
tanárnõ készítette fel õket. 

Gratulálunk nekik!

Területi közlekedési és ke-
rékpáros versenyre vittük a

7. évfolyamos fiúkat õsszel,
10 fõt.

A Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság a fóti Fáy András
Általános Iskolában rendez-
te meg a vetélkedõt októ-
ber hónapban.

A gyerekeknek elõször
egy közlekedési tesztet kel-
lett megoldaniuk, majd egy
kerékpáros ügyességi verse-
nyen bizonyították gyakor-
lati tudásukat. Tanulóink

nagyon szépen szerepeltek:
Hibátlan teszttel érte el az

elsõ helyezést Basaran Le-
vente 7. c osztályos diákunk.
A második helyen végzett
Szerecz Márton (7.a), a har-
madik helyet is tanulónk,
Muszkatal István (7.b) sze-
rezte meg. Felkészítõ taná-
raik voltak: Medve Sándorné
és Bereginé Antall Csilla.
Gratulálunk nekik!

Séra Andrea

Hírek a Németh László iskolából

2010. január 17-
én a Várban a Tör-
téneti Múzeum
Barokk csarnoká-
ban volt a gödiek
elsõ kiemelkedõ
kulturális esemé-
nye, melyen a
Gödi Psalmus
énekkar hangver-
senye a „Kálvin
hagyománya”
címû kiállítás
megnyitóját szí-
nesítette.

Gödi Psalmus 
a Történeti 
Múzeumban

Január közepén a maros-
vásárhelyi Színmûvészeti
Fõiskolán végzett Krausz
Kuti István színész-rende-
zõ volt a vendége az iro-
dalmi, mûvészeti klubnak.

A mûvész életútjáról, sze-
repeirõl mesélt a hallgató-
ságnak, mindezt egy-egy
szavalattal, felolvasással
színesítve. - A fõiskola el-
végzése után visszakerül-
tem a szülõvárosomba,
Temesvárra, ahol rövid
megszakítással - 1971-
ben egy Bacsó-filmben, a

Jelenidõben forgattam
Magyarországon - 1973-
ig játszottam, majd át-
szerzõdtem Sepsiszent-
györgyre, s igazából ott
bontakoztam ki. Sok Ta-
mási-darabban kaptam
fõszerepet, de kedves sze-
repem volt Biberach is a
Bánk bánból. 1980-ban
hagytam ott a színházat,
ennek sok  oka volt.  Ré-
szint meguntam megéne-
kelni Románia dicsõségét,
részint a fizetés gyenge
volt. Elõször a sógoromék
távoztak Ausztriába, mi
utánuk mentünk, majd
onnan már nem fordul-
tunk vissza, hanem a né-
met követségnél kérvé-
nyeztük letelepedésünket.
Új „hazámban” felkértek,
hogy foglalkozzam a helyi
amatõr színitársulattal,
akikkel remek eredménye-
ket értünk el. 15 évig fog-
lalkoztam velük, s ma is
tartjuk a kapcsolatot, ha-
bár jobbára itt élek, csak
látogatóba járok vissza
Németországba - tudtuk
meg Krausz Kuti Istvántól,
aki szívesen vállalná egy
gödi mûkedvelõ társulat
rendezését is.

G. K.

Új horizont - láthatáron
egy amatõr színjátszókör

Felhívás
Alakuló gödi mûkedvelõ színjátszó körbe várjuk a ked-
vet, tehetséget érzõ jelentkezõket, korhatárra való tekin-
tet nélkül! Jelentkezés, bõvebb információ személyesen
vagy telefonon, esetleg e-mailban a József Attila Mûve-
lõdési Házban! Tel.: 27/532-160, e-mail: jahm@jahm.hu

A Búzaszem Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmé-
nyében tanító zenetanárok
adtak hangversenyt az iskolás
gyerekeknek és családjuknak
januárban. Lázár Ervin egyik
történetébe, majd egy ma-
gyar népmesébe szõve muzsi-
káltak a pedagógusok. Az elõ-
adás hatalmas siker volt.

- Ebben az iskolában nincs
különválasztva az általános és
a mûvészeti nevelés, ezek egy-
másra épülnek. Elsõ osztálytól
kezdve fontos része az okta-
tásnak  a hangszeres zene (né-
pi furulya), az elõször játékos,
felsõbb osztályokban hagyo-
mányos szolfézsoktatás, a né-
pi játékok és néptánc tanítása.
A mai koncerten, mint a cso-
portos és egyéni zeneórákon
is, elsõdleges célunk az él-
ményszerzés volt- mondta
Gyombolai Bálint a mûvészeti
tagintézmény vezetõje. - Más
élmény persze, amikor a gyer-
mek maga csalogatja elõ a
dallamokat a hangszerekbõl, s
más egy koncert. Itt azt is

megtanulják, hogy kell visel-
kedni ebben a szituációban,
és nem utolsó sorban remé-
nyeink szerint inspirálóan hat
rájuk tanáraik játéka a tanul-
mányaik folyamán. 

Szinte valamennyi hang-
szerünket megszólaltattuk az
elõadásban. A  népzenei és a
klasszikus zenei tanszak jól
megfér egymás mellett. A
gyerekek hallgathattak népi
furulyákat, kecskedudát, ütõ-
hangszereket, zongorát, gi-
tárt, hegedût, fuvolát. klasz-
szikus furulyát. A mûvészeti
iskolában a népi tanszakon
bõgõzni, citerázni, ütõgar-
donozni, tekerõzni is jelent-
kezhetnek és jelentkeznek is a
tanulóink - folytatta a tagin-
tézmény vezetõje. A hallgató-
ság pedig nagy ujjongással je-
lezte, hogy a kitûnõ muzsika
mellett a rengeteg humorral
átszõtt mesejáték elnyerte tet-
szését, visszaadva ezzel az
örömszerzés élményét az elõ-
adóknak.

V. P. K.

Mesélõ Muzsika 
- koncert gyerekeknek

Krausz Kuti István
(szemben) 
színjátszókört 
szervez
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- Az életminõségünk jobbá
tételéért hálásak vagyunk a
minket, programjainkat tá-
mogató képviselõknek és
Markó József polgármester
úrnak – kezdi a 2009-es be-
számolóját Nagy Zoltánné. A
mintegy 90 tagot számláló
nyugdíjas klub tavalyi tevé-
kenysége három gépelt ol-
dalra is alig fért rá: részt vet-
tek valamennyi ünnepségen,
helyi szervezésû kulturális
programon, báloztak, gyógy-
üdülésen vettek részt, kap-
csolatot tartottak a régió
nyugdíjas klubjaival, kirándul-
tak az ország több pontjára,
sporteseményeken vetélked-
tek. Saját szervezésként ven-
dégül látták a jánosi idõseket,
a Balatonnál üdültették õket,
összefogták a „Gyalogol a vi-
lág” kezdeményezés helyi

résztvevõit, több alkalommal
énekes mûsorukkal színesí-
tették a programokat. Az ön-
kormányzati támogatás mel-
lett uniós pályázaton indul-
tak, hogy biztosítsák az ese-
mények megszervezését s az
azokon való részvétel lehetõ-
ségét. Az ötletek nem fogy-
tak ki. 2010-ben többen nép-
tánc tanulásba kezdenek,
pünkösdre pedig egy 400 fõs
országos nyugdíjas találkozót
szerveznek Gödre, a Feneket-
len tó mellé. Az energia, a
tenni akarás, az értelmes idõ-
töltés igénye és mások szol-
gálata, segítése az általános
körülmények dacára - ezek a
csodálatos erõk áramlanak
városunk Nagymamáiból és
Nagypapáiból. Köszönjük ezt
és sok egyebet is nekik!

G. K.

Az élet Napos Oldala

Karosi Bálint, a 2008-as év
Bach-versenyének gyõztese
újabb szakmai elismerést szer-
zett: a Prima Primissima díj két
éve alapított ága, a Prima Juni-
or „Zenemûvészeti Kategória”
kitüntetését vehette át 2009
decemberében olyan fiatal
mûvészek társaságában, akik
hozzá hasonlóan már a világ
számos pontján bizonyították
tehetségüket. A zsûri munká-
jában Marton Éva operaéne-
kesnõ, Dr. Batta András, a Ze-
nemûvészeti Egyetem Rekto-
ra, Kocsis Zoltán karmester,
zongoramûvész is részt vett. A
tíz díjazott fiatal között van a
gödi Karosi Bálint, aki számos
igen magas mûvészeti díjat
tudhat már magáénak. A je-
lenleg a Boston Elsõ Evangéli-
kus Templomában zenemûvé-
szeti igazgatóként dolgozó
gödi orgonamûvészt rövid ka-
rácsonyi hazalátogatásakor
kérdeztük terveirõl. - Február
elején a Mûvészetek Palotájá-
ban lesz egy hangversenyem.
Felkérést kaptam egy új mû
komponálására is, gyermek-
kori barátom, Brickner Sza-
bolcs tenorista énekhangjára,
hegedûre, hárfára és ütõ-
hangszerekre írtam a darabot.

A MÜPA-béli koncerten lesz az
õsbemutató. Márciusban Lip-
csében, a Tamás templomban
játszom, lesz egy turném a
nyár folyamán Németország-
ban, és természetesen ját-
szom az Egyesült Államokban
is több városban, szólóban,
orgonistaként, és egy ré-
gizenei együttesben, klariné-
ton. Nem tudom, meddig
élek még külföldön. Az az
igazság, hogy nagyon jók a le-
hetõségeim: tudok kompo-
nálni, koncertezni, kórust ve-
zénylek, zenei programokat
szervezek, szóval azzal töltöm
az idõm, ami fontos nekem -
mondta el Karosi Bálint.

V. Pálfai Kinga

A Mûvészetek Palotájába
készül a gödi orgonamûvész

Kultúra

Sport

Januárban újabb évadjához érke-
zett a Belépés Családostul kulturá-
lis- és szabadidõsport rendezvény-
sorozat, 2010-ben is minden hó-
napra jut egy-egy jelentõs, egész
családot megmozgató esemény. 

A kezdés már hagyományos: ha
január, akkor a kosárlabda pattog.
Ezúttal a gödiek mellett váci, duna-
keszi és budapesti csapatok verbu-
válódtak.

- Örömteli, hogy a 3 gödi és a vá-
ci piarista társulat külön versengett
a helyezésekért, 5 csapat vetélke-
dett a baráti társaságok és 2 a csa-
ládi csapat kategóriában. Legköze-
lebbi rendezvényünk a Családi vál-
tó- és ügyességi-verseny lesz febru-
ár 20-án, 15.00 órától a Huzella Tor-
nacsarnokban - összegzett Wagner
László, akinek már összeszokott
gárda segít a lebonyolításban.

Eredmények:
Középiskolások: I. Áki (Vác), II. Fe-

keték (Göd), III. BSZP (Göd), IV. BHSZ
(Göd). Baráti társaságok: I. Tárnok
1014 (Budapest), II. Mikesy II.
(Göd), III. Mikesy I. (Göd), IV. Áki
(Vác), V. Feketék (Göd). Családi: I.
Simonék (Göd), II. Felkerék (Göd).

Büntetõdobás, gyermek: I. Simon
Martina, II. Vasvári Lili, III. Felker Do-
monkos, IV. Jáki Csaba. Középiskolás:
I. Nagy Dani (Vác), II. Tóth Attila (Bu-
dapest), III. Mészáros Gábor (Dunake-
szi). Felnõtt: I. Nagy Dániel (Vác), II.
Eszter András (Budapest), III. Mikesy
János (Göd).

3 pontos dobás, Középiskolás: I.
Mészáros Gábor (Dunakeszi), II.
Horváth Bálint (Göd), III. Szõcs Dó-
ra. Felnõtt: I. Földváry Gergely
(Vác), II. Mikesy Mihály (Göd), III.
Mikesy Pongrác (Göd).              V. F.

Belépés Családostul: 

8. szezonját kezdte a szabadidõs rendezvénysorozat 

A gödi gáton 
„Gyalogol a világ”

Karosi Bálint

Wagner László doja fel a labdát



Az emléktornát ifj. Ba-
lázsovits János és Schüttné
Balázsovits Mónika nyitotta
meg. Ezt követõen a torna
fõ szponzora az egykor
Gödrõl indult labdarúgó,
Gyetvai János méltatta Jani

bácsi önzetlen sport- és fo-
ciszeretetét, hatalmas,
sportba fektetett munkáját
és fáradhatatlan energiá-
ját. Mesélt arról, hogy ép-
pen annyi idõs volt, mint a
torna résztvevõ gyerekei,
amikor az elsõ stoplis cipõ-
jét megkapta Jani bácsitól,
s ez számára nagyon sokat
jelentett. Akik a környéken
fociztak, mind ismerték és
elismerték Jani bácsi kör-

nyékbeli sportéletben be-
töltött szerepét.

Az elsõ Balázsovits Já-
nos teremfoci emléktornán
a környékbõl 8 csapat kva-
lifikálta magát: Balassa-
gyarmat, Deákvár (Vác),

Dunakeszi Kinizsi, Dunake-
szi Vasutas, Gödi SE, RAFC,
RTK, Vác VLSE.

A torna jó hangulatát
csak fokozta, hogy szinte
mindegyik csapat tagjai
vagy a szurkoló szülõk kö-
zött akadtak olyanok, akik-
nek a gödi focihoz volt
vagy van valamilyen kötõ-
désük akár játékosként,
vagy edzõként, a sulicsap-
at tagjaként.

A bronzéremért Balassa-
gyarmat és a RAFC csapata
mérkõzött meg, 0 : 1 vég-
eredménnyel.

A döntõt Nagy Róbert
edzõ vezette Vác VLSE és
Kónya Károly által irányí-
tott Dunakeszi Kinizsi csa-
patok játszották. A végsõ
megmérettetés igen izgal-
masra sikerült, hiszen a já-
tékidõ alatt egyik csapat-
nak sem sikerült gólt sze-
reznie. A büntetõkkel el-
dõlt végeredmény a Vác-

nak kedvezett, akik joggal
sorakozhattak fel az arany-
éremért.

A torna legügyesebb já-
tékosait is kiemelték: Du-
nakeszirõl Horváth Kál-
mán, a váci csapatból Var-
ga Gábor és két gödi játé-
kos: Bon Marcell és Köven-
di Attila külön díjat kaptak.

A vándorkupát Kavocs-
ka Balázs a Vác VLSE spor-
tolója emelhette magasba

.
Gyetvai Andrea
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Focitornával emlékeztek Balázsovits Jánosra
A fiatalok támogatójáról, Balázsovits Jánosról elnevezett emléktornán találkoztak az ifjú lab-
darúgó tehetségek Gödön a Balázsovits János Sportcsarnokban. A gyerekek kedvencének -
Miklósnak, Mikulásnak - napján került sor a 2000-es korosztályú gyerekek focitornájára

Négy korosztállyal, sikerrel vették
az akadályokat a Gödi SE kosarasai a
Budapest-bajnokságban. A dunakeszi
Kõrösi Csoma iskolában növekvõ lét-
számmal folynak az elõkészítõ cso-
port foglalkozásai, naprakészen mû-
ködik a www.godkosar.hu. A kajako-
sokkal sikerült megállapodni a téli te-
remhasználatot illetõen, heti két alka-
lommal kapnak lehetõséget a Huzel-
lában.

- Szakosztályvezetõként nagy öröm
volt, hogy bármilyen hivatalos fóru-
mon megjelentem, nagy elismeréssel
szóltak az SE és a szakosztály tevé-
kenységérõl, ami városunk hírnevét is
öregbíti. Külön köszönet illeti elõdö-
met, Megyery Csabát és az edzõi stá-
bot - kezdte Dévényi Tamás szakosz-
tályvezetõ. - Az ificsapat folytatja ki-
emelkedõ szereplését. A kadetek is
megkezdték a küzdelmeket, biztató
jeleket láttunk az utolsó mérkõzése-
ken. A serdülõk a tavalyi évhez hason-
lóan jól szerepelnek. Sajnos két meg-

határozó játékos sérülése nehezítette
a csapat helyzetét, így összeszedtek 3
vereséget. A gyerekgárda most van ki-

alakulóban, náluk a fejlõdés és az egy-
re ügyesebb csapatjáték észrevehetõ.
Nagy öröm, hogy szinte minden kor-
osztályban sikerült új játékosokat iga-
zolni, ami a játék népszerûségét és a
jó szakmai munkát mutatja. Az elmúlt
évekhez képest kiemelkedõ létszámot
köszönthetünk a legkisebbeknél, több
mint harmincan vesznek részt heti két
alkalommal az edzéseken, közöttük
több kislány. Ez nagy öröm és kihívás
számunkra, hiszen nekik is biztosítani
szeretnénk a korosztályos játéklehetõ-
séget. Ehhez elsõsorban a teremgon-
dokat kell valahogy megoldanunk. A
kicsik - Andó Máté irányításával - a
Kenguru Kupán mérhetik össze tudá-
sukat. Elkezdõdött a felnõttcsapat
építése a következõ idényre. Volt játé-
kosaink közül többen jelezték, hogy
szívesen játszanának újra gödi színek-
ben. Várjuk új játékosok jelentkezését
is, és számítunk az ifi csapatból “ki-
öregedõkre” is.

V. F.

Kosárlabda: 

A GSE erõs utánpótlással a jövõre épít

Sport

Dunakeszin is indult 
utánpótlás-nevelés



19Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Sport

2002 óta mindig január
végén választják meg elõzõ

évi eredményeik alapján a
hazai sportutánpótlás leg-
jobbjait. A Héraklész Gála
alkalmával 20 sportág 62 fi-
atalja állhatott fel az Uránia
Filmszínház pódiumára.

Köztük volt az UTE 19 esz-
tendõs cselgáncsozója, aki

másodszor lett a szakmai
zsûri alapján sportága leg-
jobbja. Gorjánácz Zsolt har-
madik esztendeje Felsõgöd
lakója. 

A 66 kilóban tatamira lé-

põ judoka korosztályában a
világ egyik kiemelkedõ te-
hetsége: a 2008-as bangko-
ki junior vb-n ezüst-, majd
2009-ben Párizsban bronz-
érmet szerzett, Európa-baj-
nokságokon rendre pont-
szerzõként zárt. Célja, hogy
Londonba kijusson, egyszer
majd olimpiai bajnok le-
gyen. Állomásairól, sikeré-
nek titkáról kérdeztem…

-1997-ben kezdtem a
sportot egy testnevelés ta-
gozatos iskolában. Nyitrai
Tamás tanította meg az ala-
pokat, és szerettette meg
velem a judót. Három és fél
évig edzettem nála, majd
átmentem az Újpesti Torna
Egylet judo szakosztályába,
ahol Szabó Mihálynál foly-
tattam. Fél év után Czinege
József vett át, aki a mai na-
pig a mentorom. Õ tanított

meg igazán versenyezni, tõ-
le kaptam a mostani kondí-
ciómat, és azt, ahogy küz-
deni tudjak. Reggelenként
Csák József tartott technikai
edzéseket, neki a techniká-
im pontosságát köszönhe-
tem. Kettejük munkája
együtt maga volt a tökély.
Reggel a kicsit lazább tech-
nikai edzés, az erõsítés, dél-
után pedig a kõkemény
munka. Testileg és mentáli-
san is egyben kell lenni, ha
eljön a megmérettetés ide-
je. Ez összetett dolog; pon-
tosnak kell lennie a techni-
káknak. Fontos a jó erõnlét,
a formaidõzítés és a ma-
gánéletnek is rendezettnek
kell lennie. Ha ezek közül
akár egy láncszem is hiány-
zik, akkor nincs összhang,
nem magabiztos az ember.

Vasvári Ferenc

Több mint 20 éve ked-
velt sport a síelés a Né-
meth László Általános Is-
kolában. Eleinte Szlovákiá-
ba utaztunk, de már 12
éve Ausztria egyik szép kis
falujában töltünk telente
pár napot. Hirschegg
Graztól 60 km-re fekszik
csodálatos erdõk között.
1800 méter magasan van-
nak a sípályák. Meseszép
volt a hótól roskadó fe-
nyõfák látványa. A csillogó
fehérségben és a napsüté-
ses hóesésben gyönyörû

szivárványok jelentek meg
az égbolton. Nagyon
gyorsan, rendkívül jó han-
gulatban teltek a napok, s
fõképp baleset nélkül. Az
utolsó elõtti napon min-
denki egy versenyen adha-
tott számot tudásáról,
majd a verseny helyezett-
jei boldogan vehették át a
búcsúesten  az érmeket,
díjakat. Nehezen váltunk
el a síháztól, a pályáktól,
de hazafelé már a követ-
kezõ évi utat terveztük. 

Bagócsi Sándor

Ausztriában síeltünk

Judo:
Gödön lakik a világ egyik legjobbja,
aki másodszor is Héraklész-díjazott lett

Korábban már hírt ad-
tunk a gödi röplabdasport
„hazai” térhódításáról. A
GDSE és a Huzella utánpót-
lása ezúttal városunkon kí-
vül is bemutatkozott: a
dunabogdányi tornáról ér-
mekkel tértek haza.

- A Dunakanyar SE meghí-
vásának tettünk eleget ja-
nuár 23-án.

Vidéken ez volt a GDSE
Röplabda Szakosztályának
és a Huzella sportolóinak el-
sõ, nem gödi megmérette-
tése. Jól debütáltunk. A
Dunabogdány, Leányfalu,
Budapest, Szigetszentmik-
lós és Göd röpiseit felvonul-
tató tornáról érmekkel, jó
helyezésekkel tértünk haza.
Szupermini korosztályban,
a ’99 január elsejénél fiata-
labbaknál, 6 csapat közül
gyõztek a GDSE-s tanítvá-
nyaim Kukucska Rebeka,
Dobor Réka, Törõ Tímea,
Oláh Dóra, Elek Ágnes ösz-
szeállításban; ezüstérmes
lett a Tényi Virág, Stetina

Dorina, Göndös Dorottya,
Papp Noémi, Szalai Örs,
Nagy Kinga és Wágner
Heléne alkotta Huzella gár-
dája, edzõjük Tar Bertalan.
Mini korosztályban, a ’97
január elseje után születet-
teknél, 7 csapatból 2. helye-
zést értek el a huzellások.
Berci csapatában Kovács
Gabriella, Moravcsik Vivien,
Szabó Csillag, Papp Nikolet-
ta, Zavodnyik Blanka, Szé-
kely Blanka, Horváth Adri-
enn és Örsi Fanni lépett pá-
lyára. A GDSE-bõl Viga Zsó-
fia, Szabó Borbála, Mehdi
Karolina és Rácz Gergõ ne-
gyedik, míg Belányi Virág és
Boglárka, Törõ Viktória,
Nagy Petra ötödikként zárt -
összegzett Oláhné Szûcs
Katalin edzõ.

A szakosztály tavasszal
hat település játékosai szá-
mára szervezi az egész na-
pos Húsvéti tornát, melyre a
tervek szerint április 2-án
kerül majd sor.

V. F.

Röplabda: 

Gödi éremhalmozás
Dunabogdányban

Gorjánácz Zsolt (balról) az eredményhirdetéskor

A Németh László iskola csapata
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MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELÕ
VÁLLALJA

ADÓBEVALLÁS
ELKÉSZÍTÉSÉT

SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ

VÁLLALKOZÓI ADÓ
VAGYONADÓ

VÁRHEGYI ÉVA
+3630/9522-920

v6968@freemail.hu
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• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: 06-70-
505-1177

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belsõ dekoráci-
ós munkák, gipszkarton falak és álmenyezetek építése,
stb. Tel.: 06-30-386-4456

• Látnok-lélekgyógyász:  06-30-350-9565
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpintechniká-

val is, kosaras daruval! Elszállítás megoldható. T.: 06-
30-463-4070, 06-27-337-353

• Cipõ javítás, szõnyeg, függöny-ruhatisztítás, zip-
zárcsere, mosás, vasalás. Göd, Kincsem Park, nyitva: H-
P.: 7.45-1645-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁRJÁT! Dunakanyar régi-
ójának Cronos TÁRSKERESÕ IRODÁI Vácon és Dunake-
szin. Tel.: 06-20-566-5047 14 órától.

• Idõs néni, vagy bácsi gondozását, vagy gyermek-
felügyeletet vállalok Gödön. T.: 06-70-512-1226

• Gödön a dunai oldalon jó tömegközlekedéssel
120 n.öl-es õsfás telken D.K.Ny.-i fekvésû 45 m2-es tel-
jesen felújított (gépészet, burkolatok, nyílászárók, fûtés
) 1.5 szobás nagy teraszos, garázsos igényes bútoro-
zott családi ház hosszútávra rendszeretõknek AZON-
NALI KÖLTÖZÉSSEL kiadó.  Érdeklõdni: 06306784004

Apróhirdetések
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MASSZÕR A
GÖDI STRANDON!
Tánczos Sándor

Telefon:
06-70-274-0778

FUVAROZÁST  
VÁLLALOK

1,5 Tonnás billenõs
Építõ- és tüzelõanyag,
sóder, homok, tüzifa

Rend.: 06-70-246-7712
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60 m2 + 50 m2-es

MÛHELY
+ 200 m2 udvar
KIADÓ GÖDÖN
ipari területen

azonnali
beköltözéssel.

06-20-941-3977

EGYEDI BÚTEGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdõszoba bútor, 
irodabútor, elõszoba szekrények!

ITAKO Kft. - Somfai Péter
Tel.: 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591
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GK: Tavaly december, karácsonyi vásárt
rendezett a felsõgödi Sportcsarnokban.
Bátor kezdeményezésnek tartom, ön
hogy látta, volt megfelelõ érdeklõdés? 

PP. 1995 óta szervez rendezvényeket a
Chantal Rendezvényszervezõ Kft. Elsõsorban
kulturális rendezvények, koncertek, céges
rendezvények szervezése a fõ profilunk. A
Budapesti Bolhapiacot 15 éve üzemeltetjük,
melynek a Petõfi Csarnok ad helyet minden
hétvégén szombaton és vasárnap. 10 éve la-
kunk Gödön.  Arra gondoltam, ide hozunk
egy hasonló programot, ami mindenkinek jó
szórakozást és esetleg kedvezõ üzletet lehe-
tõséget is kínál az itt élõ embereknek. 

GK. Kérem, avasson be mi az ami ön
szerint  az embereket vonzza a Bolhapi-
acra?

PP. Úgy gondolom nemcsak a plaza üzle-
tek termékei állnak az emberek érdeklõdési
körében, hanem a gyûjtõk számára a régi-
ségek, ritkaságok is amikre csak a bolhapia-

cokon  bukkanhatnak rá. Jó látni, micsoda
örömöt jelent, amikor valaki váratlanul ráta-
lál valamire, ritka kincsre, ami másoknak ta-
lán nem jelent semmit de számára valódi ér-
ték. Többek között ez az, amiért szívesen
vagyok itt.

GK. Kikbõl, milyen személyiségû embe-
rekbõl tevõdik ki az eladói és vevõi kör,
akik ellátogatnak egy szabadtéri piacra
szombat-vasárnaponként, hidegben, me-
legben, szélben, és hõségben?

PP. Egyesek számára megélhetést, más-
nak csupán hobbit jelent. Eladóink között
vannak az ú.n. „fanatikusok”, akik, ahogyan
ön fogalmazott télen-nyáron kint vannak.
Természetesen nagyon sokan csak alkalmi
árusok, akik a megunt, kinõtt portékájukat
árulják. Õk csak alkalomszerûen, jó idõben
jönnek. A vevõk között szintén megtalálha-
tóak az állandó érdeklõdõk, aki minden hét-
végéjüket a bolhapiacon történõ kincsvadá-

szatnak szentelik. Ezen kívül számos ismert
színész, orvos, politikus is ellátogat hozzánk,
kicsit kíváncsiskodni, kikapcsolódni. Hiszen a
piacnak egy semmihez sem fogható vidám,
színes, varázslatos hangulata van ami teljes
kikapcsolódást jelenthet a rohanó hétköz-
napok után. Az utóbbi években egyre in-
kább ismét „divat” bolhapiacra járni, így a
piac látogatóinak palettája is egyre bõvül.

GK. Összehasonlításként más hasonló
piaccal, az önökét hová sorolja?

PP. Sehová. Mint már említettem ez a
BOLHA. Sehova nem sorolható, egyedi sajá-
tossága, hangulata miatt nem hasonlítható
össze más piacokkal. A világon számos or-
szágban megtalálható, akár Ausztriában,
Tenerifén, Svájcban, az USA-ban. Minden or-
szágban idegenforgalmi látványosságnak
számít, amit a külföldiek szívesen látogat-
nak. Magyarországon hozzá tartozik a Hõ-
sök tere – Városliget – Vajdahunyadvár ide-
genforgalmi látványosságokhoz.

(X)

Nagyot ugrik-e a bolha? - Avagy, van-e jövõképe a „BOLHAPIACNAK”?
Beszélgetés Papp Péterrel a PECSA BOLHA vezetõjével.
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TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

Latorczai István
06-20-321-4801

Duguláselhárítás
Hétvégén is

Kiszállási díj nélkül
Telefon: 

06 70 6265709

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

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

Januári keresztrejtvényünk
megfejtése: „Boldog új évet
kíván a Gödi Körkép
szerkesztõsége minden
kedves gödinek ”
Nyerteseink: Mucza Mihály
és Gazdag Józsefné. A nye-
reményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk. 
Februári keresztrejtvény

feladványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.! 
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os fogyaszási
utalvány, amelyeket a
Christies Kávéház ajánlott
fel a gyõzteseknek!

Asztalfoglalás: 330-156
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