
Az idén augusztus 20-án többéves
hagyománnyal szakítva nem a
Várdombon, az országzászló

elõtt megrendezett ünnepségen tisztel-
gett a gödi lakosság legõsibb nemzeti
ünnepünk, az államalapításunk és Szent
István királyunk emléke elõtt, hanem a
Feneketlen-tónál. 

A városi díszünnepség késõ esti kez-
detéig a Duna-parti tisztáson felállított
színpadon mûvészeti csoportok és ze-
nei együttesek szórakoztatták a kelle-
mes nyáridõben a Szent István-napi
programsorozaton résztvevõ családo-

kat, baráti társasá-
gokat. A két-há-
romezer ember
moraja közt halkan
megszólaló Him-
nusszal kezdõdött
el a városi ünnep-
ség. Nemzeti
imánk után Göd
Város Vegyes-
karának fél órás
mûsora követke-
zett, amit nagy
tapssal jutalmazott
az a néhány száz
ember, akinek si-
került a színpad
közelében elhelyezkednie és élveznie
az elõadást. A kórus fellépése után Sán-
dor István polgármester köszöntötte az
ünnepre egybegyûlt gödieket, valamint
a francia testvérvárosból, Marignane-
ból érkezett küldöttséget. A francia de-
legációt vezetõ Daniel Simonpieri pol-
gármester, Georges Pons külkapcso-
latokért felelõs alpolgármester társasá-
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Közel háromezren vettek részt az
augusztus 20-ai városi ünnepségen

GÖD VÁROS 
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Ügyfelek!
Értesítjük Önöket, hogy ezentúl a
rendszeres támogatások lakcímre
és bankszámlára való utalással tör-
ténnek, tehát a hivatal pénztárán
keresztül való kifizetés megszûnik.
A 2003. szeptember hóra járó tá-
mogatást október elején teljesítjük.
Rendszeres támogatások:
� Rendszeres gyermekvédelmi,
� Rendszeres szociális
� Idôskorúak rendszeres szociális
járadéka
� Ápolási díj
� Lakásfenntartási támogatás
Kérjük 2003. szeptember 20-ig je-
lezze bankszámla számát, és azt a
pontos tartózkodási helyet, ahová a
teljesítést kéri.

Tájékoztató a beiskolázási támogatásról
Tájékoztatom a tisztelt gödi lakosságot, hogy a beiskolázási támogatások

iránti kérelmek leadási határideje 2003. április 30-a volt. Azon kérelmezõk,
akik errõl az idõpontról bármilyen ok miatt lekéstek, pótigényt nyújthatnak be,
melynek leadási határideje 2003. szeptember 30.

A kérelmezõ lapok beszerezhetõk a polgármesteri hivatalban. Az igénylés
feltételeit a kérelmezõ adatlap tartalmazza. Azon kérelmezõk, akik április 30-áig
beadták kérelmüket és részesültek beiskolázási támogatásban, már nem
nyújthatnak be pótigényt.

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kizárólag a 2003. szeptember 30-áig
benyújtott pótigényeket bírálja el. A határidõ elmulasztása jogvesztõ!

Bízom benne, hogy az önkormányzat ezzel az újra meghirdetett lehetõséggel
hozzá tud járulni az iskolakezdési költségekhez. 

Lenkei György, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke
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gában magyar nyelven köszöntötte Göd
város lakóit és átadta a marignane-i la-
kosok jókívánságait nemzeti ünnepünk
alkalmából. Majd arról beszélt, hogy
hamarosan a magyarországi Göd is az
Európai Unió nagycsaládjába tartozik,
amelynek Marignane már tagja. Az eu-
rópai államok szabad szövetségében,
együttmûködésben az EU-tagállam-
okkal nõ az esélye Magyarország anya-
gi, kulturális, szellemi felemelkedésé-
nek, mondta Daniel Simonpieri. Sándor

István polgármester
ünnepi beszédében
Szent István állam-
férfiúi nagyságát
méltatta. A történe-
lem igazolta �
mondta �, hogy egy
évezreddel ezelõtt a
magyarság egyetlen
lehetõségét az Eu-

rópába történõ beilleszkedés és a ke-
reszténység felvétele, valamint a ma-
gyar társadalom államba szervezõdése
képezte. 

A múlt idézése után Göd jelenérõl be-
szélt a polgármester. Elmondta, hogy a
város vezetõi kiemelt feladatnak tekintik
a település szennyvízcsatorna-hálózatá-
nak teljes kiépítését 2004-ig és a folya-
matos út- és járdaépítést. 

Nagy örömmel fogadta a hallgatóság
a polgármesternek azt a bejelentését,
hogy a gödi strand és a helyi autóbusz-
járat ingyenes használatára jogosító
Gödi Kártya kedvezményezetteinek
körét kiterjesztik a hatvankét éven alu-

li nyugdíjasokra is. A jövõ évtõl min-
den gödi lakos Gödi Kártya tulajdonos-
sá válik, ami ötven százalékos kedvez-
ményt jelent. A polgármester a beszédét
követõen megszegte az új kenyeret, s
ezzel egyidõben a jelenlévõk között
ezerkétszáz darab kis cipót osztottak
szét. 

Az ünnep látványos tûzijátékkal zá-
rult.                                       G. K. Zs.
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Gödi használatba 
került a BM üdülõ

Végleges szerzõdést írt alá a Belügyminisztéri-
umban Sándor István a gödi Duna-parton lévõ BM
üdülõ használatba vételérõl. Mint azt a polgármes-
ter lapunknak elmondta, a szerzõdés szerint a gödi
önkormányzat kilenc és fél évre bérbe veszi az üdü-
lõt, vállalva annak felújítását. A munkálatokért az
ingatlan hasznosításából származó bevétel az ön-
kormányzatot illeti meg. Megkezdõdött az üdülõ
helyreállítása, jelenleg a terület takarítása folyik. A
konyhát, az éttermet és a kongresszusi termet még
ebben az évben, mihamarabb üzembe kívánja he-
lyezni az önkormányzat, mivel a közüzemi díjakat
már most fizetni kell.                                     G. A.

Jelentõsen megnõtt
a városi vezetõk 

tiszteletdíja 
Július 24-én rendkívüli zárt ülé-

sen Göd Város Önkormányzat Kép-
viselõ-Testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. Törvény 17. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a
képviselõ-testület tiszteletdíjának
havi mértékét az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: képviselõk tiszteletdíja
(alapdíj): 98 ezer forint, tanácsnok
tiszteletdíja az alapdíjon felül: 98
ezer forint, bizottsági elnök tisztelet-
díja az alapdíjon felül: 98 ezer fo-
rint, bizottság alelnökének tisztelet-
díja az alapdíjon felül: 60 ezer fo-
rint, bizottság képviselõ tagjának
tiszteletdíja az alapdíjon felül: 49
ezer forint, bizottság nem képviselõ
tagjának tiszteletdíja: 32 ezer forint. 

A polgármester illetményét 472
ezer 500 forint összegben, az alpol-
gármester illetményét 420 ezer fo-
rint összegben állapítja meg 2003.
július 1-jétõl. 

A polgármester költségátalányá-
nak mértékét a tv. 18. § (2) bekezdé-
se alapján illetménye 30%-ának
megfelelõ összegben, az alpolgár-
mester költségátalányának mértékét
illetménye 20%-ának megfelelõ
összegben állapítja meg.

G. K. Zs. 

A Településellátó Szervezet felnõtt szakápolói végzettséggel rendelkezõ ápo-
lót felvesz éjszakai ügyeletre 2004. januári belépéssel. Jelentkezni lehet önélet-
rajzzal és végzettséget igazoló dokumentummal a TESZ igazgatójánál, 2132
Göd, Duna utca 5.

Új tagok jelentkezését várja 
a helyi Vöröskereszt

�A Vöröskereszthez bár-
ki csatlakozhat, fiatalok és
idõsek egyaránt, akik jószí-
vûek és készek segíteni a
bajbajutottakon" � mondta
Frey Lászlóné Gizike, aki
1972-tõl elnöke a szerve-
zetnek. 

A Vöröskereszt gödi
szervezete minden hónap
utolsó szerdáján tart talál-
kozót, de júniusban ez el-
maradt. Emiatt júliusban
egyszerre ünnepelték meg a
két hónap névnapjait, amelyet a Kertbarátoktól kapott helyiségben tartottak meg. Min-
den héten szerdán strandra mennek a TESZ-tõl kapott ingyen busszal. A Zöldfától in-
dul a busz, de utána bárhol felszállhatnak azok, akik csatlakozni akarnak.            G. A.

Dunakeszi � Fóti Nyári Szabadegyetem 
Augusztus 11-22-éig immár negyedik alkalommal rendezték meg a Dunakeszi �
Fóti Nyári Szabadegyetemet. A határon túlról Délvidékrõl, Felvidékrõl,
Kárpátaljáról és Erdélybõl idén összesen ötvenhat fiatal fogadta el a meghívást.
A szabadegyetem kurátorai négy éve azt a célt tûzték ki, hogy a közel két héten
át tartó rendezvénysorozattal segítsék a határon túli magyarság nemzeti azonos-
ságának megõrzését, erõsödését. A vendégek elõadásokat hallgattak magyar tör-
ténelembõl, irodalomból, mûvészettörténetbõl, mûvelõdéstörténetbõl. Az elõ-
adók között volt Jókai Anna, Csoóri Sándor, Kiszely Gábor, Pais István.    G. A. 
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Egy héttel a tanévkezdés elõtt augusztus 25-én Göd két ál-
talános iskolájában tanévnyitó nevelõi értekezletet tartottak.
Ekkor kerestem fel az iskolák igazgatóit, hogy megkérdez-
zem, felkészültek-e a diákok fogadására. 

A Németh László Általános Iskolának az elmúlt tanév
végén 765 tanulója volt, idén közel nyolcszáz diák kezdi
meg itt tanulmányait. A megnövekedett diáklétszámot hat-
vankilenc pedagógus és tizenegy technikai munkatárs fogadja.
Lukács Istvánné, az iskola igazgatónõje elmondta, mind  tech-
nikai, tárgyi és személyi feltételekben felkészültek a nyár fo-
lyamán a 2003/2004-es tanévre. A nyáron felépített forfa-
épületben két tantermet alakítottak ki, amely enyhíti az iskola
létszámgondját. A meglepõen széppé varázsolt épület mûsza-
ki átadása  megtörtént. Jelenleg még az épület elõtti tér lebe-
tonozása van hátra és az elõtetõ megépítése. A belsõ berende-
zés is még folyamatban van, augusztus végén a TESZ munka-
társainak segítségével a kollégák ezt elkészítik. 

Nemcsak a két tanterem készült el a nyáron. Az iskola ud-
varának portalanítását egyrészt a Jövõház pályázatán nyert 1
millió forintnyi anyaggal, illetve kuratóriumi döntés alapján a
Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány
pénzébõl sikerült megoldani úgy, hogy esztétikus kõburkolat-
tal vonták be. Dicséret illeti emiatt Niedermeier Attilát, aki ko-
rábban a Huzella iskola udvarának a burkolatát is készítette.
Az elnyert egymillió forint értékû burkolóanyagon felül az is-
kola alapítványa 1 millió 620 ezer forint plusz áfa összeggel
járult hozzá a térkövezéshez. Ahogy az igazgatónõ elmondta,
a feladat már sürgetõ volt, mert a víz megállt az udvaron, az
ott tartózkodó gyermekek egészségét veszélyeztette esõs idõ-
szakban a sár, száraz idõszakban pedig a por, emellett a tanter-
mek tisztaságára sem lehetett vigyázni. A következõ évi fel-
adatokhoz tartozik az iskola udvarán kialakított sportpálya be-
fejezése, aminek elkezdõdött a betonozása. A költségvetési
keretet áttekintve úgy döntött az iskola vezetése, hogy a tanu-
lói sporttámogatási keretbõl oldják meg a fejlesztést.

Az igazgatónõ elmondta, nagy ígéretet kaptak arra, hogy a
vasút felõli sportpályán fedett tornacsarnok építési munkálata-

it õsszel elkezdik, amire nagy szükség lenne, mert jelenleg
sem a testnevelésórák, sem az iskolai rendezvények megtartá-
sa nem megoldott. 

Szülõi kérésre a kastélyban található vizesblokkot a nyár fo-
lyamán felújították és kibõvítették, az épület ajtóit újrafestették.
Emellett a központi épületben folyosómeszelés volt, és két  te-
rem lambéria burkolatot kapott. A technikaterembe beépített
szekrényt vásároltak és két tanterem új padokat és tanári asztalt
kapott, a régieket pedig az új épületbe tették át, ahova elsõ és
második osztályos tanulók költöznek szeptembertõl.  

Szükséges volt néhány taneszköz vásárlása, írásvetítõt, szá-
mítógépet, két új monitort és egy televíziót vettek az iskolának. 

Megoldódott a konyha épületében a szagelszívás, aminek
beépítésérõl a TESZ munkatársai gondoskodtak, véget vetve a
tantermekbe beáradó illatok terjedésének. 

A felépült forfa-épülettel erre a tanévre megoldódtak a
gyermek-elhelyezési gondok, de a következõ évben ez megint
problémát jelenthet, mert az óvodai létszám növekszik. Ezt a
kérdést az épülõ új iskola oldhatja majd meg. 

A tanári létszám, a szakos ellátottság százszázalékos, a
meghirdetett állásokra sok pályázat érkezett, mert sokan
visszatértek a tanári pályára, ezért a legjobb pedagógusokat si-
került felvenni. 

Az elmúlt évben tanügy-igazgatási ellenõrzés volt az iskolá-
ban, kis hiányosságokat találtak csak, amit igyekeznek pótolni. 

Az igazgatónõ elmondta, nem lesz könnyû év az idei, hi-
szen komoly feladat elõtt állnak: az oktatási törvény változása
az iskolák számára rengeteg feladatot határoz meg, újra kell
dolgozni a pedagógiai programot, az  SZMSZ-t, a nevelési ter-
vet, a házirendet.

Emellett idén jár le az igazgatónõ öt éves ciklusa, emiatt
igazgatóválasztás lesz.

Az idei tanévben 625 tanuló kezdi meg tanulmányait a
Huzella Tivadar Általános Iskolában, hatvanöttel több ta-
nuló lesz, mint tavaly év végén volt. Két nyolcadik osztály
ballagott el, helyette négy elsõ osztályt kellett indítani a nö-
vekvõ gyermeklétszám miatt. 

KKKKeeeezzzzddddõõõõddddiiiikkkk    aaaazzzz    úúúújjjj     ttttaaaannnnéééévvvv

A Németh László Általános Iskola pedagógusai az idei tan-
év elsõ nevelõi értekezletén vettek részt augusztus 25-én 

A vártnál szebb, esztétikusabb lett a két tornatermes forfa
épület
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Horváth Ferenc, az iskola igazgatója elmondta, kértek és

kaptak az önkormányzattól három álláshelyet a bõvülésre való
tekintettel. Mivel a gyönyörû új épületbe sajnos nem fér be az a
több mint száz elsõs tanuló, akit felvettek, egy elsõ osztály is-
mét a régi épületbe kerül. A felsõsök is elég szorosan vannak,
remélhetõleg ez csak átmeneti probléma, bár az óvodai elõrejel-
zések szerint a következõ években sem lesz sokkal kevesebb a
beiratkozó elsõs tanuló. Annak az elsõs osztálynak, amelyik a
régi épületbe szorult, igyekezett az iskola mindent nyújtani, ami
az új épületben megtalálható: új bútorokat, eszközöket. Sajnos
az a bútorgyártó cég, amellyel már három hónapja megegyez-
tek, elõször olyan állapotban lévõ bútorokat szállított, hogy

vissza kellett küldeni, jelen-
leg pedig még nem jeleztek
vissza a reklamációra, hogy
mikor szállítják az új bútoro-
kat. Remélhetõleg ez a prob-
léma iskolakezdésre megol-
dódik. 

Az igazgató elmondta,
minden évben meghirdetnek
ének-angol szakos állást, de
ez nagyon ritka, s az a je-
lentkezõ, aki miatt a szolgá-
lati lakást nyáron felújítot-
ták, visszamondta az állást.
Nyáron befejezték azokat a
munkákat, amik az új épü-
lettel kapcsolatosak, a deko-
rálást, mindent élhetõ és

használható állapotba hoztak a tanévkezdésre. A kollégák
kérésére új oktatási eszközöket kell vásárolni az iskolának,
magnót, írásvetítõt illetve mindent, ami az oktatáshoz
szükséges. 

A gyermeklétszám emelkedése miatt plusz egy napközis
csoportot kellett indítani. Az idei évben már második osztály-
ba érkezik az a fejlesztõ csoport, amit tavaly a Logopédiai
Szakszolgálattal közösen indított el az iskola. Õk másodikban
folytatják kisebb óraszámban a munkát, de az idei elsõsök
közül, akik nagyon sokan vannak, és rászorulnak vagy igény-
lik, azoknak biztosítja az iskola a szakszolgálattal együtt a
felzárkóztató, fejlesztõ oktatást. 

�Idén sok bizonytalansággal kell szembenézni, hiszen az
oktatási minisztérium változtatásait még nem lehet átlátni.
Összefogva a Németh László iskola igazgatónõjével, Lukács
Istvánnéval és az önkormányzat közmûvelõdési fõelõadójá-
val, Hamarné Kismartoni Adriennel  koordinációs értekezle-
tet szervezünk, hogy hárman megbeszéljük a problémákat,
valószínûleg állásfoglalást kell kérnünk a minisztériumtól,
hiszen vannak olyan pontok a törvényben, aminek az értel-
mezése nagyon nehéz� � mondta Horváth Ferenc. A NAT
2003 munkálatai folyamatban vannak, a kormány talán õsszel
hagyja jóvá a törvénymódosítást. Ezután már nagyon rövid
idõ áll majd a  rendelkezésre ahhoz, hogy az iskola oktatási
programjába beillesszék. A Kerettanterv bevezetésével két
évvel ezelõtt elkészített ezer oldalas szakmai anyag egy év
munkája volt, ez az év is azzal telik majd, hogy a változtatá-
sokat megtegyék. 

G. Kovács Zsuzsa

Gondolatok az alsógödi 
iskolatörténet kutatásáról

1922 nyarán az alsógödi önkormányzat döntésével az
Egyesületi magániskola � mely a mûvelõdési házzal, akkori
biciklista nagyvendéglõvel szembeni hosszú épület Pest felõ-
li végében mûködött két tanteremben � szeptember 1-jétõl ál-
lami fenntartású intézménnyé vált. A tantermeket özv. báró
De Ben Józsefné szül. Floch Reyhersberg Adolfinától bérelte
a község évi cca 150 pengõért. 

Az 1860-ban épült megviselt állapotú épület csak szük-
ségbõl felelt meg iskolai oktatás céljára. Tóth Pál igazgató-
tanító 1926. április 10-én így fogalmazta meg a siralmas ál-
lapotot a községi elöljáróság felé: �Kötelességszerûleg érte-
sítem az Elöljáróságot, hogy a község által bérelt iskolaépü-
letnek a kis tanterem bejárat felõli tûzfala annyira megron-
gált állapotban van, hogy az a tanulók testi épségét veszé-
lyezteti. A múlt napokban egy erõsen szeles éjjel a tûzfal na-
gyobb területérõl lehullott a vakolat, ami ha nappal történik,
amikor a tanulók a tanterembe igyekeznek, vagy onnan tá-
voznak, nagy szerencsétlenséget idézhetett volna elõ. De
nemcsak a vakolat, hanem a tûzfal tégla és cementlap orom-
zata is igen meglazult állapotban van és esetleges lezuhaná-
suk nagy bajt okozhat...�

Ezt a gondot csak az 1928-ban megépült új iskola oldotta
meg. 

Az állami kezelésbe vételtõl, az 1922/1923-as tanévtõl a
2002/2003 tanévig nyolcvan év telt el. A jubileum évében
kezdtem el az iskola történetének kutatását. Az iskola irat-
tárából sok értékes adat került elõ, de többen segítették is
ezt a munkát fényképek, más dokumentumok átadásával. 

Kérem mindazokat, akik olvassák ezt az írást, ha birto-
kukban van olyan adat, levél, fénykép, vagy más értékes
emlék, fõleg az 1940-tõl 1970-ig terjedõ idõszakról, mely
pontosabbá teheti a történetet, szíveskedjen október köze-
péig hozzám az iskolába eljuttatni. 

Szívesen helyt adok írásos egyéni visszaemlékezéseknek
is. A dokumentumokat számítógépes feldolgozás után
visszaadom a tulajdonosnak. A segítõk támogatását és
együttmûködését elõre is köszönöm.  

Csáki József ny. tanár

Horváth Ferenc a Huzella
Tivadar Általános Iskola
igazgatója

Kétszázezer forint
értékû tanszerrel
segítette a rászoruló
cigány családok
gyermekeinek
iskolakezdését
a helyi Cigány
Kisebbségi 
Önkormányzat
az oktatási 
programja 
keretében.

G. A.
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� Június 26-án a képviselõ-testület ki-
nevezte Önt a 3. iskola tanácsnokának.
Mi a feladata?

� Közmûvelõdési és oktatási tanács-
noknak neveztek ki. A képviselõ-testület-
nek ez a döntése visszakanyarodik az elõ-
zõ szakaszba, és összefügg azzal a hely-
zettel, ami kialakult az oktatás és közmû-
velõdés területén. Egyrészt növekedett a
lakosság létszáma, amit a településen tör-
tént lakópark építések eredményeztek,
másrészt az életkori arányok eltolódtak a
fiatalabb generációk irányába. Emellett
Nevelek-dûlõrõl is � ami közigazgatási-
lag Szõd része, de szervesen összefügg
Göddel �, nagyon sok szülõ hozza gödi
iskolába a gyermekét. Nem járható út,
hogy bármelyik iskolánkat fejlesszük,
egyrészt helyhiány miatt nem lehet ezt
megtenni, másrészt akármelyiket is
fejlesztjük, a másik hátrányba kerül. Még egy szempont, ami
amellett szól, hogy kell egy harmadik iskola Gödön az, hogy
az oktatás minõségének fejlõdni kell. Sok tényezõ azt mutat-
ja, hogy messze vagyunk attól a szinttõl, ami kívánatos, az Eu-
rópai Uniós szinttõl pedig még távolabb. Éppen ezért szükség
van arra, hogy egy új iskolát építsünk, ami egy nyolcosztályos
gimnázium és szakközépiskola lesz. A következõ érvek szól-
nak emellett: a váci és a dunakeszi iskolák a legtehetségesebb
tanulókat elviszik ötödik osztályos korukban, így egyfajta mi-
nõségcsökkenést eredményeznek a két gödi iskolában. Más-
részt egy ilyen nagyságú településnél mindenképpen szükség
van egy középfokú oktatási intézményre. 

� Milyen szakközépiskolát terveznek?
� A szülõk körében folytatott beszélgetések alapján leg-

praktikusabbnak az idegenforgalmi szakközépiskola tûnik,
Gödön amúgy is fontos az idegenforgalom. A majdani intéz-
mény egy oktatási és kulturális centrum lesz egyben, ami
többmilliárdos beruházás. 

� Hol épül fel az új iskola? 
� A rendezési tervben temetõtáblaként nyilvántartott terüle-

ten, a strand közelében lesz. 
� Hány osztályt terveznek indítani a leendõ iskolában? 
� A tervek alapján évfolyamonként három osztályos lesz,

amibõl kilencedik osztályra két gimnáziumi és egy szakkö-
zépiskolai osztályra fejlõdik. Komoly problémaként merült fel
a pedagógusok helyzete. Kétirányú kritika hangzott el: az
egyik, hogy nem lesz elegendõ megfelelõ végzettségû pedagó-
gus, a másik, hogy munkanélküliséget fog okozni a helyi
tanárok között, ha a meglévõ iskolákban ötödik osztálytól a
gyerekek átkerülnek az új intézménybe.  Azonban az csak
szervezési kérdés, hogy a jelenlegi két iskolában tanító peda-
gógusok óraadó tanárokként dolgozzanak az új iskolában, hi-
szen nyolcadik osztályig egyetemi végzettség nélkül is lehet
tanítani. Emellett ösztönözheti a pedagógusokat arra, hogy az
egyetemi szintû pedagógusi diplomát megszerezzék. Ha kell,

még anyagiakkal is támogatnánk azoknak
a Gödön dolgozó pedagógusoknak a to-
vábbtanulását, akik fejlõdni szeretnének. 

� Tanácsnokként mi a feladata?
� Az én jelenlétem biztosítja, hogy

minél zökkenõmentesebben történjen a
tervek kidolgozása és megvalósítása.
Különbözõ forrásokat kell keresni a mil-
liárdos nagyságrendû beruházáshoz. Az
építést szakaszosan fogják megoldani.
Háromszor nyolc osztályra tervezünk,
ami huszonnégy tantermet jelent, emel-
lett a megfelelõ kiszolgáló egységekre.
A huszonnégy tantermet azonban nem
kell egyszerre felépíteni. A tervezési
kérdésekben azonban csak érintõlegesen
szerepelek, nekem annyi a feladatom,
hogy funkcionálisan rendben legyen az
épület. 

� Mikor fog elkezdõdni az építés?
� 2004/2005-ös évben meg kell kezdeni az építést, a

2006/2007-es tanévben már el szeretnénk kezdeni az oktatást.
A források beszerzése az elsõdleges és a legnehezebb feladat,
így elõször a pályázatokra kell koncentrálnunk, ehhez kell az
én személyem. A pályázatok annál esélyesebbek, minél komo-
lyabb szakmai fórum áll mögöttük. Nekem szerencsés a hely-
zetem, hiszen közeli munkatársa voltam olyan embereknek,
akik a kormány oktatási programjának kidolgozásában részt
vettek. Amikor a szakmai programját kialakítjuk az iskolának,
akkor tekintettel leszünk arra, hogy mit preferálnak központi-
lag. Van egy jelentõs tõkeerõvel rendelkezõ alapítvány, a De-
mokrácia Alapítvány, amelynek egyik igazgatója az oktatási
bizottságunk tagja. Az õ javaslatára, például ha a demokrácia
tantárgyat felvesszük az oktatási programba, akkor az alapít-
vány komoly dollárezrekkel támogatná az iskolát. 

� A önkormányzatok rendszerint szabadulni igyekeznek az
iskolafenntartói jogoktól, mert a települések költségvetése
nem teszi lehetõvé az állami fejkvóta és a tényleges költség
közti különbség kigazdálkodását. Történt-e felmérés arra vo-
natkozólag, hogy a gödi lakosság támogatja-e az iskolaépí-
tést? 

� Az oktatási kormányzat által biztosított fejkvóta nagyjából
a mûködési költségek hatvan százalékát fedezi, a negyven szá-
zalékot a helyi önkormányzatnak kell elõteremteni. Ezért is kell
preferálnunk a gödi gyerekek felvételét az új iskolába, mert
nagy anyagi áldozatot vállal a gödi önkormányzat az iskolaépí-
téssel és a mûködtetéssel. 

Véleményem szerint szükség van a lakosság megszondázta-
tására, mert egy ilyen nagy volumenû beruházás esetében nem
biztos, hogy a testület autentikus döntést tud hozni. Nemcsak
azoknak a szülõknek a kérdése ez, akiknek iskoláskorú gyerme-
kei vannak, hanem azoké is, akiknek nincsen ilyen korú gyer-
meke, de az adóforintjai az iskolaépítésre illetve mûködésre
lesznek felhasználva. 

G. Kovács Zsuzsa

Beszélgetés Pongó Istvánnal a tervezett új iskoláról

Pongó István tanácsnok, az önkor-
mányzat Oktatási és Közmûvelõdési
Bizottságának elnöke
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Családi játszónap a

bölcsõdében

Negyedik alkalommal rendeztük meg bölcsõdénkben a csalá-
di játszónapot, amelyen évrõl-évre egyre többen vesznek részt.
Ebbõl látjuk, hogy a kisgyermekes családok örömmel fogadják
kezdeményezésünket, és szívesen töltik itt ezt a napot. A mi lel-
kesedésünk, munkánk azonban nem elegendõ ehhez. 

Köszönjük a segítséget a szülõknek, a vállalkozóknak, a
képviselõ-testület bizottságainak, élelmiszer-, hús- és zöldség-
boltoknak, pékségeknek, cukrászdáknak, egyéb kereskedelmi
egységeknek, vállalatoknak, kft-knek, akik felajánlásaikkal
bõvítették a tombolatárgyak, a büfé választékát vagy pénzado-
mánnyal lehetõvé tették a kellékek megvásárlását, amibõl a
gondozónõk keze nyomán az ajándékok, a díjak elkészültek. 

Köszönjük azoknak, akik munkájukkal járultak hozzá a ren-

dezvény sikeréhez, vagy az alapítványunk számlájára befizetett
összeggel, illetve támogató jegyek vásárlásával bevételünket nö-
velték, melyet játékkészletünk bõvítésére fogunk fordítani. 

Köszönjük a Holiday Akrobatikus Rock and Roll tánccso-
portnak, hogy bemutatójukkal színesítettek a programunkat. 

Köszönjük mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket, és
ezzel hozzájárult, hogy sok kisgyermeknek örömet szerezzünk. 

Joó Istvánné bölcsõdevezetõ

Gyermekeim három évesek, a gödi bölcsõdébe járnak, és
már izgatottan várták a nyári zárás elõtti játszónapot.

A 9 órakor kezdõdõ programra sok család látogatott el, ki-
sebb-nagyobb gyermekeivel, köztük régi és leendõ bölcsõdé-
sekkel. Rövid idõn belül megtelt az udvar. Roxi és Ákos
örömmel szaladtak csoporttársaikhoz és a két Zsuzsa nénihez,
gondozónõikhez. 

A bölcsõde gondozónõi több ötletes ügyességi játékot talál-
tak ki, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és önfeledten
játszhassanak, például vízhordás, virágszedés, padon csúszás,
zsákban futás, kötélhúzás, mely a szülõk erejét is próbára tette. 

Egy-egy kis �verseny" végén minden résztvevõ választha-
tott a gondozónõk által készített játékokból, amelyek még na-
gyobb önbizalmat adtak nekik. Közben az anyukák és apukák
mellettük állva bíztatták gyermekeiket. Én is boldogan néz-
tem, amint a számomra nehéznek tûnõ feladatot lelkesen vé-
gigcsinálták, sõt másodszor is jelentkeztek a �versenyre". Dél-
ben tánciskolás lányok mutatták be tudásukat, majd tombola
következett. Mindenki kíváncsian várta, mikor húzzák ki a
számát és a gyermekek gyorsan szaladtak ki az ajándékokért. 

Napközben ugráló és arcfestés is volt, a bölcsõde dolgozói
büfét is üzemeltettek. 

Az egész napos programon nagyon jól éreztük magunkat,
mindannyian kellemesen elfáradtunk.

Gyermekeim másnap kérdezték: �mikor lesz még ilyen nap
a bölcsiben?"                      Módisné S. Viktória, egy anyuka

Otthon Segítünk Szolgálat � Gödön is
�A kisgyermekes család olyan, mint egy fiatal fa. Elõtte az élet, a növekedés

lehetõsége. De sokszor segítségre van szüksége. Néha nem is kell több segítség,
mint egy egyszerû támaszték." Ezt a szerepet kívánja betölteni civil segítõ szol-
gálatunk � önkénteseivel.

Az Otthon Segítünk Szolgálat baráti segítséget ajánl kisgyermekes családok-
nak, ingyen. Nem helyettesíti a hivatalos segítõszolgálatokat, hanem kiegészíti
tevékenységüket, elsõsorban megelõzõ jelleggel.

Az önkéntes segítõk idejüket és barátságukat kínálják fel azoknak a családoknak,
akik ezt igénylik. Saját otthonukban látogatják meg a családokat, szülõi tapasztala-
taikra támaszkodva gyakorlati segítséget nyújtanak, tanácsot adnak, vagy csak be-
szélgetnek a szülõkkel az õket foglalkoztató kérdésekrõl. A szolgálat munkájában
való részvételre önkénteseinket felkészítjük. Várom ezért olyan leendõ önkéntesek
jelentkezését, akik idejüket (heti 2-3 órát) és barátságukat szívesen ajánlják fel kis-
gyermekes családoknak, van saját szülõi (nagyszülõi) tapasztalatuk, és szívesen el-
végeznek egy 10 alkalomból álló felkészítõ tanfolyamot. Kérdéseikkel keressenek
meg, jelentkezésüket várom:                                 Sódor Erika 06-30-446-42-73

Kedves Gödi Anyukák!
Szeretném felhívni figyelmeteket, hogy
szeptember 6-án, október 5-én, novem-
ber 22-én gyermekruha, játék és babatar-
tozékok börzéje lesz a József Attila Mû-
velõdési Házban. Szeretettel várunk
benneteket! Érdeklõdni lehet Molnár
Erikánál, telefon: 06-27-334-896, 06-
20-546-7274

Játszótér épül
Köszönetet mondunk támogatóinknak,
akik lehetõvé tették, hogy a Kossuth Lajos
u. végében (a 11-esnél) egy játszótér épí-
tését szeptemberben elkezdhessük. Továb-
bi támogatásokat a 16200072-60284439
számlaszámra �játszótér� megjegyzéssel
szívesen fogadunk. Kérésre csekket kül-
dünk. Adókedvezményhez igazolást
adunk.    Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ
Egyesület, Nagy László tel.: 336-625

A Kincsem Családbarát Kör a következõ összejövetelét szeptember 27-én 10 órá-
tól tartja a gödi Duna Csárdában. Elemózsiáról gondoskodunk. Az érdeklõdõk je-
lentkezését várja Szimler Andrea 27/532-165, Katona Sándor 06 70 381-2162
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A Kossuth utca lakói július 10-én arra,
lettek figyelmesek, hogy házaik elé több
tonnányi bontott aszfaltot borítottak le a
teherautókból. Mint megtudták, a szom-
szédos Kodály utca burkolatának a javítá-
sa kezdõdött meg. �Már megint mart asz-
falt!" � gondolták. Nemcsak hogy környe-
zetszennyezõ, de az ezzel épített utak né-
hány hónap múlva újra járhatatlanok. A
kátyús, gidres-gödrös Kodály utcát is ép-
pen ezzel az anyaggal burkolták nemrégi-
ben: csak megpiszkálja az ember egy ki-
csit a lábával és darabokban válik fel. 

Ki adott erre engedélyt? Ki rendelte
meg? � kérdezték a Kossuth utcaiak a mun-
kát végzõ vállalkozótól, majd a helyszínre
hívták a polgármesteri hivatal illetékesét,
valamint jómagamat, mint az önkormány-
zat környezetvédelmi bizottságának elnö-
két. Varga Miklósné mûszaki ellenõr leállít-
tatta a munkát (hétvégi munkavégzésre
ugyanis nem volt a vállalkozónak engedé-
lye), a hétvége elteltével pedig, a jogszabá-
lyi elõírások ismeretében az alábbiakról tá-
jékoztatott. A bontott aszfalt, bár korábban
veszélyes hulladéknak számított, ma már a
2000-ben hozott hulladékgazdálkodási tör-
vény értelmében nem az. Különbözõ tech-
nológiák léteznek az újrafeldolgozására és
az újrafelhasználására (ez utóbbi a feldol-
gozás nélküli ismételt felhasználást jelenti).
A városban korábban több út építése, javí-
tása történt a mart (vagy más néven bon-
tott) aszfalt újrafelhasználásával, ezek
többnyire igen rossz minõségûek. A beru-
házási irodavezetõ állítása szerint a munkát
végzõ vállalkozó most egy új módszerrel,
új technológiával dolgozik, amelynek ered-
ményeként a korábbiaknál remélhetõleg
jobb minõségû, tartósabb útburkolat ké-
szül. Varga Miklósné átadta részemre a Ko-
dály utcai útépítéshez használandó bontott
aszfalt vizsgálatáról készült jegyzõkönyvet,
amely egy szolnoki laboratóriumban ké-
szült. A vizsgálatok megállapításai szerint a
magas bitumentartalmú anyag megfelelõ
technológiával felhasználható útépítésre. A
fõvállalkozó Penta Kft. írásos tájékoztatója
szerint az építés során a meglévõ utat sep-
rûs munkagéppel portalanítják, majd úgy-
nevezett bitumen emulzió kötõhíd perme-
tezése után finiseres technológiával építik
be a mart aszfaltot. Az új út a késõbbiekben
használat során, a forgalom �utántömörítõ"
hatására éri majd el a végleges stabilitását.
A mûszaki ellenõr, elmondása szerint, fo-
lyamatosan felügyelte az elõírások betarta-

tását és mindent rendben lévõnek talált.
� Tartósabb lesz-e ez az út, mint a ko-

rábbi volt, megéri-e a városnak? � kérdez-
tem Vargánét, aki elmondta: az új mód-
szertõl azt várják, a korábbiaknál tartósabb
utat eredményez. Most kizárólag a Kodály
utca burkolata készül ezzel a módszerrel
mart aszfaltból (az itt lakók egyébként alá-
írásgyûjtéssel kérték a mihamarabbi útja-
vítást). Az épített út referenciaként szolgál
a vállalkozónak, s ha beválik, várhatóan a
város más útjain is alkalmazzák majd. Mi-
kor derül ki, hogy bevált-e? Mint megtud-
tam, az elsõ tél megmutatja, hogy érdemes
volt-e kísérletezni. Ha tavasszal nem lesz-
nek komolyabb felfagyások, kátyúk az
úton, akkor a késõbbiekben is tartósnak
ígérkezik. Jelenleg ez tûnik az egyik leg-
gazdaságosabb megoldásnak az útépítésre,
állítja a beruházási irodavezetõ.

A törvény � alkalmazkodva egyébként
az uniós jogszabályokhoz � nem tartja
veszélyes anyagnak a bontott aszfaltot.
Ennek magyarázata véleményem szerint
az lehet,  hogy talán még mindig kevésbé
ártalmas a környezetre, ha megfelelõ
technológiával újból felhasználásra kerül
(akár feldolgozott, akár eredeti bontott

állapotában), mint ha hulladéklerakók-
ban halmozódik fel örök idõkig. 

A kulcskérdés � feltételezve, hogy a
vállalkozó valóban betartja az elõírásokat
� az, hogy beválik-e az újnak mondott
módszer. A gazdasági szempontok egyér-
telmûek: az útépítés nem olcsó mulatság,
kívánatos tehát, hogy a megépített út mi-
nél tartósabb legyen. 

Környezetvédelmi szempontból pedig
azért fontos a kérdés, mert minden ellenke-
zõ érveléssel szemben, a nagy forgalmú
utakról felszedett aszfalt bizonyíthatóan
tartalmaz nagy mennyiségû, környezetre
és egészségre káros anyagokat. Ha a lera-
kott anyag néhány hónap után a korábbiak-
hoz hasonlóan feltöredezik, és az autók
széthordják a darabjait, az eredmény az
lesz, hogy a jobb sorsra érdemes Duna-
parti városkánk talaja martaszfalt-lerakattá
válik. És bár a törvény szerint a bontott
aszfalt nem veszélyes hulladék, a tárolásá-
ra nem véletlenül vonatkoznak szigorú
szabályok: egyáltalán nem szerencsés, ha a
benne felhalmozódott  káros anyagok a ta-
lajba szivárognak.     

Bódiné Rábai Zita
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Martaszfalt � pro és kontra

Nagyösszegû pénzjutalom a nyomravezetõnek
Augusztus 6-áról 7-ére virradó reggel ismeretlen tettes vagy tettesek a gödi önkor-

mányzat képviselõ-testületének tagjait rágalmazó röpiratokat terjesztettek városszerte.
A bûncselekmény elkövetõinek kézrekerítésére a rendõrség megkezdte a nyomozást.

A mostani nem az elsõ olyan alkalom, amikor független sajtókiadvány meghamisí-
tásával közszereplõt magánéletében támadnak és igyekeznek lejáratni. A rágalmazó ki-
adványok ellehetetlenítik, hiteltelenné teszik a független helyi hírforrásokat. A helyi
közéletbõl pedig kiszorulnak azok az aktívan tevékenykedõ szereplõk, akiknek célja
nem ellenfeleik személyeskedõ lejáratása, hanem a tiszta közélet és a törvényesen mû-
ködõ önkormányzat megteremtése.

Ezért mint érintettek, egyhavi nettó  képviselõi tiszteletdíjunk befizetésével
számlát nyitottunk, amelyen a már megtett felajánlásoknak köszönhetõen jelen-
leg 173 200, azaz százhetvenháromezer-kettõszáz forint van; az összeg folyamato-
san emelkedik. 

Várjuk azoknak a befizetését, akik hozzánk hasonlóan elítélik a politikai indítta-
tású bûncselekményeket, és elkötelezettek a helyi közélet tisztasága iránt. A számlán
összegyûlt pénzt - a rendõrséggel együttmûködve - a nyomravezetõnek ajánljuk fel.

A befizetéseket az alább olvasható címeken, illetve a következõ számlaszámra vár-
juk: Városvédõ Egyesület 64700052-10008857-00000000. 

Ha az alap nem kerül a kiírt célnak megfelelõen felhasználásra, hiánytalanul vissza-
utaljuk a befizetett összeget. Ezért befizetésnél vagy átutalásnál  kérjük pontos nevü-
ket és címüket megadni.

A bûncselekmény lehetséges elkövetõivel kapcsolatos bejelentéseket a Dunakeszi
Rendõr-kapitányságon (Dunakeszi, Tábor u. 2/4., telefon: 27/341-055),  vagy az aláb-
bi címeken és telefonszámokon várjuk, amelyeken bõvebb információval is szolgá-
lunk:

Bódiné Rábai Zita 2132 Göd, Rózsa u. 33/C., telefon: 27/331-607, 06 20 434-8128
Dr. Horváth Viktor 2131 Göd, Fenyves u. 36., telefon: 27/331-223, 06 20 588-76-28
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Gödön elhunyt:
Blaskovics Imre 83 éves

László Nándor Ferencné 87 éves
Háberdik Károlyné 71 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják
õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Tóth Krisztián és Döme Andrea 

Szakács Zoltán és Takács Melinda
Pokorny Péter és Kis Krisztina

Kovács Krisztián és Mudri Anita
Reisz Zsolt és Mentovai Erika Szilvia

Juhász Tamás és Fábián Ágnes
Brinyiczki Endre és Kürthy Bernadett

Mézes Kálmán Zoltán és 
Magyar Ágnes

Ehleiter Tamás Zoltán és 
Tóth Veronika

Jurisits Mirkó Péter és 
Benyó Viola Csilla

Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás! Köszönjük mind-
azoknak, akik osztoztak mély fájdalmunk-
ban és elkísérték utolsó útján szeretett le-
ányunkat, Farkasné Tóth Mónikát. 

A gyászoló család

Aláírásgyûjtés az állatvédelmi törvény szigorításáért
Az állatvédelmi törvény módosításáért Fóton a Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány szervezett aláírásgyûjtést. Fóton több

mint ötszázan írták alá azt a kérvényt, amelyben az állatok ellen elkövetett bûntettek szigorítását kérték az aláírók. A parlament-
ben szeptemberben elõterjesztésre kerülõ törvénymódosítást a sikeresség érdekében az egész országban aláírásgyûjtõ akció elõz-
te meg. Pongóné Halik Györgyi, az alapítvány elnöke elmondta, jelenleg a térségben Dunakeszin, a Pestrejáró út 124 szám alatt
mûködik menhely, de a fóti testület már kijelölt két területet, amelybõl egyet az ÁNTSZ visszautasított, a másik megfontolás alatt
van. Gödön is szeretnének állatmenhelyet létrehozni és várják a város lakosságának és vezetésének fogadókészségét. Az alapít-
vány 2002. május 25-én alakult kisállat-befogadási és örökbeadási céllal. A menhely elsõdleges szabálya, hogy nincsen altatás és
minden állatot befogadnak. Jelenleg ötvenegy kutya és negyvenhárom cica vár gazdára a telepen.                                      G. A.

II. Göd története
l600-tól l800-ig

Göd 1600-tól Madách Imre, Az ember
tragédiája lángelméjû írója õseinek tulaj-
donában volt. 1670 körül a szõdrákosi
pataknál a váci székhelyû törökök vízi-
malmot építettek. 1683 körül templom
épült a mai vasútvonal melletti felsõ-gödi
részen, mely a következõ évben a török-
dúlás idején a faluval együtt elpusztult.
1685 körül a törökök felégették a vidé-
ket. A rákövetkezõ évben Miksa bajor
herceg Budavár felszabadítására seregé-
vel itt vonult át. S mit láthatott? Elha-
gyott, felégetett pusztát. 

A törökök végleges kiûzésével az
Újraszerzeményezési Bizottság létreho-
zásával elkezdõdött az országban, így
ezen a területen is a töröktõl visszafoglalt
területeken a tulajdonjogok igazolása.
1700 körül a törökdúlás utáni viszonyla-
gos békés korszakban kezdõdik meg
Göd-puszta újbóli kialakulása. 1706 júli-
usában II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede-
lem hadaival itt vonul át, s itt megy át se-
regével Bottyán János kuruc generális is
1709 nyarán. Az 1715-os országos össze-
írásban �Vác-pusztája" utalást találjuk.
1718 körül Madách László tulajdonában
van Szõd község és Göd-puszta. 

Az Újraszerzeményezési Bizottság
mindenható vezetõje, Mária Terézia bi-
zalmas híve, az ekkor óriási birtokot ma-
gának összeharácsoló, egyben grófi cí-
met is elnyerõ Grassalkovich Antal beje-
lenti igényét Göd-pusztára. Ennek ellené-
re továbbra is a Madáchok tulajdonában
marad � egy ideig. Az utolsó Madách-
birtokos M. Borbála, akinek 1600 hold
volt birtokában. Az erõszakos és az
összes megszerezhetõ birtokra éhes
Grassalkovich gróf nem nyugszik ebbe
bele, hogy továbbra is Madách az itteni
birtokos. 1730-ban bejelenti igényét

Szõdre és Göd-pusztára, s 1736-ban az
áhított Szõd Göddel együtt az õ tulajdo-
nába kerül szédületesen nagy birtokát
gyarapítva. 

A Grassalkovichok hosszú birtoklása
alatt kiépült a göd-pusztai �központ", a
mostani Kincsem-telep �elõdje", a pálin-
kaház és a sörfõzde. 1744-ben felépül a
szõdi templom. 1730 körül a mai Kin-
csem-telep helyén megépül a Kódi csár-
da. A Grassalkovichok 1745-1783 közöt-
ti idõre Göd-pusztát a váci püspökségnek
adják bérbe. Gödön országos jelentõsé-
gû, hetekig tartó marhavásárokat tartot-
tak. A vásártartási jogot a kocsma bérlé-
sével együtt Grassalkovich gróftól a váci
püspökség, mint bérlõ átveszi. 1750 kö-
rül kezdõdik meg a falu újjáépítése szín-
tiszta magyarokkal. 1752-ben Gödön
postakocsi járat indul. A lóváltó a csárdá-
nál volt. A Gál-napi vásárok Göd-pusztán
messze földön híressé váltak. 

1770 körül a Duna-part közelében
megépül a Grassalkovich-uradalom
szeszgyára (pálinkaháza), majd Gödre
új bérlõ kerül, a haladó szellemû Mayer
Ferenc. A tehetséges bérlõ, immár
Mayerffy Ferenc néven  1796-ban ma-
gyar nemességet kap. Az õ fia, József �
Wesselényi Miklós és Széchenyi István
barátja, egyben a reformkor kiemelkedõ
alakja � a Duna-parton sörgyárat, pincé-
szetet, kikötõt hozott létre, kúriát épített
és birtokközpontot alakított ki, s fellen-
dítette a juhtenyésztést. 1800-tól (több
mint 120 éven keresztül) hajómalmok
õrlik a búzát a Duna gödi szakaszán. S
ezzel máris a 19. századba lépünk. De e
század gazdag történéseirõl, különösen
a 48-as szabadságharc gödi vonatkozá-
sairól a következõ számban szólunk.

Dr. Kölcsei Tamás

Meghívó
A Váci Múzsa Képzõmûvészet és

Tudománypártoló Egyesület nevében
tisztelettel és szeretettel meghívom
Göd kedves lakóit 2003. szeptember
6-án, szombaton 17 órára a gödi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház (Pesti út
72.) galériájában rendezendõ nagy-
szabású Múzsa Kiállításra, ahol a
gödi mûvészeink is bemutatják alko-
tásaikat. A belépés díjtalan. 

Határiné Koczka Ilona
A Váci Múzsa Képzõmûvészet és

Tudománypártoló Egyesület tagja,
referense (gödi csoport)
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Július 30-án a sportcsarnokban régiós
klubtalálkozót rendezett a Napos oldal
nyugdíjas klub. Zebegénybõl, Nagyma-
rosról, Veresegyházáról, Kiskunfélegy-
házáról, Kakasdról Baranya megyébõl,
Monorról és Budapestrõl jöttek el a he-
lyi nyugdíjas szervezetek tagjai. A ren-
dezvényt Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester nyitotta meg, s jelen volt Pongó
István, a Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság elnöke és Imre Zsolt, a terület
országgyûlési képviselõje. Ellátogatott
Gödre Kakasd és Veresegyház polgár-
mestere. 

A közel három éve alakult Napos ol-
dal nyugdíjas klub indulásakor harminc-
négy gödi nyugdíjas ment el a hívó szó-
ra. A sok segítséggel és Nagy Zoltánné
Györgyi vezetésével a tagok száma egy-
re gyarapodott. Ez egy szabad és nyitott
klub, bármikor be lehet kapcsolódni,
vagy ki lehet lépni belõle. �Szeretnénk,
ha a város kulturális életében állandóan
jelenlévõ lenne a mi tagságunk, s ki-ki
saját képességével és erejével bekapcso-
lódna a közös rendezvényekbe, eljönne
a kiállításokra, az elõadásokra." � mond-
ta Nagy Zoltánné a régiós klubtalálkozó
napján. �Ez az év nagyon nehéz volt,
egyrészt az idõjárás, a kánikula megvi-
selt minket korunknál fogva is, ezért úgy
tervezzük, ha folytatjuk ezt a hagyo-
mányt, ezt a rendezvényt kicsit elõbbre,
vagy késõbbre tesszük."  

Ebben az évben fogadta a klub elsõ íz-
ben a kárpátaljai Jánosi község 17 fõs
nyugdíjas csoportját, s egy hetes prog-
rammal egy nagyon szép és felejthetetlen
emlékû rendezvénysorozatot szervezett a
vendégek számára. Majd két hétre gyer-
mekek is jöttek Jánosiból, s a klubtagok
is számos gyermeket fogadtak be erre az
idõre otthonukba, ellátást és saját progra-
mokat biztosítva az itt nyaralóknak.

Ez a legutóbbi, régiós klubtalálkozó
is nagyon sikeres volt, a nyugdíjasok
erejük és képességük szerint segítettek
be a program szervezésébe.  �Nagyon
boldog vagyok, hogy jól  sikerült ez a
rendezvény s a mûsorunk, remélem a
tagság ezen felbuzdul és fáradtságot fe-
lejtve csak az öröm marad meg és a si-
ker érzete. Ha vége van a rendezvény-
nek, kimegyünk a strandra és ott lesz az

alkalom, hogy a vízben, vagy a pázsiton
barátkozzunk, ismerkedjünk és megbe-
széljük a következõ találkozókat, ami-
kor majd mi látogatjuk meg az idejövõ
klubokat" � mesélte örömmel a nyugdí-
jas klub vezetõje.

Három éve, az induláskor a klub csat-
lakozott a Nyugdíjas Klubok és az Éle-
tet az Éveknek Országos Szövetséghez,
amelynek az elnökhelyettese Iván Lász-
ló professzor úr, akinek az elõadásait ak-
kor már évek óta hallgatták a Nagyvárad
téren. Attól kezdve az induló tagok elõ-
ször csak nézõként látogatták a kulturá-
lis rendezvényeket, megtapasztalták, mit
csinálnak, majd Tamás Jánosné Erzsike,
a Nyugdíjas Klubok és Idõsek Életet az
Éveknek Országos Szövetség alelnöke
és a  Pest megyei nyugdíjas szervezet el-
nöke segítségével felvették a kapcsola-
tot azokkal a klubokkal, akikkel szeret-
tek volna megismerkedni. 

Tamás Jánosné szerint ez egy hatal-
mas család, akik ismerik egymást, rá-
adásul össze is tartanak. Pest megyében
210 nyugdíjas klub van, az országban
összesen 1120, átlagosan 200 emberrel.
Vannak hagyományõrzõk, kisgyerekek-

re vigyázók, léteznek fõzõtanfolyamok,
varrótanfolyamok, énektanítás, tánctaní-
tás. Van egy kánkán csoport, ahol 73
éves a legfiatalabb táncos. �Az én fel-
adatom, hogy odafigyeljek, mi jelenik
meg a színpadon, az emberek elõtt és az
egész, amit szívvel-lélekkel csinálnak,
az szép, formás legyen." Szakmailag,
szervezetileg, elõkészítésben nagyon so-
kat tud segíteni ez az országos szervezet,
illetve abban, hogy a klubok tudjanak
egymással találkozni, s a polgármeste-
rek a községeknél fogadókészek
legyenek. �Nagyon sok embernek nincs
hozzátartozója, senkije és a klub értel-
met ad az életnek.  

A hivatalosan tizenhat éve bejegyzett
országos szervezetnél a kezdetektõl
együtt ünnepeljük az ötvenedik házassá-
gi évfordulókat." � beszélt a szervezet
életérõl Tamás Jánosné.  Az Életet az
Éveknek foglalkozik kedvezményes
üdültetéssel is, s nemzetközi kapcsolata-
ik is vannak, legutóbb a Békevilág Ta-
lálkozóra tizenhat különbözõ nemzetisé-
gû nyugdíjas csoport jött el Magyaror-
szágra.

G. K. Zs.

A Napos oldal nyugdíjas klub régiós 
klubtalálkozót tartott

KKöönnyyvvttáárrii  hhíírreekk
Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy több sikeres pályázat eredményeként

könyvtárunk az idén 801 ezer forintot nyert, melyet könyvekre fogunk költeni. 
2003. szeptember 8-án a Mindentudás Egyetemét Esterházy Péter író nyitja. Elõ-

adásának címe: A szavak csodálatos életébõl.
Az új Gödi Almanach avatása októberre csúszott át. A bemutató pontos idejét ké-

sõbb közöljük. 40 forintért használt, leselejtezett könyveket árusítunk a könyvtár
elõterében. Internetezzen nálunk! 200 forint/óráért megteheti központi könyvtá-
runkban a nyitva tartás alatt: hétfõ és péntek: 13-18 óráig, kedd és csütörtök: 9-12
óráig és 13-18 óráig, szerda: zárva, szombat: 9-12 óráig.

Köszönjük Méhes Balázs, Polgárdi Lajosné és Vastagh Ferenc könyvajándékát.
Fölöslegessé vált könyveiket ezután is szívesen fogadjuk! A diákok még jó állapo-
tú tankönyveit is várjuk.                                                             A könyvtárosok 
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Helyreigazítás
Technikai okokból az elõzõ számban megjelent Jánosi

gyermekek nyaralása Gödön címû Dr. Faragó László által írt
cikkbõl kimaradt a következõ rész: 

�A gyermekek és szüleik nevében szeretnék köszönetet
mondani Sándor István polgármester úrnak, Dr. László Do-
mokos tanácsnok úrnak, Markó József TESZ igazgató úrnak,
aki a strandbelépõket biztosította a két hét minden napjára, az
önkormányzati testületnek, mely biztosította a gyermekek
vonat- és villamosközlekedésének és szalonnasütésének költ-
ségeit. Kádár János vállalkozó úrnak, aki biztosította a buda-
pesti kiránduláshoz az autóbuszt és vállalta az idegenveze-
tést. A két utazási irodának, akik a busz költségeit vállalták.
Dr. Farkas Attila püspöktanácsosnak az idegenvezetést a
Szent István Bazilikában, Dr. Berkes Jánosnénak és Stadler
Anikónak, valamint a két idegenvezetõnek az Operaházi láto-
gatás lehetõségét, az Országház idegenvezetõinek a tartalmas
kalauzolást, Nyári Józsefnek és csapatának az úszásoktatást.
Ország Tibor plébános úrnak, hogy rendelkezésre bocsátotta
a felsõgödi plébánia udvarát. Fehérné és Szaszákné tanárnõk-
nek a gyermekek kísérésében nyújtott segítségéért. A
Nemeskéri úti pékség tulajdonosának és Frey Lászlónénak a
szalonnasütés mellé való kenyér adományozásáért."

A fogadó szülõk felsorolásából kimaradtak Váraljai
Istvánék, Gréczi Istvánék és Prepok Józsefné. Az érintettek-
tõl elnézést kérünk.

G. Kovács Zsuzsa

Lassan befejezõdik a nyári szünet, s
a strandszezonnak is vége lesz. Nyári
József, a gödi strand vezetõje az idei
újításokról és a jövõ évi tervekrõl be-
szélve elmondta, hogy a strandmeden-
ce mélyvíz részét újra csempézték,
mert az eredeti kiépítés hibája miatt
sok gondjuk akadt azzal, hogy a víz
áramlása nem volt megfelelõ, így a
vízkõ könnyen lerakódott, s az algá-
sodás beindult. Minden nap három-
négy órát porszívózzák a medence al-
ját, ezzel próbálva megakadályozni,
hogy ez a folyamat ne induljon el.  

Idén újnak számított a WC blokk ki-
építése, azonban Nyári József elpana-
szolta, hogy sok kultúrálatlan látogató
folyamatos munkát ad a takarítóknak,
mert nem úgy használja a WC-ket,
ahogy illene. 

Ebben az évben került bevezetésre a
Gödi Kártya, amit eddig körülbelül
ötezren vettek igénybe, ezzel a strandlá-
togatók száma jelentõsen megnõtt. Az
idõs emberek közül sokan panaszkod-
nak arra, hogy a melegvizû medencében
sem tudnak nyugodtan pihenni, mert a

gyermekek a labdázással és az ugrálás-
sal ezt megakadályozzák. A strand veze-
tõje elmondta, próbálják kiszûrni a lab-
dázást és az ugrálásokat, de jelenleg a
melegvizû medence is strandmedence-
ként funkcionál, s � fõleg ha sokan van-
nak � nem lehet ezt megakadályozni. A
TESZ igazgatójának, Markó Józsefnek a

megbízására azonban már keresnek
olyan medencét, amely ötven-hatvan fõt
befogadó ülõvizes medence lenne, azok-
nak az embereknek, akik a strandot a
termálvíz gyógyító ereje miatt, pihenés-
re szeretnék használni. Remény van ar-
ra, hogy ez már jövõre felépül a gépház
mellett. 

Az utóbbi idõben más strandon tör-
tént baleset miatt a strandkommandó az
ország minden strandját végigjárta és
ellenõrizte, hogy biztonságosan és he-
lyesen mûködik-e. Gödön is jártak, a
helyi és a Pest megyei ÁNTSZ-tõl és a
munkavédelmi felügyelõségtõl, s jegy-
zõkönyvbe vették, hogy a strandunk
biztonságosan mûködik, az összes lefo-
lyó be van fedve, így nem történhet bal-
eset. A csúszások persze elkerülhetetle-
nek, ezen gumiszõnyeggel próbálnak
segíteni. 

Idén a belépõdíj felnõtteknek 530 fo-
rint, a gyermekeknek 320 forint. Létezik
délutáni kedvezmény, amikor a felnõt-
teknek 270 forintot, a gyermekeknek
220 forintot kell fizetni a fürdésért. 

G. K. Zs.

Gödön is járt a strandkommandó

Strandunk biztonságosan mûködik,
ezt az ellenõrzés is megállapította �
mondta Nyári József, a gödi strand
vezetõje

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége 2002. év

1. Számviteli beszámoló
Bevételek (forint)
Nyitó pénzkészlet - 2002. 01. 01., 2.041.410 ft., támogatások:
3.459.048 ft. , bankkamatok: 95.156 ft., tagdíj befizetés +
költségtérítés: 275.054 ft., SZJA 1 %-a: 296.164 ft., bevételek
összesen: 6.166.832 ft. 
Költségek (forint)
Mûködési költségek: 1.251.144 ft., bér, tiszteletdíj + járulé-
kok: 1.040.000 ft., beruházás: 581.654 ft., rendezvény költsé-
ge: 2.065.747 ft., költségek összesen: 4.938.545 ft. 
Záró pénzkészlet - 2002. 12. 31.: 1.228.287 ft. 
Bankszámla egyenlege: 1.228.287 ft. 
KÖSZÖNET AZ SZJA 1 %-OS FELAJÁNLÁSÁÉRT
A Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége köszönetet mond
mindazoknak az adófizetõknek, akik segítették szervezetün-
ket személyi jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásával.
Szervezetünk javára felajánlott 2002. évi személyi jövede-
lemadó 1 %-ának összege 296.164 forint volt.
Az SZJA 1-%-ának összegét kiadványaink elkészítésére,
nyomtatásra, információs anyag fénymásolására, postázásra,
részközgyûlések lebonyolítására használtuk fel.
Köszönjük segítségüket. Kérjük, hogy a jövõben is gondolja-
nak a halmozottan sérült gyermekekre, fiatalokra, amikor a
személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásáról döntenek.

Köszönettel és tisztelettel: Csereklye Györgyi s. k. elnök
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AXX. század történelme arról is
szól, hogy az erõs államhoz ké-
pest a gyenge civil társadalom

mikor, mennyi mozgásteret kapott. Az
eredmény egyáltalán nem lelkesítõ: a
túlhatalmat birtokló és a helyi közössé-
gek életébe gyakran kontroll nélkül be-
avatkozó állam nem kínált a civil társa-
dalmaknak szabadságot. Ez azonban
csak a mérleg egyik oldala, és ebben az
esetben a mérleg másik oldala sem pozi-
tív. A települési és térségi mikrotársadal-
makra rátelepedõ állam ellenére vagy at-
tól elszakadva a civil társadalmak és
szervezeteik általában meg sem kísérel-
ték az önállóság valamely fokának kihí-
vását. Ennél talán már csak az volt a ke-
serûbb tapasztalat, hogy a civil társadal-
mak mozgatására alkalmas kovász-sze-
mélyiségek megpróbálták kitágítani, ak-
kor gyakran hajótörést szenvedtek a he-
lyi hatalmak sziklás partjain. Ha Ma-
gyarország XX: századi társadalom-
történetét vizsgáljuk, akkor tehát nem
beszélhetünk arról, hogy az egyéb-
ként is kedvezõtlen geopolitikai és ál-
lami keretek között a civil társadal-
mak kifejlõdése megtörtént volna. 

Érdemes egy kicsit azon eltöprengeni,
hogy mit is értünk civil társadalmon. A
klasszikus meghatározások valahol ott ke-
resik a választ, hogy egy-egy település
társadalma mennyire vált legalább rész-
ben függetlenné az állammal és a gazda-
sággal szemben. A definíciókból viszont
sokszor hiányzik az a szempont, hogy az
államosított, hatalom által felügyelt loká-
lis közösség képes volt-e nagyobb tudást
és humánusabb mentalitást felmutatni.
Ennek egyik tünete az, hogy a XX: szá-
zadban vissza-visszatérõen megfigyelhe-
tõ volt, hogy se a helyi hatalomnak, sem
pedig a lokális közösségnek nem volt ön-
magáról elég árnyalt képe, ezzel párhuza-
mosan nem volt víziója és programja, és
harmadik elemként még napi érdekeit
sem tudta intézményesíteni a helyi dön-
téshozatal amúgy rendkívül szûk keretei
között. Ezért Magyarországon civil tár-
sadalom helyett államosított, közösségek
nélküli, önmozgásra képtelen helyi pol-
gárok halmazáról beszélhetünk csak. 

Azért ne becsüljük alá az 1968 utáni
spontán társadalmi változásokat. A tele-
pülési közösségek ugyan nem szervezték

meg önmagukat és nem váltak a helyi ha-
talom, illetve helyi gazdaság egyenrangú
partnerévé, ám ugyanakkor bölcs kompro-
misszumként és szinte ideológiamentes
stratégiával a hátukat mutatták a közpon-
tosított állam helyi letéteményeseinek.
Nem lázadtak tehát, nem mentek fejjel a
hatalmi falnak (különösen nem 1956 sok-
koló tapasztalatai után), de az ellenõrzött
települési társadalomban megpróbáltak
minél inkább az ellenõrzés alól kivont sze-
mélyes és családi kvázi függetlenséget
nyerni. A nyolcvanas évek ideológiáiban
ezt hívták a második gazdaság és a máso-
dik társadalom kulisszái mögötti megerõ-
södésének. A rendszerváltás idején ket-
tõs folyamat zajlott le párhuzamosan:
egyrészt a nem létezõ civil társadalom
helyett a politikailag dinamikusabb sze-
mélyek és csoportok rögtön a helyi ha-
talom átvételére törekedtek, másrészt a
változatlanul túlpolitizált lokális moz-
gásterekben a kevésbé agresszívebb és
általában értékközpontúbb személyek
megkíséreltek valódi helyi közösségeket
létrehozni. 

Amennyire Magyarországról rálátunk
az Európai Unió tagállamainak civil társa-
dalmaira, az a megállapítást tehetjük,
hogy a kontinens fejlettebb és részben
boldogabb felén a civil társadalmak
(hangsúlyozom: szerves közösségként)
nem sokkal erõsebbek, de a helyi társada-
lomban meglehetõs szabadsággal intéz-
ményesülhetnek, és ezzel párhuzamosan a
helyi döntéshozatalban sokkal egyértel-
mûbben érvényesíthetik érdekeiket. En-
nek ellenére azt mondhatjuk, hogy erõs
civil társadalmak azért a nyugat-európai
államokban is csak részlegesen vagy kor-
látozottan jöttek létre. A nagyobb jólét
vagy a fogyasztás szabadsága ne azt a
konklúziót vonassa le velünk, hogy az
anyagi biztonság és a jobban finanszí-
rozott önkormányzás önmagától civil
társadalmakat hoz létre. Akár odáig is
elmehetünk, hogy a magasabb színvonalú
szociális ellátás és védettség szintén nem
gyorsítja fel a civil társadalmak sokrétû
megerõsödését. Végül az sem hozott átü-
tõ eredményt, hogy a települések erõs val-
lási közösségei nem tudtak az egész civil
társadalomra átfogó hatást gyakorolni. 

Ezért programként azt mondhatjuk,
hogy ugyan más és más feltételek között

folyik Nyugat-Európában és Közép-
Európában a civil társadalmak fejlõdése,
ám az öreg kontinens minden államában
és szegletében közös lecke, hogy a kö-
vetkezõ évtizedekben akár az államnál
és a gazdaságnál sok tekintetben erõ-
sebb civil társadalmak jöjjenek létre és
stabilizálódjanak. Nem árulunk el titkot,
ha azt mondjuk, hogy ez csak akkor tör-
ténhet meg, ha ehhez a globális és kon-
tinentális politikai és gazdasági feltéte-
lek javulnak. Ez magyarán annyit jelent,
hogy a civil társadalmak újjászületésé-
nek is feltétele a tudásalapú gazdaság
és társadalom széles körû létrejötte, és
ennek az univerzális folyamatnak a ré-
szeként az állam uralmi-beavatkozási
szerepeinek és technikáinak visszaszo-
rulása, valamint a helyi önkormányza-
tok gazdasági és politikai függetlensé-
gének további növekedése. Azért itt
megint álljunk meg egy pillanatra. A kül-
sõ feltételek jelentõs átalakulása önmagá-
ban szintén nem hozza meg a várt ered-
ményt. A két kulcstényezõ a civil pol-
gárok számának és aktivitásának átütõ
gyarapodása, és szintén kiemelt priori-
tásként a helyi közösségek tudásának
radikális növelése és a tudás társadalmi
tõkévé alakítása. 

Az eddigi két fogalom (államosított
helyi társadalom, civil társadalom) mel-
lé egy harmadik fogalmat is bevezet-
nék: ez az intelligens civil társadalom
kategóriája. Indoklásként elõször is azt
mondhatjuk, hogy a civil társadalom fo-
galma és programja szükségképpen az
ipari kor vagy az új kapitalizmus nézet-
rendszere, hiszen ez a célkitûzés a civil
szabadság növelését mindenekelõtt a
külsõ viszonyokban, az állam és a gaz-
dasággal szembeni egyenlõtlenség fel-
számolásában fogalmazza meg. Mind-
ezzel szemben az információs, vagy kü-
lönösen a tudásvezérelte társadalomban
a program nem pusztán külsõ és fõként
politikai természetû modernizációban
rejlik, noha ez most már végképpen nem
maradhat el, hanem a civil társadalom
ténylegesen intelligensé tételében. Ez
körülbelül azt jelenti, hogy a személyek
és csoportok közötti humanizáció fel-
gyorsításában a tudásvezérelte életmód
és mentalitás minden társadalmi rétegre
kiterjedõ adaptációjában, és a közössé-

Újjászületik-e a civil társadalom?
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gek lendületének, szellemiségének ma-
gas szintre emelésében. Ez tehát prog-
ramként is és társadalmi modellként is
paradigmaváltás. 

A kérdés nyilvánvalóan az, hogy szép
hazánk társadalomfejlõdése egy ilyen útra
mikor és hogyan léphet rá. A nyílt kérdés-
feltevés azért sem okozhat önmagában
optimizmust, mert ma még nagyon sok
kistérségben vagy településen a politika
(persze más módon, mint a Kádár-
rendszerben) rátelepszik a helyi társa-
dalmakra és igyekszik tisztán, csak
önös érdekein keresztül manipulálni a
helyi önszervezéseket. Hasonlóképpen
nem szolgálhat az a kérdésfelvetés gyors
eredménnyel, hogy a gazdaságilag és fo-
gyasztásilag még közel sem megerõsö-
dött helyi társadalmak képesek-e önál-
ló forrásokat és intézményeket létre-
hozni olyan viszonyok között, amikor a
helyi vállalkozások és a családi gazdálko-
dások zömében még a hétrõl hétre történõ
önfennmaradással küszködnek. És ott a
harmadik dilemma, a szellemi szabad-
ságtól és tudásgyûjtéstõl mintegy fél-
századig elzárt és elszokott helyi közös-
ségek nem könnyen lesznek képesek az
új technológiák segítségével sem a tu-
dás átfogó gyûjtésére, és ebbõl civil tár-
sadalmi stratégiák kidolgozására és a
gyakorlati fejlesztések megvalósítására.

A szokásos magyar kedvetlenségtõl és
pesszimizmustól is óvnék. Az elmúlt tíz
évben számos olyan település mutatható
fel mintaként, ahol helyi csodák születtek,
és nem várt civil társadalmi eredmények
jöttek létre, méghozzá úgy, hogy legalább
minden második esetben a helyi hatalmak
akarata és kedve ellenére. Ha Magyaror-
szágon egy-két évig csak átlagos gazda-
sági stabilitás és a jelenleginél nem zak-
latottabb politikai klíma lesz, akkor
meglehetõsen nagy az esélye annak,
hogy ha nem is minden településen és
kistérségben, de egyre több esetben a
civil társadalmak erõsödése felgyorsul-
hat, s ennek nagyon is egyértelmû ered-
ményei várhatóak. Különösen akkor,
amire szintén nem kevés lehetõség van,
hogy a reméltnél több polgármester és ön-
kormányzat dönt úgy, hogy nem elsõsor-
ban a központi hatalomra, hanem a helyi
társadalomra kíván koncentrálni. A jövõ
az intelligens civil társadalom. Európá-
ban és Magyarországon is, feltéve, ha
az intelligens helyi polgárok egyaránt
aktívan és kreatívan részt vesznek a kö-
zösségépítésben. Varga Csaba 

Gödi civil szervezetek
(A polgármesteri hivatal nyilvántartása alapján)

Gödi Vállalkozók Egyesülete Fülöp József 2132 Göd, Rákóczi u. 101.
Gödi Lokálpatrióták Egy. Hantos László 2131 Göd, Mikszáth u. 14.
Gödi Függetlenek Egy.   Lengyel György 2131 Göd,  Petõfi u. 29/a.
Göd Polgári Kör Forró Gábor 2131 Göd, József A u. 36.  
Göd Jövõjéért Klub Holló Péter 2132 Göd, Pf. 47. 331-634
Gödi Városfejl.és Szépítõ E. Berta Sándor 2131 Göd, Pázmány P. u.24

330-225
Göd Város Polgárõrség Szeri Mihály 2132 Göd, Villamos u. 6-8. 333-513
Gödi Horgász Egyesület Vass István 2132 Göd, Kacsóh P.u.29.
Gödi Crossfutó-verseny Ráth Tamás 2131 Göd, Tóth Á. u. 25. 331-294
Gödi Lions Klub Albert Pál
Gödi Vöröskereszt Frey Lászlóné 2131 Göd, Cserfa u. 5.
Gödi Környezetvédõk Árva Kálmán 2131 Göd, Szt. István u. 19.
Nagycsaládosok Helyi Sz. Tóth Lászlóné 2131 Göd, Kossuth u. 41.330-494
Fiatal Sasok Bolyóczki János 2132 Göd, Bocskai u.13. 330-135
Cserkészek Csiszár Gyula 2132 Göd, Csalogány u.7. 

333-718
Kishonti István 1043 Budapest, Nyár u. 30. IV/26.

169-9555
Mozgáskorl.Egy. Antal György

Bálint 2131 Göd, Fürdõ u. 9. 332-113
Halm.Sérültek Szülõszövets. Csereklye Györgyi 2132 Göd, Pf.70.  345-351
Karitász Lengyel Erzsébet 2131 Göd, Pesti u. 61. 345-385
Dunakanyar Kertbarát Klub Elek István 2131 Göd, Kölcsey F. u. 35.

331-501
Felsõgödi Kertbarát Klub Székely Gyuláné 2132 Göd, Ady E.u.21.
Habitat for Humanity Lenkei György Göd, Bócsa u. 1. 20/381-6099
Lámpás '92 Alapítvány Makrai Józsefné 2132 Göd, Mátyás u. 34.
"Kajakkal az Egészségért" Alap.Barazutti László 2131 Göd, Szt. László u. 17.

345-083 
Horizont Irodalmi Klub Selmeczi László 2131 Göd, Táncsics u. 10. 

332-096
Hagyományteremtõ Klub Ther Jánosné 2132 Göd, István u. 17. 330-709
Váci Múzsa Gödi Csoportja Határiné Koczka 

Ilona 2131 Göd, Harang u. 3.
Napos Oldal Nyugdíjasklub Nagy Zoltánné 2131 Göd, Kossuth L. u. 35.
Tabu Egyesület Deme Tibor 2132 Göd, Kálmán u. 16/b

20/4936-946
Fiatalok a Vidékért Egyesület Mohos Béla 2131 Göd, Béke út 20.
Alsó és Felsõgödi Városvédõk
Egyesülete Dr. Horváth Viktor 2131 Göd, Fenyves u. 36.
Göd és Térsége Kisgazda
Polgári Egyesület Kenessey Zoltán 2132 Göd, Árpád u. 14/b.
Gödi Társaskör Selmeczi Kovács

Attila 2132 Göd, Ady E. u. 94.
Göd Város Alba-kerti 
Érdekvédelmi Egyesület Bosák József 2131 Göd, Pesti út 146.
MEOE Dunakanyar 
Helyi Szervezete Kruzslicz István
Magyar Õstörténeti 
Munkaközösség Egyesület Dr.Erdélyi István 2131 Göd, Kazinczy u. 75.
Túzok Alapítvány Dr. Mödlinger Pál 2131 Göd, Rába u. 2.
�A+V" Gödi Ifjúságért
Alapítvány Huzella Tivadar Ált. Isk.
1. sz. Óvoda Alapítvány óvoda címén

Az alsógödi Kertbarát Klub 2003. szeptember 6-án 10 órakor várja az érdeklõ-
dõket kézimunka, termény és virág kiállítására a József Attila Mûvelõdési Házba. 
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Kézilabda
Megkezdte a felkészülést a Gödi Se NB I/B nõi kézilabda csa-
pata az õszi bajnokságra. A heti három edzésbõl hétfõn és csü-
törtökön a dunakeszi gimnázium sportcsarnokában kaptak he-
lyet, szerdán a váci konditeremben erõsödnek a lányok. Az el-
sõ mérkõzés szeptember 21-én délután öt órakor lesz a Duna-
keszi Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában. 

A csapat összetételében történt néhány változás, Gyetván
Krisztina az elõzõ idény gólkirálynõje átigazolt a csömöri csa-
pathoz, Juhász Zsuzsa kapus pedig befejezte az aktív játékot,
de az ifjúsági csapatnak továbbra is edzõje maradt. Vácról át-
igazolt Szentes Éva, és visszatért a gödi csapatba Papp Csilla. 

Bízunk a kitartó szurkolókban, hogy idén is olyan sport-
szerûen és lelkesen drukkolnak a lányoknak a mérkõzéseken. 

G. A. 

Labdarúgás
Szép eredményeket érnek el focistáink
A Gödi SE futball csapata a megye másodosztályba felkerülé-
se már nagy öröm volt mind a focistáknak, mind a vezetésnek.
Mudri József, a szakosztály vezetõje elmondta, a következõ
célkitûzés a megye elsõ osztályba kerülés. Azon dolgoznak,
hogy egy olyan csapatot hozzanak össze, amelyik képes erre a
teljesítményre. Emiatt tizennyolc játékost igazoltak a gödi
csapathoz, és az új idényre új edzõvel, Kovalik Jánossal kezd-
ték a felkészülést. Az alapozás már megkezdõdött az õszi sze-
zonra, s már egy nyert meccsen túl is van a csapat: a Dunacipõ
ellen 3:1-es eredményt ért el. 

SPORT

Nyílt levél Dr. Kölcsei Tamás cikkére
Kedves Dr. Kölcsei Tamás!
A Gödi Körképben megjelent �Egy szombat óta máshogy

látok mindent�" címû cikkéhez szeretnék a �másik oldalról"
egy-két gondolatot hozzáfûzni. 

Egy éve költöztünk Gödre � Budapestrõl. Elõtte nyolc évig
hétvégeken, nyaralóként jártunk ide, csendes kis nyaralónkba,
ahol felüdültünk, energiával �töltekeztünk", nyugalom és
csend vett körül bennünket. 

Megszerettük ezt a vidéket, a tájat és embereket. 
Megértem a cikkíró aggodalmát, s igényét az embermérté-

kû életre, s azt gondolom, sokan osztoznak is ebben � akár-
honnan származnak is. 

Hangulatos cikkét olvasva azonban megdöbbentett, amikor
� egyébként jogos � sérelmeiért a �Pestrõl idetelepedetteket"
teszi felelõssé. 

Szeretném felhívni a figyelmet a másság-ellenség veszélyé-
re, amely kezdõdhet �Pestrõl idetelepedtek" elítélésével, s
folytatódhat egyéb kisebbségek negatív megítélésével. 

Biztos hallott a kedves cikkíró a bûnbakképzésrõl, hogy a
problémákat kivetítik egy-egy személyre vagy népcsoportra,
holott a probléma gyökerét kellene megérteni. 

Sajnos a városiasodás �mellékterméke" a zaj, a szemét, az
emberek közötti távolságtartás s durvaság elterjedése a szemé-
lyes kapcsolatokban is. 

A cikkíró Pennyben ért kellemetlensége ugyanis nem szár-
mazási hiba következménye, hanem egyszerûen kultúrálat-
lan viselkedés, mely sajnos egyre jobban elharapódzik, épp-
úgy, mint a trágárság, gyermekeink beszédében, a másik em-
ber igényeinek figyelmen kívül hagyása vagy környezetünk
szennyezése, s még sorolhatnám a negatív jelenségeket. 

De az elidegenedés ellen lehet harcolni, például kiskö-
zösségek teremtésével, emberi kommunikáció folytatásával
a csoportok között, s a partneri viszony talán ismét köze-
lebb hozza az embereket egymáshoz, s a kultúrált viselke-
dési szabályok betartása, a közösségek ügye lesz. Összefo-
gásra van szükség ezek ellen, pedagógusok, szülõk, egy-
szerû polgárok között, de nem a gyûlölet jegyében, hanem
a jobbítani vágyás reményében, az emberi minõség javítá-
sáért. 

Igazi gödi az lesz, aki lépéseket is hajlandó tenni pozitív ér-
tékek kialakításáért. 

Én, mint régi pesti, kezemet nyújtom az ilyen kezdeménye-
zések felé, s remélem, a régi gödiek segítenek, hogy én is gödi
honpolgár lehessek�

Nyíri Erzsébet
Már nem pesti, de még nem gödi polgár

Válasz az olvasói levélre
Tisztelt Asszonyom !
Cikkemre reagáló megtisztelõ sorairól értesülve engedje

meg, hogy elõször is megköszönjem hosszúra sikeredett cik-
kem lelkiismeretes elolvasását. Jólesõ érzés volt olvasni
egyetértõ véleményét a �városiasodás" melléktermékét illetõ-
en � az Ön szavait idézve � �a zaj, szemét, az emberek közöt-
ti távolságtartás és durvaság elterjedését" sérelmezõ szavait.
Egyedül az lepett meg, amikor Ön is a városiasodás kellemet-
len velejáróiról beszél, kifogásolja cikkemben, hogy a régi
Göd emberközeli, meghitt hangulatára nosztalgikusan   emlé-
kezve a felduzzadt Gödön ért �sérelmeimért a Pestrõl idetele-
pedetteket" teszem �felelõssé" (?). Nyilvánvaló, hogy a fõvá-
ros közelében lévõ, Duna-menti szép településünk tömegesen
vonzza ide a pestieket letelepedésre. Ennek közlése egyszerû
statisztikai adat, nem pedig az Ön reagálásában írt � cikkem-
ben feltételezett � �másság-ellenesség"(?) megnyilvánulása.
Távol áll mindenkitõl, fõleg tõlem a tõsgyökeres pesti lakos-
tól (egyben régi gödi nyaralótól), hogy az idetelepedett sze-
gény pestieket a gödi õslakók �másság-ellenesség" veszélyé-
nek tegyék ki, amely � idézem sorait - �egyéb kisebbségek
negatív megítélésével folytatódhat". A több ezres pesti szár-
mazású újdonsült gödi lakosság a sorvadó itteni õslakosság-
hoz viszonyítva igazán nem számít �kisebbségnek", akinek
érdekeit �kivont karddal" kellene  védeni ártatlan cikkembõl
kiragadott (egy rideg statisztikai tényt tartalmazó) mondat
boncolgatásával. A szívem viszont továbbra is fáj, hogy a ré-
gi Göd meghitt hangulata - a városiasodás természetszerû ve-
lejárójaként - fényét veszíti. S a lakosság gyors felduzzadásá-
val �élvezhetjük" a városiasodás elõnyeit, de inkább hátrá-
nyait, függetlenül attól, hogy honnan is, melyik irányból   in-
dult meg városunk lakosságának gyors gyarapodása. Az biz-
tos, nem Csomádról és Mogyoródról� 

Dr.Kölcsei Tamás

Olvasói levél
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Nemcsak a felnõtt csapat, ha-

nem az ifi, a serdülõ, a két
Bozsik-programban részt vevõ és
a két öregfiú csapat is szép ered-
ményeket ér el. Az ifi korosztály
megnyerte a bajnokságot, a ser-
dülõk pedig másodikok lettek. A
Duna-part öregfiú csapat a baj-
nokságot és a bajnokok tornáját
is megnyerte. 

A serdülõ csapat sikereiben
nagy szerepe van Sebõ András
utánpótlás-vezetõnek, aki 1999-
ben kezdte el a munkát. Akkor
Mudri József segítségével kiválo-

gatta a keretbe bekerülõ játékosokat és az elsõ évben ötödik
helyen, a következõben második helyen végzett, majd bajnok
lett a serdülõ csapat. Sebõ András elmondta, nagyon sok jó já-
tékosa van jelenleg a serdülõ csapatnak, közülük sokan már az
ifiben is kipróbálhatták magukat. Veszták Dániel nemcsak a
serdülõknél, de az ifiknél is gólkirály lett, illetve Bogdán Ró-
bert, Szabó Gábor, Mellár Ádám és Hegyes István már az ifi
csapatot erõsíti. 

Az utánpótlás-vezetõ elmondta, õ a jó tanuló � jó sportoló
játékos híve, nem engedi, hogy a sport a tanulás rovására men-
jen, ezért ha egy-egy játékosnak nem megy valamelyik tan-
tárgy, azt a csapattársai segítik a felzárkózásban.  

A sportág megerõsödése köszönhetõ Mudri József szakosz-
tályvezetõnek, Szilágyi Sándor szakosztályvezetõ helyettes-
nek és a tagoknak: Novákovics Mihálynak, Pék Sándornak és
Sebõ Andrásnak, illetve az önkormányzatnak és a MI-LA cég-
nek mint fõtámogatóknak.                                          

G. A.

Kajakos hírek
Vidékbajnokság

2003. július 11-12-13-án Velencén Eredmény

Név                                   Futam                          Táv
ARANY
1. Kása Máté- 

Kemencei Viktor K-2 serd. VI. korcs. 1000 m
2. Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 1000 m
3. Kulifai Tamás � 

Pélyi Dávid K-2 serdülõ IV. korcs. 1000 m
4. Havas Eszter K-1 kölyök III. korcs. 2000 m
5. Tarczi Zsófia, Sófalvi

Sarolta, Cseh Orsolya,
Németh Anna K-4 ifi 500 m

6. Hamar Péter � 
Slezsák István K-2 kölyök III. korcs. 2000 m

EZÜST
1. Patay Dorottya � 

Horváth Zsuzsanna K-2 VI. korcs. 2000 m
2. Kulifai Tamás K-1 kölyök IV. korcs. 2000 m
3. Kemencei Viktor � 

Hamar Miklós K-2 ifi 500 m
4. Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 500 m
BRONZ
1. Horváth Zsuzsanna MK-1 II. korcs. 2000 m

2-3. Soós Tamás K-1 serd. V. korcs. 2000 m
K-1 serd. V. korcs. 500 m

4-5. Kása Máté K-1 serd. VI. korcs. 500 m
K-1 serd. VI. korcs. 1000 m

6. Hamar Miklós K-1 ifi 1000 m
7. Pélyi Dávid K-1 köly. IV. korcs. 500 m

Országos Bajnokság
a kölyök, serdülõ és junior korú gyermekeknek

2003. július 25-26-27-én Velencén Eredmény

Név Futam Táv
ARANY
1. Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 500 m
2. Kulifai Tamás � 

Pélyi Dávid K-1 kölyök IV. korcs. 1000 m
3. Havas Eszter K-1 kölyök III. korcs. 2000 m
4. Hamar Péter � 

Slezsák István K-2 kölyök III. korcs. 2000 m
EZÜST
1. Kulifai Tamás K-1 kölyök IV. korcs. 2000 m
2. Kemencei Viktor 

� Kása Máté K-2 serdülõ VI. korcs. 1000 m
3. Kása Máté K-1 serdülõ VI. korcs. 500 m
BRONZ
1. Pélyi Dávid K-1 kölyök IV. korcs 500 m
2. Apró Richárd � 

Csákány Tamás MK-2 gyermek I. korcs. 2000 m
PONTSZERZÕ
4. hely � Németh Anna 

� Cseh Orsolya � Tarczi 
Zsófia - Sófalvi Sarolta K-4 junior 1000 m

4. hely � Nagy Gergely K-1 kölyök IV. korcs. 1000 m
4. hely � Hamar Péter �

Slezsák István K-2 kölyök  IV. korcs 1000 m
5. hely � Soós Tamás K-1 serdülõ V. korcs 2500 m
6. hely � Kemencei Viktor K-1 serdülõ VI. korcs 2500 m
6. hely � Horváth Zsuzsa K-1 serdülõ VI. korcs 2000 m
7. hely � Tarczi Zsófia MK-1 kölyök II. korcs 2500 m
7. hely - Patay Dorottya � 

Forró Bianka K-2 kölyök  IV. korcs 2000 m
8. hely � Várnai Szabolcs MK-1. kölyök III. korcs 2000 m
8. hely  - Patay Dorottya 

�  Forró Bianka K-2 kölyök IV. korcs 500 m
8. hely � Grósz Vilmos � 

Gréczy István K-2 kölyök IV. korcs 1000 m
9. hely � Grósz Vilmos � 

Gréczy István K-2 kölyök IV. korcs 2000 m
9. hely � Bán Kristóf � 

Ónodi Szabó Balázs K-2 kölyök II. korcs 2000 m
9. hely � Kása Máté K-1 serdülõ VI. korcs 1000 m

Az ifi korúaknak 2003. augusztus 1-2-3-án került megren-
dezésre az Országos Bajnokság Szegeden, ahol a lányok � Né-
meth Anna, Sófalvi Sarolta, Tarczi Zsófia, Cseh Orsolya �
1000 méteren a 7., 2500 méteren pedig a 2. helyen végeztek.

Várnai Zoltán Soma 500 méteren a 7., 2500 méteren pedig
a 3. helyen végzett. Hamar Miklós 1000 méteren a 7. helyen,
Kabai Gergõvel, aki tiszaújvárosi versenyzõ, párosban szintén
a 7. helyen végeztek. Miklós Kemencei Viktorral 2500 méte-

Mudri József, a Gödi
SE Futball Szakosztály
vezetõje, Sport Bizott-
ság elnöke
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Országos futóverseny városunkban

FÉTIS CROSSFUTÁS GÖD
2003. október 4.

Az idén hetedik alkalommal rendezzük meg Göd legnagyobb
sportversenyét, a hagyományos országos crossfutóversenyt.
Rendezvényünk évek óta nagy népszerûségnek örvend az ama-
tõr hosszútávfutók körében, melyet az is jelez, hogy az országos
crossversenyek között ezen a versenyen a legnagyobb a résztve-
võk száma. Rendezvényünk évrõl-évre egyre több futót csábít
az ország számos városából erre az õszi futóünnepre. 

Versenyszámok:
200 m-es táv: óvodásfutás
2 km-es táv: 10 éves korig
5 km-es táv: 14 éves korig
5 km-es táv: korhatár nélkül
18 km-es táv: korhatár nélkül

Rajt és cél az alsógödi labdarúgópályán
Programok:
8.00 -tól nevezés 
9.15 - 9.25 bemelegítés óvodásoknak, 2 km-en futóknak
9.30 óvodás rajt 
10.00 2 km-es rajt
10.30-10.40 5 km-en, ill. 18 km-en versenyzõk bemelegítése 
10.45 18 km-es rajt
11.00 5 km-es rajt
11.15-11.45 eredményhirdetés, díjkiosztás óvodásoknak és 2
km-en versenyzõknek
13.45 eredményhirdetés, díjkiosztás 5 km-en és 18 km-en ver-
senyzõknek

Az elmúlt évhez hasonlóan, egész napos programokkal és sok
meglepetéssel várjuk a résztvevõket és családjukat. 
Nevezési díj:
óvodás 100,- Ft, 14 éves korig 350,- Ft, 14 év felett 700,- Ft

Díjazás:
Az óvodás versenyzõk célba érés után ajándékot kapnak.
A versenyszámok helyezettjei érmeket, a gyõztesek 5 és 18
km-en serleget nyernek.
Minden benevezett futó FÉTIS Cross emblémázott pólót kap.
A díjakon kívül minden kategóriában a helyezettek értékes
ajándékokat vehetnek át.
18 km-en a nyertes gödi futó elnyeri a VÁNDORSERLEGET
A verseny rendezõje:  FUTAPEST KLUB 
Fõtámogató: FÉTIS BT.
Támogatóink: Göd Városi Önkormányzat, rendõrség, pol-
gárõrség és számos vállalkozó.

Gödi Crossfutók Baráti Társasága
Ráth Tamás

Belépés családostul
Sportos együttlét családi körben

Programok:
2003. augusztus 30-án: labdajátékok, kenuzás, sakk, íjá-
szat, biliárdozás
szeptember: kerékpártúra
október: Fétis crossfutás (200 m, 800 m, 2000 m, 5 és 18
km)
november: gyalogtúra (20 km)
2004. január: asztalitenisz verseny
február: családi ügyességi és váltóverseny a sportcsar-
nokban
március: gyalogtúra (20 km)
április: kerékpártúra
május 1.: majális, családi hatpróba, szabadtéri fõzés
június: juniális � sport, zene, kézmûvesség, szabadtéri sü-
tés, fõzés
Akik szeretnének jelentkezni a rendezvényekre, megtehetik
Wagner Lászlónál a piarista iskolában. (Tel.: 345-167)
A 2003/2004-es tanévet kísérõ sportversenyek fõ támoga-
tója a Szt. Jakab Zarándokegyesület.

ren az 5. helyet szerezték meg. Ezen a versenyen Kása Máté a
velencei Dobos Andrással 2500 méteren a 9. helyen végzett.

Következõ héten került megrendezésre a maraton válogató,
ahol Várnai Soma Zoltán  a szobi Stencli Ferenccel az elsõ he-
lyet szerezte meg, így indulhatnak a szeptember végén Spa-
nyolországban megrendezésre kerülõ Maraton Világbajnoksá-
gon. Július közepén õk ketten a Maraton Európa Bajnokságon
az elõkelõ negyedik helyet szerezték meg, az augusztus köze-
pén Csehországban megrendezésre kerülõ Maraton Világku-
pán pedig a harmadik helyen végeztek. Ezen a versenyen rajt-
hoz állt Németh Anna is, aki az erõs mezõnyben nyolcadikként
evezett be a célba.

Az augusztusi válogató eredményeként Kása Máté, Hamar
Miklós és Várnai Soma Zoltán kivívta az indulási lehetõséget
a Lengyelországban szeptemberben megrendezésre kerülõ Eu-
rópai Olimpiai Reménységek versenyén.

A kölyök és serdülõ korú sportolóink pedig a környéken �
Nagymaroson, Verõcén, Szobon � megrendezésre kerülõ ver-
senyeken mérik össze erejüket, ahová nagyszámú szülõi gárda
kíséri el õket.

Szurkoljunk együtt a gödi fiataloknak, reméljük a további-
akban is méltó módon képviselik városunkat mind a hazai,
mind a nemzetközi versenyeken.

Hamar János



Keresek huszonnyolc személyt, akik komolyan fogyni szeretnének. 
Tel.: 06-20-384-3739
Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú, tekercselés a Kin-
csem parkban. Nyitva: 8-17 óráig.
Menyasszonyi ruhák eladók 38-40-42-es méretben. Kókai Pálné, telefon: 06 1-
233-1158.
Német nyelvoktatás, korrepetálás középiskolai tanárnõnél. Telefon: 06 20 9459-
560.
Eladó Perlit hõszigeteléshez. 300 Ft/zsák. Amíg a készlet tart. Tel.: 336-332
Egészségügyi végzettségû munkatársat keresünk gödi magánrendelõbe, recepciós
munkakörbe. Minimális számítógépes ismeret szükséges. Tel: 06 70/541-8591
1500 Lada 1994-es, 2004 szept-ig levizsgáztatva megkímélt állapotban eladó.
Telefon: 06 20 9834-470
Háznál mosást, vasalást vállalok! (ágynemû, függöny, törölközõ, lepedõ stb.) Tomeg
Vilmosné Göd, Akácfa u.10/b. Tel: 06 20 424-5965
Matek, fizika, kémia, számítástechnika oktatást vállalok általános és középiskolá-
sok számára. Házhoz megyek. Tel: 06/70-255-9408
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APRÓHIRDETÉS

INGATLANKÖZVETÍTÉS
Fóti CORA Áruház (Posta mellett)

Tel.: 06-27-360-172; 06-20-331-4299
www.vicoinvest.hu, vicoinvest@vicoinvest.hu
Nyitva a hét minden napján 10-tôl 19.30-ig

EGYRE BÔVÜLÔ ÜGYFÉLKÖRÜNK
RÉSZÉRE KERESÜNK ELADÓ TELKEKET,

HÁZAKAT, LAKÁSOKAT.
Szolgáltatásaink:
� Ingatlanközvetítés, saját kínálatunkon túl 170 part-
neriroda adatbázisából válogathatnak Ügyfeleink.

Megbízás esetén:
� Ingyenes helyszíni felmérés
� Ingyenes értékelés
� Ingyenes fényképkészítés
� Ingyenes szaktanácsadás
� Web oldalunkon és az origón százak nézhetik
meg ingatlanát!
� Munkánk során több mint 310 ingatlant közvetí-
tettünk sikeresen!

Családi házak, lakások felújítása, 
kulcsrakész építése 148.000 Ft/m2-tôl
� 178.000 Ft/m2-ig. Tisztelettel várjuk 

minden érdeklôdô ügyfelünket!

HITELCENTRUM
Fóti CORA Áruház (Posta mellett)

Tel.: 06-27-360-172; 06-20-331-42-99
Nyitva a hét minden napján 10-tôl 19.30-ig

5 BANK LEGKEDVEZÔBB AJÁNLATAI EGY HELYEN!
ÁIlamilag támogatott lakáscélú hitelek

� minimálbérre 2,75 %-tól
� 7-25 évre, maximum 15 millió forintig
� új és használt lakásvásárlásra, építésre, korszerûsí-
tésre és bôvítésre
� az ingatlan értékének 50%-a, pótfedezet esetén akár
a 100%-a is felvehetõ.

Példa: 5 millió Ft 20 évre = 38 780 Ft
Ügyintézés ideje max. 4 hét.

Szabadfelhasználású hitelek jövedelemigazolás nélkül
� 8,5 %-tól,
� max. 10 évre, 5-100 millió Ft-ig
� hitelkiváltásra, vásárlásra, szabadfelhasználásra
� az ingatlan értékének 30-50 %-a felvehetô

� euró alapon 9,5 %-tól
� forint alapon 12 %-tól
� svájci frank alapon 8,5 %-tól

Havi törlesztôrészlet: milliónként 13 600 Ft-tól
Ügyintézés ideje: min. 2 hét, max. 6 hét.

INGYENES HELYSZÍNI ELÕMINÕSÍTÉS ÉS FOTÓZÁS

Várjuk a Sulinetexpress megrendeléseiket
1091 Budapest, Üllõi út 119. alatt lévõ

üzletünkben. 
Telefon: 06 1 456-0727, 06 70 234-7275

Áruvásárlási hitel intézés!
GÖDÖN ÉS A KÖRNYEZÕ TELEPÜLÉSEKEN

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

BECO KFT www.beco.hu

Göd területén vállalom 
óvodás, iskolás gyermekek

felügyeletét a délutáni
órákban.

Lakás: Göd-felsõ Lenkey u.
Telefon: 06/30 244-2243

SZÁMÍTÓGÉPES 
AUTÓDIAGNOSZTIKA

Szinte minden típuson:
� hibakiolvasás-törlés (motor, ABS, airbag, stb)
� szervizesedékesség jelzõ nullázása, � tesztelés

� kulcsok és távirányítók programozása
Gyors, helyszíni kiszállás, szerelõknek,

autókereskedõknek kedvezmény!
Tel:. 06 20 420-6870
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24-féle kenyérrel és közel
100-féle egyéb sütõipari 
termékkel várjuk kedves 

vásárlóinkat!
LÁSZLÓ PÉKSÉG Kft.

Felsõgöd, Terv u. 47.
Telefon: 06 27 337-481

Helyszíni árusítás vasárnaptól péntekig!
Nyitva 17.00-22.00-ig

MINDENNEMÛ ÉPÍTÕANYAGOK,
TÜZELÕ ÉS EGYÉB ANYAGOK
Fuvarozás 1-20 tonnáig, önrakodós

gépkocsival is! 2132 Göd, Duna út 20.
Telefon: 06/30 9497-921, 06/30 9338-554

06/27 345-065, 06/20 9725-290

Zöldkártya! Mûszaki vizsgáztatás!
Teher és személyautó javítás és

autóvillamosság
Max Trans Autójavító - Göd

Nemeskéri K. M. u. 33.
Papp István autószerelõ mester

Munkahely: 06-27-345-187
Lakás: 2132 Göd, Szõdi út 5.

Tel.: 06-27-337-757, Mob: 06-20-9273-405

ADJON MAGÁNAK 
HETI 1 ÓRA AKTÍV

PIHENÉST

Váczi Pál László gyógymasszôr
� Stresszoldás, 1 órás relaxáló egész 

testmasszázs keretében
� A mozgás szervrendszer problémáinak

enyhítése, kezelése
Kérésére saját otthonában is.

Idôpont egyeztetés és információ: 06 30/211-84-27

LAPSZABÁSZAT, 
BÚTORKÉSZÍTÉS

Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés
konyhabútor, fürdõszobabútor
irodabútor
szekrények

2131 Göd, Nemeskéri K. M. út 33.
(volt TSZ udvar)

Tel.: 27/330-785, 20/974-3116

*
*
*

Hainer József
IPARI ÉS HÁZTARTÁSI 

VARRÓGÉPEK JAVÍTÁSA
(délután és hétvégén is)
Fót, Németh

Kálmán u. 74.
Tel: 27/361-637,

20/912-3021
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Régiséggyûjtõ vásárolna
antik, régi bútort, festményt, órát, 

lakberendezési tárgyat és bármilyen
más antik tárgyat gyûjteménye
bõvítésére. (Hibás, sérült 

darabok is szóba jöhetnek).
Telefon: 06-20-9357068

ÉP LAK 99 Gyártó Szerelô és Szolgáltató Bt

Ajtók, ablakok, kerítések, kapuk, korlátok,
lépcsôk, tetôszerkezetek, biztonsági rácsok,

zártszelvények, csövek nagyívû hajlítása,
és mindenféle vasszerkezetek gyártása,

helyszíni szerelése és karbantartása.

Helyszíni felmérés, tanácsadás, gyártás
és felszerelés

Mûhelycím: Régi TSZ udvar
Vályi Rudolf 06-20-9-725-645, 06-27-331-254

CSATORNA HÁZI BEKÖTÉS
TELJESKÖRÛ VÁLLALKOZÁS

(Tervezés, engedélyeztetés
kivitelezés, üzembehelyezés)

GARANCIÁVAL
BEVEZETÕ ÁRAK

GYORS INTÉZÉS ÉS KIVITELEZÉS

Tel.: 27/330-335 este

�Köves Bt.��Köves Bt.�
Sírkõ- és épület-

mûköves munkák,
márvány, gránit

síremlékek, fedkövek,
párkányok, lépcsõk
és baluszter korlát

készítése 
Lakatos Kálmán
Mûhelycím: régi TSZ udvar

Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: 06-20-9413-977

Lakás: Göd, Hétvezér u. 6.
Tel: 06-27-331-636 17 órától

MMAACCKKÓÓJJÁÁTTSSZZÓÓ  
GGYYEERRMMEEKKFFEELLÜÜGGYYEELLEETT

Óvónõi képesítéssel családias
környezetben csak erre a célra ki-
alakított szobában gyermek-
felügyeletet vállalunk!

� Készségfejlesztõ játékok (természetes 
alapanyagúak), hasznos szabadidõtöltés

� Igény szerint óvodába, iskolába a
gyerekéért értemegyünk

MACKÓJÁTSZÓ GÖD-ALSÓ, Nemeskéri út 32/b. 
Tel.: 27 332-198, 06 30 541-3368, 06 30 560-5406

KAPUTECHNIKAI 
SZAKKERESKEDÉS
Felsõgöd, Kolozsvári u. 36.

Tel: (27) 337-728, Mob: 06 30/942-7437

SZEKCIONÁLT, HÕSZIGETELT, 
KAZETTAMINTÁS GARÁZSAJTÓK, 
AJTÓ ÉS KAPUNYITÓ MOTOROK

Kerítésdíszek és korlátelemek nagy 
választékban jelentõs raktárkészlettel.
Tolókapu alkatrészek lebegõ (kúszó) 

és sínes változatban raktárról azonnal!

Éva virágüzlet
Vállaljuk alkalmi és menyasszonyi 

csokrok, sírcsokrok, koszorúk készítését,
rendelésre is.

Cím: Göd, Új köztemetõ, Nemeskéri út
Tel: 06/20-918-5789, este: 06/27-332-143

Kaphatók dísznövények, palánták, vágott és cserepes
virágok, ajándéktárgyak. 

Nyitva: kedd-péntek: 9-17, sz, v: 9-16
Hétfõ szünnap.
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MÉG NEM KÉSETT LE SEMMIRÔL!

A HERRIOT STÚDIÓ ebben a félévben is indít

ANGOL és NÉMET
NYELVTANFOLYAMOKAT

Alsógödön, a József Attila Mûvelôdési Házban, 
valamint Felsôgödön, az Ady-Klubban.

60 órás tanfolyamok (áruk: 30.000 Ft):
� társalgás középhaladóknak és haladóknak heti 1x2 óra

� kezdô és újrakezdô tanfolyamok heti 2x2 órában
délelôtt, délután vagy este

� középhaladó szint, heti 2x2 óra délelôtt, délután vagy este
� szombat délelôtti tanfolyamok: 1x4 óra

30 órás tanfolyamok (áruk: 15.000 Ft):
segítség az ôszi-téli vizsgaidôszakhoz félintenzív

középfokú nyelvvizsga-elõkészítõ:
5 héten át heti 3x2 óra

A féléves tanfolyamok a szeptember 29-ei héten 
indulnak és január közepéig tartanak.

Beiratkozás (az elsõ részlet befizetése) és szintfelmérés
a József Attila Mûvelôdési Házban:

2003. szeptember 13. és 27. szombat 10-13 h

�Régi diák"-kedvezmény: 10 %! Családi kedvezmény: 5 %!

HERRIOT
Tel.: 27-337-520 és 20-578-5190

www.ingatlancenter.com

Ingatlanközvetítés-
értékelés

Építési, korszerûsítési,felújítási,vásárlási
hitelek, elõzetes hitelbírálat

Generali Biztosítások
Tel: 06-30-9319-609
Tel./Fax:27-331-499
Göd, Pesti út 112

Kisgépszerviz gépköl-
csönzõ, benzinmotoros
gépek javítása, villany-

motor tekercselés
Mobil: 06-30/951-9502

Üzlet: az Autópihenõnél 
Telefon/fax: 06-27/337-624

Nyitva: hétfõ-péntek: 7-17,
Szombat: 9-13

Szénási Vaskapu Ipari Kft.
2131 Göd, Nemeskéri u. 33. 

Telefon: (27) 532-300,
Fax: (27) 532-301. Tel.: (30) 950-9638, (20) 952-6939

Lakatos munkák: kerítések, kapuk, korlátok, 
lépcsõk, aluredõny, garázsajtók, villanyszerelés

Cégünk megtervezi és kivitelezi családi házának, 
lakásának, üzlethelyiségének, nyaralójának, stb. 

elektronikus betörésvédelmét.
Teljeskörû MABISZ tanúsítvány.
Cégünkrõl referenciát kérhet a
BRFK Tanácsadó Szolgálattól,
(Bp, V. Belgrád rakpart 13.)

Ingyenes felmérés, árajánlat adás
Távfelügyeletre csatlakozás. 
Riasztás a saját GSM telefonjára

3 ÉVES TELJES
KÖRÛ GARANCIA!

*
*

*
*
*

A rendszer kiépítése után az Önnek legkedvezõbb (kedvezményes)
BIZTOSÍTÁSI lehetõséget tudjuk ajánlani, melyre a helyszínen

megkötjük Önnel a szerzõdést.
Várjuk megkeresését a következõ telefonszámokon:

06 (27) 363-776, vagy 06 (20) 944-3838

A SZOKÁSOSTÓL 
ELTÉRÔ MÓDON,
ÚJ RENDSZERBEN,
A LEGKORSZERÛBB 
MÓDSZERREL.

ALAKFORMÁLÁS, FOGYÁS
(MÁR EGY KEZELÉS UTÁN 

IS MÉRHETÔ!)
� LAZÍTÁS, IZOMERÔSÍTÉS,

� MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK
ENYHÍTÉSE,

� FRISSÍTÔMASSZÁZS,
� CELLULIT KEZELÉS,
� TESTTEKERCSELÉS,

� INFRASZAUNA:
MÉREGTELENÍTÉS,

� ELEKTROMOS IZOMSTIMULÁLÁS!
Idõpont egyeztetés:

06 70 228-0591
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GÖDI ÁMBITUS
KFT

ÉPÍTÕANYAG- ÉS
VASTELEP

2131 Göd, Pesti út 174. (A faiskola mögött)
Telefon: (27) 336-247, fax: (27) 532-500
Nyitva: hétfôtôl péntekig: 7.30-17.00-ig

szombaton: 7.30-13.00-ig

LISTAÁR 
� 25-30 %

engedménnyel 
a készlet erejéig!
OKTÓBER 20-ig

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕK
pl. 5 cm-es polisztirollappal és
fehér színnel 1900 Ft/m2 (Áfás)

nemesvakolat fehér
47 Ft/kg, extra vakolat

(vékony) 56 Ft/kg
AKCIÓS ÁRON!

Göd, Pesti út 82/a. 
Tel.: 06 (27) 531-005, fax: (27) 531-007

� Szerszámok
� Faáruk
� Csavaráru
� Vetõmag
� Kerti szerszám
� permetszer

mûtrágya
� Bádogos 

termékek

Kölcsönzés
utánfutó � létra � betonkeverõ
Növényvédelmi szaktanácsadás,

telefonon keresztül: 30 853-3178

FAKUSZ H.B BT.
Nyitva tartás: Hétfõtõl�péntekig:

7-17 óráig, Szombaton: 7-14 óráig.

BARKÁCS-, GAZDA-
ÉS FESTÉKBOLTMÁRKAKERESKEDÉS

Erdélyi Miklós
autószerelõ mester

2132 GÖD-FELSÕ 
Kacsóh Pongrác u. 4.

Tel: 06 27 330-524, 06 20 9982-177

Számítógépes 
hibakódolvasás

és javítás

Bázis telephely: Dunakeszi, Rákóczi út 137. Tel.: 27/540-525,
Tel/fax: 27/540-526, Mobil: 30/924-3106

2. telephely: Dunakeszi, Kárpát u. � Széchenyi u. sarok
(Frédikevill mellett) Tel/fax: 27/342-738, Mob: 06 30/230-8246

e-mail: neutobt@westel900.net        www.neuto.hu

Telephelyeinken megtalál mindent, ami a házépítéshez 
szükséges, és az ehhez kapcsolódó összes szolgáltatást:

� Sávalapásás, pincetömb kiemelés, 
épületbontás, tereprendezés

� Konténeres sittszállítás, sóder, homok-, föld szállítás
� Raklapos áru, gerenda szállítás darus autókkal
� Házának külsõ szinezõanyagát egy órán belül 

kikeverjük Revco vakolatból
� Tervrajz alapján 

anyagkimutatás készítése

Építõanyag értékesítés - szállítás
Konténeres sitt-, szemét szállítás

Gépi földmunkák

NYITVA: H-P: 7-17,
SZ: 7-13-IG

Csempék, padlólapok,
greslapok széles

választékban!
ÚÚjj

KERTÉSZTECHNIKUS VÁLLALJA:
� füvesítést,

� HUNTER automata öntözõ telepítését,
� Elhanyagolt kertek rendbetételét,

� Metszést
� Szaktanácsadást, stb...

Hornos Árpád
Tel: +36 27 352-697, +36 20 3187-139

Az idei nyár is bizonyította, hogy öntözés
nélkül nincs szép kert! 
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Göd város polgárainak
és önkormányzatának lapja

Kiadó:
Göd Város Önkormányzata

Kiadásért felelõs személy:
Pinczehelyi Tamás alpolgármester

Fõszerkesztõ: 
Gombosné Kovács Zsuzsa

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5. 
Tel./fax: (27) 346-919
viziostudio@wap.hu

Fotók: VÍZIÓ STÚDIÓ
Tervezõ szerkesztõ, DTP:

Rácz Ervin
Nyomás: 

Royal Press Hungary
2131 Göd, Pesti út 14. 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Gombos András

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5.
Tel/fax: (27) 346-919  

Telefonhívásra felkeressük hirdetõinket!

Gödi Körkép

Minden névvel aláírt írásért
a szerzõje felel. 

A kéziratok rövidítésének
jogát fenntartjuk! 

A szerkesztõségbe érkezett
anyagokat nem õrizzük meg!

ISSN 0865-5820 

� sóder,
homok

fuvarozás.
Rendelés-

felvétel
telefonon 

szombaton és
vasárnap is.

2120 Dunakeszi,
Szent István u. 1.

27 341-497
27 341-789

VÁLLALKOZÁSI KFT.

Betanított dolgozó (300 fõ)
Min. 8 általános iskolai 

végzettséggel 
Ajánlatunk:

Megszakítás nélküli munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Betanított jellegû munkavégzés kb. 90�120
ezer Ft bruttó havi fizetéssel,
Ingyenes Samsung buszjárat; Göd-Felsõ Vas-
útállomás, 7.30-kor.
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

Technikus (30 fõ)
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140�170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
Ingyenes Samsung buszjárat; Göd-Felsõ Va-
sútállomás, 7.30-kor.
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség. 
Külföldi betanulási lehetõség!
Szakmai gyakorlat elõnyt jelent!
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

DDOOLLGGOOZZZZOONN  GGÖÖDDÖÖNN,,  
AA  SSAAMMSSUUNNGG  SSDDII--NNÉÉLL!!!!!!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

JELENTKEZZEN MINÉL ELÕBB!
További információ és jelentkezés: hétfõtõl péntekig 8 és 12 óra között a 27-530-714-es vagy 27-530-
719-es telefonszámokon, a 2131 Göd-Újtelep, Pf. 53-as postacímen, illetve személyesen a Göd-
újtelepi gyárban, Garaba Józsefnél, a személyzeti osztályon.

SDIHU
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ll
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Konyhai
munkára
kézilányt 

felveszünk!
Ilka Csárda Panzió

Göd, Pesti út 93/A
Telefon: (27) 336-303 

Göd, Pesti út és Szt. István u. sarok 
Tel.: 06-20-9-209-178

Nyitva tartás: hétfõ: zárva
Kedd-péntek: 10.00-18.00-ig

Szombat: 9.00-13.00-ig

Függöny, dekor és kárpitanyagok
hatalmas választéka ll függönyvar-
rás, karniskészítés szereléssel ll

kárpitozás, restaurálás ll klasszi-
kus bútorkészítés, konyhák, hálók,
nappali és kiegészítõ bútor nemes
fából ll igényes lakásdíszek, aján-
déktárgyak 

Gerle
lakberendezés

Anno 1930

Kertek gondozása, felújí-
tása, új kertek építése

Agrármérnöki és környezetgazdálkodási végzettség-
gel rendelkezõ házaspár vállalja még:
� kerti tavak készítését, felújítását,
� kerti utak készítését,
� kerti játszótéri elemek igény szerinti kivitelezését.

Telefonszám: (27) 531 305, (30) 386-5454

KERTGONDOZÁS

Pénzügyi szolgáltatás, ami házhoz megy!
� Nehezen igazodik el a banki 

szolgáltatások között?
� Nincs ideje információt gyûjteni?

� Diszkrétebb, személyes kapcsolaton alapuló
kiszolgálást várna? 

Hívja mobilbankárát, aki személyes 
tanácsadással és helyszíni ügyintézéssel áll az 

Ön rendelkezésére, közvetítõi jutalék 
felszámítása nélkül. 

Takács Gábor 
06-30/523-3881
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1. sz. telep: 2132 Göd, 
Pesti út 131.

Tel.: 27/336-716, 27/336-718

2. sz. telep: 2626 Nagymaros,
Váci út 58. 

Tel.: 27/354-699, 27/354-204
e-mail: piramis@vnet.hu

FALAZÓELEMEK

KÉMÉNYEK

VAKOLATOK

TETÕRENDSZER

FALAZÓELEMEK

HÕSZIGETELÕK

ÜVEGGYAPOT NYÍLÁSZÁRÓKTETÕSÍK ABLAKOK

GIPSZKARTONOK VAKOLATOK

BITUM. LEMEZEK

TETÕRENDSZER RAGASZTÓK

TETÕRENDSZER

A következõ szám lapzártája 2003 szeptember 22-én (hétfõn), az újság megjelenése október 2-án (csütörtökön) lesz.
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