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Az Olajfa Mûvészház
októberi programja:

Artner Margit
képzõmûvész

kiállításának megnyitója
2006. október 4-én, szerdán

este 7 órakor

Sellei Zoltán
elõadómûvész

estje
A láthatatlan lobogó, irodalmi

összeállítás ‘56 emlékére
2006. október 19-én,

csütörtökön este 7 órakor
Belépõdíj 600 Ft

Tatjana Csagorova
festõmûvész

selyemfestményeinek kiállítása
2006. október 24-én, 
kedden este 7 órakor

A belépés 
a kiállításmegnyitókra

ingyenes!

Cím: Olajfa Mûvészház 2131
Göd, Pesti út 42/a

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-13.
Tel.:  06 27 531 370

e-levél: olajfa@vnet.hu
www.olajfamuveszhaz.hu

Mentál-fitness nõi klub
Mûvelõdési Házban szeptember 28-án 

és október 12-én kéthetente csütörtökönként
19-21 óráig

Babaruha Börze
Szeptember 30-án szombaton  9-13 óráig

Kerámia szakkör
Október 2-án hétfõn indul 
Vezeti: Véninger Margit

Gyerekeknek: minden hétfõn 16-18 óráig
Felnõtteknek minden hétfõn 18-20 óráig

Szombati Kézmûves Mûhelyek
Minden szombaton 10 órától

Bõrös foglalkozás, vezeti Mráz József
Rajz szakkör, vezeti: Rabie Judit

Tûzzománc foglalkozás, 
vezeti: Majoros Klára

Gyöngyfûzés, vezeti: Tóth Andrea
Lószõrékszer készítés,
vezeti: Németh Viktória

FELHÍVÁS
AFürge Ujjak szerkesztõsége Kötõs-horgo-
lós tanfolyamot hirdet az országban, mely-
nek együttmûködésére a Mûvelõdési Há-

zunk is jelentkezett.
Várjuk azon fiatalokat, gyerekeket és idõse-

ket egyaránt, akik szeretnének megtanulni
kötni vagy horgolni. A tanfolyam megfelelõ
létszám esetén indul, jelentkezni a Mûvelõ-
dési Házban lehet személyesen vagy telefo-
non. (2131. Göd, Pesti u. 72. 27/532-160) 

Selyemfestés
Várjuk azok érdeklõdését, akik szívesen

megismerkednének a selyemfestés 
technikájával.

Tanfolyamot vezeti: Oszetzky Szilvia

Hip-Hop tánc
Atáncórákon klipp-dance, jazz ill. hip-hop

alapú táncokat lehet tanulni akár kezdõ, akár
haladó szinten versenyzési lehetõséggel.

Szombatonként 9-11 óráig 
Vezeti: Horváth Zoltán

Dézsi Yvett Tánciskolája
Alsósoknak: Hétfõn 16-17-ig ill. 17-18-ig

Szerdán 18-19-ig
Csütörtökön 17-18-ig

Felsõsök: hétfõ 16-17-ig, Szerdán 18-19-ig
Nagyoknak: Hétfõn 18-19-ig

Szerdán 19-20-ig

RÖCÖGÕ Néptánccsoport
Ovis: csütörtök 16-16.45

Középsõsök: csütörtök 16.45-17.45

Nagyok: szerda: 16-18-ig
Vezeti: Czinóber Klára 
és Karánsebessy Balázs

Hastánc
Keddenként haladóknak 18-19.30

Kezdõknek 19.30-21-ig

Zenebölcsi szerdánként 9 órától, 
10 órától Baba-mama klub

Kismama torna
Minden szerdán 17-18.30-ig

Vezeti: Váraljai Csenge

Gyógytorna
Mûvelõdési Házban kedd 16-17-ig, 

csütörtökön 18-19-ig
Ady klubban kedd, csütörtök 17-18-ig

Bridzs klub
Keddenként 18-21-ig

Szövõ klub
Minden szerdán 16-18-ig

Új Horizont irodalmi klub
Minden hónap 2. péntekén 17.30 órától

Vezeti: Kovács Endréné Marika
Legközelebbi összejövetel október 20-án.

A József Attila Mûvelõdési Ház 
szeptemberi és októberi programjai

Fogorvosi rendelés
A felsõgödi fogorvosi rendelés (Göd, Kisfaludy u.7., Tel: 27-
330-506) az alábbiak szerint változott:
Hétfõ: 07–tõl 12 óráig dr Csatlós Györgyi
Kedd: 08- tól 14 óráig dr Sándor Csaba
Szerda 13- tól 19 óráig dr Csatlós Györgyi
Csütörtök 13- tól 19 óráig dr Sándor Csaba
Péntek 08- tól 12 óráig iskolafogászat

Könyvtári hírek
Kedves Gyerekek, Szülõk!

Szeptember 30. a Népmese napja,
s egyben Benedek Elek születésnapja
is. Mi, könyvtárosok úgy emlékezünk
e jeles napon „Elek apóra”, hogy a
gyerekekkel együtt népmesei figurák-
ból ujjbábokat készítünk a gyermek-
könyvtárban, majd Havas Nelli mese-
mondó-bábos népmesékkel szórakoz-
tatja a gyerekeket.

Aki eljön szeptember 29-én pénte-
ken 13-17 óra között ebbe a „mesés”
Bütyköldébe (Pesti út 72.) illetve a fel-
sõgödi Ady Könyvtárba (Kálmán u.
13.), nem megy haza üres kézzel: népi
tarisznyát kap valódi hamubasült po-
gácsával és egy gyönyörû népmesével.

Gyertek, gyerekek, bármelyik
könyvtárunkba!

Program:
Október 6-án délután a könyvtár be-

mutatja Inkey Alice fotómûvész iker-
könyveit, melyekben mind édesapja,
mind a saját fotói fölidézik az alsógödi
régmúltat egészen az 1940-es évektõl.

Ezzel egyidõben nyílik tárlata a
JAMH emeletén, ahol színészportréit
állítja ki a mûvésznõ.

A KÖNYVTÁROSOK

Az „Otthon Segítünk” 
önkénteseket vár

Ön szülõ vagy nagyszülõ? Rá tudna szán-
ni hetente néhány órát arra, hogy egy fiatal
családot látogasson?

Fel tudná kínálni baráti segítségét egy
átmenetileg nehéz helyzetben lévõ családnak
heti néhány órában?

Az Otthon Segítünk Szolgálat gödi
szervezete felkészítõ tanfolyamot indít leendõ
önkéntesei számára.

Amit kínálunk:
- Ingyenes felkészítõ tanfolyamot, melyen

alapos ismereteket kap a családokkal folytatott
munkához

- Tagja lehet egy derûs baráti segítõ szol-
gálatnak

- Az érzést, hogy fontos és hasznos munkát
végez

- Támogatást, megerõsítést
- Új ismerõsöket, barátokat.

Amit kérünk:
- Heti 3-4 óra szabadidejét, melyet segítõ

munkával tölthet
- Tapasztalatait, melyeket gyermekei

nevelése során szerzett

Jelentkezését várja az Otthon segítünk
Szolgálat gödi szervezõje:
Sódor Erika a 06/30-446-42-73-as számon; az
önkéntes csoport tagjai és a segítségünket kérõ
családok valamennyien.

Szeptember 8-tól újra indul a Mama-
klub az Ady Klubban (Felsõgöd,
Kálmán utca 13.). A foglalkozásokra
kéthetente pénteken 10-12 óra kö-
zött szeretettel várjuk a kismamamá-
kat, kispapákat, kisbabákat, nagy-
mamákat és nagypapákat. A prog-
ramról érdeklõdhetnek a védõnõktõl
és az Otthon Segítünk Szolgálat gö-
di szervezõjétõl, Sódor Erikától a
06/30-446-42-73-as számon.

Baba-mama
Klub

A diabétesz
hatása a szemre

Újból megkezdõdtek a cukorbete-
gek klubösszejövetelei. Szeptember
22-én, pénteken Alsógödön, szep-
tember 23-án, szombaton
Felsõgödön tartotta összejövetelét a
klubtagság.

A klubnap témája: „A diabétesz
hatása a szemre” címmel elhangzó
elõadás volt.

Az elõadást és a diabetikus uzson-
nát a MERCK Kft. Magyarország
támogatásának köszönhettük.

PINKE SÁNDOR KLUBVEZETÕ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Kántor László 53 éves
Kósa György Kálmán 74 éves
Böröczi Lászlóné sz.Sotner Magdolna 68 éves
Vörös János 48 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket !

Gödön házasságot kötöttek:

Fekete Ilona Kirov Attila
Kovács Edit Tamás Ferenc
Drajkó Mónika Kadenszki Miklós
Heincz Ildikó Járó Károly
Szabó Ilona Mészár Zsolt
Fodor Edit Tóth László
Puncsák Éva Szabó Áron
Huszár Szilvia Füleki Ferenc
Bédi Szilvia Hannl Tibor Ferenc
Kovács Márta Szentey Nándor
Bangó Szilvia Makó Zoltán
Oravecz Ágnes Pongrácz Gergely Ádám
Balog Erika Slezák Gábor
Pintér Anita Migalya Ferenc
Horváth Márta Boda László József
Kertész Eszter Gizella Karácsony András
Csimár Helga Verner András
Polgár Krisztina Dózsa Pál
Tatai Janka Szendefy János
Hidvégi Réka Somogyi János
Gombos Anita Erdõdi László
Albisi-Pánczél Gabriella Gyõri Balázs
Dr. Bánhidi Judit dr. Ling László
Bagi Ágota Erdei Krisztián Attila
Nemes Anita Magdolna Sarlay Zoltán
Borsodi Ilona Margit Liszkay Csaba Levente

Sok boldogságot kívánunk!

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Göd, Pesti út 81.
E-mail:varoshaza@god.hu 16-án, szombaton koradél-

utánra várta vendégeit Farkas
Éva, a Magyar Nemzeti Front

Gödi Szervezetének elnöke,
hogy a közösen emlékezzenek
1956. eseményeire, az áldoza-
tokra, a hõsökre.

Az esemény fõvendége Dózsa
László, az ’56 Hõse Érdemrend-
del kitüntetett színész, aki ma is
két szilánkkal a nyakában, holt-
nak nyilvánítva éppen csak túlél-
te egy orosz gránáttal való „ka-
landját”. Vitéz lovag Szarka Já-

nos nemzetõr ezredes, Kosd köz-
ség díszpolgára, ’56-os –  ke-
gyelmet kapott – halálraítélt Bor-

bély László íróval érkezett Göd-
re. Nekik kettõjüknek közösen írt
könyvük jelenik meg október 23-
ára, a forradalom emléknapjára.

A találkozóval egyidejûleg
nyílt meg Vass István ’56-os té-
májú festményeinek kiállítása,
melyet Felsõgödön, a Bonita
Eszpresszó Margit utca 7. alatti
helyiségében tekinthetnek meg.

KÉP ÉS SZÖVEG: KÁSA ÉVA

50 éve volt ’56
A Gödiek ’56 Igazáért 

civil szervezet rendezvényérõl

Közeledik ’56-os szabadságharcunk
50. évfordulója. Sokasodnak a félreve-
zetési és kisajátítási törekvések. Élénkül
a nyüzsgés a damaszkuszi úton. Csök-
kenõ számban, de még életben vagyunk
mi is, dicsõ napjaink aktív résztvevõi.

Moszkva, bár a Molotov-
Ribbentrop-paktum megkötésével kez-
deményezõje volt a második világhábo-
rúnak, gyõztesként világszerte terjesz-
tette bûnös, osztályharcos leninizmusát.
A megerõsödött nyugati kommunista
pártok közremûködésével az egész vilá-
got veszélyeztette. Szabadságot és jólé-
tet ígért a tömegeknek, de csak pusztu-
lást és nyomorúságot vitt az általa meg-
szállt országokba. Nemzetünk ellenállt!
1956 október 23-án és az azt követõ na-
pokban a kommunizmus minden mes-
terségesen felépített kulisszáját ledöntöt-
te. Éppen azok a fiatalok vetették magu-
kat a legnagyobb bátorsággal a hódítók
tankjai elé, akiket bûnös rendszerük
talpköveivé szerettek volna átformálni.
A Birodalom hazánkban elvesztette a
harmadik világháborút!

Mi, ÉLÕ ÖTVENHATOSOK tiszte-
lettel emlékezünk hõsi halottainkra és
mártírjainkra. ’56 örököseinek tekintjük

a világ minden részén élõ honfitársun-
kat, a damaszkuszi úton valóban meg-
térteket is, de elutasítjuk azokat a cso-
portokat és személyeket, akik részt vet-
tek és vesznek szabadságharcunk becsü-
letének és eredményeinek elherdálásá-
ban, akik csak anyagi javak szerzésére
bitorolják vívmányainkat, különösen
pedig mindazokat, akik a szabadság
nyújtotta lehetõségek kihasználásával
bosszút állnak nemzetünkön, amiért le-
gyõztük a világuralomra törõ moszkvai
leninizmust.

1956 erkölcsi gyõzelmünk és tõkénk!
550 éve, a nándorfehérvári diadal után, a
Szentszék a “kereszténység és a nyugati
civilizáció erõs védõbástyája” címmel is-
merte el akkori gyõzelmünket. 1999-ben,
NATO-csatlakozásunkkor az Egyesült
Államok “Szent István, Mindszenthy bí-
boros és 1956 népeként” üdvözölte ha-
zánkat a védelmi szövetségben.

Nem engedjük, hogy egyesek sza-
badságharcunkat lejárassák, és erkölcsi
tõkénket nyerészkedésre és egyéni ha-
szonszerzésre használják!

V. ZAHORÁN SÁNDOR

GÖDI POFOSZ ELNÖK

Az 50. évforduló elõtt

Közlemény 
A Fiatal Sasok Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki minda-
zoknak, akik személyi jövedelem adójuk (SZJA) 1%-val
Egyesületünk tevékenységét támogatták. 
A 2005-ben megkapott 1%-ból villamosítottuk a tábort és
fedeztük annak fenntartási költségeit.
Tisztelettel kérjük további támogatásukat.
Adószámunk: 19177892-1-13
Göd, 2006. augusztus 25. 

Fiatal Sasok Országos Egyesülete

Köszönetnyilvánítás
Tájékoztatom kedves segítõ partnereinket, hogy a 2004. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ából befolyt, számlánkra átutalt
összeg 86.238,- Ft.
Ezt a pénzt 9 gyermek beiskolázására fordítottuk.
Köszönjük a felajánlóknak, és továbbra is várjuk önzetlen segít-
ségüket! Számlaszámunk: 18661538-1-13

Lipták Lászlóné kincstárnok
Gödi Lions Club
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Az október 1-jei polgármester
és önkormányzati képviselõ vá-
lasztáson a Helyi Választási Bi-
zottság által közzétett közlemény
szerint 4 polgármesterjelölt szállt
ringbe, hogy elnyerje a választó-
polgárok voksait. A várost irányító
jelenlegi polgármester, ország-
gyûlési képviselõ Sándor István
az MSZP színeiben újra indul a
polgármester választáson. Markó
József önkormányzati képviselõ, a
TESZ igazgatója, a Fidesz-
KDNP-Vállalkozók Pártja össze-
fogás jelöltje, Nógrádi Gergely, az
SZDSZ, Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ önkormányzati képviselõ, a
VárosVédõk Egyesülete  polgár-
mester-jelöltje. 

A Helyi Választási Bizottság a
VárosVédõk Egyesülete VVE, a
Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ
Egyesülete GYSZE, Gödi Vállal-

kozók Egyesülete GVE és a Gödi
Környezetvédõ Egyesületet GKE
vette nyilvántartásba jelölõ szer-
vezetként. 

A város 10 egyéni választókör-
zetében összesen 76 önkormány-
zati képviselõ-jelölt kandidál. Az
országos pártok helyi szervezetei
szinte kivétel nélkül indítanak
képviselõ-jelöltet. Apártok mellett
a városban mûködõ civil egyesü-
letek is képviseltetik magukat az
önkormányzati választáson. A 76
jelölt között 11 független képvise-
lõ-jelölt indul a választáson, hogy
elnyerje az egyéni képviselõi
mandátumot a választókörzetben. 

A Helyi Választási Bizottság
közleménye szerint a Szerb tele-
pülési kisebbségi önkormányzati
választáson 5 képviselõ-jelölt in-
dul. 

V. I.

Négy polgármester-, 
76 képviselõjelölt

száll ringbe

Jelöltek bemutatkozása
Az önkormányzat vezetõinek kezdeményezésére - a pártok és

egyesületek tisztségviselõivel folytatott konzultáció ered-
ményeként – az esélyegyenlõség szellemében azonos terjedelmû
– díjmentes –  bemutatkozási lehetõséget kínált fel a választáson
induló 4 polgármester jelölt és a 76 önkormányzati képviselõ-
jelölt számára a Gödi Körkép. 

Mint közismert, a Városi Önkormányzat anyagilag 18 oldal
megjelentetését támogatja a Gödi Körképben. Az e fölött megje-
lenõ híroldalak szerkesztési és elõállítási költségét a Kiadó finan-
szírozza. Mindez azért kapott ezúttal nyilvánosságot, mert a 12
oldalas választási összeállításunk mellett szeptemberi lapszá-
munkban az aktuális városi hírekrõl, kulturális és sport
eseményekrõl, programokról szóló tudósításainban, a korábbiak-
tól eltérõen, szerényebb felületen tudjuk tájékoztatni olvasóinkat. 

VETÉSI IMRE

FELELÕS KIADÓ

Tisztelt Választópolgárok!
2006. október 1-én az ország-

gyûlési választáson már jól meg-
szokott, és a választási értesítõn
feltüntetett szavazóhelyiségek-
ben lesz lehetõségük voksuk
megtételére. A szavazóhelyisé-
gek reggel 6.00 órakor nyitnak
és 19.00 óráig várják a választó-
polgárokat. 

Érvényesen szavazni  a jelölt
neve mellett elhelyezett körbe
tollal egymást metszõ vonalak-
kal lehetséges. 

Választópolgárok 3 szavazó-
lapon szavazhatnak:

-  négy polgármester közül
választhatnak,  

-  a 10 egyéni választókerüle-
ti helyre 76-an szálltak ringbe,

-  míg a 3. szavazólap a me-
gyei közgyûlés összetételérõl
dönt. 

A város Képviselõ-testülete
17, illetve 18 tagból áll, annak
függvényében, hogy a polgár-
mester egyben képviselõ is,
vagy sem. Amennyiben képvise-
lõ, úgy 17 tagú, amennyiben
nem, akkor 18 tagú a testület.

Az önkormányzat teljes lét-
száma úgy alakul ki, hogy a 10
egyéni választókerületben gyõz-
tes jelöltön kívül, az összes
vesztes szavazat a kompenzációs
listára kerül, és a választási tör-
vényben meghatározott, bonyo-
lult matematikai összefüggések
és számítások alapján további 7
listás hely kerül kiosztásra. 

Kérem, hogy a választópol-
gárok a személyi igazolványukat

és a választási értesítõjüket hoz-
zák magukkal, ezzel is segítsék a
szavazatszámláló bizottságok
munkáját. A Szavazatszámláló
Bizottságok 3-3 tagját az önkor-
mányzat, míg további tagjait a
pártok, jelölõszervezetek dele-
gálják. 

A polgármester jelöltek és
képviselõ-jelöltek nevét, fényké-
pét és rövid programját az újság
más részén találják meg. 

Újdonság az, hogy a kisebbsé-
gi önkormányzati választásra
egy önálló szavazókörben kerül
sor, mely a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskolában került kialakí-
tásra. Ezen a választáson csak
azok vehetnek részt, akik koráb-
ban felvetették magukat a ki-
sebbségi névjegyzékbe. Ez a
válaztás a választópolgárok dön-
tõ többségét nem érinti. 

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Tájékoztató 
a 2006. október 1-i

önkormányzati
választásokról

Göd Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007.
évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot a felsõoktatási hallgatók és felsõokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

Apályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakhellyel rendelkezõ hát-
rányos szociális helyzetû 

- felsõoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik államilag támogatott, teljes idejû
(nappali  

tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
felsõfokú szakképzésben vesznek részt,

-  a 2006/2007. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások;

vagy
-  felsõfokú diplomával nem rendelke-

zõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek jelentkezhetnek

akik  a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében állami-
lag támogatott, teljes idejû (nappali tagoza-
tos) felsõfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsõfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

Afelsõoktatási hallgatók részére az ösz-
töndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követõ tanulmányi félév (2006/2007.

tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. fél-
éve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2007. március

A felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok részére az ösztöndíj idõtar-
tama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást köve-
tõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósítá-
sának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ fél-
éve.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szo-
ciális rászorultság alapján, a pályázó tanul-
mányi eredményétõl függetlenül történik.

Az ösztöndíjpályázat részletes tájé-
koztatóanyaga és pályázati ûrlapja átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán, titkárságán és a Városi Könyvtár
mindkét telephelyén (1./Pesti út 72., 2./
Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési
idõben.

A pályázat benyújtásának határideje
2006.  november 2.

Ezt a határidõt országos szinten határoz-
ták meg, így nincs lehetõség módosítására.

Részletes tájékozató megtalálható a
http://.www.bursa.hu Internet címen, ahon-
nan a szükséges dokumentáció is letölthe-
tõ.

FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzata csatlakozott 

a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2007. évi fordulójához.
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A jobboldali választási szövetség
polgármester jelöltjeként köszöntöm
Önöket.

1948-ban születtem és immáron 38
éve élek Gödön. Budapesti Mûszaki
Egyetem villamosmérnöki karán és az
Államigazgatási Fõiskola településme-
nedzseri szakán szereztem diplomái-
mat.

1982-ig én is az ingázók életét él-
tem, elsõ munkahelyemen, a Tungs-
ramban dolgoztam mûszaki vezetõ-
ként. 1982 –tõl állok a gödi önkor-
mányzat alkalmazásában, a Település-
ellátó Szervezet igazgatójaként. 1994-
tõl önkormányzati képviselõ vagyok,
háromszor nyertem el a 7-es körzet
egyéni képviselõségét. Elõször függet-

lenként, majd kétszer Fidesz jelöltként.
Boldog éveket éltem eddig Gödön fe-
leségemmel, négy felnõtt gyermekem-
mel, öt unokámmal. Szeretném, ha a
megszerzett tapasztalatok, végzettsé-
gek birtokában, avatott társak segítsé-
gével további hasznára lehetnék ennek
a városnak, lakóinak, barátaimnak.

Az önkormányzati munkában
1998-2000 között a Településfejleszté-
si Bizottságot, 2002-ig pedig a Pénz-
ügyi Bizottságot vezettem. Ebben a
ciklusban a Városfejlesztési Bizottság
elnöke voltam.

Ezek alapján, valamint a városról
szerzett, az apró részletektõl a teljes
rendszer ismeretéig terjedõ üzemelte-
tési tapasztalatok birtokában éreztem
megalapozottnak a polgármesterség
megpályázását.

Négy évvel ezelõtt a Fidesz pol-
gármesterjelöltjeként saját bõrömön
kellett megtapasztalnom, hogy mit
sem ér a szakértelem, a tenni akarás,
ha nincs egységes támogatói bázis, ha
elaprózzuk erõinket. Az elõzõ alka-
lommal egy baloldali jelölt indult és a
leadott szavazatok kis részével lett el-

sõ az öt, nem baloldali jelölttel szem-
ben.

Az egység kialakítása alapfeladattá
vált, ezen dolgoztunk társaimmal az el-
múlt években. Támogatóink sorát néz-
ve sikeres munkát végeztünk. Progra-
munkat és polgármesteri jelölésemet a
Gödi Vállalkozók Egyesülete is támo-
gatja.

Aközös program elsõ pontja: a szo-
cialista városvezetés leváltása. Min-
dent megtettünk a teljes egység érdeké-
ben és csak remélhetjük , hogy az ab-
ban részt nem vevõ MIÉP-Városvédõ-
Kisgazda csapat megosztó indulása
nem rontja le gyõzelmi esélyeinket. Ez
Önökön múlik, bízunk ésszerû dönté-
sükben.

A kialakult egységet támogatja két
elõzõ polgármesterünk is, dr.Bognár
László és Szegedi Sándor urak. Mind-
ketten jól mûködõ várost hagytak utód-
jukra, most pedig látva az eladósodás
romboló hatását, feladva személyes
ambíciójukat, az összefogás mellett
döntöttek.

Arra vállalkozunk, hogy hozzáértõ
csapatunkkal megoldjuk a pénzügyi ne-

hézségeket, megteremtsük az egyen-
súlyt. Tervszerû gazdálkodást vezetünk
be. Megóvjuk természeti és emberi érté-
keinket, formálódó hagyományainkat.

Meggyõzõdésem, hogy a jelenlegi
helyzetben eredményt elérni csak
õszinte, a valós helyzetet feltáró, a
szakértelmet és a tiszta szándékot elõ-
térbe helyezõ munkával lehet. Ebben a
munkában minden tehetséges emberre,
politikusra és civilre szükségünk van
és számítunk is a segítségükre.

Az összefogás és az annak élén álló
három szakmai vezetõ alkalmas arra,
hogy kísérletezgetés helyett érdemi
döntéseket hozva, a körülmények és a
lehetõségek ismeretében Gödöt vissza-
állítsa az ésszerû fejlõdési pályára.
Nem lesz pazarlás és gazdaságtalan
kampányberuházás.

Kifizetjük a mintegy 100 milliónyi
kifizetetlen számlát, feltárjuk a zavaros
peres ügyeket, tiszta vizet öntünk a po-
hárba.

Kérem, olvassák el részletes prog-
ramunkat kiadványainkban és támo-
gassák szavazataikkal annak megvaló-
sítását.

Markó József polgármesterjelölt
(Fidesz – KDNP – Vállalkozók Pártja – Gödi Polgárok Szövetsége – Fidelitas -MNF)

Hiteles tájékoztatás – hatékony képviselet! 

1963-ban születtem és 42 éve la-
kom Gödön. Édesapám, Dr. Horváth
Károly, a város fõorvosa volt évtizede-
kig. Elvált vagyok, két gyermek édes-
apja. Afizikai tudományok kandidátu-
sa vagyok és az ELTE-n docensként
tanítok. Eddigi munkámat a Magyar
Tudományos Akadémia két díjjal, az
Eötvös Lóránt Tudományos Társulat
pedig Selényi díjjal ismerte el. Tanítot-
tam, tudományos kutatómunkákat
folytattam az Egyesült Államoktól
kezdve Párizson át Hong Kongig sok
éven át. Részt vettem a Csodák Palo-
tája tudományos múzeum létrehozata-
lában, és az elsõ magyar tervezésû
szuperszámítógép fejlesztésében. Kí-
sérleti fizikusként a gyakorlati problé-

mák megoldásában nagy tapasztala-
tom van, amit az elmúlt években kép-
viselõként is kiválóan tudtam haszno-
sítani.

Alelnöke vagyok a gödi
VárosVédõk Egyesületének (VVE),
melynek tagjai között kiváló szakem-
berek vannak. Õk segítették képviselõi
tevékenységünket, és adják majd a
hátterét polgármesteri munkámban a
szakmai döntéseknek. Egyesületünk
szélekörû támogatottsággal rendelke-
zik. Idén kizárólag a VVE tudott pár-
toktól független polgármesterjelöltet
állítani, és mind a 10 körzetben képvi-
selõjelöltet indítani.

Politikai pártnak nem voltam és
nem is vagyok tagja. 2003-ban Göd
történetében egyedülálló módon, több
mint 300 szavazattal juttattak körze-
tem lakói az önkormányzatba. Az el-
múlt négy évben elért legfontosabb
eredményemnek azt tartom, hogy
önálló indítványom nyomán országos
költségvetésbõl Göd és Dunakeszi kö-
zött egy, a vasút fölött átívelõ felüljá-
róval ellátott út fog létesülni a Pesti út
és a 2/A út között, amely nagymérték-

ben tehermentesíti majd egész Gödöt a
gépjármûforgalom alól. Támogattam
minden olyan kezdeményezést, amely
a település érdekét szolgálja, de a leg-
erõsebb nyomás hatására sem szavaz-
tam meg olyan határozatokat, ame-
lyek egyéni érdekeket szolgáltak a kö-
zösségivel szemben. Ezért emeltem
fel szavam például a több milliós jutal-
mak elõre való osztogatása ellen, és a
200 milliós gázközmûvagyon sorsá-
nak kivizsgálása érdekében is. 

Céljaink között szerepel a strand
fejlesztése, a járda- és útépítések terv-
szerû folytatása, vízelvezetési gondok
kezelése, a Duna-part rendezése, kö-
zösségi terek kialakítása. Avárosveze-
tésnek ugyanis nem érdeme, hanem
kötelessége a város és a hozzá tartozó
infrastruktúra fejlesztése, a beruházá-
sok (pl. útépítés) megvalósítása. Ez
csak akkor számíthat jelentõs ered-
ménynek, ha az ehhez szükséges
pénzt elõ is tudja teremti az önkor-
mányzat. 

Ezért az elõttünk álló 4 év egyik leg-
fontosabb feladata az lesz, hogy egyen-
súlyba hozzuk a város gazdasági hely-

zetét. Ezt rövidtávon a hitelállomány
struktúrájának átalakításával, középtá-
von pályázati erõforrásokkal és jöve-
delemszerzõ beruházásokkal, hosszú
távon az uniós források által is támoga-
tott turizmusfejlesztéssel lehet elérni.

Ennek mikéntjére Móricz Zsig-
mond igen bölcs útmutatást adott: „Ne
politizálj... Fogj hozzá a munkához
azonnal!” Gödöt az elõzõ önkormány-
zati ciklusokban jóformán ugyanazok
a személyek irányították, különbözõ
pártszínekben, egymást váltó pozíciók-
ban. Õk, akiknek úgymond tapasztalta
van a városvezetésben, folyamatosan
megszavazták a várost évtizedekre ela-
dósító költségvetéseket. Ha valódi vál-
tozást akarunk végre elérni, akkor párt-
politikától függetlenül kialakított szak-
értõi gárdával kell a halasztást nem tû-
rõ munkákhoz látni. 

Polgármesterként ilyen városveze-
tés kialakítása lesz a legfõbb célom, a
VárosVédõk Egyesülete ilyen irányí-
tást kínál Önöknek. Ehhez kérem je-
löltjeink és jómagam számára az
Önök megtisztelõ bizalmát a szavazá-
son!

Dr. Horváth Viktor Gergõ, 
a VárosVédõk Egyesülete (VVE)
polgármesterjelöltje
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Kedves Gödiek! 
Kedves Választópolgárok!

Az MSZPpolgármesterjelöltjeként kö-
szöntöm Önöket! Kérem, engedjék meg,
hogy megtisztelõ figyelmükbe ajánljam a
gödi szocialisták és jómagam négyévet át-
ívelõ városépítõ, -fejlesztõ programját.

Tisztelt Gödiek! Önök közül nagyon
sokan tudják, hogy 41 éve élek Gödön, az
Erzsébet u. 26. sz. alatt. Az Önök akaratá-
ból 2002-tõl vagyok a város polgármeste-
re, 2006 tavaszától pedig országgyûlési
képviselõje.

Településvezetési, közigazgatási és
közgazdasági végzettségemmel valamint
több évtizedes eredményesen végzett
munkám során szerzett tapasztalataimat
igyekeztem a város javára kamatoztatni.

Új pályára állítottuk a település fejlõdését,
32 km utat, új sportcsarnokot építettünk,
kulturált és modern okmányirodát alakí-
tottunk ki...

E városépítõ munka folytatásához kiér-
lelt programmal és tervvel rendelkezünk,
melyhez kérem az Önök további támoga-
tását.

PROGRAMUNK:

• Az eredményes útprogramot folytat-
juk. Akövetkezõ ciklusban 30 km föld-
utat építünk át szilárd burkolatúra.

• Az ebben a ciklusban felépített sport-
csarnok után megépítjük a régen várt
új mûvelõdési házat is. 

• Amegkezdett termálfürdõ további kor-
szerûsítését, bõvítését végezzük el.

• Megépítünk 30 000 m2 járdát.
• Befektetõk és pályázati pénzek bevo-

násával kialakítjuk az új városközpon-
tot, melyben lesz új posta, új vendéglõ,
bank és szolgáltatási részlegek.

• Tervezzük pihenõpark létrehozását.

• Gyerekek részére játszóterek létrehozá-
sa (Fenyves stb.).

• Befejezzük a pályázati pénzbõl épülõ
bölcsõdét.

• Kiemelten támogatjuk az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõket, a
nagycsaládosokat és nyugdíjasokat.

• Astrandra és a helyi járatokra  ingyenes
igénybevételt biztosító „Göd Kártya”
szolgáltatásait szélesítjük, más korosz-
tályokra is kiterjesztjük.

• Olcsóbb városüzemeltetést vezetünk
be. Jobban kihasználjuk a kistérségi ko-
operációs lehetõségeket. Afelszabadító
forrásokat a város fejlesztésére fordít-
juk.

• Rendezzük a Duna-partot, sétányo-
kat alakítunk ki, hogy mindenkié le-
gyen e gyönyörû folyó környezete.

• Akörnyezetvédelem fokozása érdeké-
ben bevezetjük a szelektív hulladék-
gyûjtést.

• A2/Afõközlekedési út túloldalán lévõ
területeket rendezzünk, és gondosko-
dunk a várost is szolgáló létesítmények
áttelepítésérõl.

• Ahelyi adókat nem kívánjuk növelni.
• Az étkeztetést nyújtó gyermekintéz-

mények térítési díjait, úgy, mint az elõ-
zõ négy évben, most sem kívánjuk
emelni.

• Minden rászoruló diák részére ingyen
tankönyvet, ingyen teret, térítésmentes
ebédet, az óvodai és a napközis ellátást
biztosítjuk.

• Állandó párbeszédet és kapcsolattartást
a lakossággal. Gondoskodunk arról,
hogy a polgármester, a városháza dol-
gozói szolgálják a lakosságot.

• Mi figyelünk Önre! Kérjük, olvassa el
kiadványunkat, jöjjön el gyûléseinkre.
Mondja el véleményét, javaslatát, hogy

EGYÜTTLEHESSÜNK 
SIKERESEK!

Köszönöm, hogy 2851 ajánlószel-
vénnyel megtiszteltek, melyet munkám
elismerésének és megbecsülésének te-
kintek.

Tisztelettel:
SÁNDOR ISTVÁN, 

AZ MSZP POLGÁRMESTERJELÕLTJE

Az MSZP polgármesterjelöltje
Sándor István 
a város polgármestere, országgyûlési képviselõje
A lakossággal együtt - Göd fejlõdéséért!

Tisztelt Polgártársaim, 
Kedves Barátaim!

Az Önök megtisztelõ segítségé-
vel csapatunk immáron hivatalosan is
a 2006-os önkormányzati választások
résztvevõje! A gödi liberálisok több
mint ezer ajánlócédulával zárták a
gyûjtési idõszakot, ami egyértelmûen
arra utal, hogy nagyon sokan szeret-
nének változást ebben a városban. 

Bizalmukat, támogatásukat kö-
szönjük. 

A hozzánk eljuttatott ajánlócé-
dulák tömege minden kétséget kizá-
róan jelzi, hogy a gödieknek elegük
van a sumákságokból. Tudni szeret-
nék, miért került kb. százmillióval

többe a sportcsarnok építése, mint
amennyire tervezték. Tudni szeretnék,
miért önti el a víz a pincéjüket, miért
vannak elszórva használt injekciós
tûk a Nemeskéri Parkerdõ játszóterén
és a felsõgödi Duna-part bástyáin.
Tudni szeretnék, valójában mennyibe
került a Kastély Óvoda felújítása, ki-
nek volt üzlet, hogy bontott kövekbõl
rakták ki a felsõgödi állomás parkoló-
ját, ki húzott hasznot abból, hogy az
útjainkról lemart aszfalttal töltötték
föl a termálstrand parkolóját, és még-
is ki jár jól a tervek és engedélyek nél-
küli, szakszerûtlenül folyó kampány-
útépítéssel. 

Tudni akarják, hogy az elmúlt
négy évben a polgármester mire köl-
tötte el a gödiek pénzét, mert errõl so-
ha, sehol, semmilyen információt
nem kaptunk!

Az emberek látták, hogy mi
folyt itt az elmúlt négy esztendõben.
Hallották felzúgni a láncfûrészeket
fészkelési idõszakban. Hallották a ter-
mészetvédelmi területeinken szágul-
dozó motorosok és quadosok fülsike-
títõ randalírozását. 

Ha Önök, Kedves Polgártársa-

im, szeretnének friss, rátermett, ér-
telmes, nem lejáratott jellemû embe-
reket látni a képviselõtestületben, és
rendet szeretnének végre valahára eb-
ben a fantasztikus adottságokkal bíró,
de teljesen lezüllesztett és elsorvasz-
tott városban, akkor október 1-én tisz-
teljék meg bizalmukkal az SZDSZ-t! 

Szeretném felhívni az Önök fi-
gyelmét arra, hogy kizárólag akkor
derülhet fény az elherdált milliók sor-
sára, ha az SZDSZ jelöltjeit juttatják
be a képviselõtestületbe. Az eddigi
vezetõknek ugyanis nem érdekük,
hogy napvilágra kerüljenek a múlt bû-
nei.

Kérem, segítsenek, hogy végre
tisztán láthassunk. Hogy 16 év után
végre igazi szakemberek vezethessék
a várost. Az SZDSZ képviselõjelöltjei
között építészmérnök, igazságügyi
szakmérnök, kommunikációs mene-
dzser, városgazdálkodási, oktatási és
villamosipari szakember várja az
Önök szavazatát.

Sokan érzik úgy, hogy a gödi
SZDSZ most megfékezheti a város
mélyrepülését, s képes lehet kivezetni
Gödöt a csõdhelyzetbõl. Én nemcsak

érzem, tudom, hogy így van! Ha kép-
viselõjelöltjeink bejutnak a testületbe,
rendszeresen lakossági fórumokat
fognak tartani, hogy végre a gödiek is
elmondhassák, mit és hogyan szeret-
nének. Ezt szolgálja majd az a ne-
gyedéves újság is, amelynek a létre-
hozásához a képviselõjelöltjeink egy-
tõl-egyig felajánlották leendõ képvi-
selõi díjuk egy jelentõs részét. Én pe-
dig innen üzenem dr. Horváth Viktor-
nak és a többi hitetlenkedõnek, akik
gúnyt ûztek a kijelentésembõl: igenis
komolyan gondolom, hogy a megvá-
lasztásom esetén 1 forintért vállalom
a polgármesterséget. 

Remélem, ezt az ígéretemet is
módjuk lesz számon kérni rajtam!

Segítsenek, hogy segíthessünk!
Csak rajtunk múlik, hogy Göd újra él-
hetõ várossá legyen!

Bizalmukat elõre is megköszönve
kívánok Önöknek eredményes vokso-
lást, és egy sokkal rátermettebb város-
vezetést!

ÜDVÖZLETTEL: 
NÓGRÁDI GERGELY

AZ SZDSZ 
POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Az SZDSZ polgármesterjelöltje: 
Nógrádi Gergely
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1954. 1. 6-án, Bu-
dapesten születtem.
Az elmúlt évben egy
európai multinacioná-
lis vállalat menedzseri
posztjáról vonultam

nyugalomba, de a vá-
rosunk állapota láttán
nem tudtam magam
igazán leállítani.  

Tisztelem mind-
azokat, akik munka-
helyük mellett vál-
lalnák a képviselõsé-
get. De ha valaki ko-
molyan szeretne kör-
zetével és lakosaival
foglalkozni, ahhoz
egy „teljes ember”-re

lenne szükségünk.
Nagyon szeretném el-
érni, hogy városunk
következõ vezetése,
politikai hozzátarto-
zástól függetlenül a
közérdeket és váro-
sunk fejlõdését szol-
gálja. Ne a múltról vi-
tatkozzunk, hanem
együtt és közösen a
város jövõjét épít-
sük.

Függetlenül és közösen 
egy szebb és jobb Gödért. 

Baán István (Független)

Azt ígérték, nem
lesz Bócsán munkás-
szállás. Lett. Hazud-
tak nekünk. 

Mióta Lenkei úr a
képviselõ, Bócsa

egy csendes, barát-
ságos kis faluból egy
zajos és szennyezett
iparterület lett. 

Én azonban sze-
retném felújíttatni a
bócsai és a
Marignane-téri ját-
szótereket, szeret-
ném megépíttetni a
2-est és a 2/A-t ösz-
szekötõ, Bócsát el-
kerülõ utat, szeret-

nék zajfogó véderdõt
telepíttetni a
Samsung és a lakott
terület közé.

Kérem, tisztelje-
nek meg a bizalmuk-
kal!

Köszönettel:
Mödlingerné 
Kovács Éva 

Dr. Mödlingerné Kovács Éva (SZDSZ)

Tudom, hogy a
Gödiek nagy részé-
nek nem kell bemu-
tatkoznom, különö-
sen az idõsebbek-
nek, s azoknak, akik

régóta laknak Gö-
dön, hiszen már
nagyszüleim is itt él-
tek. 

Eszes György va-
gyok. Születésem
óta Gödön élek. Je-
lenleg egy Kft. ügy-
vezetõjeként dolgo-
zom. Az általános is-
kolás éveim, mun-
kám, megélhetésem,
egzisztenciám Göd-

höz kötõdik. Néhány
évet leszámítva csak
Gödön dolgoztam.
Úgy érzem nagyon
sok embert mondha-
tok barátomnak.

Rendezett bizton-
ságos az anyagi
helyzetem. Megvá-
lasztásom esetén tel-
jes energiámmal vá-
lasztókörzetem kívá-
nom szolgálni.

Tisztelt Választópolgárok!
Eszes György (MDF)

35 év óta sikere-
sen mûködõ cégem
van. Feleségemmel
30 éve élek boldog
házasságban, két fel-
nõtt fiunkkal. Két

szakmával, tanári
diplomával rendel-
kezem. 

Nyolc éve a Nép-
jóléti Bizottságot
vezetem. Ez alatt ki-
épült a teljes szociá-
lis intézményháló-
zat, városunk a kör-
nyék legjobban ellá-
tott települése. 

Körzetemben a
gödi átlagot véve
kétszer annyi utca
épült. Ez még kevés,

mindezt a jövõben is
folytatni kell. 

Amennyiben en-
gem tisztelnek meg
a bizalmukkal akkor
ez meg is fog történ-
ni, mert a közéletben
„csapatom„ a Fidesz
vezette jobboldal je-
lentõs politikai erõt
képvisel.

Lenkei György (Fidesz–KDNP–VP)

50 éves, nõs, 3 gyermek édes-
apja vagyok. Iskoláim elvégzése
után a szakmám és a sport terü-

letén dolgoztam, 1980-tól pedig
egyéni vállalkozóként több terü-
leten.

Jelenlegi munkám a reklám-
szakmához kötõdik. Szüleimtõl
megtanultam a becsületes és a
szorgalmas munkát, úgy érzem
ezért lehetek és vagyok elége-
dett és sikeres. Tevõlegesen ré-
szese voltam az elmúlt négy év
eredményeinek, illetve a jövõ-
beni feladatok elõkészítésének.
Lakókörnyezetem jelentõs pozi-
tív változásokon esett át, és ezen
szeretnék a továbbiakban is
munkálkodni.

Mudri József (MSZP)

- Útépítés folytatása;
- A csapadékvíz elvezetésé-

nek szakszerû tervezése;
- A városi strand fejlesztése;
- Beruházások, amelyek pénzt

termelnek, a város mûködte-
tésére és a hitelek törleszté-
sére;

- A volt TSZ ipari területének
rendbetétele.

Somogyvári József (GVE)

„Õshonos” gödi
polgárnak számí-
tok, már a szüleim
is itt éltek és dol-
goztak a helyi isko-
lában. Több éven át

igazságügyi szakér-
tõként dolgoztam a
környezetvédelem-
ben. 

Egyre nagyobb
aggodalommal fi-
gyelem volt gyö-
nyörû községünk
negatív változásait.
Átalakultunk város-
sá, de érzékelhetõ
városrendezési el-
vek nélküli spontán
burjánzó átalaku-
lással. 

A krónikusan
eszközhiányossá
vált önkormányzat
minden vagyonát
felélte. Fontosnak
tartom, hogy Göd
újra jól lakható, ér-
tékes természeti ér-
tékeit, környezetét
megõrzõ település
legyen. 

Részletes progra-
momat hamarosan
eljuttatom Önök-
höz.

Zombory László (VárosVédõk Egyesülete)

Tisztelt Választópolgárok!

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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A körzet jelenlegi
képviselõjeként be-
vezettem a „Kettes”

címû körzeti kiad-
ványt a körzetünket
érintõ legfontosabb
hírekkel. Sikerült
teljesíteni, hogy az
iparterületek mellett
levõ körzetünk hely-
zete ne romoljon to-
vább. 

Körzetünkbõl fo-
gadott be a testület a
legtöbb utcahosszat
az útépítési prog-
ramba. 

Az elmúlt 4 évben
a város egyetlen új
közterét én hoztam
létre, s a városban
elsõként itt felállított
idézetes padjaink hí-
re már külföldre is
eljutott. 

Köszönöm körze-
tem lakóinak eddigi
támogatásuk, és kör-
zetünk fejlesztésé-
hez további bizal-
mukat kérem! 

Dr. Horváth Viktor Gergõ (VVE)

Elek István 
2. számú

választókörzet
Független 

képviselõjelöltje

„ Ígéretek
helyett!”

1972-ben születtem, tõsgyöke-
res gödi vagyok. 10 éve a
METRO áruházban dolgozom,

férjem vállalkozó, egy kislányunk
van.

Környezetemben nagyon so-
kan ismernek, melynek oka, hogy
ahol segíteni kell mindig ott va-
gyok és aktívan kiveszem a ré-
szem feladatokból, legyen szülõi
munkaközösségi, mozgalmi,
vagy csak egyszerûen felkérés
szerû munka. Megelégeltem,
hogy körzetünk

sereghajtóként szerepel hosszú
évek óta fejlõdésben. Tudom,
hogy mit vállalok, és kész vagyok
Önökért és városért dolgozni, egy
szebb élhetõbb településért.

Hegedûs Ágnes (MSZP)

Megválasztásom
esetén arra fogok
törekedni, hogy az
adófizetõk pénzén

folyó pazarlást
megállítsam, és
ésszerû gazdálko-
dás bevezetésével
a lakosság érdekei-
nek megfelelõen
üzemeljen a város. 

Göd súlyosan el-
adósodott költség-
vetését a követke-
zõ négy évben
helyre kell állítani.
Az intézmények
mûködését és a vá-
ros alkalmazottai-

nak fizetését bizto-
sítani kell. 

Nem fogom tá-
mogatni olyan ipa-
ri beruházások en-
gedélyezését, ame-
lyek veszélyeztetik
a város meglévõ
kertvárosi jellegét.
Képviselõi tevé-
kenységemet a
pártatlanság-elkö-
telezettség-dina-
mizmus fogja jel-
lemezni.

Hantos Zoltán (Független)

38 éve gödi lakos
vagyok, feleségemmel
három gyermekemmel

és unokámmal élünk
együtt. Villamostech-
nikus a végzettségem.
Vállalkozóként dolgo-
zom. Munkám által
szinte minden gondot
ismerek városunkban.
Képviselõvé választá-
som esetén a követke-
zõ feladatokat szeret-
ném megoldani körze-
tünkben: A Nemeskéri
út forgalmi rendjének
megváltoztatását, súly-
és sebességkorlátozás

bevezetését. Tervezett
útépítést, járdaépítést,
csapadékvíz elvezeté-
sét. 

Rendszeres lakossá-
gi fórumokon szeret-
ném az Önök problé-
máit a város vezetõi fe-
lé továbbítani és ezek
megvalósításában köz-
remûködni. 

Kovács László (Fidesz – KDNP – VP)

Dunaújvárosban
születtem 1956-ban.
Tanu lmánya ima t
Budapesten végez-

tem. Gödön a Sza-
mos utca 5 szám
alatt élünk csalá-
dommal. 

Két felnõtt lá-
nyunk és egy hét
éves unokánk van.

Korábban több
évig vállalkozóként
üzemeltettem a te-
metõ melletti virág-
boltot.

Jelenleg a Béke
utcai Százforintos
boltban dolgozom.

A vásárlókkal, a
környezetemben élõ
emberekkel jó a
kapcsolatom.

Szeretnék segíteni
városunk további
fejlõdését.

Lipniczky Gyuláné (MDF)

- Útépítés, vízelvezetés tervek
alapján, jó minõségben;

- Szelektív hulladékgyûjtés meg-
szervezése;

- Többszöri rendõri járõrözés a
közbiztonság javítása érdeké-
ben;

- Melegvizû strand megépítése.

Szincsák Miklós (GVE)

Jelenlegi képvise-
lõnk, Dr. Horváth
Viktor egyetlen ko-
moly eredményt
sem tud felmutatni.
Még a Móricz tér el-

adását sem tudta
megakadályozni!
Amennyiben meg-
tisztelnek bizalmuk-
kal, a következõ
négy évben minde-
nütt megoldom a
csapadékvíz-elveze-
tését, a 3. körzet
képviselõjével vé-
gigaszfaltozzuk a
Tóth Árpád utcát,
szabályozzuk az

iparterület zaj- és le-
vegõártalmát, fedett
buszmegállót adunk
át a pékségnél és ke-
rékpárutat építünk a
körzetben.
Segítsenek, hogy se-
gíthessek!

Köszönettel:
Szloboda

Györgyné

Tisztelt Választópolgárok!

Szloboda Györgyné (SZDSZ)
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Sajnos, csúnyán
lejáratta a körzetün-
ket Vidák Árpád,
aki, mint pénzügyi
ellenõrzõ bizottsági
elnök, a saját cégét

bízta meg a Város-
háza õrzésével!

Én másért fogok
küzdeni. Azért, hogy
az épülõ utcák eseté-
ben legalább a befe-
jezés szakszerû le-
gyen, hogy új busz-
megálló létesüljön a
Hét vezér és a Páz-
mány utca közötti
szakaszon, és hogy
megoldódjon a
buszmegálló vasút

felõli megközelíté-
se. Szeretném, az át-
emelõknél végre
megszûnne a csator-
nabûz!

Kérem, támogas-
sanak a szavazatuk-
kal!

Köszönettel:
Bertáné 

Tarjányi Judit

Tisztelt Választópolgárok!
Bertáné Tarjányi Judit (SZDSZ)

1986-óta élek Gö-
dön. Két gyerme-
kem közül a na-
gyobbik egyetemis-
ta, a kisebb érettségi

elõtt áll. Feleségem
tanárnõ.

20 éve bútorfelújí-
tással, restaurálással
foglalkozom. Mun-
kám elismerésekép-
pen Ausztrália kivé-
telével minden föld-
részen megtalálható
kezem nyoma. Mivel
munkámból adódóan
szorosan kötõdöm a
tárgyi kultúránkhoz,
épített és természeti
örökségünkhöz,úgy

gondolom, az egy-
más iránti tisztelet és
megbecsülés a közös
munkánkal egy tisz-
tább, élhetõbb kör-
nyezet megteremté-
sét teszi lehetõvé.
Bízva közös érté-
künkben, megköszö-
nöm bizalmukat és
támogatásukat.

Detre László (Fidesz – KDNP- VP)

Dunakeszin szü-
lettem 1954-ben. Az
Autószerelõ Szak-
munkás Képzõ Isko-

la elvégzését köve-
tõen érettségiztem.

Gödre 1978-ban
költöztünk, a Sza-
mos utca 5 szám
alatt élünk. Két fel-
nõtt lányunk és egy
hét éves unokánk
van. Gépkocsiveze-
tõként dolgozom.

F e l e s é g e m m e l
egyetemben mindig
fogékonyak voltunk
a társadalmi jelensé-
gekre, véleményün-

ket mindig bátran és
egyértelmûen el-
mondtuk. Városunk
és ezen belül a vá-
lasztási körzet gond-
jainak megoldását a
megszerzett tapasz-
talatok birtokában
hatékonyan kívá-
nom segíteni.

Lipniczky Gyula (MDF) 

A mûködésre, a
bérekre, a számlák
kifizetésére most át-

meneti hiteleket kell
felvenni. 

A beruházások
kölcsönbõl valósul-
tak meg, amit a gödi
választópolgároknak
kell majd ezután
megfizetni. 

Nem fogom hagy-
ni, hogy a hitelek
törlesztése miatt a
gödiek családi há-
zaira, lakásaira új
típusú adót vesse-
nek ki.

Az adóság vissza-
fizetését át kell üte-
mezni, a jövõben
jobban meg kell gon-
dolni, hogy mikor és
mire vegyünk fel hi-
telt. 

Nem szabad annak
elõfordulnia, hogy az
óvónõ, a tanár, a köz-
tisztviselõ a hónap
végén azért izguljon,
hogy a jövõ hónap-
ban mikor kapja meg
a bérét. 

Hantos László (Független)

1990 óta tevé-
kenykedem a civil
szektorban. Nagyvá-
rosi részönkormány-
zatban szereztem ta-
pasztalatokat telepü-

lésirányításból. Tár-
sas vállalkozásban
pályázatírással és
ökoturisztikával fog-
lalkozom.

Programom:
- A 2. sz. fõút át-

menõ forgalmának
csökkentése, vízel-
vezetés megoldása

- A vasútállomá-
sok felújításának
folytatása, parkolók
kialakítása

- A Beck Fülöp tér

rendezése és új szo-
bor felállítása 

- A földutak asz-
faltozása és a járdák
megépítése pályázati
pénzbõl  

- A JAM elõtti tér
rendezése, parkoló
kialakítása 

Lakossági fóru-
mok szervezése, és a
munkámat segítõ ta-
nácsadói testület lét-
rehozása, hírlevél ki-
adása.

Rakaczki István (VVE) Szegedi Sándor (GVE)

Göd Jávorka S. u. 3. alatti la-
kos vagyok. Feleségem is ugyan
ebben a körzetben dolgozik nõi

fodrászként 30 éve. A fiaim vál-
lalkozásaiban dolgozom. Tekin-
tettel arra, hogy régi gödi lakos
vagyok, ismerem a terület prob-
lémáit-gondjait. 2002. óta - a 3.
körzet képviselõjeként lelkiis-
meretesen dolgozom ezek meg-
oldásán. Ezért kérem, hogy a
következõ idõszakra is álljanak
mellém, válasszanak meg kép-
viselõnek, hogy a megkezdett
feladatokat, a lakosok érdeké-
ben be tudjam fejezni.  Kultú-
rált, kellemes környezetben,
megfelelõ körülmények között
tudjunk közösen élni.

Vidák Árpád (MSZP)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

- A jelenlegi 14 földút aszfaltozá-
sa ingatlanonként 25.000.-Ft-ért. 

- A Kazinczy  és Arany J. utcai út-
építési költség jelentõs részének
visszatérítése;

- Csapadékvíz elvezetõ rendszer
megépítése;

- Az Alsógödi állomásnál lévõ
Beczkõ Fülöp tér rendbe tétele;

- A Petõfi téren pihenõpark kiala-
kítása;

- A szelektív hulladékgyûjtés és a
komposztálás megszervezése;

- Kiegyensúlyozott gazdálkodást,
szakszerûséget a vezetésbe.
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