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A Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat
2006. évi költségvetését két fordulóban tárgyalta. A március 6-ai
tanácskozáson elhangzott javaslatokat is tartalmazta az a költ-
ségvetési dokumentum, melyet három nap múlva – március 9-én
– terjesztett be Sándor István polgármester a képviselõ-testület
ülésén. A több órás vita legfontosabb eredménye, hogy a város-
atyák 4 milliárd 136 millió 409 ezer forint bevételi fõösszeggel és
ugyanennyi kiadási fõösszeggel elfogadták a város 2006. évi költ-
ségvetését. (Mivel a képviselõ-testületi ülés második fordulója a
Gödi Körkép nyomdába kerülésével egy idõben volt, ezért a rész-
letekrõl lapunk áprilisi számában tudósítjuk olvasóinkat.) 

Tizennégy igen, 
négy nem szavazat a város idei költségvetésére

Egyensúlyban 
a költségvetés

Két fordulóban tárgyalták a városatyák

Göd Város Önkormányzata
nevében

tisztelettel meghívjuk Önt
az 1848-as forradalom 

és szabadságharc évfordulója 
tiszteletére sorra kerülõ 

ünnepi rendezvényeinkre
Az ünnepség helyszínei és mûsora

2006. március 15-én szerdán 
9 óra: Koszorúzás a Nemeskéri Kúriánál, 
Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblájánál

Közremûködnek a Gödi Gaude Kórus tagjai

9.30 óra: Koszorúzás a Petõfi szobornál
10 óra: Koszorúzás a Kossuth szobornál

Közremûködik: A Napos Oldal Nyugdíjas Klub Énekkara

Ünnepséget követõen (kb. 10.30 órakor)

Városi Ünnepség 
a József Attila Mûvelõdési Házban

Kóczán Mór sportdíjak átadása

Mûsort adnak a Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai

Mindenkit szeretettel várunk!

A hideg februári estén félig
megtelt a József Attila Mû-
velõdési Ház, ahol Vidák
Árpád, a 3. számú választá-
si körzet önkormányzati
képviselõje a lakossággal
konzultált az útépítés aktuá-
lis kérdéseirõl. 

A képviselõ bevezetõben
tájékoztatta a hallgatóságot,
hogy a városi útépítés finan-
szírozására kiírt pályázatot
az OTP Bank Rt. nyerte. A
képviselõ-testület döntése
alapján az önkormányzat
504 millió forint hitelt vesz
fel a beruházásra, 27 millió
forintot pedig a vízelvezetõ
rendszer kiépítésére. 

Folytatás a 3. oldalon

Lakossági konzultáció a hármasban

Döntsenek 
a szakemberek

Érdi Krausz Zsuzsa: Nagyon várjuk az aszfaltozást!
Nõnapra szeretettel!

A gödi 
Képviselõ-testület,
a Polgármesteri
Hivatal és 
a Gödi Körkép
Szerkesztõség
férfi tagjai 
sok szeretettel
köszöntik 
a város 
valamennyi
kedves hölgy
lakóját!
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Zsúfolásig megtelt a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola sportcsarnoka a Lámpás
’92 Alapítvány február végi farsangi bál-
ján, melyen Sándor István polgármester
vállalta a fõvédnökséget. Göncz Árpádné
levélben köszöntötte a három megye terü-
letén tevékenykedõ alapítvány lakóit és az
õket gondozó munkatársakat.  

A vidám, rendkívül jó hangulatú ren-
dezvényt a szomszédos szõdligeti
Szupernagyik fergetes mûsora alapozta
meg, bizonyságot téve, hogy nem csak a
húsz éveseké a világ… Az alkalmi színpa-
don õket követte a budapesti Dance Roll
Kerekesszékes csoport táncprodukciója. A
mozgásukban korlátozott, kerekesszékbe
kényszerített emberek látványos bemuta-
tója az életörömöt, a mozgás, a zene, és az
egymás iránti rajongást, ragaszkodást su-
gározta. 

Elõadásuk után még akkor is dübörgött
a vastaps, amikor Makrai Józsefné, a
Lámpás ’92 Alapítvány elnöke köszöntöt-
te a farsangi jelmezekbe öltözött vidám
közönséget. A költségvetés lehet, hogy
szigorú – utalt a 8 millióval csökkentett
állami támogatásra -, de az emberek jók.
Segítenek, támogatnak bennünket, melyre
bizonyság a mai rendezvény is. Az ilyen
rendezvények sokat segítenek abban,
hogy az alapítvány keretei között élõket
befogadja a társadalom – fogalmazott az
elnök asszony. 

Sándor István a politikusok, az intézmé-
nyek, a civil társadalomban élõk megértõ,
támogató felelõsségérõl beszélt. – Az élõ
szó elszáll, cselekvõ tettekkel alkossunk
maradandót. Ne csak az ünnepeken, a hét-
köznapokon is karoljuk fel az intézetek-
ben élõ gyerekeket – mondta a polgármes-
ter, miután tolmácsolta az ünnepi ese-
ményt személyes jelenlétével is megtisz-
telõ Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
és dr. Bóth János váci polgármester, or-
szággyûlési képviselõ jókívánságait.

A több órás rendezvény jelmezbemuta-
tóval, alkalmi „táncdalfesztivállal”, tom-
bolával, no és az elmaradhatatlan tánccal
folytatódott késõ estébe nyúlóan…

KÉP ÉS SZÖVEG: V. I.

Vidám farsangi bál
Több százan a Lámpás 92 Alapítvány rendezvényén
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Folytatás az 1. oldalról.
Vidák Árpád elmondta, hogy a 3-as

körzet 42,8 millió forinttal gazdálkodhat,
melybõl az elõzetes tervek szerint 2789
méter utat tudnak megépíteni. - Nagy
szükség van erre, mert kriminális állapot-
ban vannak az utcák - fogalmazott a kép-
viselõ.  

A bevezetõben hallhattunk arról is,
hogy az egyik mûszaki változat szerint a
4,5 méter széles út stabilizációs rendszer-
rel épül majd, melyet mindkét oldalon
50-50 cm széles szilárd padka szegélyez,
a kapukhoz bejáró készül. Ha a pénzügyi
lehetõség megengedi, akkor lesznek
olyan utcák is, ahol szegélykõvel építik.
Vidák Árpád kiemelte, hogy õ a stabili-
zációs rendszerrel épülõ kivitelezést tá-

mogatja. Majd hozzá tette: - De errõl a
szakemberek mondják ki a végsõ szót. A
minõségre utalva, példaként az úgyneve-
zett folyó utcákat említette, melyek több
éve épültek, s napjainkban is jó minõsé-
gûek. A képviselõ kérte a hallgatóságot,
hogy minden utcából legalább 4-4 sze-
mély vállalja a beruházás közös ellenõr-
zését, a lakosság érdekeinek képviseletét.  

Vidák Árpád megismételte, hogy mi-
vel õ nem útépítõ szakember, ezért a la-
kosság szakszerû tájékoztatására felkért
egy mérnököt. 

AGödön élõ Meszes Sándor szakmai
alapossággal ismertette az útépítés mû-
szaki technológiáját a hallgatósággal, aki
többször is hangsúlyozta, hogy semmifé-
le érdekeltsége nincs az útépítésben, hi-
szen õ jelenleg egy külföldi cég építésve-
zetõjeként dolgozik Miskolcon. A szak-
ember szerint bármelyik technológiát is
választja az önkormányzat, szakmailag
mindkettõ jó. Döntõnek tartja, hogy
szakmailag jól elõkészített megállapo-
dást kössön a kivitelezõ céggel az önkor-
mányzat. A mûszaki ellenõrzésben szí-
vesen részt vesz, ha arra igényt tartanak a
helyiek. Egy érdekes dologra hívta fel a
hallgatóság és az önkormányzati képvi-
selõ figyelmét: - Az útépítéskor nagyon
figyeljenek, mert a kivitelezõk „szeretik”
levékonyítani az aszfaltot az út szélén!
Arra a lakossági felvetésre, hogy szegély
vagy kõpadka épüljön, így reagált a mér-
nök úr: - A süllyesztett szegély drágítja a
kivitelezést, nehezebb parkolni az út
mentén. Szakmai szempontból döntõ az
úttükör elõkészítése, csak jó minõségû
anyagot szabad felhasználni a megfelelõ
szakmai irányítás mellett. 

Egy õsz hajú férfi a kijelentésre rea-
gálva azonnal megjegyezte: - A polgár-
mester úr azt mondta, az Erdész utca a
referencia. Nekünk is ilyen utat építe-
nek? Atervezés milyen stádiumban van?
– kérdezte. S egymást követték a felveté-
sek: - Ahol a vízvezeték megy, oda lehet
árkot építeni? Az utca alacsonyabb olda-
lán nincs árok, oda ömlik a víz. Lesz-e
rácsos lefolyó? 

A kérdések tengerének hullámzását
Kovacsik Tamás önkormányzati képvi-
selõ felszólalása törte meg: - Bármelyik
útépítõvel beszéltem, mindegyik azt
mondta, utat csak szegéllyel lehet építe-
ni. S mi ehhez ragaszkodunk! – fogal-
mazta meg lakótársai, szomszédai elvá-
rásait is. Meszes Sándor is osztotta
Kovacsik Tamás véleményét: - Ha keve-
sebbre futja, legyen kevesebb, de a mi-
nõségbõl nem lehet engedni. Csak jó utat
szabad építeni! – ismételte véleményét a
szakember.

A fórumon résztvevõ Dr. Bóth János
országgyûlési képviselõ, Vác város pol-
gármestere elöljáróban leszögezte, hogy
helyi ügyekben, a helyi közösségeknek
és a szakembereknek kell dönteniük. –
Annyit azonban váci polgármesterként
elmondhatok, hogy a városi úthálózat
korszerûsítésére költött minden önkor-
mányzati forintunk mellé az állam is
mellé tett egy forintot. Így közel 100 mil-
liót költöttünk útjaink korszerûsítésre. A
jövõben a Nemzeti útkorszerûsítési
program keretében látok esélyt az állami
pénzek bevonására. 

Az országgyûlési képviselõ fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy a jövõben je-
lentõs figyelmet kell fordítani a tervek,
koncepciók kidolgozására, a sikeres pá-
lyázatok elõkészítésére. A helyi elképze-
lések és feladatok megoldására elsõsor-
ban a Nemzeti Fejlesztési Tanácstól és a
Közép-magyarországi Fejlesztési Ta-
nácstól lehet pénzügyi támogatást nyerni
a lokális beruházásokra. - 2010-ig 4 sá-
vosra bõvítik a 2/A-t. Ilyen és ehhez ha-

sonló elképzelések megvalósításáért sze-
retnék lobbizni országgyûlési képviselõ-
ként a helyi közösségért, a Dunakanyar
régióban élõ több tízezer ember érdeké-
ben – mondta Dr. Bóth János.

Arendkívül kulturált hangvételû kon-
zultáció egyik résztvevõje arra kereste a
választ, hogy: - Mikor oldják meg a víz-
elvezetést a Rákóczi úton, a Nagy Imre
és a József Attila utcában? – Bízom ben-
ne, hogy tavasszal! – hangzott Vidák Ár-
pád felelete, aki azonban hozzátette: -
Sajnos sokszor a lakók gördítenek aka-
dályt a víz útjába. Betemetik az árkokat!
Remélem a tavasszal induló beruházá-
sok mindenkire jó hatással lesznek. A
mûvelõdési ház elõtt pl. zárt árok épül,
fölötte pedig rendezett, kulturált parkoló
– hallhattuk. 

A körzetben élõ másik szakember,
Elek István arról beszélt, hogy az útépítés
legfontosabb pillére a korrekt szakmai ki-
írás. – Anyertes pályázóval kötendõ szer-
zõdésben a lakosság és az önkormányzat
érdekeit a legapróbb részletig rögzíteni
kell. Csak akkor van esély az elvárható
minõségû munkára, ha szakmailag jól
elõkészített, mûszaki és jogi garanciákkal
körülbástyázott szerzõdést ír alá az ön-
kormányzat – hangzottak a szakszerû
mondatok. Elek István elmondta, hogy
vállalkozása beruházásokkal, fejleszté-
sekkel foglalkozik, õ maga is mûszaki
végzettségû. – A beruházások területén
nagy jártassággal rendelkezõ jogászomat
az önkormányzat rendelkezésére bocsá-
tom, ha igénylik – ajánlotta fel a segítsé-
get, hozzátéve: - Bár az is tény, hogy ér-
zékelhetõ az önkormányzat segítõ szán-
déka, a lakosság érdekének képviselete.
Ami pedig azt illeti, hogy milyen út épül-
jön, én erre a polémiára határozottan azt
mondom, ez szakmai kérdés, a lakosság
bízza a döntést a szakemberekre! 

A fórum után kérdésünkre Vidák
Árpád megismételte, hogy õ a 4,5 mé-
teres stabilizációs eljárással készülõ
utak építését támogatja a szakértõk vé-
leményének birtokában. – Az út mind-
két oldalán 50 cm szélességû szilárd út-

padka húzódik végig, amely elõnyös a
parkolásnál is.

A képviselõ tájékoztatta lapunkat ar-
ról is, hogy a körzetben 147 ingatlan tu-
lajdonosai csatlakoztak az önkormány-
zat kezdeményezéséhez, amely a 3-as

körzetben 42 millió 844 ezer forintot for-
dít a beruházásra. A lakók összesen 10
millió 584 ezer forinttal járulnak hozzá
az útépítéshez. – Az önkormányzat beru-
házási irodájának azt javaslom, hogy az
utak stabilizációs eljárással készüljenek,
s többségükben szilárd útpadkával. Ha
pénzügyi keretünk lehetõvé teszi, akkor
a Nagy Imre utca és József Attila utca
szegélykõvel, kõpadkával készül. Elsõ
körben az Arany János utca és a Báthory
utca – az Alagút utcától a Nemeskéri útig
-, valamint a Kazinczy utca épül meg.
Ezt követik a rövid - Móricz Zsigmond
és a Tóth Árpád - bekötõ utcák. A prog-
ramot a Nagy Imre és a József Attila ut-
ca aszfaltozása zárja.

A késõ estébe nyúló konzultáció után
a háromgyermekes Érdi Krausz Zsuzsa
elégedetten mondta Vidák Árpádnak: -
Örülünk, hogy végre rászánta magát az
önkormányzat, s felszámolja a katasztro-
fális állapotban lévõ utcákat. Mi a Mó-
ricz Zsigmond utcában lakunk, sárban,

porban közlekedünk. Ez az állapot nem
csak kényelmetlen, de a férjem autója
már többször is meghibásodott a rossz út
miatt. Nagyon várjuk az aszfaltozást… 

KÉP ÉS SZÖVEG: VETÉSI IMRE

Lakossági konzultáció a hármasban

Döntsenek a szakemberek
Érdi Krausz Zsuzsa: Nagyon várjuk az aszfaltozást!

Meszes Sándor mérnök

Elek István vállalkozása jogászának
együttmûködését ajánlotta fel
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Avar és kerti hulladék megsem-
misítése elsõsorban komposztá-
lással történhet.
a) Tûzgyújtás és égetés közte-

rületen és ingatlanon belül
heti két alkalommal (szep-
tember 1-tõl április 30-ig),
hétfõi és pénteki napokon 8-
18 óra között, szélmentes
idõben megengedett. Az
égetés max. 30 percig tart-
hat, tartós füstölés nem meg-
engedett.

b) Szeles idõben, továbbá nyári
évszakban (május 1-tõl au-
gusztus 31-ig)  szemétégetés
céljából tûzgyújtás szabad
térben nem megengedett. A
tûzvédelmi szabályok szigo-
rúan betartandók.

(3) Égetni csak megfelelõen ki-
alakított helyen, a vagyon és

személyi biztonságot nem
veszélyeztetõ módon lehet.
Az égetést végzõ személy a
tûzrakóhely oltásáról az ége-
tést befejezõen köteles gon-
doskodni.

Az égetendõ hulladék nem
tartalmazhat ipari eredetû hulla-
dékot (mûanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket, illetve ezek mara-
dékait).

Tilos védett természetvédelmi
területen, véderdõ, fás vagy
fenyves erdõ területén tüzet
gyújtani. Száraz nád és más vizi-
növényzet égetéséhez a vízfo-
lyások területén hatósági enge-
dély szükséges. Megjegyzés:
természetvédelmi területekre
vonatkozó helyi szabályozást
lásd külön önkormányzati rende-
letben.

Avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok - 11. §

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XVIII. Tv. 49. §-a sze-
rint, aki – a hulladékgazdálko-
dásra vonatkozó elõírásokat
megsérti, illegálisan hulladékot
helyez el, a környezetet veszé-
lyezteti, károsítja – környezet-
szennyezést követ el, ezért hul-
ladékgazdálkodási bírsággal
sújtható. A bírság mértéke meg-
haladhatja akár az 1,000.000.-
Ft-ot is. A jogellenes hulladék
elhelyezés bírságáról a
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren-
delet rendelkezik.

Illegális hulladéklerakásnak
számít minden olyan települési
hulladék elhelyezése közterüle-
ten vagy más ingatlanán, mely a
hulladékkezelési közszolgálta-
tást mellõzve nem a kijelölt he-
lyen, jogellenesen, háztartásból
származó szilárd, vagy folyé-
kony hulladékból származik (au-
tógumi, építési törmelék, elekt-
romos elektronikai berendezé-
sek, vas- fém- fa- mûanyag esz-
közök, növény- és állati szárma-
zékok).

Ezen felül az egyes szabály-
sértésekrõl szóló többször mó-
dosított 218/1999. (XII.28.)
Korm. rendelet 7.§. (2) bekezdés
alapján köztisztasági szabály-
sértést követ el, aki a települési

szilárd, vagy folyékonyhulladé-
kot közterületen lerak vagy elhe-
lyez.

A szabálysértésen túl helyszí-
ni bírsággal sújtható az, aki
szándékosan vagy gondatlan
magatartásával környezetszeny-
nyezést okoz.

A hulladékgazdálkodási bír-
ság nem mentesíti a környezet-
szennyezõt a kártérítési felelõs-
ség alól a korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó köte-
lezettség teljesítése alól.

A bírság meg nem fizetése
esetén az adóhatóság a bírság
behajtását kezdeményezni fogja.
Amennyiben ez nem vezet ered-
ményre, úgy a környezetszeny-
nyezõt közérdekû munkavégzés-
sel vagy elzárással lehet sújtani
bírósági úton.

A 2005. évi XCI. tv. (büntetõ
törvénykönyvrõl szóló), amely
2005. szeptember 1-tõl hatályos,
a közérdekû munka megtagadá-
sa (pld. 1 napi közérdekû mun-
kavégzés megtagadása) 1 napi
szabadságvesztésnek felel meg.
Súlyos esetekben a szabadság-
vesztés éves nagyságrendet is je-
lenthet.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Környezetünk
Tájékoztató az illegális 
hulladéklerakás szankciójáról

Az ön lakóhelyén a gyepmesteri
feladatokat a Zöld Menedék Ál-
latvédõ Alapítvány munkatársai
látják el.
Kérjük hívjon minket
– Ha gazdátlan kutyát lát, hogy

megelõzzük a baleseteket, az
esetleges kutyatámadást.

–  Ha elhullott állati tetemet lát
a 06-20-464-6491 telefonszá-
mon.

–  Ha kutyája/macskája elve-
szett, elkóborolt, vagy ku-
tyát/macskát szeretne örökbe

fogadni, hívja menhelyünket,
a 06-20-424-5367  telefon-
számon.

Elveszett és befogadásra váró ál-
latokról a honlapunkon tájéko-
zódhat: www.zoldmenedek.hu

A menhely címe: 
Vác, Külsõ-Rádi út

Kérjük, hogy adományaival,
adójának 1%-val támogassa a 
Zöld Menedék Állatvédõ Alapít-
ványt 1% 18661026-2-13

Zöld Menedék Állatvédõ
Alapítvány az állatvédõ gyepmester

Településünk szomszédságában
(10 km körzeten belül) vadmadár-
ban madárinfluenzát állapított meg
az állategészségügyi szolgálat. A
betegség fertõzõ, így a betegség
megállapításától a védõ intézkedé-
sek feloldásáig az alábbiakat kell
betartani a járvány terjedésének
megakadályozására:

a) Valamennyi baromfit az álla-
tok megfigyelésére alkalmas zárt
helyen kell tartani, etetni és itatni.

b) Abeteg, betegségre gyanús és
elhullott állatokat késedelem nél-
kül be kell jelenteni az illetékes ha-
tósági állatorvosnak, vagy az ön-
kormányzatnak.

A Pest Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-
más készenléti madárinfluenza vo-
nala: 20-556-2966.

Betegségre utaló tünetek lehet-
nek: étvágytalanság, csökkent víz-
fogyasztás, a tojástermelés csökke-
nése, hirtelen elhullások.

c) A tartási helyre csak a tulajdo-
nos, az állatgondozó, illetve az ál-
latorvos léphet, a be- és kijáratok-

nál elhelyezett fertõtlenítõ beren-
dezések rendeltetésszerû használa-
ta során.

A lábfertõtlenítõt a baromfiállo-
mány tulajdonosának kell elkészí-
tenie nedvszívó anyag (pl. fafor-
gács) felhasználásával, amit HYPO
tömény oldatával kell átitatni és ál-
landóan nedvesen tartani. Az ud-
vart elhagyni csak a lábfertõtlenítõ
használata, valamint fertõtlenítõ-
szeres kézmosás után szabad. Aba-
romfiudvarban az állomány ellátá-
sához külön ruházatot használjunk,
amit az udvarból kivinni tilos.

d) Baromfit a védõintézkedések
alá vont településekrõl kiszállítani,
vagy oda beszállítani tilos.

e) Az elhullott állatokat úgy kell
megõrizni, hogy azokhoz a vizsgá-
latig se ember, se állat ne férjen
hozzá.

f) Tilos a tartási helyrõl tojást,
baromfihúst, takarmányt, almot,
továbbá egyéb, járvány terjesztésé-
re alkalmas tárgyakat kiszállítani.

g) Tilos vadmadarakat befogni
és továbbtartás céljából a többi ba-
romfi közé bevinni.

Az elõírások betartása kötelezõ,
aki ezt megszegi állategészségügyi
bírsággal sújtható.

Az elhullott, vagy leölt állatok,
illetve a megsemmisített anyagok
vagy eszközök tulajdonosát állami
kártalanítás illeti meg abban az

esetben, ha az állategészségügyi
hatósággal a járvány elfojtása ér-
dekében együttmûködik. A kárta-
lanítás alapja az állatok, anyagok,
eszközök forgalmi értékének
100%-a.

A védõintézkedések feloldását
az állategészségügyi hatóság ren-
deli el a járványhelyzet alakulásá-
tól függõen, idõpontjának kihirde-
tésérõl az önkormányzat gondos-
kodik.

Pest Megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

2100 Gödöllõ, Kotlán S. u. 1.

* * *
BAROMFIÁLLOMÁNYOK

NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELE

A madárinfluenza miatt elren-
delt védõkörzetben és megfigyelé-
si körzetben minden baromfiállo-
mány be kell jelenteni a helyi ön-
kormányzatnál (tulajdonos neve,
címe, telefonszáma, baromfiállo-
mány nagysága és összetétele).

Járványvédelmi
tájékoztató

Madárinfluenza miatt elrendelt
intézkedésekrõl
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védelméért

12 éve gyûjtik és szállítják el az akkumulátor-hulladékot Gödön a
Jász Plasztik Akkumulátor Kft. és tulajdonosa, Privári Mürschberger
László jóvoltából.

A savas ólomakkumulátorokat gyûjtõ konténer (a Pesti út 210.
szám alól) hamarosan elköltözik, s várhatóan a TESZ udvarán talál-
ható majd, a Duna utca 5. szám alatt. A TESZ-igazgató, Markó Jó-
zsef biztosítja a helyszínt, s a konténer kihelyezõje sem zárkózik el
az áthelyezéstõl. Jelenleg folyamatban van az egyeztetés Ilyés Gizel-
la környezetvédelmi tanácsnok közvetítésével. További tájékoztatást
az áprilisi lapszámban olvashatnak majd.

Használt akkumulátorok gyûjtése
Tájékoztatás

A Városvédõk Egyesülete a MÁV-val együttmûködésben, önkéntes
társadalmi munkában megkezdte a gödi vasútállomásokon a padok
felújítását. Elsõ alkalommal, március 4-én, szombaton az alsógödi
peronon dolgoztak az egyesület tagjai: eltávolították a régi, tönkre-
ment padelemeket és az újak felhelyezéséhez megkezdték az
elõkészítést.  A munkát hamarosan folytatjuk!

RÁBAI ZITA,  VÁROSVÉDÕK EGYESÜLETE

Új padok a vasútállomásokra

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ: minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET következõ, soros ülése 
március 27., csütörtökön 09.00 órakor kezdõdik.

ÉRDEKLÕDNI vagy üzenetet hagyni 
az 530-030-as telefonszámon lehet.

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái
2005. március 16. csütörtök 15-17 óráig, Göd Polgármesteri Hivatal

2006. április 6. csütörtök 13-15 óráig,  Vác Városháza
2006. április 13. csütörtök 15-17 óráig, Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

2006. április 20. csütörtök 15-17 óráig, Göd Polgármesteri Hivatal
Egyéb idõpontban, illetve sürgõs ügyben az alábbi telefonszámon

lehet érdeklõdni, illetve üzenetet hagyni: 27/302-677

Anyakönyvi hírek
Raile Károlyné 
sz. Podmenszki Erzsébet 80 éves
Batta János 55 éves
Pattermann Béla Lajos 60 éves
Stiller Nándor 26 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Dr. Maár Ildikó Mária Székely Mihály
Lakatos Nikoletta Vincze Ferenc
Benedek Sarolta Bagdi József
György Edit Burián Gábor
Sok boldogságot kívánunk!

Elhullott madarak
Elhullott hattyú tetemét találták meg Alsógödön, a Duna-parton, a Kossuth
utcától kb. 100 méterre délre. Alsógödön, a Babits utcában varjútetemet
fedezett fel az egyik ott lakó. Mindkét eset bejelentése befutott az ÁNTSZ
illetékes szervezetéhez. A tetemeket elszállították, folyik a laboratóriumi vizs-
gálat annak kiderítésére, hogy van-e összefüggés a két eset és az emberekre is
veszélyes madárinfluenza között. 

Dr. Muka Péter Pál 
és Dr. Csépányi Gergely,

Helyszín: Alsógöd, 
Berzsenyi D. u. 2. 

(Profivet 
Állatorvosi Rendelõintézet)

Idõpont: Március 18. 
délelõtt 9-11-ig. 

Dr. Megyery Csaba
Helyszín: Alsógöd, 
Templom u. 2/a. 

Idõpont: Március 18. 
délelõtt 9-12-ig.

Dr. Bauer Zsolt
Helyszín: Alsógöd, 

Alagút u. 24-26. 
Idõpont: Március 18. 

délelõtt 9-11-ig.

Dr. Pruzsinszky Sándor
Helyszín: Felsõgöd, Bozóki tér 2. 

Idõpont:  Március 18. 
délelõtt 8-12-ig.

Göd-Újtelep, Mayerffy u. 
Idõpont:  Március 11. 

délelõtt 8-12-ig.

Felhívás eboltásra
Az összevezetett eboltások tervezett idõpontja: március 18.
(szombat). Az eboltást végzõ kollégák neve illetve az eboltások
helyszíne Gödön:

A madárinfluenzával kapcsolatos intéz-
kedések körében az elhullott állatok – el-
sõsorban szárnyasok – bejelentése:
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az ÁNTSZ Pest Megyei Inté-
zete munkaidõn túl, valamint munkaszü-
neti és pihenõnapokon az alábbi mobil te-
lefonszámon fogadja az illetékességi te-
rületérõl a közérdekû lakossági és a rend-

kívüli eseményekkel kapcsolatos beje-
lentéseket: 06-30-941-7156
Munkaidõben (H-Cs.: 8.00-16.30 óráig)
továbbra is a központi telefonszámunk
vehetõ igénybe.

DR. NAGY MAGDOLNA
MB. MEGYEI TISZTIFÕORVOS

Kerületi Fõállatorvos Vác 06-27-502-
676

Elhullott állatok bejelentése
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Január végi közlekedésrendésze-
ti és közrendvédelmi akció kere-
tében végigjártuk a Vám- és
Pénzügyõrség bevonásával a vá-
rosban található vendéglátóipari
egységeket. Sajnálattal kell kö-
zölnöm, hogy szinte nem volt
olyan hely, ahol jövedéki ter-
mékkel való visszaélést ne ta-
pasztaltunk volna, mind szeszes-
ital, mind pedig cigarettával kap-
csolatban. Ezek a havi rendsze-
rességgel, különbözõ idõpontok-
ban megrendezésre kerülõ akci-
ók minden alkalommal meghoz-
zák az eredményüket, most sem
volt ez másként. Hiszen ittas ve-
zetõt és kábítószerfogyasztókat
egyaránt lefüleltünk, a közleke-
désben elkövetett kisebb-na-
gyobb szabálysértésekrõl nem is
beszélve.

Szeretném megköszönni a
Gödi Polgárõrség tagjainak lel-
kiismeretes részvételét a mun-
kánkban, s egyben felhívni a fi-
gyelmüket arra, hogy aktív rész-
vételükre az elkövetkezendõ
idõszakban is számítunk.

Együttmûködik 
a polgárõrség és a rendõrség

Mindenképpen említést érde-
mel a Gödi Rendõrõrs egy járõr-
párosa, akik a Bod-Reflex kft.
dolgozói segítségével tettenértek
egy lakásbetörést végrehajtó tár-
saságot „munka” közben. Itt sze-
retném megragadni a lehetõsé-
get, hogy a lakosság körében
propagáljam a csendes riasztó
rendszereket. Egyértelmûen lát-
szik, hogy ezeké a berendezése-
ké a jövõ a riasztók körében, hi-
szen a betörõ mit sem sejtve
munkálkodik a lakásban, miköz-
ben a biztonsági kft. dolgozói
már úton vannak a riasztásra. Az
esetek többségében tetten is érik
az elkövetõket, akiket a rendõr-
ség kiérkezéséig teljes joggal
tarthatnak vissza. A rendõrség
teljes mértékben támogatja a
csendes riasztó rendszerek alkal-
mazását, mivel elterjedésük ha-
tékonyan segíti a közrendvédel-
mi állomány munkáját. 

A lakásbetörések és a gépko-
csifeltörések számát elemezve
megállapíthatjuk, hogy „nagyjá-
ból csend van” a területen, de
sajnos nem ez az általános. Re-
mélem, ez a csend nem vihar
elõtti. Mindenesetre a mostani
számok kezelhetõek. Tudom,
azok nem értenek egyet velem,
akiknek a lakásába az utóbbi
idõben betörtek, vagy autójukat
ellopták, feltörték. Ezen állam-
polgárok felé szeretném jelezni,

hogy egyetértek velük, csak azt
kívántam érzékeltetni, hogy lé-
nyegesen nagyobb számokkal
szoktunk dolgozni. Mint azt már
sok fórumon elmondtam, és el is
fogom mondani: a bûnmegelõ-
zésnek óriási szerepe van. Fi-
gyeljünk oda értékeinkre, és a le-
hetõ legkisebb esélyt se adjuk
meg a bûnelkövetõknek. Zárt aj-
tók, ablakok, kapuk, lehetõség
szerint riasztó (csendes), kutya,
egymásra odafigyelõ szomszé-
dok, ismerõsök – így együtt tud-
juk megelõzni a bûncselekmé-
nyek elkövetését.

A következõ téma, a közleke-
dés, melynek naponta részesei
vagyunk, minden nap érint ben-
nünket. Városunkat keresztül-
szeli a 2-es fõút. Óriási átmenõ-
és helyi forgalmat bonyolít le.
Ha jóval több járõr állna rendel-
kezésünkre, akkor nyugodt szív-
vel egész napra kivezényelhet-
nénk egy járõrpárost. Biztos va-
gyok benne, hogy egész szolgá-
lati idejük alatt lenne dolguk. Ez
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy
nincs minden rendben a közleke-
dési morálunkkal. Sõt. Annak is
tudatában vagyok, hogy a fõút
nagyon nagy átmenõ forgalmat
bonyolít le, de akadnak érdekes
közlekedési megoldások Göd
alárendelt útjain is, ahol többsé-
gében már helyi lakosok közle-
kednek. 

Gondot okoznak 
a szabálytalanul 
parkoló autók

Általában a megállások és a
parkolások okoznak gondot, az
Ady Endre út és a Honvédsor út
képviseli itt a legfõbb problémát.
Azt hiszem ezen megállási gon-
dokat erõszakkal és folyamatos
büntetéssel teljes mértékben
megoldani nem lehet. Csak belá-
tással és higgadtsággal tudunk
eredményeket elérni. S itt most
elsõsorban nem a hatóságok be-
látására és higgadtságára gondo-
lok, hanem az állampolgárokéra.
A járõrök kinn vannak a terüle-
ten, teszik a dolgukat, büntetnek,
figyelmeztetnek. Minden sza-
bálysértõt szankcionálni nem le-
het, de azt hiszem valamilyen
formában elõbb-utóbb minden-
kire sor kerül. A mi célunk nem
igazán a büntetés, hanem az,
hogy rendet rakjunk a fejekben,
de ehhez feltétlenül szükségünk
van a másik oldal együttmûkö-
désére. A jogkövetõ állampol-
gároknak jó hír, a kevésbé ilye-
nek pedig rossz hír, hogy idén –
talán már tavasszal – a Dunake-

szi Rendõrkapitányság, ezen be-
lül Göd Rendõrõrs rendelkezni
fog saját trafipax készülékkel,
amellyel heti rendszerességgel
fogjuk lassítani a 2-es fõút for-
galmát, és itt sem a büntetésen,
hanem a lassításon van a hang-
súly.

A következõkben pedig né-
hány szó erejéig ismét a bûn-
megelõzésrõl szeretném tájékoz-
tatni önöket. Már írásos formá-
ban (Gödi Körkép elõzõ számai)
korábban megtettem, de azt gon-
dolom, soha nem elég ezt elmon-
dani. Azon tisztelt állampolgáro-
kat, akik családi kertes házban
laknak, és rendelkeznek kerítés-
sel, netán még garázzsal is, ké-
rem, éjszakára álljanak be a gép-
kocsijukkal az utcáról, mert ez-
zel nagyban megnehezítik a gép-
kocsi feltörõk és a gépkocsi tol-
vajok dolgát. Ha az õrsön több
kollégám teljesítene szolgálatot,
akkor sem tudnának mindenhol
az adott idõben jelen lenni. Ép-
pen ezért kérem az önök segítõ
együttmûködését!

A betörõk téli célpontja 
a szabadon hagyott nyaraló

Most ejtsünk néhány szót je-
lenlegi legnagyobb problémánk-
ról, a nyaralók kérdésérõl. A téli
idõszakban különösen veszé-
lyeztetettek a nyaralók. Ha nincs
rá lehetõség, hogy hetente ki-
menjünk körülnézni, nagyon
hasznos, ha van egy szomszéd,
ismerõs vagy barát, aki egy-két
naponta szétnéz a portán. Gö-
dön, nyaralóváros jellegénél fog-
va sokkal több nyaraló van az át-
lagosnál. Az évnek ebben a felé-
ben ezek az ingatlanok elhagya-
tottságuknál fogva nagy veszély-
nek vannak kitéve. Két féle bû-
nözõi csoport tagjai is fenik rá a
fogukat. Az egyik elkövetõi cso-

port azokból tevõdik össze, akik
hivatásszerûen ûzik ezt a mester-
séget (lakásbetörés), és ezen be-
lül a nyaralókra szakosodnak, hi-
szen ilyen környezetben sokkal
kisebb a rizikófaktor, az átlagos-
nál nyugodtabb körülmények
között lehet végrehajtani a bûn-

cselekményt. Õk szervezetten,
gépkocsik igénybevételével hajt-
ják végre cselekményeiket. Szó
szerint minden értékes, mozdít-
ható tárgyat elvisznek az épület-
bõl, a horgászfelszerelésektõl
kezdve a szerszámgépekig, a
mûszaki cikkeken keresztül min-
den értékesíthetõ dolgot. A má-
sik elkövetõi csoport tagjait a
megélhetési bûnözõk közé sorol-
juk. Õk, ha betörnek, akkor meg
is szállnak a házban, a feltalálha-
tó élelmiszerekbõl esznek, a ma-
radékot pedig magukkal viszik.
A ruhanemûket, ágynemût, láb-
beliket és kisebb értéktárgyakat
is eltulajdonítják. Elkövetési
módszereik nem olyan kidolgo-
zottak és kifinomultak, mint
elõbb említett társaiké, de garan-
táltan egyik csoport látogatása
sem hagy kellemes emlékeket a
sértettekben. Védekezésképpen
itt is meg kell említenem a csen-
des riasztó rendszereket, és az
azokat mûködtetõ biztonság-
technikai cégeket. Nyaraló jel-
leggel használt ingatlanok eseté-
ben még kifizetõdõbb ez a véde-
kezési forma. Persze nem min-
denki költözik télire haza, van-
nak olyan telektulajdonosok,
akik egész évben kinn laknak.
Adandó körülmények között az
õ éberségükön és odafigyelésü-
kön is sok múlhat. Természete-
sen a veszélyeztetett – téli idõ-
szakban - rendõrjárõreink több-
ször megjelennek a nyaralókkal
teli övezetekben is.

TÓTH ZOLTÁN ÕRNAGY

RENDÕRÕRS PARANCSNOK

A bûnmegelõzés jelentõsége
Hatékony a csendes riasztó rendszer



Az ÖTLET programról, az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musról tartott információs napot a Fi-
atalok a Vidékért Egyesület 2006.
március 3-án. Az Alsógödön mûkö-
dõ Hetedhét Ifjúsági és Civil Tanács-
adó Iroda rendezvényére az egész ré-
gióból érkeztek vendégek (sõt más
régiókból is), valamint a non-profit,
és az üzleti szféra egyaránt képvisel-
tette magát. Az 50 fõ feletti részvétel
önmagában kimagasló szervezési tel-
jesítménynek bizonyult. A késõn ér-
kezõknek már csak a lépcsõn maradt
állóhely.

A Nemzeti Civil Alapprogram ál-
tal támogatott rendezvényt Mokos
Béla, a Fiatalok a Vidékért Egyesület
elnöke nyitotta meg, aki röviden is-
mertette az egyesület helyi és regio-
nális civil szolgáltató tevékenységeit,
valamint részletesen bemutatta az
egyesület által koordinált munkanél-
küli fiatalok munkatapasztalat szer-
zését támogató ÖTLET2005 Progra-
mot.

Ezt követõen a Nemzeti Fejleszté-
si Hivatalt képviselõ Mikulás Brigit-
ta elõadására került sor az EGT és

Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musról, melyet közel egyórás kér-
dezz-felelek követett. A résztvevõk
rátermettségének köszönhetõen
olyan kérdések és ezzel együtt olyan
válaszok is felszínre kerültek, ame-
lyek nem érhetõk el az egész Ma-
gyarországot érintõ pályázati lehetõ-
séggel kapcsolatos honlapokon sem. 

Úgy érezzük, és ezt a március 3-i
rendezvény vendégeinek száma is
igazolja, hogy a Hetedhét Ifjúsági és

Civil Tanácsadó Iroda Gödön is be
tudja tölteni regionális funkcióját,

egy olyan kisvárosban, amely nem
megyeszékhely és nem egyetemi vá-
ros. Naponta 5-6 budapesti fiatal ke-
resi fel irodánkat tanácsadási, infor-
mációkérési céllal. Egy hónapban
hozzávetõlegesen 80-100 ügyfelet
szolgálunk ki személyesen és írásos
megkeresés alapján összesen.

Továbbra is arra biztatjuk a gödi
civil szervezeteket, hogy vegyék
igénybe irodánk ingyenes jogi, pénz-
ügyi és projektmenedzsment szolgál-
tatásait, melyek a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával valósul-
nak meg. Irodánk megtalálható a
Mógor Házban. Nyitva tartás hétfõ-
tõl péntekig 8 és 17 óra között. 

VÁMOS-HEGYI HAJNA

7 IFJÚSÁGNEVELÉS

A Védõnõi Szolgálat országos átalakulása
Göd város életében is változást hozott. A vá-
rosban mûködõ 6 védõnõi körzet mellé új is-
kolavédõnõi állás megteremtésére került sor.
2005 szeptember 1.-jétõl látom el a Németh
László Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és a Piarista Szakisko-
la diákjai körében az iskola-egészségügyi fel-
adatokat.

Mikor elkezdtem a munkámat kíváncsi iz-
galom volt bennem. Milyen lesz az iskolában?
Hogyan fogadják a munkámat? Miként fogok
boldogulni az elém táruló feladatokkal?

A család után a második legfontosabb szo-
cializációs színtér az oktatási – nevelési intéz-
mény, az iskola.  Az itt közvetített minták, ér-
tékrendek meghatározó szerepet töltenek be a
gyermekek fejlõdésében, egészségük megõr-
zésében vagy éppen károsításában. Védõnõ-
ként, mint a prevenció szakembereként felada-
tom, hogy segítsem az egészséges életszemlé-
let, életmód kialakítását és fenntartását. 

A Németh László Általános Iskolában eltöl-
tött fél év széleskörû, izgalmas, kimerítõ mun-
kával telt. A 2005/2006-os tanév kezdetén
szeptember és október hónapokban 2 évfo-
lyam tanulói részesültek védõoltásban /6. és 8.
évfolyam tanulói/. Ezt követõen folyamatos
orvosi, orthopédiai és védõnõi szûrõvizsgálat-
ok történtek. A vizsgálatok magukba foglalják
az általános testi fejlettség, az érzékszervek ál-
lapotának feltérképezését, valamint az eddig
nem ismert betegségekre is fény derülhet. A ki-
szûrt elváltozások döntõ többsége az életvitel,
a mozgásszegény életmóddal és a táplálkozási
szokásokkal szoros összefüggést mutat.

Orvosi és védõnõi szûrõvizsgálaton részt
vett gyermekek 17,5%-nál túlsúly tapasztalha-
tó. Ez azt jelenti, hogy a megvizsgált gyerme-

kek közül minden 6. gyermek túlsúllyal ren-
delkezik. Érzékszeri elváltozás a megvizsgál-
tak 12,5%-nál tapasztalható. A vizsgálatokat
Dr. Kõvári Zita házi- gyermekorvossal végez-
tük.

Ortopédiai szûrések is folyamatosan történ-
tek. Segítségünkre volt Érdi-Krausz Zsuzsan-
na gyógytestnevelõ tanár. Itt elsõsorban a tar-
táshibák, a gerinc- és lábstatikai elváltozások
kiszûrésén volt a hangsúly. A megvizsgált
gyermekek 28,3%-nál tapasztaltunk valami-
lyen eltérést, tehát minden 4. gyermeknél elõ-
fordult valamilyen elváltozás /lúdtalp, hátger-
incferdülés/.

A szûrésekkel, vizsgálatokkal párhuzamo-
san hatékony egészségnevelõi munka is folyik
az iskolában. E munkában aktívan tevékeny-
kedem, elõadásokat tartok az osztályokban
/szinte minden évfolyamon/, különbözõ téma-
körökben /helyes táplálkozási szokások, szen-
vedélybetegségek, serdülõkor kérdései, általá-
nos testi higiénia stb./. Az iskola vezetése nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek helyes táplálko-
zási szokásainak kialakítására. Folyamatosan
nyomon követi a büfé árukínálatát, szorgal-
mazza az egészséges élelmiszerek árusítását.
A közétkeztetés formálása is fontos szerepet
kap. Dicséretes, hogy az iskolában nagyon
sokféle sportolási lehetõség adódik a gyerme-
kek számára. Azt gondolom, hogy az iskola le-
hetõségeit maximálisan kihasználva segíti a

gyermekek egészség nevelését, egészségvé-
delmét.

Megállapítható, hogy a szûrések, vizsgála-
tok mutatói sajnos elszomorítóak. Azt gondo-
lom, hogy közösen /szülõ, egészségügyi szak-
ember, pedagógus, gyermek/ összefogva na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk a megelõzés-
re, az elváltozások minél korábbi felismerésé-
re és a hatékony kezelés folytatására. Ezáltal
elérhetõvé válik, hogy a következõ nemzedé-
kek egészségi állapot mutatói javuljanak
Emellett kellõ figyelmet kell fordítani a gyer-
mekek testi higiéniájának növelésére. A rend-
szeres tisztasági vizsgálat /tetvességi vizsgálat/
nem pótolja a szülõi gondoskodást, példamu-
tatást. /rendszeres kézmosás, fogápolás stb./

Munkám hatékonyságának növelése érde-
kében különbözõ továbbképzéseken, értekez-
leteken veszek részt, hogy naprakészen, felké-
szülten állhassak a hozzám bizalommal fordu-
lókhoz.  

Azt gondolom, hogy az eredményes preven-
ciós munkához nélkülözhetetlen a bizalmas, jó
kapcsolat, fontos az együttmûködés, rendsze-
res kapcsolattartás a diákokkal, a tanárokkal és
a szülõkkel. A konzultációs lehetõségek mind-
ezek erõsítését szolgálja. Igyekszem szoro-
sabb, hatékonyabb kapcsolatot kialakítani a
szülõkkel, pedagógusokkal, diákokkal. 

Az iskolában eltöltött hat hónap sok odafi-
gyelést, fáradtságot jelentett, de ezeket feledte-
ti velem az iskolavezetés figyelmessége, segí-
tõkészsége, a tanárok, diákok kedvessége.
Szeretném megköszönni az iskola vezetésének
és dolgozóinak a sok türelmet, bizalmat, mely-
lyel munkámat maximálisan támogatják. 

HINEL RÉKA

ISKOLAVÉDÕNÕ

Belépés az iskolába - védõnõ szemmel
„ Adassék nékem annyi lelki erõ, hogy mindazt

elfogadjam, amin változtatni nem tudok, és
bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam,

amire képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, hogy el
ne tévedjek közöttük.”

FRIEDRICH OETHINGER

Közlemény
Ezúton tudatom a Tisztelt Választópolgárokkal és minden kedves
ismerõsömmel, hogy korábbi telefonszámom megszûnt. 
Új elérhetõségeim: telefon: 06-70-332-3515; 
e-mail: rabai.zita@varosvedok.hu.

RÁBAI ZITA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

Nagy az érdeklõdés a gödi civil szolgáltatások iránt
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Február 22-én került sor a Kolping
Iskola által indított Szülõk Akadémi-
ája elnevezésû programsorozat leg-
újabb elõadására, mely ezúttal a he-
lyesírási és olvasási nehézségek oka-
it és lehetséges kezelési módjait járta
körül.

Az elõadó, Dr. Marton-Dévényi
Éva ideggyógyász- gyógypedagógus
húsz éve foglalkozik anyanyelvi
készségproblémás gyerekekkel az
Alapozó Terápiák Alapítvány elnöke. 

Alapítványuk a különbözõ olva-
sási és helyesírási nehézségekkel
küzdõ gyerekek felzárkóztatását és
fejlesztését vállalja föl. A hozzájuk
fordulók zöme a 6-16 év közötti kor-
csoport, de intézetük falai között, te-
rápiáikon megfordultak már fiatal
felnõttek is. 

A gyermekek idegrendszerének
fejlesztését szolgáló terápiákat alkal-
maz az 1991-óta mûködõ munkacso-
port, majd ’96-tól Alapítvány, mely-
nek vezetõje kisfilmmel színesített
elõadásban prezentálta a fejlesztés le-
hetõségeit, az alkalmazott módszere-
ket. A hallgatóság interaktív módon
képet kapott többek közt a dyslex-
iáról és a dysgraphiáról – olvasás- és
írásgyengeség – valamint a dysphasi-
akról – a megkésett vagy hibás, aka-
dályozott beszédfejlõdésrõl.

Dr. Marton-Dévényi Éva elmon-
dása szerint az anyanyelvi készség-
problémának három nagy – óvodás-
korban, illetve azt megelõzõen meg-
mutatkozó - csoportja létezik:

Megkésett beszédfejlõdés lehetõ-
sége merül föl abban az esetben, ha
egy kislány kettõ, egy kisfiú pedig
két és fél éves kora körül még nem
beszél. 

Akadályozott a beszédfejlõdés,
amennyiben a beszéd, a nyelvhasz-
nálat idõben elindul ugyan, de az
mások számára egyáltalán nem ért-
hetõ. 

Ha egy kisgyerek a dysphasiák
csoportjába tartozó készségproblé-
mával rendelkezik, nem képes rá,
hogy érzékelje a nyelvstruktúrát, s
anyanyelvét idegen nyelvként keze-
li. Erre utal, ha következetesen hely-
telenül használja a ragokat, igeidõ-

ket/módokat, de figyelmeztetõ jel le-
het az is, ha szókincse nem megfele-
lõ mértékben gyarapodik, azaz egy
adott életkorban kirívóan kisebb szó-
készlettel rendelkezik, mint az a saját
korosztályától elvárható. Természe-
tesen ennél a készségproblémánál is
léteznek különbözõ fokozatok.
Egyes esetekben a hátrány csak a be-
szédben, a nyelvi kifejezésmódban
jelentkezik, míg súlyosabb esetek-
ben a megértésben is.  Mindhárom
problémacsoportra jellemzõ, hogy –
kellõ odafigyeléssel – viszonylag
korán felismerhetõ, s így az esetek
nagy hányadában logopédiai óvo-
dák és korai fejlesztõközpontok se-
gítségével megfelelõ módon korri-
gálható. Ellenkezõ esetben viszont
iskoláskorban súlyos gondokhoz, ol-
vasási és írásnehézségekhez (dyslex-
iához és dysgraphiához) vezet. 

Philadelphiai kutatók fedezték fel
a mozgásfejlõdés és a beszédfejlõ-
dés összefüggéseit, s ezáltal teljesen
új alapokra helyezték a kezelési eljá-
rásokat. Rájöttek, hogy egy kisgye-
rek mozgásfejlõdése öt nagyobb lép-
csõfokra bontható (fejemelés, kú-
szás stb.), s azok mindegyike egy-
egy beszédfejlõdési fokkal kapcso-
latban áll. Ez azt jelenti, hogy ha az
egyik mozgásforma megtanulása
kisgyerekkorban elmarad, akkor an-
nak következményei a késõbbiek
során kihatnak a beszédfejlõdésre is.
Ez a probléma csak évekkel késõbb
jelentkezik, ám a szakemberek képe-
sek rá, hogy különféle tesztek, vizs-
gálatok segítségével megkeressék az
egykor kimaradt mozgássorokat, s
azt begyakoroltassák utólagosan. A
mozgáskombinációk tökéletes elsa-
játítása pedig egy idõ után helyre-
hozza a nyelvhasználatban megmu-
tatkozó zavarokat is. A módszer
eredményessége annak köszönhetõ,
hogy nem csupán a tüneteket kezeli,
de megkeresi a problémák okait, s
orvosolja azok gyökereit.

Az Alapozó Terápiák Alapítvány
ezekre a kutatási eredményekre tá-
maszkodva fejlesztette ki
(mozgás)terápiáit, eljárásait. 

MACZKAY ZSAKLIN

Szülõk Akadémiája II.

Agödi Kolping Általános Iskola szü-
lõi közösségének vendége volt febru-
ár 8-án Molnár V. József, a magyar
nép szellemi örökségét elemzõ nép-
rajzkutató. „A velünk született mû-
veltség” címû elõadásában a gyer-
mekrajzok, a rovásírás és a magyar
szellemi örökség összefüggéseit ele-
mezte, kimutatva, hogy gyermeke-
inkben most is megvan ez az õsi, ég-
bõl kapott mûveltség, csak a termé-
szetes társadalom helyébe lépõ pol-
gárosult világ és iskola nem engedi

kibontakoztatni; helyette mestersé-
ges rendszerek megértésébe kény-
szerítik a gyerekeket. ABúzaszem is-
kola tanítói egyébként elvégzik a
Molnár V. József által vezetett Ma-
gyar Hagyomány Mûhelye kurzusát,
ahol a szerves mûveltség alapjait és
annak iskolai átadását sajátítják el.
Molnár V. József következõ elõadása
a „Gyermekrajzok üzenete” címmel
március 11-én délután 4 órakor lesz
az iskolában.

H.SZ. – V.F.

Szülõk Akadémiája I. Felhívás!
Tanköteles gyermekek beiratkozása

2006. április 6-án, csütörtökön 
és 7-én, pénteken lesz Gödön.

A beiratkozás helyei:
Huzella Tivadar Általános Iskola, 2131 Göd, Petõfi u. 48. 

április 6-án és 7-én  14-18 óráig

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény kastély épülete, 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.

április 6-án és 7-én 14-18 óráig

Mindkét iskolára vontakozóan: A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal
a gyermek születési anyakönyvi  kivonatát, az óvodai véleményt (ennek hi-
ányában szakvéleményt az iskolaérettségrõl) és  a szülõ személyi igazolvá-
nyát.
A Huzella Iskolába iratkozók a gyermek diákigazolványához egy igazol-
ványképet (lehetõség szerint fekete-fehéret, világos háttérrel) és 550 Ft-ot a
diákigazolvány igényéséhez. Amennyiben nem Dr. Vecserka Zsolt gyermek-
orvoshoz tartoznak, akkor a gyermek –„ óvodások, iskolások egészségügyi
törzslapját” is hozzák magukkal.
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget el-
éri, attól a naptári évtõl, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig be-
tölti. A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hato-
dik életévét december 31. napjáig tölti be.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Felhívás!
Óvodás korú gyermekek beiratkozása

Göd Városban 

Kastély Központi Óvoda, 2131 Göd, Béke u. 3.
2006. április 6-án, csütörtökön 8-17.30 óráig, 7-én, pénteken 8-16 óráig

1. sz. Óvoda Lenkey úti épületében, 2132 Göd, Lenkey u. 13-17.
2006. április 5-én szerdán 8-16 óráig, 6-án csütörtökön 8-17.30 óráig,

7-én pénteken 8-16 óráig lesz. 

Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 2006. december 31-ig betöltik a
harmadik életévüket. A beiratkozáshoz szükséges: gyermek lakcímigazoló
irata és születési anyakönyvi kivonata. Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a
gyermekük elhelyezési lehetõségének biztosítása érdekében kérjük, tegye-
nek eleget beiratkozási kötelezettségüknek.

DR. SZINAY JÓZSEF

JEGYZÕ

Kolping-beiratkozás
A gödi Búzaszem Kolping Általános Iskolába történõ beiratkozás
dátuma: 2006. április 6-7-én 8.00 és 12.00 óra között. Helye:
Alsógöd, Pesti út 73. 

Március 27. hétfõ 19:00 – elõadóest

SZÍNHÁZI VILÁGNAP
Tolnay Klári, 1930 • színpadi játék 
Tolnay Klári emlékének
Rendezõ: Pozsgai Zsolt

Játszák: Tolnay Rózsi szerepében: Kara Tünde
Mater Henrich szerepében: Kautzky Armand
Tolnay Rózsi (késõbbi keresztnevén Klári) tizenhét éves, és a nyíregyházi
Angolkisasszonyoknál tanul. Akarácsonyt nem töltheti otthon, mert szüleinek
elfogyott a pénzük, nem tudnak küldeni vonatjegyre. Karácsonykor tehát
egyedüli növendékként marad a zárdában. Ám ott marad vele Mater Henrich
is, a zárda egyetlen férfi tanára, aki felelõsséget érez a kislányért ... és talán
valamivel többet is. Neki meséli el a fiatal Tolnay növendék, hogyan képzeli
el az életét, azt az életutat, amelyet be akar járni. Mennyi sikerül ebbõl, men-
nyi lesz a valóságos elem? Ezt majd a nézõ dönti el. Kettejük játékából azon-
ban kialakul egy szenvedélyes, céltudatos pálya képe, annak buktatóival,
örömeivel, szorongásaival...
Forrás: Theater Online Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi rendezõ
honlapja, Kara Tündérõl és Kautzky Armandról
Jegyek elõvételben: 1300 Ft, a helyszínen: 1600 Ft.
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IV. Népmûvészeti Alkotótábor: 2006. június 26-30.
Bõrõs, fafaragó, söndörgõ, fazekas, lószõrékszer készítõ, gyöngyfû-
zõ szakokra várjuk a jelentkezõket. Részvételi díj: 13.500.-Ft/fõ

XIII. Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor: 2006. július 3-14.
Induló osztályok: kerámia, rajz, szobrász, kis-kézmûves, ötvös, tûz-
zománc. Részvételi díj: 22.500.-Ft/fõ

Általános tájékoztató a táborokról:
A foglalkozások helyszíne a Mûvelõdési Ház. A tábor bejárós formá-
jú.  Naponta 9.00-15.30-ig tartanak a foglalkozások szombat és va-
sárnap kivételével. Az osztályokat csak megfelelõ létszám esetén in-
dítjuk. A hallgató bármely szakra jelentkezhet, amennyiben megfelel
az életkori megkötésnek. A felvétel a befizetések sorrendjében törté-
nik. A részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget és az étkezést. 
Jelentkezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap szülõ/gondviselõ alá-
írásával. A részvételi díj minimum felének befizetése. Az utolsó rész-
letet legkésõbb június 10-ig kell rendezni.
Jelentkezni lehet a helyszínen (József Attila Mûvelõdési Ház 2131
Göd, Pesti út 72.) hétköznapokon 8.00-19.00 óra között.

Március 17. péntek 17 óra
Új Horizont Klub

foglalkozása

Március 17. péntek (JAMH)
15.00-17.00 óra

Cukorbeteg klub

Március 18. szombat (Ady
Klub) 15.00-17.00 óra

Cukorbeteg klub

Március 23. csütörtök 
10.00 óra

Bábszínház. Belépõ: 450.-Ft/fõ
Bartha Tóni Bábszínháza:
Rózsa Sándor a betyárok

Jancsija

Március 24. péntek 17.00 óra
Kiállítás megnyitó – Waldorf

Óvoda

Március 25. szombat 11.00 óra
Csellengõ Kisállat Menhely 

Alapítvány rajz 
pályázatának 

eredményhirdetése.

Március 25. szombat 
(Ady Klub) 16.00 óra

Hagyományteremtõ Klub
összejövetele

Március 31. péntek 17.00 óra
Nótakedvelõk klubja

Április 1. szombat (Ady Klub) 
9.00-13.00 óra

Baba-Mama Börze

Április 5. szerda 1
3.00-16.00 óra

Mozgáskorlátozottak Klubja

Április 12. szerda 
13.00-16.00 óra

Nyugdíjas Klub találkozója

Április 17. hétfõ (Ady Klub)
17.00 óra

HÚSVÉTI 

A József Attila Mûvelõdési Ház 
márciusi-áprilisi rendezvényei:

A József Attila Mûvelõdési Ház
táborozási lehetõségei

Március
Petrás Mária erdélyi kerámiamû-
vész Csángó Madonna c. kiállí-
tása látható márciusban:

27. hétfõ, 19:00 - elõadóest
SZÍNHÁZI VILÁGNAP
Tolnay Klári, 1930 
- színpadi játék
Jegyek elõvételben: 1300 Ft
A helyszínen: 1600 Ft

Április
11. kedd 18:00 - kiállításmeg-
nyitó
Zajácz Tamás bõrmûves ipar-
mûvész kiállításmegnyitója
Megnyitja: Kiss-Kása Éva, a
Gödi Körkép fõszerkesztõje
* * *
19. szerda 18:00 - elõadóest
fr. Sipos Tamás Mihály 
O.C.D. szerzetes:
Bevezetlek titeket Kálmel föld-
jére  c. vetítéssel egybekötött
elõadása.  
A belépés ingyenes!

Olajfa
Mûvészház 

Meghívó
A Gödi Konzervatív Baráti Kör

tagjai és vendégeik a KOBAK szervezésében
április 8-án 16.00 órakor

a nándorfehérvári ütközetre emlékeznek
a felsõgödi Dunapart Üdülõ (volt BM) színháztermében

2132 Göd, Jósika u. 14.
Szeretettel várunk mindenkit!

Április 11-én a nemzetközi ismertségû
Zajácz Tamás bõrmûves iparmûvész al-
kotásait bemutató kiállítás nyílik az Olaj-
fa Galériában. Tematikája a környezet, a
természet, a folyópart… most a
Dunapart, és a történelem.  Motívumaik
bõrtárgyakon, bõrképeken jelennek meg. 

Technikai újdonság a bõrportré. Fény-
érzékeny zselé kerül a bõr pólusai közé,
ami –  világújdonságként – úgy viselke-
dik, mint egy fotópapír: exponálni lehet
rá!  Folyamatban van a levédése, ugyan-
úgy, mint a testplasztikai megoldások-
nak. Az emberi formákat bõrbe átörökít-
ve, lehetõleg a személyiségét is igyekszik
drapériával, színezéssel, kiegészítõkkel
megörökíteni az alkotó. 

Az alapanyag õsi és nagyon szép. Az
ember hamarabb írt bõrre mint papírra, és
hamarabb takarta testét bõr, mint textil
vagy bármi más. Közel áll hozzánk, na-
gyon sokféle változatban jelen van. Sok-
színû, ezért nagyon sokféle gondolatot le-
het vele kifejezni. Finom, érzéki formá-
kat, vagy pedig durva, rusztikus megjele-
nést egy bõrplasztikának, dombormûnek.
A többi már mesterségbeli kérdés…,
hogy milyen megoldást választ az ember.
Domborítja, gyûri vagy finoman feszege-
ti, kiköti vagy húzogatja, színezgeti. - Én

nagyon szeretem ezt az anyagot, mert al-
kalmas bármilyen gondolat kifejezésére
– nyilatkozta az iparmûvész. 

Rengeteg tapasztalást, kísérletezést
igényel a bõr. Általuk olyan megjelenést,
megoldást talált, amit mások még nem is-
mertek. Így érdekes és újszerû a kész ter-
mék, és talán ezért is sikeres.

- Egy interaktív megnyitón keresztül
szeretném ezt mind megmutatni a gödi-
eknek és a környékbelieknek – fejezi ki
óhaját Zajácz Tamás.                        KKÉ

Bõr „átültetés” Zajácz Tamással
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Január közepén az „új” temetõben jár-
tam, amelynek elsõ sírjait most kell meg-
váltani, mert lejárt a 25 év, melyre a sírhe-
lyeket annak idején kiadták. Amikor
mentem kifelé a kapuhoz az elsõ úton,
nézegettem az ismerõs sírokat, így a pe-
dagógus házaspár, Vizváry Vilmosné és
Vili bácsi sírját is, amelyen fejfa helyett
egy nyitott könyv van fehér márványból,
egyik lapján Anna néni szép soraival:  

„Semmi nem marad meg, 
Csak az emberséged.”

Hallottam, pár éve a gyerekei kiadtak
egy könyvet Égõ szívvel címmel, amely-
ben a versei, meg a naplójának a részletei
olvashatóak, és sok tanítványa és kollégá-
ja megemlékezése is megtalálható a kötet-
ben. „Ni csak! Milyen szép koszorú van a
síron, meg friss virágok a virágtartókban,
ami nem szokás ilyen télidõben!” –
mondtam magamban. „Megnézem már
közelebbrõl is” – gondoltam. Talán vala-
mi évforduló volt mostanában?” Amint
nézem a nyitott könyv jobb oldali lapján a
nevek alá vésett évszámokat, látom, nem
tévedtem. Vili bácsi 1981-ben hunyt el,

pont negyed százada. Vajon volt-e valami
megemlékezõ ünnepség az iskolában ró-
la?  El is ballagtam az iskola felé, de út
közben összefutottam a tanár úr egyik volt
tanítványával, aki tanár lett késõbb és Vili
bácsi kollégája az iskolánkban, és még ma
is tanít, bár már nyugdíjas korban van õ is,
mint én.  Faggattam, mit tud az évforduló-
val kapcsolatos megemlékezésrõl, de nem
hallott róla semmit. Mondta, hogy való-
színûleg a tanár úr gyerekei vitték a virá-
got és a koszorút Vili bácsiék sírjára.

- Magdika Felsõgödön lakik, nyugdí-
jas óvónõ, a legkisebb gyerekük, Vilmos,
meg éppen a tavaly nyáron költözött
Gödre.  Abban a Duna-parti házban lakik,
amelyben Anna néniék felnevelték õket.
A Vizváry házaspár ott lakott végig, An-
na néni 11 évvel élte túl Vili bácsit, 1992
decemberében költözött el az égiekhez. 

- Hallottam valami alapítványról is
velük kapcsolatban. Ki alapította? Ho-
gyan lehet támogatni?

- Te azért nem tudsz róla, mert nem
laksz itt, csak néha jössz ki Pestrõl az õse-
id sírjához. AGödi Körképben szoktak ír-
ni az alapítvány tevékenységérõl. A gye-
rekeik 1994-ben „A+V, a Gödi Ifjúsá-
gért” néven a Huzella Általános Iskolá-
ban, ahol szüleik tanítottak,  alapítványt
hoztak létre emlékükre. De nem csak az
õ emléküket ápolja az alapítvány, hanem

sok más tanárét is, nevükkel meghirdetett
versenyekkel.  Sõt sok jeles gödi sze-
mélynek a nevével is ösztöndíjat indítot-
tak, hogy õróluk se feledkezzen meg az
utókor így pl. Nolge Jolán egykori posta-
mesterével, vagy Szász Ferencné Fekete
Lenke nevével, aki a református templom
építési költségének nagy részét adomá-
nyozta a férjével, a most 100. évében lé-
võ Feri bácsival együtt.  Ha többet akarsz
tudni az alapítványról, látogasd meg Vilit,
õ könyveket is tud adni az alapítványról!
Tudod, hol a házuk!? AKisszigetre átme-
nõ gát mellett, ahol annak idején olyan jó-
kat korcsolyáztunk, emlékszel?  

- Hát persze, annak idején a tanító né-
nit meg is látogattam, amikor özvegy lett!
Most már mennem kell, de februárban
valamikor megint kijövök, és akkor meg-
látogatom Viliéket. 

Valóban, február közepén el is jutot-
tam a Duna-parti házba. Vili emlékezett
még rám, bár nagyom megváltoztam az-
óta, hogy utoljára, valamikor egyetemista
korunkban láttuk egymást. Õ is megvál-
tozott, s noha felismerhetõ a gyerekkori
énje, egyre jobban hasonlít édesapjára.
Szüleimrõl, meg testvéreimrõl kérdezge-
tett, azután beszéltünk csak arról, amiért
jöttem. 

- Láttam a temetõben a koszorúról
meg a friss virágokról, hogy édesapád
halálának most volt a 25. évfordulója.
Mikor volt pontosan? Volt valami iskolai
megemlékezés? 

- Január 11-én volt a 25. jubileum,
könnyû volt megjegyeznem halálának
dátumát, mert két nappal az én születés-
napom után van ez a szomorú esemény
minden évben. Mégis, bátyám, Gábor,
Kanadából hívta fel a figyelmemet a szü-
letésnapomon, hogy édesapánknak most
nem akármilyen évfordulója van, hanem
negyed százados.

- Hogy lehet, hogy egy ilyen nagy év-
forduló nem jutott az eszedbe?

- Mert más dolgok nagyon lekötötték
a figyelmemet. Emlékszel talán, én Új-
pestre, a Könyves Kálmán Gimnáziumba
jártam. Elõször ott alapítottam egy alapít-
ványt, két osztálytársammal az osztályfõ-
nökünk, Nádas József történész emléké-
re, 1993-ban. Tavaly volt az õ születésé-
nek és a gimnázium alapításának is a 100.
évfordulója. Így az egész 2004-2005. ju-
bileumi tanév ennek jegyében telt. Ren-
geteg verseny, pályázat szervezésével és
tíz könyv kiadásával, és ehhez hozzájött
egyidejûleg a házunk felújítása és a kiköl-
tözésünk Újpestrõl. Nagyon kimerítõ volt
a tavalyi év, hát így feledkeztem meg én
arról, hogy szegény papa elmenetelének
most van a 25. évfordulója.

- A bátyádon kívül ez senkinek nem ju-
tott eszébe, még az iskolában sem? 

- Talán furcsának tûnik, de nem!
Azonban nem lehet csodálkozni ezen, hi-
szen olyan rohanó világban élünk. Mivel
én is csak az utolsó pillanatban „ébred-
tem” rá, így az alapítvány sem tudott erre
az alkalomra semmivel sem kirukkolni,

pedig elvileg szüleim emlékére jött létre.
Az igaz, hogy évek óta készülök egy
könyvet készíteni a papáról, valami ha-

sonlót anyuka Égõ szív kötetéhez, de hát
a megemlékezõ írások nagyon nehezen
szedhetõk össze. Te is írhatnál, milyen
emlékeid vannak az „Öregvizesrõl”,
ahogy õt becéztétek gyerekkorotokban.
Már szóltam sokmindenkinek, de csak
pár írás érkezett eddig. 

- Majd igyekszem, ígérem. Hallottam,
hogy sok más tanárnak és egykori gödi
jeles személynek az emlékét is ápolja az
alapítvány. Milyen a támogatottságotok,
honnan szerzitek a versenyekre és az ösz-
töndíjakra a pénzt?

- Az alapítvány létrehozásához a pénzt
a családunk adta össze, majd évrõl évre
egy-egy jelentõsebb összeggel emeltük a
vagyont, amíg valamivel jobb esztendõk
jártak, mint mostanában. Késõbb az 1 %
SZJA jelentette az éves nagyobb bevéte-
leket. Készpénzbeli adomány érkezett
néhány családtól, de ez is és az 1 % SZJA
is egyre kevesebb, így az utóbbi idõben
már nem tudtunk újabb ösztöndíjakat in-
dítani, sem az év tanára díjat kiadni.  Ha
nem történik valami pozitív változás, a
végén már tényleg csak a szüleim és né-
hány leszármazott által támogatott tanár
versenyét leszünk képesek finanszírozni. 

- Meg kéne keresni a volt tanítványo-
kat! Biztosan szívesen támogatnák az ala-

pítványt, hiszen olyan nemes dolog, amit
csináltok: megemlékezés a régiekrõl úgy,
hogy a jelen iskoláját támogatjátok, a
mai gyerekek fejlõdését szolgáljátok. 

- Mivel a Gödi Körképben általában
évente van ilyen megkeresés, tapasztalat-
ból tudom, hogy a hála anyagi formában
nem igen testesül meg már a mai vilá-
gunkban. De így volt ez már Jézus idejé-
ben is. Amikor a tíz bélpoklost meggyó-
gyította, csak egy ment vissza közülük
megköszönni a csodát, amit vele tettek.
Tevékenységünket ahhoz szabjuk, amire
képesek vagyunk saját javainkból, de ter-
mészetesen mindig nagy öröm, ha egy-
egy hálás tanítvány felbukkan és segít. 

- Ha megengeded, akkor írnék egy
megemlékezést édesapád emlékére és el-
juttatom a Gödi Körképhez. Természete-
sen én is támogatom az alapítványt, Ki-
rály tanár úr sportversenyét, Avar tanár-
nõ földrajz versenyét, Szentirmay Egon
bácsi biológia versenyét és szüleidét is.
Szinte minden tanár tanított azok közül,
akikrõl versenyt neveztetek el! Remélem,
ha írásom megjelenik, mások is csatla-
koznak majd! Hogyan tehetik ezt meg?

- Az iskolában vagy nálam lehet kapni
alapítványunk postautalványából, azzal
lehet befizetni az A+V, a Gödi Ifjúságért
számlájára. Az 1 % SZJA-kat is örömmel
fogadjuk. Adószámunk: 18664122-1-13.
Egy ideje minden évben készül egy
Huzella Almanach, abban benne van egy

kész 1% lapunk e számmal, csak ki kell
másolni fénymásolóval, körülvágni és
borítékban mellékelni az adóbevalláskor.  

- Köszönöm, hogy így felvállaltátok
egykori tanáraink emlékének ápolását. A
jövõben rám mindig számíthatsz. Remé-
lem, egyre többen leszünk majd idõvel, ha
nem is sokan. 

…
Miután elbúcsúztunk, elgondolkod-

tam a hálátlanságunkról. Elhatároztam,
hogy otthon elolvasom a BIBLIÁBÓL
azt a részt, amely a tíz bélpoklosról szól.
Hogy is mondta JÉZUS?  „Avagy nem
tízen tisztulának-é meg? A kilence pe-
dig hol van?” (Lukács 17,17.) 

BÁTKY JÁNOS

Hol vagytok, ti régi tanítványok?
25 éve húnyt el Vizváry tanár úr

Vizvary Magdolna, ifj. Vizváry Vilmos és felesége, Alice  
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Nyolcvannégyben frissdiplomás-
ként kerültem Göd nagyközség
könyvtárába. Akkor - ideiglenesen
- a gödi vasútállomás várótermé-
ben vártam az olvasókat, hisz ép-

pen folyt a mûvelõdési ház átépí-
tése. Mivel Budapestrõl jártam ki,
kimondottan kényelmes volt,
hogy a vonat szinte „bevitt” a
munkahelyemre. Persze, az ottani
zord körülmények egy igen zsú-
folt, nehezen fûthetõ, sötét kis he-
lyiséget eredményeztek, ami ad-
dig többet volt zárva, mint nyitva,
mivel a könyvtárosok igen sûrûn
váltották egymást. Az olvasók ja-
va már lemorzsolódott, de a stabil
nyitva tartás lassanként meghozta
az eredményét, s visszaszoktak.
Az akkori olvasóim -, akik közül

sajnos már jó néhányan nincsenek
köztünk - nagy szeretettel vettek
körül, igen gyakran hoztak egy-
egy zacskó gyümölcsöt, zöldséget
a saját kertjükbõl a „pesti lány-

nak”. Órákra beültek csak úgy be-
szélgetni, vagy a késõ vonatokra
várva. Ily módon sikerült – ide-
genként - jól megismerni a lakos-
ságot. Én is igyekeztem a kedvük-
ben járni: közvetítettem a mások-
tól begyûjtött, nagyközségi híre-
ket; tudtam, kihez kell fordulniuk,
ha mosógépszerelõt vagy épp ker-
tészt kerestek. Délben a Sokol rá-
diómon meghallgattam a híreket, s
a lottószámokat rögtön kiírtam az
ajtóra. A könyvhéten Budapestrõl
hozattam ki az új könyveket, s a
júniusi napfényben ott árultam
õket a peronon. Szép idõk
voltak…

Most már tíz éve vezetem ezt a
könyvtárat. A három szolgáltató-
hely (központi, gyermek, Ady-fi-
ók) mind egy intézményt képez.
Mára 51.000 darabosra duzzadt az
állományunk, melynek 95%-a
könyv, a többi hangkazetta, CD,
DVD és hangos könyv. 

A gyarapodás szûkössé tette
könyvtárainkat, így itt-ott már dup-
lán, két sorban, tehát átláthatatla-
nul álltak a polcon a könyvek.
Ezért a múlt év végén a felsõgödi
fiókunkban, az idén pedig a köz-
ponti felnõtt részlegünkben maga-
síttattuk meg a polcokat. „Égig érõ
lajtorják” kellenek ugyan a haszná-
latukhoz, de nincs jobb megoldás. 

Ha az olvasóink mégis olyan
dokumentumot szeretnének, ami
nekünk nincs meg, azt az országos
dokumentumellátó rendszeren ke-
resztül néhány napon belül a postá-
val meghozatjuk. Ez igen közked-
velt, ingyenes szolgáltatásunk. Ta-

valy pl. több mint 450 kérést re-
gisztráltunk és ebbõl 400 teljesült
is. (Ha fokozottan védett, ritka
könyvrõl van szó - az állagát ter-
mészetesen már nem rongálhatjuk

utaztatással -, akkor az olvasónak
oda kell mennie, és csak helyben
használhatja.)

Az internetezés is becsábít jó
néhány helyi lakost, de az átutazó-
kat, turistákat is, hisz a 2-es út mel-
lett vagyunk, jó parkolási lehetõ-
séggel, a központban. A gyermek-
könyvtárban 1 gép, az internet-
szobában további 5 gép áll rendel-
kezésre. Sajnos, az Adyban még
nincs.

Akik nehezen jutnak el hoz-
zánk, azok a bócsai lakosok. Büsz-

ke vagyok rá, hogy egy évvel ez-
elõtt sikerült megszerveznem,
hogy számukra odavisszük a
könyvtárat. Persze, ehhez a
TOPhÁZ vezetõjének, Virág
Jenõnének a nyitottsága és segítsé-
ge kellett, aki az intézet gépkocsi-
jával kiszállíttatja a 10 láda köny-
vet, s rendelkezésünkre bocsátja
egy helyiségüket, ahol havonta
egyszer, minden hó második szer-
dáján kölcsönzünk. Fõként az ott
dolgozók veszik igénybe, pedig az
egész lakosságot várjuk. Innen is
üzenem, hogy jöjjenek az idõsek, a
kismamák, a gyerekek is, akik
egyébként nehezen tudnak kimoz-
dulni. 

Munkatársnõimmel mind azon
vagyunk, hogy elsõsorban a lakos-
ság, másodsorban a nyaralók és át-
utazók információ iránti igényeit
kielégítsük, s megelégedve távoz-
zanak tõlünk. 

Úgy gondolom, az alábbi szám-
adatok is kifejezik, hogy a városi
könyvtár egy olyan közintézmény,
mellyel elõbb-utóbb mindenki
kapcsolatba kerül:

Olvasóink száma 2005-ben:
2034, ebbõl 623 a gyerek, (2004-
ben 1847, ebbõl 591 a gyerek)

Látogatóink száma 2005-ben:
19.780, (2004-ben: 18.370)

Kölcsönzött dokumentumok
száma 2005-ben: 57.389 (2004-
ben: 51.787)

2005-ben 938 darabbal gazda-
godott állományunk (1.300.000 Ft
értékben).

A fölajánlott 1%-ból 2005-ben
mintegy 74.000 Ft-ot kaptunk
(2004-ben 23.000-et). Pályázato-
kon 2005-ben 1 millió Ft-ot nyer-
tünk, melynek egy része állomány-
fejlesztésre, más része rendezvé-
nyeinkre és dologi kiadásainkra
fordítódott. 

A 2006-os esztendõre sikeres
pályázatokat és elégedett olvasókat
remélek.

SÁFRÁN EDINA

KÖNYVTÁRVEZETÕ

A mûvelõdés és a kultúra „Apostolai”…
Sorozatszerkesztõ: Vetési Imre
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Tollaslabda – játék és sport

Ki ne ismerné a tollaslabdát?
Ki ne próbálta volna már – csalá-
di nyaralások vagy iskolai kirán-
dulások alkalmával – levegõben
tartani ezt a furcsa röptû, érdekes
alakú labdát? Lehet, hogy már el
is felejtettük hová tettük jó öreg
fából, fémbõl készült ütõinket és
a régi lelkesedés is a múlt homá-
lyába vész. Mégis a hátizsákok-
ból kikandikáló ütõk, a gyerek-
szobák polcain szunnyadó lab-
dák látványa jó társaságban el-
töltött vidám perceket idéz fel
bennünk.

A versenysportot kedvelõk
számára azonban a tollaslabda
egészen mást jelent. A világszer-
te „badminton” néven ismert
sportágban több mint 130 éve
rendeznek hivatalos versenye-
ket. A vonalakkal kijelölt, háló-
val felszerelt pályán a verseny-
zõk minden fizikai és szellemi
képességüket latba vetik, hogy
ellenfelüket hibára kényszerít-
sék. A parafából és valódi liba-
tollból készített labdák megüté-
séhez a legmodernebb technoló-
giával szénszálas mûanyagból
gyártott ütõket használnak, ame-
lyek súlya nem éri el a 100
grammot. A sportág népszerû-
ségét jelzi, hogy a több millió
versenyzõ legjobbjainak vetél-
kedését bemutató TV közvetíté-
seket világszerte rendszeresen
kb. 500 millió (félmilliárd!)
szurkoló és amatõr játékos kíséri
figyelemmel. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság döntése alap-
ján a tollaslabda 1992 óta a Nyá-
ri Olimpiai Játékok hivatalos
sportága.

A tollaslabda rövid története

A tollaslabda sport történeté-
nek eddigi leggyorsabb ütését a
2001. évi Swiss Open-en mér-
ték. Jim Laugesen dán versenyzõ
ütõjét (nem tévedés!) 364 km/h
sebességgel hagyta el a labda.

A tollaslabda több ezer éves
múltra tekinthet vissza. Szinte
minden jelentõs õsi kultúrában
feltalálták a tollakkal ékesített
labdát, mint játékszert. A játék
számos õse közül említésre méltó
a kínaiak „dsi-dsien-dsi”, a japá-
nok „oibane”, az aztékok „india-
co”, a görögök „szférika”, és a ró-
maiak „paganika” nevû játéka.

Egyes források szerint
Montezuma, azték uralkodó
minden este naplementekor be-
vonult az õsi város, Tenochtitlan
labdaházába, ahol megmérkõzött
a kasztíliai vitézekkel. A küzde-
lem már akkor komoly díjazásért
zajlott. A verseny gyõztesének
jutalma egy arannyal teli kehely
volt.

A tollaslabda igazi elõdjének
Európában a „jeu volant” tekint-
hetõ, melyet a XVII. századtól
kezdve fõleg spanyol, francia és
olasz fejedelmi udvarokban ját-
szottak. Elterjedtségére jellem-
zõ, hogy említésre kerül
Friedrich Schiller Don Carlos cí-
mû drámájának elsõ felvonásá-
ban. Korabeli feljegyzések sze-
rint Krisztina svéd királynõ
(1626 - 1689) valóságos mûvé-
sze volt a tollaslabdának és rend-
szeres edzésekkel(!) fejlesztve
tudását sorra gyõzte le férfi el-
lenfeleit is.

A játék mai formáját brit kato-
natisztek ismerték meg Indiában
„poona” néven, majd hazatérve
meghonosították Angliában az
1860-as években. A brit alapos-
sággal megalkotott szabályok-
nak köszönhetõen új sportág
született. Az elsõ hivatalos ver-
senyt 1872-ben rendezték
Beaufort herceg birtokán egy
Badminton nevû fürdõvárosban.
Innen származik a sportág azóta
nemzetközivé vált angol elneve-
zése.

A tollaslabdát világszerte so-
kan ûzik kedvtelésbõl, több or-
szágában azonban (pl.: Kína, In-
donézia, Dánia…) egyenesen
nemzeti sportnak számít. Angliá-
ban a lakosság 16%-a (8 millió)
játszik amatõr szinten, a legtöbb
tollaslabdázó (165 millió) azon-

ban Kínában van (13%).  Még
érdekesebb az 5 milliós lélekszá-
mú Dánia helyzete, ahol a 800
ezer játékos között 120 ezer iga-
zolt versenyzõ van.

A tollaslabda, mint diák- 
és tömegsport

A tollaslabda gyors, változa-
tos, érdekes – diákszóval: „pör-
gõs” – mozgásforma, amely iga-
zi észjáték is egyben. Remekül
levezeti a gyerekek tanulás köz-
ben felgyülemlett mozgásigé-
nyét.

A tollaslabdázás természeté-
nél fogva nem rongálja a torna-
termet, nem igényel költséges
eszközöket vagy átalakítást.
Lendületes, változatosan variál-
ható, élvezetesen gyakorolható

sport, amely átlagos iskolai kö-
rülmények között is alkalmas
20-25 gyerek megmozgatására,
akár rövid idõ (pl. testnevelés
óra) alatt is. Mindehhez hozzá-
adódnak a diákokon idõvel je-
lentkezõ kedvezõ hatások. Javul
a játékosok mozgáskoordináció-
ja, állóképessége, koncentráló
képessége és mozgástanulása. A
test-test elleni küzdelem hiánya
miatt a sérülés veszélye minimá-
lis, az egyszerû szabályoknak
köszönhetõen pedig a vitás ese-
tek száma is elenyészõ.

A tollaslabda, mint minden
más labdától eltérõ repülési tu-
lajdonságokkal rendelkezõ já-
tékszer új távlatokat nyit a mo-
zogni szeretõ gyerekek számára.
A korábban ügyetlennek tartott
gyerekek is „ráérezhetnek” vagy
lelkesedéssel, kitartással pótol-
hatják kezdeti hátrányukat, az
„eleve” ügyesek pedig korábban
ismeretlen mozgásélményben
részesülnek. A kezdeti lépések
megtétel után az ambiciózus ifjú
akár próbára is teheti magát az
amatõr versenyeken vagy akár a
Diákolimpián.

A tollaslabda 1992-ben Bar-
celonában szerepelt elõször a
Nyári Olimpiai Játékok ver-
senyprogramjában. Az elsõ hi-
vatalos mérkõzésen egy magyar
versenyzõ – Dakó Andrea – volt
az adogató, tehát az olimpiák
történetének elsõ hivatalos üté-
sét egy magyar játékos teljesí-
tette.

A tollaslabda élet 
kezdetei Gödön

A tollaslabda igazi diáksport.
Nem véletlen tehát, hogy Göd
elsõ számottevõ csapata is a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemrõl in-
dult el. Az egyetemi házi verse-
nyek rivalizálása során kialakuló
sportbarátságokból született meg
a Galotti fivérek által alapított
Gödi Gepárdok.

A csapat tagjai: Galotti Ba-
lázs, Galotti Róbert, Kiss Ró-
bert, Szûcs Zoltán.

A bajnokságban a nagy múltú
egyesületekkel vívott mérkõzé-
sek a lelkes amatõrökbõl lassan
tapasztalt játékosokat faragtak.
Ennek köszönhetõ a Budapest
Csapatbajnokság II. osztályában
elért 1. helyezés, ami egyben az
I. osztályba való feljutást is je-
lentette.

A további helytállás feltételei
sajnos már nem voltak adottak.
A lelkes, de játéktudását tekintve
újonc csapat nem rendelkezett a
nagy egyesületek anyagi hátteré-
vel, játékos és edzõbázisával, te-
rem és egyéb eszközbeli kapaci-
tásával. Ennek ellenére az egye-
temi évek után szétszéledõ csa-
pat tagjai azért külön-külön
megmaradtak a sportág mellett,
ki játékosként, ki edzõként. A
Galotti fivérek az OSC játékosa-
iként, majd késõbb Vörös
György örökös magyar bajnok
tanítványaiként egészen az
MTLSz hivatalos ranglistájának
13. és 19. helyezéséig jutottak. 

SZÛCS ZOLTÁN

Badminton avagy a tollaslabda
I. rész

Az elmúlt év alapján nehéz lenne megjósolni Göd tollaslabda életének jö-
võjét. Akezdetekhez mérve sok mindenben nagy az elõrelépés, ugyanak-
kor tennivaló is akad még bõven. A következõ és egyben eddigi legna-
gyobb megmérettetés a Pest Megyei Diákolimpia, amely 2006. február
11-én, Érden került megrendezésre. Göd városa számottevõ létszámú
csapattal és lelkes szurkolókkal vett részt a rendezvényen. A verseny
minden játékos számára nagy élmény és komoly próbatétel volt egyben,
hiszen Pest megye olyan nagy tollaslabda múlttal rendelkezõ települései
léptek pályára, mint Érd vagy Dánszentmiklós. A Diákolimpia hagyo-
mányosan az új tehetségek feltûnésének színtere, a rendezvénnyel Göd
városa visszavonhatatlanul bekerült a magyar tollaslabda sport vérke-
ringésébe.
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A februári hóolvadás idején
Wagner László, a helyi Piarista
Szakközépiskola testnevelõje –
mint fõszervezõ – fedett sport-
csarnokba invitálta versenyzõit,
akik, zömmel, mint máskor is a
Dunakanyar kapujában fekvõ
kisváros néhány igazán sportos
családjának tagjai voltak, kie-
gészülve a fõvárosi és környék-
beli települések famíliáival. Az
eseményre meghívást kaptak a
régió Kolping családjai is –,
részt vettek kicsik-nagyok, pa-
pák-mamák, kik a téli olimpia
szemlélését felfüggesztve vá-

lasztották a rekreáció eme for-
máját. A „Belépés családostul”
egész éven át tartó rendezvény-

sorozat állomásai a városka és a
térség meghatározó sportesemé-
nyeként kerültek bele a „gödi

nagykönyvbe”, fõ célja a csalá-
dok egészének megmozgatása, a
szabadidõsport, a rekreáció érté-

keinek megõrzése, átadása. A
palettán – az évszakoknak meg-
felelõen – sok színes program
szerepel a fedettpályás ügyessé-
gi váltóversenyektõl a vízi- és
kerékpártúrán át a Börzsöny kö-
zös meghódításáig. Mivel a feb-
ruári váltón szülõk-gyermekek
alkotta csapatok együtt teljesítet-
ték a feladatokat, a fiatalok át-
lagéletkorának megfelelõen a
szervezõk több kategóriát díjaz-
tak. Volt szlalom futás, kosárra
dobás, célba dobás, sõt, alkalmi
golfpályán ismerkedhettek a ver-
senyzõk a településen is népsze-

rû sportággal. A kapura lövés
egyik versenybírója, vagy talán
inkább felügyelõ-segítõje a gö-

diek egyik szomszédja, a koráb-
ban zöld-fehérként Bajnokok Li-
gáját is sikerrel megjárt labdarú-

gó, a többszörös válogatott Nyi-
las Elek volt – aki amúgy játék-
tudásával a helyi csapatot is erõ-
síti. A Magyar Kolping Szövet-
ség és a KIDS egyaránt ismerke-
dik az ilyen jellegû családi sport-
rendezvénnyel, elképzelhetõ,
hogy jövõre mindketten beter-

veznek egy ilyen versenyt az
éves programjukba.
Hajrá Wagner tanár úr, rendezz
több ilyen sportprogramot, „lép-
tesd be a családokat” legköze-
lebb is, teremts értéket, olimpia
ide-oda, mozgass meg kicsit-na-
gyot, hívjál példaképeket, így ta-
lán egy picit te is hozzájárulsz
ahhoz, hogy ne „csak” sport-
nemzet, hanem sportoló nemzet-
té is legyünk…
A családi váltóverseny dobogó-
sai: a Gyenes család Gödrõl és

Horváthék Dunakeszirõl arany-,
a Wehner család Budapestrõl és
Udvardiék Fótról ezüst, míg a
gödi Nagy-Adamovits vegyes
csapat és a Szmeskó család

Szõdrõl bronzérmesek lettek. 
A rendezvény támogatói voltak:
a Szt. Jakab Zarándok Egyesü-
let; Göd Önkormányzat Sportbi-

zottsága; a Fétis Iparos Centrum;
az Életforrás Alapítvány; a Ma-
gyar Kolping Szövetség; a
KIDS; a CBA élelmiszer bolt; a
Budapest Sportiroda; a Kossuth
utcai zöldségbolt; a White
Room-Pataky Levente; a
Bombini Stúdió; az A 1 Wellness
Centrum; a Piarista Szakiskola;
a Képmás fõszerkesztõség; és az
Összefogás a Magyar Családo-
kért Egyesület.

Vasvári Ferenc

Februárban váltóversenyen „léptünk be családostul” 
A gödi „Belépés családostul” rendezvény-sorozat legutóbbi állomására február 18-án került sor. Az esztendõk során immár hagyo-
mányossá vált családi sportnap keretén belül ezalkalommal ügyességi feladatok, váltóversenyek kerültek megrendezésre.  A fõszer-
vezõ Wagner László ezúttal a Magyar Kolping Szövetség térségben lakó családjait is elhívta, képviseletükben a rendezvényre elláto-
gatott Hudson Judit, valamint a Gödi Kolping Család elnöke, Karosi Ottó. No és nem lehet  sportnap sportoló „sztárvendég” nélkül,
a kapura rúgás „felügyelõi”, amolyan segítõi posztját az FTC korábbi sokszoros válogatott labdarúgója, a szintén gödi lakos Nyilas
Elek látta el.  

Eligazítás Wagner tanár úrral

Bemelegítés

Karosi Ottó, Wagnerné Éry Júlia és Hudson Judit

Nyilas Elek immár
a kicsiknek adja át tudását

Egy a családok közül
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A Gödi SE NB II-es nõi kézilab-
da csapata sikeres õszi szezont
zárt, négy pont elõnnyel vezeti a
tabellát. A csapat januárt 17-tõl
heti két edzéssel készült a tavaszi
bajnoki rajtra. Új játékos nem ér-
kezett, az ifjúsági csapatból vi-
szont felkerült a „nagyokhoz”
Macsu Erzsébet, Hajek Boglárka
és Nyilas Evelin. A március 4-ei
nyitó mérkõzést sikeresen vette a
csapat a Balázsovits János Sport-
csarnokban. 

Gödi SE-TFSE 26-21 (16-11)
Göd: Juhász Zsuzsanna - Béké-

si Melinda 3, Szentes Éva 8,
Balázsovits Mónika 1, Lázár Ildi-
kó 1, Birkás Anikó 12, Hirmann
Mária, Virágh Mariann, Farkas
Zsuzsanna, Orosz Krisztina 1, Né-
meth Katalin, Hajek Boglárka,
Macsú Erzsébet, Nyilas Evelin. 

- Rossz elõjelekkel vágtunk a
tavaszi szezonnak, az egyik játé-
kosunk Baksa Roxána súlyos sé-
rülést szenvedett Debrecenben. A
nyitó mérkõzésen a 10. percig ve-
zetett a TFSE, ezután összeállt vé-
dekezésünk és végig vezetve ma-
gabiztos gyõzelmet arattunk. A
következõ két fordulót idegenben
játsszuk, de nem tagadom, onnan
is pontokkal szeretnénk hazatérni.
Az õszi helyezést a tavaszi szezon
befejezésére szeretnénk megõrizni
- mondta Bagócsi Sándor edzõ. 

A 2006. évi tavaszi sorsolás:
A hazai mérkõzéseket a

Balázsovits János Sportcsarnok-
ban játsszák, a felnõtt találkozó
elõtt két órával a két csapat ifjúsá-
gi együttese mérkõzik.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Kézilabda

Gyõzelem a tavaszi rajton
Baksa Roxána súlyos sérülést szenvedett Debrecenben

A tavaszi sorsolás:
március 11. 18.00 Környe – Göd
március 19. 16.00 Dorog – Göd
március 26. 17.00 Göd - Postás Matáv 
április 02. 14.30 Pilisszentiván - Göd 
április 09. 17.00 Göd – Solymár
április 15. 11.00 Malév – Göd
április 23. 17.00 Göd – Kinizsi
április 29. 16.00 Szentendre – Göd
május 14. 17.00 Göd – Esztergom
május 21. 16.00 Láng – Göd

A Gödi SE labdarúgó csapata a
Pest megyei II. osztály Északi-
csoportjában a 2005-2006. évi
bajnokság õszi idényét az elsõ
helyen zárta. 

- Sebõ András edzõ vezetésé-
vel készül csapatunk a tavaszi
szezonra - mondta Szilágyi Sán-
dor, aki 2005 januárjától a labda-
rúgó szakosztály vezetõje. - A
huszonnégyes keret lelkesen ké-
szül a tavaszi rajtra. Eddig már
több edzõmérkõzésen vagyunk
túl és a bajnokság megkezdéséig
- március 26-ig - továbbra is he-
ti két edzõmérkõzéssel készü-
lünk a rajtig. Öröm, hogy Piros
Gábor újra csatasorba áll, sze-
rencsére sérülés nem nehezíti

felkészülésünket. Minden re-
mény megvan a jó rajtra. Az ifjú-
sági és serdülõ csapat is elkezdte
felkészülését. Március 26-án
Erdõkertes ellen kezdünk. Tud-
juk, hogy több csapat -
Pilisszentiván, Pilisvörösvár,
Pomáz, Erdõkertes - a télen erõ-
sített, és úgy érezzük õk lesznek
a legnagyobb ellenfeleink a ta-
vaszi szezonban. A cél továbbra
is egyértelmû, bajnokságot sze-
retnénk nyerni. Magyar Kupá-
ba áprilisban kapcsolódunk be,
és ott is szeretnénk jól helyt áll-
ni. 

Úgy legyen!

(SOLYMOSI) 

Labdarúgás

Erdõkertes ellen kezdünk
Szilágyi Sándor: Cél a bajnokság megnyerése 

Március 19-én ismét gyalogtúrára invitálunk 
minden kedves sportszeretõ 

családot, gyereket, felnõttet, unokát, nagyszülõt. 
10-20 km-es gyaloglás közben szerét ejtjük 

a beszélgetésnek, ismerkedésnek, 
játékoknak, focizásnak.

Találkozó:
19-én vasárnap 10 órakor a nagymarosi vasútállomáson.

1. forduló 
Aszód – Göd  10: 8
Megkezdõdött a megyei 1. osztályú csa-
patbajnokság tavaszi sorozata. A gödi

Körkép februári számában ismertettem,
hogy csapatunk az õszi szezont a 3. he-
lyen fejezte be. Mostani ellenfelünkkel
azonos pontszámot gyûjtöttünk össze,
ezért nagy volt a tétje a mérkõzésnek. Vé-

gig izgalmas, színvonalas mérkõzésen az
utolsó pillanatban a hazaiak javára billent
a mérleg. A döntetlen igazságosabb lett
volna.
Gyõzelmek: Félix Tibor 3, ifj. Gulyás
Miklós 2, Nagy László 1, Újvári Tibor 1, 
Párosban: Félix – ifj. Gulyás 1.

2. forduló 
Göd – Tóalmás  14 : 4
Ez a forduló már könnyebbnek ígérkezett
az õszi 7. helyezett ellen. Végig magabiz-
tosan játszott csapatunk, az eredmény
magáért beszél.
Meccsek: ifj. Gulyás – Újvári 4-4, Félix
3, Cserny Péter 2
Páros: Félix- ifj. Gulyás 1

3. forduló 
Göd – Dabas  11 : 7
A forduló mérkõzését megyeszerte
figyelemmel kísérték, ugyanis a
bajnokcsapat látogatott el Gödre.
Az utóbbi idõben nem sikerült elle-
nük nyerni, ezért a mostani gyõze-
lem nagy bravúrnak számít, játéko-
saink ilyen jó formában régen ját-
szottak. Fõleg Félixet kell kiemelni
a 100 %-os teljesítményéért (4+1).
Óriási küzdelemben riválisát a
dabasi legjobb játékost is megállí-

totta veretlenségi sorozatában. Sor-
rendben Szigeti Béla következik 3,
majd ifj. Gulyás 2 és Újvári 1 gyõ-
zelemmel. Félix a párost ifj. Gu-
lyással nyerte.

4. forduló 
Gödöllõ – Göd  8 : 10
Ez a gyõzelem majdnem olyan sikernek
számít, mint az elõzõ. Egyrészt, mert el-
lenfelünk a „nyomunkban kullog” õszi
ötödikként, másrészt, mert legjobb játé-

kosunk nem tudta vállalni a játékot. Szá-
munkra rosszul kezdõdtek a páros mér-
kõzések, mert mindkettõt elveszítettük,
sõt az utána következõ két meccset is. In-
nen sikerült talpra állni csapatunknak,

már 6:6-nál kiegyenlítettünk és onnantól
hol mi, hol õk vezettek. Végül ifj. Gulyás
remek játékának köszönhetõen gyõzte-
sen ünnepeltünk.
Eredmény: ifj. Gulyás 4, Újvári 3, Nagy
2, id. Gulyás 1.                           (GULYÁS)

Asztalitenisz

Három gyõzelem, egy vereség, bajnokverés! 

A ping-pongozó gyerekek csoportja
Aképen a Dabas elleni csapat látható: 
balról ifj. Gulyás, Szigeti, Félix, Újvári

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

1/11. szavazókör
Orvosi Rendelõ, Újtelep

2. szavazókör
Orvosi Rendelõ, Cserfa u. 18.

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

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

4. szavazókör
Óvoda, Béke u. 3.

5. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.

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

6. szavazókör
TESZ, Duna u. 5.

6/13. szavazókör
Bölcsõde, Rákóczi út 142.

7. szavazókör
Németh László Ált. Isk., Ifjúság köz 1-3.

7/14. szavazókör
Németh László Ált. Isk., Ifjúság köz 1-3.

8. szavazókör
Ady Klub, Kálmán u. 13.

9. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

10. szavazókör
Óvoda, Lenkey u. 17.

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

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ,
A GÖDI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE

Tisztelt
Választópolgárok!

2006. április 9-én és április 23-án ke-
rül sor az országgyûlési képviselõ vá-
lasztások elsõ és második fordulójá-
ra.
Városunkban döntõen a már meg-
szokott szavazóhelyiségekben, a vá-
lasztási értesítõn meghatározott sza-
vazóhelyiségben lehetséges a voksok
leadása. 
Azonban két választókerületben az
alsógödi 2-esben és a felsõgödi 10-
es választókerületben történt válto-
zás. E két választókerület választó-
polgárainak száma mostanra haladta
meg a jogszabályban meghatározott
mértéket, ezért szükségessé vált a vá-
lasztókerület megosztása oly módon,

hogy a mostani választástól már két
szavazókörben szükséges szavazni:
A2-es szavazókörben a már megszo-
kott Cserfa utcai orvosi rendelõben,
valamint a 15-ös szavazókörben,
amely a Szent Hubertus Étteremben
került kialakításra.
A10-es választókerületben a Lenkey
utcai Óvodában még egy szavazó-
kört alakítottunk ki, így immár két te-
remben tudnak a választópolgárok
szavazni.
Reményeink szerint kényelmeseb-
ben, kevesebb sorban állással tudják
voksaikat leadni.
A többi szavazókör változatlan ma-
rad. 

Megalakult a Vállalkozók Pártjának Gödi Alapszervezete. A 2006.
január 25-én tartott alakuló ülésen részt vett Radics Ernõ, a V.P. Pest
Megyei Választmányának elnöke. A szervezet elnökévé Csányi Jó-
zsefet, alelnökké Szegedi Sándort, gazdasági vezetõvé Schmidt
Mátyásnét választották.
A párt fõbb célkitûzései: a
- mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása,
- a hazai befektetések ösztönzése,
- a hazai piacvédelem kidolgozása,
- az induló vállalkozásoknak adókedvezmény biztosítása,
- kiszámítható gazdasági környezet kialakítása,
- járulék csökkentése,
- munkahelyek teremtése,
- az adóbevételek nagyobb részének a megtermelés helyén való fel-

használása.
Vállalkozók Pártja és a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség között
létrejött együttmûködési megállapodás alapján a 2006. évi ország-
gyûlési választásokon közösen indul, közös jelölteket támogat, és az
önkormányzati választásokon is együttmûködnek.
A V. P. Gödi Alapszervezete közös érdekeik szem elõtt tartásával
együtt kíván mûködni a gödi Vállalkozók Egyesületével.
Elérhetõség: Csányi 06-20-968-4947

Gödi Vállalkozók Pártja és Egyesülete

Közlemény

A városban, jártamban-keltemben
többen kérdezték tõlem, mi van a
MIÉP-pel? Sokszor el kellett monda-
nom, hogy az összefogás jóvoltából
most már a MIÉP, a Jobbik és a Har-
madik Út a Kisgazdákkal hármas
szövetségérõl kell gondolkodnunk.
Az, hogy szinte semmit nem hallani
rólunk, az nem azt jelenti, hogy nem
létezünk. Csak azt jelenti, hogy a
rendszer változatlan – „amirõl nem
beszélnek, az nincs”. Ezt mondták a
régi kommunista rendszerben is…
Jól kitapintható, hogy a négy parla-
menti párt fél a MIÉP-Jobbik Parla-
mentbe kerülésétõl.  Egy közös gyö-
kérbõl származnak, mint tudjuk
1989-ben az MSZMP saját magából
építette ki a többpárt-rendszert. Gon-
doljuk el, ha nincs 1990-ben az úgy-
nevezett rendszerváltás, akkor is régi
KISZ-isták lennének hatalmon. Kér-

dezem én: mikor volt itt rendszervál-
tás? Most ismét mindenki ígérget.
Legfõképpen a nyugdíjasok elkábítá-
sa a cél. Utána ismét a nyomor, és a
felsõ tízezer dõzsölése folytatódik.
Éppen ezért a Hármas Szövetség eb-
ben a „mézesmadzag” kampányban
nem akar, de nem is tud részt venni.  

Természetesen a MIÉP-Jobbik-
nak is megvan a választási program-
ja, melyben elsõsorban a rendterem-
tést akarja végrehajtani. Programunk
néhány fontosabb pontja:

- Felül kell vizsgálni az elõnytelen
EU csatlakozási szerzõdést.

- A magyar földet magyar kézben
kell megtartani.

- Akeresztény egyházakra, nevelõ
és oktató tevékenységükre szükség
van.

- Nem tûrjük tovább nyelvünk
szándékos rombolását. 

- Határon kívüli testvéreinknek ki-
küzdjük a kettõs állampolgárságot. 

- Trianoni tragédiánk és az 1956-
os forradalmunk és szabadsághar-
cunk emlékét megtisztítjuk. 

- Felülvizsgáljuk a privatizációt,
kezdeményezzük a bûnösök felelõs-
ségre vonását.

- Vagyonadót vetünk ki a milliár-
dosokra. 

- Eltöröljük a nemzetközi nagyvál-
lalatok adókedvezményeit. 

- Megerõsítjük honvédségünket. 
- Nemzetõrséget állítunk fel.
Jelöltünk a 2-es számú választóke-

rületben – így Gödön is - Dr.
Szendrényi János, az Uzsoki kórház
nyugalmazott fõigazgató fõorvosa.
1956-ban katonaorvosként dolgo-
zott, de nem írta alá a hírhedt kádári
tiszti nyilatkozatot, ezért leszerelték. 

Az ajánlószelvényeinket a FI-

DESZ és az MSZP után harmadik-
ként adtuk le, és bízunk benne, hogy
ez lesz a parlamenti bejutási sorrend
is. Itt mondunk köszönetet azoknak,
akik nekünk adták ajánlószelvényei-
ket. AHarmadik Út a tisztességes po-
litizálást, a választók érdekeinek kép-
viseletét vállalja, ahogy az esküben
meg van fogalmazva. 

Kérem a Tisztelt Választókat, sza-
vazzanak a MIÉP-Jobbik-Harmadik
út jelöltjére, Dr. Szendrényi Jánosra.
Akét nagypárt már több alkalommal
levizsgázott, de ne felejtsék el, hogy a
kétpárt-rendszertõl már csak egy lé-
pés van az egypárt-rendszerig. Ebbõl
pedig évtizedekig kaptunk már kós-
tolót.

V. ZAHORÁN SÁNDOR

GÖDI MIÉP SZERVEZET

ÉS POFOSZ ELNÖKE

A Harmadik Út képviselõjelöltje Dr. Szendrényi János
Tisztelt Gödi Választópolgárok!
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Szõdliget központjában trafógyártásra kialakított
üzemház eladó (más tevékenységre is kialakítható):

kb. 1500 m2-es területen 306 m2 alapterületû kétszintes
épület (tetõtér beépíthetõ) + iroda, raktárépületek.

Ár: 130 millió + ÁFA. 
* * * 

Vác belvárosában, a Székesegyház közelében kétszintes,
229 m2 alapterületû irodaház (12 helyiség) együtt vagy

megosztva is eladó.
Ár: 55 millió + ÁFA

Érdeklõdni lehet: 06-30-9223466 
vagy munkaidõben a 06-27- 311-097 telefonon.

A miniszterelnökkel közösen tartott fórumán
dr. Bóth János polgármester beszélt azokról a
nagy változásokról, amelyek a kórházban az el-
múlt három évben bekövetkeztek. Az 1998-ban
megszakadt kórházi rekonstrukció 2003-ban
folytatódott, miután – éppen dr. Bóth János
élénk lobbitevékenysége, valamint Medgyessy
Péter támogatása eredményeként - a Parlament
megszavazta a 750 millió forint címzett támo-
gatást. A hotelszárny felét teljesen átépítették,
elvégezték az épületgépészeti berendezések –
közöttük öt lift – cseréjét, új tûzvédelmi rend-
szert építettek ki, megújultak a szülészeti mû-
tõk, az ápolási rész hat szintje, benne harminc-
két betegszoba, húsz orvos- és nõvérszoba. Eb-
ben az idõszakban megtörtént a teljes képalko-
tó diagnosztika korszerûsítése is. A mintegy
450 millió forintos beruházás révén új kompu-

tertomográfot, három klasszikus, két mobil és
egy digitális átvilágító röntgenkészüléket állí-
tottak be, két nagyteljesítményû, színes és egy
hordozható ultrahang-berendezéssel is gazda-
godott az intézmény. 2005 áprilisában adták át
a kórház területén az új dialízisközpontot,
amely az eddig ellátatlan térségben megoldotta
a mûvese-kezelést. Az önkormányzat beruhá-
zásában, bruttó 113 millió forintból megépült
az új tüdõgondozó, a korszerû eszközökkel, gé-
pekkel berendezett, 330 négyzetméteres épület
is a kórházon belül helyezkedik el.

Az Egészségügyi Minisztérium által meghir-
detett pályázaton az idén közel 100 millió fo-
rint értékû aneszteziológiai és intenzív terápiás
eszközt nyert a kórház. A két nagy tudású alta-
tógépet, a három lélegeztetõgépet, valamint a
négy monitort április elsõ felében kezdik tele-
píteni. Közben lezárult a több mint hároméves
konszolidációs program, amelynek eredménye-
ként jobb helyzetbe került az intézmény, sike-
rült megszüntetni az eladósodást, és ma a kór-
háznak nincs harminc napon túli tartozása.
Legutóbb, a lakosság számára jelentõs korsze-
rûsítést, telefonos elõjegyzési rendszert vezetett
be a kórház szakrendelõjében, elsõsorban a
vizsgálatra szorulók kényelmére. Több telefon-
vonalon is lehet idõpontot kérni a szakrendelé-
sekre.

B. J.

A váci Jávorszky Ödön Kór-
házban tett látogatást március
9-én Gyurcsány Ferenc. A mi-
niszterelnököt a város vezetõi
és a kórház fõigazgatója fogad-
ta, bemutatva az új, korszerû
komputertomográfot, majd az
úgynevezett hotelszárny felújí-
tott és még felújításra váró rész-

legét. A rövid kórházláto-
gatást követõen, az intéz-
mény aulájában, a kor-
mányfõ és dr. Bóth János
polgármester, országgyû-
lési képviselõ közös tájé-
koztatót tartott.

Dr. Bóth János felsorol-
ta a kórházfejlesztésben
az elmúlt három év során
elért eredményeket, és is-
mertette képviselõjelölti
programját, amelyben
hangsúlyosan szerepel
több gödi fejlesztés támo-
gatása. Ezek között van a
termálkincs hasznosítása,
a meleg vizû strand fej-
lesztése. Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök hang-
súlyozta, hogy mindaz,
amit dr. Bóth János prog-

ramjából ismertetett, összhang-
ban van az általa támogatott ter-
vekkel. A kormányfõ beszélt az
egészségügy átalakításáról, a
jogos elégedetlenséget kiváltó
tisztázatlan viszonyok meg-
szüntetésének szükségességé-
rõl. Kiállt a biztosítás alapú
egészségügy megvalósítása

mellett, és mint mondta, a dol-
gozók érdekeltsége alapján, ki
kell nyitni a piacot, hogy az eu-
rópai országok betegeit is ellát-
hassa. Ezt össze kell kötni a ter-
mál- és gyógyturizmussal. Úgy
vélte, erre komoly lehetõséget

kínál például, Göd. A kormány-
fõ szerint az alapstruktúrához
hozzá kell nyúlni, mert a jelen-
legi helyzet még egy cikluson
át nem maradhat. 

BORGÓ JÁNOS

Gyurcsány Ferenc látogatása a váci kórházban
A miniszterelnök Göd lehetõségeirõl is beszélt

Kórházi 
sikertörténet

Gyurcsány Ferenc támogatja dr. Bóth Jánost és programját a megvalósításban
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A választási esélyeket latolgatva
dr. Stumpf István, volt kancellá-
ria miniszter bíztatta a megje-
lenteket, hogy ne legyenek

pesszimisták, jó esélyt lát a pol-
gári oldal gyõzelmére.

Hangsúlyozta, hogy a kor-
mányzásban korrekcióra van
szükség. Nem terhelhetõek to-
vább azok az emberek, akik ko-
rábban is a rendszerváltás vesz-
tesei voltak és az Európai Unión
belül sem érezhetik magukat
másként.

Mint mondta, kell egy olyan
állam, amelyik tisztában van
szociális felelõsségével, de
ugyanakkor megteremti Ma-
gyarországon a kis- és közép-
vállalkozók védelmét is, hogy
õk is otthon érezzék magukat
hazájukban.

Egy olyan államvezetésre van

szükség, amelyik az EU-ból ér-
kezõ több ezer milliárd eurót jó
célokra költi majd el.

A jelenlegi kormányzat siker-

propagandája mellett az is fel-
tûnik az embereknek, ha min-
den oly jól megy, akkor a ciklus
alatt miért kellett miniszterel-
nököt, két pénzügyminisztert és
egy gazdasági minisztert cserél-
ni.

Stumpf hangsúlyozta: Soha
ennyire nem adósodott el az or-
szág, soha nem zajlott ilyen hi-
hetetlen ütemben a jövõ elzálo-
gosítása, soha nem kellett eny-
nyire mélyen azon gondolkodni,
hogy hogyan lehet ebbõl az
adósságspirálból kiutat találni.

A szocialista szlogenre is em-
lékeztetett: „Több pénzt az ön-
kormányzatoknak, több pénzt
az embereknek”. Közben egyre

több önkormányzat kerül csõd
közeli helyzetbe, lassan már a
tanárok bérét sem tudják kifi-
zetni.

- Mérföldkõhöz érkezett a
nemzet – folytatta Stumpf. - A
választások tétje valóban nagy,
mert az általános normák ekko-
ra semmibevétele mellett nem
lehet az országot sikeresen ve-
zetni, Magyarország nem lehet
versenyképes. Alapértékeknek
ismét a helyükre kell kerülniük.
Ha a munkának nincs becsülete,
akkor semminek sincs. Súlyos
kérdések merültek fel a szociá-
lis hálóval kapcsolatban is. A
dupla családi pótlék egyszerû
szemfényvesztés, mert közben a
családtámogatás számos elemét
eltörölték. A gyerekek születé-
sének száma újból drasztikusan
csökken, mert a gyerekvállalás
nem képez értéket a jelenlegi
politikai vezetés szemében. Az
államnak pedig szüksége van ál-
lampolgáraira.

Olyan állapotot kell teremteni
a gazdaságban, hogy érdemes
legyen dolgozni, és ne sumáko-
lással és rafinált technikákkal le-
hessen jövedelemre szert tenni.

A jelenlegi állam sajnos rossz
példával jár elöl. Nem fizeti ki a

vállalkozók több száz milliár-
dos áfáját, mindezt azért, hogy
szebb képet mutasson magáról
Brüsszelben. Az nem számít,

hogy eközben számos vállalko-
zó tönkremegy.

Összegezve elõadását Stumpf
István megerõsítette, hogy új
szemléletre van szükség, vissza
kell állítani az általános normá-
kat, a tisztességes együttmûkö-
dés szabályait.

SALAMON TAMÁS

Dr. Stumpf István: 

Vissza kell állítani 
a tisztességes együttmûködés szabályait!

Markó József, a helyi Fidesz elnöke köszöntötte dr. Stumpf István, volt kancellária minisztert, valamint az est házigazdáját Imre Zsoltot. Markó értékelte a kam-
pány eddigi eredményeit, köszönetet mondott a Fidesz szimpatizánsainak az eddig leadott kopogtató cédulákért. Stumpf István a tõle megszokott kimértséggel, de
kellõ pontossággal elemezte a jelenlegi kormányzat számos „ballépését”, majd vázolta az ország elõtt álló feladatokat. Imre Zsolt országgyûlési képviselõ kitért a
váci áldatlan állapotokra, a leszaggatott plakátokra, illetve felvetette azt a kérdést, hogy vajon milyen pénzbõl fedezi a három városban unalomig kirakott hatal-
mas plakátjait Bóth János szocialista jelölt. A HÍR TV váci beszüntetése is a jelenlegi szocialista városvezetésre vet igen rossz fényt. Talán félnek?

Markó József, helyi Fidesz elnök 
a gödi Fidesz saját lapját mutatja be Stumpf Istvánnak

Imre Zsolt: "A sajtószabadság súlyos
megsértése a HÍR TV váci 

beszüntetése!"

Gödön 
a Várdomb 

lakóparkban 
50 m2-es 1,5 szobás

földszinti lakás
K I A D Ó

havi 60.000 Ft-ért. 
Telefon:

06-30-900-6554

Közlemény
Hivatali órák 

a FIDESZ–MPSZ irodában
Hétköznap délután 14 és 18 óra között a FIDESZ-
MPSZ gödi irodájában (Városháza udvar - kisépü-
let, Pesti út 81.) szeretettel várjuk a kérdéseikkel
hozzánk forduló választópolgárokat.A  J Ö V Õ S Z Ö V E T S É G E
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Várdomb
lakóparkban 
kéterkélyes 

körpanorámás 
lakás hosszú távra

kiadó.
T: 06-30-508-7896

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
Egyéni vállalkozók

könyvelését, adóbevallások 
elkészítését vállalom.

06-20-425-3700
06-27-334-149
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• 200 négyszögöles, nyeles telek - kocsibeállóval - 55
nm-es házzal eladó Gödön. Telefon: 06-27-331-623, 06-
30-346-7294 
• Üzlethelyiség (48 nm) Göd-felsõn – frekventált helyen
– kedvezõ áron eladó: 06-30-682-9235 
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisztítás, bú-
várszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem Park- Nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Ablak tisztítás, takarítás megrendelhetõ: 06-70-265-
0022
• Fodrász, pedikûrös házhoz megy Göd területén. T.:
06-70-265-0022
• Veresegyház Ligetekben összközmuves építési teleke
bevezeto áron eladók. Jó közlekedés, minden a közelben.
Érd.: 30/900-1078
• Veresegyház frekventált részén 4 lakásos társasházban
50 m2-es lakás + pincerész sürgosen eladó. 2 szoba
tetotérben beépítheto. Irányár: 9,9 M Ft. Tel.: 30/900-
1078
• Vácrátót határán domboldalon 2374 m2-es 2 szobás

felújítandó vadászház eladó. Jó közlekedés, kedvezo ár!
Irányár: 5,8 M Ft. Tel.: 30/900-1078; 30/951-3193
• Leinformálható középkorú nõ takarítást vállal. Tel.:
27-333-342.
• Telek eladó az alsógödi Shell benzinkút mögött volt ep-
resben. Bõvebben a 27-332-951-es számon
• Ford Transit 2.5D 93-as, 6 személyes, platós, friss mû-
szakival eladó. Irányár: 1.100.000 Ft. Tel.: 30/210-1709
• Minden egy helyen! ZÖLDKÁRTYA, EREDETISÉG-
VIZSGÁLAT, átírás ügyintézése, kötelezõ biztosítások.
Tel.: 30/210-1709
• JOBB MINT A LAKÁSLÍZING! Magas finanszíro-
zású lakás és jelzáloghitelek akár az ingatlan 100 %-áig.
Tel.: 30/941-3568
• Hitelkiváltás, áthidaló hitelek 4 nap alatt. Jelzáloghi-
telek 1,5 M Ft-ig. Értékbecslõi és közjegyzõi díj nélkül!
Tel.: 30/941-3568 
• PRIVÁT HITEL! Saját tehermentes autójára minden-
nél kedvezõbb kamattal. Pl.: 1.000.000 Ft 84 hónapra ha-
vi törlesztés 19.460 Ft. Tel.: 30/436-5406

Apróhirdetések

ELADÓ LAKÁS DUNAKESZIN
Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban bruttó 93 m2-es

egyedi fûtésû, klímás tetõtéri lakás eladó teljes - beépített,
gépesített konyha, nappali, gardrob – bútorzattal.

Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

Dunára nézõ erkély. (Teremgarázs parkolási lehetõség.)
Tel. : 06-30-292-7150

ELADÓ LAKÁS!
Dunakeszin, központi helyen, 2 emeletes tégla építésû társasház 

magas földszintjén 53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes, 
egyedi - gázkonvektoros fûtésû, kábeltévés, 

telefonos öröklakás + pince eladó. Garázshely elõkészítés alatt. 

Tel.: 06-30-292-7150

Dunakeszin, 
a Madách utcai 

lakóparkban 
33 négyzetméteres, 

új garzonlakás kiadó 
havi 50 ezer

forintért. 
Érdeklõdni 

a 06-30-900-6554-es
telefonon.

Mindenfajta 
mosógép
javítása 

garanciával!

Szabó György

06-20-953-0105

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-30-213-9858

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
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A Településellátó Szervezet
felvételre keres heti egy 

alkalomra, reggeli 
4 órás idõtartamra 

laborasszisztenst. 
Feladata: vérvétel 

a Göd-felsõi gészségházban
szerdai napokon.

Jelentkezni lehet a szakmai
végzettség igazolásával

a Duna u. 5-ben
a munkaügy elõadónál. 
Telefon: 06-27- 531-155

Szabóné
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SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116



27



28


	kk0603-01-08
	kk0603-09-16
	kk0603-17-22
	kk0603-23-28

