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Lenkei György
képviselõ meg-
hívására egy la-
kossági össze-
jövetel miatt lá-
togattam Bó-
csára. A sport-
pályán találko-
zott a „falu”
apraja-nagyja.
Bócsa egy kicsit

város a városban. Érezhetõ volt,
hogy az ottaniak nagyon figyelnek
egymásra, és ott segítik egymást,
ahol tudják. Egy nagyon kedves föl-
divel beszélgettem, aki váratlanul
feltette nekem a kérdést: Miért jó
nekem itt lakni? Hirtelen nem tud-
tam válaszolni. A kérdés teljesen jo-
gos, vajon mi a jó nekem, nekünk
abban, hogy itt lakom, itt lakunk?
Amikor 1994-ben ideköltöztünk, ez
a kérdés nem foglalkoztatott.
Az interneten a Google Earth-ön
néztem városunkat, és ami egészen
szembetûnõ, hogy itt minden zöld.
Most készül a város zöldkataszteri
felmérése. Ennek fontosságát nem
kell hangsúlyoznom. Vigyáznunk
kell erre a nagy zöld felületre, mind-
annyian felelõsek vagyunk érte.
Ezért voltam annyira szomorú, ami-
kor a Széchenyi utca végében egy
ingatlancsere következtében az új
tulajdonos elsõ lépései között szere-
pelt, hogy kivágta az „égig érõ” fá-
kat. Vajon volt-e kivágási engedé-

lye? Ezeket a fákat néztem minden
reggel a teraszunkról. Most csak az
eget látom. 
Nekem Gödön az is tetszik, hogy
nincsenek toronyházak, mint Duna-
keszin és Vácott. Városunk mérete
is ideális, nem túl nagy, de nem is
túl kicsi. Azt sem bánom, hogy
nincs a városban ipar, csak kereske-
delem. A nagy multicég a város ha-
tárában található. Ugyan Bócsa hét-
köznapjait megnehezítheti, de
mintha a cég vezetõi figyelnének az
együttélés alapszabályaira.
És a Duna-part! Nem lehet vele ver-
senyezni! A Homoksziget egyedül-
álló természeti ajándékunk. Sok gö-
di kedvenc nyári pihenõhelye.
A Duna Csárdát is szeretem, oda
ugyanúgy le lehet menni fürdõnad-
rágban, mint öltönyben. De ez
egész Gödre igaz, mert nyáron
olyan, mint egy üdülõváros.
Ahogy ezen gondolkodom, sorra
jutnak eszembe újabb és újabb ér-
vek, miért jó Gödön lakni. Talán
egyszer érdemes Önöknek is végig-
gondolni, miért jó itt élni. Küldjék el
érveiket, a következõ lapszámban
közöljük õket!

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek

Összefoglaló a képviselõ-testület 
május 26-i ülésérõl
Az elõterjesztéseket tartalmazó napirendet kis módosítással, egy-
hangúlag elfogadta a képviselõ-testület. Az ülésen tizenhárman vettek
részt.

Elfogadták a 2009. évi
zárszámadásról szóló
rendeletet

A költségvetés 2009. évi
teljesítését a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen
részletesen és a valóság-
nak megfelelõen mutatja
be a zárszámadási jelentés
- a könyvvizsgáló megálla-
pítása szerint. Göd Város
Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének teljesíté-
sérõl szóló jelentés és ez-
zel összefüggésben a zár-
számadásra vonatkozó
rendelet, illetve a pénzma-
radvány jóváhagyására és
felosztására vonatkozó ja-
vaslat összhangban van a
beszámoló számaival.
Összefoglalóan megálla-
pítható, hogy az önkor-
mányzat a 2009-es költ-
ségvetési évben a törvé-
nyes kereteket, a képvise-
lõ-testület által el nem fo-
gadott költségvetési elõi-
rányzatok kereteit betart-
va, a törvényben megha-
tározott és önként vállalt
funkcióit ellátva tevékeny-
kedett, miközben lénye-
gesen növekedett a va-
gyona - szól a szakvéle-
mény. Részletek a god.hu/
közadat menüpontban ol-
vashatóak.

Módosult a helyi
építményadóról
szóló rendelet

Az az egyedülálló, 70 év
feletti adóalany, aki életvi-
telszerûen az adó tárgyát
képezõ ingatlanban él, 50
%-ban mentesülhet az
adó megfizetése alól, ha
az adóév elsõ napján be-
jegyzett vagyoni értékû jo-
ga van a lakáson.

Módosult a helyi 
telekadóról
szóló rendelet 

Azok a személyek men-
tesülnek az évi adó megfi-
zetése alól, akiknek az in-
gatlana kertvárosias lakó-

övezetben található, és
nem éri el a 280 négyzet-
métert, feltéve, hogy a tel-
ke nem üzleti célt szolgál,
illetve mentesül az évi adó
50%-a alól, ha a telken la-
kóház építését kezdték
meg, és az építési enge-
dély kiadásától 5 év még
nem telt el.

Forgalmi korlátozás 
feloldása

Felfüggesztették a Ne-
meskéri-Kiss Miklós utca
forgalomszabályozásáról
szóló önkormányzati ren-
deletet addig, míg az érin-
tett felek újabb egyeztetõ
tárgyalásai le nem zajla-
nak, és a rendelet módosí-
tását el nem fogadják.

Vita a lakossági
járdaépítésrõl

A hatodik napirendi
pont tárgyalása hozta
meg az elsõ vitákat a má-
jusi munkaterv szerinti
ülésen. A Városfejlesztési
Bizottság (VFB) elnöke,
Kovacsik Tamás a koráb-
ban elfogadott járdaépíté-
si koncepció alapján fo-
galmazta meg elõterjesz-
tését: Amennyiben olyan
helyen kezdeményez jár-
daépítést a lakosság, ahol

már meglévõ viacoloros
burkolatú járdaszakasz-
hoz kapcsolódna az újon-
nan építendõ járda, ott
csak az ugyanolyan mû-
szaki kivitelezésû, díszbur-
kolatos járda építését tá-
mogassa az önkormány-
zat, méghozzá az anyag-
költség 70%-ával. Maxi-
malizálták az egy négyzet-
méterre esõ összeget.
Emellett a másod rendû
utcákban az egyéb kivitelû
járdaépítés anyagköltsé-
geit 50%-ban, de maxi-
mum 1500 Ft/négyzetmé-
ter áron javasolja támo-
gatni a szakbizottság. A
vita akörül pattant ki,
hogy mely közterületeket
kellene még bevonni vagy
éppen kihagyni a 2010.
évi önkormányzat által
építendõ szakaszok közül.

Kossuth téri rendezés
A református templom-

hoz illeszkedik majd a
cukrászda új épülete a
Kossuth téren. A VFB elfo-
gadásra javasolta a Vági
Fagyizó kft-vel kötendõ
területbérleti szerzõdést,
a mellékelt látványterv
alapján az engedélyes terv
elkészítését. Továbbá a
nyári hónapok idejére kér-
te a tulajdonosi hozzájá-

rulás átruházását a szakbi-
zottságra, hogy  a beruhá-
zás megkezdõdhessen.

Komppályázat
Kompok, révek pályázat-

benyújtását kezdemé-
nyezte a Beruházási Osz-
tály, melynek keretében
sor kerülhetne az alsógödi
rév átkelõhelynél egy
szép, új váróhelyiség meg-
építésére, mely méltó len-
ne az új sétányhoz, és ille-
ne a környezetbe.

Szintén a Beruházási
Osztály kezdeményezte a
közbeszerzési terv módo-
sítását, így az eredeti ut-
cák mellé a Várdombra
vezetõ Névtelen utca
megépítése és az Oázis La-
kóparkban a Kerekerdõ
utca felújítása is bekerült.

Készül a zöldkataszter
Zöldkataszter, azaz zöld-

felületi nyilvántartás ké-
szül az 5-6-7. körzetben.
A felmérendõ területen a
fasorok és a park növény-
zetén kívül felmérik a
zöldfelületi berendezések
és a zöldfelületekhez szo-
rosan kötõdõ térburkola-
tok mûszaki állapotát is.
Mind a növényzet, mind
pedig a mûszaki elemek
esetén az állapotfelvétellel 

Archív
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Folytatás a 4. oldalról.
rögzítik az egyes zöldfelü-
leti elemek becsült érté-
két. Szükség esetén a ke-
zelési, fenntartási munká-
kat is megjelölik. Így a
zöldfelületi kataszter mel-
lett egy olyan lista is ösz-
szeáll az adatbázisban,
mely alapján éves szinten

tervezhetõk a közterület
fenntartási munkák típus
és mérték szerint. Így szólt
az elõterjesztés, melyet
közel egy órás vita után
elfogadtak a képviselõk. A
három körzeti felmérés és
a hozzá tartozó szoftver
közel kétmillió forintba
kerül, de egyetlen 100

éves fa eszmei értéke más-
fél millió forint. Tehát már
középtávon is megtérül-
het a befektetés.

Közbeszerzési eljárások
Zárt ülésen közbeszerzé-

si eljárások megindításá-
ról döntött a testület, köz-
terület-fenntartás, járda-

építés, kátyús-mart aszfalt
burkolatú utak javítása,
gyalogos átkelõhely létesí-
tése a Nemeskéri-Kiss Mik-
lós úton, útépítés a Vár-
dombra vezetõ Névtelen
utcán, illetve a Kerekerdõ
utca felújítása tárgyában.

Tájékoztatjuk településünk lakos-
ságát, hogy az alsógödi strand
megnyitásával kapcsolatban komoly
jogi akadályokat kellett elháríta-
nunk. Errõl az alábbi tájékoztatást
adjuk.

Az I. fokú hajózási hatóság egy
magánszemély részére 1997. június
25-én Göd közigazgatási területén a
Duna 1668 + 250 balparti szelvé-
nyében az alsógödi strand területén
kishajók fogadására alkalmas úszó-
mûves kikötõ létesítését és üzemel-
tetését engedélyezte. Az engedélyt
többször meghosszabbították. A
legutóbbi határozat szerint a hajó-
zási hatóság az üzemeltetést 2011.
július 25-ig engedélyezte.

Tekintettel arra, hogy a kikötõ
üzemeltetése akadályozza a strand
megnyitását, fellebbezést nyújtot-
tunk be a II. fokú hatósághoz. Fel-
lebbezésünkben hivatkoztunk arra,
hogy az I. fokú hatóság az eljárás
során nem biztosította önkormány-
zatunknak mint ügyfélnek jogait, és
mindezt tetézte azzal, hogy nem
szerezte be az önkormányzatnak a
jogszabályban elõírt tulajdonosi
hozzájárulását.

A II. fokú hajózási hatóság önkor-
mányzatunk kérelmének helyt adot-
t. Ennek megfelelõen az I. fokú ha-
tóság határozatát megsemmisítet-
te, és új eljárást rendelt el. 

A megismételt eljárás során az I.
fokú hatóság az üzemben tartáshoz
szükséges engedély kiadását meg-
tagadta, hivatkozott az önkormány-
zat elutasító állásfoglalására. Az I.
fokú határozatot – fellebbezés foly-
tán – II. fokon megváltoztatták,
amellyel lehetõvé tették a kikötõ to-
vábbi üzemeltetését. 

Önkormányzatunk a II. fokú hatá-
rozatot a Pest Megyei Bíróságon
megtámadta. Keresetünkben arra
hivatkoztunk, hogy az úszómû csak
tulajdonosi hozzájárulással mûköd-
het tovább. Ez azonban egyértel-
mûen hiányzik, annak ellenére,
hogy jogszabályi elõírásról van szó.
Elõadtuk továbbá, hogy a Duna víz-
minõsége javult, és alkalmassá vált

arra, hogy az érintett Duna-parton
strandot üzemeltessünk. Ezt azon-
ban a kikötõ üzemeltetése akadá-
lyozza. Érvelésünket a Pest Megyei
Bíróság elfogadta, a II. fokú határo-
zatot hatályon kívül helyezte, és az
I. fokú hatóságot új eljárásra köte-
lezte.

Kinyilatkoztattuk, hogy a tulajdo-
nosi hozzájárulást önkormányza-
tunk az új eljárás során sem adja
meg, ugyanis településünknek alap-
vetõ érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a
strand eredeti rendeltetésének

megfelelõen zavartalanul tovább
mûködjön. Erre való tekintettel az
úszómû tulajdonosát írásban felszó-
lítottuk – miután jelenleg érvényes
engedéllyel nem rendelkezik – a lé-
tesítmény megszüntetésére és a
helyszínrõl való elszállítására.
Amennyiben a tulajdonos felszólítá-
sunknak nem tesz eleget, kényszer-
intézkedést alkalmazunk.

Önkormányzatunkhoz sok panasz
érkezett a Széchenyi Csárda mûkö-
désével kapcsolatban. A panaszte-
võk kifogásolták a higiéniai elõírá-
sok és a nyitvatartási idõ be nem
tartását. Kifogásolták továbbá,

hogy a létesítményt rendeltetésétõl
eltérõen a bérlõ lakásként használja,
és abban kutyát, macskát is tart. 

A helyzet többszöri figyelmeztetés
ellenére sem javult. Végül a bérleti
szerzõdést felmondtuk, és 2010.
március 01-tõl új bérlõvel kötöttünk
szerzõdést. Az új bérlõt a szerzõdés-
ben köteleztük a rendeltetésszerû
mûködés betartására és a vendéglõt
körülvevõ terület rendbe hozatalá-
ra. Ugyanezen feltételekkel kiegészí-
tettük a területen lévõ büfét üze-
meltetõ bérlõ szerzõdését is.

A parkolást e területen megtiltot-
tuk. Ezen rendelkezésünk ellenõrzé-
sével a vendéglõ és a büfé bérlõjét
bíztuk meg. Ezen kívül természete-
sen az ellenõrzés a Közterület-fel-
ügyeletnek is feladata. 

Az elõbbiekben felsorolt intézke-
désekkel megteremtettük annak
elõfeltételét, hogy a strandot kultu-
rált állapotban átadjuk a lakosság
részére.

Kovacsik Tamás 
a körzet képviselõje

Dr. Szinay József 
jegyzõ

Az alsógödi strand jogi helyzetének rendezése

Nyáron már használható a szabad strand
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Hivatalunkhoz számos panasz, be-
jelentés érkezik településünkön üze-
melõ vendéglátó üzletek zajkeltése,
az üzletek környezetében élõ lakók
nyugalmának megzavarása miatt. 

A bejelentõk gyakran nehezménye-
zik, hogy hatóságunk hogyan enge-
délyezhette az üzlet éjszakai nyitva
tartását, a mûködési engedély kiadá-
sa során miért nem tiltotta meg,
hogy az üzlet éjszaka is mûködjön.

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. tv. 6.§-a szerint az üzletek
nyitva tartási idejét a kereskedõ álla-
pítja meg. A nyitvatartási idõ megál-
lapításához hatósági engedély nem
szükséges.

A jogszabály szerint a kereskedõ
köteles a nyitvatartási idõt a kereske-
delmi hatóságnak bejelenteni és ar-
ról a vásárlókat tájékoztatni. A ko-
rábbi jogszabályi rendelkezésekkel
szemben az új kereskedelmi törvény
szerint a kereskedõ által megállapí-
tott nyitvatartási idõt nem kell a ke-
reskedelmi hatósággal engedélyez-
tetni, a kereskedõnek csupán beje-
lentési kötelezettsége van. A már
mûködõ üzletek esetében azonban,
amennyiben az üzlet mûködése so-
rán veszélyes mértékû zaj kibocsátá-
sára kerül sor, a kereskedelmi ható-
ság az üzlet éjszakai (22 és 6 óra kö-

zötti) nyitva tartását korlátozhatja, a
korlátozás keretében a jogsértõ álla-
pot megszüntetéséig elrendelheti az
üzlet éjszakai zárva tartását.

A kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet szerint a jegy-
zõ a mûködési engedélyt akkor von-
hatja vissza, ha külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékû
környezeti zaj esetén, a lakók egész-
séges életkörülményeinek és pihe-
néshez való jogának biztosítása ér-
dekében, a jogsértõ állapot meg-
szüntetéséig elrendelt kötelezõ éj-
szakai zárva tartási idõszak alatt az
üzlet továbbra is nyitva tart. A veszé-
lyes mértékû környezeti zaj fogalmát
a 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet
2.§ j) pontja határozza meg az aláb-
biak szerint:

j) veszélyes mértékû környezeti zaj:
j/a)olyan környezeti zaj, amely

meghaladja a külön jogsza-
bályban megállapított zaj-
szennyezettség (a továbbiak-
ban: zajterhelés) illetõleg zaj-
kibocsátás megengedett ha-
tárértékét,

j/b) olyan szabadidõs zajforrástól
származó zaj, amelyre jellegé-
bõl adódóan határértéket

megállapítani nem lehet,
mert azonos körülmények kö-
zött nem ismételhetõ és ér-
zékszervi észleléssel megálla-
píthatóan a hatásterületen
élõ lakosság nyugalmát za-
varja;

A Korm. rendelet 2.§ j/a) pontjában
foglaltak megállapítására zajszint-
mérõ szakértõ kirendelése szüksé-
ges. A j/b) pontban meghatározott
esetben a rendõrség közremûködé-
sét vesszük igénybe.
A hatályban lévõ jogszabályok alap-
ján tehát amennyiben az üzletek za-
jos mûködésére vonatkozó bejelen-
tés érkezik hatóságunkhoz, akkor
ezen tényállás bizonyítottsága ese-
tén legfeljebb az üzlet éjszakai nyit-
va tartásának korlátozása, illetve a
jogsértõ állapot megszüntetéséig az
éjszakai zárva tartás rendelhetõ el.
Csak ezen korlátozás elrendelése és
a szabályok bizonyítható módon
történõ ismételt megszegése esetén
van lehetõség arra, hogy a jegyzõ a
mûködési engedélyt visszavonja. 
Ugyanakkor az üzletek megnyitásá-
hoz szükséges hatósági eljárásban a
nyitva tartás hatósági korlátozására
nincsen jogszabályi lehetõség. 

Dr. Szinay József
Jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS 
az üzletek üzemeltetésének és nyitva tartásának rendjérõl

BEISKOLÁZÁSI
TÁMOGATÁS

Tisztelt Gödi Lakosok!

A Szociális Bizottság 2010. évben
is biztosítja a beiskolázási támo-
gatás igénylésének lehetõségét
azon kérelmezõ szülõk részére,
akiknek gyermeke alap- vagy kö-
zépfokú oktatási intézményben
folytatja tanulmányait. 
A kérelmezõ adatlapok beszerez-
hetõk (2010. 06. 01-tõl) a Polgár-
mesteri Hivatalban, illetõleg a gö-
di oktatási intézményekben. 

A kérelmek leadási 
határideje:

2010. július 31.

Lenkei György
Szociális Bizottság 

Elnöke

Göd Város Önkormányzatának
szociális jellegû kiadásai az aláb-
biak szerint alakultak az elmúlt 4
évben:

2006. év
Rendszeres juttatások 
összesen: 46.218 eFt
Eseti juttatások 
összesen: 47.873 eFt

2007. év
Rendszeres juttatások 
összesen: 42.411 eFt
Eseti juttatások 
összesen: 33.600 eFt

2008. év
Rendszeres juttatások 
összesen: 52.207 eFt
Eseti juttatások 
összesen: 35.640 eFt

2009. év
Rendszeres juttatások 
összesen: 60.797 eFt

Eseti juttatások 
összesen: 58.585 eFt

A rendszeres juttatások az alábbi
segélynemekbõl és támogatások-
ból álltak:

ápolási díj, rendszeres szociális se-
gély, idõskorúak járadéka, lakás-
fenntartási támogatás, lakbértámo-
gatás, normatív étkezési hozzájáru-
lás, rendelkezésre állási támogatás

Az eseti juttatások az alábbi tá-
mogatási formákból álltak:

Göd kártya, karácsonyi csomagok,
adókompenzáció, adósságcsökken-
tési támogatás, átmeneti segély,
szülési támogatás, közgyógyellátási
igazolvány, temetési segély, közte-
metés, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, beiskolázási támogatás,
kedvezményes étkeztetés, tanulmá-
nyi hozzájárulás, táboroztatási tá-
mogatás, HPV elleni védõoltás.

Szociális kiadások az elmúlt négy évben
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Kimutatás a megnyert pályázatokról 2006. 10. 01-tõl 2010. 05.20-ig
Ugyan egy civil szervezet azt terjeszti, hogy az önkormányzat szinte semmit sem nyert pályáza-
ton, az alábbi táblázat bizonyítja, hogy több mint 660 millió vissza nem térítendõ összeget nyert
a város ebben a ciklusban
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2007-2010. évben végzett beruházások és felújítások
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Képek a fejlesztésekrõl és beruházásokról
Lámpás gyalogátkelõ a mûvelõdési háznál

Felsõgödi gyalogos vasúti átkelõ
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Már el is készült az öregek napközi otthona Munkálatok közben a Beck Ö. Fülöp tér

Országzászló
avatás

Az Alagút utca is megújult

Számos új aszfaltút épült

A Honvéd soron 
megoldódott

a vízelvezetés

A Köztársaság 
úton sem lesz 
többé
tószerû
pocsolya

A díszburkolatos 
járdaépítési projekt egy állomása

A Duna-parti sétányt is 
díszburkolattal

látták el

Átrendezték
a Petõfi teret
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:
Sebõk istvánné sz: Molnár Mária Terézia 82 éves
Nagy István 64 éves
Csányi Istvánné sz: Darázs Rozália 81 éves
Hegedûs Józsefné sz: Nyáguly Julianna 101 éves
Gönczöl Lajosné sz: Kurdi Lívia 71 éves
Sztruhár Ernõ 84 éves
Varjú József 79 éves
Varga Antal 55 éves
Székes Géza 84 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Óvári László és Wagner Melinda
Takáts György és Nyakas Mónika
Katona Zoltán és Tellér Mónika
Bónis Dániel és Orosz Anita
Bercsik Lóránt és Szabó Krisztina
Kiss János és Varga Adél
Képes Richárd Norbert és Csasznyi Krisztina
Dorogi Zoltán és Keszei Ágnes Judit
Varga Róbert és Köröskényi Viktória
Kása László és Jámbor Fruzsina
Horváth Attila és Lomen Szilvia

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

A kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételt a
választás évének július 15.
napjáig lehet kérni a lakcím
szerint illetékes helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl a kére-
lemnek az önkormányzat
épületében elhelyezett gyûj-
tõládába helyezésével. 

A kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvétel levélben
is kérhetõ úgy, hogy az leg-
késõbb a választás évének
július 15. napjáig megér-
kezzen a helyi választási
irodába.

A kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvétel iránti ké-
relmet a választásra jogosul-
tak részére postai úton meg-
küldött nyomtatványon lehet
benyújtani. Amennyiben
nem kapott ilyen nyomtat-
ványt, azt a választási irodá-
nál igényelheti.

Ha a polgár több kisebb-
ség választói jegyzékébe is
kéri felvételét, valamennyi
kérelme érvénytelen.

A települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson az
szavazhat, aki:

- a 13 kisebbség egyikéhez
tartozik, és a kisebbséghez tar-
tozását nyilatkozatával vállalja,

- 2010. október 1. napjáig
nagykorúvá váló magyar ál-
lampolgár,

- a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal
rendelkezik,

- szerepel a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékben.

A kisebbségi választásokon
tehát csak akkor szavazhat,
és csak akkor lehet jelölt, ha -
kérelmére - a jegyzõ felveszi
a kisebbségi választói jegy-
zékbe!

A Helyi Választási Iroda
postai címe: 2131. Göd,
Pesti út 81.

A kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételi
iránti kérelem gyûjtésére
rendszeresített gyûjtõláda
elhelyezésére szolgáló épü-
let címe: 2131. Göd, Pesti út
81.

A Helyi Választási Iroda el-
érhetõségei:
Tel: 27/530030
Fax: 27/345279
e-mail: valasztas@god.hu

Dr. Szinay József
jegyzõ,

HVI vezetõ

HIRDETMÉNY
a kisebbségi választói névjegyzékbe való

jelentkezés módjáról

A Gödi Rendõrõrs a Göd
Városi Polgárõrséggel
együttmûködve szeretné
kérni a lakosság segítsé-
gét, hogy Göd városában
beindíthassuk a „SZEM”
(Szomszédok Egymásért)
mozgalmat a lakosok va-
gyonbiztonsága illetve a
közbiztonság javítása ér-
dekében. A mozgalom lé-
nyege, hogy a tagok fi-
gyelnek a szomszédjaik,
az utcabeliek ingatlanjai-
ra, a környezetükben elõ-
forduló gyanús szemé-
lyekrõl, eseményekrõl

szólnak az összekötõjük-
nek, akik állandó kapcso-
latban vannak a rendõr-
séggel, és számunkra fon-
tos információkat tudnak
átadni.

Az alakuló gyûlést
2010. június 16-án
17.00-órai kezdettel tart-
juk a BM Nyaralóházak
üdülõ színháztermében.

Mindenkit várunk, aki
tenni akar a város közbiz-
tonságának érdekében!

Nagy Attila r. fhdgy.
õrsparancsnok

SZEM Program
(Szomszédok Egymásért)

A kamerás rendszerek a
közlekedõ gépjármûvek
közül 10 autót lopás miatt,
10 bûncselekmény miatt
körözött gépjármûvet, 91
illegálisan közlekedõ (for-
galomból kivont) és 47 le-
járt mûszaki vizsgával ren-
delkezõ gépjármûvet szûr-
tek ki. 

E gépjármûvek sofõrjei-
vel és üzemeltetõivel szem-
ben a rendõrség munkatár-
sai megtették a szükséges
intézkedéseket. Az ellenõr-
zött gépjármûvek sofõrjei

közül ráadásul 15 személy
a vezetéstõl is el volt tiltva,
7 személy pedig rendõrségi
körözés alatt állt.

A Göd Városi Polgárõr-
ség és a Dunakeszi Rendõr-
kapitányság által delegált
csapat a résztvevõ 25 autó-
vadász közül a második he-
lyezést érte el, és különdíj-
jal is jutalmazták õket a
legtöbb forgalomból kitil-
tott autóssal szembeni in-
tézkedésükért.

Pünkösdi autóvadászat
Pünkösdi autóvadászatra érkeztek a Váci, Dunaújvá-
rosi, Kecskeméti Rendõrkapitányság és a Gödi
Rendõrõrs hivatásos állományú tagjai civil kollégá-
ikkal együtt.

RENDÕRSÉGI HÍREK
Önkormányzati hírek
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Önök kérdezik, Önök 
Ebben a rovatunkban 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 Popele Julianna Úrhölgy!
Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva
mellékelten küldöm a képeket a ker-
tünkben kiáradt vízelvezetõrõl. A
fotókon jól látszik, hogy a háztól

csak néhány centiméteres vízszint-
emelkedés választja el.
Telkünkön a vízelvezetõ árkot né-
hány hete markológéppel kitisztít-
tattuk, kimélyíttettük, de tõlünk
már zárt rendszerben kellene elfoly-
nia a víznek.

V. Szabina

Válasz:
Göd-felsõn a Lenkey u. – Révay ut-
cákban lévõ zárt csapadékvíz rend-
szer meghibásodása miatt a nagy
mennyiségû csapadékvíz nem tu-
dott elfolyni, így a magántulajdonú
ingatlanokat öntötte el. A hibát ész-

lelve az Önkormányzat megszervez-
te a védekezési munkát, bevonva a

DMRV Rt-t, a Vízgazdálkodási Tár-
sulatot, a Településellátó Szerveze-
tet, akik készségesen rendelkezésre
álltak. Május 16-án vasárnap az el-
záródott vezeték elõtti aknából 2
szivattyúval átemelték a vizet egy
másik aknába, ahonnan már tovább
tudott folyni a víz az Ilka patak irá-
nyába. Ezzel átmenetileg megoldó-
dott a belvízprobléma. A végleges
megoldást az jelenti majd, hogy a
meghibásodott csõszakaszt kicse-
réltetjük, és a beszakadt utat meg-
javíttatjuk, melyre hamarosan sor
kerül. Szükségesnek tartjuk a teljes
rendszer felülvizsgálatát is, mert lát-
ható, hogy a Révay utcában a csa-
torna nyomvonalában az úttest
több helyen megsüllyedt. Ennek
megoldására pályázati lehetõséget
keresünk, hogy enyhítsük a városra
nehezedõ terheket. A képeket kö-
szönöm, megkaptam. A problémát
ismerem, személyesen részt vettem
a szervezési munkában.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

Tisztelt Szegedi Sándor 
alpolgármester Úr!
Öntõl többször kérdezték ennek a
lapnak a hasábjain, mikor javítják a
ki a Kálmán utca burkolatát. Ön fo-
lyamatosan ígérget, miközben az
utcában a méteres kátyúktól gya-
korlatilag nem lehet közlekedni. Le-
gyen szíves, konkrétumokat mond-
jon, mert az ígéretekbõl már lakáso-
kat lehetne kitapétázni!

P. László

Válasz:
A kátyúk kijavítására szerzõdést kö-
töttünk, a munkát 2010. május 31-
én kezdik el. A Kálmán utca javítása
az elsõk között szerepel. A Kálmán
utcának az Ady Endre utca és a De-
ák Ferenc utca közötti szakaszának
teljes felújítására várhatóan augusz-
tusban fog sor kerülni.

Szegedi Sándor alpolgármester

A Kálmán utcai Ipartestület épületét
felújítják. Mire adták ki az építési
engedélyt, milyen funkciója lesz az
egykor oly híres épületnek?

P. László

Válasz:
A Kálmán utca és a Lenkey utca sar-
kán álló régi Ipartestület épületében
piaccsarnokot fognak kialakítani. Az
átalakítás során az épület tömegét
és építészeti jellegét megtartják. Az
régi Ipartestületi épület, visszanyer-
ve régi szépségét, újra közösségi
funkciót fog betölteni.

Iványi Andrea 
építéshatósági osztályvezetõ

Enyhe felháborodással olvastam a
mostani számban az “Önök észrevé-
telezik” rovatban K. Károly levelét.
A levélíró többek közt azt sérelmezi,
hogy a Rákóczi utcai focipályán sok
az üvegszilánk és egyéb szemét, és
intézkedést vár a várostól ennek
megoldására. Elõször az jutott
eszembe, miért nem a focipálya
üzemeltetõjétõl - tudomásom sze-
rint ez nem az önkormányzat - kér-
te a pálya rendbetételét.
Azután egy idei május 1-jei prog-
ramra emlékeztem vissza. Jómagam
Göd-Újtelepen, vagyis Bócsán la-
kom. Április végén pár itteni fiatal
azzal fordult hozzám is, hogy a ját-
szótéren és focipályán szeretnének
focimeccset lebonyolítani illetve
bócsai “Tavaszköszöntõ” összejöve-
telt szervezni. Itt senki sem várta
azt, hogy az önkormányzat levágja
a füvet, fesse fel a partvonalakat a
pályára, és szállítsa ide a padokat és
az asztalokat. Itt mindenki önként
és bérmentve dolgozott,  vagy 30
ember mozdult meg csak a szerve-
zésre. Nekünk, akik részt vettek eb-
ben, jó volt látni, hogy Bócsa apra-
ja-nagyja jól érezte magát ezen a
dolgos szombat délutánon!
Kedves K. Károly! Amennyiben a fo-
cizni szeretõk összefognak, és nem
minden esetben várják a megoldást
másoktól, hanem tenni is akarnak
azért, hogy rendezettebb legyen
például a focipálya, ehhez nem kell
sok minden, seprû, lapát, szemetes
edény és õk maguk!

Sz. Tamás

Válasz: Azt hiszem, erre nem kell
válaszolni, a levél írójának gondo-
lata világos és érthetõ. (=A
szerk.)

A lakók helyenként 
feltöltik a vízelvezetõ árkokat
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Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretném a segítségét kérni és a fi-
gyelmét felhívni a mellékelt fényké-
pen szereplõ kis hídra, mely a Szõd-
Nevelek nádasnál található. Sajnos

nagyon rossz állapotba van, és fé-
lünk, hogy gyermekeinket, unokáin-
kat baleset éri.
Amennyiben a híd javítása nem
Önökre tartozik, abban kérem a se-
gítségét, hogy megírja nekünk, ki-
hez fordulhatunk.

Gy. Attiláné

Válasz:
Az észrevételt köszönjük, a híd javí-
tása ügyében felvettük a kapcsola-
tot a patak kezelõjével, a  Vízgazdál-
kodási Társulattal. 

Dr. Szinay József jegyzõ

Hová tûntek az utcai közkutak? Én a
4. körzetben lakom, és látom, hogy
szinte minden utcából eltûntek a
kék utcai közkutak. Nem értem, mi-
lyen megfontolásból, mert a nyo-
mókarokat már kb. 10 éve leszerel-
ték. Az egészséges ivóvíz biztosítása
az önkormányzat alapfeladata az
ÖTV 8. § (4) bekezdése alapján. Ter-
mészetesen mára minden ingatla-
non, talán egy-két kivételtõl elte-
kintve, megtörtént a hálózati vízel-
látás bevezetése, de mi lenne akkor,
ha bármely ingatlanon olyan belsõ
hiba adódna, melynek elhárítása
hosszabb idõt venne igénybe?

D. Lászlóné

Sok új tûzcsapot látni a körzetben,
melyeknek meglétét nyilván a Tûzol-
tóság írta elõ, de pl. a Vasvári Pál ut-
cában az önkormányzati intézmény
közelében az Idõsek Napközije kö-
zelében nincs “kiemelt” tûzcsap,
pedig tudomásom szerint minden
intézmény 70 m-es körzetében len-
ni kell kiemelt tûzcsapnak.

D. Lászlóné

6-7. kérdésre válasz:
Az Ön által helyesen idézett törvény
értelmében Önkormányzatunk gon-
doskodik a lakosság egészséges ivó-
vízzel való ellátásáról. Az említett
körzetben minden ingatlanra be
van vezetve a vezetékes ivóvíz, így a
korábbi utcai közkutak fenntartása
azok magas költségei miatt – pl. in-
dokolatlan nagymértékû vízkivétel -
már korábban feleslegessé vált. Az
önkormányzat illetve a közszolgál-
tatást ellátó DMRV a vízmérõig biz-
tosítja az egészséges ivóvízzel való
ellátást, így a telken belül bekövet-
kezett hiba miatt elõállt vízhiányt a
lakónak kell megoldania. Ha az ut-
cák alatt húzódó vízvezetékben
adódik nagyobb hiba, akkor a köz-
kutak sem töltenék be feladatukat,
így más megoldással juttatnánk el
az ivóvizet az érintett lakosokhoz.
A kerékpárút mentén néhány köz-
kutat a turisták kedvéért meghagy-
tunk, a többi, funkcióját vesztõ köz-
kút egy részét éppen a vonatkozó

tûzvédelmi szabályok miatt átsze-
reltetjük tûzcsapokká, melynek nyo-
mán figyelembe vesszük az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat elõírása-
it is. Konkrét felvetését mindazonál-
tal megvizsgáljuk.

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ

A Bócsára vezetõ kerékpárút men-
tén a gaz kezdi benõni a kerékpárút
aszfaltburkolatát. Tervezi-e az ön-
kormányzat a zöldnövényzet kar-
bantartását?

H. Zoltánné

Válasz:
Természetesen az Önkormányzat
idõrõl idõre a kerékpárutak mentén
levágja a füvet illetve a növényzetet.
A közterületek karbantartására egy
vállalkozót bízott meg az Önkor-
mányzat, az õ feladatkörébe tarto-
zik e probléma megoldása. A közel-
jövõben erre is sor fog kerülni. 

Dr. Szinay József jegyzõ

Köszönetet szeretnék mondani
Kovacsik Tamás képviselõnek és
Markó József polgármester úrnak,
akik kérésünkre elhordatták az Oá-
zis lakópark bejáratánál halmozódó
óriási mennyiségû sittet. Reménye-
ink szerint hamarosan ezen a terüle-
ten egy játszótér épül. Ebben is kér-
jük a város vezetõinek támogatását!

B. Tibor

Válasz:
Kedves B. Tibor!
A városvezetés eltökélt szándéka,
hogy játszóteret építsen az említett
területen. Még ez évben szeretné
felújítani a Kerekerdõ utcát, meg-
kezdi a strand új fedett, meleg vizes
medencéjének, valamint az új
egészségháznak és gyógyszertárnak
az építését. 

Tisztelettel:
Dr. Bognár László alpolgármester

észrevételezik

Álláshirdetés

A Településellátó Szervezet
az alsógödi laborba szerdai
napokra, a reggeli vérvétel
idõpontjára szakképzett,
állandó munkatársat keres.
Érdeklõdni a 27/530-608
telefonszámon lehet.

Településellátó Szervezet

A Nevelekre vezetõ híd
életveszélyes

A DMRV a kerti 
csapokataz egész városban 

tûzcsapokra cserélte
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Az alsó- és felsõgödi ka-
tolikus egyházközségek és
a Belépés Családostul
mozgalom szervezésében
gyönyörû, nyáriasan me-
leg idõben rendezték meg
az idei majálist a felsõgödi
sportpályán. A különbözõ
kategóriákban megrende-
zett futballmérkõzések és
a Dunakaland Alapítvány
csapatépítõ játékai remek,
aktív kikapcsolódást biz-
tosítottak az odalátogató
családoknak és baráti tár-
saságoknak. A Karitász
csoport üstben fõzte az
ebédet, amely mellé pala-
csinta is dukált. A közös
asztalnál elfogyasztott
ebéd jó alkalom volt a
résztvevõk számára társa-
sági életet élni, megvitatni
a világ eseményeit, meg

hogy éppen mi zajlik a fo-
cipályán! Egy  résztvevõ
így nyilatkozott: ma erre

van szükség. Olyan ese-
ményekre, amelyek a jó le-
vegõn, szervezett, sportos
keretek között zajlanak,
ahol lehetõség nyílik leülni

egy asztal köré ismerked-
ni, barátkozni, akár csak
beszélgetni egymással.

Eredmények: Óvis foci-
torna: I. Dunakanyar Göd
SE II. Szõd I. III. Felsõgöd,
felnõtt focitorna: I. Bed-
nárik család II. Bimbó III.

Balláb, Családi 7próba: I.
Bíró család II. Sebõk csa-
lád III. Bankhardt család,
biciklis ügyességi verseny:
I. Simonék II-IV. Bíróék,
Villám, Csigák

Egyházközségi és sportmajális

A Gödi Keresztény Konzervatív Ba-
ráti Kör szervezésében, a Baran-
kovics István Alapítvány támogatá-
sával került sor a fenti címmel gróf
Klebelsberg Éva történész elõadásá-
ra a Duna-part Nyaralóházak szín-

háztermében. Farkas Márton kö-
szöntõjében elmondta: Régi szándé-
ka volt az általa nagyra becsült ál-
lamférfi bemutatása egy hiteles elõ-
adóval.

Az 1922 júniusától 1931 augusztu-
sáig vallás- és közoktatásügyi minisz-
terként egyedülállót alkotó gróf test-
vérének, Ödönnek lányát sikerült fel-
kérni az elõadásra. Így egy családtag
elmondásából ismerhette meg a
hallgatóság azt az életpályát, mely-
nek során Klebelsberg Kunó 5000
népiskolát alapított, Debrecenben,
Szegeden, Pécsen egyetemet épített,
megszervezte a Testnevelési Fõisko-
lát, kiépítette a Collegium Hunga-
ricumokat szerte Európában a tudós-
utánpótlás biztosítására – oldalakon
át lehetne még sorolni az elévülhe-

tetlen érdemeket. Pintér György sza-
vaival élve „egy idõutazás volt az elõ-
adás”, melyen sikerült felidézni gróf
Klebelsberg Kunó szellemét, sikerült
a múltból erõt meríteni, hogy biza-
lommal és mûveltségbõl is eredõ tar-
tással állhassunk a jövõ feladatai elé. 

A szervezõk szokás szerint gondos-
kodtak mûvészi produkciókról is:
Medgyes Béláné Erzsike és Lengyel
György nagyszerû szavalataikkal
emelték a mûsor fényét, Király Gyön-
gyi tanítványai a budapesti Bajza ut-
cai iskolából palotást táncoltak, fel-
léptek Greguss Gergõ néptánccso-
portjai a Németh László Iskolából,
Zachár Zsuzsa tanítványai a Huzella
Iskolából zenés-táncos mûsorral ér-
keztek.

G. K.

„Miért modern ma is gróf Klebelsberg Kunó?”

Húsz ezer gyerekkönyv közül Nógárdi Gábor Petepi-
téjét és Nógrádi Gergely Vau címû gyermekregé-
nyét az évtized ötven legjobb gyermekkönyve közé
választotta a közönség.

Az ország olvasó közönsége két gödi író egy-egy mun-
káját részesítette abban az elismerésben, hogy az évti-
zed ötven legjobb gyermekkönyve közé választották
egy-egy mûvüket. Minkét író állandó gödi lakos.
A Gödi Körkép szerkesztõsége gratulál ehhez a szép si-
kerhez!

G. K.

A PetePite és a Vau a
legjobb ötven között

Családi vetélkedõk 
színesítették
a programot

Klebelsberg Éva elõadás közben

Repül a 
nehéz fa...
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Május ötödikén szerdán
délután látta vendégül a
Frei Lászlóné vezette klub
az édesanyákat, nagyma-
mákat és dédiket a József

Attila Mûvelõdési Ház
nagytermében. Lenkei
György köszöntötte az
egybegyûlteket az Önkor-
mányzat nevében, köszö-

netet mondva mindazért
a jóért, melyet csak az
anyák képesek adni. A
mûsor lendületes produk-
cióval indult: Kállai Bori és
Berkes János nyújtott át
az ünnepelteknek egy
gyönyörû nótacsokrot.
Lengyel György szavalt, a
klub vezetõje pedig virág-
gal köszöntötte a legidõ-
sebb - 90 év feletti - édes-
anyákat. A mûsor után a
közönség soraiban ülõk
dalra fakadtak. Schüszler
Margit nyugdíjas énekta-
nárnõ zongorán kísérte a
többiek énekét. Csernus
Mihályné, Medgyes Bélá-
né Erzsike és dr. Faragó
Lászlóné elmondták ked-
ves versüket, emlékezve
szülõikre, ünnepelve anya-
ságukat, nagymamaságu-

kat, köszöntve egymást,
és lányaikat, lányunokái-
kat készítve az élet egyik
legcsodálatosabb felada-
tára: az anyaságra.

V. P. K.

Anyák napja – ünnep a vöröskeresztesek
szervezésében

A 2007-ben az „Év
Gyermekkönyve” díjat
is elnyerõ Rumini címû
regénybõl tartott ve-
télkedõt a Németh
László iskola könyvtára
a gyerekeknek. Hét
csapat szállt versenybe
négy-négy fõvel. Közü-
lük a legügyesebbnek

a Darai Luca, Kollár Gá-
bor, Szabó Balázs, Tóth
Dóra Zsófia alkotta
csapat bizonyult. Õk a

Rumini legújabb, dedi-
kált kötetét is megkap-
ták az oklevél mellé,
személyesen az írónõ-
tõl, aki az eredmény-
hirdetésre a gödi isko-
lába látogatott. Berg
Judit kedvesen, nyitot-
tan válaszolt az õt fo-
gadó gyerekek tenger-

nyi kérdésére. Az
együtt eltöltött óra
alatt kiderült, hogyan
vált a négy gyermekes

anyából írónõ, hogyan
született meg Rumini,
hogyan lett az õ törté-
netébõl könyv, s aztán
hogyan követte az elsõ
könyvet még vagy egy
tucat.

- Magyar-angol sza-
kos tanár vagyok. Min-
dig is szerettem az iro-
dalmat, gyermekko-
romban rengeteget ol-
vastam. Néhány éve,
egy nyaralás alkalmá-
val kislányom kérésére
kezdtem „egereset”
mesélni. Annyira meg-
szerettük a fõhõst,
hogy hónapokig róla
kellett mesélnem a
gyerekeimnek. Kará-
csonyi ajándéknak
szántam, hogy leírok
néhány fejezetet. Az-
tán csak írtam, írtam,
és végül olyan jól sike-
rült, hogy a könyvet el-
vittem egy kiadóhoz.
Dióhéjban ez az elsõ
könyv története -
mondta el Berg Judit a
gyerekeknek.

V. Pálfai Kinga

Író-olvasó találkozó: Berg Judit
a Németh László Iskolában

A Kairosz Kiadó „Magyarnak len-
ni” sorozatában „Az elsõ kopog-
tatás” címmel Benkei Ildikó be-
szélgetett az iskola alapítóival,
szervezõivel, tanítóival, az iskolá-
ba járó gyermekek szüleivel és
egy gyermekkel is.

A Búzaszemrõl szóló könyv 1.500
forintért megvásárolható az iskola
titkárságán (Baranyi Renáta iskola-
titkár, 30/5432966, isko-
latitkar@buzaszem.hu, Pesti út 73.,
alsógödi katolikus közösségi ház),
az Olajfa Mûvészházban, a Betû-
boltban, a gödi katolikus és refor-
mátus templomokban, illetve meg-
rendelhetõ a cím megadásával vil-
lámlevélben a zakar.eszter@fve.hu
címen.
A könyvnek van „támogatói ára” is,
15 ezer forint, amely adományként
juttatható el a Búzaszem Alapít-
ványhoz (64700052-10024175).
A befolyó összegeket az iskolaépü-
letre fordítjuk.

Horváth Szilárd

Könyv
jelent meg 
a Búzaszem
iskoláról

Berg Judit a 2007-ben az év
gyermekkönyvét írta

Kállai Bori 
és Berkes János 
dallal köszöntötték 
az édesanyákat
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Idén május 8-ára hívták
az alsógödi kiserdõbe a csa-
ládokat az ünnep szervezõi.
A hagyományos tavaszkö-

szöntõ rendezvény házigaz-
dája ez alkalommal is Nagy
Gábor volt. A házigazda kö-
szönetet mondott a fõtá-

mogatóknak, a Városi
Könyvtárnak, a mûvelõdési
háznak, valamint az önkor-
mányzatnak. A nap prog-
ramját a Napos Oldal Nyug-
díjas Klub és a dunakeszi
ugróköteles csoport pro-
dukciója, a Piarista Szakis-
kola intarzia-bemutatója,
Kónya Károly gomba- és
medvehagyma-ismertetõje,
kerékpáros ügyességi ver-
seny és kispályás labdarú-
gó-bajnokság színesítette. 

A Városi Könyvtár pályá-
zatára közel 200 munka ér-
kezett óvodákból, általános
és középiskolákból. A zsûri-
zést Farkas Csaba festõmû-
vész vezette. A résztvevõk a
hagyomány szerint egy-egy
pólót kaptak ajándékba,
melyre az idei év madara, a
fecske és fája, az ezüsthárs
került.

A rajzpályázat elsõ helye-
zettjei: kiscsoport: Molnár
Dominika, középsõ cso-
port: Manninger Zsigmond,
nagycsoport: Gyõrvári Kin-

ga. 1. oszt.: Thalmeiner Vi-
rág, a különleges techniká-
ért: Sárkány Sugár, csoport-
munkáért a Németh László
Iskola 1/a osztálya kapott
különdíjat.2. oszt.: Közös
munkák: Pável Attila és Hu-
szár Richárd, Egyéni mun-
ka: Katona Réka, Csoport-
munka: Németh Izabel,
Tóth Izabella és Séra Panna,
különdíjas: Guba Enikõ. 3.

oszt. Csoportmunka: 3.d
osztály, N.L.A.I., különdíj:
Vegyes technika A3-as felü-
leten: Boros Máté, Egyéni
munkák: Körcsönyei Polla.
4. oszt.: Gere Márk. 5.
oszt.: Szerecz Sára. 6. oszt.:
Nyírõ Kamilla. 7. oszt.:
Opolcsik Ivett. Gimisek:
Galazek Gergely (Dózsa
György Gimnázium).

A további helyezettek ne-
vei a konyvtar.god.hu olda-
lon olvashatók a hírek ro-
vatban.

V. P. K.

A Madarak és
Fák Napja
szponzorai

Magyar Madártani
Egyesület, Tessloff 

és Babilon könyvkiadó,
Vega-Impex 

Játék-nagykereskedés,
Piramis Építõház, 
Wolav Gazdabolt 
és a Borostyán 
Élelmiszerbolt

- Köszönjük szépen 
a támogatást!

Erdõk, madarak és fák napja 2010

A Napos Oldal „dalos pacsirtái”

Kötéltánc, de nem az
idegekkel

A természetvédõk kiállítással 
várták a vendégeket
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Izgatottan indult útnak
16 óvodás, a Hétszínvilág

Óvoda Süni csoportja május
10-én reggel egyikük édes-

apjának meghívására Buda-
pest XIII. kerületi Tûzoltó-
parancsnokságra. A hely-
színre a kicsiket és az
óvónéniket a szülõk szállí-
tották autókkal. A gyereke-
ket körülvezették a tûzoltó-
ság épületében és udvarán,
bemutatták nekik a külön-
bözõ funkciójú jármûveket,
elmagyarázták az azokon
található felszerelések fel-
adatait, hogy melyikre mi-
lyen esetekben van szükség. 

A kicsik nagy örömére fel
lehetett mászni a hatalmas
autókra, belebújhattak a vé-
dõsisakokba, sõt közel húsz
méteres magasságba emel-
kedhettek a darus emelõko-
sárral. A lánglovagok kérdé-

seire meglepõen sokféle
tûzveszélyes esetet soroltak
fel a 3-6 éves óvisok, akik
azt is megtudhatták, hogy a
tûzoltóság víz- és vihar-
károk, valamint mûszaki
mentések alkalmával is fon-
tos szolgálatot teljesít. A lá-
togatás alkalmával éles ri-
asztást is láthattak a gyere-
kek. Tátott szájjal lesték a
szolgálatban lévõk gyors
mozdulatait, ahogy védõru-
hájukba bújnak, s két perc
leforgása alatt szirénázó au-
tójukon elhagyják a lakta-
nyát.

Hazafelé kiderült, többen
tûzoltók szeretnének lenni,
ha nagyok lesznek.

G. K.

Gödi ovisok a tûzoltó-parancsnokságon

Kultúra

Hatalmas volt az érdek-
lõdés a József Attila Mû-
velõdési Ház pünkösd va-
sárnapi rendezvénye iránt.
A változékony idõjárás da-
cára közel 500 fõ jelent
meg a Huzella Tornacsar-
nokban és udvarán. 

A szûk hely ellenére min-
den elfért : a kirakodóvá-
sár, a népi játszótér, a kéz-
mûves- és játszósátrak, be-
mutatók, mindez körül-
ölelte a pünkösdi király és
királyné próbatételeinek
helyszínét. „Legyél a cim-
borám” címû verses-zenés
játékával Korhecz Imola
kezdte a délutáni progra-
mot, majd a regionális
néptánc-találkozó két órá-
ja alatt a JAMH, a Búza-
szem Alapítvány és a
Molyolda asztalainál
kézmûveskedtek a vendé-
gek, vagy választhattak a
Zöld Menedék kisállat-si-
mogatója, a népi játszótér
ötletes játékai (hordólo-
vaglás, kosaras kézi hajtá-
sú körhinta, kugli, célba
dobás, logikai játékok)
vagy zsonglõrszámok ta-
nulása közül. Csernik
Szende varázslatos meséi
szórakoztatták a kicsiket.
Ínyencségek várták a jelen-

lévõket: megkóstolhattak
kemencés lángost, óriás
palacsintát. Akik vásárolni
akartak, könyvek, éksze-
rek, gyógynövények kö-
zött válogathattak. Bartha
Tóni ceremóniamester ve-
zényelte le a pünkösdi ki-
rály és királyné választás
próbatételeit. A jókedvû
nézõsereg állomásról állo-

másra kísérte a mérkõzõ-
ket. Az új királyné Jeney
Kriszti lett, egy éves ural-
kodását mint 2010 pün-
kösdjének királya pedig
Tóth Albert kezdte meg. A
pünkösdi forgatagot Mé-
száros Tibor és zenekara
zárta magyar táncházzal.

V. Pálfai Kinga

Pünkösdi forgatag

Május 7-én tartotta hagyományos
tavaszköszöntõ bálját a Mozgáskor-
látozottakat Pártolók Klubjának he-
lyi szervezete. – Kicsit késõbbre
esett az idõpont a kétfordulós or-
szággyûlési választások miatt, mint
eredetileg szerettük volna, de ez

senkinek sem szegte kedvét. Elfogy-
tak a jegyek a vacsorára és a jóté-
konysági bálra – mondta Urbán
Istvánné klubvezetõ. A szervezet
egyik fõ célja, hogy az egyedül élõ
vagy mozgásában korlátozott társa-
ikat bevonják a közösségi életbe, a

nyugdíjas korúakat programjaikkal
kicsalogassák az otthon falai közül.
A nyári „Hobbi Kiállításra” már
megkezdték a felkészülést a klub
tagjai és vezetõi. A tárlat augusztus
14-15-én lesz látható a mûvelõdési
házban.                                  G. K.

Tavaszköszöntõ bál

A legkisebbek is felléptek



A 2010-es NUPI Kupa
tavaszi állomásainak egyi-
kén, a tavalyi esztendõ
után idén is vendéglátó
helyszín volt az alsógödi
kiserdõ. A több száz fõt
megmozgató eseményen
a helyi szervezésrõl a Gödi
SE Labdarúgó Szakosztá-
lya gondoskodott.

A NUPI Kupaként köztu-
datba került torna a NUPI
- azaz Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság - Sport XXI.
Programjának labdarúgó
keretébõl finanszírozott
rendszer, melyet az or-
szág 20 megyéjében
õsszel és tavasszal egy-
aránt 3-3 tornával rende-
zik meg. A tornák össze-
sen 84 millió forintos álla-
mi támogatásban része-
sültek. A játék lényege,
hogy a gyermekek megis-
merjék, megszeressék a
labdarúgást. Itt nem a
csapatsorrend kialakítása
a cél, ennek megfelelõen
nincs csapatok közötti ér-
tékelés.

Az õszi tornák - a tava-
szi küzdelmek még tarta-
nak, ezért nincs végleges
statisztika - alkalmával
Magyarország 194 kistér-
ségében 920 labdarúgó-
csapat mintegy 24 ezer
regisztrált, U7-es, U9-es
és U11-es korú labdarú-
gója, míg Pest megyében
19 kistérség 84 labdarú-
gócsapatának több mint
2000 ifjú labdarúgója lép-
hetett pályára. A megyei
támogatás mértéke meg-
haladta a 8 millió forintot.
A résztvevõk szempontjá-
ból legdinamikusabban
fejlõdõ megyék közé tar-
tozó Pest megye 19 térsé-
ge közé tartozik a Vác-
Dunakeszi, melyben a gö-
di gyermekek is játéklehe-
tõséget kapnak mindhá-
rom korosztályban a Gödi
SE és a Dunakanyar Aka-
démia edzõinek vezetésé-
vel.           Vasvári Ferenc 
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A mintegy 100 tagot
számláló Életforrás Do
Shotokan karatésai heti há-
rom délutánon is megtalál-
hatóak a Huzella Iskola tor-
natermében. Versenyekre,
edzõtáborokba járnak, ré-
szesei a gödi megmozdulá-
soknak. Karakó Sándor 3
danos mestertõl kértem rö-
vid ismertetést.

- Március óta hat verse-
nyen vettünk részt. Ezek kö-
zött volt országos bajnokság,
megyei és meghívásos via-
dal. Versenyenként 5-10-en
indultunk. Sajnos egyre keve-
sebben tudnak áldozni a ver-
senyekre, a támogatók fogy-
tán, így marad ez a kis létszá-
mú versenyzõ csapat. Akik
minden versenyen ered-
ményt értek el: Vágvölgyi Ba-
lázs formagyakorlatban III.
hely, Makka László küzde-
lemben III. a WKF OB-n, Szi-

lágyi Botond I. hely forma-
gyakorlatban, Kovács D. Gé-
za küzdelemben, Zsóri Gergõ
III. küzdelemben. 

Edzéseinket több dolog-
gal színesítjük. Nagy él-
ményt nyújtott az egyik leg-
nagyobb hazai szaktekin-
tély, Börzsei Károly 5 danos
mester látogatása. Hamaro-
san csoportos ugrókötél-
edzésünk lesz, ez nagyon jó
ütemérzék-fejlesztõ és kon-
díciójavító sport. Május ele-
jén kerékpártúrát szervez-
tünk Kismarosra, közben
fociztunk, horgásztunk, kö-
zösen ebédeltek a kara-
tékák és a szülõk. Részt vet-
tünk a gödi sportpálya-ta-
karításban, szemétszedésé-
ben 44 fõvel. Rövidesen
Magyarországra látogat a
Shotokan karate három leg-
nagyobb japán mestere:
Ueki, Tanaka, Imura, akik

Karate: 

Mozgalmas tavasz – túl az O

Labdarúgás:

Tavasszal is vendégül
látta a NUPI-tornát 
az alsógödi kiserdõ

Hogy fiúk fociznak, 
az világos...

...de, hogy lányok is
és még gólt is lõnek? :) 

Az izguló szülõk
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Sport

Gödi
Sakkhírek

Május 15-én került sor a Du-
na Csárdában a Sakk-Snapszer-
Ulti csapatbajnokság elsõ for-
dulójára. A szeszélyes idõjárás
nem kedvezett a verseny lebo-
nyolításának. Szerencsére há-
rom csapat így is megérkezett a
helyszínre,  így a versenyt meg-
rendeztük. Az elsõ fordulót vé-
gül a TRIÁL csapat nyerte meg,
és elvihette a kupát valamint a
tárgynyereményeket. A követ-
kezõ forduló június 26-án lesz
ugyancsak a Duna Csárdában.
Nagyobb érdeklõdésre és mele-
gebb idõjárásra számítunk.

Az idény utolsó sakkverse-
nyére Érden kerül sor június 20-
án. Külön felhívjuk a kedves
szülõk figyelmét, hogy Gödön
nyári tábort szervez a Sakk
Szakosztály. Bõvebb informáci-
ók és részletek a sakkbill.fw.hu
oldalon.

Mindenkinek jó nyaralást és
kellemes pihenést kívánunk!

Dávid Béla

OB-n, szervezõdnek a nyári táborok

így együtt még nem jártak
Európában. Az edzéseiken
is részt veszünk, de csak né-
hányan, mert ez 150 euró-
ba kerül alkalmanként. Júli-
usban tábort szervezünk
Ráckevére, ahová közel 50

fõvel megyünk. A ’94 nyara
óta évente megrendezendõ
tábort övvizsgával zárjuk.
Július közepétõl újabb ja-
pán tábor lesz Budapesten,
amit Tanaka és Sawada
mester tartanak. A gödi csa-

patból 7 fõ vesz részt rajta,
az összetartástól versennyel
búcsúzunk. Augusztus ele-
jétõl kezdõdik az alapozás,
csapatépítés. Szeptember-
ben kezdjük elölrõl a mun-
kát.                               V. F.

Az elmúlt idõszak egyik
legjobban sikerült sport-
báljaként emlegetik az ide-
it a szervezõk. A Gödi
Diák-Sportegyesület jóté-
konysági céllal szervezte a
május 8-ai eseményt. A vá-
rosban már hagyománnyá
vált rendezvényre idén
nyolcadik alkalommal ke-
rült sor. A 110 fõ részvéte-
lével megrendezett bál
jegybevételének fele jóté-
kony célt szolgál.
A fellépõk között szerepelt

a Gézengúzok Színjátszó
Stúdió, felléptek a GDSE
Tánc Szakosztályának nö-
vendékei, Sághy Judit gödi
hastánccsapata és a szülõk
alkotta „Hab a tortán”
tánccsoport, mely charles-
tont mutatott be stílszerû
kellékekkel: fekete paróká-
ban, vörös boával. A Dávid
Sörözõ által kínált vacsora
mellé DJ Petya szolgáltatta
a talpalávalót.
A zenés-mûsoros-vacsorás
bált a GDSE elnökhelyette-
se, Dr. Damm Andrea nyi-

totta meg, aki rövid mélta-
tásában köszönte meg a
gyermekek sportolásáért
kiemelkedõ szervezõmun-
kát végzõk tevékenységét.
Virágcsokrot vett át Dézsi
Yvett, Harkainé Hirsch
Anett, Oláhné Szûcs Kata-
lin, Bókáné Czibere Jolán
és Érdi-Krausz Zsuzsa.
Mint a GDSE képviselõi el-
mondták, a befolyt össze-
geket a különbözõ szak-
osztályokra tudják évek
óta fordítani. Sikerült már
támogatni a táncszakosz-
tály év végi fellépését, a

röplabda szakosztályt, az
alsógödi standröplabda-
pályát a homok frissítésé-
vel. Kiemelendõ Szabó Ta-
más (Ezüstföld Kft. Göd II.
homokbánya), aki ingyen
felajánlotta a homokot,
így ezt a bevételt a gyere-
keknek strandröplabda vá-
sárlására tudja az egyesü-
let fordítani. A bál alkal-
mával összegyûjtött bevé-
telbõl támogatták a Moz-
dulj SE ülõröplabdásainak
negyedéves terembérletét
is.                             

V. F.

Jótékonysági sportbál a GDSE szervezésében

Az elit csapat

A bál szervezõi
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• Ingyenes a cipõ javítás (1 pár)
v. ruhatisztítás (1 db) v. mosás-
vasalés (1kg) ha szõnyegeit nálam
tisztítatja (min. 10 m2-tõl) 1290,-
Ft/m2 árért. Ingyenes házhozszállí-
tással Göd-Vác-Dunakeszi térségé-

ben. Göd, Kincsem Park, nyitva: H-
P.: 7.45-16.45-ig, Szombat ügyele-
ti tel. Tel.: 06-30-296-1771.

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

• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, belsõ dekorációs munkák,

gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb. Tel.:
06-30-386-4456

• Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása alpintechnikával is, kosaras
daruval! Elszállítás megoldható. T.:
06-30-463-4070, 06-27-337-353

• Cronos TÁRSKERESÕ: sikeres,
komoly, megbízható Dunakeszi-

Vác. Tel.: 06-20-566-5047. Net:
vac.ctk.hu

• Kecskék eladók! Telefon: 332-
630

• Vigyázunk 0-14 éves korú
gyermekére, leinformálható, szak-
képzett babysitter és pótnagyi
szolgálatunk várja hívását! 06-20-
566-5074, www.gyermekoldal.hu

Apróhirdetések

Sport

A fiatalok az évad minden
korosztályos versenyén érmet
szereztek. Egyéniben Marci
minden versenyen elsõként
zárt, Dani 2. vagy 3. lett; pá-
rosban mindent „vittek”.
Marci lett az év játékosa, volt
nemzetközi verseny legjobb-
ja. Megnyerték az OB-t, a Di-
ákolimpiát és a Budapest Baj-
nokságot. Mindketten a kor-
osztályos válogatott tagjai.
Kálfalvy és Szerecz révén Göd
városa már minden trófeát
megszerzett, ami a magyar
tollaslabda-utánpótlásban
megszerezhetõ.

- A fiúk ismét bizonyították,
hogy a fontos versenyek tét-
meccsein képesek kiemelkedõ

teljesítményt nyújtani! Külön
elismerés és köszönet illeti
Perényi Miklós budapesti
edzõt, aki a páros játék szak-

értõjeként elvezette a gödi
duót a páros magyar bajnoki
címig. Õsztõl azonban a cso-
dák idõszaka véget ér. A ma-

gasabb korosztályban már –
követve a nemzetközi trendet
– a bravúrok helyét átveszi az
infrastruktúra. A címek és ku-
pák azokra a településekre
fognak „vándorolni”, ame-
lyek megfelelõ körülményeket
biztosítanak legtehetsége-
sebb sportolóiknak. Bízunk
abban, hogy helyben is ka-
punk segítséget a további si-
kerek eléréséhez – mondta
Szûcs Zoltán edzõ.

Mint korábbi számunkban
megírtuk, a szakosztály a Gö-
di SE berkein belül mûködhet
a jövõben. Reméljük, a Gödi
Körkép hasábjain további si-
kerekrõl is beszámolhatunk…

Vasvári Ferenc

Tollaslabda: 

Szerecz egyéniben és Kálfalvyval párosban is az
ország legjobbja!
A 13 év alatti tollaslabdázóknak kiírt Magyar Bajnokságot Budapesten rendezték. Hatal-
mas gödi siker, hogy egyéniben Szerecz Márton elsõ, Kálfalvy Dániel harmadik lett; az or-
szág legjobb korosztályos párosaként pedig aranyduót alkottak

Az aranyparos jobbról Szerecz Márton, 
balról Kalfalvy Dániel

A gödi lakosok újra bebizo-
nyították, hogy nemcsak lak-
ni szeretnek ebben a város-
ban, hanem tenni is tudnak
érte!

Az újonnan alakult – ámde
eddig is számos programot
biztosító - Gödi Diák-Sport-
egyesület (GDSE) „Sportolók
összefogása a környezetért”
felhívására sportolók, civilek,
kicsik és nagyok gyûltek össze
április 24-én az alsógödi kis-
erdõ játszóterén, hogy meg-
tisztítsák az erdõt és környé-
két. A csapat egy része Nagy
Gabi bácsi irányításával a Pes-
ti út melletti padokat festette. 

A programban mintegy
100 - 120 fõ: az Életforrás Do
karatékái, röplabdások, tán-
cosok, a Gödi SE labdarúgói
valamint a környék lakói vet-
tek részt. Csatlakozott a Belé-

pés Családostul mozgalom is,
akik a felsõgödi focipálya kör-
nyékén dolgoztak, valamint a
Golf Lakópark családjai, akik
a Rómaiak útja, a Lakópark és
a gödi vasútállomás környé-
két tisztították meg. 

Volt is mit összeszedni! A
mûanyag szemét, sörös-
dobozok, „kétdekás” üvegek,
papír zsebkendõk mellett a
szedõk begyûjtöttek építõ-
anyagokat, tûzoltó-készülé-
keket, egy teljes garnitúra
szórólap-készletet, valamint
egy zsáknyi graffiti-festék-
szóró dobozt is.

A gödi Önkormányzat kon-
ténereket, kesztyûket és sze-
meteszsákokat biztosított.

Látva ennek a társaságnak
a lelkesedését, óhatatlanul
felmerül a kérdés, hogy ha az
embereknek igényük van a

rendre és a tisztaságra, akkor
miért hagyjuk, hogy a kör-
nyezetünk idõrõl idõre ren-
detlen, szemetes legyen. A
válasz valószínûleg saját ma-
gunkban keresendõ. Ha min-
denki odafigyel arra, hogy ne
szemeteljen, sõt ha szemetet
lát, akkor felveszi, és megfele-
lõ helyre kidobja azt, vagy fi-

gyelmezteti az ez ellen vétõ-
ket, ezzel követendõ példát
ad másoknak. Ez pedig a
rend állandósulását eredmé-
nyezi.

Természetesen az ezzel el-
lentétes viselkedés is lehet
példa - ennek eredményét
gyûjtötték a résztvevõk…

Érdi-Krausz Gábor

Sportos összefogás:

Életrevaló közösség az élhetõ környezetért
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Okleveles
babysitter tanolyam

Vácott,
munkalehetõséggel
Jelentkezés Jún. 25-ig

Tel.: 06-20-566-5047
www.gyermekoldal.hu

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést,
hibaelhárítást,
karbantartást.

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

Házhoz megy!
Fodrász-

gyógypedikûrös,
személyszállítás!
06-70-269-8446

Ildikó
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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

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

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!

Kiváló minõségû új, hazai

GYERMEKRUHÁK
FILLÉREKÉRT
78-158 méretben

Kapható a Monafaktura
mûteremben

Felsõgöd, Josika u. 27/a.
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Fejtörõ

Májusi keresztrejtvényünk
megfejtése: „Göd Játszoda
Egyesület játékos készség-
fejlesztõ feladatokat tartal-
maz.” Nyerteseink: Pilinszky
Brigitta és Tóth Attila. A
nyereményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk. 
Áprilisi keresztrejtvény fel-
adványunk megoldását,

kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.! 

Nyereményeink: Egy-egy
5.000.- Ft-os étkezési utal-
vány, amelyeket a Széche-
nyi Csárdában beválthatnak
a gyõztesek!

Asztalfoglalás:
06-27-336-991
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