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Keresztrejtvény

Április 11. A
Magyar Költé-
szet napja, me-
lyet 1964 óta
ünnepel az or-
szág József Atti-
la születésnap-
jára emléke-
zünk. Mily sze-
rencse, hogy ezt
az ünnepnapot

a rendszerváltás nem törölte el. Bár a
költészet a 21. századi Magyarorszá-
gon és az egész világon teljesen ha-
tárterületté vált. Hol van már az a
kor, amikor értelmiségiek kikapcsoló-
dásként kezükbe vettek egy-egy ver-
ses kötetet, és szellemi létük fontos
részeként a költõvel együtt élték át a
katarzist. A diákok az iskolában sok-
szor felteszik a kérdést, minek ezt
egyáltalán tanulniuk, hiszen semmi-
re sem használhatják majd a felnõtt
korban. Fel sem merül bennük, hogy
az életben hány helyen válik hasz-
nukra, ha csiszolják szellemüket és
építik lelküket. Ha kialakul bennük
egy egészséges kritikai szellem, hogy
ne nekik mondják meg, mit tegye-
nek, vagy akár kire szavazzanak, ha-
nem saját gondolataik alapján mer-
jenek szabadon dönteni a felmerülõ
alternatívák közül. Mûvészet nélkül
nem lehet teljes életet élni. Az olva-

sás is része ennek. És ez nem pénz-
kérdés, mert a könyvtárakban szinte
minden remekmû megtalálható. A
gödi könyvtár pedig kifejezetten a
minõségi könyvtárak közé sorolható.
Ajánlom magunknak.

Nézzük tovább. 1848. április 11.
Ezen a napon fogadta el az utolsó
rendi országgyûlés azokat az alap-
törvényeket, melyek biztosították az
állam polgári átalakulását. Vértelen,
dicsõséges forradalom volt. A ma-
gyar nemzet egy ritka napja. Nemes,
polgár, értelmiségi, parasztember,
mind egyet akart. A Habsburg király-
nak nem maradt más választása,
mint szentesíteni ezeket az egység-
ben fogant törvényeket.

2010. április 11. Lapzártakor még
nem tudom, mit is írjak, ki nyeri a vá-
lasztások elsõ fordulóját. Az elmúlt
húsz évben jól nyomon követhetõ,
hogy a bal-és a jobboldal még a leg-
alapvetõbb kérdésekben sem alakí-
tott ki egységes, nemzeti véleményt.
Vélhetõen a szereplõk és a sorrend
változik az eredményhirdetés után.
Valószínûleg a baloldal sebeit nyalo-
gatja majd, míg az új törésvonal
mentén a jobboldal a jobboldali ra-
dikálisokkal küzd meg a hatalomért.
Legalább is a következõ négy évben. 

József Attilával kezdtem, egy gyö-
nyörû versrészletével fejezem be:

Kedves Gödi Polgárok!

IMPRESSZUM

GÖD VÁROS POLGÁRAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
Az Önkormányzat megbízásából kiadja: Passziánsz Szolgáltató Bt. Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72.

Felelõs kiadó: Salamon Tamás Telefon: 06-30-619-0841 E-mail: godikorkep@gmail.com
Fõszerkesztõ: Salamon Tamás; Kulturális rovat: V. Pálfai Kinga; Sportrovat: Vasvári Ferenc; Foto: Bea István;

Hirdetés: Brumár György T.: 06-70-574-5530, hydroprint@invitel.hu; Grafika, tördelés: Szathmáry Jenõ T.: 06-20-355-1303
Nyomda: Berei és Tsa. Kft. ISSN 0865-5820 

Megjelenik havonta 7200 példányban. Terjeszti Marosfalvi Antal vállalkozó. Kéziratot nem õrzünk meg és 
nem küldünk vissza. A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom  lényegi 

megváltoztatása nélkül –  szerkesztett formában közölje. 

Várostarításról 6Tanári koncert 13

„Négykézláb másztam. Álló Istenem 
lenézett rám és nem emelt föl engem. 
Ez a szabadság adta értenem, 
hogy lesz még erõ, lábraállni, bennem.”

Salamon Tamás
fõszerkesztõ
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Változás a helyi szociális 
ellátásokról
szóló rendeletben

A helyi rendelet módosítá-
sairól nyújtott be elõterjesz-
tést dr. Kármán Gábor osz-
tályvezetõ. Az anyag az ed-
digi rendeletek összefésülé-
sét és több módosítást is
tartalmaz. Például a polgár-
mesteri keret terhére nyújt-
ható egyszeri rendkívüli se-
gélyt 20-ról 50 ezer forintra
emelték, a lakásfenntartási
támogatásnál az általány
bevezetését (500 Ft/nm)
kezdeményezték, az adós-
ságrendezési támogatás
esetén 400 ezer forintra (eb-
bõl 100 ezer forint önrész)
emelték a határösszeget,
azonban külön kiadást
ezekkel együtt sem jelent a
városnak a sokféle változás.
A képviselõk több kérdést
fogalmaztak meg a nagy-
családosok, az egyedül élõ
idõsek illetve a sérült embe-
rek támogatási formáival
kapcsolatban. Lenkei Györ-
gy, a Szociális Bizottság el-
nöke tájékoztatta az ülés
résztvevõit az Alapszolgálta-
tási Központ akadálymentes
formában felújított Idõsek
Klubjáról, ahol a látás-, hal-
lás- és mozgássérült lakoso-
kat is fogadni tudják a fej-
lesztéseknek köszönhetõen.
Tájékoztatást adott továbbá
a rendeletben nyújtott se-
gítségrõl, melyet a Lámpás
92’ Alapítványon keresztül
biztosít a város a fogyaték-
kal élõ embereknek. Rájuk 
a mindennapokban, egyedi
esetekben is  fokozott figyel-
met fordít a bizottság. A
nagycsaládokat étkezési,
tankönyvvásárlási, épít-
ményadó kedvezményben
részesíti az Önkormányzat.
Egyéni elbírálás alapján nyá-
ri táboroztatáshoz, iskolai
kiránduláshoz kérhetõ, vagy
iskolakezdési, indokolt eset-
ben szülési támogatás vehe-
tõ igénybe.

Hatáskör átruházása

A képviselõ-testület még
korábban döntött egy me-
leg vizû ülõmedence saját
keret terhére történõ meg-
építésérõl a termálstrandon.
A szükséges fedezetet a tes-
tület a 2010-es költségve-
tésében biztosítja. A korábbi
döntés értelmében a Telepü-
lésellátó Szervezet büdzséjé-
be kerül az összeg, és a fej-

lesztést is a TESZ végzi el. A
beruházás felügyeletét, az
operatív szervezési munká-
kat a Városfejlesztési Bizott-
ságra ruházza át döntésével
a testület. A Városvédõk
Frakciója kifogásolta a dön-
tést. Szerintük minden fel-
ügyeletet a képviselõ-testü-
letnek kellene ellátnia. Szi-
nay József jegyzõ hangsú-
lyozta:  A közbeszerzési eljá-
rásokhoz a testület hozzájá-
rulása szükséges, tehát a
képviselõket és a lakosságot
is tájékoztatják a beruházás
fontosabb lépéseirõl. Mivel
a fejlesztés lebonyolítása
nyáron várható, amikor
ülésszünet van, és rengeteg
apróbb döntést igényel a fo-
lyamat, célszerûbb a szakbi-
zottság és a TESZ aktív
együttmûködése és a képvi-
selõ-testületnek csak a nagy

horderejû döntések megho-
zatalához való összehívása.
Az eredeti elõterjesztést mó-
dosítva fogadták el.

Újabb területek
a kerékpárút
befejezéséhez

Telekalakítással és a kiala-
kításra kerülõ terület értéke-
sítésével (018/54 hrsz.) érte
el az önkormányzat azt a te-

rületcserét, mely a kerékpár-
út befejezéséhez szükséges
ingatlanokat biztosítja.

Megújul a Kossuth tér

A tér szomszédságában
élõ lakosok, a református
egyház képviselõivel és a té-
ren mûködõ fagylaltozó ve-
zetõivel egyeztetve, a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság
tagjaival és a tervezõvel be-
járva megszületett egyezsé-
gek után készült el a részle-
tes átépítési terv az íly mó-
don a város egyik alköz-
pontjává alakítható területre
– derül ki a Városfejlesztési
Bizottság elõterjesztésébõl.
A parkoló áthelyezését, a
cukrászda kõépületbe köl-
töztetését, a zöldterület nö-
vekedését, térburkolatok és
EU-szabványos játszótér ki-

alakítását tartalmazó terv
kapcsán felmerült, hogy
szükséges-e környezeti ha-
tástanulmányt készíteni, mi-
vel a HÉSZ egyik paragrafu-
sa szerint a Pesti úton a Kos-
suth és a Szent László utcák
közötti szakaszon védett fa-
sor található. A terület
védettség alatt áll, de a Kos-
suth tér környékén éppen
nincs õsfás (gesztenye, hárs)
fasor, melyet védeni kellene.

A képviselõk végül hosszas
vita után elfogadták az elõ-
terjesztést, de felkérték a
jegyzõt annak megvizsgálá-
sára, hogy a hatástanul-
mány elkészítése indokolt-e,
valamint arra, hogy ha szük-
séges,  intézkedjen annak
meglétérõl.

Új bérlõvel üzemelhet 
a Széchenyi Csárda

Kisebb módosításokkal el-
fogadták az új bérlõvel, a
Zöld Duna Kft.-vel kötött
szerzõdést, melynek értelmé-
ben a mûködési engedély
beszerzése után négy évig
üzemelteti az éttermet a vál-
lalkozó. A szerzõdés a napi
nyitva tartást, a teraszon
szolgáltatott zene idõkorlá-
tozását, a nyári-téli nyitva tar-
tás pontos dátumhoz való

A márciusi képviselõ-testületi ülésrõl

Az átlaghoz képest kevesebb napirendi ponttal
indult, azonban elnyújtott vitákkal zajlott
a március 24-i ülés

Archív
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kötését azonban nem. Né-
hány hét múlva tehát újra ki-
nyit a csárda. Jelenleg az
épület felújítása folyik.
Ugyanebben a napirendi
pontban meghosszabította
az önkormányzat a Norma
Kft. bérleti szerzõdését is.

Pályázat a Szakáts-kert
hasznosítására

A Városfejlesztési Bizott-
ság szempontjait kiegészítve
a testület  a régi csónakházat
és esetleg a villát is magába
foglaló, a horgásztó körüli
terület hasznosítására pályá-
zat kiírására hatalmazta fel a
szakbizottságot. Mint isme-
retes, a város  felbontotta
szerzõdését a Horgászegye-
sülettel, így a terület kezelé-
sére új partnert keresnek. A
kiírás a Gödi Körkép követke-
zõ számában jelenik meg.

Parkoló-járda 
alapú területcsere

A Búzaszem Iskola építke-
zése során az intézmény az
OTÉK-ban elõírt parkolóhe-
lyeket saját területén biztosí-
tani tudja. Az iskola elõtt az
önkormányzat oktatási in-
tézményeinél csúcsidõben
tapasztalható forgalmi hely-

zetbõl kiindulva azonban
rendezett parkolót alakítana
ki. Biztonságos és célszerû
lenne ezért a területcsere,
mivel a parkolóknak saját, a
járdának viszont közterüle-
ten (azaz önkormányzati tu-
lajdonú) kell elhelyezkednie.
A cserével a járda kerül érte-
lemszerûen a kerítés mellé, a
parkolóhelyek pedig a járda
és az úttest közé.

Saját rendezvényt akarnak
a képviselõk a városnak 

Januári ülésén gazdasági
megfontolásból a városi ün-
nepségek megrendezésének
felülvizsgálatát kérte a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságtól a testület. Így már-
ciusi ülésén a szakbizottság
amellett döntött, hogy a
nemzeti ünnepeken kívül a
többi megemlékezést úgy
osztja fel, hogy egyes ünnep-
napok intézményi szinten
megtartandók  (pl. pedagó-
gusnap, kihívás napja), má-
sokra pedig a civil szerveze-
teknek ad nagyobb teret (pl.
Madarak és fák napja), akik a
szervezés költségeihez önkor-
mányzati támogatást igé-
nyelhetnek. A képviselõ-tes-
tület ezzel együtt úgy dön-
tött, hogy a KOB dolgozzon

ki legalább egy, nem kötelezõ
állami ünnephez kapcsolódó
városi rendezvény tervet,
amely összehozza a lakossá-
got. Ez Göd saját rendezvé-
nye lehet, amely vonzó a tu-
ristáknak, és nyit a régióra.

Felsõgödön is lesz 
országzászló

A Magyar Nemzeti Front
nevében Farkas Éva kérte az
önkormányzat támogatását
a Kincsem Óvoda udvarán az
egykori országzászló újraállí-
tásához. A költségekhez ko-
rábban megszavazott a tes-
tület 600 ezer forint támo-
gatást. Most a kivitelezõ ki-
választásáról hozott döntést,
valamint arról, hogy a kezde-
ményezést sajátjának tekinti,
amellett, hogy kiemeli a ké-
relmezõ szerepét a trianoni
békediktátum feletti nemze-
ti érzelmek jelképének visz-
szaállításában. A képviselõk
arról is döntöttek, hogy
amennyiben elkészül az em-
lékmû, 2010. június 4-én az
új országzászló alatt tartják a
városi megemlékezést.

Egyebek

A József Attila Mûvelõdési
Ház és a városi könyvtár rö-

vid határidõn belül beadan-
dó értéknövelõ pályázatai-
hoz járult hozzá a képviselõ-
testület utolsó szavazásai al-
kalmával, az utóbbihoz a
100 ezer forintnyi önrészt is
biztosítva.

Mégis ingyen elviszik 
a kerti zöldhulladékot

A végére egy jó hír: a la-
kosságnál tapasztalt prob-
lémák megoldására hatá-
rozatot hozott a testület:
május 31-ig ingyenesen
elviszi a kerti zöldhulladé-
kot mennyiségi korlát nél-
kül a TESZ. Kérés, hogy a
kommunális hulladékkal
semmiképpen se keverjék,
lehetõség szerint pedig a
lombot és a füvet is külön
zsákokba tegyék ki az el-
szállítás napjain a kerttu-
lajdonosok. A két tavaszi
hónap során kialakult ta-
pasztalatokat összegezve
a TESZ kiszámolja a zöld-
hulladék elszállításának és
lerakásának költségeit.
Ennek ismeretében dönt
majd a testület arról, hogy
meddig tudja a lakosság
számára ingyenesen átvál-
lalni ezt feladatot. 

Markó József (M. J.): A lakossági jel-
zéseken túl a város vezetése is tapasz-
talhatta, hogy rövid idõn belül sok
zsák hulladék halmozódott fel vá-
rosszerte, a külterületeken is meg-
kezdõdött a szemétkihordás. Rá-
adásul az égetés is elkezdõdött,
zavarva ezzel a tiszta levegõ-
re vágyókat. A testülettõl
kértük, állítsuk vissza az
ingyenes elszállítást
május 31-ig, majd a
tapasztalatokat érté-
kelve az év végéig. A
testület megszavazta
a javaslatot.

Gödi Körkép (G.
K.): Honnan lesz erre
pénz?

M. J.: Mint ismere-
tes, az elõzõ ülésen a
testület egyhangúan

fogadta el a város költségvetését, bár
azóta már jelentek meg politikai cél-

zatú aggodalmak, azonban ez már
az õszi kampány elõszelének tud-
ható be.

Azóta 40 millió forintot kap-
tunk vissza az államkincs-

tártól, amire nem szá-
mítottunk. Ebbõl né-
hány millió forintot biz-
tonsággal fordíthatunk
a zöldhulladék elszállí-
tására.

G. K.: Ezek szerint
nem lesz gond az idei
költségvetéssel?

M. J.: Elegendõ
tartalékkal rendelke-
zünk, takarékosan
gazdálkodunk.

G. K.

Megkérdeztük a polgármestert 
a zöldhulladék-szállításról
A képviselõ-testület
a testületi ülés utol-
só napirendi pontja-
ként foglalkozott a
zöldhulladék elszállí-
tás 280 Ft-os zsákon-
kénti díjával. Az év
elejétõl díjkötelessé
vált a zöldhulladék
elszállítása. A lakos-
ság részérõl nagyon
sok észrevétel érke-
zett. Nem tartották
célszerûnek ezt a
megoldást, kérték a
további ingyenes el-
szállítást.

Markó József polgármester a lakosság
igényeinek érdekében lépett fel



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

Önkormányzati hírek

A napokban kapták kézhez
a város lakói az idei szemét-
szállítási számlákat. Nem va-
lószínû, hogy bárki is öröm-
mel fogadta volna a tavalyi-
hoz képest lényegesen ma-
gasabb fizetnivalót.

Sokan kérdezik: Túl magas
vagy pedig indokolt a díj
mértéke?

Régiónkban a települések
95 %-a csatlakozott a Zöld-
híd Kft. szemétszállítási rend-
szeréhez. Itt egy 120 literes
kuka ürítése 24000-26000
Ft, a szállítási távolságtól füg-
gõen. Göd 1994-tõl önállóan
oldja meg a szemétszállítás
feladatát. Ennek köszönhe-
tõen eddig lényegesen ala-
csonyabb volt a díj, mint más
településeken.

A most érvényes díj Gö-
dön 16400 Ft. Ez nem elég
a feladat ellátásához, ezt
még a város támogatja
30%-kal, kukánként 5000
Ft körüli összeggel. Így jön
össze a tényleges költség,
21400 Ft kukánként. Ennyi-
be kerül a szemét elszállítá-
sa, ártalmatlanítása, a szük-
séges jármûvek pótlása,
stb.

Miért emelkedtek a díjak
az elmúlt évekhez képest?

A Környezetvédelmi Ha-
tóság 2009. június 1-jével
bezáratta az összes, nem
zárt medencés hulladékle-
rakót országszerte, így a
csörögi telepet is, ahová a
gödi hulladékot vitték ed-
dig. Az elõírásoknak megfe-

lelõ  lerakás díja jelentõsen
megemelkedett.

Emellett már a zöldhulla-
dékot sem lehet a szemét
közé keverni, hanem külön
komposztálótelepen adha-
tó csak le.

A zöldhulladék gyûjtése
és lerakása sem a zsák árá-
ban felszámított 280 Ft-ba
kerül, hanem 420 Ft körül.
A különbséget, a mintegy
50 %-ot a város állja az ere-
deti terv szerint. Ezen túl-
menõen a város a teljes
költséget átvállalta május
31-ig, és valószínûleg ezt
tovább is megteszi, tehát a
zöldhulladék elszállítása a
tavalyi rend szerint tovább-
ra is ingyenes lesz. 

A költségek csökkentésé-

re a Göd külterületén törté-
nõ komposztálás látszik jár-
ható útnak, ennek elõkészí-
tése folyik.

Sajnos ezek a díjak to-
vább terhelik az amúgy is
gondokkal küzdõ lakossá-
got, de nincs módunk ezek
csökkentésére. Ha a város
többet vállalna ebbõl,  azt
az adókon keresztül tudná
csak fedezni. Biztosíthatom
Göd lakosságát, hogy a
TESZ vezetõinek és minden
dolgozójának az a célja,
hogy a lehetõ legkisebb
költséggel oldjuk meg ezt a
kötelezõ feladatot.

Dr. Hetényi Tamás
Településellátó 

Szervezet igazgatója

Miért ennyi a szemétszállítási díj?

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK
GYÛJTÉSE

2010. április 19-tõl 23-ig
14-17 ÓRA KÖZÖTT

GÖDÖN
a NÉMETH LÁSZLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

és az ÖNKORMÁNYZAT
UDVARÁN (itt 8-16 óra

között)

Minden, árammal 
mûködõ készülék

ingyenesen leadható
Pl.: mosógép, centrifuga,

hûtõgép, fagyasztó,
porszívó, olajradiátor,

mikro, olajsütõ, tûzhely,
sütõ-fõzõlap, számítógép,

monitor, telefon, mobil
telefon, televízió, video,
fúrógép, varrógép stb.

Ha elektromos hulladékát
nem tudja elhozni, hívja a

06-30/546-9300
telefonszámot, és 

díjmentesen elszállítjuk!
Az elektronikus 

hulladékgyûjtési napokkal
kapcsolatban bõvebb

információ a fenti 
telefonszámon kérhetõ. 

A gyûjtéssel a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot

is támogatja.

A Környezetvédelmi Bi-
zottság felhívására a váro-
si intézmények, szerveze-
tek és a lakosság is nagy
lelkesedéssel csatlakozott
a március végére idõzített
akcióhoz. A Városháza és
az Okmányiroda dolgozói
csütörtökön szokás sze-
rint a 2-es fõút mentén
gyûjtötték össze az eldo-
bált szemetet, a Piarista
Szakiskola diákjai a
Nemeskéri út mentén ta-
karítottak. A legtöbben a
szombati idõpontban
csatlakoztak közel húsz
helyszínen a választókör-
zeti képviselõkhöz, a Lions
Clubhoz vagy a Városszé-

pítõkhöz. Összesen száz-
ötven fõ vett részt a város-
takarító napon. A közterü-
let-felügyelõk és a polgár-
õrök, valamint a TESZ
munkatársai mellett sok
elszánt, a környezetére
igényes lakos dolgozott
óvodástól egészen a
nyugdíjas korosztályig. 

- Összességében nagyon
elégedett vagyok a mai
nap teljesítményével. Há-
rom szemétszállító autó
teljesen megtelt, plusz a
kilenc konténer, melyeket
az egyes helyszínekre elõ-
zetesen kiszállíttattunk.
Két külterületen, az Ovit

kanyarban, illetve a
Nemeskéri útról a homok-
bánya felé rengeteg ille-
gálisan lerakott hulladé-
kot találtunk, annyit, hogy
a mai napon nem is tud-
tuk teljesen felszámolni -
nyilatkozta jólesõ fáradt-
sággal a hangjában az es-
ti órákban Szabó Csaba,
aki a Feneketlen-tónál gu-
lyáslevessel vendégelte
meg a város tisztaságáért
tevékenykedõket. Így kö-
szönte meg a fáradozást a
résztvevõknek.

Összefogással megtisztultak a közterületek
Az idõjárás is kegyes volt a várostakarítási akció résztvevõihez. A kellemes tavaszi nap
végére látványos változáson mentek át a bel- és külterületek

Aljegyzõ, fõépítész,
osztályvezetõ

a fõút mentén

Az Okmányiroda munkatársai az alsógödi állomáson
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A februári eszközbeszer-
zéssel lezárult az Alapszol-
gáltatási Központ egysé-
geként mûködõ Idõsek
Klubjának felújítása. A tel-
jesen akadálymentesített,
mozgás-, látás- és hallás-
sérültek napközbeni ellá-
tására alkalmas gondozási
központ épülete kívül-be-
lül megújult külsõvel fo-
gadta a klubtagokat az
õszi visszaköltözéskor. Az
átépítés hónapjai alatt az
intézmény szolgáltatásait

igénybe vevõ idõsek Du-
nakeszi vendégszeretetét
élvezték. Mikó Istvánné
intézményvezetõ és Mar-
kó József polgármester
mondtak köszönetet a
projekt összes résztvevõjé-
nek a kiváló munkáért -
tervezõ, beruházó, kivite-
lezõ, építész és szociális
ellátó szakembereknek -,
amellyel a gödi idõs em-
berek ellátásának fejlesz-
téséért dolgoztak. A beru-
házásnak köszönhetõen

kerekes székes tagokkal is
bõvülhet az ellátottak kö-
re, illetve a létszám is
emelkedhet. A pályázati
keretbõl húsz új házi jel-
zõrendszert tud beüze-
melni a központ, mely az
egyedül élõ idõsek bizton-
ságérzetét szolgálja. Meg-
újulhatott az iroda számí-
tástechnikai rendszere, a
földszinten pedig a klub-
tagok is internet-hoz-
záférési lehetõséget kap-
nak, mely ügyintézéseiket,
kapcsolataik ápolását se-
gíti.

V. P. K.

Projektzáró az Idõsek Klubjában

Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete
Székhely: 2132 Felsõgöd, Margit u. 7. Telefon / Fax: 06-27-330-404, Mobil: 06-70-61-67-566 Farkas Éva
Villámposta: klubturul@invitel.hu

Országzászló Felsõgödön
A Trianon szülte békediktátumot követõen a váci járás elsõ országzászlóját 1934-ben avatták fel Felsõgödön,

a mai Lenkey utcai Kincsem Óvoda (akkoriban iskola) elõkertjében. Ezt a bolsevista rendszer a II. világháború
után ledöntette. Eljött az idõ, hogy a magyarság összetartását, nemzeti akaratát a felsõgödiek is kinyilvánítsák,
és csatlakozzunk az országos mozgalom újraéledéséhez.

A gödi képviselõ-testület többsége hozzájárult a Magyar Nemzeti Front kezdeményezte országzászló újraál-
lításához.  Ennek megvalósítására 600 ezer forintot áldoz a város a költségvetésébõl. A költségek hozzávetõleg
ennek dupláját teszik ki, ezért a Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete pénzgyûjtést szervez a felsõgödi
országzászló újraállítására.

Kérjük  nemzeti érzelmû honfitársainkat, hogy támogatási szándékukat pénzadomány formájában fejezzék ki
az alábbi bankszámlaszámra vagy személyesen a fenti címen! Bármekkora kis összeg is gyarapítja a hiányzó rész
pótlását. Támogatásukat köszönjük.

Farkas Éva  elnök

Bankszámla neve: Farkas Éva
Dunakanyar Takarékszövetkezet: IBAN HU84

Bankszámlaszám: 64700069-40314981-00000000
A közleménybe ne felejtsék el ráírni: FELSÕGÖDI ORSZÁGZÁSZLÓ 

A Haza bölcse, Deák Ferenc: „Az vész el, amirõl a nemzet végleg lemond!”

Mikó Éva igazgatónõ 
köszönetet mond a 
város vezetésének az 
ÖNO felújításáért

Bognár László 
alpolgármester teszteli 
a guruló
kocsit

Markó József pohárköszöntõt 
mondott a nyugdíjasok tiszteletére
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Bazsó István 86 éves
Demeter Ernõné sz.: Ivánkó Teréz 77 éves
Kovács Gábor 73 éves
Lambert Lajosné sz.: Tornyai Gabriella Katalin 67 éves
Szabó Ferenc 65 éves
Mudri Mihály János 67 éves
Varga János 38 éves
Szilvási Sándor 66 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Kolumbán Imola Joó Róbert
Her Tímea Ballai Attila
Sok boldogságot kívánunk!

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.

Területünkön az utóbbi két
hónapban az elõzõ hónapok-
hoz képest nõtt a lakásbetö-
rések száma. Ez az a fajta
bûncselekmény, ami a legjob-
ban felháborítja az embere-
ket, és nagymértékben csök-
kenti a biztonságérzetüket.

A bûncselekményeket vég-
rehajtók módszerei egyszerû-
ek és hétköznapiak: Napköz-
ben járják az utcákat. Közben
figyelik, hol-milyen mozgást
tapasztalnak, áll-e a ház elõtt
vagy az udvaron autó, le van-
nak-e engedve a redõnyök-re-
luxák. Benyitogatnak a kapu-
kon, becsöngetnek, figyelik,
van-e kutya, megtervezik a
menekülési lehetõségeket,
feltérképezik, van-e mozgás a
szomszédban stb.

A megfigyelõ személyek
gépkocsiból hajtják végre a
terepszemléjüket. Ha egy ház-
ra felfigyelnek, az autóból ki-
szállva becsöngetnek, és ha
két-három csöngetésre egy-
két percen belül nem jön ki
senki, beugranak a kerítésen,
vagy az éjszakai órákban visz-
szajönnek.

A terepszemlét végrehajtók
álcázhatják magukat kis te-
herautóval faárusnak, vagy
vasgyûjtõnek, esetleg házaló
árusnak egyaránt. 

Az elkövetkezendõ idõk-
ben, kérjük, sokkal jobban fi-
gyeljenek egymásra a szom-
szédok! Bármilyen informáci-
óval rendelkeznek, keressenek

bennünket, mert elengedhe-
tetlen, hogy minél több adat-
tal rendelkezzünk az eredmé-
nyes felderítés érdekében! Az
elmúlt hónapban két alka-
lommal is sikerült az elkövetõ-
ket forró nyomon elfogni.
Mind a két esetben az értékes
állampolgári információ volt a
siker kulcsa. Kérem Önöket,
ha csak egy rendszám (annak
töredéke), az autó típusa, szí-
ne, a benne ülõk személyleírá-
sa a rendelkezésükre áll,  fel-
tétlenül hozzák a hatóság tu-
domására!

Zárják a kerítéskapukat és
fõleg házuk bejárati ajtaját –
ablakait! A hátsó és kiesõ ré-
szek nyílászáróira nem árt rá-
csot fölszerelni (a rács sehol
nem ártalmas), még ha eszté-
tikailag nem is szép, de rend-
kívül nagy szolgálatot tud
tenni, hiszen megdolgoztatja
a betörõt, vagyis idõt vesz el
tõle.

A Gödi Rendõrõrsön mun-
kaidõben 08-16-ig a 06-
27/345-115 számon tehetnek
bejelentést, vagy személyesen
is állunk rendelkezésükre. A
Dunakeszi Rendõrkapitánysá-
gon a nap 24 órájában segíte-
nek Önöknek a 06-27/341-
055 telefonszámon.

Kérem segítségüket, mert a
közbiztonság közös érde-
künk!

Nagy Attila r. fhdgy.
õrsparancsnok

A Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság felhívja a lakosság
figyelmét, hogy „Közbiz-
tonsági Háló” néven a
szubjektív biztonság növe-
lése érdekében országos
akciósorozat indult 2010.
03. 01-jén, mely 2010. 05.
31-ig tart. Az akció keretén
belül a településeinken és
útvonalainkon fokozott
rendõri jelenlétre lehet
számítani. Az akció célja a
jármûvek és azok vezetõi-
nek közlekedésrendészeti

ellenõrzése, a kerékpáros
és a gyalogos balesetek
megelõzése érdekében a
gyalogos átkelõhelyek, il-
letve a veszélyes útkeresz-
tezõdések visszatérõ ellen-
õrzése, továbbá fokozott
rendõri jelenléttel a bûn-
cselekmények megelõzése
és a bûnelkövetések vissza-
szorítása, körözött szemé-
lyek felkutatása - elfogása.
További információt a
www.police.hu honlapon
találhatnak.

Felhívás!

Tisztelt Gödi Polgárok!

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gödön a Mûvelõdési Ház
kiállítótermében április
17-én, szombaton 17 óra-
kor kétórás vetítéses elõ-
adás lesz. Az elõadáson
természetesen szó lesz
még a Leány-, Legény-bar-
langok régészeti ásatásai-
ról is, az õskori leletektõl
egészen napjainkig és a
Szirteki töredékek címû

DVD-film és egy humoros
könyv megjelenésérõl is.
Az elõadáson kapható
lesz a film, valamint egy
regény is, mely nagyrészt
fiataloknak és olyanoknak
ajánlott, akik kedvelik a
könnyedebb krimiket.
Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Benyák Attila

Vetítéssel 
egybekötött elõadás 
a Pilis barlangrendszerérõl
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Az évek óta megszokott
rendben zajlott a március
15-i megemlékezés váro-

sunkban. A program azon-
ban az aktuális közremûkö-
dõknek köszönhetõen min-
den évben új és más. Az ün-
nep idén a Nemeskéri Kúria
kertjében Sellyei Noéminek,
a Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottság vezetõjének be-
szédével indult, aki a forra-
dalom kirobbanásának kö-
rülményeit és Nemeskéri-
Kiss Miklós szerepét elevení-
tette fel, s kiemelte: - 1848.
március 15-e nemzetünk
történelmében az összetar-
tozás, az emberség, a tole-
rancia szimbóluma lett. Eze-
ket az értékeket hétköznap-
jainkban is meg kell, meg
kellene tartanunk. A beszéd
után a Gaude kórus  honvéd

nótákat énekelt, majd a kú-
ria falán található emléktáb-
la alá helyezték koszorúikat

a megemlékezõk. A Petõfi
tér megújult arculatával fo-
gadta az ünneplõket.
Bátorfi József, egykori ön-
kormányzati képviselõ a for-
radalom költõjének vers-
részleteit idézve foglalta
össze a történelmi esemény
állomásait, majd a tér törté-
nelmét elevenítette fel. Mint
elmondta, 1945-ig piactér
volt a hely. Itt állt az Ország-
zászló, melyet aztán a politi-
kai diktatúra, mint az ország
más részein is, ledöntött.
1968-ban lett Petõfi tér, köz-
ben 1948-ban készült el a
Kossuth szobrunk és terünk.
A városi megemlékezés har-
madik s  leginkább látoga-
tott helyszíne a Kossuth tér,

ahol idén Szotyori Nagy Gá-
bor református lelkész fo-
gadta az egybegyûlteket.
Arról beszélt a szabadság
kapcsán: Azt illene eldönte-
ni, hogy mitõl szeretnénk
megszabadulni, s milyen
szabadság után vágyako-
zunk. Emlékeztetett Petõfi
Nemzeti dalára: „A magya-
rok istenére esküszünk”. Aki
barátságot köt az Istennel,
az tud megszabadulni ma-
gától, az tud nyitni a Te-re, a
Mi-re majd az országra. Az
az igazi szabadság, amikor
szabad akaratomból szol-
gálni kezdem a körülöttem
lévõket, ezzel építve a hazát.
A Napos Oldal nyugdíjas
klub énekkara Kossuth-nó-
tákkal készült, majd a  pár-
tok, a városi intézmények és
civil szervezetek képviselõi
elhelyezték koszorúikat. Ez-
után az ünneplõk átvonul-
tak a József Attila Mûvelõ-
dési Házba, amelynek nagy-
terme ezúttal kicsinek bizo-
nyult. Sokan álltak a helyi-
ségben, hogy végighallgas-
sák Markó József polgár-
mester és Bábiné Szottfried
Gabriella országgyûlési kép-
viselõ-jelölt (FIDESZ-KDNP)
ünnepi beszédét. Bábiné azt
hangsúlyozta, hogy szem-
ben az 1848-as történelmi
helyzettel, ma nem az „itt él-
ned-halnod kell”, hanem a
„fuss el, hagyd el az orszá-
got” jelige alatt a közös,
összetartozást biztosító cé-

lok hiányában szertefoszlik a
magyarság. Nagy szükség
mutatkozik tehát a változás-
ra, melyhez minden magyar
ember összefogása szüksé-
ges. Az ünnepi mûsort idén
a Búzaszem Iskola 4-5-6.
osztályos tanulói, valamint
zene- és táncpedagógusai
adták, az ünnephez illõ han-
gulatot biztosítva az egybe-
gyûlteknek. Az egykori hon-

véd nagyapó szerepébe bújt
mesélõ szavai nyomán ele-
venedtek meg a forradalom
képei. A gyerekek verbunkos
tánca és rimóci leányjátéka,
élõ zenével kísért éneke ma-
gával ragadta a közönséget.
Hálás vastaps volt érte jutal-
muk.

V. Pálfai Kinga

Városi ünnep az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 162. évfordulóján
Négy helyszínen, több százan emlékeztek együtt a forradalom hõseire a hideg, szeles
idõjárás ellenére Gödön

A Búzaszem Iskola 
tanárai és diákjai 

készítették
az ünnepi mûsort

Bátorfi József
köszöntõje a 
Petõfi szobornál

Sellyei Noémi Szotyori Nagy Gábor Bábiné Szottfried Gabriella A TOPhÁZ vezetõi koszorúznak

Ünnepi szónokok:
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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 

Tisztelt Hetényi Tamás!
A zöldhulladék új szállítási rendje kap-
csán fordulok Önhöz. 
Néhány napja értesültem arról, hogy az
idáig ingyenesen elszállított zöld hulladé-
kot 2010-tõl csak a 280 forintos zsákok-
ban kihelyezve szállítják el. (Ez alól kivételt
jelentenek a gallyak). Ez a gödi háztartá-
sok nagy részét érinti. A mi háztartásunk-
ban pl. tavasztól õszig kéthetente kell
nyírni a füvet és gyomlálni a kertet, ami
havonta legalább 10 zsákot jelent, azaz
havi 2800 forintot. Márciustól októberig
ez 22400 Ft. 
Az külön bosszantó, hogy a fûnyíróból a
füvet nem tudjuk beleönteni a zsákokba,
mivel kicsi a zsák szája. Ha mi magunk
szállítjuk el a zsákokat a kijelölt telephely-
re, az azért nehézkes - és nem csak ne-
künk -, mivel nincsen utánfutónk. Nem
szívesen teszem abba a kocsiba a füves
zsákokat, amivel dolgozni járunk, és ahol
a kicsi gyerekeim holmiját is szállítjuk. A
levágott fû néhány nap után levet enged,
csorog, büdösödik. 
Azt gondolnám méltányosnak, hogy ha-
sonlóan a kommunális hulladékszállítás-
hoz, ennek is legyen éves díja. (Egy zsák
elszállításáért a 280 forintos ár a buda-
pesti taxik kilométerdíjával vetekszik...).
Várom válaszát, tisztelettel:

K. Judit

Tisztelt Olvasó!
Az új EU-s szabályok nem engedik, hogy
a zöldhulladék együtt kerüljön a lerakóba
2009. június 1-jétõl. Az új eljárás nagyon
megdrágította a zöldhulladék ártalmat-
lanítását. A környezõ településeken sincs
megoldva a zöldhulladék kezelése, keres-
sük a legjobb megoldást.
Egységessé tétele éves díjtételként
nem igazságos, mivel a kertek nagysága,
típusa, kezelése különbözõ.
Javaslom a komposztálást, a mulc-
sozós fûnyírást mint kezelési lehetõsé-
geket a zöldhulladék mennyiségének
csökkentésére. Ha ezzel kapcsolatos
szakmai kérdése van, szívesen segí-
tünk.

Tisztelettel:
Hetényi Tamás

Megdöbbentõ kép fogad számos helyen
minket, ahol alig pár éve új aszfaltburko-
latot kaptak az utcák. Csak egy példa: a
IV. Béla és a Deák utca sarkán, ha jobbra

fordulunk, teljesen „pókháló” az aszfalt-
burkolat. Jövõre ott már földút lesz, mert
szétfagyott az aszfalt. 
Tisztelettel kérdezem, ki vette át ezeket
az utcákat a kivitelezõtõl? Van még ga-
rancia a hibák kijavítására? Mert ha ninc-
s, akkor a városnak elég mélyen a zsebé-
be kell nyúlnia. Továbbá kérdezem, vé-
gigjárják-e mind a 20 kilométert, és ellen-
õrzik-e a burkolat minõségi állagát?

F. Péter

Válasz: Az Ön által említett utca 2006-
ban készült el. Ennek garanciális kötele-
zettsége 2012. év végéig tart. Minden év-
ben a kivitelezõvel közös bejárás alapján
jelöljük ki a garancia körébe tartozó, javí-
tandó utakat, amelyeket a kivitelezõ elké-

szít. Ebben az évben április hónapban
tervezzük a bejárásokat.

Szegedi Sándor alpolgármester

Az egészségháznak, ha nem tévedek,
már egy éve el kellett volna készülnie. Ér-
vényesítheti-e az önkormányzat a saját
igényeit? Felmondhatja-e az önkormány-
zat a szerzõdést nem teljesítés következ-
tében?

V. Vilmos

Válasz: Az önkormányzat természete-
sen érvényesítheti saját igényeit, a szerzõ-
dést a megállapodásban foglaltak szerint
felmondhatja.
A beruházás teljes egészét figyelembe
véve az I. ütem - mely a Kisfaludy utcá-
ban építendõ épületre vonatkozik - át-
adása a közeljövõben várható. 
Fõ célunk a lakosság ellátási színvona-
lának növelése, ezért fontosabbnak
tartjuk, hogy a beruházás elkészüljön,
mint hogy végeláthatatlan pereske-
désben kezdjünk. 

Természetesen önkormányzatunk a
késedelmes teljesítésbõl eredõ kötbér
igényét a beruházóval szemben érvé-
nyesíteni fogja. 

Szegedi Sándor alpolgármester

Folytatódik-e az önkormányzat járdaépí-
tési programja? A Honvéd soron egy da-
rabot elkészítettek, ugyanez igaz a Rákó-
czi útra is. Elképzelhetõ, hogy a két utca
teljes hosszában elkészül a díszburkolatú
járda?

V. Vilmos

Válasz: Igen, 2010-ben folytatódik a jár-
daépítési program. Azt nem ígérjük,
hogy ebben az évben az említett utcák-
ban teljes hosszban megépül a
viakoloros járda, de egy-egy szakaszt
idén is megépíttetünk, és tervezzük a
folytatását.

Kovacsik Tamás VfB elnök

Sokak számára ismert, hogy rengeteg a
betörés városunkban. Legtöbbször a
nyugdíjasok az áldozatok. Tudni szeret-
nénk, hogy milyen járõrszolgálat mûkö-
dik városunkban. A betörõk gyakran
olyan házakba osonnak be, ahol egy
vagy akár több házõrzõ eb védi az udvart
és a házat, de mégis eltûnik a fészerbõl és
a pincébõl néhány holmi.

V. Vil,os

Válasz: Valóban történtek betöréses lo-
pások Gödön az év elsõ negyedében.
Természetesen egy betörés is sok, amely
személy szerint érinti az embert. Szakmai
szemszögbõl azonban el kell, hogy
mondjuk, a fokozott rendõri ellenõrzés,
az észlelt cselekmények (betörések) után
azonnal elrendelt nyomozóportyák és a
március elején megindított közbiztonsá-
gi hálóprogram, mely megduplázza a
közterületi rendõri jelenlétet, radikálisan
csökkentette az ismertté vált betöréses
lopások számát a Rendõrkapitányság ille-
tékességi területén.  Az elmúlt évben 76
betöréses lopást regisztráltunk március
15-ig, az idei évben 37-et. Ez, úgy gon-
dolom, komoly eredmény, bár nem vi-
gasztalja azokat, akik sértetté váltak. A
37 betöréses lopásból 14-et jelentettek
be Göd területérõl, ezekben folyt vagy
folyik nyomozás. Természetesen az az ér-
dekünk és törekvésünk, hogy ez a szám
ne emelkedjen, ezért igyekszünk az ese-

Már csak két évig van
útjavítási garancia
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Önkormányzati hírek

tek 80-85%-ában 24 órás közterületi je-
lenlétet biztosítani egy pár járõrrel.
A folyamatban lévõ nyomozásokban
nagy örömmel vesszük a lakosság segít-
ségét, csakúgy, mint a megelõzésben, hi-
szen információból dolgozunk, és ezen a
területen  a városban élõk sokat segíthet-
nek.

Kovács László rendõrkapitány

Lassan két éve ez a szörnyû látvány ( fo-
tó) fogadja az Oázis lakópark lakóit és lá-
togatóit. Építési hulladék, lerakott sittku-
pacok (amit nyáron a gaz, télen a hó lep
el), szemét, használt traktorabroncs, be-
tontömbök. Ez a látvány a Bócsát és Gö-
döt összekötõ útról is látszik. Senkit nem
zavar, hogy egy szeméthalmazra néz? Ki
engedte a sitt lerakását? Nem kellene a
telek tulajdonosát felelõsségre vonni?
Vagy az építtetõt, aki használta a terüle-
tet (a konténerek még most is itt van-
nak), felszólítani, hogy takarítsa el maga

után az építési hulladékot? Attól, hogy
nem a belvárosban vagyunk, hanem
Göd szélén, még mi is szeretnénk rende-
zett környezetet magunk körül. Kérjük,
gondoskodjanak a terület rendezésérõl,
takarításáról!

F. Dóra

Válasz: Hosszan tartó levelezés után,
végrehajtási bírságról szóló határozato-
kat követõen, valamint fizetési megha-
gyások után, úgy tûnik, siker koronázza
munkánkat: A vállalkozó megkezdte a
konténerek elszállítását. Amennyiben a
kora tavasz folyamán nem szállítja el tel-
jes körûen azokat, illetve a terepet nem
rendezi, újabb bírságokat fogunk kiszab-
ni. Remélem, erre nem fog sor kerülni, és
mindannyiunk számára megnyugtatóan
rendezõdik a terület sorsa. 

Kovacsik Tamás VfB elnök

Az Ovittal szemben az Oázis lakópark ol-
dalán az út mentén lehetne-e fákat ültet-

ni a tavasz közeledtével? Az akáccal is
elégedettek lennénk, csak zöld legyen.
Az autók zaját és szennyezõdéseit is fel-
fogná.

F. Dóra

Válasz: Kedves F. Dóra!
Igen, lehet fákat ültetni, annál is inkább,
mert az Ön által említett rész a Helyi Épí-
tési Szabályzat szerint „véderdõ” besoro-
lású terület. Az út kezelõjének engedélye
szükséges, mivel nem önkormányzati tu-
lajdonú útról van szó. Ennek beszerzése
után a Környezetvédelmi Bizottság dönt
a megfelelõ fák ültetésérõl.

Kovacsik Tamás VfB elnök

A mai napig hiányzik a közlekedési tábla
a Bócsáról Budapestre forduló M2-es fel-
hajtójánál. A fém értékes, tudjuk, de már
legalább két éve nem pótolták. Többen
eltévednek, továbbmennek, és nem ve-
szik észre a felhajtót. Különösen sötétben
nehéz a helyzet. Nem lehetne pótoltatni?

S. Péter

Válasz: A problémát már jeleztük a Ma-
gyar Közút Nonprofit ZRt., a közút keze-
lõjének, ugyanis ez az õ feladatuk és ha-
táskörük. Az önkormányzatnak nincs fel-
hatalmazása, hogy ebben intézkedjen.
Annyit megteszünk, hogy ismételten fel-
hívjuk figyelmüket az említett hiányos-
ságra.

Szegedi Sándor alpolgármester

Minden évben szomorúan tapasztaljuk
barátaimmal, hogy a felsõgödi focipálya
állapota egyre rosszabb. Múlt nyáron el-
tûntek a nagy kapuk, és a többi 3-4 db ki-
sebb kapuból mind több vas hiányzik, a
hegesztések elengednek. A kapuk mö-
götti betonacél háló mindkét oldalon
életveszélyes, több labda felszúródott a
kiálló drótokba, csoda, hogy sérülés még
eddig nem történt. A rács több helyen
szétszakadt, a réseken a labda kigurul,
így a rács funkcióját elvesztette.
A pályán sok helyen fû sincs, ahol van,
ott vagy nem nyírja le senki, vagy a kiál-
ló fûcsomókban elesünk. Sok helyen a
pálya nem egyenletes, van, ahol motor-
nyomok teszik még változatosabbá a
helyszínt.
Ezennel minden sportszeretõ ember ne-
vében kérem, hogy a felsõgödi futballpá-
lya állapotát szíveskedjenek rendezni!
Alsógödnek nagyon szép focipályája van,
de az is csak meccs idején van nyitva.
Nincs más lehetõség, hogy sportoljunk,
az iskola udvarából már régen kiszorul-
tunk. Vannak olyan települések (pl.

Nógrádsáp), ahol csodálatos sportkomp-
lexumot hoztak létre, amely díszére válik
a településnek. Erre is lehet bizonyára EU-
s forrást, pályázatot találni.

Cz. Márta

Válasz:  T. Hölgyem!
Elõször a jelenségre válaszolok, majd az
állításokra. Bánatunk közös. A felsõgödi
sportpálya állapota siralmas, és nincs is
sok remény a változásra. A Gödi SE bér-
letébe tartozik a pálya fele, amit az összes
többi sportcélú létesítménnyel együtt sa-
ját költségünkön kellene fenntartani a vá-
ros lakossága részére, de oly kevés támo-
gatást kaptunk a várostól eddig, hogy
döntések sorozatát követõen feladtuk a
mûködtetést. Amennyiben gondoznánk,
feljavítanánk több millió forintért, úgy azt
õrizni is kellene, óvni az állagát, s nem is
lenne hozzáférhetõ minden pillanatban,
hanem csak tervszerûen. 
Múlt nyáron csak egy kapu tûnt el, nem
mindkettõ, az Önéhez hasonló bejelen-
tést követõen. A betonacél hálók baleset-
veszélyesek, de nem életveszélyesek. Ez
jelentõs tartalmi különbség, de a veszély
fennáll, ez kétségtelen. A fentiek miatt
egyeztettünk a körzet képviselõjével, aki
azt mondta, nincs anyagi kerete a helyre-
állításra. Így a veszély elhárítása céljából
döntöttünk úgy, hogy a nagykapukat és
a veszélyes betonacél hálókat megszün-
tetjük, és a pálya kiskapus játékra marad
meg. Természetesen erre is érkezett la-
kossági panasz szép számmal, így a
munka leállt. Jómagam elég sokat ját-
szottam ezen a pályán, de a nagykapu-

kat kizárólag hivatalos mérkõzésen lát-
tam használni, ezért azok hiányát nem
érzem akkora problémának, ami a pálya
használatát ellehetetlenítené. A kiskapu-
kat szintén az SE biztosította a sportolni
vágyó lakosság részére Fülöp Józseffel
közösen, ingyenesen. Létre kívánok hoz-
ni azonban egy szakosztályi ágazatot a
felsõgödi pálya kihasználására és mû-
ködtetésére, s az aggódó és sportolni vá-
gyó lakosok saját személyes és anyagi
közremûködésével helyreállíthatnánk ré-
gi állapotát. 

Dr. Horváth László SE elnök

észrevételezik

Reméljük, kevés külföldi
vendég jár a Bócsáról

bevezetõ útszakaszon...

Nagykapu már nincs,
kosz és szemét van
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Február végén a Budapes-
ti Egyetemi Templom Don
Bosco Ifjúsági Ének- és Ze-
nekara adott hangver-

senyt az alsógödi katoli-
kus templomban. Marton
Zsolt atya meghívására
már az esti szentmisén is

közremûködött a közel
100 tagot számláló ének-
és zenekar, majd azt köve-
tõen egy gyönyörû kon-
certtel ajándékozták meg
a templom megrongáló-
dott tetejének helyreállítá-
sára adakozó közönséget.
Az 1975-ben alakult zene-
kart Benyus Sándor kar-
nagy vezényelte.
- A Szent István templom
teteje beázik, a kivitelezõ
cég nem hajlandó elhárí-
tani a keletkezett hibát.
Jogi úton kell rendeznünk
az ügyet, amely évekig is
elhúzódhat. Ezt nem vár-
hatjuk meg, nehogy a bel-
sõ faszerkezet is károsod-
jon. Természetesen a far-
sangunk vagy a jótékony-
sági hangverseny bevétele
nem fedezik a 10-15 millió
forintos költségeket, de
arra mindenesetre jók,
hogy bekerüljön a köztu-
datba az egyházközség
gondja. Bízunk abban,

hogy ez sok segítõ szán-
dékú embert megérint -
mondta el Marton Zsolt
atya.

A Zrínyi Ilona országos matematika-
versenyen minden évben több ezer ta-
nulót vesz részt. A díjkiosztó gálára 3-8.
évfolyamig a legjobb 20 tanulót hívják

be. Idén öt tanulónk került be a legjobb
20 közé. Ezzel az iskolák közti verseny-
ben a legeredményesebbek lettünk,
megkaptuk az Észak-Pest megye leg-
eredményesebben szereplõ általános
iskolájának alapított vándorkupát.

Eredményhirdetésre behívott és díja-
zott tanulóink:
XI. helyezett: Kovács Tamás 4. c. 
tanára: Zachár Zsuzsa;
VIII. helyezett: Bencze Gábor 6. c.
tanára: Ács Sándor;

XIV. helyezett: Boór Dániel 6. c. 
tanára: Ács Sándor;
X. helyezett: Bérczes Kornél 7. c. 
tanára: Ács Sándor;
XIII. helyezett: Ács Márton 8. a. 
tanára: Gács Zsuzsa.
Tanítványai sikeres felkészítéséért mun-
katársunk, Ács Sándor elismerõ okleve-
let kapott.

A másik jelentõs sikert színjátszó cso-
portunk, a „Gézengúzok” aratta a
Scherzo-Zenés Színpadok Országos
Fesztiválján Zachár Zsuzsa vezetésével.
A középiskolás és felnõtt csoportok kö-
zött a miénk volt az egyetlen általános
iskolás korú.

Neves zsûri bírálta el a csoportok
produkcióit: Kõvári Judit, a Színház és
Filmmûvészeti Egyetem hangképzõ
tanára, Bakó Gábor Euro PAS díjas
koreográfus, táncmûvész, Seregi Zol-
tán rendezõ, Kovács Gábor Dénes, a
Pesti Magyar Színiakadémia igazga-
tója.

Nagyon tetszett nekik, hogy saját
forgatókönyvvel mentünk, nem adap-
tációval. Kiemelték a gyerekek szép,
tiszta, érthetõ beszédét, a felszabadult
színészi játékot és a színpadi magabiz-
tosságot.

Csoportunk az országos III. helyezést

szerezte meg és két különdíjat: Viga
Zsófi a legjobb epizódszereplõ, Amin
Nadin Anna a Színes Sapka (legszíne-

sebb, legjobb gyerekszereplõ) díjat
kapta.

A darab színpadi sikeréért köszönet
illeti a segítõket is:

Koreográfus: Harkai Anett,
Ének: Bíróné Csernus Bernadett,
Versek: Arany Tóth Ágnes,
Zeneszerzõ: Szûts István (Kormorán

együttes),
Forgatókönyv, rendezés: Zachár Zsu-

zsa.
Zachár Zsuzsa, Ács Sándor

Siker a Huzella Iskolában

Jótékonysági koncert a Szent István templomban

Zachár Zsuzsa
tanítványaival

Ács Sándor tanár úr
az ifjú matematikusokkal

A Don Bosco Ének- és Zenekar 
az alsógödi templom szentélyében

Marton Zsolt plébános
misét celebrál
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Sok-sok éve hagyomány a
tanári koncert a felsõgödi ál-
talános iskolában, melyet
évente 1-2 alkalommal hall-
gathatnak meg a diákok és
családjuk. Idén elõször adott
otthont az eseménynek a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház. A
nagy érdeklõdésre számot
tartó program évekkel ezelõtt
kinõtte az iskola dísztermét.
Lukács István operaénekes jó-
voltából egy éve van zongora
a mûvelõdési ház nagytermé-
ben. A teltházas hangverse-
nyen zongorán, hegedûn, gi-
táron, fuvolán, trombitán és
ütõhangszereken, valamint a

tanári kamarakórus ének-
hangján csendültek fel a dal-
lamok. Az ünnepi mûsort Ko-
vács Gabriella mûvészeti igaz-

gatóhelyettes konferálta. A
gyerekek ismét láthatták, hall-
hatták pedagógusaik produk-
cióit. Ez biztosan segíti õket

abban, hogy folytassák meg-
kezdett zenei, tánc, képzõmû-
vészeti tanulmányaikat. A leg-
hatásosabb nevelés a példa-
mutatás. Csupán elmondani,
hogy jó zenélni, csak gyako-
rolj eleget, nem olyan meg-
gyõzõ, mint az az élmény,
amelyet tanáraik koncertjén
kapnak a gyerekek. Lukács
Istvánné igazgatónõ a kon-
cert végén büszkén fogadta a
gratulációkat kiváló pedagó-
gusi gárdája miatt, akik ismét
feledhetetlen emlékkel gazda-
gították a közönséget és az is-
kola jó hírét.

Zenepedagógusok koncertje
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenetanárai
adtak hangversenyt

Januárban nagyszerû
Schubert-dalesttel indult út-
jára a mûvelõdési házban a
2010-es évben az Operabará-
tok órája címû hangverseny-
sorozat. Jekl László önálló
estje a nagy sikerre való tekin-
tettel februárban a felsõgödi
református templomban
megismétlõdött. Március
harmadik szombatján azután
a jól ismert szereplõk: Kovács
Ágnes, Bándi Írisz Réka, Petõ
József és Lukács István elõ-
adásában Puccini operáiból
hallgathattak a mûfaj szerel-
mesei - fõként szoprán- illetve
tenoráriákat. Dr. Pavlik Gábor
szakértõ konferálásában a
közönség részese lehetett
Tosca, a Pillangókisasszony és
Turandot megindító történe-
tének. A mezzoszoprán

hangfekvésnek némileg keve-
sebb szerep jutott, így Bándi
két Puccini-dalt is elénekelt.
Valamennyi fellépõt Salgó Ta-
más, a Magyar Állami Opera-
ház karnagya kísérte zongo-
rán. Az olasz zeneszerzõ mû-
veibõl egy második estet is
terveznek a szervezõk októ-
ber hónapban. A következõ
elõadásra azonban nem kell
õszig várni. Május 30-án
Rossini Stabat Materét adja
elõ a Gaude kórus Utassy Fe-
renc vezényletével valamint
az Operabarátok közremûkö-
désével a felsõgödi reformá-
tus templomban. A József At-
tila Mûvelõdési Házban pe-
dig legközelebb június 5-én
tartanak Bizet-estet az opera
kedvelõinek.

V. Pálfai Kinga

Operabarátok órája –
elindult a második évad

Kéménczy Antal zongo-
ra- és orgonamûvész volt
a vendége a Zenés Áhítat
koncertsorozat márciusi
eseményének. Marcel
Dupré Simfonia-ja és Bal-
ladája kezdte és zárta a
hangversenyt. E mûvek
sajátossága a két hang-
szer szokatlan párosítása.
A darabok elõadásában
közremûködött ifj. Szoty-
ori Nagy Gábor. A francia
zeneszerzõ modern hang-
zású, majdnem 100 éves
darabjai különleges zenei
élményt nyújtottak a kö-
zönségnek. A virtuóz játék
mindkét hangszeren jól
érvényesült, akár magyar,
akár angol vagy német
szerzõk mûveit szólaltatta

meg az elõadó. Nemcsak
a zenemûvek elõadása,
hanem az egyes darabo-
kat bevezetõ ismertetés is
maradandó élményt jelen-
tett a közönségnek. A je-
lenlévõket meg is énekel-
tette a mûvész. Az egyik
darab ugyanis a 341. zsol-
tár ( nagyböjti, nagypén-
teki ének) dallamára
épült. Áprilisban - a nagy-
pénteki Via Crusis mellett
- 18-án a Debreceni Kollé-
giumi Kántus Berkesi Sán-
dor vezényelte koncertjére
várják a közönséget. A
debreceniek a protestáns
egyházzenei repertoárból
adnak elõ kórusmûveket.

V. P. K.

Klasszikusok és kortársak
– orgonán és zongorán

Zenetanáraink szépek 
és még jól is énekelnek

Dr. Pavlik Gábor 
konferálja fel az est programját

Kéménczy Antal
zongora- és 

orgonamûvész
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Kultúra

Könyvtári
programok

A Gyermekkönyvtár hírei
Bütykölde kézmûves foglal-
kozásaink lesznek!

Katica Gyermekkönyvtár
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Április 30. péntek 13.00-
17.00 “Szép kivirult hajnal-
kák, köszöntsétek jó
anyát!” Meglepetéssel ké-
szülünk anyák napjára.

Ady Fiókkönyvtár
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Május 7. péntek 13.00-
17.00 Tudod, milyen érde-
kes és szép kavicsokat, csi-
gaházakat lehet találni a
Duna-parton?
S ha ezeket kifestjük, az ap-
rókat meg felfûzzük?
Gyere el hozzánk, szeretet-
tel várunk szüleiddel vagy
barátaiddal együtt könyv-
tári foglalkozásainkra! Ica
néni, Edina néni, Ági néni
könyvtárosok.
15 órától mindkét helyen
diafilmeket is vetítünk.

MACKÓVÁR
Április 24. 10-13-ig

GYÖNGYSZÖVÉS

Ajándék Anyak Napjára
Május 9. 10-13-ig

Palacsinta Parti

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

Egy nemzetközi, Kijevben meg-
rendezendõ crossover – azaz stílu-
sok közötti átmenet pl. klasszikus
szerzemény jazz köntösben – ver-

senyre készülve látogatott a gödi is-
kolába az ismert ütõegyüttes.

A közönség soraiba Dunakeszirõl
és Gödrõl is érkeztek. A nagy érdek-
lõdésre való tekintettel két koncert
is követte egymást. Stefán Tivadart
fõiskolás kora óta jó viszony fûzi a
Talamba együttes több tagjához,
akik egyébként a jegyvásárlásból
befolyt összeget felajánlották az
ütõs tanszak fejlesztésére.

Április elsején egy megyei dallam-
ütõhangszeres versenyt rendez a
Németh László Iskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, melyet a
Drums támogat. A kezdeményezés
mellé állt az Amadinda és a Talamba
együttes  is, valamint több hang-
szerkészítõ. A vártnál jóval több,
13-14 zeneiskola, közel 50 fõ jelent-
kezett a négy korcsoportot felölelõ
versenyre. Egyetlen feltétele az in-
dulásnak a Drums tagjaira tekintet-
tel, hogy akik országos versenyekre
jelentkeztek korábban, és komoly
eredményt értek el, azok ezen a

megmérettetésen nem indulhatnak.
Nehogy az a vád érje a gödi ütõe-
gyüttest, hogy saját magának ren-
dezte a versenyt - mondta el Stefán
Tivadar, aki elárulta a közeljövõ leg-
nagyobb meglepetését: a Drumsnak
a nyuszi 2010-ben az elsõ saját CD
lemezét hozza!

V. Pálfai Kinga

Talamba-koncert 
és megyei verseny a Németh László Iskolában

Göd városi könyvtár
Gyermekrajzpályázat

A Madarak és Fák Napja 
alkalmából rajzpályázatot 
hirdetünk meg 3-18 éves
gyerekeknek a következõ

témákban:
Versillusztráció 

Nemes Nagy Ágnes:
Lila fecske címû versére 
„Fecskét látok, szeplõt

hányok…”
(tavaszi népszokások)

Hársfa a mitológiában 
(görög, germán, szláv) 

Az égig érõ fa a magyar
népmesékben

A mûvek bármilyen méretben
és bármilyen technikával
készülhetnek, melyeket 

2010. ápr. 30-ig várunk
könyvtárainkban.
(Göd, Pesti út 72.  
tel.: 27-532-155 

vagy Kálmán u. 13. 
Tel.: 27-345-101)

Díjkiosztás:
a Madarak és Fák Napján
az alsógödi Kiserdõben.

Az afrikai hangzás 
sem maradhatott el

A jegy bevételét a dob
tanszaknak ajánlotta fel a Talaba
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