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A tízes körzetben választások lesz-
nek szeptember végén. Sajnos egy
szervezet tollából olyan szórólap je-
lent meg, amely mások lejáratásával
kíván elõnyt kicsikarni magának.
Hogy mit tennének a körzetben, ar-
ról egy szót sem írnak. Érdeklõdé-
sünkre sokan kinyilvánították, hogy
elutasítják ezt a magatartást. A fü-
lembe csengenek István király szavai
Szörényi – Bródy rockoperájából
„Mert az országnak béke kell”. Le-
gyen ez irányadó, és nyilvánvalóan a
többség is ezt akarja.

Szerencsére ennél örömtelibb ese-

mények is történtek augusztusban.
Akik részt vettek az operagálán, azok
hosszú évek múlva is emlékezni fog-
nak erre a csodálatos eseményre. Jö-
võre már azt mondhatjuk, hogy ez a
második operagála, és egyszer, re-
mélem, a tízéves jubileumot is
együtt ünnepelhetjük Berkes János
operaénekesünkkel, aki akkor majd
ugyanúgy, mint most, fél térdre
ereszkedve, a földet paskolva, öröm-
tõl sugárzó arccal énekli a finálét.

A színes ünnepi programok között
három polgárunkat „Gödért” emlék-
éremmel tüntettek ki augusztus 20-
án. Dr. Romsics Ignácné tanárnõ, dr.
Faragó László fõorvos úr és
Meszlényi Zoltán mérnök úr évtize-
deken keresztül szolgálták városun-
kat, s a város ezen emlékéremmel
hálálta meg közösségi tevékenysé-
güket.

Végül evezzünk egy kicsit sporto-
sabb vizekre! Göd Kupa. A kajakosok
nagy seregszemléje zajlott a kék Du-
nán. A gödi kajak-kenus társadalom
minden szempontból egyedülálló. A
tagokat nemcsak a tankönyvek tanít-
ják, hanem a természet is. Nagyon
látszik rajtuk! Jelentem, beléptem a
Senior Kenu Klubba…

Salamon Tamás fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!

21 Augusztusi montázs

10-11 Évnyitó

21 Gödi Tizenhármak
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Városvezetés

Három testvérvárosi vezetõ
érkezett nemzeti ünnepünkre

Az augusztus 20-i városi ünnepségekre testvérvárosaink vezetõi, az ukrajnai Jánosi polgármester-asszonya,
Bartha Márta, a francia Marignane alpolgármestere, George Pons és a svájci Monthey polgármestere,
Fernand Mariétan érkeztek Gödre. Marignane-nal immáron tíz éves múltra tekint vissza a testvérvárosi
kapcsolatunk, míg Monthey-jel éppen most - írtuk alá a megállapodási szerzõdést.

A négy városvezetõ közös sajtótá-
jékoztatóján Markó József polgár-
mester úr megköszönte   vendégei-
nek, hogy elfogadták a meghívást.

Röviden beszámolt az operagála si-
kerérõl, a monthey-i és a gödi
Gaude kórus fergeteges közös
hangversenyérõl. Reményét fejezte
ki, hogy Monthey-jel legalább olyan
szoros baráti kapcsolat alakul ki a
két város között, mint Marignane-
nal és Jánosival.

- A hagyományõrzõ csoportunk-
kal érkeztünk Gödre – mondta
Bartha Márta, az ukrajnai Jánosi
község polgármester-asszonya. –
Hatvan év kényszerû asszimilációja
ellenére meg tudtuk õrizni magyar-
ságunkat. Göddel a kapcsolatunk
nem politikai vonalon indult, ha-
nem dr. Faragó László fõorvos úr ál-
dozatkészségének és tettrekészség-
ének köszönhetõen gyerekeink
Önöknél nyaralhattak. Iskolánk fel-
szerelése is gyarapodott a gödi pol-
gárok adományaival, melyeket ez-
úton is köszönök.

- Testvérvárosi kapcsolatunk Göd-
del tíz éves múltra tekint vissza –

kapcsolódott be a beszélgetésbe
George Pons, marignane-i alpolgár-
mester. – A körülöttünk lévõ orszá-
gokhoz régi testvérvárosi kapcsola-
tok fûznek. Valami újat szerettünk
volna, ezért indultunk el Kelet-Euró-
pába, és Gödön lyukadtunk ki. Nem
is tévedtünk, mert kapcsolatunk
mára már komoly múltra tekint vis-
sza. Fiatal sportolóink (labdarúgók,
kosárlabdázók) már összemérték
erejüket, rendfenntartó erõink kö-
zött is létrejött a találkozás. Nem
politikai és vallási, hanem ezektõl
függetlenül erõs kulturális kapcso-
lat alakult ki, és remélem, ez örökké
meg is marad.

– Már a berlini fal leomlása után
kerestük a kapcsolatot a vasfüg-
gönyön túlról - vette át a szót
Fernand Mariétan, Monthey polgár-

mestere. - Volt bennünk egy kis fé-
lelem a nyelvi nehézségek miatt. Ar-
ra gondoltunk, ha Marignane-nak
sikerült ezeket a nehézségeket le-

küzdenie, akkor nekünk miért ne si-
kerülne.

- Nagyon fontos, hogy mindenki
tudja a mi városunkban is: egy test-
vérvárosi kapcsolat nem arról szól,
hogy két polgármester elutazik egy-

máshoz, és megbeszélik a dolgokat.
A mi feladatunk, hogy a két közös-
ség közötti kapcsolatot elõkészít-
sük. Mint láttuk, a zene és az ének
nyelve univerzális, nem igényel tol-
mácsot. Ha én Markó úrral beszélek,
azonnal kell egy tolmács, mert a po-
litika ilyen. Jelenleg egy nagy szín-
házat építünk Monthey-ben és lelki
szemeim elõtt már látom a fellépõ
gödieket, akik a francia nyelv isme-
rete nélkül is tökéletesen közvetít-
hetik kultúrájukat. Önöknél a vízi-
labda nemzeti sport, Monthey-nek
is van egy kiváló vízilabda csapata.
Akár a vízben, akár a víz felett húzó-
dó hidakon keresztül is megindul-
hat a kapcsolat.

Salamon Tamás

Fernand Mariétan:
Jelenleg egy nagy színházat építünk Monthey-ben, és lelki szemeim
elõtt már látom a fellépõ gödieket, akik a francia nyelv ismerete nél-
kül is tökéletesen közvetíthetik kultúrájukat.

George Pons, a francia
Marignane alpolgármestere

Bartha Márta, a kárpátaljai
Jánosi polgármester asszonya

Fernand Mariétan,
a svájci Monthey polgármestere
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A hónap témája

Hat éve húzódik a Településszerkezeti Terv (TSZT) végleges elfogadása. Tarjányi Ju-
dit fõpítész rávilágít a késésnek okaira. Mint fõépítész nagyon szeretné, ha évvé-
géig felkerülhetne az i-re a pont. Bízik a szakhatóságok gyors munkájában.

Az önkormányzat a tör-
vényi elõírásnak megfelelõ-
en hat évvel ezelõtt kezdett
foglalkozni a Településszer-
kezeti Tervvel (TSZT). A Ter-

vet huszonhét szakható-
ságnak kellett volna jóvá-
hagynia. A szakhatósági
elõírások betartása kötele-
zõ, azonban az elõzõ város-
vezetés öt hatósággal vitá-
ba keveredett, illetve fi-

gyelmen kívül hagyta az
elõírásaikat.

A legsúlyosabb gon-
dot az erdészettel kiala-
kult konfliktus okozta. 

- Megpróbáltuk hiba-
javításként átfuttatni a
szakhatóságoknál a
TSZT módosítást, így
csak a kifogást emelõ
hatóságokkal kellett
volna egyeztetni, de a
Területi Fõépítész állás-
foglalásán meghiúsult
az ügylet – folytatta a
fõépítész asszony. –

Ezért most újra le kell jár-
nunk mind a huszonhét
szakhatóságot.

Kérdésünkre Tarjányi Ju-
dit elmondta, hogy remé-
nyei szerint az összes ano-
máliát is figyelembe véve,
még az év végéig elkészül
az új Településszerkezeti
Terv, hogy utána rohamlép-
tekben nekikezdjenek a
Szabályozási Tervnek, illetve
a Helyi Építési Szabályzat-
nak.

Tarjányi Judit elmondta
továbbá, hogy minden gö-
di állampolgárnak joga van
kifejteni véleményét a ren-
dezési tervekrõl. Minden
jobbító szándékú észrevé-
telnek örülnek majd. Ennek
a munkának jövõ tavasszal
kell elkészülnie, és a két
mûvelõdési házunkban és a
közintézményeinkben meg-
tekinthetõk majd a tervek.

Különösen fontos a jó
építési szabályzat, most,

hogy még mindig nem tud-
juk, maradhat-e az építési
hatóság Gödön, vagy 2008.
január elsejétõl mégis átke-
rül Dunakeszire.

Településszerkezeti Terv: 
Talán év végére elkészül

Tarjányi Judit: „Minden
szakhatósággal
egyeztetjük 
a Szerkezeti Tervet

A Településszerkezeti
Tervet lassan hat éve
készíti a város

Sokan jelezték, hogy az Okmányiro-
dától egy hónapos átfutással kapnak
idõpontot. Ezért megkerestük Tóthné
Kolter Mártát, az Okmányiroda veze-
tõjét, hogy mondja el ennek okát.

- Sajnos országos hatáskörrel bízták
meg az okmányirodákat – mondta a
vezetõ. – Ez alól kivétel a lakcím-beje-
lentés és a vállalkozási ügyintézés,
mert ezek gödi hatáskörûek marad-
tak. A többi feladat ellátásra sokan
érkeznek hozzánk Vácról és környé-
kérõl, és törvény által elõírt kötelessé-
günk õket is kiszolgálni. Sõt más me-
gyékbõl is érkeznek ügyfelek.

Pontosan a lakossági panaszok mi-
att napi statisztikát vezetünk, s ezek-
bõl kiderül, hogy ügyfeleink kéthar-
mada nem gödi illetékességû.

Kérdésünkre Tóthné Kolter Márta

megerõsítette: a törvény nem teszi le-
hetõvé, hogy a gödi lakosok elsõbbsé-
get élvezzenek, hanem bejelentkezési
sorrendben kell elintézni az ügyeket.

Mint kiderült, nyáron a 14 évesek
tömegével érkeztek személyi igazol-

vány készítésére, mert a diákigazolvá-
nyukat is csak személyi igazolványuk
felmutatásával hitelesíthetik adott is-
kolaévre. 

- A most húsz éveseknek is idén jár
le az elsõ kártyás személyi igazolvá-
nyuk – folytatta az okmányiroda
vezetõje.- Mindezt egybevetve alakul
ki ez a hosszú várakozási idõ. Egyéb-
ként nagyon kevesen használják az
internetes ügyfélkaput, amelyrõl
akár személyesen tájékoztatjuk az ér-
deklõdõket. Otthonról rövidebb ha-
táridõre is be tudnak jelentkezni.
Csütörtökön csak az ügyfélkapun re-
gisztrált ügyfeleinket fogadjuk.
Azonban ha van szabad kapacitá-
sunk, természetesen másokat is be-
kérünk aznapra.

S. T.

Okmányirodánk túlterheltséggel küzd

Tóthné Kolter Márta: Okmányirodánkba
Nógrád megyébõl is jönnek



6 Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Önkormányzati hírek

1445 m2-en 6 terem és
egy emeleti szint várja
szeptember 4-étõl azo-
kat a gyerekeket, akik
az Oázis Lakóparkban
ú j o n -

nan átadott Szivár-
vány Bölcsõdé-

be fognak jár-
ni. – 234

mil l iós

pályázati pénzbõl és 65
millió forintos önerõbõl
épült fel az új bölcsõde –
mondta Markó József pol-
gármester a 21. századi

színvonalú intéz-
mény átadóján,

aki külön köszö-
netet mondott

Joó Istvánné
v e z e t õ -

n e k kitartó munkájáért. – A
bölcsõdéhez külön buszjá-
rat indul majd reggel és
délután – tette hozzá a
polgármester.

Az 1. Sz. Óvoda rövid
mûsora, az ünnepélyes
kulcsátadás és a szalagát-
vágás után a megjelentek
belülrõl is szemügyre ve-
hették az épületet, mely
mind felszereltségében,
mind pedig gyermekköz-
pontúságában eleget tesz
a kor igényeinek.

H.Z.

Átadták a város
új bölcsõdéjét

Idén nagy nyomás nehezedett az
önkormányzatra, mert jóval többen
jelentkeztek a bölcsõdébe, mint
ahány hellyel rendelkezik az új, 240
millió forintos beruházással készült
komplexum.

- Hosszas számolás elõzte meg a
döntésünket – mondta Markó József
polgármester. – Ebben az évben
mindkét bölcsõde, a régi és az új kö-
zös vezetéssel  mûködik. Buszjáratot

is beállítunk az Oázis Lakóparkban lé-
võ bölcsõdéhez, de a lakosságnak
meg kell értenie, hogy ezt az új szol-
gáltatást nem tudjuk ingyen adni. A
két bölcsõde közös mûködtetése hoz-
závetõleg 30 millió forint többletki-
adást jelent. Ha jövõre nem tudjuk
biztosítani ezt a plusz kiadást, akkor a
többi intézmény költségvetésével
együtt ezt is felül kell vizsgálnunk.

G.K.

Idén megmarad 
a két bölcsõde

EU szabvány szerinti
csoportszobák

Joó Istvánné bölcsõdevezetõ és Markó József polgármester
az ünnepélyes átadás pillanatában

Még mindig bölcsõde
a régi épület

Örömmel értesítjük
a kedves érdeklõdõ-
ket, hogy 2007. au-
gusztus 20-ától elin-
dult a Városi Könyv-
tár honlapja. Elérhe-
tõ a http://konyv-
tar.god.hu címrõl, il-
letve Göd honlapjá-
ról.

Elkészült a könytár honlapja
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is egy kellemes napot töl-
töttünk Miacsapusztán. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Bolyóczky Jánosnak, akinek meghívására immár tizen-
két éve minden nyáron egy-egy vidám napot töltünk az idõ-
sek klubjával az ”Öreg Sas” tanyáján. Ottlétünket János bá-
csi mellett, egy neve elhallgatását kérõ gödi vállalkozó és a
Lions klub részérõl a Máder család szponzorálta. Mi öröm-
mel fogadjuk a meghívást, mert nagyon sok kedves emlék
fûzõdik ezekhez a kirándulásokhoz. Köszönet a segítõknek
is, akik a finom gulyást és a túrós lepényt készítették.

Szegvári Andrea klubvezetõ

Egy kellemes nap
Miacsa pusztán
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Önkormányzati hírek

Végzés: A bíróság a be-
csületsértés vétsége miatt
Sándor István (2132 Göd,
Erzsébet u. 26.) feljelen-
tettel szemben indult
büntetõeljárást megszün-
teti.

Indoklás: Sándor István
országgyûlési képviselõvel
szemben Kovacsik Tamás
feljelentése alapján becsü-
letsértés vétsége miatt in-
dult büntetõeljárás. A fel-
jelentésben foglaltak sze-
rint Sándor István 2006.
szeptember 29. napján a
helyi INSIDE TV ciklusérté-
kelõ mûsorában Kovacsik
Tamás feljelentõ becsüle-
tét súlyosan sértõ, a társa-
dalomban kialakult kedve-
zõ értékítéletét hátrányo-
san befolyásoló valótlan
tényállításokat közölt.

Sándor István feljelen-
tett országgyûlési képvise-

lõ, így e minõségében
mentelmi jog illeti meg,
erre figyelemmel a bíró-
ság a büntetõeljárás fel-
függesztése mellett a Be.
552. § (1) bekezdése alap-
ján indítványozta a men-
telmi jog felfüggesztését
a Magyar Országgyûlés el-
nökétõl. A Magyar Köztár-
saság Országgyûlése Sán-
dor István mentelmi jogá-
nak felfüggesztésére irá-
nyuló indítványt elutasí-
totta.

A Be. 552. § (2)  bekez-
dése szerint, ha az indít-
ványt a mentelmi jog fel-
függesztésére jogosult el-
utasította, az eljárást meg
kell szüntetni.
Dunakeszi, 2007. június 20. 

Stáhlné 
dr. Viszmeg Irén s.k. 

bíró

Kovacsik Tamás büntetõ feljelentést tett Sándor István,
korábbi polgármester, jelenlegi országgyûlési képviselõ
ellen, mert a 2006 – os önkormányzati kampányban
Kovacsik képviselõ személyét támadó kijelentéseket tett
Sándor István. A bíróság nem tudott lépni az ügyben,
mert Sándor Istvánt a parlamenti mentelmi joga védte.
Pikáns a dologban, hogy Sándor István a Parlament
Mentelmi Bizottságának tagja.
(A Gödi Körkép telefonon, sms-ben és parlamenti e-
mailjén keresztül is felkereste Sándor Istvánt, akit lap-
zártáig nem értünk el.)

Sándor  István  országgyûlési
képviselõt  mentelmi  joga  védi

Milyen ember az, ki más ellen bûnt követ el, de a kivált-
ságosok sunyi törvényével takarózva kerüli ki az igaz-
ságszolgáltatást?
Errõl Euripidész egy mondata jut eszembe:
„…A bátor szembenéz a vésszel, míg a gyáva semmi
mindenütt.”

Kovacsik Tamás
Önkormányzati képviselõ

A Magyar Köztársaság nevében!

Értesítjük a lakosságot,
hogy 2007. II. lomtalaní-
tási programját október
hó 8-án kezdõdõ héten
bonyolítjuk le az adott
körzetre érvényes szemét-
szállítási napon. 

Kérjük a lakosságot,
hogy tartsák be az ezzel
kapcsolatos szabályokat,
azaz egy ingatlannál 3 m3

maximális mennyiség he-
lyezhetõ ki. (A többletet
külön díjazás ellenében
bruttó 3600 Ft/m3 szállít-
juk el).

Az adott körzetre érvé-
nyes szemétszállítási na-
pon reggel 7 óráig az el-
szállítandó lomot kérjük

kihelyezni, a késõbbi idõ-
pontban kihelyezett lo-
mot csak külön térítési - a
fent említett - díj ellené-
ben tudjuk elszállítani.

Kérjük a lakosságot,
hogy a lomtalanítási hé-
ten zöldhulladékot ne he-
lyezzenek ki.

Lom: nagyobb méretû
darabos szilárd hulladék.

(Pl.: nagyobb méretû
háztartási eszköz, készü-
lék, berendezési tárgy, bú-
tor, ágybetét).

Településellátó 
Szervezet

2132 Göd, 
Duna u. 5.

Lomtalanítás

A besurranásos tolvajlás
továbbra is népszerû mód-
szer a bûnözõk körében. Nyi-
tott ablakokon és ajtókon
osonnak be, és amit azonnal
össze tudnak szedni, azzal tá-
voznak. Szerencsére a gödi

rendõrõrs létszáma két  rend-
õrrel bõvült, így csökken a
bûnözõk esélye.

- Létszámuk ideálisnak tû-
nik a szolgálati feladatok ellá-
tására - mondta el Juhász
László rendõrhadnagy, õrs-
parancsnok-helyettes. - Ti-
zenketten dolgozunk, két új
autót is kapunk. Az alapít-
vány által üzemeltetett autót
visszaadtuk, most egy új

Oktavia Combi és egy VW
Bora segíti munkánkat.

- Augusztusban civil ruhás
akciót szerveztünk a stran-
don – folytatta Juhász László.
- Két tolvaj csoportot sikerült
elcsípnünk. A strand terüle-

tén belül értük õket tetten, a
kihallgatás során korábbi
bûncselekményeket is beis-
mertek a tettesek. Azóta sok-
kal kevesebb bûncselekmény
történt.

Augusztus két legfonto-
sabb eseménye, a Motoros
Találkozó és a Nemzeti Ün-
nep rendezvénysorozata
csendesen és békésen lezaj-
lott.                                G. K. 

Megfelelõ létszámmal
mûködik a rendõrõrs

Juhász László
hadnagy,
õrsparancsnok-
helyettes

Sándor Istvánt
mentelmi joga védi
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Ajándékkal várták 
a Huzellában az elsõsöket

Mosoly és bánat kevere-
dett a diákok arcán az év-
nyitón. Sokan még a nya-
ralás emlékeiben éltek.

Szabó Attila 8. b osztá-
lyos tanuló gitárszólójával
és az E-Meseszínház tag-
jainak elõadásával nyitot-
ták meg a tanévet a
Huzella Tivadar Általános
Iskolában. 

A rövid színdarab kere-
tében Hanzó Emese, a
színjátszók vezetõje a
színpad szélén álló Hor-
váth Ferenc igazgatótól

sms-t kapott a játék kere-
tében, melyet felolvasott:

„A 2007/2008-as tan-
évet ezennel megnyitom.”

Az évnyitón az új elsõ-
sök varázsceruzát, üveg-
golyót és még lufit is kap-
tak ajándékba. Virágcso-
korral köszöntötték to-
vábbá az iskola 3 új peda-
gógusát, illetve a frissen
kinevezett alsó tagozatos
igazgatóhelyettest, Bíró-
né Balla Krisztinát.

H.Z.

Ezúton értesítjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy a gödi strand
2007. szeptember 3-tól szep-
tember 14-ig, a hévízkút felújí-
tása, javítása miatt zárva tart.
Ez a felújítás a strandfürdõ víz-
jogi üzemeltetési engedély
egyik feltétele, a további fej-
lesztési lehetõség megterem-
tésének elsõ lépése.

Göd város 
Önkormányzati Hivatala

Na, elkezdõdött gyerekek!

A Kolping Szövetség a Szakáts-kert
felsõ részén 59 fa kivágására kapott
tulajdonosi hozzájárulást az önkor-
mányzattól. Az iskola építtetõje
ugyanennyi fát pótol, tehát a fák szá-
ma nem változik. A kivágandó fák
82%-a akác, helyükre viszont õshonos
fafajok kerülnek, tehát a fajösszetétel
jobb minõségû lesz. Az elõírt fapótlás
megelõzi a fakivágást, amely – termé-
szetesen – csak vegetációs idõn kívül,
október 1. és március 31. között tör-
ténik.

A fákat két ütemben: 2009 tavaszá-
ig, illetve 2010 õszéig pótoljuk és vág-
juk ki. 

A fakivágatási terv fafelmérés és nö-
vényvédelmi szakvélemény eredmé-
nyeinek figyelembevételével készült

és csak az elkerülhetetlenül indokolt
esetekben ír elõ kivágást. Az építési
beruházáson kívül a fák leromlott
egészségi állapota, balesetveszélyes-
sége, egyes fajok mérgezõ volta és a
túl sûrû állomány indokolja a kivágá-
sokat. Az idei viharokban is sok halott
ág tört már le. A tervegyeztetések so-
rán a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóságának szakemberei kifejezet-
ten kérték, hogy a meglévõ faállo-
mányt új, õshonos fafajokra cseréjük
ki. A tulajdonosi engedéllyel ennek a
lehetõségét teremtettük meg.

Hubayné dr. Horváth Nóra
okl. táj- és kertépítész

a Búzaszem Kolping Iskola terve-
zésének szervezõje

Õshonos fákra cseréljük
az akácokat a Szakáts-kertben

Új fákat ültetnek 
a Szakács-kertben 

Az Anyatej Világnapja alkalmából
augusztus 15-én a gödi József Attila
Mûvelõdési Házban „Csodálatos
anyatej” címmel szoptató anyák ün-
nepét szervezte meg a Védõnõi
Szolgálat.

- Fõ célkitûzésünk az volt, hogy az
általunk gondozott várandós és
szoptatós anyák és az õ családjuk ré-
szére olyan programot és párbeszé-
det biztosítsunk, amellyel a szopta-
tás nemes ügyét elõrébb vihetjük –
mondta Benisné Fekete Zsuzsanna

védõnõ. – Vendégeink - Dr. Tóth Já-
nos a Homeopátiás Orvosi egyesület
tagja, és a Hipp cég képviseletében
Horváth András - tartották meg
színvonalas elõadásaikat. Göd város
védõnõi köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik az anyatejes táp-
lálás ügyét támogatva segítették a
2007. évi rendezvény sikerét. Anyagi
támogatónk a Településellátó Szer-
vezet, a gyümölcsöket a Nyitottkert
Futárszolgálat biztosította.

G.K.

Anyatej Világnapja 2007
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A HÉRA alapítvány - rá-
szorultság alapján - áram-
díj számlán jóváírható ter-
mészetbeni támogatást
nyújt azon kérelmezõk
számára, akiknek családjá-
ban az egy fõre esõ jöve-
delem az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
nem haladja meg (2007.
évben 40.650 Ft). A kérel-
mek benyújtását követõen

környezettanulmány ké-
szítésére kerül sor. 

A Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztálya össze-
gyûjti a kérelmeket, majd
a Szociális Bizottság javas-
latával látja el. Ezt követõ-
en a hivatal a kérelmeket
pályázati formában meg-
küldi az alapítvány kurató-
riumának, amely egyedi
mérlegelés alapján dönt a
kérelmekrõl és a támoga-

tás megítélésérõl, vala-
mint mértékérõl. A meg-
ítélt támogatásokat az
Alapítvány juttatja el az
áramszámlán való jóváírás
céljából a szolgáltatóhoz.
(Készpénz támogatás nem
adható!)  A kérelmek le-
tölthetõk a város hivatalos
honlapján (www.god.hu),
vagy átvehetõek a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán.

A támogatás egyszeri és
nem folyamatos, egy éven
belül ugyanazon fogyasz-
tó részére pályázat nem
nyújtható be.  A pályáza-
tokat határidõ nélkül lehet
benyújtani. A HÉRA Ala-
pítvány gyors-segély jel-
leggel támogatást nem
tud nyújtani, a támogatás
jóváírásáig az ügyintézés
hónapokat is igénybe ve-
het.

Áramtámogatás
2007. évben lehetõség van áramdíj támogatás igénylésére

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2131 Göd, Pesti út 81.

2131 Göd, Pf.28.
27/530-030  530-055,

Fax: 27/ 530-069
email: varoshaza@god.hu

Hirdetmény
Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
7 db  építési  telket  hirdet  eladásra az „Oázis
lakóparkban” lévõ Huzella Tivadar utcában 

6801/63 hrsz 1000 m2

6801/64 hrsz 1000 m2

6801/65 hrsz 1000 m2

6801/66 hrsz 1000 m2

6801/67 hrsz 1000 m2

6801/68 hrsz 1000 m2

6801/69 hrsz 1200 m2

Beépítési szabályozások

Beépítés: 30 % 
Elõkert: 5 m
Oldalkert minimum: 3 m
Hátsókert: 6 m
Épületek száma: egy lakóé pület (két lakás),

egy  melléképület
Építmény magasság: 4,6 m
Tetõ hajlásszög: 45 º

Az ingatlanokon a közmû csatlakozás: víz, gáz, elek-
tromos vezeték esetében a telken belül 1 m-re bizto-
sított, szennyvízcsatorna a közterületrõl  becsatla-
koztatható. A vételár nem tartalmazza a fõmûvi hoz-
zájárulásokat, melyet a közmûvek a fogyasztói szer-
zõdés megkötésekor számláznak, és vevõk (tulajdo-
nosok) tartoznak megfizetni.

Vételár bruttó: 7.200,- Ft/m2

Bõvebb felvilágosítás  
a 27/530-055 telefonon

A 24 civil szervezetet ösz-
szefogó gödi Civil Tanács
évekkel ezelõtt megala-
kult, de mûködése  igazán
egy évvel ezelõtt kezdõ-
dött. A képviselõ-testület
az idei költségvetésben 4
millió forintot szavazott
meg  a civilek javára. Ezt a
pénzt fõként mûködésre
használhatják.
- A civil szervezetek fe-
gyelmezetten, mértéktar-
tóan, a lehetõségeket fi-
gyelembe véve használják
fel a város pénzét – nyilat-
kozta Berta Sándor, a Civil
Tanács elnöke. – Szerveze-
teink elfogadták, hogy az
elszámolás szigorú felté-
telekhez kötött. Az elsõ
féléves programok zökke-
nõmentesen megvalósul-
tak, és mindenki hozzáju-
tott az igényelt támoga-
táshoz. Az önkormányzat
ránk bízta az operagála
megszervezését. Azt gon-

dolom, a civilek bizonyí-
tották, hogy egy ilyen
színvonalas rendezvényt is
le tudnak bonyolítani.

A város bízik civil
szervezeteiben

Ezúton köszönjük támo-
gatóinknak a gödi au-
gusztus 20.-i ünnepség
sorozatban részt vevõ kár-
pátaljai, Jánosi nyugdíjas
társaink vendéglátásához
nyújtott adományokat és
segítséget.

Támogatóink:
Göd város Önkormányza-
ta; Göd város Civil Tanácsa
MI & LÁ Kis és Nagykeres-
kedés; St. HUBERTUS Étte-
rem; László Pékség Kft.

Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub

Köszönetnyilvánítás

Berta Sándor,
a Civil Tanács elnöke
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Bölcsõde

Városunk bölcsõdéje az
új, Oázis Lakóparkban ta-
lálható épülettel együtt
immár 100 fõre növelte a
befogadható gyerekek

számát, akiknek felvétele
folyamatos. – A bölcsõde
– ahol jelenleg 22 gondo-
zónõ végzi munkáját – to-
vábbra is egy intézmény-
ként fog mûködni két te-
lephellyel, ugyanis a Rákó-
czi úti nagyépület is meg-
marad 3 csoport számára
– tudtuk meg Joó Istvánné
bölcsõdevezetõtõl. 

I. Sz. Óvoda

14 csoportban 375 kisgye-
rekkel, 28 óvodapedagó-
gussal, 18 fõ technikai
dolgozóval és egy gondo-
zónõvel kezdi meg az idei
tanévet a felsõgödi óvo-
da. Szabó Zsófia vezetõ

óvónõ hangsúlyozta, to-
vábbra is az a cél, hogy
megõrizzék azt a nyitott-
ságot és otthonosságot,
amely betekintést enged a
szülõknek az óvoda min-

dennapi életébe. Kiemelte
továbbá a hagyományõr-
zés fontosságát, melynek
keretében idén is megren-
dezik szeptember 27-én a
Mihány-napi vásárt.

Kastély Óvoda

20 óvodapedagógus fog-
lalkozik ebben a tanévben
278 óvodással a Béke úti
oviban; a technikai dolgo-
zók száma 10 fõ. – Idén az
erkölcsi és a környezetvé-

delmi nevelésre fektetünk
kiemelt hangsúlyt –
mondta Karaszek Ernõné
vezetõ óvónõ. – Természe-
tesen továbbra is járunk
úszni, kirándulni, szerve-
zünk családi- és gyerekna-
pokat, illetve színházláto-
gatásokat is – tette hozzá
az óvodavezetõ.

Karácsony Sándor
Waldorf Óvoda

40 gyerekkel és 5 óvó né-
nivel immár Felsõgödön,
saját épületben nyitja meg
kapuit a Waldorf Óvoda.

Mint arról Somodi Tamás-
né intézményvezetõ be-
számolt, az ovi kilencedik
éve teljesen önellátó mó-
don mûködik, mindent a
szülõk tartanak fent.
(Utóbbiak külön köszöne-
tet mondanak a segítsé-
gért az önkormányzatnak
és a Kántherm Bt.-nek.) –
Pedagógiánknak saját rit-
musa van, minden célunk
a fantázia és a kreativitás
jegyében születik meg –
meséli a vezetõ óvónõ. –
Idei mottónk: „Az ember
mint akaró lény.”

Németh László Általános
Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási 
Intézmény

A 92 új elsõssel együtt
760 tanuló kezdi meg az
idei tanévet a felsõgödi is-

kolában, akikre 79 peda-
gógus és 10 technikai dol-
gozó vár. Lukács Istvánné
igazgatónõtõl megtud-
tuk, éppen 100 éve léte-
sült az elsõ iskola
Felsõgödön, 30 éve épült
a jelenlegi épület, 10 éve
pedig az új szárny. – En-
nek köszönhetõen az idei
egy jubileumi, progra-
mokkal teli év, amelynek
zárása jövõ áprilisban,
névadónk születésnapján
lesz. Addig is várjuk a te-

tõtér beépítésére beadott
pályázatunk pozitív elbírá-
lását – tájékoztatott az
igazgatónõ.

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

Alsógödön a tanév 670
gyermekkel, 53 pedagó-
gussal és 13 technikai dol-
gozóval kezdõdik. Leg-
több feladatuk az idén a
törvényi szabályozás vál-

tozásából adódik (pl. a he-
lyi tantervnek vagy a tan-
könyvterjesztésnek a mó-
dosítása). Horváth Ferenc
igazgató elmondta, nyá-
ron több helyiséget festet-
tek, újralinóleumoztak, il-
letve a megnövekedett
gyereklétszám miatt egy
új termet is kialakítottak a
B épület tanárijának meg-
szüntetésével. Továbbá fo-
lyamatos az iskola új hon-
lapjának feltöltése is
(http://huzellaiskola.hu).

Búzaszem Kolping 
Általános Iskola

A Kolpingban idén már 4
osztály indul 63 tanulóval
és 7 tanítóval. A technikai
munkákat a szülõk végzik.
Lázár László iskolaigazga-
tó fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy legfõbb cél-

Szeptember 3-án Gödön is kezdetét vette a
2007/2008-as tanév. Hogy megtudjuk, milyen lét-
számokkal, illetve tervekkel készülnek az óvodák és

Így kezdõdik 

Joó Istvánné

Szabó Zsófia

Karaszek Ernõné

Somodi Tamásné

Lukács Istvánné

Horváth Ferenc
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Az önkormányzat és az
Olajfa Mûvészház megál-
lapodása értelmében a vá-
ros vezetése öt kiállítást
támogat, elsõsorban azo-
kat, amelyeken gödi mû-
vészek mutatják be alkotá-
saikat. Ennek szellemében
az augusztus 20-i városi
rendezvénysorozat a Gödi
Tizenhármak kiállításával
kezdõdött. A kiállítóterem
- mondhatni szokásos mó-
don – zsúfolásig megtelt.
Farkas Csaba festõmûvész
nyitotta meg a tárlatot.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy nem mint esztéta,
hanem mint képzõmûvész
áll a közönség elõtt. Örö-
mét fejezte ki, hogy sok-
sok egyeztetés után végül
sikerült tetõ alá hozni ezt
a gazdag anyagot. Számos
mûfajban mutatták meg
magukat a gödi mûvészek:

fotó, litográfia, szitanyo-
mat, vakolatba helyezett
kép, üvegmûvészet és ke-
rámia.
- Egy kép megértése nagy
erõfeszítést igényel a be-
fogadótól, még akkor is,
ha Leonardo Mona Lisaját
nézi – fejtette ki Farkas
Csaba. – A világhírû kép
körül is számos vita alakult
ki. Egy nonfiguratív képet
ennél sokkal nehezebb
megérteni. Ha azonban si-
kerül, az katartikus él-
ményt jelent. A képrõl al-
kotott információk elõször
összekuszálódnak, majd
lassan letisztulnak, és a
„kód” megfejtése meg-
nyugvást eredményez.
Farkas Csaba ehhez a kód-
fejtéshez kívánt a közön-
ségnek sok sikert.

G. K.

A Gödi Tizenhármak: 
Bakos Miklós, Báli Péter,
Benkõ Viktor, Borbély
Ferenc Gusztáv, Farkas
Csaba, Hegedûs Erzsé-

bet, M. Gyõrfi Anikó,
Mág Tamás, Szalma Edit,
Szegedi Kata, Török
László, Vass István,
Vertel Andrea.

A Gödi Tizenhármak 
indították az ünnepségsorozatot

A Gödi Tizenhármak ünnepi kiállító képzõmûvészei

Montázs az augusztusi ünneprõl

A Monthey-i kórus is fellépett

A Gaude kórus

A vendégek fogadása
Szegedi Sándoréknál 

Markó József 
és Fernand Mariétan
a sétány avatásán

A jánosi hagyományõrzõk

Dr. Bognár László 
mondta az ünnepi beszédet

Havasi kürtösök
Monthey-bõl
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Autópihenõ 5,11 5,37 6,35 — 7,30 8,50 10,45 12,35 13,15 14,10 14,50 — 16,15 16,50 18,00
Németh L. Isk. — — — 7,05 — 8,52 10,47 12,37 13,17 14,12 14,52 — 16,17 16,52 18,02
Jácint utca — — — 7,07 — 8,54 10,49 12,39 13,19 14,14 14,54 — 16,19 16,54 18,04
Németh L. Isk. — — — 7,09 — 8,56 10,51 12,41 13,21 14,16 14,56 15,20 16,21 16,56 18,06
Gyógyszertár 5,14 5,40 6,38 7,11 7,33 8,58 10,53 12,43 13,23 14,18 14,58 15,22 16,22 16,57 18,07
Széchenyi u. — — — — — — — — 13,24 14,19 — 15,23 16,23 — —
Ramóna 5,15 5,41 6,39 7,12 7,34 8,59 10,54 12,44 13,26 14,21 14,59 15,25 16,25 16,58 18,08
Golfpálya 5,16 5,42 6,40 7,13 7,35 9,00 10,55 12,45 13,27 14,22 15,00 15,26 16,26 16,59 18,09
Termál strand 5,17 5,43 6,41 7,14 7,36 9,01 10,56 12,46 13,28 14,23 15,01 15,27 16,27 17,00 18,10
Bölcsõde 5,18 5,44 6,42 7,15 7,37 9,02 10,57 12,47 13,29 14,24 15,02 15,28 16,28 17,01 18,11
OVIT 5,20 5,46 6,44 7,17 7,39 9,04 10,59 12,49 13,31 14,26 15,04 15,29 16,29 17,02 18,12
Göd-Újtelep 5,22 5,48 6,46 7,19 7,41 9,06 11,01 12,51 13,33 14,28 15,06 — 16,31 17,04 18,13
OVIT 5,24 — 6,48 7,21 7,43 — 11,03 12,53 — — 15,08 — — 17,06 —
Bölcsõde 5,26 — 6,49 7,22 7,44 — 11,04 12,54 — — 15,09 — — 17,07 —
Termál strand 5,27 — 6,50 7,23 7,45 — 11,05 12,55 — — 15,10 — — 17,08 —
Golf pálya 5,28 — 6,51 7,24 7,46 — 11,06 12,56 — — 15,11 — — 17,09 —
Ramóna 5,29 — 6,52 7,25 7,47 — 11,07 12,57 — — 15,12 — — 17,10 —
Széchenyi u. — — 6,54 7,27 — — — — — — — - — — — - —
Gyógyszertár 5,30 — 6,55 7,28 7,48 — 11,08 12,58 — — 15,13 — — 17,11 —
Autópihenõ 5,31 — — 7,29 7,49 — 11,09 12,59 — — 15,14 — — 17,12 —
Göd-Újtelep — 5,48 — — — 9,06 — — 13,33 14,28 — — 16,31 — 18,13
Új temetõ — 5,50 — — — 9,08 — — 13,35 14,30 — 15,30 16,33 — 18,15
Tisza utca — 5,51 — — — 9,09 — — 13,36 14,31 — 15,31 16,34 — 18,16
Göd TSZ — 5,52 — — — 9,10 — — 13,37 14,32 — 15,32 16,35 — 18,17
Kölcsey u. — 5,53 — — — 9,11 — — 13,38 14,33 — — 16,36 — 18,18
Gólya falatozó — 5,57 — — — 9,15 — — 13,42 14,37 — — 16,40 — 18,19
Jávorka S. u. — 5,59 — — — 9,17 — — 13,44 14,39 — — 16,42 — 18,21
PM. Hivatal — 6,01 — — — 9,19 — — 13,46 14,41 — — 16,44 — 18,23
Kincsem cs. — 6,03 — — — 9,21 — — 13,48 14,43 — — 16,46 — 18,25
Gárdonyi u. — 6,04 — — — 9,22 — — 13,49 14,44 — — 16,47 — 18,26
Autópihenõ — 6,05 — — — 9,23 — — 13,50 14,45 — 15,35 16,48 — 18,27

1-ES SZÁMÚ JÁRAT MENETRENDJE

Autópihenõ 5,25 6,35 11,29 — — 14,29 — 16,29 17,29
Gárdonyi u. 5,26 6,36 11,30 — — 14,30 — 16,30 17,30
Kincsem cs. 5,27 6,37 11,32 — — 14,32 — 16,32 17,32
PM. Hivatal 5,29 6,39 11,34 — — 14,34 — 16,34 17,34
Huzella T. isk. — - 6,41 11,35 — 13,35 14,35 — 16,35 17,35
Kossuth utca — - 6,42 11,37 — 13,37 14,37 — 16,37 17,37
Gólya falatozó — - 6,44 11,39 — 13,39 14,39 — 16,39 17,39
Göd-alsó Máv 5,31 6,45 11,40 — 13,40 14,40 — 16,40 17,40
Béke utca 5,32 6,46 11,41 — 13,41 14,41 — 16,41 17,41
Göd TSZ. 5,33 6,47 11,42 — 13,42 14,42 — 16,42 17,42
Tisza utca 5,34 6,48 11,43 — 13,43 14,43 — 16,43 17,43
Új temetõ 5,35 6,49 11,44 — 13,44 14,44 — 16,44 17,44
Göd-Újtelep 5,37 6,51 11,46 — 13,46 14,46 — 16,46 17,46
OVIT 5,39 6,53 11,48 — 13,48 14,48 — 16,48 17,48
Bölcsõde 5,40 6,54 11,49 — 13,49 14,49 — 16,49 17,49
Termál strand 5,41 6,55 11,50 — 13,50 14,50 — 16,50 17,50
Golfpálya 5,42 6,57 11,52 — 13,52 14,52 — 16,52 17,52
Ramóna 5,43 6,58 11,53 — 13,53 14,53 — 16,53 17,53
Gyógyszertár 5,44 6,59 11,54 — 13,54 14,54 — 16,54 17,54
Autópihenõ 5,45 7,00 11,55 13,05 13,55 14,55 16,10 16,55 17,55
Németh L. isk. — — — — — — 16,12 — —
Gyógyszertár — 7,03 11,58 13,08 — — 16,14 16,58 18,10
Ramóna — 7,05 12,00 13,10 — — 16,16 17,00 18,12
Golfpálya — 7,07 12,02 13,12 — — 16,18 17,02 18,14
Termál strand — 7,08 12,03 13,13 — — 16,19 17,03 18,15
Bölcsõde — 7,09 12,04 13,14 — — 16,20 17,04 18,16
OVIT — 7,10 12,05 13,15 — — 16,21 17,05 18,17
Göd-Újtelep — 7,12 12,07 13,17 — — 16,23 17,07 18,19
Újtemetõ — 7,14 12,09 13,19 — — — 17,09 18,21
Tisza utca — 7,15 12,10 13,20 — — — 17,10 18,22
Göd TSZ — 7,16 12,11 13,25 — — — 17,11 18,23
Béke utca — 7,20 12,15 13,27 — — — 17,15 18,27
Göd-alsó Máv — 7,22 12,17 13,28 — — — 17,17 18,29
Petõfi S. u. — 7,30 12,20 13,30 — — — 17,20 18,32
PM. Hivatal — 7,32 12,22 — — — — 17,22 18,34
Kincsem cs. — 7,34 12,24 — — — — 17,24 18,36
Gárdonyi u. — 7,35 12,25 — — — — 17,25 18,37
Autópihenõ — 7,36 12,26 — — — 16,28 17,26 18,38

Minden hónap második szombatján buszjárat indul a Felsõgödi MÁV állomásról
reggel 9,10-kor Göd-Újtelepre a Gyermekotthonba. Visszaindul 11,20-kor. Az
autóbusz bevárja az érkezõ vonatokat.
Amennyiben az utazni szándékozók létszám 20 fõnél több, a járatot igény
szerint megismétlik.

2-ES SZÁMÚ JÁRAT MENETRENDJE

Érvényes 
2007. szeptember 06-tól.        

Az autóbusz szombat, 
vasárnap és ünnepnapok
kivételével naponta
közlekedik.  

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

BÕVÍTETT 2-ES SZÁMÚ JÁRAT 
MENETRENDJE DÉLELÕTT

Idõsek szállítása
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hajnal utca 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45
Kálmán utca 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
Göd-Felsõ Labdagyár 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51
RAMÓNA 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53
OVIT 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
Göd-Újtelep 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
Újtemetõ 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01
Tisza utca 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03
Kõrös utca 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Göd-Alsó MÁV 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
Idõsek Otthona 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Göd-Alsó RÉV 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22
Polg. M. Hivatal 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24
Kincsem Csárda 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27
Gárdonyi G. u. 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29
Autópihenõ 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31
Telephely Duna u. 5. 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35

Huzella Tivadar Általános Iskola kiegészítõ járat
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Telephely Duna u. 5. 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02
Göd-Felsõ Gyógyszertár 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03
RAMÓNA 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Strand, Golf pálya 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07
OVIT 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
Göd-Újtelep 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10
Újtemetõ 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12
Tisza utca 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13
Gödi TSZ. 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14
Alagút – Jókai M. utca 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
Alagút – Mikszáth K. utca 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16
Béke – Mikszáth K. utca 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17
Béke – Radnóti utca 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18
Nemeskéri – Damjanich utca 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
Nemesléri – Kölcsey utca 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22
Petõfi – Kossuth utca 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26
Petõfi – Béke utca 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28
Petõfi – Jávorka utca 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Gárdonyi utca 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33
NL. Iskola 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
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Kultúra

Felvidékiek Köre 
- találkozó

A Felvidékiek Köre szeptember 14-
én pénteken 17.00 órakor a József
Attila Mûvelõdési Házban tartja ösz-
szejövetelét, ahol a részvevõk új ta-
gokkal ismerkednek és beszámolt
hallhatnak, az ipolybalogi Szent Ko-
rona Ünnepségrõl. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak.

Szüreti mulatság 
Gödön

Gödi civilszervezetek hagyomány-
teremtõ szüreti, zenés, lovas felvo-
nulást és bált rendeznek 2007.
október 13-án szombaton. A zenés,
lovas felvonulás útvonalán, az aláb-
bi helyeken, rövid szórakoztató
programokkal várjuk az érdeklõdõ-
ket:
- Indulás a Duna üdülõbõl: 12.00-

kor 
- Bozóki tér: 12.30-12.50
- Gödi vasútállomás: 13.50-14.10
- Alsógödi vasútállomás: 14.40-

15.00
- Érkezés a Huzella sportcsarnoká-

ba: 15.30
- A Feneketlen tónál 15.00-17.00

között ló, szamár és póni simoga-
tás.

- A Huzella Sportcsarnokban a bál
19.00-kor kezdõdik.
A részletes programot plakátokon

tesszük közzé.
Tartósan rossz idõ esetén a felvo-

nulás elmarad.
Berta Sándor

A Gödi Civil Tanács 
elnöke

Elõadás Batthyányról

A Huzella Tivadar Általános Iskolá-
ban a Batthyány év lezárásaként
szeptember 25-én 15.00 órai kez-
dettel dr. Gergely András, az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem profesz-
szora tart elõadást Batthyány Lajos-
ról, az elsõ felelõs miniszterelnök-
rõl. A szervezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Világ Gyalogló Nap

Szeretettel várunk mindenkit, aki
igényt tart egy kis testmozgásra,

nemtõl, kortól függetlenül, a gya-
loglás közben beszélgethetünk, is-
merkedhetünk egymással. 

Idõpont: 2007. október 7. vasár-
nap 10.00

Négy gyülekezõhelyrõl indulunk,
5 km-t gyalogolva érünk be a fel-
sõgödi Dunaparti Üdülõ területére:
• Alsógöd, Kossuth utca Duna felõli

végénél, a játszótéren
• Nemeskéri kúria parkja
• Pólus Palace melletti erdei játszó-

tér 
• Göd-Újtelep, Topház Egészség-

ügyi Otthon
Találkozzunk minél többen októ-

ber 7-én, vasárnap!
Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub
Piarista Szakiskola

Horgászverseny

A Gödi Horgász Egyesület 2007.
09. 29-én rendezi meg a 2007. évi
õszi horgászversenyét a Szakács-
kerti horgásztónál. A horgászver-
seny a fenti napon reggel 6 órakor a
helyek sorsolásával kezdõdik és 10
óráig tart, melyet eredményhirde-
tést követ. Ebéd 11 óra körül lesz.

A versenyre és az ebédre 2007.
09. 22-ig elõre kell jelentkezni Gör-
be Zoltán halõrnél (0620 512 7679).

A Gödi HE Vezetõsége

Orgonakoncert 
a Református Templomban

A Felsõgödi Református Templom-
ban 2007. szeptember 30-án, vasár-
nap este 18 órakor Horváth Márton
Levente orgonamûvész, zeneszerzõ
(Fischer Annie ösztöndíjas) orgonál.
Mûsorán: Bach, Boëlmann, és saját
mûvek. Mindenkit várunk. A
belépés ingyenes.

Szotyory Nagy Gábor

Elõadás a tavaly októberrõl 

Tisztelettel meghívjuk Göd  város
lakóit 2007. szeptember 28-án,
pénteken, 18.00 órakor a József At-
tila Mûvelõdési Házban tartandó
elõadásra!

A meghívott vendégek a 2006.
október 23-i eseményeket kivizsgáló
Civil Jogász Bizottság tagjai:

Dr. Morvai Krisztina jogász, Dr.
Szöõr Anna, pszichológus, jogász,
Dr. Völgyesi Miklós, alkotmányjog-
ász. Vendéglátó: Zahorán Sándor

Kiállítás megnyitó

Szeretettel meghívjuk Önt és ked-
ves családját a Vöröskereszt támo-
gatásával szervezett „Gödi Õszi Tár-
lat” címû hagyományos kiállításunk
megnyitójára 2007. október 6-án
szombaton 17.00 órai kezdettel a
József Attila Mûvelõdési Ház Kiállí-
tótermébe (emelet)

A kiállítás megtekinthetõ október
6-25. között. Belépés díjtalan.

Tisztelettel: 
Tatáriné Koczka Ilona

Programok a közeljövõben

Kedves gödi Fiatalok!
Göd új testvérvárosa a svájci
Monthey. Ezért kerestünk Nektek
egy lehetõséget, hogy Ti is felve-
hessétek a kapcsolatot a montheyi
fiatalokkal.
Ehhez alapfeltétel, hogy francia,
német vagy angol nyelven alap-
fokon tudjatok. Elõször e-mailen
lehetne levelezni a svájciakkal.
Ha egy rövid bemutatkozó levelet
írtok magatokról a fenti nyelvek
valamelyikén, és azt elkülditek e-
mailben a Gödi Körkép címére
(godikorkep@gmail.com), akkor
leveleteket továbbítjuk Monthey-
be. Ha érdekel Titeket ez a nyelvta-
nulási lehetõség, akkor hajrá, írja-
tok! Üdvözlettel:   Salamon Tamás
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- Miért gyûltetek össze a Duna
Csárda emeleti rendezvénytermé-
ben?

- Most köszöntöttek ba-
rátaim 80. születésnapom
alkalmából.

- Mi hoz ide vissza
évente Kanadából?

- Ugyan Gödön
ingatlanunk már
nincs, de baráti
meghívás bõven
akad, így felesé-
gemmel, Carollal
minden évben
több, mint egy hó-
napot itthon töl-
tök. A szívem itt
van örökre.

- Miért távoz-
tál az ország-
ból?

- A világháború
után hat évet töl-
töttem szovjet
hadifogságban.
Csodával határos
módon túléltem.
Amikor hazatértem, nem tudom,
miért, de az akkori kormányzat nem
tartott megbízható embernek. Elvi-
selhetetlen volt számomra, hogy
egyik diktatúrából a másikba kerül-

jek, ezért ’56-ban világgá mentem,
és Kanadában kötöttem ki.

- Kanadában is atlétika-
edzõként dolgoztál?

- Igen, hat olimpián vet-
tem részt mint a kanadai

válogatott edzõje.
Persze még Gödön
1953-ban megala-
pítottam az
alsógödi pályán a
Gödi Meteor atlé-
tikai szakosztá-
lyát. Szép sikere-

ket értünk el. Egyik
legkedvesebb ta-
n í t v á n y o m
Veszelik Gyuri
volt, akivel a mai
napig tartom a
k a p c s o l a t o t .
Most, hogy itthon
vagyok, minden
reggel hatkor
együtt végigfu-
tunk a gáton.

- Mikor jöhet-
tél elõször haza?

- Amikor 1966-ban Budapesten
zajlott az Európa – bajnokság, né-
hány atlétámmal eljöttünk megte-
kinteni a seregszemlét. Már az elsõ
nap eljöttem Felsõgödre, és bizony
el is sírtam magam. Felmentem a
gátra, és ott magaslottak velem
szemben a pilisi hegyek. Ez a lát-
vány felejthetetlen. Mostani itthon-
tartózkodásom alatt eddig 1000 ké-
pet készítettem a Pilisrõl. Tudod, mi-
kor itt megállok a gáton, és nézem
a Pilist, akkor tudom, hogy ehhez
hasonló látvánnyal – pedig a világ
sok helyén jártam – sohasem talál-
koztam.

- Akcentus nélkül beszélsz ma-
gyarul, pedig több évtized is el-
telt távozásod óta.

- Feleségem, Carol Lethbridge-
ben, otthont adó városunkban a
Magyar Kulturális Társaság elnöke.
Rendszeresen találkozunk mi, ma-
gyarok, s bizony itt magyarul beszé-

lünk. Felsõgödöt így már Kanadá-
ban is ismerik.

- Könyvet is jelentettél meg gö-
di élményeidrõl.

- Így van. „Egy nyár emlékei” cím-
mel megírtam 2003-as élményei-
met. Bevezetõjében a következõ-
képpen fogalmaztam: „… Az elre-
pült ifjú éveim során az volt az érzé-
sem, hogy sose halok meg, illetve
nem gondoltam az elmúlásra, még
akkor sem, mikor az orosz hómezõ-
kön birkóztam a megmaradáso-
mért. … Az életem alkonyán egé-
szen másképp nézem a világot, és
minden egyes napot ajándékként
fogadok el a sorstól.” S ebbõl, amit
Gödön tölthetek el, az különösen
kedves számomra.

Salamon Tamás

Gemer György: „Felsõgödöt
már Kanadában is ismerik!”

Névjegy
Gemer György
Született: 1927. március 9.
Felesége: Carol, a kanadai atlé-
tikai válogatott menedzsere
43 éve házas
2 lánya van, Robin és Tara
3 unokájára nagyon büszke

Gemer György, Gyuri bácsi Gödrõl indult a nagyvilágba. 1956-ban hagyta el az országot. Elõtte néhány év-
vel megalapította a Gödi Meteor atlétikai szakosztályát. Hat olimpián vett részt a kanadai atlétikai váloga-
tott edzõjeként.

A két jóbarát: Gemer
György edzõ és Veszelik
György tanítvány (1953)

Ötvennégy
éves 
a barátságuk
(balról Veszelik
György, jobbról
Gemer György)

A Gödi Meteor atlétái  Gemer
György  vezetésével (1953)

A hónap embere

Minden reggel hatkor hat 
kilométer futás a felsõgödi gáton
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Sport

A szervezõk 20 verseny-
számot rendeztek a kajako-
sok számára, 11 egyesület-
bõl összesen 226-an nevez-
tek a különbözõ korosz-
tályok futamaira. Szinte va-
lamennyi dunakanyari klub
képviseltette magát, leg-
többen – 74-en – a házi-
gazdák közül kerültek ki.
Az éppen hazánkban edzõ-
táborozó, a maratoni VB-re
készülõ ausztrál válogatott
is vízre szállt, csakúgy, mint
osztrák szomszéda-
ink. A hazaiak kö-
zött akadt, aki egy-
ben tagja a ma-
gyar ifjúsági vá-
logatottnak is,
köztük Slezsák
István és Pélyi
Dávid. Az
egyesületek
közötti pont-
versenyt a Gö-
di SE nyerte
3 9 7
p o n t -
tal, má-
s o d i k
N a g y -

maros lett 160 ponttal,
harmadikként a Váci Hajó
zárt 152 ponttal. 

Délután kenu futamok
követték egymást, melynek
célja a sportág népszerûsí-
tése volt. A 9 futamban 77
egység nevezett, ami azt
jelenti, több mint 200-an
lovagolták meg a Duna
hullámait a két kilométeres
versenypályán.  

A Göd Kupára Schmidt
Gábor, a sportág szövetsé-
gének fõtitkára is ellátoga-
tott, aki elégedettségének

hangot adva elmond-
ta, bizony nem látott

még ehhez hasonló egész
napos, ennyi embert meg-
mozgató, ilyen nagy mére-
tû kajak-kenu
rendezvényt,

mely ily
mérték-

ben szol-
gálná a sza-
badidõspor-

tot.

V. F.

Kajak-kenu: 

Közel 450 versenyzõ a 14. Göd Kupán
A Dunakanyar egyik legjelentõsebb vízisport eseményét rendezte meg a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya
augusztus 25-én. A 11 klub részvételével lebonyolított egész napos kajak-kenu „dzsemborit” az osztrákok
és az ausztrálok emelték nemzetközivé. Délelõtt a kajakosok, délután a kenusok bérelték ki az alsógödi víz-
felületet.

Nemcsak fiataloknak!

A fõnök is elégedett

Itt ma mindenki jóllakott

Teljes lendületben

Még néhány 
húzás és siker

Huh, ez nehéz volt

Hajrá Scarabeus!

Nagy csatában

A megérdemelt jutalom
Nem akármilyen 
halászlé készül
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Dr. Bognár László alpolgármester
úr bejelentette a testületi ülésen,
hogy a Gödi Labdarúgó Clubot fel-
számolják. Mint ismeretes, a korábbi
önkormányzati ciklusban alapították
a Clubot azzal a szándékkal, hogy a

gödi labdarúgás váljon le a Gödi SE-
rõl.

Mudri József, az elõzõ önkormány-
zat sportbizottságának elnöke el-
mondta, hogy dr. Horváth László, a
Gödi SE elnöke négyszázötvenezer

forintot követelt a Clubtól. Erre a kö-
vetelésre nem reagált idõben az új
szakosztály, amelynek az lett a követ-
kezménye, hogy elindult a felszámo-
lás. Mudri úr sajnálatosnak tartja az
esetet.                                      G. K.

Felszámolják a Gödi Labdarúgó Clubot

Dr. Horváth László, a Gödi
Sport Egyesület elnöke
meghívására, a Pólus

Palace-ban tartózkodó
magyar labdarúgó váloga-
tott kilátogatott a fiatalok

tornájára az alsógödi lab-
darúgó pályára. Filkort és
Gerát megrohanták kis

labdarúgóink, de a többi-
ek sem gyõzték az autog-
ram-osztást.
- Szállásunk kitûnõ a Pólus
Palace-ban, ideális pihe-
nést jelent az edzés utáni
környezet – mondta
Várhidi Péter szövetségi
kapitány. - A csapat a he-
lyi golfklubban részt vett
egy villámtanfolyamon,
ahol a klub oktatója, a
volt MTK-s, váci és kispesti
válogatott védõ, Hahn Ár-
pád tartott nekünk egy kis
bemutatót.
Ma már tudjuk, hogy a vi-
lágbajnok olasz csapatot
magabiztos játékkal verõ
magyar válogatott látoga-
tott ki az alsógödi pályára.
Talán fiataljaink rajongása
is segítette õket a diadal
elérésében.

V. F.

Labdarúgás: 

Gödi fiatalokkal hangolt 
a válogatott az olaszok ellen

Magyarországon harma-
dik alkalommal rendezték
meg az országos Western
lovastalálkozót és kupaso-
rozatot. A gödi Szálender
tanya elõször adott helyet
ennek az országos ver-
senynek. Kezdõ és haladó
kategóriákban mérték
össze tudásukat a „vad-
nyugat hõsei”. Az „ameri-
kai cowboyok” marhate-
relés közben a „prérin”
különbözõ akadályokon
hajtották keresztül a csor-

dát. A nézõtéren minden-
ki csodálkozott, hogy a fi-
atal lovasok mennyire bát-
rak. A lányok produkciója
egyenesen ovációt váltott
ki. A rendezõk gyorsasági
versenyszámokkal is tarkí-
tották a programot, mely-
nek fõbb elemei a
szlalomlovaglás és a hor-
dókerülés voltak. Ezen a
napon egyetlen verseny-
zõt sem dobtak le a lovak.

F. A.

Western verseny a Szálender tanyán

Ifjú labdarúgóink örültek a magyar labdarúgó vállogatott látogatásának

Férfiakat is 
meghazudtoló
bátorsággal...
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Baseball
Gödön
Megalakult Gödön a gyer-
mek baseball csapat, GÖD
DOGS néven. Várjuk fiúk,
lányok jelentkezését 11
éves korig. Edzések szep-
tembertõl a Rákoczi úti
sportpályán lesznek. Ér-
deklõdni és jelentkezni le-
het Veszelik Nóránál. Tel.:
06 20 465 23 20.

A tornát a Pécs melletti
Kozármisleny gárdája nyerte, az
ezüstöt a taksonyiak vitték el. A ha-
zaiak Gödöllõ ellen játszották a
bronzmeccset, a fényes medáliát si-
került Gödön tartani. Mint a csapat

edzõje, Bagócsi mester elmondta, a
lányok nyári pihenõ utáni elsõ mér-
kõzésére került sor, jöttek új játéko-
sok, a csapattagok még nem voltak
teljesen összeszokva. Az NB II-es
bajnokság Északi csoportja õszi for-

dulójának küzdelmei a gödieknek
szeptember 16-án délután kezdõd-
nek, amikor a TFSE ellen lépnek pá-
lyára a Balázsovits Sportcsarnok-
ban.

V.F.

Kézilabda: 

Balázsovits Kupa – érmesek a lányok!
Az immár harmadik alkalommal megrendezett Balázsovits Kézilabda Kupa négy csapat részvételével zaj-
lott a felsõgödi Balázsovits Sportcsarnokban augusztus 19-én. A házigazdák NB II-es felkészülési tornának
írták ki a viadalt, melyen a Gödi SE kézilabdásai végül bronzéremmel zártak.

A négy kategóriában –
igazolt versenyzõk, ama-
tõrök, nõk, férfi párosok –

meghirdetett versenynek
ezúttal több színfoltja is
volt. A mozgássérültek ré-

szérõl hárman neveztek,
köztük a kategóriájában
olimpiai- és világbajnok
Tauber Zoltán. A mindkét
kézfej nélküli bajnok meg-
lett kora ellenére is óriási
akarattal, bámulatos
ügyességgel játszott. A
mezõny egy külföldi játé-
kost is üdvözölhetett, Dr.
Kovalenko Viktor egykori
katonaorvos az Ukrán
Hadsereg nyugalmazott
orvos-ezredese a Gödtõl
750 km-re lévõ Luck váro-
sából érkezett.
A Fojt Attila támogatásá-
val megvalósult Rekord
Kupa lebonyolításért Gu-
lyás Miklóst és az örökifjú,
most is kiváló játékerõt
képviselõ Tóth B. Zoltánt
illeti a dicséret. A verse-

nyen 14 igazolt, 25 ama-
tõr férfi játékos valamint 4
hölgy játékos vett részt.

V.F.

Asztalitenisz: 

Olimpiai- és világbajnok is 
parádézott a Rekord Kupán
Megszokhatták a gödiek: ha augusztus huszadika, akkor zöld asztal a Németh László Iskolában. Ezúttal 43
játékos fogott ütõt, hogy elhódítsa a legjobbnak járó serleget. A mozgássérültek közt versenybe szállt
Tauber Zoltán olimpiai és világbajnok asztaliteniszezõ is.

Sport

Sakk 
toborzó
A Gödi SE sakkszakosztá-
lya a 2007-2008-as ver-
senyidõszakra, a megyei
csapatába sakkozókat
keres. Jelentkezés és to-
vábbi részletek 
a davidi@vnet.hu címen
vagy a 332-405-ös tele-
fonon.

Eredmények: 
Igazolt versenyzõk:
1. Oroszki Viktor, 2. Új-
vári Tibor, 3. Ifj.
Jeszenszki János. 
Amatõrök:
1. Veszeli Tibor, 2. Járdi
Tibor, 3. Fogarasi Ottó. 
Párosok: 
1. Újvári Tibor – Bertinai
Péter, 2. Oroszki Viktor –
id. Jeszenszky János, 3.
Szûcs Tibor – Fojt Attila.  
Nõk: 
1. Temesvári Katalin, 2.
Fogarasi Ottóné.

Az akarat 
mindent legyõz
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A gödi kajak-kenu szakosztály újabb dobogósokat és pontszerzõket adott a hazai kajaksportnak: az ifik
Szlovákiában a maraton EB-n, a cseheknél síkvízi VB-n brillíroztak.

A trencsényi maraton
Európa-bajnokságon Mak-
rai Csaba tanítványa, Gál
Szabolcs aranyérmesként
lett a kontinens legjobbja.

- Szabolcs egy évvel ez-
elõtt érkezett hozzánk
Gödre, korábban szolnoki
versenyzõ volt - nyilatkoz-
ta az EB után edzõje, Mak-
rai Csaba. - Többszörös

magyar bajnok, évek óta
tagja az ifi válogatottnak,
2006-ban megnyerte az
Európai Olimpiai Remény-
ségek Versenyét is. Érett-
ségi elõtt áll, szorgalmas,
megbízható, igazi csapat-
ember, kiváló maratonos.

Július végén rendezték
Racicében az ifjúsági síkví-
zi világbajnokságot, me-

lyen kilenc kajakos fiú kép-
viselte Magyarországot,
közülük négyen a Gödi SE
versenyzõi. Slezsák István
1000  (7. hely) és 500 m
(8.hely) egyesben állt rajt-
hoz, 1000 m párosban
és az 500 m négyes egysé-
get Pélyi Dávid és Kulifai
Tamás (5. és 6. hely) erõsí-
tette, Hamar Péter tarta-

lékként utazott. Érdekes-
ség még a szakosztály éle-
tébõl, hogy két serdülõ
korú fiú: Bán Kristóf és
Makrai Martin Szolnokon
a felnõtt nõi válogatottal
edz, õket Fábiánné „Kati
néni” hívta Kovács
Katalinék mellé edzõpart-
nernek.

V. F.

Gödi fiatalok a világ legjobbjai közt!

Sport

- Sportolóink két csoport-
ba sorolhatók: vannak nem
igazolt játékosok, akik mû-

anyag labdával játszanak,
õk heti 1-2 edzésre járnak,
és vannak az  élsportot
képviselõ igazolt egyesületi
versenyzõk, akik valódi li-
batoll labdával játszanak –
mondta Szûcs Zoltán edzõ.
- A Diákolimpia is két kate-
góriában zajlik: a nem iga-
zolt mûanyag labdások al-
kotják a „B” kategóriát; az
igazolt élsportolók pedig

az „A”-t. Gödön közel 100
„B” és 1 „A” kategóriás
gyermek tollaslabdázik. Ki-
emelkedõ versenyzõnk a
most 10 esztendõs Szerecz
Márton, aki számos ver-
senyt nyert az „A” kategóri-
ás mezõnyben. A Diákolim-
pia Pest megyei döntõjé-
ben több, mint 20 „B” ka-
tegóriás gödi gyerek indult.
Legfontosabb feladatunk a

szervezeti forma és az inf-
rastruktúra megteremtése.

Célkitûzéseink: minél
több gödi résztvevõ a Diák-
olimpián, Marci esetében
pedig további jó eredmé-
nyek elérése. 

A sportág iránt érdeklõ-
dõk jelentkezését várom a
szucs.zoltan@interware.hu
e-mail címen.”

V. F.

Tollaslabda: 

Szerecz Márton 
a korosztályos ranglista élén
Gödön a gyermek tollaslabdázást 2004. szeptemberében indította útjára
Szerecz Ferenc. A kezdeményezéshez csatlakozott Szûcs Zoltán, edzõ is. Gödön
majdnem 200 gyermek, fõleg a Németh László Általános Iskola tanulói ûzik ezt
az olimpiai sportágat rendszeresen.

„Kamera” ezúttal társával,
Kucsera Gáborral 500 és
1000 méteren lapátolta
össze újabb két bronzér-
mét, majd két héttel
késõbb a duó megnyerte
a férfi K-2-esek 1000 m-es
számát a jövõ évi pekingi
olimpia Sunji regat-
taközpontjában megren-
dezett kajak-kenu teszt-
versenyen.

V. F.

Kajak-kenu:

Kammerer – két bronz Duisburgból,
egy arany Pekingbõl
Az idei duisburgi síkvízi kajak-kenu világbajnokságon az egykoron Gödi SE-bõl induló Kammerer Zoltán –
városunk lakója – újra dobogón állhatott.

Egyszer talán 
világbajnok lesz?

Bízunk 
a negyedik 
aranyban 
a pekingi 
olimpián

Ha Kammerer jövõre is eldobja a lapátot, nyertünk
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A Duna Csárda a gödi
Duna-part egyik legerede-
tibb, legjellegzetesebb
színfoltja. Nem csak Göd-
rõl, hanem a Dunakeszitõl
Vácig sokan látogatják a
hangulatos kerthelyiséget.
Ízletes ételek és teljesen
egyedülálló hangulat várja
a vendégeket. Sokszor vár-
ni kell egy-egy üres asztal-
ra, szinte versengenek érte
a kikapcsolódásra váró pol-
gárok.

A sok vendégnek  kö-
szönhetõen a tulajdonosok
számos jobbító szándékú
észrevétellel találkoztak.

- Nyugodtan mondhat-
juk, lakossági igény alapján
kezdtünk azon gondolkod-
ni, hogy megnyissuk a Du-
na Csárda emeleti termét –
mondta az egyik tulajdo-
nos, Herpai Károlyné, Mari-
ka. – Október 20-án megin-
dul fent az élet. Délelõtt

11.00 és este 22.00 óra kö-
zött várjuk vendégeinket.
Szünnapot nem tartunk, az
emeletünk folyamatosan
nyitva tart. - A konyha kíná-
lata teljesen megegyezik a
nyáron megszokottal - fûz-
te hozzá a tulajdonos as-
szony.
- Semmit sem változtatunk,
mert akik idejönnek, a már
ismert ízekre vágynak. A
halsütõnk is mûködni fog,
mely igen népszerû az ide-
érkezõ vendégeink köré-
ben.

Az emeleten a négy és
hat fõs asztalokat akár elõ-
re is le lehet  foglalni a 06
20 9888 129 és a (06 27)
332 175 –ös telefonszám-
okon. Esküvõket, céges
rendezvényeket eddig is
szervezett  ide a Csárda, de
a folyamatos nyitva tartás
következtében reményeik
szerint ezek száma megnö-

vekszik. Hagyományos ki-
szolgálás igénye esetén
100 fõt láthatnak vendé-
gül, svédasztalos rendelés
esetén 70 fõt. A zenekar-
nak is kialakítottak egy he-
lyet, bármikor zenés ren-
dezvényekre is sor kerülhet.

- Szeptemberben már
minden szombatunk fog-
lalt – folytatta büszkén a

tulajdonosasszony. – Nyu-
godt szívvel  vágunk neki
az õsznek és a télnek, mert
kiváló chefünk van Szeke-
res Ambrus személyében.
Összességében elmondhat-
juk, hogy várjuk az új kihí-
vást. Nagyon igyekszünk
vendégeinket a lehetõ leg-
magasabb színvonalon ki-
szolgálni.                       (X)

A Sotto Voce étterem a Gö-
di Udvarban egy éve nyitotta
meg kapuit. Martinovics Ta-
más tulajdonos, üzletvezetõ
lassan évtizedes szakmai
múltra tekint vissza. Tapaszta-
latai alapján a teljes körû ven-
déglátás sikerében hisz.

- Vendégeinket az étel kivá-
lasztása elõtt egy kis ízelítõvel
kínáljuk, a finom fogások
után egy kellemes itallal fo-
kozzuk a gasztronómiai él-

ményt – mondta Martinovics
úr. – Nagyon büszkék va-
gyunk a nálunk elkészült éte-
lekre, ezeket a nemzetközi
konyha tárházából válogat-
tuk. Vendégeink az olasz spe-
cialitások mellett, különösen
kedvelik a párolt fûszeres bá-
ránycsülköt burgonyapüré-
vel, zöldségekkel párolt éti-
kagylót fehérbormártásban
valamint az athéni fogasfilét
forró serpenyõben tálalva.

Ezek az ételek a szeptember-
ben megújuló étlapunkon is
szerepelnek. A jó ételhez mi-
nõségi italokat kínálunk,
többnyire a magyar pincésze-
tek borait ajánljuk A legked-
veltebbek a villányi és a szek-
szárdi borok. S ha vendége-
ink mindezek mellett valami
egzotikusra vágynak, koktél-
lapunkról válogathatnak.

A tulajdonos büszke a ház
zenei válogatására is. Étkezés
közben csendes soul és jazz
ritmusok csendülnek fel. So-
kan úgy érkeznek, hogy gyor-
san bekapnak valamit, majd
órák múlva elégedetten tá-
voznak.

Akik megismerték a Sotto
Voce vendégszeretetét, azok
már az étterem rendezvénye-
ire is visszatérnek. Minden
pénteken vagy szombaton
zenés mûsor várja a kikapcso-
lódni vágyókat.

- Azokról sem feledkezünk
meg, akik csak a konyhánk
ízére vágynak – folytatta Mar-
tinovics úr. - Õk a teljes étla-
punk kínálatát élvezhetik ott-
honukban, az ételeket Gö-
dön, Dunakeszin, Szõdön,
Szõdligeten ingyen szállítjuk
házhoz. Bízom abban, hogy
mindenki örömmel tér be
hozzánk.

(X)

Októberben nyit 
a Duna Csárda emeleti terme

Elégedettek a vendégek a Sotto Voce
Étteremben (Gödi Udvarban)

Sotto Voce Cafe & Restaurant 
Göd, Pesti út 47.

www. sottovoce.hu
e-mail:sottovoce@pannonmail.hu

Rendelés és asztalfoglalás: 06 30 511 9174
Étterem nyitvatartása: egész évben, 

a hét minden napján 11.00 – 24.00-ig

Esküvõt is 
szívesen tartanak
az  emeleti teremben

Hangulatos környezetben ízletes ételekkel várják 
a vendéget a Sotto Voce étteremben
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• Gödön 35 m2-es teljesen be-
rendezett kertes családiház ma-
ximum 2 fõ részére hosszútávra
kiadó. Tel.: 06-20-591-2804
• Megbízható középkorú nõ ta-
karítást vállal. Tel.: 06-27-333-
342
• Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása alpintechnikával is! Dara-
bolva. Elszállítás megoldható. T.:
06-30-463-4070, 06-27-337-353
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást,
csiszolást, lakkozást, javítást.
Tel.: 06-70-505-1177

• Cipõjavítás, cipzárcsere, szõ-
nyeg- és ruhatisztítás, búvárszi-
vattyú-tekercselés. Göd, Kincsem
Park, nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.
• Fakivágás - veszélyes fák kivá-
gása döntés nélkül is, gallyazás,
fûnyírás. 06-70-639-4994, 06-30-
979-9938.
• 2 szobás lakás hosszú távra ki-
adó különbejárattal. Tel.: 06-70-
238-0876
• Német és latin tanítás
diplomás tanártól. Tel.: 20-419-
5430

Apróhirdetések

KIADÓ!
19 m2-es helyiség 

ÜZLETNEK,
IRODÁNAK

FELSÕGÖDÖN
a Lenkey utcában

az óvoda 
szomszédságában!

Tel.: 27-332-245
06-30-683-1690

Vásárolunk

régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, 

hanglemezeket
valamint mindenféle papír-

régiséget
- festmény, grafika, képeslap,

plakát, térkép, metszet, rézkarc -
Érdekelnek még 

apróbb dísztárgyak
kerámiák, reklámkiadványok -

régi konyhai eszközök, képkeretek 

Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés!
Telefon: 20-9378-592, 

06-27-336-138
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

(A volt MGTSZ udvarától kb. 400 m-re.)

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

ITAKO KFT. 2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

Tüzifa akció!
Cser, tölgy, bükk,

akác, 
konyhakészen 
vagy gurigában 

szállítással! 

Ugyanitt szén is
kapható!

06-20-496-1264
06-27-345-098

A HAJKALAND
FODRÁSZATBA

FODRÁSZ
VÁLTÓTÁRSAT
ÉS MÍNIKÛR-
MÛKÖRMÖST

KERESEK!
Érdeklõdni a 

06-70-502-3587
telefonszámon

lehet



34 Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com



35

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

KÁBEL TV
Már 3250 Ft/hó-tól,

Internet 1990 Ft
belépési díjjal
Lõrincz Judit

06-20-242-3474

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501

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

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com
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Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501
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Fakivágás!
Veszélyes fák kivágása

döntés nélkül is, 
gallyazás, fûnyírás.
06-70-639-4994, 
06-30-979-9938

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

www.god.hu
godikorkep@gmail.com
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Fejtörõ

Augusztusi keresztrejtvény
megfejtésünk: „Tizenöt év,
tizenöt nyár, mert Önnek is
jár egy kis kikapcsolódás.”
Augusztusi nyerteseink:
Kovács Miklósné és Rácz
Réka. A nyereményeket szer-
kesztõségünk eljuttatja a
nyertesekhez.

Gratulálunk!

Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük szeptem-
ber 30-ig nyílt levelezõ lapon
juttassa el szerkesztõségünk
címére: 2132 Göd, Pf.: 72

Nyeremények:
Egy-egy 5.000.- forintos fo-
gyasztási bónusz a felsõgödi
Ilka Csárdában!

Az Ilka Csárda bejárata

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com
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