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Velem együtt Önök is rengeteg jó gon-
dolatot hallottak már Karácsony és Szil-
veszter kapcsán. Ebben az idõszakban
mindig egy kicsit több szeretetet tanúsí-
tunk egymás iránt.  

Azt hiszem életem egyik legnagyobb
karácsonyi ajándékát 1993-ban kaptam.
Abban az évben született elsõszülött fi-
unk, akinek az elsõ kocsinkba az elsõ gye-
rekülését vettük. Amikor már feldíszítve
állt a karácsonyfa, letettük elé a szuper-
modern, biztonságos ülést. Majd a fele-
ségem váratlanul beleültette kisfiunkat.
A gyerek megszeppent, de mivel kényel-
mesen ült, egyáltalán nem ellenkezett az
új helyzet miatt. Én pedig leültem vele
szemben, és hosszú percekig néztem õt.
Felejthetetlen pillanatok voltak. Mint a
filmben, megállt az idõ. Talán giccsesnek
tûnik a leírt jelenet, de a valóság is néha
annyira giccses, hogy fel sem tûnik.

Az ünnepekkel kapcsolatban egyéb-
ként bennem két ellentétes érzés kava-
rog. A békét a karácsonyi történet jelen-
ti, Jézus születésének ünneplése. Otthon
ülünk és vagyunk. Tudják az Isten mit
mondott magáról, amikor találkozott
Mózessel? „Vagyok, aki vagyok.” A léte-
zés sok örömöt rejt magában. Attól jó a
Karácsony, hogy csak úgy vagyunk, fel-
adatok nélkül, békésen, egyetértésben.
Eléggé isteni állapot.

A Karácsony kellemetlen részérõl meg-
oszlanak a vélemények. Én személy sze-
rint nem szeretek vásárolni, mert elõre el
szoktam tervezni, mit szeretnék ajándé-
kozni, és mint egy buldog rohangálok
székes fõvárosunkban mindaddig, amíg
végre egy eladó azt nem válaszolja a szo-
kásos kérdésre: „Természetesen, melyik
színt parancsolja az Úr?”, vagy valami ha-
sonló pozitívot.

Ezt kívánom Önöknek is karácsonyra.
Sok-sok pozitív, sok-sok erõt adó pillana-
tot, élményt! Ja, és csak úgy legyenek! 

fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Markó József polgár-
mester köszöntõjében tré-
fásan megjegyezte, hogy
a városban bizonyára min-
den rendben van, ha eny-
nyire kevesen kíváncsiak a
képviselõ-testület munká-
jára. Aztán  részletesen
beszámolt mindarról, ami-
rõl a Gödi Körkép az el-
múlt félév során tájékoz-
tatta az Olvasót: úgy tû-
nik, hogy a Samsung Gö-
dön marad jövõre, egy pa-
lackozóüzem létrehozását
támogatja a városvezetés,
bár a vízjogi engedélyek
még hiányoznak, de be-
látható idõn belül azokra
a papírokra is állami pe-
csét kerül. A város pénz-
ügyi helyzete szokás sze-
rint szóba került. Ezzel
kapcsolatban jegyezte
meg a polgármester, hogy
a városvezetés nem akar a
múlt hibáin rágódni, ha-
nem elõrenéz, és tervezi a
jövõt. Ennek fontos része
lesz, hogy ugyan pályázati
lehetõségek nincsenek a
strand fejlesztésére, mégis
egy melegvízû medencét
kíván építeni.

A rövid összefoglaló
után következtek a lakók
hozzászólásai. Egy fiatal-
ember szóvá tette, hogy
nyomorúságos állapotban
van a Marignane téri ját-
szótér, de az összes többi
játszóteret is említhette
volna. Kulcsszóként hasz-
nálta az európai szab-
ványt. Szegény óvodave-
zetõk szemlesütve közöl-
ték, hogy egyetlen játszó-
kájuk sem felel meg az eu-
rópai követelményeknek.
Pedig nem õk tehetnek ró-
la. Ezek az eszközök ma
Magyarországon egy köz-
intézmény számára megfi-
zethetetlenek. 

A másik legfontosabb

téma a földutak állapota
volt. (Errõl ebben a szám-
ban az Önök kérdezik ro-
vatban és egy rövid cikk-
ben is olvashatnak = a
szerk.) Többen kifakadtak,
hogy a Hivatal nem reagál
a lakossági bejelentésekre.
Szegedi Sándor felsorolta,
hogy mely utcákat újíta-
nak fel még ebben az év-
ben. Markó József polgár-
mester hozzátette, hogy
vizsgálják egy útkarban-
tartó egység felállításának
lehetõségét. A közeljövõ-
ben nem épül annyi asz-
faltút, mint hitelbõl az el-
múlt évben. A város anya-
gi helyzete ezt nem teszi
lehetõvé. Ezért a földuta-
kat rendszeresen karban
kell tartani.

A fõépítész asszony egy
kérdésre válaszolva kifej-
tette, hogy az északi elte-
relõ út helyzete sajnos
rosszul áll. Ott három ön-

kormányzatnak kellene
összefogni, közülük az
egyikkel perben áll váro-
sunk. Ráadásul Szõd Göd
határában lakóparkot hoz
létre, ennek lakói értelem-
szerûen Gödön keresztül
egyszerûbben közleked-
hetnek, hiszen szinte a
Nevelek dûlõ folytatásá-
ban található az erre a cél-
ra kijelölt terület. Délen
jobb a helyzet, mert Du-
nakeszivel össze tudott
fogni Göd, és együtt nyúj-
tanak be pályázatot erre
az út fejlesztésére.

Felmerült a gáton robo-
gó motorosok gátlástalan
közlekedése is. Nógrádi
Gergely  panaszkodott a
rendõrségre, a Közterület
Felügyeletre és a Polgárõr-
ségre, majd jelezte, hogy
fél éve ugyanezeket a
problémákat hallotta, és
semmi sem oldódott meg
közülük. Sõt! Gödön orv-

vadászok éles lõszerrel lö-
völdöznek a Duna-parton.
Mint Nógrádi képviselõ
folytatta, erkölcsileg ennél
lejjebb már nem kerülhe-
tünk.

Zárszóként elhangzott,
hogy a felsõgödi vasúti át-
járóban azért nem épül-
het meg a felszíni gyalo-
gos átjáró, mert a MÁV
egy éve húzza az engedély
kiadását, pedig az egészet
Göd városa építené meg.

Összefoglalva elmond-
ható, hogy minden kér-
désre választ adtak a vá-
ros vezetõi, s csak re-
ménykedni lehet abban,
hogy legközelebb sokkal
többen jönnek el, és fo-
galmazzák meg vélemé-
nyüket, észrevételeiket. A
Gödi Körkép hasábjain pe-
dig nagy, öles betûkkel ír-
juk meg ennek dátumát.
Rajtunk ne múljon!

Salamon Tamás

Közmeghallgatás: 

Némi érdektelenség 
és mégis lényeges mondatok 
A testületi ülés után a Duna-parti Nyaralóházak színháztermében gyülekeztek a képviselõk.
Közmeghallgatást hirdetett az önkormányzat a lakosság számára. A nézõtéren alig ültek többen, mint a
pulpitus mögött, pedig elhangzott: helyi adóemelés nem lesz Gödön jövõre

A képviselõk fontos munkákról számoltak be 

Városvezetés
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A Gödi Körkép közbeszerzési szer-
zõdésében az önkormányzat elõírta,
hogy a Magyar Posta terjessze a he-
lyi lapot. Tévesen az a hír járja, hogy
a Gödi Körkép terjesztéséhez semmi
köze a postának. Ezt a hírt - úgy
mondják - a kézbesítõk viszik a la-
kosságnak, pedig ez a hír nem igaz.
Minden hónap 10-12. között a pos-
ta alsógödi telephelyén leadjuk az
újságot.

A posta egy külsõs céggel szerzõ-
dött, amelynek a feladata a terjesz-
tés. A sok terjesztési anomália miatt
Markó József polgármesterrel és dr.
Bognár László alpolgármesterrel
személyesen jártunk a helyi posta

vezetõjénél, hogy megtudjuk, mi az
oka a több helyen kifogásolt terjesz-
tésnek. A hivatalvezetõ konkrét vá-
laszt nem tudott adni. Sikerült vi-
szont közvetlenül kapcsolatba ke-
rülnünk a posta alvállalkozójával. Õ
felkínált egy lehetõséget: amennyi-
ben valaki nem kapná meg a Gödi
Körképet, a következõ e-mail címen
jelezheti: lakriszmabt@freemail.hu.
Sajnos ez még nem a végsõ megol-
dás, de mindenképpen elõrelépés. A
decemberi terjesztést közösen, a vá-
ros 100 pontján ellenõrizzük a ter-
jesztõvel.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Gödi Körkép 
- terjesztési gondok

November 26-án ünne-
pélyes keretek között ke-
rült sor a Városi Pedagó-

giai Szakszolgálat tetõtéri
helyiségeinek átadására. A
város több intézményve-
zetõje, a város jegyzõje és
alpolgármestere is megje-
lent az eseményen. Mind-
ez jelzi a Szakszolgálat vá-
rosi elismertségét. Az in-
tézmények egyre bátrab-
ban fordulnak hozzájuk,
mert logopédusra, gyógy-

testnevelõre, pszicholó-
gusra és gyógypedagó-
gusra egyre nagyobb
szükség van az óvodák-
ban és az iskolákban.

- Ettõl a tanévtõl kezdõ-
dõen bõvültek a szolgálta-
tásaik – ismertette a peda-
gógiai programot Köven-
diné Tímár Erzsébet, a
Szakszolgálat vezetõje. -
Alapozó mozgásterápiát,
GMP diagnosztikát és te-
rápiát, nyelv és beszédfej-
lesztõ pedagógus bevoná-
sával 3 éves kortól kezdõ-
dõen megkésett beszéd-
fejlõdés terápiát is szerve-
zünk a kibõvült épület-
ben. A Kistérségi Közokta-
tási tervnek megfelelõen
munkánkat a másik két
pedagógiai szakszolgálta-
tást végzõ intézménnyel
összehangolva végezzük.

Az ünnepséget rövid
gyermekmûsorral zárták,
az ezt követõ fogadáson
lehetõség nyílt a kistérségi
kollégákkal történõ esz-

mecserére, személyes kap-
csolatok kialakítására.

Az intézmény dolgozói
saját készítésû ételekkel
látták vendégül a meghí-
vott vezetõket. 

A Városi Pedagógiai
Szakszolgálat dolgozóinak

minden megnyilvánulásá-
ból látszott az elhivatott-
ság, s bár a létszám bõvü-
lésére nincs nagy remény,
mégis minden feladatot
igyekeznek ellátni. Siker-
rel.

Tantermekkel bõvült 
a Pedagógiai Szakszolgálat
Egy kicsi, de elhivatott csapat a Pedagógiai Szakszolgálat tantestülete. A kollégák egy irányban haladnak
elõre, segítik egymás munkáját és a hangos szó nagyon ritka vendég közöttük. A Kistérségi Társulás keretei
között pályáztak és két tanterem kialakítására nyertek komoly összeget. Ehhez még egy szép játszóteret is
építettek a gyerekeknek 

A városvezetés és az intézményvezetõk is eljöttek a megnyitóra

Az új játszóka

Önkormányzati hírek

Minden postaládába eljuthatna!
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Önkormányzati hírek

Csányi József képviselõ kezdemé-
nyezésére a Harang utca és a Dózsa
György út sarkán lévõ parányi térre
fapadok és asztalok kerültek. Mind-
ezeket a körzet pénzébõl finanszí-
rozták.  A kis térre egy faszemetest
is állítottak  A munka Nagy Gábort
dicséri. Egy hirdetõtábla is elkészült,
amely a piaristák keze munkáját di-
cséri.

- Az itteni lakók örültek a minõsé-
gi középítményeknek – mondja nem
kis büszkeséggel Csányi József, a
körzet képviselõje. – A tér a fiatalok
kedvelt találkozóhelye lett, végre le-
ülhetnek valahová, és nem kergeti
el õket senki. Egy libikókát szeret-
nék a térre hozatni, és akkor el-
mondhatjuk, hogy minden elké-
szült. Idén tíz padot helyeztünk ki, a
szemetes edényeket a TESZ üríti. Jö-
võre további tereinket szeretném
széppé varázsolni.

A város szakbizottsága, a Város-

fejlesztési Bizottság ugyan még
nem szabványosította a köztéri pa-
dokat, asztalokat és hirdetõtáblá-
kat, mégis könnyen lehet – a minõ-

séget látva -, hogy a most elkészül-
tek jelentik majd a mintát az egész
városnak.

G.K.

Szépül az ötös körzet

Tudják, hogy új memó-
riajáték van Gödön? Az éj-
jel elviszik a közlekedési
táblákat, vagy legalábbis
elmozdítják a helyükrõl.
Lefektetik, áthelyezik vagy
éppen bedobják valaki
kertjébe. A nappal közle-
kedõk pedig találják ki,
hogy hol milyen tábla
volt. Aki balesetet szen-
ved, az kiesett a játékból.
Jó játék? Ugye? 

Többször jeleztük az ön-
kormányzatnak, hogy

szinte minden hétvégén
ilyen „remek” szórakozást
találnak maguknak egye-
sek. Már a rendõrségen is
tettünk bejelentést. Saj-
nos õk tehetetlenek.
Ugyanis hiába járõröznek,
ezer helyen õk sem lehet-
nek.

Kedves Rongálók! Nagy
kérés lenne, hogy energiá-
jukat a közösség szolgála-
tára, és ne rongálásra
használják?

Jernei Judit

Eltûnnek a
közlekedési táblák

Számos lakossági levelet
kapott a Gödi Körkép
szerkesztõsége a föld-
utakkal kapcsolatban. Az
aszfaltburkolat nélküli ut-
cákban lakók szomorúan
tapasztalják, hogy az el-
múlt ciklus és a jelenlegi
városvezetés sem fordít

gondot a földutakra. Mint
mondják, õk ugyanúgy
befizetik a súlyadót, mint
bármelyik, szilárd burkola-
tú utcában élõ gödi pol-
gár, õket is megilleti egy
kis odafigyelés.

- Mi is tapasztaljuk,

mennyire rossz a földes
utak állapota – mondta a
hír hallatán Markó József
polgármester. – Idén erre
már nem kerül sor, de jö-
võre - a szûkös anyagi kö-
rülményeinket is figyelem-
be véve – igyekszünk a
földútjaink állagán javíta-

ni. Az is egészen biztos
azonban, hogy nem fog-
juk tudni egyszerre az ösz-
szes utat felújítani, a leg-
rosszabb állagúakra kerül
majd elõször sor.

Gondok 
a földutakkal

Csányi József több hasonló teret tervez

Szórakozásból bevágták a kerítésen belülre

Komolyak a gondok a földutakkal
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Önkormányzati hírek

Idén új színfolttal gyara-
podik városunk az adventi
idõszakban. Gödi vállalko-
zók kezdeményezésére há-
rom igényes faházacska
készült el, melyeket a pia-
rista diákok szereltek ösz-
sze. A Városháza udvarán
állítják fel a házikókat,
amelyekben  a tervek sze-
rint könyveket, cd-ket, ka-
rácsonyi ajándékokat lehet
majd megvásárolni.

- Összesen nyolc faház
készül majd el – nyilatkoz-
ta Csányi József, az adven-
ti vásár kezdeményezõje. –

December második heté-
ben már elkezdõdik az áru-
sítás. Reményeink szerint
az iskolások és óvodások is
eljönnek, karácsonyi han-
gulatot teremtve énekel-
nek. A faházakat egyéb-
ként nagyon könnyen szét
lehet szerelni, és ha bárhol
a városban rendezvényre
kerül sor, könnyen oda
szállíthatóak, és ugyan-
ilyen könnyen újra össze-
szerelhetõek. Mindenkit
szeretettel várunk a Város-
háza udvarán!

G.K.

Advent a Városháza udvarán

Az idõsebbek még emlékeznek ar-
ra, amikor a gödi fõút mentén cso-
dálatos gesztenye- és hársfák maga-
sodtak. Szinte árnyas liget volt, és
amikor tömegével mentek a Duna-
kanyarba a nyaralók, a közlekedési
dugók esetén senkinek sem kellett
hõgutát kapnia, mert a nagy fák ár-
nyéka megvédte õket a meleg nap-
sugaraktól. Mindez azonban a múl-
té, hiszen az építkezések, a sok kipu-
fogógáz, az elöregedés megtizedel-
te az út menti fákat. A lakosság gyü-
mölcsfákkal pótolta a hiányt, de egy
gyümölcsös nem való fõút mellé.

Kovacsik Tamás kezdeményezésére
és Debreczeni Péter szakmai munká-
jának köszönhetõen elkészült egy

szakvélemény, mely a 2-es út mellet-
ti teljes növényzetrõl és az elvárható
munkálatokról szólt.

- Túlvagyunk az elsõ faültetési ak-
ción – mondta Kovacsik Tamás a
munka átvételekor. – 30 éves lema-
radást kezdtünk el lefaragni a na-
pokban. Ötven beteg fát vágatunk
ki, és helyettük több, mint kétszáz
életerõs, lombos fát ültetünk. A fa-
ültetési munkákra meghirdetett pá-
lyázat elbírálása után egy gödi vállal-
kozó szakértelmére bíztuk a fák ülte-
tését. Lázár Imre garanciálisan vállal-
ta, hogy egy teljes évig locsolja és
gondozza a kiültetett csemetéket.

S.T.

Elkezdõdött a faültetés
a fõút mentén

Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési
Bizottság elnöke kérésére az összes
egyéni képviselõ javaslatot tett a bi-
zottságnak, hogy hol építsen járdát
az önkormányzat. A hivatal össze-
gezte a kéréseket.

- Az ülésen az a vélemény kristá-
lyosodott ki, hogy az intézményhez
vezetõ járdákat kell elsõ körben
megépíteni – foglalta össze a véle-
ményeket Kovacsik Tamás. –
Mindezt európai szabvány szerint
tesszük, azaz másfél méter széles
járdákat építünk. Arról is döntöt-
tünk, hogy egységes járdarendszert

kívánunk megvalósítani, ezért in-
kább kevesebbet építünk, de amit
elkészítünk, az viakolor burkolatú
legyen. Csak ott épülhet más járda,
ahol hiányt kell pótolni két, már el-
készült járdarészlet között. A bizott-
ság tárgyalt arról is, hogy az intéz-
mények mellett két utcát nevezze-
nek meg a képviselõk, amelyeket
feltétlenül megépítenének a követ-
kezõ évben. Reméljük, ez csak a kez-
det, és ciklus végére számos járda
kap új burkolatot.

Járdaépítési koncepció készül

Utolsó simítások a mobil faházakon

Kovacsik Tamás átveszi a munkát
Lázár Imrétõl

A mûvelõdési házhoz már letették a térkövet
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Hetedik alkalommal rendezték
meg a Huzella Jótékonysági Bált. Az
idei bál szervezésére az alsós mun-
kaközösség vállalkozott.

- A bált sohasem az iskolavezetés
kezdeményezi – mondta Horváth
Ferenc igazgató úr. – Mindig valami-
lyen eseményhez, igényhez kötõdik.
Most is így van ez. A nagy pénzügyi
megszorítások miatt (állami norma-
tíva csökkentés = a szerk.) tavaly az
elsõ olyan évet zártuk, amikor a kö-
telezõ feladatokon túl szinte semmi-
re sem maradt keret. Tavaly megtör-
tént, ahogy  például a gyerekek to-
vábbjutottak egy tanulmányi verse-
nyen, de forráshiány miatt nem tud-
tuk õket az ország másik tájára el-
utaztatni a versenyre.

Az alsós tanárkollégák úgy gon-
dolták, hogy az idén befolyt báli be-
vételbõl jövõre az iskola legjobb ta-
nulóit utaztatják versenyekre. Ezért
vállalkoztak a szervezésre.

A gyerekek mûsorral is készültek.
Mészáros Dóra, az iskola korábbi
diákja négy musical dallal köszön-
tötte a vendégeket. Õt követték a
Gézengúz együttes fiataljai, akik
rock’& roll válogatásra énekeltek és
táncoltak óriási sikerrel.

Örömteli, hogy a tornacsarnok
megtelt, sok-sok szülõ és városi ve-
zetõ tisztelte meg a rendezvényt.

S.T.

Huzella bál a gyermekversenyekért

FELHÍVÁS!
100 éve kezdõdött az oktatás

Felsõgödön.

Méltó módon szeretnénk megünnepelni
a nevezetes évfordulót ebben a tanévben.

Terveink között szerepel régi iskolai tan-
eszközök, könyvek, okiratok, fényképek be-
gyûjtése és ezek kiállítása.

A felajánlott régi kedves emlékeket meg-
õrizzük, majd visszajuttatjuk tulajdonosá-
nak.

Ehhez kérjük a gödi lakosok segítségét!

Köszönettel: 
Lukács Istvánné

igazgató

Egyeztetésre mindig van idõ

A Gézengúzok fellépésre várnak

Horváth Ferenc igazgató úr 
bemutatta a „retro”-tanárnõt 

Vendégek is megtisztelték a bált

Göd Város Polgármesteri Hivatal
Beruházási osztálya

1 fõ munkatársat keres 
pályázati-menedzser, beruházó

munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésének feltételei:

Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
építõmérnöki végzettség

Feladata lesz:
Pályázatok elõkészítése, koordinálása, közbeszerzési 

pályázatok mûszaki dokumentációjának összeállítása,
beruházások elõkészítése, beruházások mûszaki ellenõrzése

A jelentkezés tartalmazza a jelentkezõ:
rövid szakmai önéletrajzát,

az iskolai végzettséget, illetve szakképesítést tanúsító 
okirat másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, vagy nyilatkozatát a büntetlen elõéletrõl.

Jelentkezési határidõ: 2007. december 14.

IJelentkezés módja: önéletrajzát a 2131 Göd, Pf.: 28 címre
vagy a varoshaza@god.hu e-mail címre várjuk.

dr. Szinay József s.k.
jegyzõ
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Kruzslicz István önkor-
mányzati képviselõ (MSZP)
és Freiné Gizella (Vöröske-
reszt) kezdeményezésére
az önkormányzat elsõ
emeletére kihelyeztek egy
urnát, melybe mindenki
bedobhatja adományait.
Az összegyûlt pénzt a rá-
szoruló gyerekek kapják
meg. 
- Bármilyen adomány ér-
kezhet – mondta Kruzslicz

István. – Alapvetõen a for-
galomból kivonásra kerülõ
1 és 2 forintosokat gyûjt-
jük. Sokkal jobb helye len-
ne a szegény gyerekeknél,
mint a MÉH-ben. Az urnát
a média jelenlétében
bontjuk ki, így még a lát-
szatát is el akarjuk kerülni
annak, hogy a pénz nem a
rendeltetési helyére kerül-
jön. Kérem a kedves gödi
polgárokat, hogy adomá-

nyaikkal járuljanak hozzá
ehhez a kezdeményezés-
hez. A hivatali idõkben
bármikor bedobhatóak a

felkínált összegek. Remé-
lem márciusra megtelik az
urna.

1 és 2 forintosok 
a rászoruló
gyerekekért

„Álmainkat rajzolta épü-
letbe” – mondták Salamin
Ferenc iskolatervérõl a Bú-
zaszem iskolát szervezõ
szülõk. Most újabb álom
teljesült: a dunakeszi ön-
kormányzat november 23-
án, pénteken kiadta a jog-
erõs építési engedélyt a
Szakáts-kerti iskola utca-
fronti, öt osztályos épüle-
tére.

Az elvi engedély már ta-
vasz óta rendelkezésre áll
az egész épületegyüttesre.
Most az álmok megvalósí-
tásán a sor a keresztény,
magyar és családias neve-
lést adó intézményben.

Az összesen közel 700
milliós építkezést 6 év alatt

szeretné megvalósítani a
közösség. Pályáznak, ado-
mányokat gyûjtenek, tár-
gyalnak az építkezésben
részt vevõkkel. Az iskolá-
ban a gazdasági életben
tevékenykedõ szülõkbõl
gazdasági tanács alakult.
Eddig – munkában, tárgyi
adományban, pénzben -
több mint tíz millió forin-
tot költött a közösség saját
erejébõl az iskolára és a
tervezésre. Ezentúl is min-
den fillérnek, minden tég-
lának, minden munkáskéz-
nek, minden ledolgozott
órának helye lesz a
Szakáts-kertben.

H. Sz.

Jogerõs a Búzaszem iskola
építési engedélye

Július óta rengeteg levelet kapott Szerkesztõsé-
günk. Köztük számos keresztrejtvény-megfej-
tést olvastunk és sokat írtak az „Önök kérdezik”
rovathoz.  Mindemellett a Gödi Körképrõl is el-
mondták véleményüket az elmúlt hónapokban.
Köszönjük  a sok bátorító szót és a segítõ ész-
revételeket. Jövõre is a legfontosabb informáci-
ókat olvashatják lapunk hasábjain. További jó
olvasást kíván Önöknek a Gödi Körkép csapata.

Köszönjük!

Remélik, márciusig megtelik

Salamin Ferenc építészmérnök vázlata a zsibongóról 

Rendszeresen megtelik a Gödi Körkép postafiókja
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Gazsó Györgyné sz. Jakab Margit 84 éves
Az elhunyt hozzátartozói fogadják õszinte részvé-
tünket!

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Dr. Bognár László alpolgármester

minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: 

minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Markó József polgármester: 

minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:
Kovács Titanilla Majoros József Gergõ
Geiger Mariann Somogyvári Zoltán
Berecz Anna Laczó András
Sok boldogságot kívánunk!

Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk 
Stamler Jánosné temetésén való

részvételükkel együttérzésüket fejezték ki. 
Stamler Ferenc és Kveftár Árpádné Gödi Lions Club köszönetét fejezi ki

mindazoknak, 
akik 2005. évi jövedelemadójuk 
1%-át - összesen 273.350 Ft-ot 

- felajánlották clubbunk jószolgálati 
céljai megvalósítására.

Adószámunk: 18661538-1-13
Lipták Lászlóné

a Gödi Lions Club kincstárnoka

A Dunai Vízisport Alapítvány kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak, 

akik az SZJA 1%-ának felajánlásával segítették az
alapítvány munkáját. 

A 2006-ban kapott 585.534 Ft-ot 
a Göd Kupa Kajakverseny megrendezésére, 
a gödi kajakosok támogatására fordítottuk.

Adószámunk:18684388-1-13     
Bankszámlaszámunk: 64700052-10012277

Dalnoki Tibor (kuratóriumi elnök)

Az elmúlt idõszakban több gép-
kocsi feltörés is történt. Kérjük a la-
kosságot, hogy a parkoló autókban
ne hagyják értékeiket, amennyiben
lehetõségük van, a gépjármûvet se
hagyják az utcán. A gépkocsi feltö-
résekkel kapcsolatosan 2007. no-

vember 27-én, az esti órákban a
szolgálatos járõr egy gyanúsan vi-
selkedõ autóra lett figyelmes. Ami-
kor intézkedés alá akarták vonni a
benn ülõ személyeket, azok a gép-
jármûvet hátrahagyva menekülni
kezdtek. Egyiküket sikerült elfogni,
akit elõállítottunk, mivel korábban
már több alkalommal indult ellene
vagyon elleni bûncselekmények el-
követése miatti büntetõeljárás. Az
elmenekült személyek azonosítása
folyamatban van.

Szintén a fenti napon közúti ellen-
õrzés során két személlyel szemben
is kábítószer fogyasztás gyanúja
merült fel, emiatt õket mintavétel
céljából elõállították. Velük szem-
ben a Dunakeszi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya indított büntetõ-
eljárást.

Lakossági bejelentést követõen
november hónapban többek között
körözött személygépkocsit és ott-
honról ismeretlen helyre távozót is
sikerült a bejelentést követõ rövid
idõn belül megtalálni. Köszönjük se-
gítségüket és kérjük Önöket, hogy a

továbbiakban is segítsék munkán-
kat jelzéseikkel.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a
téli útviszonynak megfelelõ sebes-
ség-és követési távolság betartásá-
nak fontosságára, valamint arra,
hogy elindulás elõtt szánjanak egy-
két percet a gépjármû ablakainak
megtisztítására, és ne csak az elsõ
szélvédõt kaparják le.  A rossz látási
viszonyok miatt a közlekedõket így
csak késve észlelik, amely balesetve-
szélyes. Fontos a világítás lakott te-
rületen belül történõ használata is,
mivel a szürkületben a világítás nél-
kül közlekedõ jármûveket a többi
közlekedõ csak késõn észleli.

Kérjük Önöket, hogy a nagyobb
üzletekben, bevásárlóközpontoknál
az ünnepek elõkészületei miatt
megnõtt forgalom miatt az értéke-
ikre kiemelt figyelmet fordítsanak, a
bevásárlókocsikba értéket ne tegye-
nek (táska, pénztárca, stb.), azt õri-
zetlenül ne hagyják.

Juhász László fõhadnagy
Õrsparancsnok helyettes

Rendõrségi hírek

Strand - ünnepi nyitva tartás
December 24-26., 

valamint december 31-én és január 1-jén
zárva tart a strand. A két ünnep között a

szokásos nyitva tartással mûködik.

Nem kellene a kocsiban hagyni a táskát
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Szabó Csaba, a 6. körzet
képviselõje
A jelenlegi fahíd helyén ko-
rábban is ott volt egy átjá-
ró. Azért nem csinálhat-
tunk munkálatokat a jelen-
legi engedély nélküli híd-
nál, mert ha baleset törté-
nik, ki vállalja a felelõssé-
get? A kivitelezõk felelõssé-
ge a híd és a lejáró baleset-
mentességének megterem-
tése. A lebontáshoz fel-
használt társadalmi mun-
kát inkább a lejáró bizton-
ságossá tételére kellett vol-
na fordítani. A Városvédõk
a híd lebontásának lehetõ-
ségével kényszerpályára ál-

lították az önkormányza-
tot, holott tudták, hogy a
biztonságos betonhíd ta-
vasszal úgyis megépül.
Hogy milyen szándék áll a
háttérben, azt döntse el az
Olvasó.

Csányi József képviselõ
Engem ez a fahíd nem za-
var, még esztétikusnak is
mondanám, bár azzal
nem értek egyet, hogy így
hozzák a Városvédõk hely-
zetbe az önkormányzatot.
Ha elkészül a másik híd, ez
a híd is megmaradhatna,
ha az építtetõi, a Városvé-
dõk karbantartották volna

már évek óta a lejárót, ak-
kor most ez a helyzet nem
állhatott volna elõ.

Nógrádi Gergely 
képviselõ
Néhány éve a Városvédõk
engedély nélkül összeesz-
kábáltak egy fahidat, mert
akkor azt diktálta a politi-
kai érdekük. Nem építet-
tek hozzá lejárót, nem
kértek rá fennmaradási
engedélyt. Most meg fe-
nyegetõzni kezdtek, hogy
lebontják a hidat, mert je-
lenleg ezt kívánja az érde-
kük. Mondjuk ki õszintén:
óriási felelõtlenség, hogy

egy egyesület engedély
nélkül felhúz egy hidat,
amit szinte lehetetlen bal-
esetmentesen megközelí-
teni! Ha Rábai asszonyék
valóban a városukat akar-
nák védeni, akkor a gödi-
ekkel együtt örülnének
annak, hogy végre meg-
épül a biztonságos kõhíd,
nem pedig céltalan cirku-
szokkal igyekeznének nyil-
vánosságot szerezni ma-
guknak.

Pinczehelyi Tamás nem
kívánta kommentálni a
történteket.

A Városvédõk Egyesüle-
tének elnöksége levelet in-
tézett a polgármesterhez,
melyben kérik, hogy az
önkormányzat nyújtson
segítséget az általuk meg-
épített hídnál a lejárás biz-
tonságossá tételéhez.
Mint írják, nekik jelenleg
erre nincs pénzük, és mi-
vel korábban a városveze-
tés folyamatosan a híd le-
bontásával fenyegetõzött,
ezért meg kívánnak bizo-
nyosodni az önkormány-
zat „pozitív hozzáállásá-
ról”, mielõtt bármi továb-
bi munkát végeznének itt.

Szegedi Sándor, a Víz-
gazdálkodási Társulat el-
nöke a Gödi Körképnek írt
válaszában kifejtette,
hogy a Karajos-patakon
engedély nélkül megépí-
tett fahíd ideiglenes fenn-
maradásához õk adták
meg a hozzájárulást. Tet-
ték ezt elsõsorban azért,
hogy a Rózsa - Szeder ut-
cai lakóparkban élõk ké-
nyelmesen megközelíthes-
sék a Plus Áruházat. 

Az áruház építõje és az
önkormányzat közötti
megállapodás értelmében
a végleges híd megépíté-

sére 2008. április 1-ig sor
kerül, mely határidõhöz
van kötve a fenti üzlet
végleges mûködési enge-
délye.

A hátralévõ idõre Víz-
gazdálkodási Társulat az
eddig térítésmentesen el-
végzett munkákon felül
lehetõvé teszi a baleset-
mentes lejárást és a fahíd
használatát, kihangsú-
lyozva, hogy a híd ideigle-
nes jellegû, valamint azt is
kiemelve, hogy a környék
lakosságának érdekében
teszik.

G.K.

A körzetben lakó képviselõk véleménye

Még sem bontják a Városvédõk a hidat

Kovacsik Tamás, a 4. körzet képviselõ-
je úgy döntött, hogy lakossági fórumot

hív össze, mert a Mûszaki Egyetem egy
szocreál stílusban tervezett, nagy kollé-
giumot akar építeni a gödi mérõállo-
mására. Miután az egyetem vezetõi el-
vi építési engedélyért folyamodtak az
önkormányzathoz, így a helyiek is be-
pillantást nyerhettek a tervekbe és
nemtetszésüknek adtak hangot. Ebbõl
adódott a feszültség. A lakossági fóru-
mon jelen voltak a Mûszaki Egyetem
Építõmérnöki Karának tanszékvezetõ
docense, dr. Lovas Antal, valamint dr.
Fekete Károly adjunktus, a gödi mérõál-
lomás vezetõje. A találkozón mindenki
a megegyezés keresésének szellemé-
ben szólt a témához. Kiderült, hogy
nem diszkót építenek, hanem konfe-
renciákat szerveznek az új épületben,

nyáron pedig egyetemi szállásként
funkcionál az új komplexum. 

És láss csodát: az egyetem hozzájá-
rult, hogy a helyiek két képviselõje részt
vegyen a tervegyeztetéseken, továbbá
a docens úr felajánlotta, hogy megírja a
Duna-part rehabilitációjára kiírt pályá-
zatot és az egyetem létrehoz egy eve-
zõs klubot.

Kovacsik Tamás elégedetten távozott
a lakossági fórum végén, hiszen nem a
hangos szó jellemezte az együttlétet,
hanem az együttmûködés szándéka.
Mintha nem is Magyarországon let-
tünk volna.

Együttmûködés a mérõállomás ügyében

Kié a felelõsség baleset esetén?

A felek meggyõzték egymást
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Önök kérdezik, Önök 

1. 
A vasútállomás kerékpártározójából
immáron családunk második kerék-

párját lopták el, ezzel elmondhat-
juk, hogy nagyjából évente egyet.
Amit javasolnék az egy térfigyelõ
rendszer lenne, persze elég drága
tudom én, de hátha több panasz is
érkezik ez ügyben, és akkor talán el-
gondolkozik rajta valaki a városve-
zetésben az illetékesek közül.

K. László

Válasz:
A felvetéssel egyetértünk, több he-
lyen indokolt lenne a városban térfi-
gyelõ kamera elhelyezésére, de saj-
nos a jelenlegi anyagi helyzetben er-
re nincs lehetõség. Keressük a pá-
lyázati lehetõséget a fenti cél meg-
valósításához. Rendõrség jelenlétét
növelni fogjuk.

Szegedi Sándor alpolgármester

2.
Örömmel észleltük, hogy az Oázis
bekötõ útja is aszfaltozott lett! Õsz-
szel azonban korán esteledik, az Oá-
zisban van közvilágítás, a strandnál
is, viszont az új útszakasz mellett
egyetlen lámpatest sincs. A Kinizsi
utcán azonban egyszer csak elfogy-
nak a lámpatestek, csak így a Kádár
utcánál is, így már a két utca keresz-
tezõdésében sincs közvilágítás egé-
szen a strandig. Tervbe vette az ön-
kormányzat a lámpatestek elhelye-
zését az adott útszakaszon?

K. László

Válasz:
Az Önkormányzat 2008. évi költség-
vetési koncepciójában szerepel a

fent nevezett útszakaszon a közvilá-
gítás kiépítése, a végleges költség-
vetés jóváhagyása után valósulhat
meg a beruházás.

Szegedi Sándor alpolgármester

3. 
Egy költséges kerékpárútért emel-
nék szót, ami összeköti Felsõgödöt
Újteleppel, ez a kb. 2 km-es útsza-
kasz elég széles, van mellette hely.
Biztonságos lenne azok számára
akik nem feltétlen érik el a napi két
menetrend szerinti buszt, ami Újte-
lepre visz ki. Talán egyszer valaki be-
veszi a programjába és akkor biz-
tonságosabban lehet közlekedni a
Samsung-buszok és a Piramis kami-
onok melletti sétálás, kerékpározás
helyett.

K. Lászó

Válasz:
Kerékpárút építésére pályázatot
nyújtottunk be az alábbi nyomvo-
nalra: Újtelep (Bócsa)  – Nemeskéri-
Kiss Miklós út – Öregfutó út – Ösz-
szekötõ út (Rómaiak útja és az ipar-
vágány között) – Kinizsi utca (Ady
Endre útig). Sikeres pályázat esetén
megvalósulhat a beruházás.

Szegedi Sándor alpolgármester

4.
Az Iván-Kovács László utca állapota
egyre tragikusabb, és ez nemcsak
azért nagyon szomorú, mert káro-
sodás vagy baleset nélkül járhatat-
lanná válik, hanem azért is, mert
szemben van az Önkormányzati Hi-
vatallal. A kátyúk némelyike olyan

mély, hogy csak örülhet az az autós
vagy kerékpáros, aki ki tudja kerül-
ni.
Reméljük, hogy még a nagy hó le-
esése elõtt megtörténik a kátyúzás.

Az Iván-Kovács László utca 
nevében M. Ferencné

Válasz:
Jogosak azok az észrevételek, ame-
lyek kifogásolják ezeket az állapoto-
kat. Az Önkormányzat anyagi lehe-
tõségei függvényében fejleszteni kí-
vánja az úthálózatot, részben saját
forrásból, részben pályázati segít-
séggel.
Gyors beavatkozásként a legrosz-
szabb helyeken, az alábbi utcákban
végeztetjük el az utak karbantartá-
sát, kõszórását még ebben az év-
ben: Család u. , Áldás u., Szõdi u.,
Árpád u. (Révay u. - IV. Béla u. kö-
zött), Vadvirág u.(Duna u. és Hunya-
di u. között), Iván Kovács u., Teleki
Pál u.( Terv utcától a Kádár u. felé,
végig ), Thököly u. ( Attila u. és Sel-
lõ u. között kb. 60m), Rozmaring u.
– Bodza u. sarok, Rozmaring (Bodza
u. Viola u. között).
Kérjük türelmüket, sajnos egyik év-
rõl a másikra minden igényt nem
tud kielégíteni az Önkormányzat.

Szegedi Sándor alpolgármester

5.
Szeretnék csatlakozni T. Sándor, a
Gödi Körképben megjelent vélemé-
nyéhez. Bár nem vagyok régi gödi
lakos, de magam is észlelem, hogy a
város egyes területei kiemelt figyel-
met kapnak, mások rendkívül keve-
set.
A földutak azonban rendkívül kriti-
kus állapotban vannak, nedves idõ
esetén szinte járhatatlanok. Ilyen
Felsõgödön a Teleki Pál utca Terv ut-
cával való keresztezõdésén kívül esõ
része, ahol a mély gödrök miatt már
alig lehet autóval közlekedni.
Legalább egy legyalulást és zúzott
kõvel való felszórást ez a terület is
megérdemelne, hiszen itt is gödi la-
kosok élnek.

Dr. A. Anna

Válasz:
Lásd a 4-es pontnál

Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írásuk tartalma lényegi válto-
zást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igyekeztük a legilletékesebb városi munkatársat megke-
resni a válaszadással. Némelyik válasz további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetéke-
seknek 

Ezek a biciklik még megvannak

Jót tesz a futómûnek
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6.
Azt szeretném tudni, mikor lesz új-
ból Gödön nõgyógyászati rendelés,
és miért szûnt meg?! Sokan hiá-
nyolják, hisz évekig volt, nem kellett
Vácra mennünk szûrésre. 

B. S.-né

Válasz: 
Hosszú évek óta mûködött Gödön
nõgyógyászati rendelés. Most az or-
szágos egészségügyi vezetés “áldá-
sos” tevékenysége során sajnos
megszûnt. Az ok, vagy inkább
ürügy az volt hogy a rendelést ed-
dig Vác biztosította, mi pedig a Du-
nakeszi régióhoz tartozunk. Termé-
szetesen nem hagytuk annyiban,
megkerestük a dunakeszieket ahol
heti 36 órát rendelési idõt biztosít
az OEP. Ebbõl kérünk 3 órát heten-
ként, természetesen a helységet és
a járulékos költségeket a Göd váro-
sa biztosítja. Információim szerint
már csak a dunakeszi testület “bó-
lintása “ hiányzik.

Lenkei György
A Szociális Bizottság elnöke

7.
Felsõgödön az Attila utcában lakom,
ami normál esetben a város egyik-
legszebb utcája a száz éves platán-
fákkal. A problémánk az, hogy az ut-
cának semmilyen szilárd burkolata
nincsen. A murvakõvel felszórt bur-
kolat tönkrement, részben azért,
mert a csatorna fektetése után a
helyreállítás az Önkormányzat vagy
a vállalkozó számára annyit jelen-
tett, hogy nagy zúzalékkal felszór-
ták. Tavaly nyáron 50 méteren belül
három (?!) csatorna és vízcsõtörés
volt, ami után a helyreállítás abból
állt, hogy az átázott dagonyát visz-
szatöltötték a kiásott gödrökbe. Bíz-
tam abban, hogy az új Önkormány-
zat majd kicsit lendületesebben és
hatékonyabban foglalkozik a város
ügyeivel. A VárosVédõk honlapjára
is írtam, de a tisztelt képviselõk ott is
csak azzal vannak elfoglalva, hogy ki
milyen hangnemben beszélt a képvi-
selõtestületi ülésen, azzal, amiért a
választók odaküldték õket, nem.
Legalább válaszra méltathattak vol-
na. Kérjük az Önkormányzatot és a
Tisztelt Képviselõket, hogy vegyék
végre észre az Attila utcát is, és any-
nyi év után aszfaltozzák le, amihez a
lakók anyagilag is hozzájárulnának.

M. Monika

Válasz:
Képviselõ-testület 2007. november
28-i ülésén tûzte napirendre az út-
építésre kijelölt utcák véglegesíté-
sét, ahol az Attila utca (Duna u. –
Thököly u. között) is szerepel a mó-
dosító javaslatok között.

Szegedi Sándor alpolgármester

8.
Harmadik hónapja, hogy az Árpád
utca lakói nevében kértük, közöljék
és továbbítsák kérésünket az utcánk
tûrhetetlen állapotáról, nem tették.
Most olvassuk T. Sándor sorait az
Áldás u. Család u. és Szõdi utca
helyzetérõl, amin az Árpád utca ál-
lapota túltesz, fõleg a Révay testvé-
rek u. sarkától felfelé. Ne hivatkoz-
zanak pénztelenségre, még csak
nem is aszfaltburkolatot kértünk,
csak egyszerû kátyúzást, mert a
gödrök most már az egyik járdától a
másikig érnek és kocsitengely mély-
ségûek. Megvártuk a telet. Továbbí-
tanák ezeket a sorokat is Popelle Jú-
lia asszonynak? 

F. Jánosné

Válasz:
Lásd a 4-es pontnál

9.
Tisztelt Jegyzõ Úr!
Pontosan egy hónapja írtam Önnek
egy levelet, fotót mellékeltem a fel-
sõgödi aluljáró siralmas állapotáról,
a trágár feliratokról. Száz gyerek jár
át ott minden reggel. Az elõzõ lap-
számban válaszként írta, hogy „a
Hivatal a festést megrendelte a Tele-
pülésellátó Szervezettõl”. Jelentem
Önnek, egy hónap nem volt elég a
TESZ-nek, hogy elvégezze az Ön ál-
tal megrendelt munkát. Minden
úgy néz ki, mint korábban. Egy
ecset, fél liter festék és egy kis oda-
figyelés hiányzik.

Üdvözlettel:
Salamon Tamás

Válasz:
Tekintettel arra, hogy a vasúti gyalo-
gos aluljáró festése a MÁV feladata,
az Önkormányzat csak akkor végez-
het a területen ilyen jellegû munká-
kat, ha ehhez a MÁV hozzájárul. A
MÁV képviselõjével – hosszas egyez-
tetés után - 2007. november 20-án
helyszíni bejárást tartottunk, ahol
megállapodás született a festési
munkára vonatkozóan. Tettük ezt

azért, mert 2006-ban a TESZ elvé-
gezte az aluljáró festését a MÁV-val
való elõzetes egyeztetés nélkül, és a
MÁV három nap múlva szintén elvé-

gezte ugyanazt a munkát. Igaz ad-
digra már újra volt mit eltûntetni a
festéssel. Annak ellenére, hogy a
TESZ megkapta a fenti munkára a
megrendelõt, megvárta a MÁV-val
történõ megállapodás eredményét.
A megállapodás alapján a festést az
Önkormányzat vállalta, így a TESZ
igazgatójának tájékoztatása szerint
a munkát 2008. november 28-án
reggel megkezdték.

Dr. Szinay József jegyzõ

10.
A Körképben olvastam a Kincsem si-
ralmas állapotáról. Amikor a Penny-
ben vásároltam, megnéztem, vajon
tényleg igazak – e a hírek. Rosszabb

állapotban van az épület, mint ami-
re gondoltam. Nem kívánja a város
felújítani, nincsenek erre a célra pá-
lyázatok?

L. Irén

Válasz:
Az Önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be az EU. Gazdasági Térségi,-
és a Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmus keretében meghirdetett eu-
rópai örökség megõrzése céllal.
Fenti támogatás keretében a Kin-
csem Istálló rehabilitációja, Mû-
velõdési ház és Múzeum épületté
alakítása kerülne megvalósításra,
összesen bruttó 2630 m2 alapterü-
leten ( pince: 210 m2, fsz: 1650 m2,
padlástér 770 m2 ), becslésünk sze-
rint 450.000.000,- Ft értékben.

Szegedi Sándor alpolgármester

Önkormányzati hírek - Olvasói levelek

észrevételezik

Köszönjük a TESZ-nek!

Vajon mi tartja egyben?
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A hónap embere

- Nehezen egyeztél be-
le, Zoli bácsi, hogy ez az
interjú létrejöjjön.

- Nem szeretek szerepel-
ni, sokkal inkább dolgoz-
ni. Egész életemben ez
volt jellemzõ rám.

- Úgy tudom, pályád
elején számos nehézsé-
get kellett leküzdened.

- Valóban, Salgótarján-
ban érettségiztem, és ar-
rafelé ez nem számított jó
pontnak az ötvenes évek-
ben. Ezért elhatároztam,
hogy kerül, amibe kerül,
felmegyek Budapestre,
mert tovább szerettem
volna tanulni. Számos te-
lefonomra egyetlen vá-
laszt kaptam, segédmun-
kásként helyezkedtem el,
és albérletben laktam. Ál-
mom valóra vált, jelent-
kezhettem a Budapesti
Mûszaki Egyetemre,
majd a diploma
megszerzése után
technikusként
dolgoztam.

- Azért ez nem tûnik
egyenes útnak a Senior
vezérigazgatói székébe!

- Jól látod. Technikus-
ként számos új technoló-
gia bevezetését kezdemé-
nyeztem, sok munkát egy-
szerûbbé tettem. Állandó
alkotásvágy fûtött, és így
valószínûleg felfigyeltek
rám. Egyszer csak kaptam
egy levelet, melyben az
állt, hogy másnaptól a
Könnyûipari Minisztérium
Mûszaki Fejlesztési Fõosz-
tályán vegyem fel a mun-

kát. Többször szerettem
volna elhagyni a miniszté-
riumot, de a miniszter
nem engedélyezte.

- Akkor hogy történt a
váltás?

-A Váci Kötöttáru Gyár
1976-ban fizetésképtelen-
né vált. A miniszter kény-
telen volt elengedni. Bú-
c s ú z á s u n k k o r
csak annyit
m o n d o t t
foghegyrõl,
hogy „hoz-
za rendbe
azt a cé-
get!” A
gyár

óriási hagyományokkal
rendelkezett, az Elsõ Ma-
gyar Kötõ – és Szövõipari
Vállalat volt az országban.
Innen jött az ötlet, hogy
nevezzük el a gyárat
„Senior”-nak.

- Jó, jó, de ez így csak
egy név. Hogy lett a
Seniorból világcég?

- A semmibõl nehéz lett
volna. Minden pályázati
lehetõséget megragad-
tunk, mert legrosszabb
esetben nem nyertünk.

Így kerültünk kapcsolatba
a Világbankkal. Csúcs-
technika és csúcstechno-
lógia bevezetését kezde-
ményeztem. A Világbank
alkalmazottai személye-
sen is meghallgattak ter-
veimrõl és a kivitelezésrõl
is. 73 magyar pályázó kö-
zül mi nyertük el a pályá-
zatot.

- Tudtommal a Vi-
lágbank a saját új-
ságjában még egy
komoly tudósítást
is írt rólad. Szocia-
lizmusban Világ-
bank Magyarorszá-
gon? Hihetetlen-

nek tûnik.

- Állan-
dóan ra-
p o r t r a
já r tam.
Kellõ ha-
tározott-
ságot és
magabiz-
tosságot
m u t a t -
tam, hogy

ez lesz Ma-
gyarország
gyáróriása,
ha minden

rendben tör-
ténik. A csúcs-

technikához ke-
restem olyan nyu-
gati cégeket, ame-

lyek dollármilliókat költöt-
tek kutatásra. Felajánlot-
tam, hogy a Senior legyen
a referenciavállalatuk, itt
minden újítást kipróbál-
hatnak. Minden döntésem
után mehettem a minisz-
tériumba. Eljött a nagy
nap. A svájciak szállították
volna a csúcstechnikát.
Összeomlás szélén álltam,
mert a döntési mechaniz-
mus mûködtetõinek 28
aláírásából még hiányzott
egy-kettõ. Nemzetközi

bonyodalmak szélén áll-
tunk. Másnap a titkárnõm
azonnal jelezte, hogy ke-
restek a minisztériumból.
Reszketve hívtam fel az il-
letékest, aki közölte ve-
lem, hogy minden aláírás
megvan. Hatalmasat üvöl-
töttem örömömben. Más-
fél óra múlva hívott a sváj-
ci cég vezetõje, és a követ-
kezõ párbeszéd zajlott le:

„Mi legyen, Tóth úr? –
kérdezte óvatosan ismer-
ve a magyar viszonyokat.

Hogyhogy mi? Ha egy-
szer mondok valamit, az
úgy van, azt nem árt telje-
síteni, mert az mindket-
tõnknek jó!”

Aztán nálunk gyártott
az Adidas, a Puma, az Aré-
na. Demján Sándor a Ská-
la Metrónak bizonyos ter-
mékeinkre kizárólagossá-
got kért. A Senior így vált
világcéggé, fontos dollár-
milliókat hozott a magyar
államnak. Ez volt a szeren-
csém, soha sem mertek
bántani, mert a szekér fu-
tott.

- Mi mint a Gödi Sport-
egyesület elnöke ismer-
tünk meg.

A hónap embere: Tóth B. Zoltán
Tóth B. Zoltán, sokak Zoli bácsija évekig vezette a Gödi Sport Egyesületet. Rövidesen betölti a 80. eszten-
dejét. A mai napig aktív asztaliteniszezõ, az Asztalitenisz Szakosztály talpraállítója. Amit viszont kevesen
tudnak róla, hogy nyugdíjazása elõtt hosszú éveken keresztül a Senior Sport és Szabadidõ Ruházati Gyár
vezérigazgatójaként dolgozott. Világcégek – Adidas, Puma, Aréna – gyártották a váci gyárban termékeiket,
de Demján Sándorral, az akkori Skála Metró ügyvezetõjével, ma Magyarország leggazdagabb emberével is
komoly szakmai kapcsolatban állt.

Az örök optimista

Az érettségizõ



- Nyugdíjba mentem. A
sportot mindig szerettem.
A Seniorral több nagy csa-
patot szponzoráltunk. Gö-
dön is kerestem a sporttal
kapcsolatos lehetõsége-
ket. 1991-ben kiderült,
hogy a gödi sport a tönk

szélén áll. Gulyás Miklós
barátommal megalapítot-
tuk  az Asztalitenisz Szak-
osztályt, de az egész egye-
sület nem mûködött. Egy
városi megbeszélésen,
melyet Szabó Géza alpol-
gármester vezetett, Balas-

sa Tibi bácsi azt mondta
nekem, hogy ha annyira
okos vagyok, csináljam!
Így lettem elõször fél évre
a GSE elnöke, majd egy
újabb ciklusra. Minden
önkormányzati képviselõ-
vel személyesen beszél-
tem, és megnyertem
ügyünknek õket. Célunk
volt az önkormányzati va-
gyon megóvása. Reggeltõl
estig dolgoztam társadal-
mi munkában, és amikor
átadtam a stafétabotot,
egy 600 fõs egyesület mû-
ködött eredményesen, hi-
szen az összes szakosztá-
lyunk abban az évben
megnyerte az aktuális baj-
nokságot. Nyugodt szívvel
távoztam.

- Köszönjük, Zoli bácsi,
még sok aktív, egészség-
ben eltöltött gödi évet
kívánunk.

Salamon Tamás
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Kultúra

Névjegy
Tóth B. Zoltán
Vegyészmérnök
Házas
Pro Urbe díjas Vácott
METESZ díjas
Eötvös-díjas

Az estet Lengyel György
szavalata és a Gödi
Gitáregyüttes mûsora ve-
zette fel, majd M. Gyõrffy
Anikó, a Mûvészház veze-
tõje üdvözölte a meghí-
vott elõadót, Dr. Stella
Leontin balassagyarmati
prépostot.

– Nemrég a gyarmati el-
ítélteknek beszéltem
Szent Erzsébetrõl, mire az
elõadás végén egy rab
odajött hozzám, és azt
mondta: „Köszönjük,
atya! Jó jónak lenni.” Ek-
kor éreztem, Erzsébet

nincs idõhöz kötve, és
mindig, mindenhol tud
puhítani az emberek lel-
kén – mesélte a történetet
Leontin atya, felvezetve
ezzel azt a kérdést, hogy
vajon miért örök Szent Er-
zsébet üzenete. – Egész
élete az evangéliumra
épült, és sziklaszilárd
krisztusi alapokon állt –
adta meg a választ, s Er-
zsébet életútjából számos
történettel illusztrálta ezt.

Mint mondta, Erzsébet
soha nem adta fel; férje
halála után is teljes figyel-
mével a szegények és a be-
tegek felé fordult: ment,
szeretett, adott és növeke-
dett lelkében.

- Fiatalon, 24 évesen éle-
tét vesztette, s apja még
életében megélte, hogy lá-
nyát szentté avatták. Nyu-
godtan mondhatom, hogy
Erzsébet az életével lelop-
ta a mennyország egy kis
darabját a Földre. Legyünk
büszkék rá!

H.Z.

800 éve született Szent Erzsébet
Dr. Erdõ Péter bíboros a 2007-es évet Árpád-házi Szent Erzsébet jubileumi emlékévének nyilvánította. 800
éve született ugyanis a világ minden táján ismert magyar szent. Rá emlékeztek november 20-án az Olajfa
Mûvészházban is.

A vezérigazgató

Az örökifjú

Stella Leontin atya
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Pászthy Júlia szervezte
az idei nagysikerû nyári
operett- és operagálát. A
népszerû operaénekesnõ
meghívására nemrég gödi

mûvészek és vállalkozók
valamint néhány önkor-
mányzati képviselõ gyûlt
össze a Nemeskéri Kúriá-
ban. Mindezt azért tették,

hogy a koncertet jövõre is
meg tudják ismételni.
Pászthy Júlia nagyszabású
tervet vázolt fel az egybe-
gyûlteknek. Egyetlen do-
log hiányzik a megvalósí-
táshoz: a pénz. A jelen lé-
võ gödi nagyvállalkozók a
tervek ismeretében döntik
el, hogy saját forrásukból
hozzájárulnak-e a nyári
fesztivál megrendezésé-
hez.

Ebben az évben a város
másfél millió forintot
nyert a testvérvárosi kap-
csolatok ünnepségsoroza-
tának megrendezésére. A
gála sikeréhez hozzájárult
a Generali Biztosító anyagi
támogatása is.

Az önkormányzat tudta:
egyáltalán nem biztos,

hogy a következõ évben is
hasonló összeget nyernek
ilyen célra.

Dr. Bognár László keres-
te a lehetõségeket, így az
Operaház korábbi igazga-
tóját és a Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál
szellemi atyját, Hegyi Ár-
pád Jutocsát bízták volna
meg egy projektterv létre-
hozásával és a szponzorok
felkutatásával. A Kulturális
és Oktatási Bizottság ezt a
tervezetet egyhangúlag
támogatta, miután sze-
mélyesen is meghallgatta
Hegyi Árpád Jutocsát. A
gödi mûvészek ebben a
projektben nem kívántak
részt venni, ezért a város
elállt ettõl a szándékától.

S.T.

A Gödi Mûvészeti Napok 
megrendezése a tét

Göd Városi Könyvtár
novemberi irodalmi-törté-
nelmi teadélutánján Ne-
meskéri-Kiss Margit Emlé-
keim címû könyvét mutat-
ták be a Nemeskéri Kúriá-
ban. A könyv  városunk
történelmének egy darab-
ját tárta fel a vendégek
elõtt. A rendezvényt a Kú-
ria házigazdája, Murvai
Zoltán nyitotta meg, majd
Nemeskéri-Kiss Margit lá-
nya, a könyv összeállítója
ismertette édesanyja élet-
útját. Mint elmesélte,
édesanyja élete során 5
füzetet írt tele „életrajzá-
val”, melyet a családjának
szánt, s ezekbõl született
– posztumusz kiadással –
az „Emlékeim”. A közön-
ség megtudhatta, hogy
Ne-meskéri-Kiss Margit
igen világlátott nõ volt,
aki Münchenben tanult
festészetet, ám a szocia-
lizmusban sanyarú sors
várt rá, mint minden ne-
mesi származású emberre.
– A nép zsírján hízott meg

– vetette a szemére egy
kocsmáros. – Anyám ek-
kor 40 kiló volt – mesélte
lánya a korra jellemzõ iro-
nikus történetet.

Szabó Judit gordonka-
mûvész játéka után Ne-
meskéri-Kiss Margit lánya
a könyv tipográfusával,
Németh Ilonával beszélge-
tett. – Mi inspirált, hogy
nyilvánosságra hozzátok
édesanyád írásait? – kér-
dezte a tipográfus. – Úgy

éreztem, mama ezt csak a
családjának szánta, ám a
férjem szerint meg kell
mutatnunk a nyilvános-
ságnak, hogy megbecsül-
ve, bölcsen is lehet meg-
öregedni, ahogy a mama
tette. 

A publikum belelapoz-
hatott az új kötetbe és
büszke lehetett arra, hogy
gödi.

Helmeczi Zoltán

Göd történelmének 
egy újabb darabja

2007. december 22.
szombat: 
hétfõi nyitva tartás
(Központi könyvtár:
13–18, Gyerekkönyvtár:
09–12 és 13–17, Ady
Fiókkönyvtár: 13–18.)

2007. december 24-tõl
2008. január 2-ig Zárva.

Nyitás: 2008. január 3.
csütörtök
(Központi könyvtár:
09–12 és 13–18,
Gyerekkönyvtár: 13–17,
Ady Fiókkönyvtár: 09–12
és 13–18.)

Könyvtár
ünnepi 
nyitva
tartás

A nyári programokról egyeztettek

Nemeskéri-Kiss Margit lánya
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A felsõgödi református
templomban minden hó-
nap utolsó vasárnapján ze-
nés áhítaton vehetnek részt
az érdeklõdõk. November-
ben barokk kamarazenét
hallhatott a közönség. 
– 1993 óta ez már a 136.
koncert a templomban, s
Liszt-díjasoktól kezdve ne-
ves kamaraegyüttesekig
számos híres fellépõvel
büszkélkedhetünk – mond-
ta el lapunknak Szotyori
Nagy Gábor lelkész.

Novemberben Vivaldi,
Bach és Händel mûveibõl
Zoller Ágnes és Jutassy
Miklós oboán, Würth Bog-
lárka fagotton, Balogh Lá-
zár pedig orgonán adott
elõ részleteket.

Barokk zenés áhítat

November 28-án M.
Gyõrffy Anikó meghívásá-
ra az Olajfa Mûvészházba
érkezett vendégségbe Pitti
Katalin operaénekesnõ.
Estjének címe Tanúságtétel
volt, mely cím arra utalt,
ahogyan az énekesnõ az
elõadása során tanúságot
tett a magyarság iránti
szeretetérõl és a valláshoz
fûzõdõ viszonyáról. S tette

mindezt evangéliumi rész-
letek felolvasásával, éne-
kekkel és többek között
Reményik-, József Attila- és
Ady-költemények elszava-
lásával. Az est talán legfel-
emelõbb pontja pedig az
volt, amikor a közönség
meghallgathatta az Óma-
gyar Mária-siralmat Pitti
Katalin elõadásában.

H. Z.

Pitti Katalin
az Olajfában

V. Kulcsár Ildikó, a Nõk
Lapja népszerû újságírója
volt a vendége november
23-án a József Attila Mûvelõ-
dési Ház által szervezett író-
olvasó találkozónak. V. Kul-
csár Ildikó  maga kérte, hogy
Gödre jöhessen, mivel elsõ
könyvét is Gödön mutatta
be egy író-olvasó találkozón.
– Életem elsõ sikerkönyvét
Janikovszky Éva (pótma-
mám, kollégám) hatására ír-
tam 1998-ban, s a könyv itt,
ebben a teremben kezdte el
pályafutását. Tegnapelõtt
pedig már a hatodik köny-
vem jött ki a nyomdából… –
mesélte V. Kulcsár.

A találkozón Babják Anna-

mária színmûvésznõ olva-
sott fel részleteket az írónõ
új, Rózsa a széfben címû
könyvébõl. Ahogyan V. Kul-
csár Ildikó fogalmazott,
Babják Annamária az, aki
úgy tudja felolvasni az írása-
it, hogy közben a könnye
csorog a nevetéstõl.

A felolvasott humoros tör-
ténetek különféle nõi kalan-
dokat dolgoznak fel: hogyan
éli meg a nõ az autóvezetés
vagy például az otthoni nö-
vénygondozás élményét. –
Egy nõ iróniával és kicsi gún-
nyal többre megy az élet-
ben, mint kivont karddal –
összegezte a sztorikat az író-
nõ.                               H. Z.

Szotyori Nagy Gábor igét hirdet

A zenés áhítat fellépõi

M. Gyõrffy Anikó köszöntötte Pitti Katalint

V. Kulcsár Ildikó jókedvet teremtett
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Novemberben tartották
a Németh László Általános
Iskolában a tanév elsõ

Szülõ-Nevelõ Fórumát. A
rendezvény témája: „Mit
tegyünk, ha a gyermekünk

ideges, agresszív?” Az elõ-
adó Dr. Kalamár Hajnalka
klinikai pszichológus,
egyetemi tanár volt.

Mint mondta, a problé-
más gyermeket kétféle vi-
selkedés jellemzi: vagy a
visszahúzódó, szorongó,
vagy az agresszív maga-
tartás. Jelen elõadásban
az utóbbival foglalkozott,
és az életkori tünetek fel-
vázolása után 6 olyan ta-
náccsal látta el a résztvevõ
szülõket és pedagóguso-
kat, melyek alapszabályok
lehetnek a gyerekek for-
málásában. 1. A felnõtt az
elõtt állapítsa meg a sza-
bályokat, mielõtt számon
kérné azokat! 2. A gyerek
dacos viselkedésére hatá-

rozottan, de ne agresszí-
ven válaszoljon! 3. Külön-
böztesse meg a tudatos
szembeszegülést a feledé-
kenységtõl! 4. Tudjon
megbocsátani! 5. Ne le-
gyenek teljesíthetetlen kö-
vetelményei! 6. Mindig a
szeretet legyen a tanács-
adója!

– Konfliktusok kezelésé-
re próbálják meg külön-
bözõ jó tulajdonságok
említésével befejezni ezt a
mondatot: „Én azért sze-
retlek téged, mert…”
Higgyék el, hatásos lesz! –
mondta a kitûnõ elõadás
végén a pszichológus.

Szülõk és nevelõk fóruma

Mint ismeretes, szep-
tember elején a szülõk ál-
tal átalakított Tél utcai
épületet végre birtokba
vehették a gödi Waldorf-
óvodások. A felújításhoz -
a szülõi összefogáson kí-
vül - nagy segítséget nyúj-
tott városunk önkormány-
zata, a Kántherm Bt. és a
Fakusz Barkácsbolt is. Ezt
tisztelettel köszönjük meg
újra!

Az óvodai belsõ beren-
dezések elkészültek ugyan,
de az udvari játékok telje-
sen hiányoztak. A tágas
kertben nem volt hinta,
csúszda, homokozó, pedig
ezek egy óvoda szaladó,
kacagó, zsibongó udvari

életéhez mindenképp hoz-
zátartoznak…

Az összefogás, az együtt-
gondolkodás most is segí-
tett. A Váci Waldorf Iskola
kézmûves tanára, Madarász
Zoltán és egy gödi „waldor-
fos” apuka, Pék Mihály a vá-
ci hetedikes diákok fafara-
gás óráit a gödi óvoda kert-
jébe költöztette. Ezzel a he-
tedik osztály nemcsak a
Waldorf kézmûves tanterv-
ben elõírtakat teljesítette,
hanem az óvoda udvari já-
tékait is elkészítette.

A váci diákok dolgoztak,
Alkottak, ajándékoztak.
Nekik is köszönjük!

P.K.

Váci Waldorf iskolások a
gödi Waldorf óvodásokért

TÁJÉKOZTATÓ
a Bursa Hungarica Felsõoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj
2008. évi pályázatok elbírálásáról

Göd Város Önkormányzata idén is csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázathoz.

A pályázati kiírásra összesen 52 db pályázat érke-
zett, melyek a pályázati feltételeknek megfeleltek. 

Az önkormányzat Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottsága és Szociális Bizottsága együttes ülésen, -
szociális szempontok alapján - döntött a pályázatok-
ról.

48 db  „A” típusú pályázatra 281.500.-Ft
4 db  „B” típusú pályázatra   23.000.-Ft, összesen

304.500.-Ft/hó támogatást nyújt a hallgatóknak. 
A legmagasabb ösztöndíj 9.000.-Ft, a legalacso-

nyabb  2.500.-Ft.
Göd, 2007. november 15.

Dr. Bognár László
alpolgármester

Karácsonyi elõzetes
„Eleink karácsonyi készülete” – ünnepi elõzetesként
ezzel a címmel invitálta a Felvidékiek Köre és az Új
Horizont Irodalmi Klub a gödieket Molnár V. József
néplélekrajz-kutató elõadására.
Molnár V. – aki már sokadszor tért vissza Gödre – ka-
rácsonyi legendákat és szokásokat elevenített fel. –
Régen a karácsonyi ajándék fentrõl érkezett, nem
egymástól. Persze ma sok mindent meg lehet venni,
sõt szinte mindent, de egyvalamit nem: a szeretetet
– fogalmazott a néprajzkutató, utalva arra, ne higy-
gyük, hogy a „plázajárás” lenne az igazi karácsonyi
elõkészület.

Hat pontos szülõi csomaggal érkezett dr. Kalamár Hajnalka

Sokat szépült a nyáron megvett ingtlan Fo
to

: 
Tö

rö
k 

I.
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Az idei tanév elsõ tanulói koncertje
úgynevezett kívánság-hangverseny
volt, vagyis aki úgy érezte, hogy elké-
szült egy általa választott darabbal,
az felléphetett vele. A díszterem zsú-
folásig megtelt izgatott szülõkkel,
nagyszülõkkel, akik mind-mind azon
tanakodtak, vajon az õ gyermekük
hányadikként és hogyan fog szere-
pelni. A kis tehetségek pedig nem
okoztak csalódást: felcsendültek pél-
dául Puccini-, Beethoven- és Mozart-

darabok fúvós, vonós, billentyûs és
ütõs hangszereken egyaránt. Azt pe-
dig külön öröm volt látni, ahogy az
elõadásuk végén visszasiettek a né-
zõtéren izguló szüleikhez, és meg-
kérdezték: – Ugye, anya jó volt?

Kovács Gabriella igazgatóhelyet-
testõl azt is megtudtuk, hogy 3
gyermek ezen a koncerten lépett fel
elõször. – Õk mindhárman „Életem
elsõ koncertje” emléklapot kaptak –
tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Míg 13-án a növendékek, 27-án a
tanárok adtak ízelítõt tudásukból.

Tüske András tanár úr elmondta, a
pedagógus-hangverseny nem egye-
dülálló, félévenként megrendezik. –
Ilyenkor a fõ cél, hogy a tanárok
együtt dolgozzanak, „kisegyüttese-
ket” alkossanak – mesélte a gitárok-
tató. A szintén teltházas pedagó-
guskoncerten fellépett a tanári ka-
marakórus, elhangoztak darabok
klarinéton, trombitán, gitáron, fu-
volán, hegedûn, valamint zongo-
rán.

Helmeczi Zoltán

Hangversenyek hónapja
November a hangversenyek hónapja volt a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Inézményben. 13-án a növendékek, 27-én pedig a pedagógusok adtak színvonalas koncertet. Mindkét
hangversennyel együtt tanulói kiállítás is nyílt az iskola dísztermében.

A Moldvában lévõ
Lészped falu csángó ma-
gyar iskolásainak javára
szerveztek jótékonysági es-
tet november 11-én a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház-
ban. – A befolyt pénzt arra
fordítjuk, hogy a csángó
magyar gyerekek – ahogy
idén – jövõre is eljöhesse-
nek nyaralni Magyaror-
szágra. E cél érdekében
2007 folyamán 5 jótékony-
sági elõadást tartunk Pest
megyében – tudtuk meg
Békési Zsuzsától, a prog-
ram szervezõjétõl.

Az est során mûsort

adott mindkét gödi óvoda,
verset mondott két költõ,
Csóka Ibolya és Péter Pé-
ter, továbbá fellépett a
Felsõgödi Jézus Szíve
Templom Kórusa, egy
vácrátóti néptáncegyüttes
és színvonalas mûsorával a
Napos Oldal Nyugdíjas
Klub.

A rendezvényt emléklap-
átadás és a csángó him-
nusz zárta. A jótékonysági
esten  40 ezer forint gyûlt
össze a lészpedi magyar
gyerekeknek.

Együtt a csángó magyarokért

A zene öröme

A tanárok a minõséget képviselték

A csángók megsegítésére fogtak össze
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Pontosan 30 évvel ezelõtt,
1977-ben kezdte meg
munkáját Gödön a TopHáz

Egészségügyi Otthon 100
közepes és súlyos értelmi
sérült lakóval. – Célunk az,
hogy mind mentálisan,
mind pedig testileg segít-
sük a sérültek fejlõdését;
eloszlassuk azokat a néze-

teket, hogy ez egy elzárt
intézmény; s egy valóban
élhetõ otthont teremt-

sünk az itt lakóknak –
mondta el lapunknak Vi-
rág Jenõné igazgató.
A házban ma már 210-en
élnek, 10 fõ pedig egy la-
kóotthonban a fõépület
mellett. Ám ez a hely is ke-

vés, mert nagy igény len-
ne felnõtt férõhelyekre,
hogy az intézmény két-
profilúvá (kis- és nagyko-
rúak) válhasson.
A lakóknak a több hektá-
ros udvar és a gyógytor-
nászszoba mellett saját
kreatív mûhelyük is van, s
munkáikból számos kiállí-

tást rendeztek már a kör-
nyék mûvelõdési házaiban
– jelenleg épp Fóton. Ezek
a rendezvények is elõsegí-
tik azt, hogy az értelmileg
sérültek ugyanolyan elfo-
gadott tagjai legyenek a
társadalomnak, mint bárki
más.

H. Z.

30 éves a TopHáz

November 7-én délután három
helybeli alkotómûvész kiállítását
csodálhattuk meg az Olajfa Mû-
vészházban. Kovács
Jenõné Bartos Valéria
és Detre László restau-
rátorok valamint
Kutner László drága-
kõvésnök munkáiban
gyönyörködhettünk.
Detre László felkérésé-
nek eleget téve Glatz
Ferenc, az MTA volt
elnöke nyitotta meg a
kiállítást. Az alkotáso-
kat méltató szavai so-
káig emlékezetesek
lesznek a jelenlévõk-
nek.

Élete alkonyán járt
Gödön az MTA egy másik vezetõje,
fõtitkára, Arany János. Feljegyezték
róla, hogy egyszer valaki a fia iránt
érdeklõdvén ezt a választ kapta tõ-
le: „Elment a László Gödre, ott van
neki gödre.”

Nem messze ettõl a „gödörtõl” –
az alsógödi strandtól, a csónakház-
tól, a valamikori sétánytól, - a

Kusché Ernõ utca 2.
szám alatt élte utolsó
évtizedeit Gyurkó
László József Attila-
és Kossuth-díjas
(1930-2007) író, drá-
maíró,  aki utolsó re-
gényét nekünk, gödi-
eknek szánta. A mû
címe: „Azt soha”. A
hét évvel ezelõtti
alsógödi Duna-part-
ról, annak lakóiról
szól a történet, élve-
zetes stílusban.
Könyvében Dunaeg-
resnek nevezi Gödöt,

és álnevet ad szereplõinek. Lehet ta-
lálgatni, kiket rejtenek az álnevek.

1956-ról írt hiteles könyvét, „A
bakancsos forradalom” címût Glatz
Ferenc lektorálta.       

Bátorfi József

Gödi képzõmûvészek kiállítása 
az Olajfa Mûvészházban 

Különféle szolgáltatásokat kapnak a betegek

A terápia része a mûvészet is

A FELSÔGÖDI MUNKÁSDALKÖR
(vezetõ: Surán Sándor)

szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

2007. december 16-án
16 órakor kezdôdô

hagyományos

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE

a felsôgödi római katolikus
templomba.

KÖZREMÛKÖDIK:

HOMOKI GÁBOR (hegedû),
A FELSÔGÖDI R. K. TEMPLOM 

IFJÚSÁGI ÉNEKKARA
(vezetõ: Tanczik László)

és
SZENT IMRE KÓRUSA

(vezetõ: Tóth-Cseri Marica)
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Ady Klub 
2132 Göd, Kálmán u. 13.

December 11. kedd 14.00
Véradás

December 15. szombat
14.30  A Cukorbetegek

klubjának következõ 
összejövetele

Felsõgödi Református 
Templom

2132 Göd, Kálmán u. 5.

December 23. 
vasárnap 18.00 

Karácsony elõtti zenés áhítat

Felsõgödi Római 
Katolikus Templom

2132 Göd, Bozóky tér

December 19. 
szerda 18.00 

A Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény
hagyományos karácsonyi

hangversenye

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

2132 Göd, 
Petõfi Sándor u. 48.

December 10. hétfõ 17.00
Az Ovi-suli program elõzetes
megbeszélése. A program 

célja, hogy segítse 
a kicsik felkészülését 

a tanévkezdésre. 
A gyerekek különbözõ 

foglalkozások keretében 
megismerkednek 

az iskolával. 
Helyszín: az iskola ebédlõje.

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

December 12. 
szerda 13.00 

A Napos Oldal Nyugdíjas klub
karácsonyi mûsora

December 14. 
péntek 18.00 

Egy beteg fiú gyógyíttatására 
jótékonysági est
December 15. 
szombat 16.00 

A Röcögõ 
Néptánccsoport 

karácsonyi mûsora 
– Táncház

December 16. 
vasárnap 10.00 

Családi JÁTSZÓHÁZ – karácso-
nyiajándék-készítés

December 19. 
szerda 13.00 

A Vöröskeresztesek 
klubjának összejövetele

December 20. 
csütörtök 17.00 

Zsíros-Simon Mária költõnõ 
és elõadómûvész író-olvasó 

találkozója

Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási 

Intézmény
2132 Göd, 

Ifjúság u. 1–3.

December 18. kedd 18.00
Tánckarácsony 

a tornacsarnokban

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pest út 42/A.

December 18. kedd 18.00
Kodály-emlékest 
Pászthy Júliával 
és tanítványaival 

– népdalok, mûdalok, 
balladák

Január 9. szerda 18.00
Krepsz Ágnes 

festõmûvész, költõ 
kiállítással egybekötött 

irodalmi estje

Palánta Óvoda
2131 Göd, 

Kodály Zoltán u. 19.

December 13. 
csütörtök 17.00

Az óvoda a tornatermében
egy színtársulatot fogad,

mely a Holle anyó 
mesejátékot adja elõ. 

Erre a programra szívesen 
látnak vendégeket is, hiszen

ez a színdarab ajánlott 
háromtól nyolcvan éves korig.
(Kapható még rá néhány jegy

az óvodában: 
Kodály Zoltán u. 19.)

December 14. 
péntek 16.00
Folytatódása a 

karácsonyi sürgés-forgásnak
további díszkészítéssel 
és mézeskalácssütéssel. 

Ebbe is várjuk érdeklõdõk
bekapcsolódását!

Programajánló

Élõzenés néptáncoktatást
tartottak november utol-
só csütörtökén óvodások
és kisiskolások számára a
József Attila Mûvelõdési
Házban. A résztvevõ gyer-
mekeknek a táncház ele-
jén Romháti Krisztián, a
Népmûvészet Ifjú Mestere
tartott rendkívüli hang-

szerbemutatót a citeráról
és a tekerõlantról. A gye-
rekek, miután megismer-
kedtek a hangszerekkel,
Czinóber Klára vezetésé-
vel kört alkottak, és kez-
detét vette a másfél órás
vidám hangulatú, ének-
lõs-zenés táncház.

H.Z.

Táncház óvodásoknak

A Nemeskéri kúria 7. alkalommal rendezte meg a St Hu-
bertus napot. Európa több tájáról érkeztek a meghívot-
tak. A vendégek részt vettek a Nemzetközi Szarvasbõgõ
versenyen. A nap zárásaként Guba András piarista atya
celebrált és a Gaude kórus énekelt a misén.

A gyerekek táncra mindig foghatóak
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- Tíz szakosztályunk 2007-ben 10
millió forintot kapott az ön-
kormányzattól, 2006-ban
15, azelõtt 14 millió fo-
rint lett volna, ám a 29
millióból végül 13 milli-
ót visszatartott az elõzõ
városvezetés - kezdte az
elnök összefoglalóját. -
Évente közel 5 milliót
költünk az egyébként
önkormányzati tulaj-
donban lévõ létesít-
mények fenntartá-
sára. Nehéz
helyzetbe ke-
r ü l t ü n k ,
szerencsé-
re a jelen-
legi veze-
tés 2 mil-
liót már
t ö r l e s z -
tett az el-
maradás-
ból.

- A ké-
z i labdá-
sok kivív-
ták az NB
I B-ben való szereplés jogát, de for-
rások hiányában nem tudtak meg-

felelni a szükséges pénzügyi kritéri-
umoknak – folytatta dr. Horváth

László. - A kosarasok és a kézi-
labdások komoly utánpótlás-
bázist építettek ki, ebbõl adó-
dóan helyszûkében vannak,
mégis több korosztályban is
eredményesen versenyeznek.
A vízilabdások két korosztály-
ra való csapatot állítanak ki,

helytállnak annak ellenére,
hogy Gödön mérkõzé-

sek megrendezésé-
re nem kerülhet

sor, hiszen a
medence nem
szabvány sze-
rinti.

- Elége-
dettséggel
tölt el,
hogy az
utóbb i
4-5 év-
b e n
minden
s z a k -
osztály-
nál elér-
t ü k ,

hogy a versenysport mellett a sza-
badidõsport lehetõségét is meg

tudták teremteni. Ki kell emelnem a
szakosztályvezetõk és az edzõi gár-
da áldozatkész hozzáállását, sok-
szor saját költségeik terhére hozzák
az eredményeket. A labdarúgók –
tudomásom szerint az SE történeté-
ben elõször – 7 korosztályban vesz-
nek részt a bajnokságokban, taglét-
számuk 120 körül mozog. Amióta
nincs a Gödi Labdarúgó Club (levált
a Gödi Se-rõl = a szerk.), azóta le-
tisztultak a viszonyok a város labda-
rúgása körül. A közelmúltban új ve-
zetõ került a labdarúgó szakosztály
élére Mohai Gábor személyében, a
szakmai munkát Tuza József és Mak
László utánpótlás-vezetõ irányítja.
Az ifikre, serdülõkre büszkék lehe-
tünk, annak ellenére, hogy az elsõ
meccseken még nem állt össze a
csapat, jelenleg a 3-4. helyen állnak.
A felnõtt csapat a bajnokság közép-
mezõnyében fejezte be az õszi
idényt. Az eredmények mellett fon-
tos elvünk, hogy a rendszeresen
edzésre járóknak játéklehetõséget is
biztosítsunk. Most már a jövõrõl kell
gondoskodnunk, 1 pályánk van 2
öltözõvel. Létesítményeinket kinõt-
tük, további fejlesztéseken gondol-
kodunk.

Vasvári Ferenc

Gödi SE: Dr. Horváth László elnök értékeli az évet
Városunk egyesületének 10 szakosztályában közel 800-an sportolnak. A kajakosok világversenyeken nagy-
szerû eredményeket érnek el, az asztaliteniszezõk, labdarúgók, teniszezõk, kézi-, kosár- és vízilabdások kü-
lönbözõ korosztályú csapataikkal bajnokságokban mérkõznek, a lovasok és motorosok a formai keretek
megtartása végett csatlakoztak az egyesülethez, a sakkozók ma már inkább a maguk örömére játszanak.
Az egyesületrõl Dr. Horváth László elnök adott tájékoztatást. 

Dózsa Dávid a bajnok

Az elnök elégedett az évvel
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A Diákolimpián elért 7.
helyezést követõen az
alábbi eredményeket ér-
ték el a „Gödi Kiskirályok”
néven ismert 1998-as szü-
letésû labdarúgóink.

A június 16-án Szadán
rendezett Grosics -
Buzánszky tornán az elsõ
helyezésért járó aranyér-
met és a legjobb kapus cí-
met is (Gergely Máté) Göd
csapata vehette át Grosics
Gyulától. Azzal is büszkél-
kedhettünk, hogy kapott
gól és pontveszteség nél-
kül zártuk a tornát.

Ezt követõen, szeptem-
berben 8 iskola részvételé-
vel Dunakeszin megrende-
zett „Bárdos kupán” csa-
patunk a 3. helyezést érte
el 12:6-os gólaránnyal, és

a legjobb kapus címet is
csapatunk kapusa, Szeri
Krisztián kapta.

Október hónapban részt
vettünk a NUPI-MLSZ
utánpótlás területi verse-
nyein, ahol 10 mérkõzés-
bõl mindössze 1 vereséget
szenvedtünk. Október 29-
én 10 csapat részvételével
rendezte meg a Göd SE a
Göd Kupát, külön az
1997- es és 1998 – as kor-
osztály részére. A 98-asok
pontveszteség nélkül, 
16:2-es gólaránnyal itthon
tartották a kupát, és a leg-
jobb góllövõ címet is Sebõ
András révén. 

Az eredmények elérésé-
ben és a felkészülésben is
nagy szerepet játszott,
hogy szeptember végétõl

a Göd SE-be integrálód-
tunk, továbbá az, hogy a
gödi önkormányzat Sport-

bizottsága anyagilag is tá-
mogatja fiataljainkat.

Köllner József

A „Gödi Kiskirályok” sikerei

– Repülõrajtot vett a csapat, beindult
az õszi bajnokság - értékelt dr.
Megyeri Csaba szakosztályvezetõ. - A
fiatalok lelkesek, még új edzõ kineve-
lését is tervbe vettük, NB II-es játéko-

sunkat, Andó Mátét beírattuk a TF-re,
hogy legyen kellõ számú szakembe-
rünk. A felnõtt együttesünket megre-
formáltuk, a régi jó játékosok erõsítés
gyanánt visszajöttek, ugyanakkor fia-
talítottunk is. Anyagilag küzdünk, az
elõzõ ciklusban felhalmozódott, ki
nem fizetett pénzek csak lassan cse-
pegnek vissza. Saját autókkal uta-
zunk, sokszor a játékosok vezetnek.
Fáradtak, kimerültek. Ez nemrég egy
közlekedési balesethez vezetett Tata-
bányánál. A csapattagok két autója
ütközött, személyi sérülés szerencsé-
re nem történt – mesélte vegyes ér-
zelmekkel Megyeri doktor.
– Változatosan zajlik számunkra a
bajnokság – tette hozzá bizakodóan
a bajnokság állásáról Kollár Zalán
edzõ. Az NB II-es férfiak egy gyõze-
lem, két vereséggel, a serdülõk és a
gyermekek egyaránt egy gyõzelem,
egy vereséggel kezdték az idényt. A
kadetek kétszer kikaptak, majd zsi-
nórban háromszor gyõztek. Az ifik
papírforma szerint az élmezõnyben,
száz százalékosan kezdtek, majd
kétszer vesztesként vonultak le a
pályáról. Nincs még vége, komoly
összecsapásaink lesznek.

Vasvári Ferenc

Kosárlabda: Karambolozott a csapat
Pörög a kosárszezon: bajnoki fordulók, megreformált csapat, új edzõ, utazás, anyagi nehézségek, autóbal-
eset. Zajlik az élet a Gödi SE kosarasainál. A fiatalok teljesítménye mindenesetre optimizmusra ad okot. Be-
szélgetõtársam ezúttal Dr. Megyeri Csaba szakosztályvezetõ volt.

Hó Kupa
idén is!

Idén is megrendezésre ke-
rül a labdarúgó Hó Kupa,
egyben Balázsovits János
Emléktorna. A szabadtéri
viadalra december 29-én 9
órai kezdettel, maximum
20 csapat részvételével ke-
rül sor. Nevezni az alsógödi
sportpályán – csapatonként
8.000 Ft ellenében – fél 9-
tõl lehet.

Kapus a kapusnak:
Grosics Gyula adta át a díjat Gergely Máténak

Ez komoly elemelkedés
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Októberben Tiszafüre-
den, a Kunmadaras Kupa,
egyben a VI. K-magyaror-
szági Ippon - Shobu Kara-
te Területi Bajnokságra a

166 résztvevõ közül öten
érkeztek városunkból – ér-
tékelt Karakó Sándor. 
- Vágvölgyi Balázs a fel-
nõttek közt formagyakor-

latával (kata), a kadett
Szabó Gergely és Kovács
D. Géza küzdelemben
(kumite) szerzett ezüstér-
met, Makka László
(kadett) kumite-je bronzot
ért el, Szimler Áron
(kadett) kumite VI. hellyel
tért haza. Nagyon jól sze-
repeltünk, harcos, kemény
csatákban gyõztünk. No-
vember elején az IJKA Or-
szágos Nyílt Stílus Bajnok-
ságon közel 150 fõ indult,
ahol Szimler és Makka
egyaránt III. kumite helye-
zett lett. Vágvölgyi Balázst
és Gál Balázst az eddigi
munkájuk elismeréseként
versenybírói szerepre kér-
ték fel.  Precizitásukért kü-
lön dicséretben részesül-
tek. 

November 10-én a na-

gyon rangos versenynek
számító Bp. Nyílt Ippon
Shobu Magyar Bajnokság-
ra utaztunk, ahol Szimler
Áron kumite II. helyet
szerzett. A hónap köze-
pén részt vettünk az or-
szágos WKF csapatverse-
nyen, ahol elõször indul-
tunk felnõtt kategóriában,
de sajnos a sorsolás sze-
szélye folytán a késõbbi
gyõztes csapattal mérkõz-
tünk meg elsõ állomás-
ként, és kikaptunk tõlük.
Azonban ott sem marad-
tunk érem nélkül: Szimler
ezúttal III. helyezést ért el.
Év végén még várható
egy-két verseny, no meg a
megszokott övvizsgák,
amit a gyerekek már na-
gyon várnak.

V.F.

Karate:

„Õsszel minden versenyen taroltak 
a gödi tanítványok!”
Így kezdte beszélgetésünket a gödi Életforrás Karate Do vezetõje, Karakó Sándor. A mester és tanítványai
valamennyi õszi viadalról érmes helyezéssel tértek haza.

- Érdemes volt belefogni
ebbe az egyedülálló kezde-
ményezésbe, mert egyre
népszerûbbek programja-
ink - kezdte összegzését
Wagner László fõszervezõ.
- A családokon kívül velünk
tartott a legutóbbi gyalog-
túrára a fóti ökomenikus is-
kola egyik osztálya, de
Simivel (Simkó László edzõ
= a szerk.) a gödi kajako-
sok is tiszteletüket tették. A
legutóbbi két évben már
50-70 fõ volt a résztvevõk
száma a bicikli- és gyalog-
túrákon. A Juniálison 7-
800, a Majálison 3-400 fõ,
a Fétis Crossfutás családi
versenyén 23-28 csapat, a
pingpongversenyen mint-
egy 100 fõ, a családi váltó-
és ügyességi versenyen 10-

20 csapat aktivizálta ma-
gát. A sportolás mellett
szervezünk kézmûves-fog-
lalkozást, zenei elõadáso-
kat; közös ebédeink csalá-
dias hangulatban telnek.
Országszerte ismert, világ-
hírû sportemberek jártak
nálunk, mint Kropkó Péter,
ultra triatlon versenyzõ,
Klampár Tibor, világbajnok
asztaliteniszezõ, Wich-
mann Tamás, sokszoros vi-
lágbajnok kenus. Köszönet
illeti Dr. Beer Miklós püspök
urat és Markó József pol-
gármester urat, az önkor-
mányzatot és támogatóin-
kat a segítségükért; a gödi
mûvészeket: Kállay Bori,
Pászthy Júlia, Hruby Edit,
Berkes János operaéneke-
seket a fellépéseikért. Hon-

lapunkon az információk
mellett képgalériák idézik

föl az események hangula-
tát.                       V.F.

Belépés Családostul: 
decemberben asztalitenisz!
Négy évvel ezelõtt kezdõdött ez a sportmozgalom, melynek célja, hogy a családok havonta rendszeresen
lehetõséget kapjanak a hétvégi szabadidõ sportos eltöltésére. Novemberben pilisi túra volt programon,
december 8-án a „Balázsovitsban” asztalitenisszel folytatódik a sorozat

Szimler Áron klasszikus mozdulata

bWagner László (balra) az õszi túrán

www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu
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Önkormányzati hírek - Fontos tudnivalók

2007. december 3-9.
Inczeffy Patika (Pesti u.
86.) Telefon: 336-150

2007. december 10-16.
Alsógödi Gyógyszertár 
(Jávorka S. u. 4/b.) 
Telefon: 532-185
2007. december 17-23.
Felsõgödi Gyógyszertár 
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2007. december 24-30.
Inczeffy Patika
2007. december 31-
2008. január 6. 
Alsógödi Gógyszertár
2007. január 7-14.
Felsõgödi Gyógyszertár

Gyógyszertári ügyelet
A gyógyszertárak háromhetente vasárnap váltják
egymást és egy hétig ügyelnek.

Orvosi rendelési idõk

Írja meg, ha kérdése van, mondja el, ha valamit el
szeretne mondani! Ha kérdez, utána megyünk,

hogy választ is kapjon!
Gödi Körkép

godikorkep@gmail.com
2132 Göd Pf. 72.

Írjon, hogy írhassunk!
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintechniká-
val is! Darabolva. Elszállítás
megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyo-
mányos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Tel.: 06-
70-505-1177

• Cipõjavítás, cipzárcse-
re, szõnyeg- és ruhatisztí-
tás, búvárszivattyú-teker-
cselés. Göd, Kincsem •Park,

nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-
296-1771.

• Kártyajóslás: mit tervez
velem a fõnök, megmarad-e
a munkahelyem, szerelem,
házasság, költözés, ingatlan,
válás, peres ügyek, üzleti ki-
látások. A kártya megmond-
ja a választ, nem kell fölösle-
gesen gyötrõdni és máris lé-
péselõnyben vagyunk. Olga
Jósnõ Tel.: 06-30-285-0183,
06-27-343-156. E-mail: 
olga.josno@freemail.hu

Apróhirdetések

Laboráns állás! 
Az MTA ÖBKI 

Magyar Dunakutató Állomás 
gödi telephelyére érettségizett laboránst

keres 2008. január 1-i belépéssel. 
Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint.

Érdeklõdni lehet Dr. Oertel Nándor
osztályvezetõnél 

2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14. 
Tel.: 27-345-023 • E-mail: oer63@ella.hu
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KIADÓ!
19 m2-es helyiség 

ÜZLETNEK,
IRODÁNAK

FELSÕGÖDÖN
a Lenkey utcában

az óvoda 
szomszédságában!

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

és fabrikett is
kapható!

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

T-Kábel
TV + Telefon + Net
csak 5990,- Ft/hó

Mesecsomag
+1 minicsomag

6 hónapig ingyen
Lõrincz Judit

06-20-242-3474

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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

TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

Latorcai István
RTV-mûszerész

06-20-321-4801
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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

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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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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Fejtörõ

Novemberi keresztrejtvény
megfejtésünk: „Gazdag kará-
csonyi könyvválasztékkal vár-
ja Önöket a Betûbolt.”
Nyerteseink: Kovács Imréné,
Pozsonyi Mihály. A nyeremé-
nyeket szerkesztõségünk el-
juttatja a nyertesekhez. Gra-
tulálunk!
Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük december

29-ig nyílt levelezõ lapon jut-
tassa el szerkesztõségünk cí-
mére: 2132 Göd Pf.: 72.
Nyeremények: Egy-egy
3.000.- forintos könyvutal-
vány, amelyek az alsógödi Be-
tûboltban
(2132 Göd, Pesti út 63/d, Ny.:
H-P.: 6.00-19.00, Szo.: 7.00-
14-00, V.: 7.00-12.00 között)
válthatóak be.

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