
Országos futóverseny Gödön

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc negyven-
hetedik évfordulója és a
Magyar Köztársaság kikiál-
tásának tizennegyedik év-
fordulója tiszteletére or-
szágszerte méltó megemlé-
kezések zajlottak. Göd Vá-
ros Önkormányzatának ren-
dezésében október 22-én,
Iván Kovács László, az 56-
os forradalmár egykori szü-
lõházánál, a mártírhalált
halt Corvin közi parancs-
nok emléktáblájánál koszo-
rúzással, megemlékezõ fõ-
hajtással fejezték ki tiszte-
letüket a család, a lakosság,
a pártok és civil szerveze-

tek képviselõi a szabadságharc mártírjai és a ma is közöttünk
élõ hõsei elõtt. A városi megemlékezés a Duna Üdülõ szín-
háztermében folytatódott, ahol Gulyás József, Pest Megye
Közgyûlésének alelnöke, országgyûlési képviselõ mondott
ünnepi beszédet. A szónok az 1956-os forradalom kádári
megtorlásának áldozatul esett Iván Kovács Lászlóról megem-
lékezve elmondta, olyan ember volt õ, aki a kezdetektõl cse-
lekvõ részese volt a forradalomnak, s aki még akkor is hitte,
van még remény folytatni a harcot, amikor veszélyes ellen-
forradalmárnak minõsítették. Nem menekült el az országból,
számára nem létezett egyéni boldogulás a nemzet boldogulá-
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�A legyõzött forradalmak nem
múlnak el nyomtalanul�

Hatszáztizenheten álltak rajthoz az idén hetedik alkalom-
mal megrendezett Fétis Crossfutáson október negyedikén
az alsógödi labdarúgópályán. Részletek a 15 oldalon.

Gulyás József, Pest Megye Köz-
gyûlésének alelnöke, ország-
gyûlési képviselõ mondott ün-
nepi beszédet

Közmeghallgatás
� ígéretes kezdés, felemás befejezés �

Nagy számú lakossági részvétellel került sor október
16-án a volt BM üdülõ színháztermében az önkor-
mányzat szervezésében a közmeghallgatásra. Ez volt

az elsõ alkalom, hogy egy városi rendezvény helyszíne le-
gyen a Duna-parti ingatlan, miután átkerült a település hasz-
nálatába. Az emberek fokozott érdeklõdése vagy a jó szerve-
zés (különbusz szállította a lakosokat a közmeghallgatásra)
eredményezte azt, hogy öt órára az ülõhelyek elfogytak, s a
rendezvényen sokan kénytelenek voltak állni.

(folytatás a 4. oldalon)
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Emlékfutás 56 tiszteletére
Az idén harmadik alkalom-

mal vállalkozott Schirilla
György, hogy 1956 emlékére a
Budapest � Salgótarján közötti
122 km-es távot futva megteszi.
Október 21-én délelõtt 10 óra-
kor ért Gödre, ahol lelkes csapat
fogadta a nagy sportteljesít-
ményre vállalkozó távfutót,
majd Szõdliget határáig Ráth
Tamás vezetésével fiatal gödi
sportolók futva kísérték.

Hamarné Kismartoni Adri-
ennn a gödiek nevében nemzetiszínû szalagot kötött fel arra a kopjafára, amit
Schirilla György az emlékfutásra magával hozott. Október 23-án ezt az emlékfát
a salgótarjáni 56-os ünnepségen adta át a város vezetõinek.                       G. A.

sa nélkül. A legyõzött forradalmak nem
múlnak el nyomtalanul, nem volt vélet-
len, hogy a Kádár-rendszer hatalmasai
féltek 1956-tól. A nemzet forradalmát
nem lehetett következmények nélkül
ünnepelni a rendszerváltásig. Ma már a
szabadság és a demokrácia természetes
dolog, ami nem önmagáért van, hanem
eszköz az emberek boldogulásáért. Él-
jünk bátran jogainkkal, ezzel elérjük,
hogy az ország képes felülemelkedni
kicsinyes érdeken, képes nemzetté ne-
mesedni.  

Az ünnepi beszéd után a Németh
László Általános Iskola diákjai Maglódi
Andrea és Niedermüller Julianna rende-
zésében irodalmi összeállítást és az
1956-os eseményeket idézõ jelenetet
adtak elõ. Az ünnepség szereplõi:
Schmidt Edit, Furák Klaudia, Papp
Gergely, Balázs Nikolett, Gál András,
Gergely Tamás, Téglás Gergõ, Kvesztár
Emese, Serfõzõ Nikolett, Ágoston
Fanny, Wagner Csilla, Erdélyi Lívia,
Kakuk Gabriella, Nagy Mónika, Takács
Tímea. Az énekkar tagjai: Dávid Gábor,
Standor Richárd, Pitti Csaba, Nagy
Eszter, Sós Barbara, Balázs Eszter, Ka-
rikás Orsolya, Merényi Dóra.

Ezután a Felsõgödi Munkásdalkör
mûsora következett. A Szózat közös el-
éneklésével zárult az ünnepség. 

G. K. Zs. 

A MIÉP külön
ünnepelt

A MIÉP gödi szervezete a városi ko-
szorúzási ünnepség elõtt, délután két
órakor kezdõdõ összejövetelén emlé-
kezett meg Iván Kovács László szülõ-
házánál az �56-os hõsrõl, és a 47 évvel
ezelõtti eseményekrõl.                 G. A.

A dolgoknak szükségképpen több ol-
dala van, így a vélekedés is többsíkú, amit
róluk alkotunk. Ha október 22-én volt az
56-os események hivatalos ünnepe � illõ-
en megrendezve �, a fentebb alkotott vé-
lekedésbõl logikusan következik, hogy
2003. október 23-án reggel fél 9-kor a
Gödi Szt. István Király Társaság civil
szervezet és polgári kör tagjai és szimpa-
tizánsai is nemcsak az eddigi szokásjog,
de saját hitvallása szerint is ünnepelni kí-
vánt, megemlékezni az 56-os események-
rõl, azok jelentõségérõl, megjelenésével
tisztelegni, koszorúit és virágait elhelyez-
ni a felsõgödi Bozóky téri kopjafánál.

A Szózat elhangzása után e sorok író-
ja mondta el ünnepi megemlékezését,
amit életszerûen kiemelt és valóssá tett
Illyés Gyula 1956. november 4. után írt
neves költeménye, "Egy mondat a zsar-
nokságról" Dr. Bajnogel József tanár tol-
mácsolásában.

Bár a forradalmat az erõszak és a túl-
erõ durván eltiporta, 1956. október 23-a
és az azt követõ események emlékezete
� azóta is � minden magyar szívét büsz-
keséggel tölti el, hogy annak a népnek a
fia lehet, amelyik a világ csodálatát ki-
vívta azzal a bátorsággal, mellyel küz-
dött az elnyomás ellen és harcolt a sza-
badságért.

A megemlékezés koszorúzással, a
Himnusz és a Székely Himnusz éneklé-
sével lelkes hangulatban ért véget.

Mácsay József tanár

A Szt. István Király Társaság nevé-
ben a Kürtössy házaspár helyezi el a
megemlékezés koszorúját

Az ünnep elõadói: Dr. Bajnogel József
és Mácsay József

ÜNNEP A KOPJAFÁNÁL IS
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A gödi lakosok körében az elmúlt
hónapokban élénk érdeklõdést keltett
Göd fejlesztése és az ezzel kapcsolato-
san készülõ rendezési terv. 

A településrendezési terv és törvény
három részbõl áll: településfejlesztési
koncepcióból, településszerkezeti terv-
bõl, szabályozási tervbõl és a hozzátar-
tozó helyi építési elõírásokból. Az építé-
si törvény, a korábbi szabályozás szerin-
ti általános rendezési tervek 2003. de-
cember 31-ig alkalmazhatók.

Atervezõk a terveket 2002. március kö-
zepén kezdték el. A koncepciót a lakosság-
gal, bizottságokkal és az önkormányzati
testülettel 2002. szeptemberében fogadtat-
ták el. Az önkormányzati választások után
egyes elképzeléseket az új bizottságok új-
ratárgyalták, amit az önkormányzati kép-
viselõk 2003 nyár elején elfogadtak. A ter-
vezõk a módosított koncepcióval párhuza-
mosan elkészítették a településszerkezeti
terv munkaközi anyagát, amit a gödi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban 2003. júli-
us és augusztus hónapban a lakosság ré-
szére észrevételezésre kiállítottak. 2003.
szeptemberében az érintett önkormányzati
bizottságok és a képviselõk tárgyalták és
észrevételezték a tervet. Itt tartunk most.
Hiányzik még a településszerkezeti terv-
hez a területi tervtanács, civil szervezetek
és az államigazgatási szervek véleménye.
A településszerkezeti tervre alapozva el

kell készíteni a szabályozási tervet és
megfogalmazni a helyi építési elõírásokat. 

A településszerkezeti tervben a tele-
pülés egész igazgatási területére és
hosszú távra az alábbiakat kellett figye-
lembe venni: a bel- és külterületeket; a
beépítésre szánt, illetve a beépítésre nem
szánt területeket; a település szerkezetét
meghatározó közterületeket (fõútvonala-
kat, közparkokat, stb.); a meglévõ és ter-

vezett infrastruktúra-hálózatokat; a funk-
ciójukban megváltoztatni tervezett terüle-
teket; védett és védelemre tervezett és vé-
dõ-területeket; helyi védelemre kijelölt
épületeket és régészeti lelõhelyeket.

Az önkormányzat az alábbi célokat
tûzte ki: a települési értékfejlesztés (a
város központi részén); a belterület szé-
lein kisebb lakóterületek harmonikus
fejlesztése (pl. �temetõi tábla"); a helyi
lakosság ellátásbeli színvonalának javí-
tása (urbanizáció, életminõség); intenzív
intézményhálózat fejlesztés (pl. nevelési
központ építése a �temetõi tábla" nyuga-
ti oldalán); helyi adottságokra építkezõ,
jellemzõen környezetbarát vállalkozá-
sok életfeltételeinek biztosítása (gazda-
sági területek); a kedvezõ táji és környe-
zeti adottságok hosszú távú védelmének
és fejlesztési lehetõségeinek biztosítása.

Személyesen várom az érdeklõdõket
és javaslattevõket a József Attila Mûve-
lõdési Házban (Göd, Pesti út 72.) a kiál-
lító teremben az elsõ emeleten 2003. no-
vember 11-én és 18-án, keddi napokon
délelõtt fél 10-tõl 11 óráig. A tervezõk is
szívesen tájékoztatnak a következõ címen
a tervezés végéig: Gauder Péter �Ecorys
Magyarország Kft.", email: info@eco-
rys.hu, vagy a következõ címen: 1052 Bu-
dapest, Városház u. 3-5. félemelet, tel/fax:
1-266-2482, 1-317-2393.

Mészáros Jenõ fõépítész

Még egyszer a településrendezési tervrõl

Távlati kép a nevelési központ program-elõkészítõ beépítési tervjavaslatából.
�Temetõi tábla" a golfpálya felõli oldalán (uszoda, 12 tantermes általános isko-
la, 12 tantermes szakközépiskola, mûvelõdési alközpont, 150 férõhelyes óvoda,
80 férõhelyes bölcsõde, tornacsarnok).

Õsz van, kicsit borongós õsz mint akkor, negyvenhét évvel ezelõtt, 1956 októ-
ber 23-án. A rákoskeresztúri temetõ 301-es parcellájában a napsugár utolsó, lan-
gyos fényét küldi ránk, az emlékezõkre, a gyászolókra, a hozzátartozókra. A fák
koronája színesbe öltözve üdvözöl bennünket, az élõket. Mintha lelke lenne a ter-
mészetnek, mert a lombokon áttörõ szelíd meleg mélyen behatol a szívünkbe és
üzenetet sugall a hõsöktõl. Mert hõsök voltak õk, a magyar szabadság hõsei, akik
fiatal életüket adták a hazáért és a szabadságért! A síroknál állva, a gyertyák föl-
föllobbanó remegõ lángjának látványa könnyeket csal a szemünkbe, a torkunk
összeszorul, ahogy végignézünk a kopjafák erdejében. Minden kopjafa egy-egy
kioltott életet jelez, többségében fiatalon kivégzett fiúk és leányok fekszenek itt.
A Mennyek Birodalma az övéké, a rendszerváltozás óta testük békésen nyugszik
abban a földben, amelyért harcoltak a túlerõvel szemben, amiért a megtorló vörös
hatalomtól nem járt más csak halál. Virágok, koszorúk, mindenütt hozzátartozók
és megemlékezõk állnak a sírok körül. Itt nincs helye a szónak, a beszédnek, a né-
ma tiszteletadás látszik az arcokon. A gödi lakosú Corvin-közi Iván Kovács Lász-
ló sírjánál állva , van aki hangosan imádkozik, én is elmondok egy Üdvözlégy Má-
riát érette és mindazokért, akik 1956-ban harc közben estek el, és azokért, akik kö-
tél általi halállal fejezték be rövid életüket.                                       Farkas Éva

Nemzeti ünnepünk
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AJózsef Attila Mûvelõdési Ház
nagyterméhez hasonló méretû
terem kivilágított színpadán ne-

gyed hat körül helyet foglaltak a város
képviselõi (egyedül Kovacsik Tamás
hiányzott), s elkezdõdött a közmeghall-
gatás. Sándor István polgármester kö-
szöntötte az egybegyûlteket, s miután
bemutatta a megjelenteknek a város ve-
zetõit, megkezdte egy órás beszámoló-
ját. Elõször a képviselõk testületi mun-
kájáról beszélt, majd a polgármesteri hi-
vatal tevékenységérõl, s végül az egy év
alatt elvégzett eredményekrõl. 

Rengeteg statisztikai adatot közölt a
polgármester, ezek közül a legfontosab-
bak: Az elmúlt egy év alatt a tervezettnél
több, összesen tíz ülést tartott a képviselõ-
testület, ahol száznegyvenkét határozatot
hoztak. A bizottságok hatvan ülésén négy-
százhatvan határozat született. A polgár-
mesteri hivatalban egy év alatt harminc-
ezer-hatszáz ügyiratot iktattak. Göd Város
Önkormányzatának intézményeiben
négyszázötvennégy fõ dolgozik. A pol-
gármesteri hivatalban ötvenheten, a Tele-
pülésellátó Szervezet intézményeiben
háromszázkilencvenheten. Az önkor-
mányzat ez év január 1-jétõl szeptember
30-áig társadalom és szociális juttatásokra
hetvenhatmillió-harminckétezer forintot
fizetett ki. A várakozáson felüli volt a la-
kosságtól befolyt adó, gépjármûadóból a
kivetett 62 millió 300 ezer forintból 55
millió 800 ezer folyt be, építményadóból
a kivetett 14 millió forintból mind befolyt,
az idegenforgalmi adóból a kivetett 733
millió forintból 567 millió forint folyt be,

telekadóból 22 millió 700 ezer forintból
20 millió 900 ezer forint, iparûzési adóból
a 149 millió 900 ezer forintból 133 millió
forint lett befizetve és az új adónembõl, a
kommunális adóból a tervezett 64 millió
400 ezer forintból 58 millió 800 ezer fo-
rintot fizetett be a lakosság. A kivetett adó
összesen 314 millió forint volt, ebbõl az
adózók 283 millió 67 ezer forintot teljesí-
tettek, a hátralék 30 millió 966 ezer forint. 

Az elkészült beruházások 2002. októ-
ber 20-ától napjainkig: szennyvízcsator-
na IV. ütem (Tisza utca és környéke) 17
kilométer 18 méter vezeték lett építve és
1 kilométer 272 méter házi bekötõ csator-
na. Új út 2831 méter épült, 1014 méter
útfelújítás és 821 méter járda készült el. 

Megépült a Németh László Általános
Iskolában két tanterem, befejezõdött a
Huzella Tivadar Általános Iskola felújítá-
sa, valamint a mûvelõdési ház tetõcseréje.
Jövõ év közepére elkészül a város teljes
szennyvízcsatornázása. Esély van Európai
Uniós pályázati pénzbõl a két és fél milli-

árd forint költségvetésû
középiskola építésére és
a melegvizû strand bõ-
vítésére. Elkészültek a
Walch-épület felújítási
tervei, valamint a Kin-
csem istálló helyén épü-
lõ új mûvelõdési ház en-
gedélyezési eljárása si-
kerrel befejezõdött. 

A polgármester be-
számolója után a város
rendezési tervérõl be-
szélt Lelkes Nóra, a ter-

veket készítõ intézet munkatársa, sajnála-
tos módon Gauder Péter, a projekt me-
nedzsere nem volt jelen. Az építésznõ a
tervezés folyamatáról elmondta, hogy
miután a városrendezési koncepciót a
képviselõ-testület elfogadta, elkészült a
település szerkezeti terv. A lakosság, a
szervezetek, az érdekképviseleti szervek
véleménynyilvánítása után a javaslatokat
figyelembe véve és kiegészítve azokkal
kell elkészíteni a szabályozási tervet, ami
már a részleteket is tartalmazza. A kon-
cepció az, hogy Göd kertváros legyen,
a lehetõ legkisebb belterület növeke-
déssel fejlõdjön, megtartva és védve a
település értékes természeti adottsága-
it és növelve a zöld területeit. Az elké-
szült terv a város fejlesztési területének
az úgynevezett temetõtáblát és a fürdõ-
táblát jelöli meg, ahol intézmények �
középiskola, sport- és szabadidõköz-
pont � létesítésére van lehetõség. Cél
továbbá, hogy az ipari területek kike-
rüljenek a város külsõ területére. A vá-
ros közlekedési koncepciója szerint a
2-es útról az áthaladó fõleg teherforga-
lom a 2/A útra terelõdjön, s idõvel a fõ-
út a város belsõ útjává váljon. Az épí-
tésznõ elõadása közben többen hangot
adtak annak a véleményüknek, hogy a
projektoron kivetített ábrák nem értel-
mezhetõk, nem világosak, azok a nem
szakemberek számára nem mondanak
semmit. Az észrevételek jogosságát elis-
merve a polgármester felkérte Mészáros
Jenõ fõépítészt, hogy a mûvelõdési ház-
ban hetente egyszer tartson fogadóórát,
ahol magyarázatot nyújthat az érdeklõ-

Közmeghallgatás 
� ígéretes kezdés, felemás befejezés �

Színpadon a képviselõ-testület

Dr Faragó László a tisztább városért emelt szót
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dõk kérdéseire. A város rendezési tervé-
nek körülbelül félórás ismertetése után
Debreczeni Péter tartott elõadást �Miért
érdemes és kell védeni környezetünk ér-
tékeit" címmel. Több mint két óra telt el
a közmeghallgatásból, s a köz még nem
kapott lehetõséget arra, hogy meghallgas-
sák. Negyed nyolc körül járt az idõ, ami-
kor a lakosok feltehették kérdéseiket, el-
mondhatták véleményeiket. Az 1-es és a
2-es lakókörzetben élõk közül többen
hangot adtak nemtetszésüknek amiatt,
hogy házaik szomszédságában (Perico és
Penta mögötti területen) ipari, kereske-
delmi szolgáltató területet jelöl ki a ren-
dezési terv. Dr. Horváth Viktor, a 2-es
körzet képviselõje bejelentette, hogy
aláírásgyûjtést kezdeményezett, amit
eddig ötszázhuszan írtak alá. Az alá-
írók az ellen tiltakoznak, hogy a 2-es út
forgalma a két körzeten áthaladó utakat
terhelve kerül átirányításra a 2/A útra.
Azt kérik, hogy a lakóházakat elkerülve,
a város déli részén épüljön meg egy, a
2/A útra csatlakozó út. Kérik továbbá,
hogy az 1-es és 2-es körzet szomszédsá-
gában ne kerüljön sor újabb, környezeti
terheléssel járó ipari, kereskedelmi és

szolgáltató létesítmények létrehozására.
Erre a célra a 2/A út közvetlen szomszéd-
ságában jelöljenek ki területet. Végül azt
kérték, hogy a lakóházak közelében ne
épülhessen reptér. A polgármester el-
mondta, hogy a terveket nem az önkor-
mányzat, hanem szakemberek készítet-
ték. A reptér távlati megvalósításként a
tervezõk ötleteként került a rendezési
tervbe és azt az önkormányzat nem tá-
mogatja. Az 1-es és 2-es körzet lakói-
nak ígéretet tett, hogy az eltérõ vélemé-
nyek tisztázása érdekében újabb egyez-
tetõ tárgyalást tart a mûvelõdési ház-
ban. Bertáné Tarjányi Judit felszólalásá-
ban a tervvel kapcsolatban azt javasolta,

hogy a közparkok, közterek legyenek el-
különítve a lakóterületektõl, ezáltal elke-
rülhetõ, hogy beépítésre kerüljenek. Mert
lakóterületként nyilvántartva 25-30%-os,
míg köztérként csak 2%-os a terület be-
építhetõsége. Továbbá javasolta a forrá-
sok, tavak kötelezõ védettségét. 

Ther Jánosné, a Hagyományteremtõ
Klub vezetõje városi múzeum létrehozá-
sát sürgette. Dr. Faragó László azt kérte
felszólalásában, hogy a több évvel ez-
elõtt kihelyezett utcanév táblákat � amik
idõközben tönkrementek vagy tönkretet-
ték õket � pótolja az önkormányzat és
kerüljenek házszámok a házakra. A ren-
detlen, piszkos közterületek méltatlanok
a városi rangot elért településhez. Sze-
mélyeskedésnek minõsítette a polgár-
mester annak a hölgynek a felszólalását,
és megvonta tõle a szót, aki azt firtatta,
hogyan fordulhatott elõ, hogy a képvise-
lõ-testület egyik tagja megfenyegette a
kettes körzet képviselõjét. 

A huszonnégy éve Felsõgödön élõ Mo-
gyorósi Gábor megoldást sürgetett a fel-
sõgödi vasúti átjáró gyalogos forgalmá-
nak biztonsága érdekében. Mint mondta,
évek óta csak ígéretek hangzanak el, de

megoldás nem születik. A
Hernád köz egyik lakója
arra panaszkodott, hogy
hajnali négytõl este kilen-
cig teherautók hada halad
át az egyre forgalmasabbá
váló Hernád és Nemes-
kéri úton. Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester reá-
lis lehetõségnek mondta
a Perico melletti földút
2/A-ra felhajtó úttá épí-
tését. Mint mondta, illu-
zórikus álom Horváth
Viktornak az a javaslata,

miszerint a város déli részén lakott terület-
tõl távol, egy jóval költségesebb út épül-
jön, esetlegesen Dunakeszi várossal közö-
sen. Nyolc órakor a polgármester szünetet
rendelt el, de megígérte a még szólást ké-
rõknek, hogy szünet után mindenki el-
mondhatja, amit szeretne. Szünet után már
csak a lakosság negyede és a képviselõ-
testület fele döntött úgy, hogy részt vesz a
közmeghallgatás folytatásán. Az ellenzéki
képviselõk közül egy, a baloldali képvise-
lõk közül hét ment el a szünet alatt. Sándor
István polgármester bejelentette, hogy a
képviselõ-testület nem határozatképes, és
berekesztette a közmeghallgatást.

G. K. Zs. 

Pályázati felhívás
Göd Város Önkormányzat Képvi-

selõ-Testülete a köztisztviselõk jog-
állásról szóló 1992. évi XXXXIIII.
Tv. 23§ (2) bekezdése, valamint a
25/2000 (XII. 26.) korm. rendelet-
ben foglaltak alapján Göd Város
Önkormányzati intézményként
mûködõ Területi Gondozási Köz-
pont (2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.)
intézményvezetõi megbízására pá-
lyázatot ír ki. 

A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó szakmai életrajzát, er-
kölcsi bizonyítványát, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, az 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékle-
tének 5. pontjában meghatározott
képesítést igazoló okirat másolatát:
szociálpolitikus, szociális munkás,
szociális szervezõ; szociális gondo-
zó és szervezõ, szociális asszisztens;
egészségügyi szakképesítés mellett
vezetõi, szervezõi végzettség; peda-
gógus szociális menedzseri végzett-
ség. Legalább öt év szociális jellegû
felsõfokú végzettséget vagy felsõfo-
kú szakmai képesítést igénylõ, a
szociális ellátás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gya-
korlatot igazoló dokumentumokat. A
szociális szakvizsgát igazoló okirat
másolatát. 

Az intézményvezetõi beosztás el-
látására vonatkozó megbízás: 2004.
január 1-jétõl 2009. január 1-jéig öt
évre szól. 

A pályázatokat az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium hivatalos lapjában és a
Hivatalos Értesítõben való megje-
lenéstõl számított 30 napon belül
levélben vagy személyesen lehet
benyújtani Göd Város Önkor-
mányzat polgármesterénél (2131
Göd, Pesti út 81.) 

A pályázatokat a képviselõ-testü-
let 2003. december havi ülésén bí-
rálja el. 

Illetmény: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény és a
257/2000. (XII. 26.) korm. rendelet
szerint.

dr. Szinay József jegyzõ

Ther Jánosné városi múzeum létrehozását sürgette
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ll Módosította a képviselõ-testület Göd város település
szerkezeti tervében az alábbiakat:

� a Penta és a Perico mögötti területre történjen a kisipar
kitelepítése, az övezet átminõsítése gazdasági, kereske-
delmi, szolgáltató (gksz) területté
� az OVIT-tal szembeni fürdõtáblában található jelenlegi
mezõgazdasági besorolású területet átminõsíti gksz területté
� a 2/A fõközlekedési út túloldalán, a Samsung területé-
vel szemközt és attól északra esõ, jelenleg mezõgazdasá-
gi területeket gksz-szé minõsíti át
� Pest felõl a sorompó túlsó oldalán, a �szilvásnál" jelenleg
mezõgazdasági terület egy részét lakóterületté minõsíti át
� helyi építészeti védelemre javasolt épületek: polgármes-
teri hivatal, Béke utcai óvoda épülete 
� helyi jelentõségû természetvédelmi területnek javasol:
Nemeskéri park és a kiserdõ (a sportpálya területét nem
érinti) 
� a felsõgödi kis tó (IV. Béla utca folytatása, Széchenyi
utca mögötti terület), mely jelenleg mezõgazdasági beso-
rolású, zöld területté minõsíti
� a Szakács-kertben kerékpárút részére szolgalmi jogot
biztosít Dunakeszi városának
� a Nemeskéri úti temetõ bõvítése a temetõtábla belseje
felé történjen
� a strand melletti erdõterület és a fürdõtábla intézményi
területén idõsek otthonának megépítését támogatja 
� a Duna-part részletes rendezése a szerkezeti terv jóvá-
hagyását követõen történjen meg
� a szerkezeti terv tartalmazza Újtelep � Felsõgöd között
kerékpárút építését
� komposztáló telep kialakítása a gödi 057/40 hrsz-ú terü-
leten
� a Széchenyi utca hátsó részétõl az Ilka patakig terjedõ
részt lakóterületté minõsíti

ll Hozzájárult a képviselõ-testület ahhoz, hogy a gödi önkor-
mányzat és Lengyel György között ingatlancsere szerzõdés jöj-
jön létre. A Lengyel György tulajdonát képezõ strand melletti er-
dõbõl 1 ha 7570 m2 ingatlanrész tulajdonjogát átruházza a gödi
önkormányzatra, ezzel egyidejûleg csereingatlanként, térítés
nélkül megszerzi az önkormányzat tulajdonát képezõ 6801/178
és 6801/179 hrsz-ú közmûvesített lakótelkek ingatlanjogát. 

ll Szolgalmi jogot biztosít az önkormányzat Dunakeszi vá-
rosnak a Dunakeszi Rév utca � Göd déli határa közötti szaka-
szon kerékpárút építéséhez azzal a feltétellel, hogy Dunakeszi
Város Önkormányzata vállalja a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delõintézet elé buszmegálló létesítését.

ll A képviselõ-testület hozzájárult a Németh László Általá-
nos Iskola konyhája elszívó berendezésének 3,6 millió forin-
tos beruházásához; a Bölcsõde tetõfelújítására 1,2 millió forint
biztosításához. 

ll A korábbi évekhez hasonlóan a képviselõ-testület megál-
lapodást kötött a Magyar Nemzeti Múzeummal, hogy a Göd-
Újtelepen megkezdett római kori ásatás régészeti munkáihoz
350 ezer forinttal hozzájárul.

ll A képviselõ-testület hozzájárulását adta, hogy 100 ezer

forinttal támogatja a hivatal egykori dolgozójának árván ma-
radt gyermekeit.

ll A képviselõ-testület vállalja, hogy amennyiben Szõd köz-
ség Nevelek településrész Gödhöz csatolása tárgyában kiírt
népszavazáson az érintett választópolgárok több mint fele tá-
mogatja a területrész átadását, Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-Testülete megállapodást köt Szõd Község Önkor-
mányzatával a területrész átvételére vonatkozóan. 

ll A képviselõ-testület a Huzella Tivadar Általános Iskola
négy tantermének felújítására 4 millió forintot, a Németh
László Általános Iskola pedagógus álláshelyekre és két új tan-
terem berendezéséhez 2 millió 171 ezer forintot biztosít.

ll A hajléktalanok elhelyezését a képviselõ-testület albérleti
rendszerrel kívánja megoldani, melyhez az anyagi fedezetet biz-
tosítja. 

ll a BM üdülõ felújítási munkáinak költségeit 30 millió fo-
rintban állapítja meg. 

ll Határozott a képviselõ-testület arról, hogy nem kíván ön-
kormányzati tulajdonban lévõ Duna-parti ingatlanokat értéke-
síteni, az ilyen irányú kéréseket nem támogatja. 

ll Elfogadja a képviselõ-testület a Philip Kábel Kft. beszá-
molóját, az önkormányzat kézfizetõ kezességet vállal 75 mil-
lió forintra, valamint felkéri a polgármestert a szerzõdés elõ-
készítésére a Philip Kábel Kft-vel Göd város területén a terve-
zett kábeltelevíziós rendszer kiépítésével kapcsolatban az
alábbiak figyelembe vételével: 

� a hálózat kiépítése Göd teljes területére vonatkozzon
� az Internet szolgáltatást valamennyi elõfizetõ számára
lehetõvé kell tenni
� tartalmazza a vállalt határidõket 
� elõzetes egyeztetést a jövõbeni díjfizetés változásait il-
letõen 
� amennyiben nem megfelelõ számú a jelentkezõ, akkor
az önkormányzat támogatja a hátrányos helyzetûeknek
az elõfizetést, akár részletfizetési lehetõség nyújtásával,
akár a bekötés összegének teljes átvállalásával
� a Philip Kábel Kft. vállalja, hogy a hitel folyósításának
napjától számított 2 hónapon belül a teljes kábeltévé há-
lózat kiépítését 2004-ben ezer, 2005-ben ötszáz, a továb-
bi években tíz-tíz lakásban elvégzi
� amennyiben a Philip Kábel Kft. a hitel visszafizetését
nem teljesíti, a kiépített hálózat az önkormányzat tulajdo-
nába kerül

ll Tulajdonosi hozzájárulását adja a Városfejlesztõ és Szé-
pítõ Egyesületnek a Kossuth utca végén található források ki-
tisztításához, pihenõpark létesítéséhez azzal a feltétellel, hogy
az egyesület vállalja a kihelyezett eszközök karbantartását és
a terület fenntartását. 

ll Tudomásul veszi Szegvári Andreának, a Területi Gondozási
Központ vezetõjének lemondását vezetõi beosztásáról. Egyidõ-
ben álláshelyet létesít az Idõsek Klubja vezetõi beosztására. 

ll A képviselõ-testület a Területi Gondozási Központ intéz-
ményvezetõi megbízására vonatkozó pályázati eljárás ered-
ményes lezárásáig az intézményvezetõi feladatok ellátására
megbízást ad Mudri Józsefnének.                           G. K. Zs.

Tájékoztató a képviselõ-testület szeptember 25-ei
ülésén hozott döntéseirõl
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� Egy évvel ezelõtt a polgármester ja-
vaslatára civil tanácsnokként kapott
megbízatást. Milyen feladatokat vállalt,
és azt hogy látta el?

� Szeretnék mindjárt a beszélgetés ele-
jén tisztázni néhány dolgot. A polgármes-
ter úr a választások után és még az alaku-
ló ülés elõtt megkeresett, hogy mit szeret-
nék csinálni. Elmondtam, hogy én az ok-
tatáshoz értek, szívesen vezetném az okta-
tási bizottságot, de a polgármester úr �
mint mondta, azt a koalíciós partner, az
SZDSZ támogatásával bejutott képviselõ-
nek, Pongó Istvánnak már elígérte, aki
szintén tanár. Sándor István felkért arra,
hogy képviseljem a civileket, hiszen az
elõzõ ciklus országgyûlésében a civil
szervezetek bizottságát vezettem. Ez érde-
kes dolog, mert most tanácsnok vagyok
ugyan, de az önkormányzat  bizottsági
munkájából ki vagyok rekesztve. Nem
szavazhatok a bizottsági üléseken, csak a
testületi üléseken. Van egy félreértés, amit
valószínûleg a jobboldal kezdeményez,
hogy én tanácsadója vagyok az MSZP-s
polgármesternek. A tanácsnok és a tanács-
adó nem ugyanaz a pozíció. A tanácsnokot
a testület választja, ebben a testületben is
vannak jobb és baloldali tanácsnokok.
Egy kicsit fáj, hogy a jobboldal részérõl
azt mondják, hogy az MSZP-vel szava-
zok. Én nem szavazok az MSZP-vel, de
azokat az elõterjesztéseket megszavazom,
ami Göd javára van. Az elmúlt egy évben
azt hiszem, ugyanaz volt a baj a városunk-
ban a civil szervezetekkel, mint országo-
san. Ha egy civil szervezet bejut a megyei
vagy a városi testületekbe, akkor pártként
mûködik. Itt nálunk bekerültek a képvise-
lõ-testületbe a Fiatalok a Vidékért Egyesü-
letbõl Bódi Zita és dr. Horváth Viktor, a
Gödi Vállalkozók Egyesületét Szegedi
Sándor képviseli, a Gödi Környezetvédõk
Egyesületét Mudri József, és õk itt már
mint politikusok dolgoznak. Azoknak,
akik nem képviseltetik magukat a városi
testületben, tettem egy javaslatot Sándor
István beleegyezésével, hogy hozzanak
létre egy civil tanácsot, amit demokratiku-
san választanak meg és ez létre is jött. Ki-
csit sajnálom, hogy a legutóbbi Gödi Kör-
képben Berta Sándor, a Civil Tanács elnö-
ke azt nyilatkozta, hogy semmit nem csi-
nálok, csak visszafogom a civileket. Való-
ban figyelmeztettem õket, hogy elõször
legyen meg az intézményesítés és utána

lehet dolgozni. Miért
nem tettem semmit? A
képviselõ-testület nem
szólhat bele a Civil Ta-
nács munkájába. Õk raj-
tam, a civil tanácsnokon
keresztül akartak a pol-
gármesterre hatni. Hát ez
nem megy, mert én jobb-
oldali vagyok, a polgár-
mester meg baloldali. 

� Az eddig elmon-
dottak alapján tarta-
lomnélküli az ön ta-
nácsnoki pozíciója, pedig ha valamikor,
akkor most az EU-s csatlakozással el-
kelne a segítség a civil szervezeteknek. 

� Ez a kapcsolat azért nem mûködik,
mert a Civil Tanács nem hív meg. 

� Miért, ha meghívná, akkor mit ten-
ne?

� Tudnám finomítani azt az ellentétet,
ami a Civil Tanács és a képviselõ-testü-
let, illetve az MSZP frakció között van. 

� Úgy érzi, ez az ellentét gerjesztett? 
� Igen, gerjesztett az ellentét, hiszen

õk politizálnak, elég erõsen támadnak.
Én le tudnám finomítani a támadást. Pél-
dául nem tartom szerencsésnek, hogy
különféle ügyekben a Civil Tanács veze-
tõi állandóan feljelentik az önkormány-
zatot, s ugyanakkor elvárják, hogy min-
den információt megkapjanak. Nem
csoda, ha az információt elzárják elõlük,
attól tartva, hogy visszaélnek vele. Iga-
zából nem történt semmi a feljelentések
alapján, tehát nem jól politizálnak a civi-
lek. Amit én tudnék tenni, hogy ezt a fe-
szültséget rövidre tudnám zárni. 

� Ön kezdeményezte az üléseiken va-
ló részvételt? 

� A négy év alatt elég sok tapasztala-
tot szereztem a civil szervezetekrõl, ezt
át tudnám adni, de mivel nem hívnak
meg, úgy gondolom, nem igénylik a se-
gítségem. A Civil Tanácson kívül sok ci-
vil szervezet mûködik Gödön, akiket a
Civil Tanács nem vesz be. 

� Valószínûleg azért, mert a Civil Ta-
nács alapszabályzatában megfogalmazott
feltételek egyikének nem felelnek meg.

� Van egy csomó szervezet, aki meg-
tehetné, de mégsem megy a Civil Ta-
nácsba. Az is baj, hogy a Civil Tanács
delegáltjai sokszor ugyanazok a szemé-
lyek az egyes bizottságokban. 

� Milyen kiutat lát
ebbõl a helyzetbõl?

� Javasoltam, hogy
használják ki, hogy én
képviselõ vagyok, az ál-
taluk elõterjesztett javas-
latukat határozati vagy
képviselõi javaslatok
formájában be tudnám
vinni az ülésekre, de ez-
zel soha nem éltek.
Nemcsak általam nem
élnek ezzel a lehetõség-
gel, hanem más képvise-

lõk által sem. Nem használják ki sem a
baloldali frakcióban, sem az ellenzéki ol-
dalon ülõ képviselõk lehetõségeit, így pe-
dig gyengék maradnak. Javasoltam, hogy
legyen Gödön egy régiós központ, ahol a
környezõ települések civiljeit össze tud-
nánk fogni, hiszen régióban jobban lehet-
ne politizálni, és nagyobb eséllyel lehetne
pályázatokat elnyerni. Ezt sem használják
ki. A következõ feladat, ami megvalósul-
hat, a civil ház létrehozása. Megvan en-
nek a helye, és a polgármester is áldását
adta a tervre, s ha az anyagi fedezet meg-
engedi, jövõre áll is a civil ház, ami a ci-
vil szervezetek bázisa, információs köz-
pontja lesz. 

� Ha öntõl segítséget, tanácsot, infor-
mációt szeretne kapni egy gödi civil
szervezet, hogyan teheti meg? 

� Általában a szervezetek megkeres-
nek minden hónap elsõ keddjén, a foga-
dóórámon, amit a mûvelõdési házban este
hattól nyolcig tartok. Novembertõl pedig
a polgármesteri hivatal nagytermében tar-
tom fogadóóráimat ugyanebben az idõ-
ben. Egyébként a polgármesteri hivatal
titkárságán Jónásné Héder Hedvig fogad-
ja a civilek kérdéseit, bejelentéseit. 

� A polgármesteri hivatalban a civil
szervezetek nyilvántartása nem napra-
kész. 

� Már kétszer meghirdettük, hogy je-
lentkezzenek a civil szervezetek regiszt-
rálás végett a polgármesteri hivatalban, s
vegyenek részt a Civil Tanács munkájá-
ban, most ezt az alkalmat is felhaszná-
lom, hogy kérjek minden szervezetet,
aki még nem jelentkezett vagy újjáala-
kult, jelentkezzen a polgármesteri hiva-
tal titkárságán személyesen vagy az
530-030-as telefonszámon. 

G. K. Zs. 

Göd civil tanácsnoka Dr. Bognár László
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A külkapcsolatokért felelõs tanács-
noknak választotta meg a képviselõ-
testület egy évvel ezelõtt dr. László
Domokos képviselõt. Az egy év alatt
végzett munkájáról kérdeztem a ta-
nácsnok urat. 

� Milyen feladattal bízta meg önt a
város vezetõ testülete, hogyan látta el a
megbízatását? 

� Kettõs feladatom volt, az egyik, a
környezõ külországokkal való kapcsolat-
tartás, fõleg a testvérvárosokkal, a másik,
hogy az Európai Uniós csatlakozással
kapcsolatban a város lakosságát és a kü-
lönféle intézmények dolgozóit tájékoz-
tassam az EU-ba való belépés követelmé-
nyeirõl, és a csatlakozással járó lehetõsé-
gekrõl. Én úgy értékelem ezt a tevékeny-
ségem, hogy sikeres volt, mert sikerült
információt szerezni a megyei és közpon-
ti szervektõl ahhoz, hogy részletesen tájé-
koztatni tudjuk részben a pedagógusokat,
illetve az önkormányzat apparátusát és a
más területeken dolgozókat.

� Tegnap a polgármester úr a köz-
meghallgatáson bejelentette, hogy por-
tugál segítséget kap Göd város az EU-s
pályázatok elõkészítéséhez, és a projek-
tek végig viteléhez. Hogyan került kap-
csolatba Portugália és a magyarországi
Göd?

� A portugálok több helyen jártak
Magyarországon és úgy döntöttek,
Gödöt támogatják, mert úgy találták,
hogy Göd olyan vonzó adottságokkal
rendelkezik, amibõl lehet valamit kez-
deni. Részükrõl ez a kapcsolat erkölcsi
indítású, a mi számunkra pedig komoly
gazdasági lehetõséget jelent. Annál is in-

kább fontos ez, mert a
temetõtáblánál létesí-
tendõ intézményeknél
elkel a pályázati segít-
ség. 

� Néhány hónappal
ezelõtt a marignane-i
útja után a polgármes-
ter úr a Gödi Körképnek
adott interjúban említet-
te, hogy Gödön francia
házat, Marignane-ban
magyar házat terveznek
létrehozni. A tegnapi közmeghallgatáson
Sándor Isván megerõsítette a két telepü-
lésnek ezt a szándékát. Beavatná olvasó-
inkat e terv részleteibe? 

� Még csak az elsõ lépést tette meg a
két település polgármestere azzal, hogy
szóban megállapodott a házak építésé-
rõl. A részleteket még ki kell dolgozni, s
a jövõ évben konkretizálódik ez a dolog. 

� Az elõzõ önkormányzati ciklusban a
francia testvérkapcsolat során a helyi
városvezetõkön túl gödi mûvészek, spor-
tolók, pedagógusok jártak Franciaor-
szágban az önkormányzat segítségével.
Tervezik-e, hogy a lakosság egy-egy cso-
portja kiutazzon az önök szervezésében
a testvérvárosba?

� Köszönet illeti dr. Bognár Lászlót,
aki elõször vette fel a kapcsolatot a fran-
ciákkal. A további kapcsolatok lehetõsé-
geirõl már folytak tárgyalások a marig-
nane-i vezetõkkel. Most, november ele-
jén jön Pons alpolgármester úr, aki rész-
letes terveket hoz a magyar és a francia
ház megvalósításának lehetõségeirõl.
Ha a két ház felépül, akkor onnan is jön-

nek küldöttségek és mi
is mehetünk. 

� A gazdag testvére
mellett két szegény test-
vére is van Gödnek, az
ukrajnai Jánosi község
és az erdélyi Hegy-
közpályi település. Az
elmúlt években dr. Fa-
ragó Laci bácsi fárad-
hatatlan szervezõmun-
kája, sok nehézséget le-
gyõzni képes segíteni

akarása sok követõre talált Gödön.
Több kamion telt meg adományokkal és
jutott el a segítségre szoruló magyarlak-
ta településekre. Rendszeressé váltak a
gyermek és felnõtt üdülések a gödi pol-
gárok áldozatvállalása mellett. Szándé-
ka szerint hogyan folytatódik ez a kap-
csolat? 

� Az önkormányzati választást köve-
tõen Sándor István polgármester úr ve-
zetésével mindkét magyarlakta telepü-
lésre delegáció utazott, hogy megerõsít-
sük a már meglévõ testvérkapcsolatot.
Október 28-án egy adományokkal, élel-
miszerrel, gyógyszerrel, ruhával megra-
kott kamion megy ki Jánosiba. A testület
egymillió forintot szavazott meg a
jánosi középiskola újjáépítésére. Szak-
emberek mentek ki a TESZ-tõl Markó
József TESZ igazgató vezetésével, akik
segítettek az építésben. Egyébként szé-
lesedik a kárpátaljai kapcsolat is, mert
Beregszászban egyedüli magyar vezetõ-
ként a beregszászi magyar fõiskola meg-
nyitóján Sándor István polgármester úr
mondott beszédet. Ezen kívül volt egy
magyar fesztivál Beregszászon, ahova
szintén hivatalos volt a polgármester és
Kruzslicz István tanácsnok. 

� Az erdélyi Hegyközpályival mintha
megszakadt volna a kapcsolat. Régen
nem hallani felõlük.

� Régi kapcsolat fûz bennünket az er-
délyi településhez. Most egy számítógé-
pet kaptak teljes felszereléssel. Igyek-
szünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a
határon túli magyarok a szülõföldjükön
jobban tudjanak boldogulni.     

G. K. Zs. 

Dr. László Domokos a külügyi kapcsolatokért felelõs

Pártsarok
A Magyar Nemzeti Front gödi szervezete november 15-én (szombaton) este 6

órakor szeretettel vár mindenkit az alsógödi József Attila Mûvelõdési Házba, ahol
folytatódik a Turul Madár Magyar Nemzeti Klub által szervezett �Hazánkért� nem-
zeti találkozók sorozata. Meghívott elõadóink lesznek: Toroczkai László, a HVIM
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke, a Magyar Jelen hetilap fõszer-
kesztõje és Szilágyi György, az MNF orsz. elnökségi tagja. 

***
Örökségünk. A nemzet megmaradása, jövõje az EU csatlakozás után. 2003. no-

vember 28-án, pénteken 19 órakor a gödi József Attila Mûvelõdési Házban tartjuk
összejövetelünket. 

Vendégeink: Csurka Endre közgazdász és Fördõs Attila mérnök, a Pest megyei
MIÉP elnöke. Közremûködik Sárdy Barbara énekesnõ és Papp Gyula zenész. Min-
den érdeklõdõt tisztelettel várunk.             

a MIÉP helyi szervezete

INTERNETELÉRÉS:
www.god.hu
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A huszonöt éve léte-
sült gödi TOPhÁZ
Egészségügyi Otthon
vezetõje, Virág Jenõné
igazgatóasszony az in-
tézet megalapítása óta
azon fáradozik, hogy
minél otthonosabb kö-
rülményeket biztosít-
son az itt élõk számára. 

� A jubileumi ünnep-
ségen október 9-én elér-
zékenyülten vette át a
megyei közgyûlés alel-
nökétõl, Fábry Bélától a
negyedszázados munká-
ját elismerõ oklevelet. Nehéz huszonöt
évet egy beszélgetés során összefoglalni,
mégis arra kérem beszéljen a kezdetekrõl.

� Huszonöt év alatt sok minden történt,
jó is, rossz is, amit pár mondatban elmon-
dani nagyon nehéz. 1965-ben fiatal védõ-
nõként kezdtem pályámat Szõdön. Már
ott kapcsolatba kerültem a hátrányos
helyzetû családokkal, a sérült gyermekek
szüleivel. Megkerestem azokat a lehetõ-
ségeket, ahol ezeknek az embereknek a
helyzetén javítani tudnak, ahol szakellá-
tást kaphatnak. Göd területén 1977-ben az
akkori Pest Megyei Tanács létrehozta az
elsõ megyei gyermekotthont sérült gyer-
mekek számára. Egészségügyi gyermek-
otthonként indult, egy régi kastélyépület
átalakításával. Minden bútort, berende-
zést kézben cipeltünk, megpróbáltuk úgy
kialakítani, hogy a leendõ lakóink jól
érezzék itt magukat. Száz férõhellyel in-
dultunk, de a megyében a sérült gyerme-
kek száma nõtt, ezért a régi kastélyt bõví-
teni kellett. Nagy feladatok hárultak ránk,

hiszen amikor sérült
emberek élnek ilyen kis
területen, a problémák
jobban felszínre kerül-
nek. Az otthon 1981 ja-
nuárjában bõvült két-
százhúsz férõhelyessé.

� Hogyan tudta
összeegyeztetni a mun-
kát és a családi életet?

� Szüleim az 1920-
as évek végén kerültek
Gödre, én mindig Gö-
dön éltem. Férjemmel
39 éve élek boldog há-
zasságban, egy nagyfi-

am van. Õk mindig mellettem álltak, és
segítették a munkámat. Ezt a munkát kü-
lönleges szemszögbõl kell nézni: el kell
fogadni, hogy a 2-3 éve-
sen idekerült lakóink ma
már felnõtt, fiatal embe-
rek, egy nagy-nagy csa-
ládot alkotunk. Ez az ott-
hon az õ otthonuk, mi
idejövünk dolgozni. Egy
célunk van, hogy az õ
életkörülményüket, az õ
életüket úgy segítsük,
hogy harmonikusan, ki-
egyensúlyozottan, bol-
dogan éljék a napjaikat. 

� Milyen utat járt be
az igazgatói kinevezé-
sig?

� Az intézethez mint
osztályvezetõ fõnõvér
kerültem, meg kellett tanulnom a sérült
emberek testi, lelki gondozását és az ak-
kor alakult friss dolgozói gárdával való

közös munkát. Szak-
mailag képeztem ma-
gam, elvégeztem az
Egészségügyi Fõisko-
lát és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõ-
iskolán további képesí-
tést szereztem. 1981-
ben átvettem a mentál-
higiénés csoportot, és
ebbõl egy osztályt ala-
kítottam ki, ahol egy
gyógypedagógus, óvó-
nõ, konduktor kezdte
meg a munkát. Mentál-
higiénés igazgatóhe-

lyettesként 2001 márciusáig dolgoztam,
majd április 1-jétõl az elõzõ igazgatónk,
Papp László halála után megbízottként
vettem át az intézet vezetését. Jelenleg
kinevezett igazgatóként 2003 májusától
vezetem az intézményt. 

� A huszonöt év alatt milyen eredmé-
nyeket sikerült elérni?

� Sikerült kialakítani az elmúlt két év-
ben a lakók kora és neme szerint speciális
gondozási egységeket, sikerült egy jól
mûködõ tankertet létrehozni. Másfél hó-
nappal ezelõtt pályázat útján 30 millió fo-
rintot nyertünk az Egészségügyi Minisz-
tériumtól és ebbõl sikerül megvalósítani
2004 júniusáig az elsõ lakóotthonokat itt,
az intézet területén, amelyek tizenegy la-
kónak nyújtanak elhelyezést. Szeretnék
egy, a jelenlegi szolgálati lakás területén

kialakítani olyan nappali ellátást nyújtó
osztályt, ami a városban élõ sérült embe-
reknek segítene. 

� Az intézet évek óta nyitott, elfogad-
ták-e a városlakók a gondozottakat? 

� Körülbelül három évvel ezelõtt nyi-
tottunk a város felé, s úgy érezzük, befo-
gadtak bennünket. Megjelenünk kiállítá-
sokon, sportrendezvényeken, és szeret-
nénk ezt tovább bõvíteni. Minden évben
két alkalommal nyílt napot szervezünk,
hogy bemutassuk az életünket. Nálunk a
kapuk �nyitottak", mindenkit bármikor
szeretettel várunk, szeretnénk, ha isme-
retségek, barátságok szövõdnének. A vá-
ros lakói is nyitottak felénk, nagyon sok
szeretetet kapunk, és ezt szeretnénk mi
viszonozni.          

G. K. Zs.

Negyedszázad a TOPhÁZ kapuin belül

Virág Jenõné: A város lakóitól
nagyon sok szeretet kapunk

Gondozó és gondozott egy kórusban énekelt az ünnep-
ségen

Fábry Béla, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke kö-
szönti a jubileumi ünnepségen az otthon igazgatóját
Virág Jenõnét
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Az önkormányzat környezetvédel-
mi és városfejlesztési bizottságai még
nyár elején tárgyalták az alsógödi
Szakács-kert (Pázmány Péter utcai te-
metõ mellett), a Gödi Parkerdõ (�Kis-
erdõ"), valamint az ELTE Biológiai
Állomásának (Jávorka u.) helyi vé-
dettség alá helyezését.

Az erre felkért szakember �
Debreczeni Péter erdõmérnök � ismer-
tette a három terület természeti értékeit.
Ennek alapján a bizottságok tagjai egy-
hangúlag javasolták a képviselõ-testü-
letnek a védelem alá helyezést. 

A Szakács-kertben ritka, védett nö-
vények találhatóak. Várostervezési, vá-
rospolitikai szempontból a Szakács-kert
az egyik, ha nem a legértékesebb nagy
kiterjedésû, beépítetlen ingatlan, amely
még önkormányzati tulajdonban van.
Ugyanakkor jelenleg valójában kihasz-
nálatlanok a lehetõségei, leszámítva az
alsó tónak a Horgász Egyesület részére
való bérbeadását. Kiválóan alkalmas
volna üdültetés, konferenciák céljára
vagy városi közparknak. Ugyanakkor
állandó veszélyként lebeg felette az érté-
kesítés lehetõsége. A helyi védelem cél-
ja ez esetben az volna, hogy már most, a
településszerkezeti terv készítése során
fogalmazódjon meg a hasznosítását ille-
tõen egy egységes, a többség számára
elfogadható álláspont. Ennek a rögzítése
biztosíték volna arra, hogy ne születhes-
sen hirtelen támadt érdekek vagy kény-
szerhelyzet miatt olyan döntés, amely a
város számára visszafordíthatatlan káro-
kat okoz (pl. a terület eladása, vagy jel-
legének nem megfelelõ hasznosítása).

A Gödi Parkerdõ értékét az adja,
hogy az egyetlen egybefüggõ zöldterület
a városon belül. Jó volna, ha meg is ma-
radhatna ekként, továbbra is kiváló hely-
ként az erdei séta, játék, sport céljaira.

Az egykori Huzella-birtok, ma az
ELTE kezelésében lévõ Biológiai Kuta-
tóállomás a betelepített, nem ritkán eg-
zotikus, egyedi növényritkaságok, vala-
mint az itt elõforduló ritka állat-, legin-
kább madárfajok miatt különleges. (Ld.
Gödi Körkép, 2003. júniusi száma).
�Gondnoka" Altbäcker Vilmos etológus,
aki évek óta szeretné elérni a terület vé-
delem alá helyezését, amely egyrészt se-
gítséget jelenthetne a pályázati pénzek
megszerzésében (a hazai oktatási intéz-

ményekhez hasonlóan az
ELTE-nek sincsenek bõ-
séges forrásai az ingatlan
fenntartására, így az épü-
letek állaga egyre romlik,
és a különleges természeti
értékek megóvása is ve-
szélybe kerülhet). Más-
részt az önkormányzattal
összefogásban a vácrátóti-
hoz hasonló botanikus-
kertként mûködhetne, ide-
vonzva a látogatókat az
ország minden tájáról.

A bizottsági döntés el-
lenére a védetté nyilvá-
nítás kérdése, valamint a
hozzá készített részletes
indoklás nem került a testület elé, és a
tárgyalandó településszerkezeti terv-
ben sem szerepeltek védendõ érték-
ként. A környezetvédelmi bizottság el-
nökeként e hiányosságra felhívtam a
figyelmet. Válaszként a baloldali kép-
viselõk aggályuknak adtak hangot, mi-
szerint a védettség �megköti az önkor-
mányzat kezét" ezen területek felhasz-
nálásában. 

A szeptember 25-i testületi ülésen
végül a három közül egy: a Gödi
Parkerdõ helyi védettség alá helyezése
került szavazásra és ezt nagytöbbség-
gel a testület elfogadta, ami igen nagy
jelentõségû, örvendetes döntés! 

A Szakács-kert és a Biológiai Állo-
más védettségérõl való szavazás elha-
lasztását kértem, mert a hallottak alapján
úgy éreztem, szükséges a képviselõtár-
saimat bõvebb információkkal ellátni.
Kértem, hogy a szakember egy rendkí-
vüli testületi ülésen ismertethesse, mit is
jelent pontosan a helyi védettség, mi a
célja és melyek a következményei, mert
meglátásom szerint a helyi védettségtõl
való indokolatlan félelemnek a nem kel-

lõ tájékoztatás az oka.
Valótlan például az az ag-
gály, hogy a védetté nyil-
vánított területen nem le-
het építkezni vagy egyéb
munkálatokat folytatni.
Lehet, ám van egy fontos
kikötés: olyan munkálato-
kat lehet, amelyek szere-
pelnek a terület részletes
kezelési tervében. Ez fon-
tos, hiszen ez a garancia
arra, hogy ne alkalmi dön-
tés pecsételje meg ezen
értékes területek sorsát,
hanem elõzetesen alapo-
san átgondolt, minden
szempontból indokolt mó-

don legyenek hasznosítva.
Debreczeni Péter a védetté nyilvání-

tás dokumentumának elkészítésekor ki-
váló szakmai munkát végzett. Sajnos
igen méltatlan körülmények között, a
több okból botrányosként értékelhetõ
október 16-i közmeghallgatáson kapott
lehetõséget, szûkös idõkeretben a szak-
mai érvek ismertetésére. Elõadása ilyen
feltételek mellett nem gyõzhette meg a
helyi védettséget ellenzõ képviselõtársa-
imat, sem a közmeghallgatáson jelenlé-
võket annak jogosságáról. 

A bizottsági döntés többszöri figyel-
men kívül hagyása, a sorozatos mulasz-
tások és az itt helyhiány miatt nem rész-
letezett tévedések összességében sajnos
azt sugallják, a városvezetés érdekeivel
ellentétes a két értékes terület (Szakács-
kert, Biológiai Kutatóállomás) helyi vé-
dettség alá helyezése. A természetvédel-
mi szempontoknak természetesen össz-
hangban kell lenniük a várospolitikai
szempontokkal és érdekekkel, ám he-
lyes döntést hozni csakis közös meg-
egyezéssel volna lehetséges.

Bódiné Rábai Zita

�Helyi védettség� � nem kapott zöld utat

A Szakács-kertben nõ ez a
szép, védett ritka növény,
a ligeti csillagvirág

Tájékoztatjuk Göd város lakosságát, hogy az év utolsó lomtalanítása 2003 de-
cember 15-e és december 19-e között lesz minden szemétszálítási körzetben, a
szokott szemétszállítási napon. Az ünnepek közötti szemétszállítási rend:

� 2003 december 24 szerdai szemétszállítási nap
� 2003 december 25 (csütörtök) helyett december 27 (szombat)
� 2003 december 26 (péntek) helyett december 28 (vasárnap)
� 2004 január 1 (csütörtök) helyett január 2 (péntek)
� 2004 január 2 (péntek) helyett január 3 (szombat) 

Markó József  TESZ igazgató
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FELHÍVÁS
A Samsung helyi üzemébõl az elmúlt hetekben szokatlanul sok hulladékanyag ke-
rült a lakossághoz. Ez a hulladék a gyár 2. ütemének beindításához szükséges gépek
és egyéb eszközök csomagolóanyaga, többnyire fenyõ raklap volt. A kapott tájékoz-
tatás szerint az egyszeri nagy mennyiségû szállítmány kibontása megtörtént, a kö-
zeljövõben újabb hasonló tömegben már nem várható göngyöleg.

A lakosok közül sokan tüzelésre használják a beszerzett hulladékot. A fûtésre va-
lóban alkalmas fenyõ mellett azonban mást � préselt és ragasztott farostlemezeket,
impregnált (vegyszerrel kezelt) fát, valamint mûanyag védõfóliákat is tartalmaznak
az ingyenesen kihozott szállítmányok. Ezek többnyire szétbontatlanul, munkaigé-
nyes feldolgozásra várva kerülnek a házakhoz.

A város bizonyos részeirõl számos bejelentés érkezett, miszerint az ingyen tüzelõ-
vel való fûtés miatt a környéket sûrû füst lepi el, illetve nagyon kellemetlen a bûzha-
tás. Ennek oka az lehet, hogy néhányan nem bontják, válogatják szét alaposan a hul-
ladékot, és kazánba kerülnek a fûtésre nem alkalmas anyagok is. A ragasztott vagy
vegyszerrel beeresztett fa olyan égésterméket bocsát ki magából, amely nemcsak kel-
lemetlen a füstje és a bûze miatt, de a környezetre és az egészségre is ártalmas.

Városunk környezetvédelmi rendelete értelmében az egyedi fûtéssel rendelkezõ la-
kóházakban a megfelelõen karbantartott tüzelõberendezésekben csak az arra a beren-
dezésre engedélyezett tüzelõanyagot szabad elégetni. A fûtõberendezésekben egész-
ségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, mûanya-
got, gumit, vegyszert, festéket, stb.) égetni tilos. A rendelet megszegõi 30 ezer forin-
tig terjedõ környezetvédelmi bírsággal sújthatók. (A 6/2000. (II.22.) Ök. sz. rendelet
Göd város környezetvédelmi szabályairól. III. fejezet 9.§. (1), (2) bekezdés.)

A Samsungnak az a kezdeményezése, hogy a fölöslegessé vált csomagolóanyagokat
a szeméttelepre való elszállítás helyett, további felhasználásra, ingyenesen a lakosság
rendelkezésére bocsátja, bizonyos szabályok betartásával természetesen elfogadható.
Amennyiben azonban a kihordott hulladék a környezetre vagy az egészségre ártalmas
módon kerül felhasználásra, illetve felhasználhatatlan  szemétként a város környezetét
terheli, szükségessé válik felszólítást kezdeményezni a cég vezetése ellen, hogy szüntes-
sék be ezt a tevékenységüket. Amár idézett környezetvédelmi rendelet értelmében a nem
háztartási hulladékok, valamint vállalkozói tevékenységbõl származó hulladékok elszál-
lításáról az arra jogosult szervezet révén a tulajdonos, használó ill. üzemeltetõ köteles
gondoskodni. ELÉGETÉS TILOS! (6/2000 (II.22.) ÖK. sz. rendelet 2§ (8.) bekezdés)

Fentiek alapján kérjük a lakosokat, hogy valamennyiünk egészsége és környe-
zetünk védelmének érdekében csak arra alkalmas anyagot használjanak fûtésre.
A hulladék felhasználatlan részeit lehetõleg ne hozzák ki az üzem területérõl, illet-
ve a megszokott szabályos módon szállíttassák el.                    Bódiné Rábai Zita

az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elnöke

Gödön elhunyt:
Szekeres Istvánné 84 éves
Vértesi Istvánné 76 éves

Cseh Ervinné 85 éves
Anderka Ignác 71 éves

Sándor Lászlóné 88 éves
Bányai Zoltánné 70 éves

Fecske János 38 éves
dr. Gabányi József 76 éves
Schiller Lászlóné 65 éves
Németh Rozália 87 éves

Trébitsch György 72 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják

ôszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Juhász László � Ujlaki Enikô
Nagy István � Szûcs Szilvia

Orosz Imre László � 
Rajczy Judit

Vizvári Zoltán László �
Sárosi Mária

Onody Ferenc �
Horváth Orsolya

Vajna Imre � Heincz Erika
Szeder Béla � Mészáros Ibolya

Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Debrecenben voltak

Ha pulykakakassal nem is, de rengeteg pozitív élménnyel tért haza az a tíz
gyermek, aki augusztusban egy hétig részt vett azon a nyaraláson, amelyet a
minisztériumok által támogatott program keretében a Gödi Cigány Kisebb-

ségi Önkormányzat is jelentõs összeggel szponzorált.  A gödi csoport a péceliekkel
volt egy turnusban, a csapatokat Gödrõl Kónya Károly felügyelte. A mieink Fülöp
József segítségével POLI-MIX-es egyenpólóban utaztak. A kisebb kirándulásoknál
elõforduló sérüléseket leszámítva nagyon jól sikerült a nyaralásuk. Megismerkedtek
a város nevezetességeivel, megnézték a virágkarnevált, kirándultak. Legnagyobb él-
ményük a debreceni strand élményfürdõje volt. A szülõkkel tartott értekezleten meg-
beszéltük, hogy jövõre is részt fogunk venni ebben az országos programban. Mivel
az egyik legkulturáltabban viselkedõ csoport a miénk volt, van rá esélyünk, hogy bi-
zalmat élvezve, önállóan nagyobb létszámmal pályázhassunk. A rászoruló fiatalok
teljes költségét a cigány önkormányzat továbbra is átvállalja.          Horváth Andor

(Cigány Kisebbségi Önkormányzat) az utazás gödi szervezõje

A szerb 
önkormányzat új
kezdeményezése

Szerb nyelvtanfolyamot indítunk
novemberben külön csoportban
gyermekek és felnõttek részére. A
tanfolyam idõpontjának egyeztetése
végett az érdeklõdõk jelentkezését a
06-30-437-8713-as telefonszámon
várjuk. 

Tagsági kártyát adunk mind-
azoknak, akik bekapcsolódnak a
gödi szerbek életébe. A kártya fel-
jogosítja a tulajdonosait a nyelvtan-
folyam ingyenes elvégzésére, vala-
mint 15%-os kedvezménnyel vásá-
rolhatnak a MI-LA húsboltban, hoz-
zájárulva akciónkkal a pravoszláv
karácsony és újév költségeinek
csökkentéséhez.                   

Pandurovics Anica
Gödi Szerb Önkormányzat

vezetõje
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A József Attila Mûvelõdési Ház novemberi programja
November 8. 10-12 óra: Játszóház, õszi ajtó kopogtató, papírlámpás készítése.
November 12. 10 óra: Gyermekláncfû mesebérlet elsõ elõadásának címe: A telhetetlen nyúl
November 15. 9-12 óra: Baba-mama játékbörze
November 21. 17 óra: Horizont Irodalmi Klub
November 29: Játszóház, adventi koszorút készítünk. Az érdeklõdõk hozzanak maguk-
kal 4 db gyertyát, valamint lehetõség szerint  mogyorót, diót, gesztenyét, stb. A játszó-
ház részvételi díja: 300 forint/koszorú

Szeptemberben a gödi Olajfa Mû-
vészház ismét rangos és érdekes kiállí-
tásnak adott otthont, amikor bemutat-
ta az Egyesült Államokba kivándorolt
és ott elhunyt mûvésznõnek a család tu-
lajdonában megmaradt alkotásait. 

1894-ben született a biharmegyei
Kólyon és 1914-tõl a budapesti Képzõmû-
vészeti Akadémián tanult Glatz Oszkár
osztályában. Az elsõ világháború után
visszatért Erdélybe, és ezután hatalmas ívû
mûvészpályát futott be, majd 1967-ben �
miután már korábban elvált elsõ férjétõl �
a második férjével együtt kivándorolt az
Egyesült Államokba, ahol azonban magá-
nyosan nemsokára elhunyt a clevelandi
(Ohio állam) öregek otthonában. Képeibõl
annak idején még II. Károly román király
is vásárolt és egymás után nyíltak meg ki-
állításai Bukarestben és Kolozsvárott. Ha-
talmas életmûvébõl Magyarországon leá-
nyánál, Lõrincz Pálmánál és unokáinál
maradtak meg alkotásai, de a többi Er-
dély-szerte szétszóródott, legfeljebb színes
reprodukciókból ismerünk néhányat. A ki-

állításon huszonegy
képe � olajképek,
szénrajzok � vala-
mint három gyönyö-
rû keménycserép:
festett, illetve dom-
bormûves vázák és
egy szintén dombor-
mûves húsvéti tojás
kaphatott csak he-
lyet, mely utóbbin
kalotaszegi húsvéti
népi locsolkodást
ábrázolt. A többi,
valószínûleg Ko-
lozsvárott készült kerámiája feltehetõen
lappang még valahol, csakúgy, mint képei.
Szerencsénkre azonban néhány képe szí-
nes reprodukcióját ismerjük és azokat is
láthattuk a kiállításon, köztük remek ter-
mészeti képeit, Erdély néhány természeti
csodájáról. Olajképei szintén erdélyi tája-
kat, vagy egész sor pompás virágcsendéle-
tet tárnak elénk, tájképei közül némelyik
posztimpresszionista hatást tükröz. Emel-
lett azonban Füzesséry Magdolna kiváló
portréfestõ is volt, ilyen képei közül muta-
tunk most be egyet. 

Amerikában is tovább alkotott még,
folytatta keménycserép-dombormûvei
készítését, melyeken a pápa vagy az álla-

mok elnöke arcképei
szerepeltek. Emellett
megihlette õt a Nia-
gara-vízesés kolosz-
szális zuhataga és azt
két hatalmas pannón
örökítette meg, de
azokat már csak kis-
méretû és rossz mi-
nõségû reprodukci-
ókról ismerjük, to-
vábbi sorsukról nem
tudunk. Októberben a
mûvésznõ leánya, dr.
Bedõ Imréné a szõd-

ligeti idõsek otthonába költözött férjével
együtt. Unokái közül Bedõ Csongor ipar-
mûvész-restaurátor folytatja mûvészi te-
vékenységét országszerte. A kiállításon
elhangzott Reptsik Anna mûvészi tolmá-
csolásában Mécs László két gyönyörû
verse, az ismert pap-költõ a mûvésznõ le-
ányának keresztapja volt.

Az elfelejtett Füzesséry Magdolna
mûvésznõ életmûve méltatására bõveb-
ben a Gödi Almanach jövõ évi kötetében
szeretnénk visszatérni. A kiállítás anyagát
a Pest Megyei Múzeumok igazgatósága
dokumentumfilmen rögzítette. 

Dr. Erdélyi István 
okl. muzeológus

Az elfelejtett erdélyi festõmûvész és szobrász, Füzesséry Magdolna

Az Olajfa Mûvészház
novemberi és

decemberi programja
November 25-ig látható Török
László, Balázs Béla díjas fotómû-
vész Részletek c. kiállítása; 12-én,
szerdán este 7 órakor Regály
György jazz estje hallható; 
26-án Maranata, Jöjj el Urunk Jézus!
címmel tart elõadást a kismarosi Cisz-
terci Monostor apátnõje. Közremûkö-
dik Fejérdy Judit hárfán. Az elõadás
este 6 órakor kezdõdik.
December 5-én a fogyatékkal élõ
embertársaink munkáiból rendezünk
kiállítást, melyet a Sarutlan
Kármelita Rend tartomány fõnöke
és Bódiné Rábai Zita nyit meg. A ki-
állítás este hat órakor kezdõdik.
17-én a Villõ Énekegyüttes Mennyei
király születik címmel tart elõadást.
Közremûködik Szokolay Dongó Ba-
lázs. Elõadásukban népénekeket, ka-
rácsonyi kántákat, betlehemes dalokat
részben hagyományos, részben feldol-
gozás formájában szólaltatnak meg.
Az elõadás este 7 órakor kezdõdik.

M. Gyõrffy Anikó

MMeegghhíívvóó
Alsógödön a katolikus közösségi

házban prof. Dr. Papp Lajos szívse-
bész tart elõadást Jöjjön el a te or-
szágod címmel november 8-án dél-
után 6 órától. Szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt.

Az alsógödi Szent István Alapít-
vány kiállítást rendez a József Attila
Mûvelõdési Ház emeleti kiállítóter-
mében december 15-én 18 órától.
Kiállításra kerülnek festmények, dom-

bormûvek, kerámiák, bélyegek és ké-
zimunkák. 

A kiállított tárgyak vallásos jellegû-
ek, részben a karácsonyi, részben a
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak.
Többek között Szommer József, Han-
gya Anna, Mógorné Gyõrffy Anikó,
Csiszár Ernõ, Csiszár Ernõné, Szente
Mónika, Ráksi Miklós, Maglai Ferenc
és dr. Faragó Lászlóné munkái kerül-
nek kiállításra. 

A kiállítás megtekinthetõ 2003. de-
cember 15-étõl 2004. január 2-áig.

dr. Faragó László
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�Mikor lesz már?�
Elmúlt a nyár, visszavonhatatlanul beköszöntött az õsz, sõt �

szokatlanul korán � a tél is megmutatta a foga fehérjét. Elkezdõ-
dött az iskola, és ezzel együtt elindultak a feszes hétköznapok,
amik a nyári lazaság után újra rendszerességet követelnek.  Ér-
dekes módon mégis most szervezhetõk, aktivizálhatók jobban az
emberek, amikor amúgy is rengeteg programjuk, feladatuk van. 

Nincs ez másképp velünk sem. Nyáron rengetegen kérdez-
ték: �mikor lesz a legközelebbi rendezvényünk?" Az igény
megvan (megvolt), de sem az ötletek nem záporoztak, sem az
energikus ötletmegvalósítók nem tolongtak a nyár folyamán.
Így nyárbúcsúztató rendezvényünket szeptember 27-én tartot-
tuk a Duna Csárdában. 

Elõzõleg meghirdettük a Gödi Körképben � igaz a civil
szervezetek felsorolásnál ugyanazon lapszámból kimaradtunk
�, kitettük a meghívót hirdetési helyeinkre, kb. ötven levelet
kipostáztunk, harminc családot felhívtunk telefonon. Mégis
sokan akadtak, akik még arra sem méltatták a befektetett ön-
kéntes energiákat, hogy levelünkre, telefonjainkra válaszolja-
nak: igen, érdekli õket a tevékenységünk, vagy köszönik, ne
fordítsunk rájuk energiát. Pedig jó lenne, ha minden emberben
tudatosulna, hogy csak az kap, aki adni is képes.

Gondolom, sokan hallották már, idén elõfordult, hogy hely-
hiány miatt nem vettek fel gyerekeket az óvodába, iskoláink
telítettek, ideiglenes megoldások születnek, miközben a lélek-
szám dinamikusan gyarapodik. Rengeteg feladat vár megol-
dásra, amihez nekünk is hozzá kell járulnunk. Senki nem fog-
ja érdekeinket megvédeni, képviselni, ha nem adunk nekik
hangot és passzívak maradunk.

Örömmel fogadunk minden segítséget, ötletet, felajánlást,
dolgos kezet, mint minden önkéntes szervezõdés, ami nem ren-
delkezik anyagi forrásokkal, energiákkal, csak a tagjai lelkese-
désével. Így nagyon örültünk Sárközi Károly úr felajánlásának,
hogy a Duna Csárdában tarthattuk szeptemberi összejövetelün-
ket. Összeköthettük a kellemest a hasznossal. Tizenhat család
sok-sok gyerekkel, azaz harmincnyolc fõ élvezhette az elsõran-
gú menüt, amely a következõ volt: Bevezetésként Sódor Erika
vezetõségi tagunk új szerepében mutatkozott be, s az Otthon
Segítünk Alapítvánnyal ismertetett meg bennünket. Második

pontként a vezetõség beszámolójára és értékelésére került sor. A
harmadik, a nap fénypontja pedig a svédasztalos finomságok el-
fogyasztása volt, megelõzve egy napirendi pontot, a jövõre vo-
natkozó tervek megbeszélését. Ez utóbbi kötetlenné oldódott a
kakaspörkölt és somlói galuska mámorában. 

Hogy ez az egész mégsem álom volt, bizonyítja, hogy ok-
tóber utolsó szombatján a kedvezõtlen idõjárási jelek ellenére
a Kacár tanyán találkozott ismét egy lelkes kis csapat.

Bár az elõzõ napi idõjárás mindent megtett, hogy elijesszen
minket a túrától, mégis közel huszan indultunk a felsõgödi
vasútállomásról, majd még néhány család csatlakozott hoz-
zánk Szokolyán. A falu fölötti fennsíkon egy 150 éves pajta
védelmében hallgattuk meg a tanya történetét, a házigazda ter-
veit. Az egyetlen sürgõs program a kenyér dagasztása volt,
melybõl a fiúk is rendesen kivették a részüket. Ízelítõt kaptunk
abból is, mennyi munkát és törõdést igényel, hogy a vetõmag-
ból gabona, a gabonából kenyér legyen. Ráadásul a paraszt-
gazdaság szemetet sem termelt, hiszen amit elõállítottak, azt
fel is tudták használni. Ezért a gazdának sok mindenhez kel-
lett érteni, így mi is kipróbálhattuk magunkat a kovácsmû-
helyben, próbálkozhattunk fafaragással, szövéssel, készíthet-
tünk (némi segítséggel) formás kis agyagedényeket. Láttuk,
ahogy a pék beveti a kenyeret a kemencébe, lépkedtünk gólya-
lábon és a merészebbek kipróbálták, hogyan kell karikás os-
torral bánni. A gyerekek pulikat megszégyenítõen terelgették
a birkákat, de a libák is futottak velük néhány kört. Végtére a
kenyér is kisült, így friss, meleg cipókkal indulhattunk haza.

Katona Sándor � Sódor Erika

A Kincsem Családbarát Kör õszi rendezvényei

�mosolygott rám a kezelõlapomat lepecsételõ kedves õszes
úr Hajdúszoboszlón, a gyógyfürdõ bejáratánál. 
A szeptemberi meleg napsütésben, kedves nyugdíjastársaim-
mal két hétig jártunk gyógykezelésekre. Barátságos, jó szak-
emberek segítettek bennünket kopott, fájó szervezetünk gyó-
gyításában. Emellett bejártuk az évek alatt gyönyörû és fejlett
várossá alakult Hajdúszoboszlót. Hallgattuk a harangjátékot,
élveztük a szökõkutak látványát, a szép múzeumokat, a rend-
ben tartott parkokat. 
Hiszen errõl szól a mi klubunk! Közös együttlétekrõl, gyógy-
üdülésekrõl, kirándulásokról, színházi élményekrõl, más klu-
bok tagjaival szövõdõ barátságokról. Együtt megélt élmé-
nyekrõl. 

Nagy Zoltánné �Napos oldal" nyugdíjas klub

�Legyen jó napja��
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Szeretek Gödön élni. Jó érzés, hogy
van egy Dunánk, sok érintetlen partsza-
kaszunk, szigetünk, közeli-tá-
voli hegyeink. Ha kézen fo-
gom a gyermekeimet,
mindenhová elsétálha-
tunk vagy biciklire pat-
tanhatunk és nézzük a
körülöttünk megbúvó
csodákat, érezzük az illa-
tokat, figyeljük a természet
minden rezdülését.

És ez jó. Sok család gondolja
így, õket gyakran látom a parton, az ár-
téri erdõben vagy a kerékpárúton. Meg-
egyezünk abban, hogy ebben az érték-
vesztett világban nem elég újra felfe-
dezni, megfogalmazni, óvni a még
meglévõ értékeinket, hanem mindezt
meg is kell mutatni  gyerekeinknek,
hogy a rájuk ömlõ információdömpin-
get kezelni és szelektálni tudják. Az
ELTE Biológiai Kutatóintézetének te-
rületén, szombatonként gyûlt össze a
Bagoly Tanoda kis csapata. Lelkes pe-
dagógusok, kézmûvesek, érdeklõdõ
szülõk és tágra nyílt szemû kisgyerekek
kutatták hétrõl hétre a növények és ál-
latok tulajdonságait, figyelték termé-
szetüket, változásaikat, barangoltak az
arborétum esõverte vagy napsütötte fái
között, kapdostak az ugráló békák után,
lesték a ritka jégmadarat. Nem tévébõl,
nem videóról, nem sietve. Tapasztalva,
érintve, figyelemmel. 

Kialakult az a kis kör, amit egy indu-
ló, négy osztályos általános iskola gon-
dolata örömmel töltött el. Az új alapít-
ványt sokan felkarolták, neves biológu-
sok, a gyermeklelkek jó ismerõje,
Vekerdy Tamás, Huzella Péter, kinek da-
lait több generáció gyermekei fújják, a
város vezetése, polgármestere.

A pedagógusok programjának kiala-
kítását tapasztalt kollegák és több alter-
natív iskola gyakorlata segítette. Lassan
körvonalazódott a Kis Természetbúvár
Általános Iskola arculata: kis létszámú
osztályok, hogy létrejöhessen a sze-
mélyre szabott figyelem. Minden gyer-
mek egy megismételhetetlen csoda!

Nem azt kell hangsúlyozni, amit nem
tud a gyermek, hanem abban erõsíteni,

amit tud. Osztályozás nélkül, di-
csérettel! Az elsõ osztály

nem ugródeszka a mélybe,
hanem ösvény az óvodá-
ból az iskolába. Az isko-
la tanterve figyelembe
veszi az életkori sajátos-

ságokat. Mindent a maga
idejében és nem elõbb! A

Duna melletti természetvé-
delmi területen kihasználja az

adódó lehetõségeket, építve a pedagógu-
sok ötletgazdagságára. Sok élmény, ta-
pasztalás � tölcsérrel a tudományt a fej-
be módszer helyett!

Mint minden új kezdeményezés létre-
jöttét, sok-sok nem várt akadály nehezí-
tette ennek az iskolának az elindulását
is. Így szeptemberben, az elsõ osztály és
az elõkészítõ csoport nem a tervezett
épületben, hanem a Feneketlen-tó mel-
lett, a Honvédelmi Minisztérium üdülõ-
jének területén kapott helyet. Az iskola
vezetése nem mindennapi energiákat
mozgósít, hogy az intézmény végleges
környezetébe és formájába kerüljön.

A kis osztályokban pedig már folyik
az iskolai élet, barátságok szövõdtek, ki-
rándultak az Állat-
kertbe, pénteken-
ként nagy sétákat
tesznek a Duna
parton és az erdõ-
ben. Szépen, játé-
kosan tanulnak,
sokat mozognak (a
tornaórán kívül
úszni járnak, népi
táncot tanulnak és
reggeli tornáznak),
a nap végén, ha el-
fáradnak, egy pi-
henõszõnyegen
hallgatják a mesét.
Kalendáriumot ve-
zetnek, követve az
idõjárás változása-
it, figyelve a ter-
mészet átalakulá-

sát, az adódó tennivalókkal együtt. Van
egy asztalkájuk, amit mindig az évszak-
nak vagy egy ünnep hangulatának meg-
felelõen díszítenek fel a kincseikkel.
Gyûjtik a leveleket, terméseket, két ma-
dárkát is gondoznak, etetnek az osztály-
ban. A délután csak a játéké (otthon
vagy a napköziben), házi feladat még
nem terheli az elsõsöket. Fekete pontot,
szomorú macit sem hoznak haza, vi-
szont kapnak sok simogatást és bízta-
tást. Az iskolatáskát is eltettük, mert
mindent az osztályban õriznek és öröm-
mel mutatják füzeteiket és rajzlapjaikat.
Az üdülõben nagyon finom ebédet fõz-
nek a gyerekeknek, és az õ jóvoltukból
közösen is reggelizhetnek, tízóraiznak,
uzsonnáznak.

A tanító nénik legfontosabb tulajdon-
sága, hogy nagyon szeretik a gyereke-
ket, nyitottak, fogékonyak az újra, és át-
gondolják, hogy mit, miért tesznek és az
hová vezet. Sokat beszélgetnek a gyere-
kekkel és a szülõkkel, ezzel is segítve a
kölcsönös megértést.

Két hónap telt el az évnyitó óta és
most még jobban örülünk, hogy Gödön
lakunk. Kevés boldogítóbb érzés van,
mintha tudjuk, hogy megtaláltuk a he-
lyünket.

Ha valaki érdeklõdni szeretne a Kis
Természetbúvár Általános Iskola � vagy
ahogy magunk között hívjuk, a �Bagoly
Iskola" � iránt, úgy hívják bizalommal
Bilkó Ágnes igazgatónõt, a 06-70-
2860028-as telefonszámon.

Pálosi Katalin

AAAA ����BBBBAAAAGGGGOOOOLLLLYYYY ����
Egy édesanya gondolatai Göd új iskolájáról

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT

a nehéz anyagi körülmények között élõ gödi 
gyermekekért

2003. DECEMBER 4. 18.30-KOR 
a Nemeskéri Kiss-kúria Galériájában.

FELLÉPNEK:
Kállay Bori és Berkes János operaénekesek

Gödi Zeneiskola tanárai
hegedû, szaxofon, trombita, zongora

Göd Város Vegyeskara
Vezényel: Utassy Ferenc

Jegyek 2500 Ft-os áron vásárolhatók 
2003. november 10-tõl a Gödi Gyermekjóléti
Szolgálatnál, Felsõgöd, Ady E. u. 5. illetve a 

József Attila Mûvelõdési Házban.
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Soha nem volt ennyi látogatója
a Fétis Crossfutásnak

Ha a cél az egészséges és sportos életmód népszerûsítése,
akkor Ráth Tamás és csapata, a támogatókkal együtt � akik kö-
zött nem ritka a szabadidejében rendszeresen futó � úgy tûnik,
elérte a kitûzött álmot. Futóból, rendszeresen sportolóból soha
nincs elegendõ, azonban a legutóbbi Fétis Crossfutás bebizo-
nyította, Gödön családok mozdulnak meg egy ilyen rendez-
vény látogatására és részvételére. A parkoló autók sora az alag-
úttól kezdõdött, s tartott egészen a sportpályáig, s voltak olya-
nok, akiknek már ott sem jutott hely. Már az erdõ széléig kiszû-
rõdött a hangszóróból szóló zene, a fák mögül fel-felbukkantak
a szabadidõruhába vagy speciális futóruhába öltözött családok,

barátok. A pálya mellett felépített sátrak, játszóházak, büfé vár-
ta a versenyzõket, kísérõket, nézelõdõket. A kisgyerekek színes
egyenpólókban várták, hogy futhassanak. Addig is, amíg ver-
senyük elkezdõdött, játszhattak, vagy Tónió palettája elõtt ül-
tek megilletõdve. Nem lehetett unatkozni azon a napon: a fel-

SPORT

Évkönyvet adott ki a Németh László Általános Iskola 
Második alkalommal adott ki a Németh László Általános Isko-

la évkönyvet, mely az elmúlt év legfontosabb eseményeit gyûjtöt-
te össze. Az almanachban betekintést nyerhetünk az iskola életébe:
a munkaközösségek fontos munkájába, az iskola sportéletébe, a
számítástechnika-informatika oktatásába. Az iskola 1997 óta alap-
fokú mûvészetoktatási intézményként mûködik, mely három terü-
letet fog át: a zene-, a tánc- és a képzõmûvészetet. A diákok hang-
versenyén, a Miénk a színpadon, kiállításokon és még számos vá-
rosi rendezvényen mutatták be mûsorukat. Nyáron sem hagyják az
iskola tanárai unatkozni a diákokat: nyári táborokat és erdei isko-
lát szerveznek nekik. Sok fontos információ derül ki az iskola min-
dennapjairól ebben az évkönyvben. A diákok számára azonban a
legfontosabb, hogy ez egy emlékkönyv, melybõl évek múlva fel-
idézhetik az itt eltöltött éveket tanáraikkal, osztálytársaikkal. A Né-
meth László Általános Iskola 1991-ben alapítványt hozott létre a
gyermekekért, mely 1999-ben közhasznú szervezetté alakult át. Az
alapítvány adószáma: 18675809-1-13.                                 (jele)

***
A Németh László Általános Iskola immár második alkalom-

mal nyert a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium egészségne-
velési - drogmegelôzési pályázatán. A szigorú feltételeknek csak
kevés iskola tudott eleget tenni. A most kapott 570 ezer forint
lehetôséget ad arra, hogy a két éve megkezdett munkát folytatni
tudjuk Dr. Kalamár Hajnalka pszichológus, fôiskolai tanár és mun-
katársai irányításával. A program három részbôl tevôdik össze:
5�8. évfolyamon osztályonként szakemberek öt órát tartanak a
gyerekeknek, melynek témái nem a drogok megismerése, hanem a
tanulók személyiségének fejlesztése. Néhány a tervezett témákból:
Milyen vagyok? Képességeim, elvárások. Az én családom. Konf-
liktus kezelés. Emellett a pedagógusoknak tartott továbbképzés és
konzultáció lehetôséget és segítséget ad a problémák megbeszélé-
sére. Az idén elôször kerül sor a szülõk részére szervezett elõadá-
sokra, beszélgetésre. Reméljük ez a program is segít abban, hogy a
gyermekek nemet tudjanak mondani a kábítószerek kipróbálására!

Tóth Péterné gyermek és ifjúságvédelmi felelõs
***

Az �A+V, a Gödi Ifjúságért�, a Huzella Tivadar Általános
Iskola közhasznú alapítványa tájékoztatja Göd városának la-

kóit és minden támogatóját, hogy 2002-ben 212,459 Ft-ot, 2003
októberében pedig 315,653 Ft-ot utalt át az APEH az alapítványt
támogató adózók rendelkezõ nyilatkozatai alapján az alapít-
ványnak. A kapott összegeket egykori tanáraink és Göd jeles
polgárainak nevével fémjelzett versenyekre, ösztöndíjakra és a
Huzella iskolatörténeti programjaira fordítottuk ill. fordítjuk.
Hálásan köszönjük támogatóink segítségét!

A kuratórium nevében Vízváry Vilmos alapító kurátor
***

Köszönetnyilvánítás! ANémeth László Általános Iskola Gyer-
mekekért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazon tá-
mogatóinak, akik a 2001. évi jövedelemadójuk 1%-át, összesen
873.794 Ft-ot felajánlottak az alapítvány részére. A befolyt össze-
get az Ifjúság úti iskola udvarának portalanítására, szilárd burko-
lattal való ellátására használtuk fel.                 Bányász Ferencné, 

a kuratórium elnöke, Lukács Istvánné igazgató

Iskolai hírek

A papírgyûjtést október
3-án pénteken és 4-én
szombaton tartottuk. Kb.
25 tonna papír gyûlt
össze és mind a két ren-
delkezésre álló konténer
megtelt. A papírt rakodó
önkéntes gyerekek láncot
alkotva pakolták a temér-
dek mennyiségû papírt, de a tanárnõkrõl se feledkezzünk
meg, akik a papírt lemérték. Pénteken a kiírt fogadóidõt
(14.00-17.00-ig) meg kellett hosszabbítani egy órával, mert
olyan sokan álltak sorba, hogy a tanárnõk nem tudták követ-
ni az iramot. Egyik konténert egyszer idõszakosan be kellett
zárni, mert félõ volt, hogy a sok papír kidõl belõle. Szomba-
ton 11 óráig ugyanilyen tempóban hozták a papírt, csak ami-
kor az esõ el kezdett cseperegni, akkor ritkult a tömeg.

A papírgyûjtés eredményei osztályonként: Alsó tago-
zat: 1. 4/C (1851 kg), 2. 4/A (1194 kg), 3. 4/B (744 kg).

Felsõ tagozat: 1. 6/B (4554 kg), 2. 6/D (1659 kg), 3. 7/D
(1325 kg).              Borbándi Dániel és Makka László 7.c

Papírgyûjtés a Németh László általános iskolában
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állított színpadon fellépõ táncosok elõadásai, a lovasbemutató
nagyszerû élményt nyújtott. Az idõjárás felelõse próbált kifog-
ni ezen a szombaton a látogatókkal: idõrõl idõre jól eláztatta az
alsógödi sportpályát egy záporesõ, de a jó hangulatát sem a 617
indulónak, sem a többi látogatónak nem tudta elvenni. Az 5 ki-
lométeren induló 270 futó és a 18 kilométeren rajthoz álló 118
versenyzõ bebizonyította: a futás nem méri az éveket, nem né-
zi nõ vagy férfi küzd meg a percekkel és a méterekkel. A
gödiek részére alapított, most már 7. éves vándorserleget is
véglegesen elnyerte Tar Bertalan ebben az évben. 

A Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázatán nyert
240 ezer forint is hozzájárult a verseny színvonalas lebonyolítá-
sához. A pályázat beadását az önkormányzat Sport Bizottságával
és a Városvédõ Egyesülettel közösen a Futapest Klub támogatta.
A gyõztesek
200 m - óvodás leány: 1. Piller Pálma, Horváth Regina, 2.
Bognár Vivienn, 3. Sápi Hajnalka.
200 m - óvodás fiú: 1. Bea Márton, 2. Isztl Tamás, 3. Piller Rudolf
2 km - leány: 1. Fülöp Andrea, 2. Farkas Lilla, 3. Páll Petra
2 km - fiú: 1. Pápai Gergely, 2. Pápai Márton, 3. Páll Ádám
5 km -  ifi leány: 1. Sárdi Nikolett 24:42, 2. Czidrity Réka
25:51, 3. Oroszi Dóra 26:31
5 km - ifi fiú: 1. Kiss Tamás 20:32, 2. Bozsó Barna 20:45, 3.
Czidrity Attila 21:14
5 km - felnõtt nõ: 1. Erdélyi Eszter 20:16, 2. Erdélyi Zsófia
20:40, 3. Harsányi Zsuzsa 22:13
5 km - felnõtt ffi: 1. Langer Olivér 18:22, 2. Medgyesy Gábor
18:49, 3. Sági Zsolt 19:17
18 km - nõ: 1. Rieger Anita 1:24,34, 2. Molnár Tímea 1:25,51,
3. Schweigert Áné 1:28,12
18 km - ffi: 1 Tar Bertalan 1:12,21, 2.Hegyaljai Attila 1:13,19,
3.Schindler Róbert 1:13,5
18 km - gödi ffi: 1.Tar Bertalan 1:12, 21, 2. Olasz Nándor 1:
20 :00, 3. Bozó Barna 1: 24 :32 
18 km - gödi nõ: 1. Szekeres Csilla 1:42,45                   (jele)

LÁBTENISZ
Páros Lábtenisz �Senior" Országos Göd Kupa
A senior (50 év felett) versenyen kívül a 1egjobb gödi címért
is folyt a verseny korhatár nélkül. A seniorok versenye nem-
zetközivé bõvült, mivel két páros indult Székelyföldrõl. 

Köszönjük a támogatóknak a segítséget: Göd Város Önkor-
mányzat polgármestere, POLI-MIX Kft., Kónya Károly és
Kónya Károlyné vállalkozók.               Antal György Bálint

SAKK
A Gödi SE Sakk Szakosztálya október 24-26-a között rendez-
te meg a Huzella Tivadar Általános Iskolában az V. Iván Kovács
László Emlékversenyt. Ezen az országos minõsítõ versenyen hu-
szonnégyen vettek részt, közülük tizen gödiek. A versenyt
Solymosi László, a Pest Megyei Sakk Szövetség elnöke nyitotta
meg, s a díjakat is õ adta át. A legeredményesebb Fekete József
mesterjelölt volt, a Gödi SE játékosa. A csapatserleget is mi
nyertük. Gratulálunk!                             Antal György Bálint

ASZTALITENISZ 
(NB III) Göd � Vecsés II. 9:9. Értékes pontot sikerült elrabol-
ni az ellenféltõl, papírforma szerint Vecsésnek kellett volna

gyõzni. A jó formában lévõ Jeszenszki 3, Botyánszki-Szigeti
2-2, Kajári 1 gyõzelmet ért el. Botyánszki � Jeszenszki páros
csatája állította be a végeredményt.
Vác � Göd 13:5. A váciak jobb játékerõt képviselnek mint mi,
nem titkolt céljuk, hogy szeretnének az élen végezni. A gödiek
közül két játékost lehet kiemelni, az egyik Jeszenszki, 3 gyõ-
zelemmel a mezõny legjobbja volt. A másik Félix aki kétszer
nyert.
(Megyei I. osztály) Cegléd IV. � Göd 7:11
Mérkõzés elõtt kiegyeztem volna egy döntetlennel, jó hogy
nem így tettem, mert azon a napon mi voltunk a jobbak. Nagy
ragyogó teljesítménnyel veretlen maradt (4. gy.), õt követte id.
Gulyás 3, Rádóczi 2 gyõzelemmel. A páros �csatákat� is mi
nyertük Nagy-id. Gulyás, Hajdú-Rádóczi összetételben.
Dabas � Göd 13:5
Dabasra viszont nyerni mentünk, kellemetlen meglepetésben
volt részünk, amikor kiderült, hogy két játékossal erõsítettek.
A tavaszi fordulóban megpróbálunk a legjobb összetételben
revansot venni elszenvedett vereségünkért. Szigeti 2, Nagy,
Fojt 1-1 gyõzelmet könyvelhetett el magának, valamint
Szigeti-Nagy egy páros mérkõzést.                         (Gulyás)

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL - 
KERÉKPÁRTÚRA

2003. szeptember 27-én kerékpártúrára indultunk a részt-
vevõ családokkal, diákokkal. Harmincegy fõ indult útnak
Nagymarosra, 75 km-t megtéve érkeztünk vissza 4 és fél
óra kerekezést követõen. A kisebb távot /30 km/ 20-an tel-
jesítették, köztük kisebb gyerekek és egy idõsebb hölgy is.

Iskolánk egyik tanulójának apukája, Mezei úr szabad-
ban fõtt paprikás krumplijának elfogyasztása közben fá-
radtan, de jó hangulatban idéztük föl a túra élményeit, ne-
hézségeit. Támogatóink jóvoltából megint kisorsoltunk
különbözõ ajándéktárgyakat, palacsintajegyeket a résztve-
võk között. Legközelebbi akciónk a november 16-ai gya-
logtúra a Börzsönyben, melyre mindenkit várunk, aki sze-
ret társaságban lenni és kedveli a természetet.

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak:
Szt. Jakab Zarándok Egyesület; Budapest Sportiroda;

Castello és Gómez Kft.; FLÖRT virág, ajándék, divat;
Rozsi palacsintázó; CBA élelmiszerbolt; FAMILY élelmi-
szerbolt; Guszti zöldségbolt; FÉTIS; Szt. Kristóf jármû-
alkatrész bolt; Radó sport; Göd Város Önkormányzat
Sport Bizottsága; Dalnoki autósbolt  

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL GYALOGTÚRA
Idõpont: 2003 november 23. vasárnap
Útvonal: Királyrét - Csóványos - Nagy- Hideg- hegy-

Magas- Tax - Királyrét /18 km /
Gyülekezõ: 10 és fél 11 között Királyréten a kisvasút

végállomásán
Megközelítés: Budapestrõl a Nyugatiból fél 9- kor in-

duló vonattal Kismarosig, onnan pedig kisvasúttal Király-
rétig kell utazni vagy autóval egybõl Királyrétre jönni. 

Szeretettel várjuk a túrakedvelõ családokat, gyereke-
ket, testvéreket, felnõtteket!                  Wagner László
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FELSZÓLÍTÁS
Felhívjuk a Gödi Fórum fõszerkesztõjét, Zahorán Sán-

dort, hogy az okt. 21-én megjelent szám 4. oldalán az MNF
gödi tagságát ért sértegetéseket, valamint a Farkas Éva
elnökasszonyra rótt rágalmakat 8 napon belül nyilvánosan
vonja vissza és kérjen bocsánatot! Amennyiben felszólítá-
sunknak nem tesz eleget, úgy Budaházi László cikkírónak
a bíróság elõtt kell kártérítési igény terhe mellett felelnie:
sértegetésért, becsületsértésért, üzletrontásért, rossz hír kel-
tésért, egyik nemzeti jelképünk, a turul madár meggyalázá-
sáért. MNF Magyar Nemzeti Front gödi szervezetének tag-
sága                                                       (fizetett hirdetés)

APRÓHIRDETÉS

Fóti, kézi autómosóba alkalmazottakat keresünk, jó kereseti
lehetõséggel. Telefon: 30/223-4798.
Egyedülálló magánszemély gondozást vállal ottlakással,
egyedülálló idõs embereknél. Tel: 06(30)482-3330.
Bõrgarnitúrák kivételes áron eladók! 
Telefon: 06 30 232-4955
Háznál mosást, vasalást vállalok! (ágynemû, függöny, tö-
rülközõ, lepedõ stb.) Tömeg Vilmosné Göd, Akácfa u. 10/b.
Tel: 06 20 424-5965.
Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg-ruhatisztítás, búvárszi-
vattyú tekercselés a Kincsemparkban. Nyitva: 8-17 óráig.

Megújulva az ínyencek szolgálatában!
ll A felsõgödi AUTÓPIHENÕ étterem már csak nevé-
ben maradt a régi. A cégtábla kiegészült a "HALÁSZ-
CSÁRDA" felirattal, mely valósan tükrözi, hogy mire
is számítson a betérõ vendég. 

ll Óriási választékban kínálja az étlap a hal-, valamint
a gazdagon összeállított húsételeket. Új tulajdonos-
ként ragaszkodunk a vendégek maximálisan kielégí-
tõ kiszolgálásához, és mindent megteszünk, hogy a
betérõ jó emlékkel, újabb gasztronómiai élmények-
kel távozzon.

ll Italválasztékunkban minden igényes vendég megta-
lálja a hozzá illõ és általa kívánt különlegességet.

ll A téli idõszakban is folyamatosan rendezünk zenés,
táncos estéket, bálokat és szilveszterre is várjuk a je-
lentkezõket egy fergeteges óévbúcsúztatóra.

AUTÓPIHENÕ 
HALÁSZCSÁRDÁBAN

2222000000003333     NNNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBEEEERRRR    22222222 ....     11118888 .... 00000000
Fellép a

együttes.
MENÜ

Marhahús leves gazdagon csészében
Vegyes ízelítõ:

Ponty Orly módra
Töltött csirkecomb

Szezámmagos sertéskaraj
Hasábburgonya
Kukoricás rizs
Vegyes saláta

Desszert:
Franciakrémes

Részvételi díj: 2.500,- Ft / fõ
Jelentkezni a 06-27/345-214 számon,

vagy a csárdában lehet.

az

ZZee
nnee

TTáánncc

Figyeljék programajánlatainkat,
és érdeklõdjenek a 06-27/345-214-es számon,

vagy személyesen a csárdában a
Felsõgöd, Pesti út 204-ben.

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

Az étterem nyitva 
minden nap 11-22-óráig!

DDííjjttaallaann  hháázzhhoozzsszzáállllííttááss Dunakeszi,
Göd és Szõdliget területén!

Rendelésfelvétel: 27/331-993

Hainer József
IPARI ÉS HÁZTARTÁSI 

VARRÓGÉPEK JAVÍTÁSA
(délután és hétvégén is)
Fót, Németh

Kálmán u. 74.
Tel: 27/361-637,

20/912-3021

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

LAPSZABÁSZAT, 
BÚTORKÉSZÍTÉS

Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés
konyhabútor, fürdõszobabútor
irodabútor
szekrények

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

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

*
*
*
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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

(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
Sziklák
KERTÉPÍTÉS

KERTVARÁZS 
FAISKOLAI ÁRUDA

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

Nyitva: 8-18 óráig
Szombat és vasárnap:

8-12 óráig (kedden zárva)
Tel: 06-70/504-54-44
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�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

Egyedülálló ingatlan iroda hálózat 
decembertõl már Gödön is!

Göd, Pesti út 42/a (Mógor-ház)
az alsógödi lámpánál (Béke út sarok)

A térség legnagyobb kínálatával rendelkezõ ingatlanirodája
várja eladni vagy vásárolni kívánó kedves ügyfeleit! Több
éves ingatlanközvetítõi gyakorlattal, nagy helyismerettel,
nyilvántartott széles vevõkörrel és a térségben a legnagyobb
adatbázissal rendelkezünk! Irodáink számítógépes össze-
köttetésben állnak.
Hivatalos értékbecslést, hitelügyintézést, adás-vételi szerzõ-
dések készítését (ügyvédi közremûködéssel), teljes körû
földhivatali ügyintézést vállalunk.

Ingyenes szolgáltatások:
� kiszállás, digitális fényképezés, helyszíni értékbecslés
� számítógépes nyilvántartás
� címkiadás
� tulajdoni lap beszerzés
� tanácsadás
� ingatlanok fényképes bemutatása számítógépen keresztül

Az irodánk díja sikeres értékesítés esetén 2%+Áfa
Kizárólagos megbízási szerzõdéskötés alapján 1%+Áfa

HA NÁLUNK HIRDET, EGYSZERRE 
ÖT HELYEN HIRDET!

Göd, Pesti út 42/a Mógor-Ház, (Béke út sarok)
Tel: 06/27/540-805

További irodáink:
Dunakeszi, Fõ út 39. Tel: 06/27/540-805; 543-240, 

Fax: 06/27/540-806
Fót, Németh Kálmán u. 41. (Madách út sarok) Tel/fax:

06/27/358-855
Szõdliget, Ország út 1. (a buszmegállónál) 

Tel: 06/27/590-140; 590-141
Vác, Széchenyi u. 19. (a Margaréta házban, a 
Megcsí-pipi fölött) Tel: 06/27-501-440; 501-441

06/309/322-305; 06/30/2287-918
Nyitva tartás: hétköznap: 10-18h; szombat: 10-13h.

Internet: www.partneringatlan.hu
E-mail: keszi@vnet.hu

ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!

Néhány ajánlatunk:
4810 Gödön 1+3 félszobás önálló ház 20,4m Ft
4788 Dunakeszin 1+3,5 szobás sorház 20,8m Ft
4107 Gödön 1+2,5 szobás új építésû ház 28,5m Ft
4221 Gödön 2+3 félszobás új építésû 

ikerház 23m Ft
4707 Dunakeszin 1+2,5 szobás új építésû 

ház 29,8m Ft
4647 Dunakeszin 1,5 szobás ikerház 12,5m Ft
4633 Gödön Dunához közel szerkezetkész

ikerház 19,9m Ft
4787 Dunakeszin 3 szobás ház bútorozva 

kiadó 120eft/hó

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 640 FT/KG
� SERTÉSKÖRÖM 150 FT/KG
� SERTÉS ZSÍR 160 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
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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

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

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

Olasz, spanyol, magyar, lengyel és szlovák csem-
pék és padlólapok nagy választékban, raktárból
és rendelésre. Mapei segédanyagok, GENESI
élvédõ rendszerek. Újdonság laminált padló!

Nyitva: h-p: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig
Cím: Fót, Károlyi (volt Szabadság) u. 15.

Tel: 06-30-222-7677, 06 30 650-2525, 06-27-358-218/54 m.

Focus csempeüzlet

Folyamatos kedvezmények egész évben!

vállalunk, precíz, pontos, gyors
munkával!

Hívjon a 06/30-949-3336-os telefonon.

NÕI � FÉRFI
fodrász házhoz megy

Göd, Alsógöd 
területén.

Tel: 06-20-39-74-079

� Könyvek, Nyomtatványok,
� Papír-írószer, Ajándék,

� Bizsuk, Bõráru,
� Fénymásolás!

Bagoly könyvesbolt FELSÕGÖDÖN az Ady E. u.
7/a (a labdagyár mellett, a fodrászat udvarában)

Telefon: 06/30 906-8034
Nyitva: H-P 9-17-ig, Szombat 9-12-ig

TTTTUUUUDDDDJJJJAAAA    MMMMÁÁÁÁRRRR????
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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
(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

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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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
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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�

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.

Duci Tréning Gödön
6+4 hetes Duci-tréning indul november 13-tól.
Zsírégetõ torna+táplálkozási-, és életmódtanácsok
+egy jó csapat!
Minden, ami az egészséges és
tartós fogyáshoz szükséges!

Elõzetes jelentkezés:
április 14.-ig a 

06 30 347-3109
telefonszámon.

Óriási HÚS akció!!!

Üzletünkben kutya, cica, madár és rágcsáló eleség és 
felszerelés kapható. Akciónk a készlet erejéig érvényes!

Alex Állateledel
Göd, Kossuth tér 2. 

(az alsógödi postával szemben)
Nyitva: H-P: 8-18, Sz: 8-13

Csirke farhát: 109.-
Csirke láb: 79.-
Pulyka farhát: 75,-
Csirke bõrösnyak: 119,-
Csirke mellcsont: 99,-

Pulyka mellcsont: 50,-
TOVÁBBI AKCIÓK:
Darling kutyatáp: 199,-
Mancs szalámi, 1 kg: 183,-
Száraztészta: 50 ft/kg-tól.
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HHAATTÉÉKKOONNYY VVÉÉDDEELLEEMM AA VVÍÍZZKKÕÕKKÉÉPPZZÕÕDDÉÉSS
ÉÉSS AA LLEERRAAKKÓÓDDOOTTTT VVÍÍZZKKÕÕ EELLLLEENN

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!

VÍZKÕ�PUREb

Több éves tapasztalat alapján legújabban kifejlesztett készülék elõnyei:

Áramfogyasztás 90 Ft/év, 5 év garancia.
MOST AKCIÓS ÁRON, 20% KEDVEZMÉNNYEL!

BARTIL BT. Tel.: 06 20 917-2567

ll Vegyszerek nélkül, kizárólag fizikai úton fejti ki hatását
(környezetvédelem)

ll Költség- és energia-megtakarítás (áram, mosószer, vízlágyítók stb.)
ll Növeli a készülékek élettartamát
ll Kevesebb javítást igényelnek a vizes berendezések
ll A lágy hatású víz kedvezõbb tápanyagfelvételt biztosít a növényeknek
(kertészet)

Akkumulátor kereskedés

A használt akkumulátor árát a 
vételárba beszámítjuk! 

Indítóképesség bemérése és 
kivezetések felforrasztása, 

tartozékok árusítása.

NYITVA: HÉTFÕ-SZOMBAT: 7-16 
Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.

a betonüzem mellett. 
Tel.: 06-30-318-1442, 06 20 228-0156

Budapest III., San Marco u. 72.
Tel.: 06 (1) 387-7908

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

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

Nyitva tartás: 
hétfõ: zárva
Kedd-péntek: 

10.00-18.00-ig, 
Szombat: 

9.00-13.00-ig

Göd, Pesti út és 
Szt. István u. sarok 

Telefon:
06-20-9-209-178

MOTORKERÉKPÁR ÉS ROBOGÓKHOZ AKKUMULÁTOROK NAGY VÁLASZTÉKA
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A következõ szám lapzártája 2003. november 24-én (hétfõn), az újság megjelenése december 4-én (csütörtökön) lesz.

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. 

ÉPÍTÕANYAG KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMI KFT.
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     www.piramishaz.hu

FALAZÓELEMEK

KÉMÉNYEK

VAKOLATOK

TETÕRENDSZER

FALAZÓELEMEK

HÕSZIGETELÕK

ÜVEGGYAPOT NYÍLÁSZÁRÓKTETÕSÍK ABLAKOK

GIPSZKARTONOK VAKOLATOK

BITUM. LEMEZEK

TETÕRENDSZER RAGASZTÓK

TETÕRENDSZER
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