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1962 és 1992 között a Mûszer-
ipari Kutató Intézetben dolgoz-
tam, elõször mint  munkatárs majd

osztályvezetõ késõbb fõosztályve-
zetõ. 1992 és 1995 között az Ózon
kft fõmérnöke  voltam, ahol gép-
jármûvek környezetvédelmi vizs-
gálataihoz szükséges mûszerek
fejlesztésével foglalkoztam. 1995
és 2000 között a Budapest XI. ker.
Önkormányzat fõtanácsosa vol-
tam, 2000-tõl nyugdíjazásomig az
Elektroprofi kft üzemeltetési igaz-
gatója voltam. 1968 óta lakom
Gödön. 1990 óta veszek tevéke-
nyen részt a lakóhelyem szerinti
társadalmi-politikai életben. Az
MSZP alapító tagja, ma a helyi ve-
zetõség tagja vagyok.

Barkóczi Gábor Mihály (MSZP)

Kovacsik úr, aki
nem is a körzetben
lakik, négy éven át
azt hitte, hogy véget
ér a körzete a strand-
nál. 

Nekem azonban
tervem, hogy 2006
és 2010 között vég-
leg megszüntetjük a
szennyvízelvezetési
zavarokat, az elönté-
seket, helyre állítjuk
a Duna-parti sétányt,
rendezzük a Szakács
kert megoldatlan
problémáit, meg-
szüntetjük a szenny-
víz folyást a Fene-

ketlen tónál és a
Pázmány utcai te-
metõnél, rendezzük
a Kossuth teret és a
Biológiai Állomás
sorsát, és újra meg-
nyitjuk a szabad
strandot.

Köszönettel:
Csõke Sándor

Tisztelt Választópolgárok!
Csõke Sándor (SZDSZ)

31 éves vállalkozó
vagyok. Gödön ne-
velkedtem, ahol most
is élek és a munkám
is ide köt, hiszen
családi-vállakozá-

sunkat itt vezetem. In-
formatikus-mérnök
végzettségem ellené-
re, vendéglátással
foglalkozom immár 6
éve.  

Fontosnak tartom
azt, hogy a munkámat
a minõség és a tisztes
üzletvezetés határoz-
za meg. 

Az emberek õszin-
te, határozott, és meg-
bízható személynek
tartanak, aki akar és

tud dolgozni. Képvi-
selõként biztosítani
szeretném az átlátha-
tó, számonkérhetõ
és felelõs városveze-
tést. Göd a szív-
ügyem, és jövõjéért
tenni is szeretnék,
mert a városnak vál-
toztatásra van szüksé-
ge.

ifj. Eszes György (MDF)

Alsógödön, a Tom-
pa Mihály utcában
születtem 1953-ban. 

Sajnálatomra vá-
rossá lett falunk fejlõ-
dése nem hozta meg

a kívánt eredménye-
ket, ezért több éve fá-
radozom azon, hogy
a régi gödi értékek
megmentése mellett
megpróbáljunk vala-
mi újat is hozzátenni
lakóhelyünkhöz. 

Tiszta, lakható,
környezetvédett, vilá-
gos jövõképpel ren-
delkezõ, idegenforga-
lomra érzékeny vá-
rost szeretnék, ki-
használva a Duna-

part kedvezõ adottsá-
gait. 

A jobboldali koalí-
ció támogatásával in-
dulok a választáso-
kon, melynek polgár-
mesterjelöltje Markó
József. Elképzelése-
inket szinte a teljes
jobboldal támogatja.

Kovacsik Tamás (Fidesz – KDNP – VP)
- A választások után a 2006. évi költségve-

téshez viszonyítva mielõbb megismerni a
város pénzgazdálkodását, fizetõképességét.

- Aköltségvetési bevétel kiesések, többletki-
adások, hitelfelvételek, mûködési-, fejlesz-
tési okainak feltárását.

- Felülvizsgálni az önkormányzat és hatáskö-
rébe tartozó intézmények gazdálkodását.

- Elõkészíteni a 2007. évi költségvetést, te-
kintettel a Kistérségi Régió adta lehetõsé-
gekkel.

- A költségvetési források és pályázati lehe-
tõségek ismeretében az Önök véleményét
meghallgatva elkezdeni a város és a 4. szá-
mú körzet közösségi feladatainak végre-
hajtását.

Lengyel György (GVE)

26 éves, születé-
semtõl fogva Gödön
élek. 

Földrajz-történe-
lem szakos tanári és
kosárlabda edzõi
diplomát szereztem.

Jelenleg a Gödi
SE kosárlabda szak-
osztályánál dolgo-
zom, mint után-
pótlás-szakágveze-
tõ. 

Emellett 2004 óta
tagja vagyok a Gödi
SE elnökségének,
2006tól pedig az al-
elnöke. Városunk-

nak megújulásra, és
új impulzusokra van
szüksége, hogy be-
töltse azt a szerepet
a térségben, ami a
lehetõségeihez mér-
ten megilleti. 

Ez nem lehet
pártpolitikai csatá-
rozás eszköze, és
háttéralkuk kicsi-
nyes tárgya. Én ten-
ni szeretnék Gödért,
Önökért, Önökkel
együtt. 

Kollár Zalán (GKE)

Hiszek abban,
hogy a Földet nem
örököltük, hanem az
unokáinktól kaptuk

kölcsön. Sajnálatos,
hogy a Szakács-kert
és a Duna-part olyan
siralmas állapotban
van, hogy szégyell-
nünk kell magunkat
az unokáink elõtt.
Azon dolgozom,
hogy ez az állapot
megszûnjön. Aki járt
a Duna-parton a
Kossuth Lajos utcá-
nál, a sétányon és
látta a változást, az
tudja, hogy milyen

városban szeretnék
élni. 

Kérem, hogy se-
gítsenek a munkám-
ban, valamint a kör-
zetünk ezer gondjá-
nak megoldásában
azzal, hogy október
1-én rám szavaznak.

Berta Sándor (GVSZE)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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51 éves, õsgödi
vagyok, nõs, nagy-
családos. Szakterü-
leteim: esélyegyen-
lõség, képzés, hátrá-
nyos helyzetûek

f o g l a l k o z t a t á s a .
Mint iskolaigazgató
és egy országos fo-
gyatékos szervezet
elnöke, munkámért
több kitüntetést kap-
tam. 

A felvidéki Jólész
díszpolgárává avat-
tak. Brüsszeli megfi-
gyelõként az esély-
egyenlõséget képvi-
selve részt vettem az
EU parlament mun-
kájában. Önkor-

mányzati képviselõ-
ként (1998-2002.)
javasoltam a rangos
„Kóczán Mór”-díj
létrehozását, kiáll-
tam a lakosság érde-
keiért a pártérdekek-
kel szemben. 

Programomat –
melynek egyik leg-
fontosabb eleme a
Kis-Duna és környé-
ke rendezése – ha-
marosan eljuttatom
Önökhöz.

Mikesy György (VVE) 4. sz. körzet

Építõmérnök va-
gyok, nem tarto-
zom semmilyen po-
litikai szervezet-
hez. 

Nyilvánvaló szá-
momra, hogy a vá-
ros eladósodottsága
a jövõben csak jól
átgondolt fejleszté-
seket tesz lehetõvé,
mûködésének fi-
nanszírozása pedig
az adófizetõk pén-
zével való szigorú
gazdálkodást köve-
teli meg. 

Mindezek felté-
tele, hogy a döntés-
elõkészítésben is-

mét váljék megha-
tározóvá a szakér-
telem, kapjon el-
sõbbséget a város
érdeke a csoportér-
dekekkel szemben,
illetve valósuljon
meg õszinte párbe-
széd a lakosság és a
város vezetõi kö-
zött. Ezeket az el-
veket követve sze-
retném elnyerni a
körzet választópol-
gárainak bizalmát. 

Árva Kálmán (Független)

Tõsgyökeres gödi
lokálpatrióta vagyok,
1972-tõl egyéni vál-
lalkozó. Szerszám és
játékkészítéssel fog-

lalkozom. 1986-tól
veszek részt a helyi
politikában a jobbol-
dal képviseletében.
1994-tõl 1998-ig kép-
viselõ, majd a Telepü-
lésfejlesztési és Okta-
tási Bizottságok kül-
sõs tagja voltam. Kez-
deményezésemre is
került át az Óvoda a
2-es útról a Jávorka
utcába, épült meg a
Huzella tornacsarnok.
2006-tól csökkentsük

a vállalkozók helyi
terheit, törekedjünk a
civil egyesületekkel
való együttmûködésre
és a körzet körülmé-
nyeinek javítására. 

Számítok minden
jószándékú ember tá-
mogatására, pártállás-
tól függetlenül.

Csányi József (Fidesz –KDNP – VP)

37 éves, állator-
vos vállakozó va-
gyok. Lógyógyász

szakállatorvosi és a
kosárlabda-edzõi
másoddiplomával is
rendelkezem. Tagja
vagyok az Ír Állat-
orvosi Kamarának.
A kosárlabda gödi
meghonosítója, je-
lenleg szakosztály-
vezetõ, valamint a
K ö r n y e z e t v é d õ
Egyesület elnöke
vagyok. 

Munkám nagy-
részt a városhoz köt,

ismerem az itt élõk
problémáit, elképze-
léseit. Szeretem Gö-
döt, már dédszüleim
is itt éltek. Soha
semmilyen pártnak
nem voltam tagja.
1994-tõl 4 éven át
már voltam önkor-
mányzati képviselõ. 

A legfontosabb-
nak a pártpolitikától
mentes önkormány-
zatot és a hiteles tá-
jékoztatást tartom.

Dr. Megyery Csaba (GVE)

10 éves korom óta élek Gö-
dön. Jelenleg a Klapka utca 2.
sz. alatt lakom. Két gyermekem

van egy 29 éves lányom és egy
30 éves fiam. 

Vácott érettségiztem, majd
gyógyszerész asszisztensi diplo-
mát szereztem, késõbb tervezõ
intézetben folytattam, ahol ár
szakértõi képesítéssel acél szer-
kezeti tervekkel foglalkoztam.
Vállalkozó ként 91-tõl Buda-
pesten  tervezõ és Kül kereske-
delmi cégeim vezetését láttam
el. Körzetemben szeretném
folytatni azt az építõ munkát,
melyet képviselõnk megkezdett,
melyben ezidáig is sokat segéd-
keztem.

Horváth Ildikó (MSZP)

Budapesten szület-
tem, 45 éves va-

gyok. 25 éve élek
Gödön. Nõs két
gyermek édesapja.
Elek t ro technika i
technikus vagyok. A
Fõvárosi Vízmûvek
Zrt. alkalmazásában
dolgozom 27 éve
külömbözõ mûszaki
területeken. A helyi
megújuló MDF
egyik alapító tagja-
kén öntudatos, tisz-
tességes önkor-
mányzati munkát

szeretnék megvaló-
sítani, az erkölcsi és
jogi törvények be-
tartásával. Hiszem: a
tiszta közéleti
csapazmunka, ösz-
szefogás Göd fejlõ-
dését szolgálja.

Karámos Béla (MDF)

Budapesten szület-
tem egy tízgyerme-
kes család 2. fiaként.
1957. óta lakom Gö-
dön. Nõs vagyok,

két gyermek édesap-
ja. 
A budapesti Piarista
G i m n á z i u m b a n
érettségiztem. Majd
vegyipari gépész
szakon szereztem
diplomát. Két mun-
kahelyem volt.
1978-ig a Láng Gép-
gyárban dolgoztam,
majd a Gyógyszer-
kutató Intézetben.
Több városba is hív-
tak szolgálati lakás

biztosításával, de
Göd és a Duna nél-
kül nem tudom el-
képzelni az élete-
met. Városunk most
siralmas állapotban
van, ezen segíteni
szeretnék. 
Az Alsógödi Szent
István Alapítvány
kuratóriumának tit-
kára vagyok. Rész-
letes programomat
hamarosan eljutta-
tom Önökhöz.

Mikesy Sándor (VVE)

Önkormányzati választás 2006. október 1.,

vasárnap 06-19 óra között!
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Kasza Lajos úr
tétlenül nézte, ahogy
a Duna-parton és a
Szigeten országos

jelentõséggel védett
természeti értékeket
pusztítanak nap,
mint nap. 

Pedig rendezni
kellene a gödi vasút-
állomás elõtti teret,
meg kellene védeni
a Duna-partot a mo-
torosoktól, meg kel-
lene oldani a Kis-
Duna kotrását, meg
kellene szervezni a
védelmet az albaker-

ti betörések ellen, és
dönteni kellene a
Kincsem jövõjérõl.

Segítsenek, hogy
a fiatalság energiája
és a szakértelem
gyõzedelmeskedjen
október 1-én!

Köszönettel:
Mödlinger Pál 

Tisztelt Választópolgárok!
Mödlinger Pál (SZDSZ)

- Az értékes területek eladásának
megakadályozása;

- A termálvíz miatt értékes stran-
dunk fejlesztése;

- Költségkímélõ, takarékos gaz-
dálkodás;

- Vállalkozási szemlélettel bevé-
tel teremtése az Önkormányzat
számára.

Fülöp József Gábor (GVE)

Gödön a Rózsa u. 2/a. alatt lakom
1980-tól. Gödi vállalkozó vagyok 16
éve, egyenletesen fokozódó eredmé-

nyességgel. Természetesen, mint sok
más vállalkozásban, nekem is voltak
hullámvölgyek, de szorgalommal,
tisztességes akarattal, munkatársaim
segítségével, megoldottuk a nehézsé-
geket is. Ahét szakmám mellett, auto-
matikus rendszerek tervezése-fejlesz-
tése szakon szereztem felsõfokú vég-
zettséget. Vállalkozásom megkezdé-
se elõtt 20 évig Vácott, a FORTE
gyárban dolgoztam, az utolsó tíz év-
ben, mint fejlesztõ tervezõ végeztem
munkámat, több állami elismeréssel.
Feleségem Dr. Csatlós Györgyi Fel-
sõgödön fogszakorvos. Négy  gyer-
mekünk, és három unokánk van.

Pinczehelyi Tamás (MSZP)

39 éves vagyok,
felsõfokú végzettsé-
gû, jelenleg joghall-
gató. 

Pályázatíróként
dolgozom, nevem
szerepel a Gazdasági
Minisztérium honlap-
ján az uniós pályázati
tanácsadók között. 

Az új képviselõtes-
tületben pályázati
szakértelmemmel kí-
vánom segíteni tele-
pülésünk fejlõdését.

Családommal –
három gyermekem-
mel – közel egy évti-
zede élünk Felsõ-

gödön. 2002. óta va-
gyok a Vá-rosVédõk
Egyesülete elnöke és
listáról bejutott ön-
kormányzati képvise-
lõ.

A 6. körzet képvi-
selõjeként egyik leg-
fontosabb célomnak
a helyi buszjáratnak a
lakótelepre való be-
vezetését tartom. 

Bõvebb programo-
mat hamarosam eljut-
tatom Önökhöz.

Rábai Zita (VVE)

44 éves vagyok
két gyermek édesap-
ja. Több szakmám is
van az élelmiszeripar
területén, de pillanat-
nyilag egy vegyipari

cégnél ügyvezetõként
dolgozom.  Göd Ró-
zsa u. 16 szám alatt
lakom. Gyermekko-
romtól élek Gödön,
1990-ig idõszakosan,
utána állandó lakos-
ként. Azóta folyama-
tosan figyelemmel
kísérem településünk
fejlõdését. Négy éve
veszek részt az ön-
kormányzati munká-
ban, jelenleg a Város-
fejlesztési Bizottság

és a Közbeszerzési
Bizottság külsõs tag-
jaként dolgozom.

Szeretnék a 6-os
körzet képviselõje-
ként helyt állni az ön-
kormányzati munká-
ban, és a jövõben az
Önök szolgálatába ál-
lítani tapasztalatai-
mat.

Szabó Csaba (Fidesz – KDNP – VP)

Miközben Pin-
czehelyi úr viacolort
ígért és szökõkutat,
a 6-os körzetben az
elmúlt négy évben

valójában nem tör-
tént elõrelépés. 

Pedig meg kellene
végre erõsíteni a
süllyedõ gátat, meg
kellene nyitni a gö-
diek elõtt a BM üdü-
lõ lekerített részét,
biztonságos gyalo-
gosátkelõt kellene
létesíteni a vasúti át-
járónál és körforgal-
mat az Autós Pihe-
nõnél, meg kellene

fékezni a parton ran-
dalírozókat, rendbe
kellene tenni a fel-
sõgödi focipálya és
a Várdomb környé-
két.

Kérem, tisztelje-
nek meg a bizal-
mukkal!

Köszönettel:
Nógrádi Gergely

Tisztelt Választópolgárok!
Nógrádi Gergely (SZDSZ)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

A SZAVAZÓHELYISÉGBEN

SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT

IGAZOLNIA KELL!

NE FELEJTSE EL MAGÁVAL

VINNI SZEMÉLYI 

IGAZOLVÁNYÁT!
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34 éves vagyok
egy gyermek
édesanyja.

10 éve gödi vál-
lalkozóként dol-
gozom.

Ismerem a kör-
zetemben élõ em-
berek problémáit,
ezért vállalkoztam
a képviselõjelölt-
ségre!

Szeretném, ha

október 1-én
minél többen el-
mennének szavaz-
ni és megtisztel-
nének bizalmuk-
kal. 

Igérem nem 
fognak bennem
csalódni.

Köszönettel: 
Dunai Tiborné

Dunai Tiborné (Független)

Rengeteg a tenni-
való! Az utak jelen-
tõs része várja az
aszfaltot, a csatorna
kérdése sem megol-

dott mindenütt. A
Kolozsvári utca
gyakran versenypá-
lya, lakóövezetté
nyilvánítására, lassí-
tóra lenne szükség.
A vasúti átkelõnél
továbbra is életve-
szélyes a gyalogos
közlekedés, az is
megoldásra vár. S ha
már a vonattal ingá-
zók a Honvéd soron
helyezik el autóikat,

legyen kulturált a
parkoló, ami egyút-
tal a Sportcsarnok
parkolója is lehetne. 

Tettre készen vá-
rom, hogy megtisz-
teljenek a bizalmuk-
kal! 

Köszönettel:
Elmer György

Tisztelt Választópolgárok!
Elmer György (SZDSZ)

- Az utak további rendbetétele és
a hozzá kapcsolódó csapadékvíz
elvezetése

- A körzetben átfolyó Ilka patak
melletti terület renbe tétele

- Szelektív hulladékgyûjtés
megoldása

- Híd építése az Ilka patakra a 2-
es út felé

Jernei Gábor (GVE)

40 éves vagyok, 4
gyermek apja, köz-
gazdász, szocioló-
gus. Bécsben egy
adótanácsadó cégnél

revizorként, majd
itthon külföldi ban-
koknál középvezetõ-
ként dolgoztam. 3.
leányom születése
után váltottam egy
családbarát kisvál-
lalkozásra. Alapító
tagja vagyok a
VárosVédõk Egye-
sületének és a Kin-
csem Családbarát
Körnek. Elnöke vol-
tam a Nagycsaládos-
ok Országos Egye-

sületének. Büszke
vagyok rá, hogy ne-
mes célokért ellen-
zéki képviselõktõl a
minisz tere lnökig
mindenkivel szót ér-
tettem.

K é p v i s e l õ k é n t
Göd felemelkedésé-
ért, szépségeinek
megõrzéséért, egy
családbarát városért
fogok dolgozni.
Hogy jó legyen itt
élni!

Katona Sándor (VVE)

A jobboldal választási
szövetségének jelöltje-
ként indulok és polgár-
mesterjelöltként is.

Markó József va-
gyok, 38 éve élek Gö-
dön, immár a harmadik
ciklusban képviselem a
testületben körzetün-
ket. Szeretek itt élni,
békés, kellemes kör-
nyezetünket Önökkel
együtt fejlesztettük,
védtük meg a romboló
hatásoktól. Együtt épí-
tettünk évente 300 m
járdát. Elkészült több
utca burkolása, most

újabb 2350 m és továb-
biakat is szervezünk.
Tavaly készült el a kör-
zet csatornázása. Befe-
jezõdött a kábel tv há-
lózat kiépítése is. To-
vábbi feladatok a mara-
dék utak burkolása,
közvilágítás bõvítése,
járdák építése.

A folytatáshoz ké-
rem az Önök támogató
szavazatát.

Markó József

Tisztelt Választópolgárok!

Markó József (Fidesz – KDNP – VP)

Gödön az Erzsébet u. 26. sz. alatt
élek 41 éve. Az Önök akaratából
2002-tõl vagyok a város polgármes-

tere, 2006 tavaszától pedig ország-
gyûlési  képviselõ is. Két felnõtt gyer-
mekem van. Az idõsebb fiam villa-
mosmérnök, a fiatalabb fiam jogász.
Feleségem  Felsõgödön 35 évig volt a
postahivatal vezetõje, ma nyugdíjas.

Településvezetési, közigazgatási és
közgazdasági végzettségemmel, va-
lamint a több évtizedes eredménye-
sen végzett munkám során szerzett ta-
pasztalatimat felhasználva igyekez-
tem megmutatni, hogy közös tenni
akarással ki lehet vezetni a várost az
elmaradottságból. Önökkel együtt,
kész vagyok folytatni a már megkez-
dett és a még reánk váró feladatokat.

Sándor István (MSZP)

Kedves Választópolgárok!

A SZAVAZÓ LAPON CSAK
EGYÉRTELMÛ JELÖLÉSSEL

ADHATJA LE VOKSÁT!

HA TÖBB JELÖLÉS IS 
SZEREPEL A LAPON, 

AKKOR AZ ÖN SZAVAZATA
ÉRVÉNYTELEN!
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Sógor András
Lászlóné lakossági
fórumokat nem tar-

tott, szót is csak egy-
szer kért a négy év
alatt.

Nagy kár, mert az
úthálózatunk rémsé-
ges állapotban van, a
Vasút utca aszfalto-
zására és a Kálmán
utca felújítására egy-
aránt nagy szükség
lenne. Halaszthatat-
lan az Ilka patak kar-
bantartása, esõvíz-el-
vezetõ árkok létesíté-

se, az Ady Klub re-
noválása, a Kálmán
utca forgalmának
csillapítása, a vasúti
aluljáró környékének
karbantartása, a köz-
világítás javítása.

Kérem, szavazza-
nak a változásra!

Köszönettel:
Berta Ágnes

Tisztelt Választópolgárok!
Berta Ágnes (SZDSZ)

- Kiemelten fontos a helyi sport-
élet támogatása

- Azonnal kiépíteni a csapadékvíz
elvezetõ rendszert, mert az új
utak sok vizet fognak összegyûj-
teni.

- Az Ady Klub korszerûsítését fo-
gom kezdeményezni.

- Megszervezem a szelektív hul-
ladékgyûjtést és komposztálást.

- Kezdeményezni fogom az Ady
E. út forgalmának csökkentését 

- Lakókörzetünk általános rendbe
tételét, fák ültetését, játszótér ki-
építését.

Kammerer Zoltán (GVE)

Negyven éves vagyok,
szakmunkásképzõt,
majd középiskolát vé-
geztem. Tizennégy
éve lakunk Gödön fe-
leségemmel, és két

gyermekünkkel. A Fõ-
városi  Vízmûvek dol-
gozója vagyok. Az
egyre komfortosabb,
rendezettebb városban
jól érezzük magunkat.
Választókörzetemben
további fejlesztéseket
szeretnék megvalósí-
tani.
• a Kálmán utcai gya-

kori csõtörések oká-
nak megszüntetése

• a Bozóky téri ját-
szótér bõvítése

a vasúti aluljáró kivi-
lágításának megol-
dása

• a nehezen járható
járdaszakaszok át-
építése, valamint az
MDF helyi prog-
ramjának minél tel-
jesebb megvalósítá-
sában való közre-
mûködés.

Karámos László (MDF)

63 éves vagyok,
három gyermekem
van, négy unokám. 

Az Árpád utcában

lakom 62 éve. A kö-
zélettel való kapcso-
latom akkor kezdõ-
dött, amikor roko-
nom, Tildy Zoltán
köztársasági elnök-
ként elvitt magával a
magyar parlament-
be. 

Azóta is szoros
kapcsolatot ápolok a
legismertebb orszá-
gos vezetõkkel, kap-
csolatrendszerem
segítségével sokat

tehetek Gödért. Jó-
magam a kisgazda
érdekeket képvise-
lem a civil Kisgazda
Polgári Egyesület
elnökeként. 

Fontosnak tartom
körzetünkben az út-
építés folytatását, a
közterületek város-
hoz méltó szintre
történõ fejlesztését.
Részletesebb prog-
ramomat hamarosan
eljuttatom Önökhöz. 

Kenessey Zoltán (VVE)

1996 óta Felsõgödön lakom,
és a helyi postán dolgozom. Fel-
sõfokú szakmai végzettségem

megszerzése után 1999-tõl a
posta vezetésével bíztak meg.  

Jelenleg is a posta irányítását
látom el és a 8-as sz. körzet vá-
lasztott képviselõje vagyok.

Munkám során napi kapcso-
latot tartok a helyi lakosokkal.
Harminc éve házasságban élek
két felnõtt gyermekem, és két
unokám van. 

Tovább szeretném folytatni
körzetünk fejlõdését szolgáló
munkámat, melyben eddig is je-
lentõs elõrelépést sikerült elér-
nem. Ehhez kérem az Önök
megtisztelõ támogatását.

Sógor András Lászlóné (MSZP

Szeri Krisztián
vagyok, 33 éves,
nõs, 2 gyermek
édesapja. 

Születésem óta
gödi lakos vagyok,
családommal a 8-as
körzetben élünk. 

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében. 

Független jelölt-
ségem célja, a párt-
semlegesség, nem
részlehajló, hanem

lakosságcentrikus
képviselet, melyet a
lakossággal való fo-
lyamatos kapcsolat-
tartással és véle-
ménycserével sze-
retnék elérni!

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Szeri Krisztián (Független)

(A képviselõjelölt úr az önkormányzat 
és a Gödi Körkép által felkínált 

sajtónyilvánossággal nem kívánt élni.)
A szerk.

Papp István (Független)

Feleségemmel és
öt gyermekünkkel
nyolc éve lakom itt
Gödön, az Árpád ut-
cában.

Szeretném, ha Göd

tiszta, kedves, igazi
kisváros lenne, ahol
öröm élni. Ehhez kör-
zetünkben is van bõ-
ven tennivaló. Képvi-
selõvé választásom
esetén dolgozni fogok
egyebek mellett azért,
hogy megvalósuljon a
vasútállomás környé-
kének átfogó rendezé-
se: védett felszíni gya-
logos átkelõhely léte-
süljön, rendezett par-
kolók épüljenek a

gépkocsik számára és
tiszta, rendezett és vi-
rágos legyen a vasút-
állomás környéke.

Kérem, támogassa-
nak szavazatukkal,
hogy közgazdászként
képviselhessem az
Önök és a város érde-
keit! 

dr. Pintér György (Fidesz- KDNP – VP)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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36 éve élek Gödön.
Büszke vagyok arra,
hogy az Önök jóvoltá-
ból 1994-98 között –
az elsõ, polgárok által

választott – polgármes-
tere lehettem Gödnek.

Tisztességgel sze-
retném képviselni az
Önök körzetének az
érdekeit. Ismerem a
körzet nehézségeit, az
Ady Endre utca rette-
netes leterheltségét, a
megoldatlan vasúti át-
járó veszélyeit, az
utak, a járdák, a piac, a
vízelvezetõk állapotát.
Akörzetre jutó fejlesz-
tési összegek haszno-

sítását véleményük
szerint fogom felhasz-
nálni.

Számomra fontos a
jobboldal összefogása
és véleményem szerint
csapatunk kialakult
összetétele garantálja a
politika és a szakérte-
lem egységét.

Dr. Bognár László (Fidesz – KDNP – VP)

1946-ban szület-
tem, 34 éve lakom
Gödön. Nõs vagyok,
három gyermek
édesapja. A BME

Gépészmérnöki Kar
mûszaki oktatói sza-
kán szereztem okle-
velet. 

1969-tõl egy
gyógyszergyár kí-
sérleti üzemében
dolgoztam. 1975-tõl
nyugdí jazásomig
mint gyógyszerható-
anyag-gyártó gya-
korlati oktató dol-
goztam ugyanott. 

Meglátásom sze-
rint a Bozóky tér le-

hetne Göd egyik
legszebb része. Ezt a
területet egy gyö-
nyörû közösségte-
remtõ hellyé szeret-
ném alakítani. 

Az Ady Endre út
és a MÁV átjáró
közlekedésén javíta-
ni szeretnék, a MÁV
peronok kulturálttá
tételét a már látható
módon folytatni fog-
juk a vonattal közle-
kedõk érdekében.

Faragó Károly (VVE)

Ilyés Gizella va-
gyok. Több évtizede
élek Gödön.

Azt hiszem nem na-
gyon kell bemutatkoz-
nom Önöknek, hiszen

1993-1994 között al-
polgármester, illetve
megbízott polgármes-
terként, majd 1998-
2002 között alpolgár-
mesterként tevékeny-
kedtem a városért.

1989 óta ALAPÍTÓ
tagjaként az MDF tag-
ja, illetve elnöke vol-
tam. Politikai hovatar-
tozásom egy percig
sem befolyásolta a kép-
viselõi munkámat, ezt a
jövõben is így szeret-

ném végezni. Elsõren-
dû feladatnak tekintem
a 9. sz. körzet lakóinak
képviseletét minden te-
kintetben. Ismerem a
körzet gondját-baját,
ezen szeretnék segíteni,
természetesen a 9. sz.
körzet polgárainak ösz-
szefogásával és segítsé-
gével.

Illyés Gizella (MDF)

Kruzslicz István
semmit sem csinált
négy éven át, ez lát-
szik is a körzetün-

kön! Nincs megold-
va az esõvíz elveze-
tése, rossz állapotú-
ak a járdák, mosto-
hán bántak a Lenkey,
a Kálmán és az Ady
Endre úttal is, nem
létesítettek gyalogos
átkelõket, nem ren-
dezték a Bozóky te-
ret, és nem tettek lé-
péseket annak érde-
kében, hogy tényle-

gesen kitiltsák a ne-
hézgépjármûveket
az Ady Endre útról.

Kérem, támogas-
sanak szavazatukkal,
hogy mindezt orvo-
solni tudjam!

Köszönettel:
Kövesiné 

Simon Gabriella

Tisztelt Választópolgárok!
Kövesiné Simon Gabriella (SZDSZ)

Nyugdíjasként élek jelenleg
is Gödön a Szamos utca 15. sz.
alatt feleségemmel. Négy gyer-

mekem, hat unokám van. 1994.
óta képviselõ vagyok városunk-
ban, mindvégig MSZP tagként.
Jelenleg a 9. sz. választási kör-
zet megválasztott képviselõje
vagyok, és folytatni is kész va-
gyok a munkát. 

Akikkel az elmúlt ciklusban
volt alkalmam találkozni, akár a
képviselõi fórumaimon, akár
pedig a napi teendõk során, jól
tudják, hogy minden igyekeze-
temmel segítettem a gondok
megoldásában, és ígérhetem,
hogy a jövõben is számíthatnak
rám. Fogjunk össze!

Kruzslicz István (MSZP)

Szeri Mihály va-
gyok, 54 éves, nõs, 2
gyermek apja és 2
gyermek nagyapja.

Születésem óta
Gödön élek, jelenleg
a 9-es körzetben.  

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében.

Pártsemlegesen
szeretném a körzet
lakóinak érdekeit
képviselni és min-

dent megteszek,
hogy a lakosság
közremûködésével
lakhelyünket szebbé
gondozattabbá, biz-
tonságosabbá te-
gyük!

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Szeri Mihály (Független)

- A költségvetési bevétel kiesé-
sek, többletkiadások, hitelfelvé-
telek, mûködési-, fejlesztési
okainak feltárását.

- Szeretnénk folytatni az útépítést,
a vízelvezetést, virágosabbá ten-
ni Göd városát. 

- A szelektív hulladékgyûjtést és
komposztálást megoldanánk.   

- Lakókörzetünk ál-
talános rendbe téte-
lét, fák ültetését,
játszótér kiépítését.

- Melegvizû strand
fejlesztése

Tóth Dezsõ (GVE)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

A SZAVAZÁS NAPJÁN 

TILOS 

BÁRMILYEN 

KAMPÁNYTEVÉKENYSÉGET

FOLYTATNI!
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44 éves vagyok, 3
gyermek édesanyja.
1969 óta élek
Felsõgödön.

A testületnek a ta-
vaszi gyerekjátszótér
és fenyves erdõ el-
adási kísérlete na-
gyon felháborított és
barátaimmal aláírás-
gyûjtésbe kezdtünk,
majd demonstrációt
szerveztünk.

2006 május 24-én
beadtam egy játszó-
tér-szabadidõpark
kialakítására tett ja-
vaslatunkat.

Szeretném, ha a

10-es körzetben ez a
tervünk is megvaló-
sulna, valamint a
buszjáratot bõvíthet-
nénk az új aszfalt
úton az Óázis lakó-
parktól a Széchenyi
utcán keresztül az is-
koláig.

Buszvárókkal, hir-
detõtáblákkal, sze-
metesek kihelyezé-
sével tennénk szebbé
környezetünket.

Gergely Márta (VVE)

Jelenlegi képvise-
lõnk, Pongó István
nem lehet túl büszke
az elmúlt négy évre:
a 10-es körzetben
nem oldódott meg a

Pólus-probléma, az
Oázis lakópark merõ
egy parlagfû- és sár-
tenger, a fürdõhöz
vezetõ út visszavisz
bennünket a XV.
századba. 

Programom alap-
jai: a strandhoz ve-
zetõ út rendbetétele,
a Fenyves közpark-
ként önkormányzati
tulajdonban tartása,
az Oázis lakópark

bekapcsolása a vá-
ros életébe, a Terv
utcán a jármûvek
száguldásának meg-
fékezése, szervezett
parlagfûirtás.

Kérem, támogas-
sanak szavazatuk-
kal!

Köszönettel:
Kiss Róbert 

Tisztelt Választópolgárok!
Kiss Róbert (SZDSZ)

Gödön a Verseny
utca 23-as szám alatt
lakom feleségemmel
27 éve. Lányunk férjé-
vel és két középisko-

lás gyermekével önál-
ló otthont építet.

Hatvanöt éves va-
gyok. Hobbim a lab-
darúgás. Tagja vagyok
a gödi Dunapart öreg-
fiúk labdarugó csapa-
tának.

Az Önkormányzat
Sportbizottságának
tagja vagyok 2002 óta.
Nyugdíjazásom elõtt
vegyesboltot üzemel-
tettem a feleségem-
mel.

Az életem során
szerzett tapasztalatok,
a környezetemben ta-
pasztalt gondok meg-
oldása iránti érzékeny-
ségem, az emberekkel
kialakított jó kapcsola-
taim, jó alapot jelente-
nek, hogy kellõ bátor-
sággal induljak képvi-
selõjelöltként .

Martikán Gyula (MDF)

Elõször megköszö-
nöm az ajánlócédulá-
kat és szavazataikat a
választáson.

A beszámoló az el-
múlt ciklusról a jelen

szám egy másik cikké-
ben megtalálható.

Újbóli indulásom
okai az alábbiak:

Az útépítés folytatá-
sa és befejezése.

Az oktatási és egész-
ségügyi intézmények
halaszthatatlan minõsé-
gi fejlesztése.

Folytatni szeretném
azt a munkát is, ame-
lyet a körzet felzárkóz-

tatásáért kezdtem.
Ezért pl. dolgozni fo-
gok a fürdõ európai
színvonalúvá fejleszté-
séért, ami a turizmust
teremti meg.

Külön figyelmet fo-
gok szentelni az „Oázis
lakópark”-nak.

Köszönöm, hogy
szavazataikkal segíte-
nek.

PONGÓ ISTVÁN

Tisztelt Választók!
Pongó István (Független)

Reményi László
vagyok 59 éves. 

1956 óta élek Gö-
dön, nõs vagyok,
egy nagykorú fiam
van, aki szintén Gö-

di lakos. Családom-
mal a 10-es körzet-
ben lévõ otthonunk-
ban élünk.

A 2006. Október
elsejei önkormány-
zati képviselõ vá-
lasztáson független
jelöltként indulok
lakhelyem képvise-
letében. 

Függetlenségem
célja, a pártsemle-

gesség, nem a pártok
által irányított intéz-
kedések ill. vélemé-
nyek, hanem a
lakosságcentrikus
képviselet.

Kérem, hogy az
október 1.-i önkor-
mányzati választá-
son szavazatukkal
támogassanak!

Reményi László (Független)

Történelem-német
szakos középiskolai
tanárként a váci Piaris-
ta Gimnáziumban ta-
nítok. Feleségemmel

és 3 gyermekünkkel
12 éve élünk Gödön.
1998-tól vagyok kép-
viselõ, mindkét cik-
lusban bizottsági el-
nökként dolgoztam.
Körzetünkben szám-
talan problémával
szembesültem az el-
múlt hetekben. Mi-
lyen közösségi teret
alkossunk a Pólus
Palce melletti feny-
vesben, hogyan oldjuk
meg az Oázis lakó-

park égetõ problémáit,
miért nincsen járdánk
a Terv utcában és so-
káig folytathatnám. A
Fidesz jelmondata
szerint hiteles tájékoz-
tatásra és hatékony
képviseletre készülök.
Kérem támogassanak
szavazatukkal. Köszö-
nöm.

Salamon Tamás (Fidesz – KDNP – VP)

56 éves vagyok, 19 éve a tizes
választókörzetben, az Õsz u. 6-
ban lakom. Feleségem vállalko-

zó, három gyermekünk és négy
unokánk van. Jómagam korábban
az építõiparban dolgoztam, mint
mûvezetõ. Életem során mindig
aktív voltam a közéleti munkák-
ban is. Erõmet, idõmet nem kí-
mélve kivettem részem azon fel-
adatok megoldásában, ahol a köz-
ért tehettem. A gödi sportéletben
sokan ismernek errõl az oldalam-
ról, jelenleg a Gödi Labdarúgó
Club elnöke vagyok. Körzetünk-
ben az Önök megelégedésére is
szeretném szolgálni a lakosságot,
hogy környezetünk is mihama-
rabb méltóképpen fejlõdhessen.

Szilágyi Sándor (MSZP)
- Az értékes területek eladásának

megakadályozása
- Zöldövezetek megtartása, -

kialakítása
- Nagy értékünk, a strand fejlesz-

tése
- Hivatali ügyintézés egyszerûsí-

tése
- Helyes arány meg-

tartása a további
lakóterület bõvíté-
seknél.

Zsoldos György (GVE)

A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E

06
-3

0-
95

01
24

2



24ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

A háborúban töltött évek duplán
számítanak. Még akkor is, ha a harc
csak egy kisváros önkormányzatában
dúlt négy éven át. De kezdjük az ele-
jén! A világ egyik legrosszabb válasz-
tási rendszere sorozatosan eredménye-
zi azt, hogy súlyos ellentétekkel terhelt
testület jön létre; a bal- és jobboldali, a
körzetben megválasztott és a listán be-
került képviselõk furcsa egyvelege.
Ebben a vegyes társaságban számos
képviselõnek nem az az érdeke, hogy
a dolgok haladjanak, a város fejlõdjön.
A széthúzás eredményezte, hogy ve-
getál a melegvizû strand, nem készült
el az új városközpont, nagy adóssága-
ink halmozódtak fel az oktatás és az
egészségügy területén, nem történt
meg a város turisztikai értékeinek ki-
használása stb.

Természetesen vannak eredmények
is, amelyek közül kiemelésre méltó a
kábeltévé hálózat teljes kiépítése, va-
lamint az útépítés megvalósítása an-
nak ellenére, hogy akadnak olyan
erõk, amelyek politikai célokra kíván-
ják felhasználni mind a megvalósu-
lást, mind a fejlesztés akadályozását.

A bajok gyökere vitán felül az,
hogy a választásokon sok esetben
olyan képviselõk kerülnek be a testü-
letbe, akik a pártjuk vagy egyéb szer-
vezeteik érdekeit a város érdekei elé
helyezik, mondjanak bármit is tevé-
kenységük elvi hátterérõl. A képvise-
lõi juttatások messze nem álltak arány-
ban az elvégzett munkával. Volt olyan
képviselõ, aki a négy év alatt csak öt
bizottsági ülésen jelent meg, akkor is

rövid idõre, ám a „tiszteletdíjat” és a
költségtérítést soha nem felejtette el
felvenni. A listás képviselõk pedig jól
használhatóak bármilyen manipuláci-
óra. (Tisztelet a kivételnek!)

Ami személyemet illeti az elmúlt
négy év alatt végzett munkámat a vá-
lasztók majd megítélik. Sajnos a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság ve-
zetésétõl az egymással kiválóan
együttmûködõ kormányzó és ellenzéki
többség a 2006. év elején eltanácsolt.
Szakmai indokaik nem voltak, úgy lát-
szik, hogy a szakértelem nem sokat
számít. Az oktatási intézményeinkre
pedig nagyon ráférne a gondoskodás.
Ezért is ajánlottam fel korábban – a
képviselõk közül egyedül - a teljes tisz-
teletdíjamat egy új iskola építésének
céljaira. Belátva, hogy ennek megvaló-
sítására a közeljövõben nincsen re-

mény, elképzelésemet módosítva a te-
lepülés iskoláinak minõségi fejleszté-
sére kívánom a négy év alatt felhalmo-
zódott összeget fordítani. Nevezetesen
segíteni szeretném a tanulók többségét
képességeik kibontakoztatásában egy
speciális program segítségével.

Külön kell foglalkoznom körze-
tem, a 10. körzet, fejlesztésének kérdé-
sével. A felzárkózás megkezdõdött
(csatorna, kábeltévé, út), de a munkát
folytatni kell. A legfontosabb célom
az, hogy megépüljön a körzet teljes,
pormentes úthálózata a megfelelõ víz-
elvezetéssel, és a gyalogosok számára
legyenek járható járdák. Ezen a terüle-
ten nagyon sok feladat vár még meg-
oldásra. Vegyes érzelmeket vált ki be-
lõlem a közelgõ helyhatósági választá-
sokon a körzetben induló képviselõk
nagy száma. Egyrészt örülök, hogy
ennyi aktív ember akad, aki nem saj-
nálja idejét és energiáját a közügyekre
fordítani. (Csak zárójelben kérdezem,
hogy hol voltak õk az elõzõ ciklusok-
ban, amikor semmiféle fejlesztés sem
történt a város alvégén.) Másrészt szo-
morú vagyok, mivel nem látom azt a
pozitív programot, amely szerint a
képviselõi munka eltérne a saját gya-
korlatomtól. Az pedig egyenesen fel-
háborít, hogy van olyan jelölt, aki sze-
rint a körzet csak a Fenyves megma-
radt kis részébõl áll, van aki a másik
körzetben lakik, de most nálunk osztja

az észt az adott párt jelöltjeként, és
olyan is, aki tudatosan csak a töredék-
szavazatok megszerzésével kívánja
bizonyítani pártja iránti odaadását,
nem törõdve azzal, hogy mi lesz azzal
a környékkel, ahol maga is él. Nyu-
godtan kijelenthetem, hogy a szó szo-
ros és átvitt értelmében egyaránt meg-
szenvedtem az elmúlt négy évet. Vol-
tam „Júdás”, csaló, sikkasztó,
feketes…û, stb. Ezekre a vádakra,
amelyek döntõen emberi gyengeség-
bõl fakadnak, a kemény, becsületes
munka a megfelelõ válasz. Szeretném,
ha a választók akaratából a következõ
ciklusban folytathatnám mindazt, ami-
be belekezdtem, de befejezni nem tud-
tam. Akik ismernek, biztosan elhiszik,
hogy ha a jelöltek közül lenne megfe-
lelõbb erre a munkára, magam azon-
nal visszalépnék. Természetesen, ha a
választók többsége másként dönt, szo-
morúan, de nyugodt lélekkel azt is el-
fogadom. Kérem, hogy menjenek el
október elsején választani, és a szavaz-
zanak arra, aki a legtöbbet érheti el a
következõ idõszakban a körzet számá-
ra. Ez a képviselõk feladata és a nem a
pártok kiszolgálása. Mindenkinek, de
fõként képviselõjelölteknek, akik kö-
zül én is csak az egyik vagyok, a fi-
gyelmébe ajánlom a címet kölcsönzõ
híres amerikai író, Ernest Hemingway
megszívlelendõ szavait a sportról:

„A sport megtanít bennünket küz-
deni, és becsületesen veszíteni.”

PONGÓ ISTVÁN
A 10. KÖRZET KÉPVISELÕJE

Búcsú a fegyverektõl

1. szavazókör
Szt. Hubertus Étterem
Konf. terem, 
Nemeskéri út 33.

1/11. szavazókör
Orvosi Rendelõ, Újtelep

2. szavazókör
Orvosi Rendelõ, 
Cserfa u. 18.

2/15. szavazókör
Szt. Hubertus Étterem,
Konferencia terem,
Nemeskéri út 33.

3. szavazókör
József Attila 
Mûvelõdési Ház, 
Pesti út 72.

4. szavazókör
Óvoda, Béke u. 3.

5. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 
Pesti út 81.

5/12. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 
Pesti út 81.

6. szavazókör
TESZ, Duna u. 5.

6/13. szavazókör
Bölcsõde, Rákóczi út
142.

7. szavazókör
Németh László Általános
Iskola, Ifjúság köz 1-3.

7/14. szavazókör
Németh László Általános
Iskola, Ifjúság köz 1-3.

8. szavazókör
Ady Klub, Kálmán u. 13.

9. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

10. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

10/16. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

800. szavazókör/kisebb-
ségi/
Huzella Tivadar 
Általános Iskola,
Petõfi S. u. 48.

Szavazókörök 
címei

2006. önkormányzati választások
Városvédõk Egyesülete:

Jelöltek Jelölt 
sorszáma neve

01 Dr. Horváth Viktor 
Gergõ

02 Rábai Zita
03 Mikesy György
04 Rakaczki István
05 Kenessey Zoltán
06 Katona Sándor
07 Gergely Márta
08 Mikesy Sándor
09 Faragó Károly
10 Zombory László

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség 

- Kereszténydemokrata
Néppárt 

- Vállalkozók Pártja közös
kompenzációs listája

01 Markó József
02 Dr. Bognár László
03 Nagy Károly
04 Salamon Tamás
05 Lenkei György

06 Csányi József
07 Detre László
08 Szabó Csaba
09 Kovács László
10 Kovacsik Tamás

Gödi Vállalkozók
Egyesülete

01 Szegedi Sándor
02 Fülöp József Gábor
03 Gusztus Gábor
04 Somogyvári József
05 Jernei Gábor
06 Mógor László
07 Kántor László
08 Dalnoki György
09 Lengyel György
10 Zsoldos György

Szabad Demokraták
Szövetsége 

- a Magyar Liberális Párt

01 Nógrádi Gergely
02 Dr. Mödlingerné 

Kovács Éva Mária
03 Bertáné Tarjányi Judit
04 Elmer György

05 Mödlinger Pál
06 Horváth Andor
07 Csõke Sándor
08 Kövesiné Simon 

Gabriella
09 Simon Anna
10 Szloboda Györgyné
11 Kiss Róbert
12 Bujdosó Károly

Magyar Igazság 
és Élet Pártja

01 Zahorán Sándor
02 Gáspár József
03 Magyar Endre
04 Zábrádi Gábor
05 Berecz István

Magyar Szocialista Párt

01 Sándor István
02 Pinczehelyi Tamás
03 Kruzslicz István
04 Mudri József
05 Hegedûs Ágnes
06 Vidák Árpád
07 Gombos Péter
08 Barkóczi Gábor

Nyilvántartásba vett 
kompenzációs listák



25 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

1. sz. vk. Mudri József

2. sz. vk. Hegedûs Ágnes

3. sz. vk. Vidák Árpád

4. sz. vk. Barkóczi Gábor

5. sz. vk. Horváth Ildikó 10. sz. vk. Szilágyi Sándor

9. sz. vk. Kruzslicz István

8. sz. vk. Sógor Andrásné

7. sz. vk. Sándor István

6. sz. vk. Pinczehelyi Tamás

• Az eredményes útprogramot folytatjuk. A
következõ ciklusban 30 km földutat építünk
át szilárd burkolatúra.

• Az ebben a ciklusban felépített sportcsarno-
k után megépítjük a régen várt új mûvelõdé-
si házat is. 

• Amegkezdett termálfürdõ további korszerû-
sítését, bõvítését végezzük el.

• Megépítünk 30 000 m2 járdát.
• Befektetõk és pályázati pénzek bevonásával

kialakítjuk az új városközpontot, melyben
lesz új posta, új vendéglõ, bank és szolgálta-
tási részlegek.

• Tervezzük pihenõpark létrehozását.
• Gyerekek részére játszóterek létrehozása

(Fenyves stb.).
• Befejezzük a pályázati pénzbõl épülõ böl-

csõdét.
• Kiemelten támogatjuk az önhibájukon kívül

hátrányos helyzetben lévõket, a nagycsalá-
dosokat és nyugdíjasokat.

• A strandra és a helyi járatokra  ingyenes
igénybevételt biztosító „Göd Kártya” szol-
gáltatásait szélesítjük, más korosztályokra is
kiterjesztjük.

• Olcsóbb városüzemeltetést vezetünk be.
Jobban kihasználjuk a kistérségi kooperáci-

ós lehetõségeket. A felszabadító forrásokat a
város fejlesztésére fordítjuk.

• Rendezzük a Duna-partot, sétányokat alakí-
tunk ki, hogy mindenkié legyen e gyönyörû
folyó környezete.

• A környezetvédelem fokozása érdekében
bevezetjük a szelektív hulladékgyûjtést.

• A 2/A fõközlekedési út túloldalán lévõ terü-
leteket rendezzünk, és gondoskodunk a vá-
rost is szolgáló létesítmények áttelepítésérõl.

• A helyi adókat nem kívánjuk növelni.
• Az étkeztetést nyújtó gyermekintézmények

térítési díjait, úgy, mint az elõzõ négy évben,
most sem kívánjuk emelni.

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

• Állandó párbeszédet és kapcsolattartást a la-
kossággal. Gondoskodunk arról, hogy a pol-
gármester, a városháza dolgozói szolgálják a
lakosságot.

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

EGYÜTT LEHESSÜNK 
SIKERESEK!

PROGRAMUNK:

Az MSZP polgármesterjelöltje: 
Sándor István

A Magyar Szocialista Párt Göd Városi Szervezetének polgármesterjelöltje, a város jelen-
legi polgármestere, Sándor István országgyûlési képviselõ, aki 41 éve él családjával Gödön.
Településvezetési, közigazgatási és közgazdasági végzettséggel rendelkezõ várospolitikus több
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyet az elmúlt négy évben Göd javára kama-
toztatott. Az általa irányított várost dinamikus fejlõdési pályára állította, a település életében
az elmúlt 4 évben a legnagyobb arányú infrastrukturális beruházások valósultak meg.

Az elmúlt négy év volt a város fejlõdésének legeredményesebb szakasza!

Készen állunk a folytatásra!
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Egyesületünk - az elõzõ választási kampányok-
hoz hasonlóan - csak olyan célokat tûz ki, melyek
megvalósítására a következõ négy évben megte-
remthetõek a feltételek. 

Nem veszünk részt ígéret-licitálásában, mert
mi tudjuk mi várható az elkövetkezõ években orszá-
gosan - és Gödön is.

GAZDÁLKODÁS
Elsõdlegesnek tartjuk a város további eladósodá-

sának megállítását, továbbá:
• a pazarló, indokolatlan kifizetések (õrzõ-védõ

szolgálat, tanácsadó testület, tanácsosok, külsõ
kommunikáció) megszüntetését,

• a felvett hitelek esetleges kiváltását, visszafizeté-
sét,

• felülvizsgáljuk az adórendszert, hiszen a jelenle-
gi évente 45-50 millió forint veszteséget okoz.
Differenciált rendszert vezetünk be, átalakítjuk
az iparûzési adót (pl. mentesség átvizsgálása),

• megszüntetjük a vagyonfelélést, megfelelõ mód-
szerünk van a folyamat megfordítására,    

• zároljuk az ingatlan vagyont,
• a Befektetés a XXI. Századba program keretében

az önkormányzati fejlesztéseket új módszerrel
valósítjuk meg.

KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELEM
• Azonnal megkezdjük a szelektív hulladékgyûj-

tést.
• Létrehozzuk a városi komposztálást.
• A városban keletkezõ évi 3200 t veszélyes hulla-

dék elszállítását ellenõriztetni fogjuk.
• Lobbizunk az érvényben lévõ kormányrendelet

értelmében a Kis-Duna-ág rendbetételéért.
• Közterületeinket rendbe tesszük és új tereket ala-

kítunk ki.
• A Duna parti területen telkek kialakítását nem tá-

mogatjuk.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
• Célunk az üdülõváros kialakítása, ennek tudatá-

ban készítjük el a város szabályozási tervét.
• A lakosság bevonásával részvénytársasági for-

mában megépítjük az új strandot, ilyen módon is
biztosítva, hogy a strand a városé maradjon.

• A 2/A túloldalán környezetkímélõ beruházásokat
támogatunk, mert a városnak bevételre van szük-
sége.

• További bevételi forrást eredményez, hogy ön-
kormányzati részvétellel megkezdjük az ásvány-
víz palackozását.

• Városi tulajdonba vesszük a volt B.M. üdülõt,
üzemeltetését gazdaságossá tesszük.

• A Biológiai Intézetet természetvédelmi területté
nyilvánítjuk  és a vácrátóti botanikus kert mintá-
jára üzemeltetjük. 

• Alakosság számára jelenleg rendkívül igazságta-
lan 72.000.-Ft-os aszfaltút építési programot új
pénzügyi konstrukció alapján úgy folytatjuk,
hogy az legfeljebb 25.000.-Ft-ba kerüljön az in-
gatlantulajdonosoknak.

• Terveket készítettünk az új városközpont kialakí-
tására a temetõ táblában.

SPORT – KULTÚRA
• A Sportegyesület támogatását – a törvénynek

eleget téve - idõben átutaljuk, nem úgy, mint az
elmúlt években.

• Támogatjuk az élsport és a diáksport fejlõdését.
• A sportingatlanokat megtartjuk önkormányzati

tulajdonban és a G.S.E. kezelésében.
• A strandfejlesztés keretében lobbizunk a tan-

uszoda megépítéséért.
• A fiatalok szórakozási lehetõségét bõvíteni kí-

vánjuk a 2/A túloldalán -vállalkozói összefogás-
sal - megépítendõ 1500 m2-es központtal.

• Szorgalmazzuk helyi professzionális és amatõr
mûvészek megjelenését a Kincsem Közösségi
Házban.

KÖZIGAZGATÁS – KÖZBIZTONSÁG –
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
• Teljes körû ügyfél kiszolgálási rendszert alakí-

tunk ki. Agyorsabb ügyintézést azonban nem lét-
számnöveléssel kívánjuk elérni.

• Teljes munkaköri felülvizsgálatot végzünk az
Önkormányzatnál és intézményeinél.

• Emeljük a rendõrség és a polgárõrség támoga-
tást. Az új városközpontban egy tûzoltó és egy
mentõautó üzemeltetését fogjuk biztosítani.

• A kistérségi lehetõségek bõvítését, a pályázatok
figyelését és menedzselését profi csapattal oldjuk
meg.

• A Vállalkozók Egyesülete közvetlen Brüsszeli
pályázati lehetõséget teremt.

SZOCIÁLIS TERÜLET
• A fiatalok lakáshoz jutását az Önkormányzat az

önerõ biztosításával fogja támogatni.
• Az adórendszer kidolgozásánál idõsek, nagycsa-

ládosok és rászorultak kedvezményben részesül-
nek.

• Kibõvítjük a kedvezményben részesülõk körét
az utazás és strandbelépõk területén. Az új
strandra minden gödi lakos kedvezménnyel me-
het be.

VÁLLALKOZÁSI TERÜLET
• Minden törvényes lehetõséget megragadunk a

helyi vállalkozók elõnyben részesítésére.
• Az Önkormányzat és a G.V.E. szerzõdésben rög-

zíti a fejlesztésbe való bekapcsolódás lehetõségét
(pl: strand, palackozó, ipari terület, stb.).

• Az E.U. pályázatok készítésénél az Önkormány-
zat segítséget nyújt.

• Az adórendszer felülvizsgálatánál azt célozzuk,
hogy minden Gödre bejelentett vállalkozás a vá-
rosban adózzon.

• Differenciált adózást kívánunk bevezetni, külö-
nös tekintettel a korábban biztosított mentessé-
gekre.

Természetesen sokukban felmerülhet a kérdés,
hogy mindezen elképzeléseket mibõl lehet magva-
lósítani!

Mi, vállalkozók tudjuk, hogy elsõsorban haté-
konyabb gazdálkodással, a pazarlás, az „osztogatá-
sok” megszûntetésével, racionálisabb gazdálkodás-
sal.

Hiszen csodálkozhatunk-e azon, hogy a jelenlegi
vezetés tehetetlensége, amely a városban mindenütt
látható általános rendetlenségben is megnyilvánul,
(a szabálytalan kocsiktól nem lehet rákanyarodni az
országútra, a vasúti átjárók környezete kaotikus és
életveszélyes, az alsói strand sétaútján 200 LE-s te-
repjárók dübörögnek, de bizonnyal Önök is vég nél-
kül sorolhatnák a példákat), a sokkal nagyobb felké-
szültséget és tehetséget igénylõ gazdasági kérdések-
ben tökéletes kudarcot vall.

Mi, vállalkozók azt is tudjuk, hogy a könnyû
pénznek, hitelnek nagy ára van. Ettõl óvtuk a várost
egész 2002-ig. Látható, hogy a jelenlegi gondolko-
dás hová vezet.

Mi, vállalkozók képesek vagyunk az Önök se-
gítségével irányt váltani, és eladósodás helyett gya-
rapodási pályára állítani városunkat.

Mi, vállalkozók bizonyítottunk, tapasztalt
csapat vagyunk.

Hadd bizonyítsunk ismét városunkért, Gö-
dért, mindannyiunkért!

Ehhez kérjük az Önök támogató szavazatát.

Gödi Vállalkozók Egyesülete 
Elnökség

A GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK
VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2006-2010

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

E-mail címünk: vgtgod@tir.hu



Az augusztus végén rendezett 13. Göd
Kupa tizennyolc futamában, mint minden
évben, idén is több száz fiatal kajakos ült
hajóba, hogy izgalmakban bõvelkedõ küz-
delmekben döntsék el, ki a korosztály leg-
jobbja, ki a „tini kajak király”. 

Valósággal vibrált az üde Duna-parti le-
vegõ a lelkesedés határát nem ismerõ segí-
tõk és az elszánt fiatalokról sugárzó gyõz-
ni akarás feszültségétõl. Mindenki egyet

akart, látványos, izgalmakban bõvelkedõ,
nemes versengést, nagyszerû rendezést… 

Aházigazdák nevében, Barazutti Lász-
ló, a Kajakkal az Egészségért Alapítvány
elnöke köszöntötte az ünnepélyes megnyi-
tóra felsorakozott sportolókat és szurkoló-
kat. Sándor István polgármester -, aki ma-

gánemberként 500 ezer forintot  ajánlott
fel a gödi kajak szakosztálynak - a városi
önkormányzat és maga jó kívánságait tol-
mácsolta az ifjú tehetségek felé. 

Dézsi Yvett és tánccsoportjának látvá-
nyos bemutatója után kezdetét vette az iz-
galmakban bõvelkedõ verseny, melyet
idén is a gödi fiatalok nyertek a rivális vá-
ci, nagymarosi, szobi és többi utánpótlás-
nevelõ egyesület csapatai elõtt.

A délután nem kevésbé mozgalmasan,
eredményesen telt a kenusok versenyszá-
maival, mint a „kajakos délelõtt”. Akitûn-
tetett korosztályok – immár állandó jelzõ-
ként akár nagybetûvel is írhatnánk – Öreg-
lányok, Öregfiúk és Happy-csapatai, a csa-
ládok, a vegyes párosok mérkõztek egy-

mással, kitûnõ hangulatban, ámde a ver-
senyszellemnek megfelelõen és a „fair
play” szabályai szerint. Itt csak nyerni le-
hetett, ha elindult valaki, azonban a dobo-
gó fokai sem maradtak üresen! Anapköz-
beni gulyások és halászlé után este jóféle

zsíros kenyér várta az elfáradt versenyzõ-
ket és vendégeiket. A sötétedésben a
Scarabeus együttes zenéje sem szólt ma-
gányosan, a táncos „buli” hajnalba hajlott
– mint rendesen egy Göd Kupán!

KÁVÉ
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A helyi kábelhálózatra kapcsolt la-
kásokban heti négy alkalommal kísér-
hették figyelemmel a nézõk az egy-
másfél órás adásokat. A tapasztalatszer-
zés mellett a mûszaki fejlesztések tették
lehetõvé, hogy az elmúlt hónapok során
fokozatosan növekedjen a városi televí-
zió mûsorideje, s emelkedjen az adás-
napok száma. Az eredetileg helyi tele-
víziónak indult Inside Tv az odaadó
munkatársaknak, a professzionális esz-
közöknek, szakembereknek köszönhe-

tõen „kinõtte” magát a kis helyi kábel-
televíziók árnyékából. Az 1-1,5 órás
mûsorokat a hét minden napján 19:20
perctõl láthatják. Novembertõl heti
rendszerességgel elindítjuk saját készí-
tésû mûsorainkat, melyek foglalkoz-
nak majd sporttal, gasztronómiával, ze-

nével, életmóddal, közérdekû informá-
ciókkal, tippekkel, ötletekkel stb. Ama-
gazinok témaválasztása az élet minden
területét átfogja: a közéletet, a gazdasá-
got, a kultúrát, az életmódot, az ifjúsá-
got, a sportéletet. Heti 3 alkalommal
friss hírek adnak tájékoztatást mostan-

ra már nemcsak a Göd Város életének
történéseit, hanem a Kistérség híreit is
feldolgozva, bemutatva a térségben tör-
ténteket a gödi polgároknak.

A napi programot más televíziós
társaságoktól átvett összeállítások és fil-
mek is színesítik, mint például a Min-
dentudás Egyeteme.

A másik megemlítésre szoruló
tény, hogy ez év novemberétõl a Gö-
dön található mindkét kábelszolgá-
tató csatornáján fogható lesz az
Inside Tv, ezáltal Göd Város teljes
egésze le lesz fedve.

Szerkesztõségünk fõként közszol-
gálati feladatokat lát el. Célunk az ob-
jektív, sokoldalú, pontos és napra-
kész tájékoztatás; a politikai, gazdasá-

gi, társadalmi, kulturális és sportesemé-
nyek nyomon követése.

Mûsorpolitikánk alapja a helyi tájé-
koztatás, információátadás, a kultúra
és sport hagyományainak ápolása, az
eredmények bemutatása, az ismeretter-
jesztés, a szórakoztatás.

Televíziónk egy igazi kis “mûhely”,
remek csapat alkotja.

Az Inside Tv célja,hogy a mûsorai-
val elérje a legszélesebb rétegeket és
mindezt az értékek elõtérbe helyezésé-
vel tegye. A klasszikus híreken kívül
hasznos a térség lakosait igazán érin-
tõ és foglalkoztató információkkal
látjuk el a nézõket az Inside Televízió-
ban. Jellegét és alapelveit tekintve az
Inside Televízió egyszerre, egymással

párhuzamosan kívánja megvalósítani a
tájékoztató, oktató és szórakoztató
funkció kettõsségét. 

Ezt szolgálja a teljes mûsor-
struktúra, mely alapvetõen egy köz-
szolgálati típusú televíziót fogalmaz
meg.

Bizonyára sokan kíváncsiak, hogy
hogyan is készülhet el egy-egy mûsor.
Ha szeretne betekinteni a kamerák
mögé, ha szeretné kicsit jobban megis-

merni riportereinket, mûsorvezetõinket,
ha érdeklik az Inside Televízió kulisz-
szatitkai, akkor kövesse figyelemmel a
Gödi Körkép ezen rovatát, melyben
mindent megtudhat rólunk. 

Azért, hogy Ön mindig képben
legyen…

Inside Televízió – „Hogy képben legyen…”

SPORT

Göd-Dunakeszi és Göd-Fót útvona-
lon rendezik meg a Kistérségi Társulás
sportbizottsága elnökének, Sándor Ist-
vánnak kezdeményezésére azt a kerék-
pártúrát, melynek fõfelelõse a Gödi Lions
Club, a Belépés Családostul programok
mentorai pedig a Piarista Szakiskola égi-
sze alatt segítik a szervezést. 

Idõpont: 2006. október 14. 10.00 óra
Gyülekezés: ½ 10-kor az alsógödi fo-

cipályán
Távok: 20 km; 40 km; 80 km – ké-

pesség szerint
Útvonal: Dunakeszi, vagy Dunakeszi

és Fót érintésével a választott távnak
megfelelõ kört lehet megtenni. A hosz-
szabb távok állomásain frissítõt biztosí-
tunk.

Érkezés: az alsógödi focipályára
Érkezés utáni programok: 
szabadtéri fõzés, ebéd
biciklis akadályverseny
a három város bemutatkozó elõadásai
díjkiosztás, ajándéktárgy sorsolás
Részletesebb programot az októberi

számban adunk közre!
Tóth Lászlóné elnök, LC

Wagner László testnevelõ, PSz

Kistérségi kerékpártúra
Belépés nem csak Lions-családostul

Taroltak a gödi kajakosok
Több mint háromszáz induló a 13. Göd Kupán
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Felnõtt és ifjúsági csapatunk
egyaránt sikerrel vette az õszi
szezon elsõ bajnoki mérkõzését
Budapesten, a MALÉV ellen. 

Felnõtt csapatunkba 3 játékos
érkezett, Turza Barbara és Ro-
mán Erika Vácból, Tóth Eszter
pedig szülés után tért vissza hoz-
zánk. 12:10-es félidõ után 25:21-
es gyõzelmet arattunk, a szívó-
san küzdõ MALÉV ellen, aki
többször is 5-6 gólos vezetésrõl
ledolgozta hátrányát.

1. forduló: 

Felnõtt:
MALÉV – Gödi SE  21: 25
Összeállítás: JUHÁSZ, Turza

(2), Szentes (1), BALÁZSO-
VITS (4), Lázár (2), BIRKÁS
(6), Békési (1)

Cserék: Pelczéder, TÓTH (4),
Virágh, ROMÁN (4), Máriás
(1), Macsu

- Birkás Anikó mesterhárma-
sával indult a mérkõzés, végig
kezünkben volt az irányítás, de
4-5 gólos vezetés után mindig
felzárkózott az ellenfél. Juhász
Zsuzsa kitûnõen védett, elsõ fél-

idõben a szélek rõl eredményte-
lenek voltunk. A második félidõ
hasonlóan folytatódott, 5-6 gólos
vezetés után sorozatban ziccere-
ket hibáztunk, de a végjátékban
jobbak voltunk és a kitûnõ játék-
vezetés mellett gyõzelemmel vo-
nulhattunk az öltözõbe. Köszö-
nöm lányok!- nyilatkozta boldo-
gan az 56. születésnapját ünnep-
lõ Bagócsi Sándor vezetõedzõ.

Ifjúsági:
MALÉV- Gödi SE  26:30
Óriási sikert ért el ifjúsági csa-

patunk az elmúlt szezon egyik
legerõsebb csapata ellen. Fe-
gyelmezetten, óriási lelkesedés-
sel hozták el a bajnoki pontokat
idegenbõl.

Összeállítás: PELCZÉDER,
Mogony, Schrick (3), NYILAS

(5), MÁRIÁS (9), MACSU (5),
Petró (1), HAJEK (6)

Cserék: Simon A, Simon P.,
Márta (1), Halupka, Kövecses,
Mészáros  

A 9 serdülõ korú játékossal
felálló csapat szép reményekkel
néz a bajnokság elé, reméljük
sok örömet szereznek szurkoló-
inknak, és biztosítva lesz után-
pótlásunk.

A következõ bajnoki mérkõ-
zést szeptember 24-én itthon
játsszuk a Láng SK ellen.

BAKSA ROXÁNA

Kézilabda

Születésnapi ajándék a mesternek
Az NB II. Északi csoportjában szereplõ gödi csapataink remek rajtot vettek

Hat góllal kezdte az idényt Birkás Anikó

A lányok látványos játékkal 
köszöntötték születésnapján

Bagócsi Sándor edzõt

Máriás Eszter kilenc gólig meg sem állt

A Gödi SE labdarúgó csapata az
elõzõ bajnokságban a Pest megyei II.
osztály Északi csoportjában a harma-
dik helyen végzett. Július közepén új
edzõvel, Papp Sándorral kezdte a csa-
pat a felkészülést az új bajnokságra,
heti három edzéssel – újságolta Mudri
József, a városi Önkormányzat Sport-
bizottsága elnöke. 

Acsapatból távozott az egykori vá-
logatott játékos, a gólkirály Nyilas
Elek, aki Ausztriában folytatja. Rajta
kívül Kiss Péter Szõdre, Dankó Lász-
lóTF-be, Drozgyik Norbert a Dunake-
szi Vasutashoz igazolt. 

Az új bajnoki nyitányra a Pest me-
gyei II osztályban, a serdülõket Tuza
József, ifjúságiakat Kiss Ferenc edzõ
irányítja. Az aranyérmes öregfiúk csa-
pata is heti két edzéssel készül az új
idényre és szeptember 4-én rajtolunk,
és újra az elsõ helyen szeretnénk vé-
gezni. 

Gödi LCE õszi sorsolása.
A hazai mérkõzéseket mindig

szombaton játsszák, elõtte két órával
ifjúsági mérkõzésre kerül sor. Négy
mérkõzés kilenc pont és a csapat az él-
mezõnyben áll.

Eredmények:
1. forduló: Piliscsaba – Gödi LC

1 – 2 ( 1 – 1 ) 
Göd LC: Gaál- Kispál, Petró, Sza-

bó, Tuza, Kolumbán, Kekecs (Jakus),
Horváth, Csuka, Búza (Melár),
Együd. Edzõ: Papp Sándor. Gól: Bú-
za, Horváth. Jól sikerült a rajt, a máso-
dik félidõben lõtt góllal gyõzelemmel
tértek haza. A 84. percben Horváth
Gábor a kiállítás sorsára jutott. Ifjúsági
: Piliscsaba – Gödi SE 2 – 0. 

2. forduló: Gödi LC – Kisnémedi
3 – 0 (2 – 0) 

Göd LC: Gaál – Kispál, Petró,
Kolumbán, Szabó, Jakos, Kekecs,
Tuza, Csuka, Melár (Mucs), Együd,
(Piros). G: Együd 2, Piros Ajobb játé-
kot a gyõzni akarás és küzdeni akarás
helyettesítette.

Ifjúsági : Göd LC – Kisnémedi 1-1
(Szigeti a 91. percben) 

3. forduló: Pomáz – Göd LC 2 –
1 (1-1) 

Göd LC: Gaál- Kispál, Kekecs,
Szabó, Dömtör, Jakus, Horváth, Csu-
ka, Tuza ( Járdi), Melár (Rapavi),
Együd. G: Jakus.

Ifjúsági : Pomáz – Göd LC 3 – 1
(Szigeti) 

4. forduló: Göd LC –
Püspökhatvan 1-1 (1 – 0) 

Göd LC: Gaál – Kispál, Járdi, Sza-
bó, Tuza, Melár ( Jakus), Kekecs, Hor-
váth (Petró), Csuka, Piros , Együd. A
70. percben Együdöt kiállították.

Ifjúsági: Göd LC – Püspökhatvan 5
– 3 (Mucs 2, Nagy, Szigeti, Oroszi)

Az õszi idény további mérkõzé-
sei: 

X. 1. Verõce – Gödi LC
X. 7. 14.30 Gödi LC –

Pilisszentiván
X. 15. Pilisvörösvár – Gödi LC
X. 22. GEAC – Gödi LC
X. 28. 13.30 Gödi LC –

Tahitótfalu
XI. 4. Iklad – Gödi LC
XI. 11. 13.00 Gödi LC – Perbál
A Váci körzetben is elkezdõdött az

Acsoportban az öregfiúk bajnoksága.
Atavalyi idény bajnoka biztos gyõ-

zelemmel rajtolt, másik gödi csapat
döntetlennek rajtolt. Ajátékidõ 2 x 35. 

Göd LC – Vácrátót 8-1 (3-0), G:
Nyilas 4, Kekecs, Martikán, Petró,
Tuza 

Dunakeszi Kinizsi – Göd SE 1 – 1
(Gyebnár)

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Jó rajt

Négy mérkõzés-kilenc pont
Nyilas Elek Ausztriában folytatja

A Gödi SE labdarúgó csapata a Pest me-
gyei III. osztály Déli csoportjában nyert be-
osztást. Az elsõ mérkõzésen 7-2-es vereség
Vácrátóttól (G: Engelhart 2), a második for-
dulóban a Váci Reménység nem sok re-
ményt hagyott 7-0 legyõzte a csapatot. A
harmadik fordulóban 5-3-as Kisalagi gyõze-
lem (G: Forgács 2, Budaházi). A negyedik
fordulóban megszületett az elsõ gyõzelem
12-1 Csõvár ellen (G: Engelhart 5, Budaházi
2, Forgács 2, Törinczi A. 2, Törinczi Zs 1). A
legutóbbi forduló újabb gyõzelmet hozott
Penc ellen 4-3 arányban (Budaházi 2, Sán-
dor, Strehó).

Lesújtó kezdés,
biztató folytatás

A Kincsem Családbarát Kör
kerékpáros túrát szervez

október 7. szombatra.
Útvonal: vonattal Szob - kerékpárral tovább:

Letkés,
Párkány, Esztergom, Szob - komp - Szob,

innen aki bírja kerékpárral, 
aki akarja vonattal haza. A jó idõben bízva

várom a jelentkezéseket.
Szmeskóné Koller Erika 20/770-4571
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Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS


