
10 éves a Göd Kupa

A801. sz. gödi Loson-
czy István cserkész-
csapat és az egyház-

közösség augusztus 31-én
emléktáblát szentelt fel Pi-
lismaróti Bozóky Gyula
nyugalmazott vezérkari ez-
redes tiszteletére, aki az
1923-ban építeni kezdett és
egy évvel késõbb elkészült
felsõgödi Jézus Szíve temp-
lom templomépítési bizott-
ság elnökeként végzett fá-
radhatatlan munkát.

Pilismaróti Bozóky Gyu-
la nyolcvan évvel ezelõtt �
bár katonatiszt volt � szent-
földi zarándokutakat szer-
vezett. Egy ilyen alkalom-
mal, mikor hazatért, elkezdte megszervezni a felsõgödi katoli-
kus templom építését. A falu szegény volt akkor, de a zarándok-
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Emléktábla áll Pilismaróti
Bozóky Gyula tiszteletére

�A kövek rólad beszélnek�"

(folytatás a 2. oldalon)

Göd Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját

2003. október 22-én szerdán
16 órakor koszorúzásra 

Iván Kovács László
emléktáblájánál

(2131 Göd, Iván Kovács László u. 2.)
A koszorúzást követõen busz szállítja el
vendégeinket az ünnepség helyszínére.

17 órakor a göd-felsõi Duna Üdülõ 
színháztermében 

(volt BM Üdülõ, 2132 Göd, Duna u. vége) 
nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom

és szabadságharc emléknapja és a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának 

évfordulója tiszteletére megrendezésre
kerülõ városi ünnepségre

PROGRAM:
� Himnusz, 

� Ünnepi beszédet mond
Dr. Kis Zoltán
államtitkár úr

� Ünnepi mûsor a Németh
László Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a Felsõgödi 

Munkásdalkör
közremûködésével � Szózat

Meghívó közmeghallgatásra
Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden gödi
lakost a 2003. október 16-án 17 órakor kezdõdõ közmeg-
hallgatásra, melyet a Duna Üdülõ (volt BM üdülõ) nagy-
termében tart. Napirend: A képviselõ-testület egyéves mun-
kájáról beszámolót tart Sándor István polgármester. A város
rendezési tervének (szerkezeti terv) megtárgyalása. Elõadó: a
polgármester. Várunk minden érdeklõdõt.

INTERNETELÉRÉS: www.god.hu

Tizedik alkalommal került megrendezésre augusztus 30-án
a Göd Kupa kajak-kenu verseny a Gödi SE �Kajakkal az
egészségért� és a Dunai Vízisport Alapítvány rendezvénye.
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Már a hatvankét éven aluli nyugdíjasok is
megkapják a Gödi Kártyát

A helyi autóbuszjárat és a gödi strand ingyenes használatára jogosító Gödi
Kártyát jövõ év elejétõl a 62 éven aluli nyugdíjasok is használhatják. A képvise-
lõ-testületnek ezt a döntését Sándor István polgármester jelentette be az augusz-
tus 20-ai városi ünnepségen. Kérik a 62 éven aluli nyugdíjasokat, jelentkez-
zenek a Gödi Kártya igényükkel a polgármesteri hivatal titkárságán,
Kruzslicz István tanácsnoknál. Jövõ év második felétõl minden gödi pol-
gár jogosult lesz a Gödi Kártyára, amellyel 50%-os kedvezményt kap a he-
lyi autóbusz és a strand használatára.                                                   G. A.

úton szerzett püspöki és egyéb fõméltó-
ságú ismeretségei lehetõvé tették, hogy
támogassák ezt a jó ügyet. �Tisztelettel
adózom nagyapám elõtt azért a sok
munkáért, amit ezelõtt nyolcvan évvel
végzett." � mondta az egykori ezredes
legidõsebb unokája, Szigler Péter. 

A cserkészcsapat elnökhelyettese,
Kishonti István, aki személyesen ismerte
az ezredest, beszédében így emlékezett
Bozóky Gyulára és a 30-as, 40-es évekre:
�Mi, a felsõgödi római katolikus cserké-
szek a templom jobb elsõ padsorában az
úgynevezett �tiszteletpadban� láthattuk
rendszeresen a vasár- és ünnepnapokon
megtartott szentmiséken megjelenõ ezre-
des urat, feleségével és négy gyermeké-
vel, amint elfoglalták a részükre fenntar-
tott helyet. Emlékeinkben ezt a képet
õriztük meg." 

Kishonti István elmondta: �Miután
Bozóky Gyula elfogadta a templomépí-
tési bizottság elnöki tisztségét, s annak
vezetõje lett, óriási szervezõ képességé-

vel, lelkesedésével belevetette magát a
templomépítés irányításába. Pénz nél-
kül, pusztán akarat és hite birtokában
kezdett a munkához. Fellelkesítette
Felsõgöd község lakosságát mind
anyagi, mind önkéntes munka vállalá-
sára. A pénzügyi alap megteremtése
céljából a világ összes püspökeihez írt
levélben kért adományokat. A temp-
lom építését 1923 kora tavaszán kezd-
ték meg, és 33 hét alatt fejezték be. A
toronyra a keresztet ugyanez év de-
cember 30-án helyezték el. A templom
belsõ vakolását, az oltárok építését és
a többi díszítõ munkálatokat 1924-
ben fejezték be. A templomot 1924.
szeptember 14-én szentelték fel. A
templom felszentelésén több mint
négyezren vettek részt."

Bozóky Gyula 1954-ben halt meg
Felsõgödön, s a Jácint utcai temetõben
van eltemetve. A megemlékezésen és a
felszentelésen résztvevõk tiszteletüket
leróva megkoszorúzták a sírját.     G. A.

Önkormányzatunk csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2004.
évi fordulójához. Göd Város Önkor-
mányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2004. évre ezennel ki-
írja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a fel-
sõoktatási hallgatók és a tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakhellyel
rendelkezõ hátrányos helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik állami felsõoktatási intézmény-
ben, illetve nem állami felsõoktatási
intézményben folyó nappali tagoza-
tos, államilag finanszírozott elsõ
alapképzésben, elsõ kiegészítõ alap-
képzésben, elsõ szakirányú tovább-
képzésben, vagy elsõ akkreditált is-
kolai rendszerû felsõfokú szakkép-
zésben vesznek részt.

Azok a fiatalok, akik már felsõokta-
tási hallgatók, két egymást követõ ta-
nulmányi félévre (2003/2004. tanév
második, illetve a 2004/2005 tanév elsõ
féléve) kaphatnak, összesen 10 hónapra
támogatást. Azok a fiatalok, akik
2004/2005. tanévtõl kezdik meg tanul-
mányaikat, háromszor 10 hónapra kap-
hatnak támogatást, az ösztöndíj folyósí-
tásának kezdete a 2004/2005. tanév elsõ
fele. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik. A Bursa Hungarica többszintû
támogatási rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok ál-
tal nyújtott támogatás; intézményi tá-
mogatás. Az ösztöndíjpályázat részletes
tájékoztatóanyaga és pályázati ûrlapja
átvehetõ a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, titkárságán és a városi
könyvtár mindkét telephelyén (Pesti út
72, Ady Klub � Kálmán u. 13.) kölcsön-
zési idõben. A pályázat benyújtásá-
nak határideje 2003. október 22. Ezt
a határidõt országos szinten határozták
meg, így nincs lehetõség módosításá-
ra. Tekintettel a benyújtási idõ rövid-
ségére, kérjük, hívják fel ismerõseik
figyelmét is e támogatási lehetõségre!

Felhívás

Az emléktábla szentelõ ünnepségen Kishonti István, a gödi cserkészcsapat el-
nökhelyettese mondott beszédet



2003. október 3Gödi Körkép

� Készül a város új rendezési terve. Mi-
lyen változások, milyen fejlesztések vár-
hatók? 

� Igen kis egyet nem értéssel, de nagy-
részt mindenki elfogadta a rendezési terv
fõ irányvonalát.  Ennek a sarkalatos része a
Duna-part rendezése, amibe beletartozik a
Szakáts-kert kérdése is, ez még nincs rész-
letesen kidolgozva. Másik fõ pontja a fej-
lesztésnek a városközpont kialakítása, en-
nek is vannak már vázlattervei. Szeretnénk
a Kossuth tér környékének nagyvárosias
jelleget adni. Ez a szakasz, a kultúrháztól a
Zöldfáig új arculatot kapna. A posta helyén
egy új épületkomplexum létesülne, ahol az új posta mellett he-
lyet kapna egy bank is. Emellett a strand területét szeretnénk
növelni, egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévõ kéthek-
táros területtel, másrészt esély van arra, hogy még két hektár-
ral bõvíteni tudjuk a strandot. Az építési terv elkészült, amit a
PEA Európai Uniós pályázatára adtunk be. Ez kétfordulós, az
elsõ fordulója, az elõminõsítés Magyarországon, míg a máso-

dik Brüsszelben lesz. Ennek az eredménye jövõ év májusára
várható. 

� A város fejlesztéséhez hozzátartozik a szennyvízcsatorna-
és úthálózat kiépítése. Hol tartanak a munkálatokban? 

� A csatornaépítés az ötödik, befejezõ üteméhez érkezett.
Jelenleg az elõkészítése folyik. Még meg kell várni a VICE
pályázat hivatalos eredményét, amely 250 millió forint tá-
mogatást jelent a városnak. Ezután lehet elindítani a közbe-
szerzési eljárást. Ahhoz, hogy elkezdõdhessen a munka, meg
kell alakítani a közmûtársulást az érintett részeken, ennek fo-
lyik most a szervezése. Menet közben készülnek azok az

anyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy el
lehessen kezdeni a munkát. Itt gondolok
egyrészt a kivitelezõi és a bonyolítói pá-
lyázatok elõkészítésére. Télen az elõké-
születi munkák lesznek, nem túrjuk fel a
várost, hogy járhatatlanná váljon. Nyár
elejéig lesznek befejezve ennek az ütem-
nek a munkálatai. A pályázatot eleve úgy
készítettük, hogy a most újonnan készülõ
csatornahálózat fölött szilárd burkolat le-
gyen. Az elmúlt idõszak befejezésénél
megteremtettük az anyagi feltételeket arra,
hogy a lakossági bekötéseket elvégezzük,
és ezek készen vannak.

� Többen panaszolják, hogy szinte elviselhetetlen bûz érez-
hetõ az Alagút utcánál. Mi ennek az oka és hogyan lehet ezt
megszüntetni? 

� Mi is rengeteg bejelentést kapunk érte. Ennek oka az,
hogy a csomádi részen nem használják kellõ intenzitással a
csatornát, kevés a rákötés, ennek az az eredménye, hogy a víz
pang benne, feltehetõen a légáramlási viszonyok úgy alakul-
nak, hogy a bûz itt jön föl, a gödi Alagút utcai szakaszon. Ez
most már valóban elviselhetetlen, megpróbáltunk minden mû-
szaki megoldást, ha nem jutunk eredményre a tervezõkkel és
a kivitelezõkkel a tárgyalások során, ki fogjuk ásni a csatorna-
bekötési véget és lezárjuk. 

Amikor Csomádon megváltoznak a dolgok, vissza fogjuk
állítani. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmond-
jam, megépítettünk 4 km szilárd burkolatú utat, Alsó-és
Felsõgödön egyaránt. A Kodály Zoltán utcát, Erzsébet utcát,
Szent Imre herceg utcát, Ipoly utcát, Tisza utcát végig, a
Sajó utcát az Ipoly utcáig elkészítettük. Idén tervezzük,
hogy szilárd burkolattal látjuk el a Bischoff utcát és a Vas-
vári utca Jávorka és Béke út közötti szakaszát. A Duna utcát
a Pesti út és a Duna-part között sétáló utcává szeretnénk ki-
építeni. Emellett folytatódik a járdaépítés, épp itt van az
igénylista, 500-600 méternyi járda épül még idén. A lakók
önszervezõdéséhez az önkormányzat adja az anyagot, a só-
dert és a cementet, amennyiben szakmunkás igény van, azt
is biztosítunk.                                                    G. K. Zs. 

Erõsödik Göd nagyvárosias jellege
Pinczehelyi Tamás alpolgármester a városfejlesztési elképzelésekrõl beszélt

a szeptember 25-ei képviselõ-testületi ülést megelõzõen

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2003. szeptember 29-e és
október 19-e között a kerületi fõállatorvos ebzárlatot és le-
geltetési tilalmat rendelt el a rókák veszettség elleni orális
immunizálása miatt. 
Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartás
helyén elzárva, úgy kell tartani, hogy onnan ki ne szökhes-
sen. A kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve, szájko-
sárral szabad kivinni.                 Dr. Szinay József jegyzõ

Új burkolatot kapott a Szent Imre herceg utca
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Több éves tárgya-
lássorozat után a gödi
önkormányzat elérte,
hogy kilenc és fél évre
bérleti szerzõdés
alapján használatba
veszi a Belügyminisz-
tériumtól a Duna-
parti üdülõt. Markó
Józsefet, a Település-
ellátó Szervezet igaz-
gatóját és egyben az
önkormányzat város-
fejlesztési bizottságá-
nak elnökét kerestem
fel, hogy az ingatlanhasznosítással
kapcsolatban megtudjam a vélemé-
nyét.

� Ön hogy ítéli meg, elõnyös-e a vá-
rosnak a BM üdülõ üzemeltetése, annak
ismeretében, hogy több tízmillió forintot
kell ráfordítani az ingatlanra ahhoz,
hogy mûködõképessé váljon?

� A város szempontjából az a legfon-
tosabb kérdés, hogy ez az ingatlan
hosszú távon a város tulajdonába kerül-
jön. Ehhez egy fontos lépés volt, hogy
birtokon belül legyünk. Ez most egy
bérleti szerzõdés keretében megvalósult.
A Belügyminisztérium kilenc és fél évre
üzemelésre átadta a városnak. Ez az ob-
jektum öt éve ott állt gazdátlanul, elha-
nyagolt állapotban, elbokrosodva, az
épületek beázva. A területen semmilyen
felszerelés nincs, az épületek üresek,
még szék és asztal sincs bennük. Ezt
kellene úgy üzembe helyezni, hogy a ki-
lenc és fél év alatt mûködni tudjon. Eb-
ben az idõszakban a tulajdonjog meg-

szerzésére kell lépése-
ket tenni vagy vétellel,
vagy az állam részérõl
átadással, mert az ál-
lam az ingatlan tulaj-
donosa. Ez idõ alatt
úgy kell üzemeltet-
nünk, hogy az a legke-
vesebbe kerüljön a vá-
rosnak. Ez kétféle mó-
don nézhetõ, egyrészt
pénzügyileg mint tevé-
kenység, rendezvé-
nyekbõl, szállásokból
hozzon annyi bevételt,

hogy a kiadásokat nagyrészt fedezzük,
másrészt pedig az ingatlan a városnak
olyan szabadidõs tevékenységekhez
nyújt lehetõséget,
például színházte-
rem, tenisz és labda-
rúgópálya, ami nem
pénzben jelentkezik,
hanem a használat-
ban. Ezen kívül a
szálláshelyek lehe-
tõséget biztosítanak
az idegenforgalom
kiszélesí téséhez.
Meg kell találni az
egyensúlyt a pénz-
ügyi és szabadidõs
hasznosításban, és
ha évente ez költ-
ségbe is kerül tele-
pülésünknek, meg kell, hogy érje. Ami a
nagyobb költség, az a terület felújítása,
rendbe szedése. Az elõzetes tárgyalások
során különbözõ számok merültek fel,

ezek ma már csök-
kentek, miután a
városvezetés pilla-
natnyilag azon az
állásponton van,
hogy az üzemelte-
tést a Településel-
látó Szervezetre
bízza. Mivel nem
kell új céget létre-
hozni, ez így gaz-
daságosabb. A sa-
ját lehetõségeink-
kel, saját munka-
erõvel már számos
dolgot megcsinál-
tunk, ami a költ-

ségvetésben nagy összeggel szerepelt.
Például a terület teljes kitakarítása, amit
mi közmunkásokkal végeztettünk el Nagy
Gábor vezetésével, aki ezt társadalmi
munkában tette meg. Tehát nagyon sok
munka nem került pénzbe. Minimális
költségek mellett igyekszünk szerzõdés-
ben vállalt kötelezettségünknek eleget
tenni, ami azt jelenti, hogy az üdülõt
üzemkész állapotba kell hozni december
15-éig. Nagy kérdés a konyha üzemelteté-
se, mert egy nagyon nagy konyha van egy
alkalmas, de rossz állapotú épületben. A
konyha mûködtetése nagy méretei miatt
gazdaságtalan, ezért tárgyalások folynak a
Duna Csárdával, hogy kevés vendég ese-
tén õk étkeztessék a vendégeket. Szerin-
tem a város szempontjából a BM üdülõ

használatba vétele pozitív, ezt meg kellett
lépnünk.

� A polgármester úr korábban úgy nyi-
latkozott, hogy az ingatlant körülvevõ ke-
rítés lebontásával a gödi lakosság elõtt
megnyílik a Duna-partnak ez a szakasza. 

� Felsõgödnek egyetlen szabad Du-
na-parti része a Duna Csárda elõtti terü-
let. Ez egy roppant szûk hely. A Duna út-
tól jobbra esõ részt lehetne megnyitni,
ami közös lenne a Duna Csárda elõtti
közterülettel. Ez azt jelenti, hogy alakí-
tani kell a területen. Ahol most kevésbé
értékes faházak vannak, azok lebontásra
kerülhetnek. Információim szerint ehhez
a BM partner, de még az írásos megálla-
podást nem láttam, ami ehhez a változ-
tatáshoz a tulajdonostól elengedhetetlen.
Errõl folynak a tárgyalások a polgár-
mester úr részvételével. 

G. K. Zs.

A Településellátó Szervezet mûködteti a BM üdülõt

Markó József
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� A testület tanácsnokaként milyen feladatai
vannak, és hogyan értékeli a munkáját?

� Október végén a testület megszavazta a
testület pozícióit s engem mint tanácsnokot
nevezett ki. Az a feladatom, hogy a képvise-
lõk menedzselését végezzem. Az SZMSZ le-
írja, hogy milyen feladataim vannak, amiket
nekem maximálisan végre kell hajtani. Én ak-
kor elhatároztam, amikor megválasztottak,
hogy ezeknek a feladatoknak maximálisan
eleget teszek. Úgy döntöttem, hogy nekem
nem lehet különbséget tenni jobb és baloldal
között. Nekem minden képviselõvel egyfor-
mán kell bánni, ha valami gondjuk van, egyformán kell teljesí-
tenem a feladatomat, segítenem kell õket. A polgármesterrel na-
pi kapcsolatban kell, hogy legyek. 

� Konkrétan milyen feladatai vannak?
� Feladatom a testületi, bizottsági anyagoknak az átnézése, egy

anyag akkor mehet ki civil szervezetekhez, ha én a polgármester
úrral jóváhagyom. Azt is jóvá kell hagynom, ha az egyik képvise-
lõ olyan anyagot akar elvinni, ami nem szerepel az Interneten. 

� Még a sajtóval való kapcsolattartás ko-
ordinációja is feladata, nem? 

� Igen, de ez nem teljes konkrétum, csak ak-
kor, ha a polgármester úr megbíz azzal, hogy ezt
a feladatot lássam el. Ha az alpolgármester úr el-
foglaltsága miatt nem tud ezzel foglalkozni. 

� Tehát akkor nem Ön a sajtóval való kap-
csolattartó?

� Nem, nem feladatköröm, csak megbízás
alapján látom ezt el. Igen sok olyan feladatot
végre kell hajtanom, amivel a polgármester úr
megbíz. 

� Akkor ez kinek a feladata lenne? 
� A sajtó tájékoztatására a polgármester úr és az alpolgármes-

ter úr hivatott. Szerintem, ha Önök ezt kérik, meg lehet oldani. 
� Ezt folyamatosan kérjük.
� Azt hiszem, ezen lehet változtatni. Én biztos vagyok ben-

ne, hogy ha van lehetõség rá, ezután meg tudjuk oldani úgy,
hogy a sajtó képviselõinek meghívót küldünk a városban tör-
ténõ eseményekre. 

G. K. Zs.

Kruzslicz István tanácsnok feladata a képviselõk menedzselése

A Magyar Nemzeti Front gödi szervezetének nyári
munkájáról

Az áprilisban megalakult gödi szervezet háromhetenként
nemzeti találkozót szervezett a Turul Madár Magyar Nemzeti
Klubban. Meghívott elõadó vendégeink voltak: Rozgonyi Er-
nõ, az MNF elnöke, Z. Kárpáti Dániel közgazdász, Schuster
Lóránt MNF alelnök, Lányi Zsolt, az FKGP tiszteletbeli el-
nökségi tagja és a Trianon Társaság tagja, Wittner Mária, Dé-
nes János, Rácz Sándor �56-os hõsök és elítéltek, Székely Kor-
nél grafikus mûvész, Franka Tibor újságíró, Pajor András ró-
mai katolikus plébános és dr. Bognár László, az MNF alelnö-
ke. Több alkalommal is volt �saját" költõnk Dunakeszirõl,
Varjas János, és szívesen hallgattuk a gödi Málnási Istvánt is
a magyarok õstörténetérõl. 

A �Hazáért" nemzeti találkozók jó hangulatban és nagy ér-
deklõdés mellett (alkalmanként 80-100 vendég jelenlétével)
teltek el. Köszönet illeti a résztvevõket, akik kulturált maga-
tartásukkal és odaadó figyelmükkel segítették az elõadók
munkájának színesebbé tételét. Külön köszönetet érdemelnek
a kisdiákok, Váraljai Eszter és Bence, valamint Halupka Mó-
nika és Balázs. Ezek a fiatalok Váraljai Istvánné Terike elõké-
szítõ munkájának eredményeképpen egy gyönyörû verssel kö-
szöntötték az �56-os forradalmárokat, majd  nemzeti érzelmû
énekük szépen csendült a nyári estében. Csendes Zoltán, 87
éves szabómester, aki évtizedekig külföldön élve is megma-
radt magyarnak, a klubnak ajándékozott egy általa készített fe-
kete Trianon-zászlót, ezzel fejezve ki a magyarok fájdalmát.
Két gödi vállalkozó pénzadományával segítette a helyi MNF
mûködését. Hálásak vagyunk Schütt Istvánnak, aki egy fény-
másoló gépet bocsátott rendelkezésünkre.

Az MNF gödi szervezetének tagsága aktívan kivette részét
a nyári tömegmegmozdulásokból, tüntetésekbõl. Augusztus

20-a méltó megünneplésére került sor a városligeti Király-
dombon az MNF, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében. A
gödi MNF szervezete buszt bérelve kirándulást tett Gyarmat-
pusztára (Gyermely mellett) egy országos nemzeti találkozó
színhelyére. A Turul Madár Klubban a nyár folyamán kiváló
szakácsunk, Papp Sándor egyszer halászlét, máskor meg jó
gulyást fõzött nekünk, tizenhárom gyermeknek és huszonkét
felnõttnek. 

Mindent összevetve: ez a nyár jó munka volt, férfimunka,
asszonyi segítséggel.

Farkas Éva Az MNF gödi szervezetének ideiglenes elnöke
***

Örökségünk az 1956-os forradalom és szabadságharc
sorozatunk következõ estje 2003. október 30-án csütörtö-

kön este 18 órától lesz az alsógödi József Attila Mûvelõdési
Házban. Emlékezzünk együtt a dicsõ forradalmunkra, a levert
szabadságharcunkra és az azt követõ megtorlásra. Vendégeink
lesznek Rácz Sándor, az �56-os munkástanács elnöke, Vasvári
Vilmos, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége elnöke és
Kassai-Kovács Imre elõadómûvész. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk, aki a forradalom hiteles eseményeire hiteles elõ-
adóktól kíváncsi.                               az �56-osok szervezete 

Pártsarok

Rakodót azonnali belépéssel 
felvételre keresünk!

A Településellátó Szervezet (TESZ) szemétszállító
gépkocsira rakodói állás betöltésére 1 fõ rakodót keres.
Jelentkezni lehet: Markó Józsefnél, a TESZ igazgatójá-
nál.  Cím: 2132 Göd, Duna u. 5., telefon: 06/27-531-155,
531-156. Bérezés a közalkalmazotti törvény alapján
megegyezés szerint. 
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A gödi önkormányzat képviselõ-
testülete 1996-ban az �56-os forrada-
lom és szabadságharc negyvenedik
évfordulóján Zahorán Sándor
(MIÉP) képviselõ javaslatára Iván
Kovács Lászlót az MSZP tartózkodá-
sa mellett, de ellenszavazat nélkül az
azóta városi rangra emelt nagyközség
díszpolgárává választotta. Emlékét
utcanév és emléktábla õrzi. 

�Iván Kovács Lászlót a Pest Megyei
Bíróság, mint Népbíróság elsõ rendû
vádlottként a népi demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló szervezke-
dés kezdeményezésével és vezetésével
elkövetett bûntettben fõbûnösként halál-
ra ítéli." Ez volt a vég. De hogyan kez-
dõdött? Honnan indult és hogyan, miért
vezetett ez a fiatal élet a kivégzéshez? 

Iván Kovács László 1930. augusztus
18-án született Debrecenben, ahová a
család egy nyugatra is be-benyúló kerü-
lõvel ismét visszatért. Itt végezte iskolá-
it, itt is érettségizett. 

Sok-sok ismert és ismeretlen hõse
volt a forradalomnak. Közülük talán a
legnagyobb volt Iván Kovács László.
Nagy, zseniális, szinte hadvezéri átte-
kintése volt a legnagyobb harcok idején
a Corvin közi csoportnak. Sõt, merem
állítani, hogy csakis neki és csapatának
köszönhetõ, hogy a forradalom gyõzött. 

Hiszen ha õk ott, a Corvin köz � Ül-
lõi út sarkán feladják a harcot, talán
négy-öt napon belül leverték volna a
forradalmat. 

1956. október 23-án a Rádió épületé-
nél kezdte meg harcát, majd november
4-éig, letartóztatását követõ szökéséig
ott, a Corvin közben és környékén foly-
tatta a harcot az ország érdekeit eláruló
pártvezetés felszólítására, kérésére be-
vetett szovjet és magyar erõk ellen Iván
Kovács László is. Hõsies helytállása,
bátorsága, vezetõi adottságai következ-
tében hamarosan a Corvin közi csopor-
tok elismert vezetõjévé vált. 

��A kommunizmust mint egypárt-
rendszert egyszer és mindenkorra fel akar-
tam számolni, mert ezzel soha nem értek
egyet." � olvasható Iván Kovács László
hitvallása a forradalom eltiprását követõen
felvett kihallgatási jegyzõkönyvben. 

A forradalom csapatmunka volt.
Egymás tettei nélkül csak lágeren be-

lüli lázadásnak minõ-
sült volna, nem pedig
egy olyan birodalmat
megrendítõ tettnek,
amely történelmi válto-
zások nyitányává lett.
Ahogy az idõ halad, az
1956-tal kapcsolatos in-
formációk egyre bõvül-
nek, ennek nyomán a
dolgok megtelnek je-
lentéssel. A Corvin köz
és környéke a hatva-
nas-hetvenes években
nem volt több és kevesebb, mint a bel-
város nem különösebben szép része.
Késõbb a megismerés kis morzsáiból
lassan összeállt a történet. A Corvin
köz és környéke a forradalom és sza-
badságharc legendás helyszíne, része
annak a titkos történelemnek, amely-
rõl a családban, az iskolában és a té-
vében a hatvanas-hetvenes és nyolcva-
nas években soha nem beszélt senki.
Ma már mindenki tudhatja: a Corvin
köz a hazafiság, a szabadságvágy, az
áldozatkészség szinonimája. 

A parancsnokká válás folyamatáról
illetve a parancsnokok parancsadási le-
hetõségeirõl Iván Kovács László késõb-
bi önvallomásában az alábbiak olvasha-
tók: ��Az Üllõi úton több szovjet harc-
kocsi ment végig, amelyek állandóan
lõttek bennünket, sõt még a Kilián lakta-
nyából is több lövést leadtak ránk. Ezu-
tán már többen kértek tanácsot és kezd-
tek parancsnokuknak tekinteni. Ettõl
kezdve 25-tõl november 4-ig állandóan
a Corvinban tartózkodtam (�) Október
26-án egész nap folytatódott a szovjet
harckocsik felvonulása, és állandó tüze-
lése, amire mi kézifegyverrel válaszol-
tunk. Ekkor már elismertek parancsno-
kuknak. Jártam az õrségeket és kértem
õket, hogy ne lõjenek vissza, mert ez
csak lõszerpazarlás. De nem hallgattak
rám. Ezen a napon két szovjet harckocsit
égettek ki�Ezen a napon ismertem meg
a Pongrátz testvéreket is." Iván Kovács
László október 24-én, 25-én egy, a
Corvin közi névtelen harcosok közül ké-
sõbb a �pesti srácok" elismert parancs-
nokaként, október 26-án a Vajdahunyad
és az Üllõi út sarkán személyesen vezet-
te a harcot a szovjet harckocsik ellen. 

��voltak egyetemis-
ta barátaim, akikkel
független és szabad
Magyarországot akar-
tunk. Álláspontom az
volt, olyan társadalmi
rendre volna szükség,
ahol a munkások kere-
sete magasabb. Embe-
ribb életet akartam�
Tiszteletben tartani a
nemzeti hagyományo-
kat, egyenlõ jogokat,
egyenlõ kötelezettsé-

gekkel. " � olvasható 1957. április 1-jén
tett vallomásában. Egység, egybeforrott-
ság, felelõsségtudat és bölcs önmérséklet
� ezt kívánta a nemzeti érdek. Ez hatotta
át a fegyveres felkelõt, a nemzetõrt, a
munkástanácsokat és a kormányt. A ne-
mes szándékot nagyszerû tettek hitelesí-
tették. A nemzetõrségben együtt õrizték
az új rendet a diákok, fegyveres felkelõk,
katonák és rendõrök, akik egy héttel ko-
rábban még szemben álltak egymással.
Nemcsak politikából vizsgázott kitûnõen
Magyarország, hanem etikából is. Az em-
berek féltve õrizték a forradalom tisztasá-
gát. Nagyvonalúak és humánusak voltak.
Befogadták a szorongókat. Elítélték és
megtorolták a személyes bosszút. Rög-
tönbíráskodásnak vetették alá, kitaszítot-
ták soraikból a tisztességteleneket, az ön-
kényeskedõket. Ha rövid ideig is, de tisz-
ta volt a levegõ. Jól esett teli tüdõvel léle-
gezni. A forradalom gyõzelmét követõ na-
pokban a Corvin közi csoportok egyes ve-
zetõi között sajnálatosan megromlott a vi-
szony. Az Iván Kovács László elleni tá-
madások, leváltása, végsõ soron minden
alap nélkül árulóvá nyilvánítása mögött a
közös ellenség ellen hasonlóképpen hõsi-
esen harcoló Pongrátz testvérek hatalmi
ambíciói álltak. 

Iván Kovács László � Pongrátz
Gergely állításával ellentétben � soha-
sem vált a forradalom árulójává. Õ
maga a november 4-e után folytatott
harca egyik fõ okának azt tartotta,
hogy bebizonyítsa, soha nem volt áru-
ló és mindvégig hû maradt a forrada-
lom eszméjéhez. �Célom az volt � ol-
vasható egyik vallomásában �, hogy a
kormány tevékenységét minden esz-
közzel akadályozzam, a dolgozókban

Iván Kovács László, a Corvin köz hõs parancsnoka
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A Fogyatékossággal Élõk Éve alkalmából a Mozgáskorlá-
tozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének
gödi szervezete úgy döntött, hogy egy bélyegkiállítással emlé-
kezik meg az évrõl. Antal György Bálint a gödi szervezet tit-
kára, aki maga is hallásfogyatékos, saját gyûjteményét állítot-
ta ki a József Attila Mûvelõdési Házban. 

Ennek a kiállításnak egy részével Antal György Bálint már
2001-ben Veszprémben elsõ díjat nyert az �Állatvilág nyílt
osztály" gyûjteménnyel, és ugyanebben az évben Gyöngyösön

is elismerõ oklevelet szerzett. Ezen a kiállításon 240 lapot és
képeslapokat mutattak be 240 ezer forint értékben.

Az önkormányzattól 20 ezer forint támogatást,  a népjóléti
bizottságtól 40 ezer forintot kapott a szervezet a kiállítás meg-
rendezésére. 

A kiállítást Szekeres Sándor, a MABÉOSZ nemzetközi
zsûrijének tagja nyitotta meg és dr. Chikán Csaba, az egye-
sület elnöke szólt néhány szót, Antal György Bálint pedig
verset szavalt.                                                         G. A.

pedig ébren tartsam a szabadsághar-
cos célkitûzéseket, elõkészítsem az
újabb fegyveres felkelést. Minden
áron bizonyítani akartam, hogy nem
vagyok áruló." A további harcokhoz
1956. decemberében házuk kertjében
fegyvereket ástak el. 1957 februárjában
írógépen sokszorosított röplapokon a to-
vábbi ellenállásra mozgósított, elkészí-
tette egy új párt és az ellenállási fõpa-
rancsnokság megalakításának terveze-
tét. Iván Kovács László és segítõinek el-
sõdleges célja a kormányellenes erõk tö-
mörítése, a szovjet csapatok kivonásá-
nak, a karhatalom feloszlatásának, a
többpártrendszer bevezetésének, a Nagy
Imre kormány visszaállításának, végsõ
soron az ország függetlenségének eléré-
se volt. Közben az ÁVH már dolgozott
ezernyi besúgóval, a munkásõrökkel az
élen sorban egymás után tartóztatták le a
forradalmárokat. És bár Iván Kovács
László elhelyezkedett, március 12-én a
munkahelyén besúgás alapján letartóz-
tatták. A hosszú hónapokig tartó kihall-
gatások során, amikor az ÁVH elfogta a
Corvin köz korábbi harcosait is � soha
nem tagadta szembenállását a kommu-
nista diktatúrával. A bírósági dokumen-
tumokból kitûnik, hogy leginkább az
bántotta, hogy az általa kezdeményezett
szervezkedésben résztvevõket is meg-
hurcolták és sok évre börtönbe zárták. Õ
az, aki 1957. januárjában új, illegális
pártot szervez, a Turul Pártot, kidolgoz-
za annak programját és szervezi sza-
bályzatát. A programban a következõket
írja: A Turul Párt célja a magyarság egy-
ségbe tömörítése a terrorista jogbitor-
lókkal szemben. Vezetõje és szervezõje
az ellenállási frontnak. Magába tömöríti
a magyarság minden rétegét. A Turul
Párt kimondottan nemzeti jellegû ma-
gyar mozgalom. Feladata, hogy harcol-
jon az oroszok ellen. Célkitûzése, hogy
segítséget kérjen Magyarország függet-
lenségének kivívásához. 

Iván Kovács Lászlót 1957. decem-
ber 30-án kivégezték. Erre a napra
édesanyja, Margit néni így emlékezik:
�Ott voltam mindkét tárgyalásán. Re-
ménykedtem, hogy nem kap súlyos
ítéletet. De aztán kimondták, halál.
Átkozom azokat a gazembereket. Na-
gyon szép, magas fiú volt, udvarias,
halk szavú. Mindenkivel szépen beszélt,
még a tárgyaláson, azokkal az átkozot-
takkal is. Itthon a forradalom elõtt nem
nagyon esett szó a politikáról, a párom-
mal viszont sokat beszélgettek. Mindent
megpróbáltam, hogy lássam, hogy be-
széljek vele, de nem engedtek hozzá.
December 27-én, amikor kimondta a bí-
ró azt a szót, hogy halál, rosszul lettem.
Kivittek a folyosóra, lefektettek egy
padra. Az utolsó emlékem róla, láttam
homályosan, viszik megbilincselve és õ
aggódva nézett vissza rám. A tárgyalás
27-én volt, három nap múlva kivégez-
ték. A kivégzés napján vagy másnap,
már nem emlékszem pontosan, egyedül
kimentem a rákoskeresztúri temetõbe.
Úttalan utakon a szekér keréknyomát
követve. Két friss sírt találtam. Megáll-
tam az egyik mellett, és megéreztem, õ
fekszik benne. Gondoztam a sírt, vittem
virágot. 1989 elõtt, amint megálltam a
sírnál, azonnal jöttek a rendõrök. Kit ke-
resek? Miért vagyok itt? A szemükbe
néztem, és csak annyit mondtam: a fia-
mat. Semmi közük hozzá. Nem érdekel-
tek, csak mentem, mentem�Ott voltam
a kihantolásnál, megismertem, abban a
sírban volt, amelyikhez oly sokszor el-
zarándokoltam." 

�Az enyhítette-e a fájdalmát, hogy év-
tizedeken át gyalázott fia 1989-ben nem-
zeti hõssé emelkedett?" � �Ott voltam
Nagy Imréék temetésén és a 301-es par-
cellában is. Mit éreztem? Gondolhatja.
Újra átéltem elvesztésének fájdalmát." 

V. Zahorán Sándor
A POFOSZ országos elnökség tagja,

1956-os elítélt

Gödön elhunyt: 
Karsai Imréné 78 éves

Bucsányi Ferencné 49 éves
Hörnyéki Mátyás 50 éves
Gellért Károlyné 83 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják
õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Haskó Tamás és Bálint Bernadett

Schiller Zoltán György és Sass Ildikó
Kovács Péter Róbert és Péntek

Bernadett
Schrõdel Tibor és Zámecsnik Szilvia

Gyarmati Szabolcs és Pénzes
Krisztina

Petri Zsolt Imre és Egyed Ágnes
Katalin

Németh Gusztáv Péter és Czviín
Adrienne Viktória 

Tóth Péter és Humayer Alíz
Gerse Róbert és Kajári Vera
Nógrádi Péter és Csönki Éva

Reményi Géza és Juhász Krisztina
Csõke Sándor és Virág Ildikó

Anderson Allen Christopher és
Katona Judit

Sok boldogságot kívánunk!

Gödön született:
Pék Mihály és Pintér Krisztina 

gyermeke, Janka Veronika
Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Lakossági fórum!
Ezúton meghívok minden érdeklõdõt a
József Attila Mûvelõdési Házban októ-
ber 10-én (pénteken) 19 órakor tartan-
dó lakossági fórumra. Téma: a váro-
sunk jövõjét meghatározó Település-
szerkezeti Terv megismertetése és
megvitatása.
Dr. Horváth Viktor Gergõ, képviselõ

Bélyegkiállítással emlékezett a gödi szervezet a Fogyatékossággal Élõk Évérõl
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Konferencia a civil partnerségrõl a pesti Vármegyeházán
Civil Partnerség címmel országos konferencia sorozat zajlik

ezekben a hetekben. A rendezvények célja, hogy megvitassák a
kormányzatnak a civil szervezetekkel kapcsolatos stratégiáját,
a Nemzeti Civil Alapprogramot és a szervezetek támogatására
kidolgozott elképzeléseket. Ez utóbbi esetben a támogatások
elosztásának olyan döntéshozó testületérõl van szó, amelyik
önállóan rendelkezik a civil szervezetek tevékenységét szolgá-
ló állami forrásokkal, s amelyben a civil szervezetek képviselõi
vannak többségben. E programot Medgyessy Péter miniszterel-
nök egy civil konferencián, 2002. szeptember 26-án hirdette
meg, s a terveket társadalmi vitára bocsátották. Ennek egyik ál-
lomásaként 2003. szeptember 16-án, Pest Megye Önkormány-
zata budapesti, Városház utcai épülete adott otthont a Civil
Partnerség címû konferenciának. 

Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke, a rendez-
vény házigazdája, bevezetõ elõadásában hangsúlyozta, a me-
gyében 2400 alapítványt és 3700 egyesületet jegyeztek be a bí-
róságon. S ha nem is mindegyik fejt ki aktív tevékenységet,
hallatlanul nagy társadalmi erõrõl van szó, amelyet a megyei
közgyûlés minden lehetõ és a rendelkezésére álló eszközzel tá-
mogat. Ennek érdekében például idei költségvetésükbõl 150
milliós pályázati alapot különítettek el, melyet már � szemben
a korábbiakkal � nem csak rendezvényekre és programokra, de
a mûködési költségekre is fel lehet használni. 

A tanácskozáson felszólalt dr. Lévai Katalin esélyegyenlõsé-
gi tárca nélküli miniszter, aki elõadásában többek között azt
hangsúlyozta, hogy Magyarországon visszavonhatatlanul ki-
alakult és erõsödik a civil társadalom. A szervezetek száma ma
már eléri az ötvenezret. E szervezetek napjaink megkerülhetet-
len tényezõi és a demokráciának egyfajta új dimenzióját, kitel-
jesedését teremtik meg. 

A civil szervezetek mûködése ma már pótolhatatlan a társada-
lom számára. Önkéntes és hatékony segítõi az állami szerveze-
teknek a kultúra, a sport, a környezet- és természetvédelem cél-
jait szolgáló programok megvalósításában. Jelentõs munkát vé-
geznek a vagyonvédelemben, az egészségügyi és a szociális te-
rületen, valamint a tudományos ismeretek terjesztésében. Gya-
korlati tapasztalat, hogy a civil szervezetek a hozzájuk pályázati
úton eljutó támogatásokat megsokszorozzák. 

A kormány mindennek tudatában van, ezért megalkotta a ma-
ga civil stratégiáját, 2003. június 23-án, a Parlament elfogadta a
Civil Alapprogramról szóló törvényt. A jogszabály  megfogal-
mazza a szervezetek mûködésének, a tisztségviselõk választásá-
nak és a pályázati lehetõségek elnyerésének szabályait. Ennek
részleteibe is beavatták a konferencia részvevõit.

Az egész napos tanácskozás további részében Mautner Zsó-
fia, a Nemzeti Fejlesztési Terv és az EU Támogatások Hivata-
lának fõosztályvezetõje pályázati lehetõségekrõl, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Tervnek a civil szervezeteket érintõ fejeze-
teirõl tartott tájékoztatót. A szekcióüléseken a foglalkoztatási
esélyegyenlõtlenségekkel, a fogyatékosok gondjaival és a ki-
sebbségek problémáival foglalkoztak.                                       

Ötvös Edina

MMMMeeeeggggyyyyeeeehhhháááázzzziiii     ttttuuuuddddóóóóssssííííttttáááássss

Görög katolikusok a
Dunakanyarban

Az ország keleti részérõl több évtizeddel ezelõtt kezd-
ve nagyon sokan elvándoroltak munkát és megélhe-
tési lehetõséget keresve. Többen ezt Budapesten és

környékén találták meg, így például Gödön is, és itt teleped-
tek le. Az elköltözötteknek egy része görög katolikus vallású. 

Vác központtal megyéspüspökünk megalapította azt a gö-
rög egyházközséget, melynek joghatósági területébe tartozik
Fót, Dunakeszi, Göd, Vác és környékük, valamint az egész
Nógrád megye is. Annak ellenére, hogy görög katolikus
szempontból erõsen szórványterületnek számít maga Göd is,
sok olyan családot sikerült eddig feltérképeznem, amelyikben
görög katolikusok is élnek. A családok száma évrõl-évre nö-
vekszik. De még nagyon sokan vannak, akik nem tudnak
arról, hogy bekapcsolódhatnak abba a hagyományba,
szertartási életbe, amelyben felnõttek; vagy nem hallottak
arról, hogy most már itt is elérhetõ egy görög katolikus ál-
dozópap, aki mindig felkereshetõ. A megadott címen és te-
lefonszámokon pedig bármikor elérhetõ vagyok. 

Egyik hívünknek korábbi vallomása így hangzik: �A szór-
ványterületen élõ görög katolikusoknak nagy összefogásra,
kitartásra és aktivitásra van szüksége, hogy õseinkre emlé-
kezve hagyományainkat meg tudjuk õrizni." Ezt az összefo-
gást szeretném elõsegíteni és erõsíteni Gödön is, és minden-
kit nagy tisztelettel buzdítok arra, hogy keressük egymást. 

Az összefogásnak egyik lehetõsége az is, amit elsõként a du-
nakeszi önkormányzat segített elõ azzal, hogy egyházközségünk
részére egy építési területet biztosított, amelyen a keleti hagyo-
mányunknak megfelelõen templomot építhetünk fel, ahogy egy
olyan görög katolikus központ alakulhat, amely a hitélet és a ter-
mészetes emberi értékek õrzése mellett a saját életvitelét is be-
mutathatja. Azt a szokást, amelyet errefelé nagyon sokan nem is-
mernek még, és például a görög keleti egyházzal azonosítják. 

Mivel még nincs saját templomunk, és mert a római ka-
tolikus egyházzal azonos a hitvallásunk, ezért � külön köszö-
net a római katolikus plébános atyának és a híveknek! � a
római katolikus templomban végezzük a szertartásainkat az
alábbi rend szerint: Göd (felsõgödi római katolikus templom):
minden hónap elsõ és második vasárnapján délelõtt fél 11-kor.
Vác: (Irgalmasok kápolnája): vasárnap 9-kor, hétköznap hétfõ-
tõl péntekig este fél 6-kor. Dunakeszi: szombatonként este fél 7-
kor a Szent Mihály templomban (kéttornyú), minden hónap har-
madik vasárnapján délelõtt 11-kor a Szent Imre templomban
(víztorony mellett). Fót: minden hónap második vasárnapján es-
te 6-kor a templomban, minden hónap negyedik vasárnapján dé-
lelõtt 11-kor a kisalagi ökumenikus iskolában (Béke utca). 

Papp Miklós gör. kat. paróchus
2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.

Telefon: 06-27-312-878, 06-30-294-8281

MEGHÍVÓ
Az alsógödi Karitász csoport szeretettel meghív minden
érdeklõdõt 2003. október 4-én szombaton délben gulyás-
ebédre kedvezményes áron.                 Karitász csoport
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Gödön 2002. december 19-én tizen-
hat civil szervezet megalakította a
Gödi Civil Tanácsot, amely a város-
ban mûködõ civil szervezetek és szer-
vezõdések nyílt szövetségeként jött
létre. A civilek célul tûzték ki, hogy vé-
dik és érvényesítik a tagszervezetek
érdekeit a városi önkormányzatban,
elõsegítik a hatékony információcse-
rét. Az alakuló ülésen egyhangú, nyílt
szavazással a Gödi Civil Tanács elnö-
kének Berta Sándort, a Városszépítõ
Egyesület elnökét választották meg. 

� A Gödi Civil Tanács elnökeként
milyennek látja a helyi civil szervezetek
helyzetét? 

� Az elõzõ önkormányzattal folyama-
tos konfliktusunk volt. Nem ismerték el a
legitimitásunkat és nem is kívántak sem-
milyen kapcsolatot kialakítani velünk.
Ezért örömünkre szolgált, amikor a meg-
alakult új önkormányzat jelezte, hogy a
civileket be szeretné vonni az önkor-
mányzati munkába, és lehetõséget teremt
arra, hogy a véleményünket kifejtsük és
bekacsolódjunk a városépítõ munkába.
Ennek az irányítására neveztek ki egy ci-
vil referenst, dr. Bognár Lászlót, s a kez-
deményezésére a korábban Civil Fórum-
ként alakult civil szervezetek ezt a lehetõ-
séget megragadva rövid idõn belül létre-
hozták a Gödi Civil Tanácsot, ami most
már valóban összefogja a város legtöbb
mûködõ civil szervezetét, s amelynek je-
lenlegi létszáma 24 egyesület, alapítvány.
Reménykedtünk abban, hogy az új város-
vezetés nem csak szavakban, hanem tet-
tekben is igényt tart a civil együttmûkö-
désre. Úgy tûnik, együttmûködésen nem
ugyanazt értjük. Beszélni beszélhetünk,
de a városvezetés titkolózik, és oda sem
figyel a véleményünkre. A bizottsági
anyagokat alaposan megritkítva, és az
utolsó pillanatban kapjuk. Azt éreztetve,
hogy nem partnerre, hanem Bólogató Já-
nosokra van szüksége. A helyzetünket az
sem szépíti, hogy a városvezetés a képvi-
selõkkel szemben is bizalmatlan. Rend-
szeresen 20-30 oldalt osztanak ki az ön-
kormányzati ülések elõtt a képviselõknek,
hogy szavazzanak róla. Nem csoda, ha a
testület szavazógépként mûködik. A civil
tanácsnok léte sem segít a helyzetünkön.
Eddigi összes tevékenysége az volt, hogy
két alkalommal, mikor összehívott, azt
szorgalmazta, hogy ne ellenkezzünk, ne

kritizáljunk, mert még
ennyi információt sem
adnak, sõt megszakít-
hatják a kapcsolatot.

� A civil tanács az
önkormányzat bizottsá-
gaiba két-két tagot de-
legál. Mennyire veszik
figyelembe a civilek vé-
leményét, javaslatát a
bizottságok? 

� A korábbi évekhez
képest azért az nagy
elõrelépés, hogy bizott-
ságonként két civil de-
legált vesz részt tanács-
kozási joggal az egyes
bizottságok munkájá-
ban. Sajnos éppen a környezetvédelmi
bizottság vezetõje, aki azt állítja magá-
ról, hogy civil, az elmúlt közel egy év
alatt még szavaztatni sem volt hajlandó
a civilek részvételérõl, holott erre az ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzata is kötelezi. 

� Hogyan képzelik el az optimális
kapcsolatot a civilek a város vezetõivel? 

� Azt szeretnénk, ha a
városvezetés végre fel-
nõttként tekintene a
gödiekre. Igyekeztünk a
bizottságokba szakembe-
reket küldeni, de nem-
csak a szakembereknek
lehetnek jó ötletei, nem-
csak az õ véleményük ér-
tékes. Most készül a vá-
rosunk jövõjét 10-15 év-
re meghatározó telepü-
lésszerkezeti terv, zárt aj-
tók mögött, a nyilvános-
ság teljes kizárásával.
Mikor felhívtuk a város-
vezetés figyelmét, hogy
nemcsak erkölcsi, hanem

törvényi kötelezettségük is a város lakói-
nak a véleményét kikérni ebben a fontos
kérdésben, azt a választ kaptuk, hogy ne
szóljunk bele, hogy végzik a munkájukat.
Kár, hogy így gondolják. Meggyõzõdé-
sünk, hogy nemcsak a város járna jól, ha-
nem a városvezetés munkája is könnyebbé
eredményesebbé válna, ha ezt a bizalmat-
lan légkört feloldaná.                 G. K. Zs.

Beszélgetés Berta Sándorral a gödi civil szervezetek helyzetérõl

Berta Sándor: Azt szeretnénk,
ha a városvezetés végre fel-
nõttként tekintene a gödiekre

Tájékoztatás a szept. 15-ei esedékességû adóbefizetésekrõl

Az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. tv. értelmében ha az adószámla tar-
tozást vagy túlfizetést mutat, az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlá-
jának egyenlegérõl és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról magán-
személy adózók részére augusztus 31-éig értesítést ad ki. 

E törvényi szabályozásban meghatározott határidõtõl eltérõen kissé késve au-
gusztus 29-e és szeptember 5-e között adtuk postára valamennyi adózónk részére
a fent említett egyenleg értesítõket, melyet a posta tájékoztatása és a banki egyen-
legközök szerint a szeptember 15-ei határidõ elõtt kikézbesítettek. 

Az egyenlegértesítõ 2003. július 31-ei banki zárás szerint 2003. augusztus 26-
án készült, mely természetesen nem tartalmazta � nem tartalmazhatta � a 2003. jú-
lius 29-30-31., valamint az augusztus havi befizetéseket és kompenzációs támoga-
tásokra átutalt összegeket, így ezen tételek vonatkozásában a számla természete-
sen késedelmi pótlékot is tartalmazott. Az adózók egy részénél tartalmazta az elõ-
zõ évi késedelmes befizetések után felszámított, de még ki nem egyenlített kése-
delmi pótlékot (és nem bírságot) is. 

A fenti esetben felmerült a kérdés több adózónk részérõl, hogy miért kell kése-
delmi pótlékot fizetni, amikor nincs tartozásuk, illetve azt kompenzálták. 

Természetesen nem kell késedelmi pótlékot fizetni annak, aki a tartozását idõ-
ben befizette, vagy akinek a kompenzáció során a számlája kiegyenlítésre került,
valamint azoknak, akik esetleg a befizetési határidõ után kapták meg az értesítõt
és annak alapján néhány napos késéssel fizették meg az ez évi adójukat.

Valószínûleg észlelték azt is, hogy a 100 forinton aluli késedelmi pótlék befizeté-
séhez nem csatoltunk postautalványt. Amennyiben ezen tételeknél az év végéig nem
emelkedik 100 forint fölé a késedelmi pótlék, úgy azokat hivatalból törölni fogjuk. 

Marinkás Árpádné adóiroda vezetõ



A19. századba lépve a Hazai Tudósítások  lap 1806. szep-
tember 23-i számában közölt hír szerint a haladó szelle-
mû Mayerffy József nevéhez fûzõdik a magyar nyelvû

feliratú gödi harang. 1825-ben gyors postajárat indul. 1830-ban
a Mayerffy-család a Grassalkovichoktól megvásárolja Csörög-
pusztát. 1841-1844 között valamikor (feltehetõleg többször is)
Gödön járhatott Széchenyi István gróf - talán épp
Mayerffyakkal való barátság hatására. A gróf naplójából kitû-
nik, Göd elnyerte a tetszését és szívesen bérbe is vette volna. El-
gondolását azonban nem követte a megvalósítás, melynek okát
nem sikerült kideríteni. Így a �legnagyobb magyar" helyett egy
csehországi arisztokrata vette bérbe 1844-1851 között. 1846. jú-
niusában a Budapest-Vác közötti � az ország elsõ � vasútvona-
la itt vezetett keresztül, de településünkön késõbb vasútállomás
is épült, külön királyi váróteremmel, melyben Erzsébet királyné
(Sziszi) többször is tartózkodott. S ezen a vasútvonalon utazott
keresztül Petõfi Sándor, amikor Vácott élõ szüleit ment meglá-
togatni. Az ablakon kitekintve õ is láthatta Gödöt, melyet két év
múlva harcostársai, Klapka seregének tagjai � ha nem is vonat-
ról �, Vácra menetelve szintén láthattak. 

Ha már a 48-as szabadságharcról esik szó, érdemes megem-
líteni, hogy 1849 elején Görgey is megfordult itt, nevezetesen a
Mayerffy-birtokon. A reformkor és a szabadságharc szellemé-
vel erõsen rokonszenvezõ Mayerffy-család kúriáját a szabad-
ságharc leverésekor feldúlták. Már a szabadságharc kitörése
elõtt a híres gödi vásárok megszûntek. Ezután Gödön verseny-
lótartásba kezdtek, mely joggal országos hírûvé tette e vidéket.
Igazi hírnevét, mondhatni fénykorát az itt trenírozott világhírû
versenymén, a Kincsem ittléte jelentette, mivel 1876-1880 kö-
zött itt edzették az Angliából áttelepült kiváló tréner, Hesp Ró-
bert irányításában. A derék angol zsoké népes családjával együtt
Gödön lakott, s leszármazottai beolvadtak a magyarságba. A
Kincsem nem gödi tulajdonban állt, mert annak tenyésztõje és
tulajdonosa a Tápiószentmártonban élõ Blaskovics Ernõ föld-
birtokos volt. A híres gödi mén 54 versenyen vett részt, s vala-
mennyi (!) versenyt megnyerte. A legyõzhetetlen ló a Kincsem-
telepen - ma roskadozó állapotban látható � istállóban �lakott".
Közismert, hogy annyira szerette az ottani kút vizét, hogy min-
den versenyére vitték számára a gödi kútból nyert vizet. Az is-
tállóban álló rekesze falán a késõbbiekben emléktábla hirdette
az egykori lakó emlékét, mely tábla a világháború vége óta a vá-

rosligeti Mezõgazdasági Múzeumban található meg, ahol külön
kis Kincsem-terem van berendezve, s a Gödöt híressé tevõ cso-
daló csontváza is ki van állítva.

A képzeletbeli csodaló hátára pattanva ugorjunk vissza a
szabadságharc bukását követõ évekre. Figyelemreméltó ese-
ménynek számított, miszerint 185l-ben új tulajdonba került
Göd, nevezetesen Sina György és Simon tulajdonába, akik
1864-ig birtokolták. 1865-ben a fõvárosközeli, kiváló fekvésû
terület felparcellázásában nagy fantáziát látott egy belga bank.
Így megkezdõdött az egyre nagyobb értékét képviselõ terület
felparcellázása, mely révén újabb és újabb földbirtosokok jöt-
tek Gödre. Így telepedett ide az osztrák származású lovag,
Floch-Reichersberg és a Bócsán (Göd-Újtelepen) szép kas-
télyt birtokoló Schaffer Bódog. De kisebb birtokokra szert te-
võ jómódú emberek (Wigner, Szudy, Széchy stb.) is itt vettek
birtokokat. Költõóriásunk, Arany János fia, Arany László is itt
lett földbirtokos, akit apja, a Tudományos Akadémia fõtitkára
sokszor meglátogatott itteni kis birtokán, a mai Biológiai Inté-
zet (Dunakutató Állomás) területén. 

Hamarosan vételi szándékkal megjelenik Gödön Kossuth
volt diplomatája, Nemeskéri Kiss Miklós is. A szabadságharc
hõs tábornoka 1849-ben, a franciaországi követségen járva ér-
tesült a távollétében hozott halálos ítéletérõl. Franciaországi
emigrációja során gazdag házassága révén hírtelen jó anyagi
helyzetbe került, és a frissen szerzett francia vasútépítõ mér-
nöki diplomájával a zsebében sikeres pályát futott be. Olyan
jómódba került, hogy a kiegyezés után � az egykori halálra-
ítélt � nagy földbirtokot vásárol Gödön (és a Felvidéken), s
megkezdi az új birtok (Göd-puszta) felújítását, belterjes gaz-
dálkodást honosítva meg. A haladó szellemû gazda birtokán
iskolát hoz létre a nála dolgozók gyerekeinek taníttatására.

A birtok irányítását a családon belül Nemeskéri Kiss Pál
veszi át, akinek az  idejében svájci mintájú istállók épülnek és
a  gazdasági szállítás elõmozdításához megépítteti a gazdasá-
gi vasútvonalat, melynek nyomai mai is jó állapotban láthatók
Felsõ-Gödön a Golf-pálya közelében. A Nemeskériek kiváló-
an gazdálkodtak, de versenyló-tenyésztéssel nem foglalkoz-
tak. Ez utóbbi szinte külön életet élt a mai Kincsem-telep �
mint központ � irányításában. 

1890-tõl mind több módos fõvárosi polgár építtetett itt ma-
gának pazar nyaralóvillát, megteremtve a felsõ társadalmi ré-
tegek által hétvégeken és fõleg nyáron benépesülõ nyaralóte-
lepet. Az Arany László lakta villát a nagy parkkal együtt 1892-
ben a Huzella-család vásárolja meg. A hirtelen fellendülõ épít-
kezéseket segítette a helybeli téglagyár, mely a mai Feneket-
len-tó helyén lévõ bánya termelésére alapozott. A lakosok szá-
ma csak lassan növekszik. 1870-ben még csak 177 lakost tar-
tottak nyilván Göd-pusztán, majd a villaépítkezések, a vasúti
forgalom növekedése során és a település népszerûségének
megugrásával a lakosság száma is fokozatosan növekedni
kezdett. S ezzel elérkeztünk a 20. század kapujához. (A cikkso-
rozat internetes keresés útján kapott adatokra támaszkodva a
szerzõ kiegészítéseivel készült.)                      Dr. Kölcsei Tamás
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III. Göd története
A 19. század történései

A Kincsem-istálló roskadozó épülete 2003-ban
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Vandalizmus városunkban
Vandalizmus: oktalan, kíméletlen rombolásban megnyilvá-

nuló cselekvés, az ókori Rómát feldúló germán törzs, vandá-
lok nevébõl

Az ember õsidõk óta törekszik arra, hogy megváltoztassa,
jobbítsa környezetét. Ezzel a változtatással sikerült megkülön-
böztetnie magát az állatvilágtól. Így kialakította maga körül az
ú.n. második (mûvi) természetet. És ezt tette/teszi azért, mert ja-
vítani akarja/szeretné az életkörülményeit, környezetét. Az em-
ber legnagyszerûbb cselekedetei közé sorolható a mûvészet, az
építés, az alkotás. Minden tevékeny ember érezhette már az al-
kotás örömét, ami a legapróbb � szívesen végzett - munka sike-
res befejezése után is megnyilvánul. Ezzel szemben, ismert je-
lenség a rombolás öröme, mely leggyakrabban a szubkultúra
egyik megjelenési formájaként is észlelhetõ. Az indítékok között
megtalálható a gyermekes meggondolatlan csínytevés, megtalál-
ható az alantas bosszú, a céltudatos agresszió, melynek irányult-
sága igen sokrétû lehet. Megtalálható a kitûnni vágyás a csoport-
ból, megtalálható a különbözõ beteges rögeszme, pl.: a gyújto-
gatás (pirománia) stb. Ezek az emberek örömüket lelik a pusztí-
tásban. A legnagyobb gond, hogy a cselekedeteik általában fel-
derítetlenek, ill. észrevételezés nélkül maradnak, így zavartala-
nul végezhetik a társadalomra káros tevékenységüket.

Környezetünk igen nagy hatással van hangulatunkra, életérzé-
sünkre. Egy tiszta rendezett utca, egy bokrokkal, fákkal, virágok-
kal borított térség látványa szinte még a beteg emberre is gyó-
gyítólag hat. Kutatók megfigyelése szerint, a rendezett, tiszta,
egészséges környezetben élõk egymáshoz való viszonya is sokkal
pozitívabb, mint az elhanyagolt, lepusztult környezetben élõké.

Városunkban többen vannak, akik igyekeznek környeze-
tünket szebbé, barátságosabbá tenni. Társadalmi munkában

játszóteret építenek, fákat ültetnek, szemetet takarítanak.
Ezért nem várnak köszönetet, de azt jogosan elvárnák, hogy
mások ne tegyék tönkre az épített kihelyezett játékokat, ne
csavarják ki az ültetett csemetefákat, ne tördeljék szét a sö-
rösüvegeket, a borospalackokat a játszótereken. Nagyon le-
hangoló, amikor az ember tapasztalja a szándékos szemete-
lést, rombolást, feldúlást. 

Elszomorító látvány egy kitört csemetefa, az esõbeállók üve-
gezésének teljes szétzúzása, a falfelületek õrült bemázolása, pi-
henõ padok széttörése és sorolhatnám tovább. Gödi vandálok te-
vékenykedtek a Szakáts-kert elõtt épített esõbeállónál, a
Marignane tér játszóparkjában, a sportpálya körüli kiserdõben és
több utcában kiültetett csemetefánál. Legfõbb szórakozásuk kö-
zé tartozik a játszótéri mászókötelek levágása, az asztalok fel-
gyújtása, a csemetefák oktalan, brutális tördelése, a hinták meg-
rongálása, a kihelyezett szeméttárolók felgyújtása, tönkretétele.
Sok környékbeli kismama kiviszi szabadidejében csemetéjét a
Marignane térre és tapasztalja a rombolást, a szándékos szeme-
telést, a játékok tönkretételét. Ha szép idõ van, ide járnak déle-
lõttönként többször az alsógödi óvodák csöppségei. A kö-
zelmúltban valaki elfûrészelte az egyik hinta oszloptartó vasrúd-
ját, mely igen súlyos balesetet okozhatott volna!

Ezek a gátlástalan, lelkiismeretlen egyének tevékenysé-
güket egyelõre zavartalanul végzik. Vajon meddig lesznek
õk a gyõztesek? Meddig uralkodhat az agresszió játszóte-
reinken? Ki tudja õket megállítani? Városunkban mûkö-
dik rendõrség, van polgárõrség, dolgoznak közterület fel-
ügyelõk, vannak pedagógusok, jó érzésû lakók és vannak a
játszóterek mellett figyelõ szomszédok.

FOGJUK LE KÖZÖSEN A VANDÁLOK KEZÉT,
HOGY NE IDÉZHESSENEK ELÕ GYERMEKBAL-
ESETET, NE TEHESSENEK KÁRT TERMÉSZETI- ÉS
EGYÉB ÉRTÉKEINKBEN. Ráth Tamás

Olvasói levél

Gödi táncosok a Tiszánál
Szuperprodukcióval lepték meg a táncos lábú gödi gyermekek

az idei Tisza Szépe fesztivál közönségét Abádszalókon. A Németh
László Általános Iskolában folyó mûvészeti képzés keretében
táncmûvészetet tanuló ötven diák a közeli Tiszafüreden vert tá-
bort, ahol hat nevelõ irányításával egy héten át intenzíven készül-
tek a fellépésre. Az idén már ötödik alkalommal teremtették meg
erre a lehetõséget az iskola elszánt tanárai. Szerintük egy tánc-
együttes csak akkor mûködhet harmonikusan, ha a szereplõk iga-
zán ismerik egymást, s ez a produkción látszik meg a legjobban.
Hogy mennyire, arra a legjobb bizonyíték az ovációban torkolló
siker, amelyet az egy órás show váltott ki a közönség soraiban. Ez
a siker a tanároké is, de elsõsorban persze a gyermekeké, akiknek
hatalmas élményt nyújtott igazi színpadon, profi fényárban és jó
hangosítás mellett több száz ember elõtt bemutatni tudásukat. A
repertoár, amelynek összeállításában õk is részt vettek, igazán sok-
színûre sikeredett. A hagyományos népi táncok és kortárs koreog-
ráfiák mellett vérbeli hastáncot is csodálhatott a nagyérdemû. A
forró hangulatot cha-cha-cha és fitness gyakorlatokra épülõ össze-
állítás tette teljessé. Az elõadás legérdekesebb része a Naplegenda
zenéjére külön a gyermekek számára készített koreográfia volt,
amely a szatmári verbunk és a friss csárdás lépésanyagán alapszik,
és teret enged az egyéni és csoportos improvizációnak is. 

A nyolc napos tábor programjának központjában a tánc és a
mozgás, az aktív pihenés állt. Az iskolai élet feszes tempója után

itt végre csak a táncra koncentrálva gyakorolhatták a korábban
már tanult koreográfiákat. Persze mindenki a saját szintjén. A ki-
sebbek a természetes mozgásformák tökéletesítésén dolgoztak,
játékosan gyakorolták a járás, a futás és az ugrás különbözõ stí-
lusú kombinációit. A már régebb óta táncoló ifjak dunántúli pá-
ros táncokat roptak, míg az igazán profik a szatmári verbunk és
a friss csárdás nehezebb mozgásformáit tökéletesítették. 

A napi két-háromórás próbák, edzések mellett persze a Ti-
sza kínálta lehetõségeknek sem lehetett ellenállni. A legizgal-
masabb programnak az evezõstúra bizonyult: tíz csónakkal
keltek útra a gyermekek, hogy felfedezzék a Tisza titkait. 

A táborozás romantikájával azonban komoly feladatok is
járnak: a sátrakat tisztán kellett tartani, õrséget kellett szervez-
ni, sõt a fõzést is maguk bonyolították a gyermekek. 

Míg a táborlakók vidámságától volt hangos a vidék, a közös-
ség észrevétlen formálódott, kicsik és nagyok együtt vettek részt
a feladatok megoldásában. Csak a milliónyi szúnyog ellen vívott
harcban bizonyultak gyengének a kölykök, egyébként számukra
is bizonysággá vált: együtt könnyebb. S közben persze barátsá-
gok köttettek és mélyültek el. Nemcsak táncot és betyárbecsüle-
tet tanultak a gyermekek, azt is megtapasztalhatták, hogy az em-
ber életében vannak olyan hetek, amelyek valahogy gyorsabban
telnek a többinél. Diákok és tanárok egy emberként kérdezik az-
óta is: mikor megyünk legközelebb? 

Vízler Annamária 
Németh László Általános Iskola igazgatóhelyettes
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ÉLETMÓD
GYÓGYTORNA
A berozsdásodott csontok ellen. Gerinctorna
minden korosztálynak, csontritkulás elleni tor-
na fiataloknak és idõsebbeknek egyaránt.
JAMH: Kedd 16.00-17.00-ig. Csütörtök:
18.15-19.00-ig. Ady Klub: Hétfõ, csütörtök:
17.00-18.00-ig.
JÓGA
Fiatalító és egészségfejlesztõ jóga. Minden
kedden 17.30-19.00-ig és 19.15-20.45-ig.
ÉLETMÓD klub
Várják mindazok érdeklõdését, akik hisznek az
alternatív módszerekben. Bõvebb információ a
foglalkozás idõpontjában a helyszínen.
Minden szerdán 18.00-20.00-ig.

EGYÉB KLUBOK
KERTBARÁT klub
Minden hónap elsõ hétfõjén találkoznak Alsó
és Felsõgödön is.
VÖRÖSKERESZT klub
Az országos egyesület helyi szervezetének
célja az idõseknek, szociálisan rászorulóknak
való segítségnyújtás. Szervezik és lebonyolít-
ják a véradást és a tüdõszûrést. Minden hónap
4. szerdáján tartják összejöveteleiket.
NAPOS OLDAL nyugdíjas klub
Találkozók: JAMH: minden hónap 2. szerdája
14.00-17.00-ig.
Ady Klub: minden hónap harmadik csütörtöke
14.00-17.00-ig.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK klubja
A gödi szervezet minden hónap elsõ szerdáján
tartja összejöveteleit 14.00-17.00-ig.
HAGYOMÁNYTEREMTÕ Klub
Az elõadások havonta kerülnek megrendezés-
re. Érdeklõdni lehet a mûvelõdési házban.
GÖDI FONÓ Magyar táncház
Tánctanítás, daltanítás. Élõ zene! Jó hangula-
tot biztosítanak a szervezõk teával, borral, zsí-
ros kenyérrel, szõlõpréseléssel stb.
A táncokat tanítja: Karánsebessy Balázs és
Czinóber Klára. Idõpontok változóak. Érdek-
lõdni lehet a József Attila Mûvelõdési Házban.
BRIDZS klub
Minden kedden 18.00-21.00-ig.
JÁTSZÓHÁZ
Szombatonként 10.00-13.00-ig.
Október 11, 
November 8, 
November 29 Adventi, 
December 6 Mikulás, December 13 Karácso-
nyi díszek 
BÁBSZÍNHÁZ
Óvodás és kisiskolás csoportok részére. Bõ-
vebb információ kérhetõ Kissné Csekõ Erika
mûvelõdésszervezõnél. 
KARÁCSONYI ÉBREDÉS
December 12-13-14
Koncert, operett est, kiállítás, játszóház, gyer-
mekmûsorok, táncház. Gyertyafényes teaház.
Karácsonyi kézmûves kirakodóvásár.
NYÁRI TÁBOROK
XI. Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor, Nép-
tánc-kézmûves tábor, Népmûvészeti tábor

TÁNCMÛVÉSZETI CSOPOR-
TOK, TANFOLYAMOK

RÖCÖGÕ gyermek néptánccsoport
A próbákat Karánsebessy Balázs és Czinóber
Klára tartja. OVIS: csütörtök 16.00-16.45.ig.
KÖZÉPSÕ: csütörtök 16.45-18.00-ig.
RÖCÖGÕ: szerda 16.00-18.00-ig
HASTÁNC
A nõi önbizalom tréningje! Segítség nõiessé-
günk teljesebb megéléséhez, szunnyadó nõi
energiánk felélesztéséhez, has, csípõ környéki
izmaink rendben tartásához. Kortól és kilóktól
függetlenül! Keddenként 18.15-19.45-ig. 
JAZZ BALETT
Felsõ tagozatos lányoknak és fiúknak. A foglal-
kozásokat tartja: Dézsi Yvett. Érdeklõdni lehet
a helyszínen, vagy a 30/91-16-809-es telefon-
számon. Kicsik: hétfõ, péntek: 16.00-17.00-ig.
Nagyok: hétfõ, péntek: 17.30-18.30-ig.
AKROBATIKUS Rock&Roll
A budapesti Holliday egyesület gödi csoportja
az Ady Klubban tartja edzéseit. Érdeklõdni le-
het a helyszínen, vagy Pelczéder Zsuzsanna
tánctanárnál a 06-30-475-2940-es telefonszá-
mon. Edzések: hétfõ, péntek: 17.00-18.00-ig.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
SZÖVÕ KLUB
Készítenek rongyszõnyeget, faliszõnyeget,
különféle mintájú szatyrokat, párnákat, stb.
Minden szerdán 16.00-18.00-ig.
Kézmûves foglalkozások folytatása:
RAJZ szakkör
7-12 éves korú gyermekeknek. A résztvevõk
különféle technikákat sajátíthatnak el. A fog-
lalkozásokat tartja: Rabie Judit rajztanár.
Szombatonként 10.00-12.00-ig.
BÕRÖS tanfolyam
A tanfolyam során megismerkednek a résztve-
võk az alapvetõ bõrmûves technikákkal: varrás,
szironyozás, gombkötés, domborítás, festés, ba-
tikolás. Készül majd karkötõ, hajcsat, dohány-
zacskó, késtok, tolltartó, pénztárca, irattartó, öv,
tarsoly, hátizsák, táska. A tanfolyam idõpontja a
jelentkezõk igényétõl függ. Minimum 5 fõ ese-
tén indul. Érdeklõdni lehet a mûvelõdési házban.
KÉZMÛVES TANODA
A foglalkozások során a résztvevõk megisme-
rik, hogyan használhatják fel a gyapjút, nádat,
csontot, agyagot, bõrt és más természetes anya-
gokat. A foglalkozásokat tartja: Csiki Lóránt és
Sári Adél. Minden csütörtökön 16.00-17.00-ig.
KERÁMIA szakkör
Mindazoknak, akik szeretnének megismerked-
ni a kerámia készítés alapjaival, technikáival.
A szakkör programjában az edénykészítés, ko-
rongolás, figurakészítés szerepel. A szakkört
vezeti: Véninger Margit keramikus.
Gyerekeknek: minden hétfõn 16.00-18.00-ig.
Felnõtteknek: minden hétfõn 18.00-20.00-ig.
TÛZZOMÁNC szakkör
Jelentkezni lehet 10 éves kortól. Minden
szombaton 10.00-14.00-ig. 
A foglalkozásokat Majoros Klára vezeti.
KOSÁRFONÓ tanfolyam
Kezdõ tanfolyam tananyaga: marokkosár, kör ala-

pú pogácsás kosár, kenyeres kosár, bevásárló ko-
sár. Középhaladó tanfolyam tananyaga: ovális ala-
pú kosarak. Alapfeltétel a kezdõ tanfolyam elvég-
zése. Haladó tanfolyam anyaga: szögletes kosarak.
Alapfeltétel a középhaladó tanfolyam elvégzése. A
foglalkozásokat tartja: Bartha Katalin kosárfonó. A
tanfolyam két turnusban indul késõ õsszel és ta-
vasszal. Érdeklõdni lehet a mûvelõdési házban.
GYÖNYGFÛZÕ szakkör
Elsajátítják a gyöngyözés alapjait, megismer-
kednek a gyöngyszövéssel. Készítenek egyedi
ékszereket, állatfigurákat, díszeket. A foglal-
kozást tartja Tóth Andrea óvó néni. 
Minden pénteken 17.00-18.30-ig.
�CSINÁLD MAGAD" tanfolyam
Atanfolyam során lakberendezési tanácsokat, tip-
peket adunk. Célunk, hogy szebbé és harmoniku-
sabbá tegyék otthonukat a saját kezûleg készített
tárgyakkal. Értékes tippeket, útmutatást adunk az
ötletek megvalósításához. A tanfolyam hasznos
és egyben szórakoztató idõtöltés is. Érdeklõdni
lehet Szabó Imréné mûvelõdésszervezõnél.
GOBELIN-SZÖVÉS szakkör
Gyerekeknek: minden pénteken 17.00-18.30-ig.
Felnõtteknek: minden hétfõn 18.00-19.30-ig.
A foglalkozásokat tartja Farkas Éva textiles
iparmûvész.
LÓSZÕRÉKSZER készítés
Jó kedvû csapat tagjaként megismerkedhetsz a
lószõrékszer készítés alapjaival. Készíthetsz
egyedi ékszereket, fülbevalót, nyakláncot, me-
dált stb. A foglalkozásokat tartja Németh Viktó-
ria. Minden páros szombaton 10.00-13.00 óráig.

ZENEMÛVÉSZETI CSOPORTOK
DALÁRDA
Az Ady Klubban csütörtökönként 18.00-19.30-ig.
VÁROSI VEGYESKAR
Jó hallású, énekelni szeretõ dalos társakat vár
tenor, basszus, szoprán és alt szólamaiban.
Minden csütörtökön 19.15-21.15-ig

NYELVOKTATÁS
ANGOL, NÉMET tanfolyam
Kezdõ, álkezdõ, középhaladó, haladó, társal-
gási szintek. Gyermekeknek és felnõtteknek
egyaránt, 30 és 60 órás tanfolyamokon. Kis-
csoportos foglalkozások. Bõvebb információ
Gergelyi Katalin szervezõnél 27/337-520,
20/578-51-90-es telefonszámokon.

SPORT
OVIS TORNA
Középsõs és nagycsoportos gyermekeknek.
Minden kedden 17.15-18.00-ig.
AIKIDO
Az edzések az Ady Klubban vannak. 
Gyerekeknek: kedd, péntek 18.00-19.30
Felnõtteknek: kedd, péntek 19.30-21.00

Bõvebb információ kérhetõ a József Attila Mû-
velõdési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) vagy
a 27/532-160-as telefonszámon.

Véleményüket, javaslataikat várjuk a
jamh@freemail.hu címen is.



Kedves Olvasóink!
Köszönet az ajándék könyvekért Hegedõs Petráéknak. Kü-

lön köszönjük Szegedi Katalin grafikusnak a saját maga il-
lusztrálta mesekönyveket! A tankönyveket is szívesen fogadtuk
kedves olvasóinktól!

Kutatók, doktoranduszok, egyetemisták! Örömmel adunk
hírt arról, hogy könyvtárunkban rövidesen (néhány héten belül)
ingyen elérhetõvé válnak az EBSCO adatbázisok a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma jóvoltából. Az EBSCO az
egyik legnagyobb elektronikus adatbázis szolgáltató. Az adat-
bázisok nagyobbik része nemzetközi tudományos kiadók angol

nyelvû folyóiratait tartalmazza a legkülönfélébb területekrõl:
humán és társadalomtudományok, természettudományok, or-
vostudomány, gazdaságtudomány és üzleti információ. Elérhe-
tõk lesznek majd az ismert amerikai MEDLINE (orvosi) és
ERIC (pedagógiai) adatbázisok is. Számos amerikai és nemzet-
közi napilap teljes tartalmát is hamarosan megtekinthetik (pl.
USA Today, The Times stb.). A szolgáltatás keretében mintegy
8000 folyóirat teljes szövegéhez hozzáférhetnek majd könyvtá-
runkban angol nyelven. Az érdeklõdõk addig is tájékozódhat-
nak a majdan elérhetõ folyóiratok címérõl az EBSCO honlap-
ján: http://www.epnet.hu. Könyvtárainkban kapható a Gödi Al-
manach mind a nyolc kötete. A kilencedik októberben fog meg-
jelenni.                                                          A könyvtárosok
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Óriás karalábé és óriás tök

volt a kiállítás slágere
Az idei forró

nyáron nem lehe-
tett eleget öntöz-
ni ahhoz, hogy a
növények egy ré-
szét életben le-
hessen tartani,
ezért volt rendkí-
vüli a harminc-
éves évfordulóját
ünneplõ alsógödi
Kertbarát Klub
v á l l a l k o z á s a ,
hogy terményeibõl kiállítson. A József Attila Mûvelõdési
Házban szeptember 6-án megrendezésre kerülõ hagyomá-
nyos kiállításon nemcsak sok szép, egészséges zöldséget,
gyümölcsöt lehetett látni, a tagok elhozták régi értékeiket,
ma már ritkaságnak számító használati tárgyaikat is. A kiállí-
tást színesítette az a számtalan, szebbnél szebb kézimunka,
ami a terem minden szegletét díszítette. A rendezvényen

résztvevõ dr. Szentmiklósi Ferenc, a Kertészek és Kertbará-
tok Országos Szövetség elnöke szerint a kiállítás legfõbb eré-
nye a példamutatás volt, amit a jól dolgozó gazdák nyújtot-
tak terményeik bemutatásával, mert kedvet ébresztettek
azokban a kerttulajdonosokban, akik még nem mûvelik a
földjüket, vagy kevésbé eredményesek.                        G. A.

Kiállítást szervezett a 
Múzsa Egyesület

Tíz évvel ezelõtt Orvos András váci festõmûvész megala-
pította a Váci Múzsa Mûvészet és Tudománypártoló
Egyesületet, melynek öt gödi tagja van. A Dunakanyar

településein rendszeresen kiállítást szervezõ egyesület szep-
tember 6-án a gödi mûvelõdési házban fõleg festményekbõl ál-
ló képzõmûvészeti kiállítást szervezett, melyet Határiné
Koczka Ilona, az egyesület gödi csoportjának referense nyitott
meg. Elmondta, hogy az egyesület lehetõséget teremt hivatásos
és amatõr mûvészeknek a bemutatkozásra, szakmai fejlõdésre.
Céljának tekinti, hogy helybe vigye a mûvészetet, akik nem te-
hetik meg, hogy kiállításokra járjanak, azok is élvezzék a mû-
vészi alkotások nyújtotta örömöt.                              G. K. Zs. 

KKöönnyyvvttáárrii  hhíírreekk

Több száz aláírást gyûjtött a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat az állatok védelmére

Az állatvédelmi törvény módosításáért meghirdetett or-
szágos aláírásgyûjtési akcióban a gödi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is résztvett. Több száz aláírást gyûjtöttünk.
Köszönjük mindazok támogatását, akik aláírásukkal támo-
gatták a törvény szigorításának kezdeményezését. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
nevében Horváth Andor

Sok csodálója volt a Divald Mihályné
kertjében termett óriás zöldségeknek

Feketéné Ágoston Jutka, az Alsógödi Kertbarát Klub
elnöke nyitotta meg a kiállítást

Határiné Koczka Ilona, a Váci Múzsa gödi referense kö-
szöntötte a kiállítás vendégeit
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Augusztus 25-én szûk csalá-
di körben köszöntötték 98.
születésnapján Kiss Imré-

nét, a környéken mindenki által is-
mert és szeretett Juszti nénit � vá-
rosunk legrégibb lakóját. 93 éve,
1910-ben került ide, amikor még
nem volt bolt Gödön, s iskolába is
Pestre jártak. A Gödi Körkép több-
ször is beszámolt városunk múltjá-
ra való visszaemlékezéseirõl. A
Göd történetével behatóan foglal-
kozó Bátorfi József is gyakran felkeresi
a gödi �élõ lexikont", hogy a múlt rész-
leteirõl kérdezze. 

Juszti néni fia, Kiss Imre híres labda-
rugó volt, aki még fiatal korában Gödrõl
a váci csapatba, onnan Stuttgartba ke-
rült, s a második ligás csapatban játszott,
majd Új-Zélandba vándorolt ki. Az otta-
ni válogatott tagja lett, majd aktív spor-
tolói ténykedését befejezve az új-zélan-
di ifjúsági csapat edzõje lett. Két fia kö-
zül Stefan kultúrmérnökként Új-Zéland-
ból Londonba kerülve gyakran látogatja
meg itt élõ nagyanyját, szeretetével

megédesítve nagymamája életét. A ne-
vezetes születésnapi ünnepen a magya-
rul szorgosan tanuló új-zélandi meny-
asszonyával, Amanda Frosttal együtt
tört magyarsággal köszöntötték az ünne-
peltet. A fiatalok Londonból visszaköl-
töznek a távoli Új-Zélandba, s most már
csak ritkán tudnak Gödre jönni. De két
év múlva mindenképpen jönnek, mert
akkor lesz a nagymama 100 éves, s ek-
kor és itt szeretnék megtartani a templo-
mi esküvõt  � a 100 éves jubiláns jelen-
létében. 

Valamennyien izgulunk, hogy egész-

ségben teljen el ez a két év, s így a
nagymama, a környék által annyira
szeretett Juszti néni 100 évesen
részt vehessen kedvenc unokája es-
küvõjén.

Reméljük, beszámolhatunk majd a
kettõs nagy eseményrõl, melyre lé-
lekben a család tagjai és a szûk bará-
ti, szomszédi kör tagjai már most ké-
szülnek. De ne ugorjunk annyira elõ-
re, hadd köszönthessük � a Gödi Kör-
kép olvasói nevében is � 98. születés-

napján városunk legrégibb lakóját. Bízunk
abban, hogy még sokat fog mesélni ne-
künk Göd történetérõl, régmúltjáról, mely-
nek õ maradt az egyetlen hírmondója. 

Utólag sok boldogságot, jó egészsé-
get kívánunk Juszti néninek � az ismerõ-
sök, barátok és azok nevében is, akik
csak hallottak róla, de nem ismerik õt.
Isten éltesse sokáig, de legalább még két
évig, hogy megérhesse 100. születés-
napját és új-zélandi unokája gödi eskü-
võjét! Persze 100 évnél se álljon meg, az
lenne a mi nagy örömünk.

Dr. Kölcsei Tamás

AUTÓBUSZ MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a menetrend könyvben meghirdetett járatok közlekedésében az
alábbi módosításokat léptetjük életbe 2003. szeptember 1-jétõl

1010 Budapest � Balassagyarmat � Szécsény � Salgótarján
autóbuszvonalon a 19. sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: munkanapokon 12:05) nem közlekedik; a 28 sz.

járat (Salgótarján, aut.áll. i.: munkanapokon 12:55) naponta, Vác érintésével közlekedik; a 68 sz. járat (Salgótarján,
aut.áll. i.: szabad-és munkaszüneti napokon 12:55, Balassagyarmat, aut.áll. i.: 14:10) nem közlekedik a 28 sz. járat
közlekedési napjainak és útvonalának módosítása miatt. 

2005 Budapest � Dunakeszi � Vác
autóbuszvonalon a 11 sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 5:25) 15 perc-

cel korábban, 5:10 órakor; a 31 sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 6:15) 5
perccel korábban, 6:10 órakor; a 347 sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon
7:15) 5 perccel korábban 7:10 órakor közlekedik. 

A 343, 239, 277 sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 6:45, 6:55) nem
közlekedik. 

A 63, 87, 91, 99, 115, 149, 167 sz. járat (Budapest, Árpád híd aut.áll. i.: 8:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 16:40,
17:40) munkanapokon közlekedik. 

A 6. sz. járat (Vác, aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 4:20) 20 perccel korábban 4:00 órakor; a 348 sz.
járat (Vác, aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 6:05) 5 perccel korábban 6:00 órakor; a 360 sz. járat (Vác,
aut.áll. i.: 6:35) 5 perccel korábban 6:30 órakor; a 270 sz. járat (Vác, aut.áll. i.: 7:05) 5 perccel korábban 7:00 órakor
közlekedik.

A 34, 100, 154 sz. járat (Vác, aut.áll. i.: szabad- és munkaszüneti napokon 5:40, 10:30, 15:30) nem közlekedik.
A 74 sz. járat (Horányi rév i.: 7:45); 106, 112, 138, 170, 182 sz. járat (Vác, aut.áll. i.: 11:30, 12:30, 14:30, 16:30,

17:30) munkanapokon közlekedik.                                                                                  Volánbusz Rt. Budapest

Új-Zélandból köszöntötték Göd
legrégibb lakóját
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Asztalitenisz
Két csapattal a bajnokságokban!
Asztaliteniszezõink számának gyarapodása és játéktudása
alapján úgy döntöttünk, hogy az NB III mellett benevezünk a
Pest megyei I. osztályú bajnokságba is. 
Mint ismeretes, az elmúlt szezonban az NB III-ban sikeresen
szerepeltünk, a 7. helyen végeztünk. Szeretnénk ebben az
évadban is elérni legalább ugyanezt az eredményt. 
A megyebajnokság mellet azért szavaztunk, mert több játékos
nem fért bele a magasabb osztályba, és sportszeretetük, ver-
senyzési kedvük alapján helyük van a csapatban. Úgy gondo-
lom, hogy a népes 14 fõs csoportban a középmezõnyben tu-
dunk végezni. 

Göd Rekord Kupa
Augusztus 20-án rendeztük meg a hagyományossá vált Re-
kord Kupanapot. A versenyen körzetünk amatõr és igazolt já-
tékosai barátságos légkörben mérték össze erejüket. Mindkét
csapat elsõ három helyezettje jutalomtárgyakkal, illetve a Re-
kord Kupa elnyerésével várhatja a jövõ évi megmérettetést. 
Helyezettek: amatõr csoport: 1. Dr. Kölcsei Tamás Göd, 2. id.
Dankó László Göd, 3. Hornos Árpád Göd, igazolt játékosok:
1. Oroszki Viktor Dunakeszi, 2. Bíró László Dunakeszi,  3.
Kajári Balázs Göd.
Megkezdõdött a bajnokság, mindkét csapatunk vereséggel
kezdett. 
NB III. Gödöllõ � Göd 11: 7
Szoros küzdelemben a hazaiak megérdemelt gyõzelmet sze-
reztek. A mieink közül Botyánszki Lászlót kell kiemelni, aki a
mezõny legjobb játékosa volt, mind a négy egyéni mérkõzését
megnyerte. Az újonnan leigazolt Jeszenszki János két gyõze-
lemmel mutatkozott be. 
Sajnos tartalékosan tudtunk kiállni, így a másik két játékosunk
nyeretlen maradt. A 7. gyõzelem is a Botyánszki � Jeszenszki
páros nevéhez fûzõdik. 
Megyei I. osztály Göd � Vác 7:11
Mintha összebeszélt volna a két csapat, itt is hasonló ered-
mény született, hasonló körülmények között. A legjobb játé-
kosunk Félix Tibor négy egyéni, míg az új igazolt versenyzõ
Szigeti Béla kissé lámpalázasan két gyõzelemmel iratkozott
fel a gyõztesek listájára. 
Külön érdekességként megemlítem, hogy a 14 éves saját nevelé-
sû Lugosi Tamást is bevetettem a �csatába", hadd szokja a fel-
nõtt versenyzést. A 7. páros csatát Félix � Szigeti szerezte. 

(Gulyás)

Lovaglás
A gödi lovasok újabb sikere
Szeptember 6-7-én rendezték meg a Hajdú-Bihar megyei Fo-
lyáson az Országos Amatõr Gyermek Ügyességi Lovasver-
seny negyedik, utolsó fordulóját, amelyen Gödrõl két verseny-
zõ is részt vett igen szép eredményeket elérve. A mintegy ki-
lencven indulóból Slezsák János Danika nevû haflingi kislo-
vával kezdõ kategóriában a nyolcadik helyet szerezte meg.
Slezsák István pedig Piroschka nevû haflingjével a könnyû ka-

tegória ötödik helyezettje lett (István 13 évesen kategóriájában
nagyrészt 16-18 évesekkel mérte össze az erejét). Másnap ke-
rült sor a Póni Díjugrató versenyre, ahol a nagyszámú induló
közül Slezsák István a 11. helyen végzett. A fiúkat a verseny-
re Loós Károly lovasedzõ készítette fel. 

Lenkei György 
Gödi SE Lovas Szakosztályának elnöke

Kajak-kenu
10. Göd Kupa kajak-kenu verseny délelõtti futamainak
eredményei:
Pontszerzõ helyen végzettek:
K-1 13 évesek:  Slezsák István - 1 hely, Hamar Péter - 2 hely,
Georgopoulos Theodoro - 8 hely.
MK-1 12 évesek: Horváth Zsuzsanna - 5 hely. 
K-1 13 évesek: Havas Eszter � 1 hely, Volentics Barbara - 8 hely.
MK-1 11 évesek: Csákány Tamás - 4 hely, Apró Richárd - 5 hely.
K-1 14 évesek között: Havas Eszter - 2 hely, Ferencz Andrea
- 5 hely, Forró Bianka - 6 hely.
MK-1 11 évesek között: Csaba Dóra - 7 hely.
K-1 16 évesek: Kemencei Viktor - 1 hely, Kása Máté � 2 hely.
K-1 15 évesek között: Soós Tamás -  1 hely, Nagy Gergely - 3
hely,  Kulifai Tamás - 5 hely, Pélyi Dávid - 8 hely.
MK-1 13 évesek: Volentics Barbara - 7 hely, Horváth Zsu-
zsanna � 8 hely.
MK-1 Törpe /9 éves és annál fiatalabb/ leány: Farkas Lilla - 1
hely, fiú: Havas Balázs - 3 hely, Oláh Gergõ � 6 hely, 
K-1 14 évesek: Nagy Gergõ - 1 hely, Kulifai Tamás - 2 hely,
Pélyi Dávid � 3 hely.

MK-1 12 évesek között: Oláh Levente - 3 hely, Apró Richárd
- 8 hely, Soós Marcell - 9 hely.
K-1 16 évesek: Névery Dorottya - 3 hely.
K-1 15 évesek: Tarczi Zsófia - 1 hely, Gregus Andrea - 4 hely.
MK-1 13 évesek: Slezsák István - 1 hely, Hamar Péter - 4 hely,
Várnai Szabolcs - 5 hely, Georgopoulos Theodoro - 9 hely.
K-1 17 évesek között: Sófalvi Sarolta - 2 hely, Cseh Orsolya -
5 hely, Tarczi Zsófia - 6 hely, Kutner Luca - 8 hely, Kutner Lu-
ca - 9 hely.
MK-1 10 évesek: Csaba Dóra - 2 hely, Váczai Enikõ - 3 hely,
Farkas Lilla - 4 hely.
K-1 17 évesek és idõsebbek között: Várnai Soma Zoltán � 1
hely, Kemenczei Viktor � 2 hely, Hamar Miklós - 4 hely, Ká-
sa Máté - 5 hely.

SPORT

Három gödi versenyzõ a dobogón
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MK-1 10 évesek között: Havas Balázs � 4 hely, Széll Dominik
� 5 hely, Slezsák János � 9 hely.
MK-1 váltó Csákány Tamás - Oláh Levente - Slezsák István
� 2 hely, Apró Richárd � Soós Marcell � Várnai Szabolcs �
3 hely.

A versenyen célba értek, ezzel a gödi csapatnak pontot hoztak:
Georgopoulos Alexa, Petró Betti, Nagy Richárd, Kothencz
Krisztián, Nagy Lóránt, Váczai Enikõ, Grósz Vilmos, Gréczi
István, Farkas Ádám, Csaba Dénes, Ónodi Szabó   Balázs,
Bán Kristóf, Szamkó Ábel, Szabó Roland, Csonka Balázs,
Küri Attila, Szabó Csaba                            Barazutti László

Sakk
Augusztus 8-16-áig rendezték Szarvason a X. Szent István Ki-
rály Kupa nemzetközi sakkversenyt, melyen az A csoportban
Kónya Károly vett részt a Gödi SE színeiben és 4 pontot sze-
rezve az 51. helyen végzett. A B csoportban Erzse József vett
részt és 4,5 ponttal a 12. helyen végzett. 
A Gödi SE Sakk Szakosztályának 5 fõs válogatott csapata
szeptember 7-én résztvett az Alagi DSK rendezésében megtar-
tott I. Stugel József Rapidsakk Emlékversenyen, ahol Szob,
Vác I., Vác II., Gödi SE, Dunakeszi Kinizsi és az Alagi DSK
csapatai vettek részt. Az öt fordulós kétszer 30 perces verse-
nyen a Gödi csapat a második helyen végzett Vác I. mögött. A
csapat tagjai: Starosta János, Fekete József, Nagy Ferenc, Dá-
vid Béla, Antal György Bálint. Jövõre a Gödi SE is indíthat
két csapatot. 
A Pest Megyei Sakk Szövetség  rendezésében 2003. szeptem-
ber 12-14-éig a dunakeszi József Attila Mûvelõdési Központ-
ban felnõtt, ifjúsági, serdülõ, nyugdíjas sakkozók vehettek
részt a  Nyílt I. Hoschek László Emlékversenyen. A Gödi SE
színeiben hat ifjúsági, egy serdülõ, két felnõtt és két nyugdíjas
sakkozó vett részt. Nagy Ferenc a nyugdíjasok között az elsõ
helyet szerezte meg. 
A Gödi SE Sakk Szakosztály I. osztályú csapata a Pest megyei
I. osztály fordulójában szeptember 21-én a szentendrei Sakk
Iskola csapatát fogadta és 9:1 arányú fölényes gyõzelmet ara-
tott. Nyertek: Fekete József, Malinik Attila, Nagy Ferenc,
Pongó István, Dávid Béla, Erzse József, Sallai Péter, Béres
Gábor. Döntetlent ért el: Dudás János és Starosta János. A baj-
nokság állása az elsõ forduló után: I. Gödi SE 9 pont, 2.
Gödöllõ 7,5 pont, 3. Tököl 7 pont.

Antal György Bálint

Köszönjük mindazoknak a vállalkozóknak és magánembe-
reknek, akik a �Kajakkal az Egészségért" Alapítvány javára
felajánlották a személyi jövedelemadójuk 1%-át, ami 2002.
évben 622 ezer 309 forint volt. Ebbõl az összegbõl támogat-
tuk a Gödi Sportegyesület Kajak � Kenu Szakosztályát,
amelyet a horvátországi edzõtábor költségeire, úszóbérletre
és az épület falára felszerelt dicsõségtáblára fordították, úgy
érzem mindenki örömére. 
Adószámunk: 18663963-1-13
Hálával gondolunk azokra, akik ez évben is támogatták ala-
pítványunkat, kérjük, ha lehetõségük van, akkor 2003. évi
adójuk 1%-ával is segítsenek, ha céljainkkal elégedettek. 

Barazutti László kuratóriumi elnök

Köszönjük felajánlásaikat!
A Fiatal Sasok Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki mind-
azon állampolgároknak, akik 2001. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával az Egyesületet támogatták, melyet 2002-ben
kaptunk meg. Az így befolyt 594 ezer 422 forintot az alábbiak-
ra fordítottuk: a táborban áramfejlesztõ beszerzése, nyolc darab
WC átalakítása vízöblítésesre, 2 darab 36 m2-es fedett tér be-
tonaljzattal történõ ellátása, takarók beszerzése, konyhai fogyó-
eszközök pótlása, világítás kiépítése, a tábor karbantartása, kar-
bantartáshoz szükséges gépek üzemanyaggal történõ ellátása.
Tartalékot nem képeztünk. A jövõben is várjuk felajánlásaikat
adószámunkra: 19177892-1-13. Bolyóczki János FSOE elnök

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL
Sportos együttlét családok körében 

Az augusztusi rendezvényen kb. 60 fõ vett részt. Labdajáté-
kokban, kenuzásban mérték össze erejüket a családi csapatok.
Bakos Miklós fotográfus bográcsgulyását ettük ebédre, az
eredményhirdetés után csatlakoztunk a kajakosok által szerve-
zett sportnaphoz, Scarabeus bulival zártuk a napot.
Eredmények: 1.kategória: I.Sápi család  II.Baumann csa-
lád  III. Suput család
2.kategória: I.Paulik család  II-III. Süle, Mangold család
3.kategória : I. Wehner család  II. ARABA csapat
Támogatóink: Szt.Hubertus Étterem, Szt.Jakab Zarándok
Egyesület, Budapesti Sportiroda, Guszti zöldséges, Piaris-
ta iskola, Family, i-DEÁL-SPORT
Várjuk a családokat az országos FÉTIS CROSSFUTÁS
futóversenyre, ahol értékes pontokat gyûjthetnek a Belé-
pés családostul résztvevõi.
Idõpont: 2003. okt. 4. szombat, 9 óra
Helyszín: Alsógöd, futballpálya / megközelítés: A József
Attila Mûvelõdési Ház melletti Alagút utcán a vasúti fölül-
járó alatt kell átmenni, majd közvetlenül balra fordulva
200 m-re található a pálya /
Rajtok:
9.30.: óvodás futás  200m
10.00.: általános iskolás futás  2000m
10.45.: 18 km-es futás
11.00.: 5 km-es futás
14.00.: Eredményhirdetés
Nevezési díj: a Futapest klub megszabása szerint
Pontozás:
� a család részvételéért járó alappontszám: 10p.
� a versenyzõk futótáv-teljesítéséért fejenként: 5p.
� a család 100 %-os létszámban indulásáért: 15p.
� távonként a helyezések alapján plusz pontok gyûjthetõk

Wagner László

APRÓHIRDETÉS
Tizenhat éves fiamnak franciatanárt keresek. 06-30-971-2972
Angol nyelvbõl általános iskolás diákot korrepetálnék Göd körzetében
(1000 Ft/óra). Tel.: 06-20-385-7410.
Angol közép- és felsõfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal angol
nyelvtanár. Telefon: 331-741
Istálló trágya kapható házhoz szállítva. Tel.: 06-30-9513-193
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Akik idén ellátogattak a felsõgödi Duna Csárda prog-
ramjaira, tartalmas, változatos rendezvényeken vehet-
tek részt. Már a 2002-es nyári szezonban megrendezett,
több nemzet gasztronómiáját és kultúráját bemutató
programokon érezhetõ volt, hogy a vendégek pozitívan
fogadták az új kezdeményezést. 

� Sárközi Károlyt, a csárda egyik tulajdonosát kérdez-
tük, hogy milyennek értékelte az idei nyári szezont?

� Az idén már inkább a gasztronómia köré épített prog-
ramok voltak jellemzõk, ellentétben a korábbi nosztalgiaze-
nés estékkel szemben. A várakozásoknak megfelelõen fo-
gadták a vendégek a programokat. Úgy gondolom, hogy mi
csak az egyik oldalról ítélhetjük meg a sikerességét a ren-
dezvényeknek, de a visszajelzések pozitívak voltak. Termé-
szetesen mi is sok újabb tapasztalatot szereztünk a 11 hét-
végi alkalom alatt, és ezt a jövõben kamatoztatni is fogjuk
a vendégek tökéletesebb kiszolgálásának érdekében.

� Melyik nyári programnak volt a legnagyobb sikere? 
� Nem nagyon tudnék kiemelni egy programot sem. A

Görög-napokat idén is nagy sikerrel tudjuk magunk mö-
gött, és külön öröm számunkra, hogy a tavalyi táncos csa-
pat olyan plusz látványosságokkal is kedveskedett a nézõk-
nek, mint a tányértörés és a férfi társainkat felpezsdítõ has-
tánc. De nagyon nagy siker volt az Erdélyi nap is, ahol a
Székelyudvarhelyrõl érkezett 35 fõs gyermekcsapat muta-
tott be táncokat, természetesen élõ zenére. Azt a megtisztel-
tetést kaptuk a Gödi Szerb Kisebbségi Önkormányzattól,
hogy nálunk rendezték meg nemzeti ünnepük alkalmából
összejövetelüket, és a város vezetõi, valamint a kisebbség
országos vezetõi is ellátogattak a programra. Mi mindent el
fogunk követni, hogy a jövõben is minél több ízzel, szokás-
sal ismertessük meg az ínyenceket.

� Beköszöntött az õsz, gondolom ezzel a szabadtéri ren-
dezvények is véget értek. Idén is téli álomba borul a csárda
jövõ májusig?

� Az eddig megszokott programokat tekintve igen, de az
idén megnyitott rendezvénytermünk kihasználásával sze-
retnénk a megszokott különleges �Duna Csárda hangulatot"
a jövõ évi programjainkig is biztosítani. Az üzleti és ma-
gánszférából egyaránt várjuk az érdeklõdõket. Üzleti tár-
gyalások, vacsorák, termékbemutatók, családi programok,
eljegyzések, esküvõk, házassági évfordulók, születésnapok,
osztálytalálkozók, baráti összejövetelek lebonyolítását
egyaránt vállaljuk. Még sorolhatnánk a lehetõségeket, de
inkább úgy fogalmaznék, hogy mindent kielégítõ szolgálta-
tást biztosítunk. Igény esetén komplett program szervezését
és lebonyolítását is vállaljuk, legyen az bármilyen különle-
ges, de kivitelezhetõ ötlet.

A látványkonyha a hidegebb napokon is rendelkezésre
áll, hogy ízesebbé tegye a rendezvényeket, ezzel is emlé-
keztetve a  nyári gasztronómiai élményekre.

Keressenek fel minket, hogy megtehessük személyre sza-
bott ajánlatunkat, mely semmire nem kötelez, de célunk, hogy
meggyõzõ ötleteinkkel, és az általunk nyújtott szolgáltatások-
kal hozzájáruljunk egy felejthetetlen családi programhoz, vagy
különleges ízekkel egészítsünk ki egy sikeres üzletkötést.

� És a jövõ?
� A jövõ? Az bizony a legtitkosabb és legvarázslatosabb

dolog a világon. A célunk, hogy egy csiszoltabb, és sok
meglepetést ígérõ programsorozattal köszöntsük 2004. má-
jusát, mikor újra indul a nyári szezon, és a titkokról lehul-
lik a lepel.                                                                G. A.

Programjainkról a
www.somkuti.hu/dunacsarda

(novembertõl már a www.dunacsarda.hu)
Internetoldalunkon kapnak folyamatos információt.

Programszervezéssel, terembérlettel kapcsolatban
hívják a 06-20/954-6172 számot.

(X)

Tartalmas nyár volt�
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Hainer József
IPARI ÉS HÁZTARTÁSI 

VARRÓGÉPEK JAVÍTÁSA
(délután és hétvégén is)
Fót, Németh

Kálmán u. 74.
Tel: 27/361-637,

20/912-3021

Mi&Lá Húsbolt
Kis- és Nagykereskedés

Göd, Rákóczi út 15. (a régi Tüzéppel szemben)

Nyitvatartás: Kedd�péntek: 7-17-ig, Sz: 7-13-ig
Tel.: 06 (27) 345-176 Tel./Fax: 06 (27) 334-658

ÁRAINKBÓL:
� SERTÉS OLDALAS 620 FT/KG
� SERTÉSKÖRÖM 50 FT/KG
� SERTÉS ZSÍR 100 FT/KG
� FÜSTÖLT OLDALAS 760 FT/KG
� FÜSTÖLT CSÜLÖK 760 FT/KG
� FÜSTÖLT KOLBÁSZ 890 FT/KG
� ERDÉLYI SZALONNA 760 FT/KG
� FÜSTÖLT CSÁSZÁR 860 FT/KG
� TEPERTÕ 680 FT/KG

Ifj. VARSÁNYI MIKLÓS

2132 Göd, Ady E. út 49.
Tel.: 06 (30) 278-8195

HENRIK-KLÍMA Bt.
keres víz-, gáz-, 

fûtésszerelõ
szakmunkásokat és 
segédmunkásokat 

azonnali belépéssel!

06 30/992-7692

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉPEK FORGALMAZÁSA

JAVÍTÁSA

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK,
KOMPLETT RENDSZEREK TELEPÍTÉSE

KARBANTARTÁSA
ÜZEMELTETÉSE

LUKÁCS ISTVÁN
2131 GÖD, PÁLYA U. 1.

TEL: 06-70-211-6838

Malinik Istvánné
2131 Göd,

Gárdonyi út 16.
Telefon:

27-330-965

Minden típushoz hozott anyagból is!

GÖDI ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÕTV-, Video-, Hi-Fi javítás,
üzembehelyezés

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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DDoonn  PPaappaa  PPiizzzzéérriiaa
GGöödd,,  BBéékkee  uu..  2222..

Az étterem nyitva 
minden nap 11-22-óráig!

Díjtalan házhozszállítás Dunakeszi,
Göd és Szõdliget területén!

Rendelésfelvétel: 27/331-993

IDÕT, PÉNZT TAKARÍT MEG, 
HA IGÉNYBE VESZI
az Igazságügyi Minisztérium által névjegy-

zékbe vett KÖZVETÍTÕ segítségét.
Személyi és vagyonjogi jogviták.

Önkormányzatok és civil szervezetek,
magánszemélyek, gazdasági társaságok

közötti gazdasági/vagyoni jogokkal 
kapcsolatban felmerült jogviták

TÁRGYALÁSOS rendezése.
Tel/fax: 06-27-333-154; Mobiltel: 06-30-3717-872

E-BIT

�96

(Göd, Tisza u. Zala u. sarok 
az új temetônél)

ll örökzöldek ll Fák, cserjék
ll tuják, ll Mûtrágyák
ll borókák,
ll hamisciprusok 
ll ezüstfenyôk, 

ll Október közepétôl gyümölcsfák
ll Virághagymák
ll Marhatrágya
ll Tôzeg

Termôföld-
szállítással

Gépi földmunkák

KERTVARÁZS 
FAISKOLAI ÁRUDA

Szedhetõ fajták:
Jonatán: 60 ft/kg, szept. 15 � 30.
Golden: 75 ft/kg, szept. 15 � okt. 30.

Idared:
Jonagold: kb 85 ft/kg, okt. 1-30.
Jonagored:

Nyitva tartás: 7.00 � 15.30
Tel.: 06-20-9707-450

}

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

SZEDD MAGAD AKCIÓT HIRDETÜNK
A VÁMOSMIKOLAI ALMÁSKERTBEN!
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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

A Hegyvidék Alapítvány
a 2002. évben 

felajánlott 
1%-os támogatást

oktatásra használta fel.
Köszönettel  

Akkumulátor kereskedés
Bruttó ár

6V 80 Ah 7.700
12V 45 Ah SUZUKI 9.200
12V 45 Ah 8.300
12V 55 Ah 9.000
12V 72 Ah 13.100
12V 100 Ah 15.500
12V 155 Ah 22.800
12V 170 Ah 26.000
12V 180 Ah 27.500
12V 210 Ah 29.800

A használt akkumulátor árát a vételárba
beszámítjuk! 

Indítóképesség bemérése és kivezetések
felforrasztása, tartozékok árusítása.

Nyitva: H-Szo.: 7-16 
Göd, Nemeskéri Kiss Miklós
u. 33. a betonüzem mellett. 

Tel.: 06-30-318-1442.
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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

Dombház
Lakóegyüttes

Gödön, csendes lakókörnyezetben épü-
lõ 93 lakásos lakóparkban, változatos ki-
alakítású, teraszos, garázsos, fiatalos la-
kások bevezetõ áron korlátozott darab-
számban még leköthetõk. 

LAKÁSMÉRETEK: 39�63 m2. 
ÁTADÁS: 2004. DECEMBER 

Kedvezõ hitellehetõség, szocpol, ÁFA
visszaigénylés igénybevehetõ.

ÉRTÉKESÍTÕ: TERRACE INGATLAN
Cím: 1145. Budapest, Szugló utca 59.

Tel: 06 1 221 0819; 06 209 822 538; 
06 70 331 5153; 06 309 415 153

Rendkívüli bevezetõ
ár: 195.000 Ft/m2
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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.

SAMSUNG
KÉPCSÕGYÁR 
gödi üzemébe 

létszámbõvítés miatt
KONYHALÁNYOKAT

keresünk.
Gyakorlat nem

szükséges.
Érdeklõdni az
üzletvezetõnél:

Fehér László
tel.: 06 20 529-0497

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



2003. október 23Gödi Körkép

ÉPÍTÕANYAG- 
ÉS VASTELEP
GÖDI ÁMBITUS KFT

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

VAKOLATOK MEGRENDELHETÕK
OKTÓBER 20-IG. (zsákos, vödrös)

Nemesvakolat fehér                47 Ft/kg
Extra vakolat fehér (vékony)    56 Ft/kg

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

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

mûtrágya
� Bádogos 

termékek

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

KERTÉSZTECHNIKUS VÁLLAL:
� füvesítést,

� HUNTER automata öntözõ telepítését,
� Elhanyagolt kertek rendbetételét,

� Metszést
� Szaktanácsadást, stb...

Hornos Árpád
Tel: 06 27 332-697, 06 20 3187-139

Az idei nyár is bizonyította, hogy öntözés
nélkül nincs szép kert! 

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

Külsõ homlokzati szigetelõrendszer AKCIÓ REVCO 
vakolattal, amit kérésére 1 órán belül 1000 szín közül 

kikeverünk! TONDACH cserép akció!

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

Gépi földmunkák:
� Sávalapásás, pincetömb kiemelés, 

épületbontás, tereprendezés
� Konténeres sittszállítás, 

sóder, homok-, föld szállítás
� Raklapos áru, gerenda 
szállítás darus autókkal

Építõanyag értékesítés - szállítás
Konténeres sitt-, szemét szállítás

Gépi földmunkák

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

Csempék, padlólapok,
Greslapok széles választékban!ÚJDONSÁG

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.

HÕSZIGETELÕ és KÉMÉNY AKCIÓ!

LHF 100-as             592 Ft/m2

LHF 50-as               295 Ft/m2

ELF 100-as             540 Ft/m2

LHF 50-es               273 Ft/m2

listaár 25-30%
engedménnyel!

A készlet erejéig!

PPOOLLIISSZZTTIIRROOLL  homlokzati hõszigetelek
4 cm-es lap                                  492 Ft/m2

5 cm-es lap                                  615 Ft/m2

Ragasztótapasz             2200 Ft/zsák 25 kg
Üvegszövet-háló                          160 Ft/m2

PINCEFAL ÉS LÁBAZATI HÕSZIGETELÕK
3 cm-es                                       914 Ft/m2

4 cm-es                                     1227 Ft/m2

Az árak az áfát tartalmazzák!
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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)

Targoncavezetõ (30 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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PIONEER TRUCK KFT
Göd, Nemeskéri út 33.
Telefon: 06 27 531-505,

Fax: 06 27 531-506,
Mobil: 06 30 297-1880

NAGYKERESKEDELMI ÁRAK
� Teherautó, munkagép gumiabroncsok nagy

választékban.
� Személygépkocsi új és használt gumiabroncsok,

könnyûfém felnik.
� Szerelés a helyszínen.

NYITVA: H�P 8.00�17.00-ig, Sz 8.00�12.00-ig
Elõzetes megbeszélés alapján munkagépek és teherautók 

gumiszerelése hétvégén is. 

Veszelik  Nóra
MESTERKOZMETIKUS

Egyénre szabott szolgáltatásai:

Professzionális 
arc- és testkezelések
Arcfiatalítás speciális

kezelésekkel
Paraffinos kézápolás

Füllyukasztás
Ajándékutalványok

L�oreál Szépségszalon
Göd-felsõ, IV. Béla király útja 22. 
Bejelentkezés: 06-20/465-2320

Többféle módszer a 
zsírpárnák ellen

ÕSZI AKCIÓ!

�A szépség boldoggá tesz�

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

60.000 Ft
adókedvezmény!

Eladó: Mazda 323 1.3 65 LE 1984: benzin, elektromos tetõ-
ablak, fordulatszámmérõ, élénk kék színû, jó állapotban, fel-
újítva. Új: gyújtás, fékek, olajszûrõk, teljes kipufogó rend-
szer, stb.  Irányár: 200.000 Ft  A benne lévõ zene +120.000
Ft. JVC CDs fej-
egység 2db erõsí-
tõ 2db Magnat
XTC1000 sub,
nagyoválok, csi-
pogók (sok-sok
wattok). 
Telefon:
06 70 315-4489
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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. október 27-én (hétfõn), az újság megjelenése november 6-án (csütörtökön) lesz.

Függöny, dekor és kárpitanyagok
hatalmas választéka ll függönyvarrás,

karniskészítés szereléssel ll kárpitozás, restau-
rálás ll klasszikus bútorkészítés, konyhák, há-
lók, nappali és kiegészítõ bútor nemes fából ll

igényes lakásdíszek, ajándéktárgyak 

Gerle lakberendezés
Anno 1930

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
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