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Tudják ki, Hari Seldon? Isaac
Asimov legendás klasszikusának, az
Alapítvány-trilógiának fõszereplõje.
Híres matematikaprofesszor, aki
megalkotta az elméleti pszi-
chohistóriát, amely a Birodalom tár-
sadalmi és gazdasági folyamatait
modellezi. Aki ezt birtokolja, bele
tud nyúlni a jövõbe. Hummin, az új-
ságíró azonnal felismeri ennek je-
lentõségét, és a császár elõl el akar-
ja menekíteni a tudóst. Az õ elméle-
te szerint a Birodalom hanyatlik.
Ezért tartja fontosnak, hogy Seldon
tudását a gyakorlatban hasznosít-
sák, így  megmenekül a Birodalom.

Eszembe jutott errõl az orszá-
gunk, a mi kis birodalmunk. Szerin-

tem ez is hanyatlik. Mire alapozom
ezt, amikor kakaóbiztos birodalmi
számítógépeket vehetnek az óvo-
dák, darabját többszázezerért, ami-
kor egy harmincezer forinttal alapí-
tott bt. két milliárd sikerdíjat kap
egy állami cég eladásából, amikor a
postai biciklik darabját százezres
nagyságrendért vásárolják, amikor
a birodalmi kompjútereket, fotógé-
peket egy program alapján ponto-
san a piaci ár duplájáért veheti meg
a földi halandó, amikor interaktív
táblákra milliókat kell az iskoláknak
kiadniuk, amikor a posta gyönyörû
szecessziós pesti székházát eladják,
hogy utána a vezérigazgatóság mil-
liárdokért bérleménybe költözzön,
amikor négyszázmilliárdért metrót
építenek, miközben Spanyolország-
ban ez az összeg hasonló nagyság-
rendû beruházásnál pontosan az
egynegyedébe kerül, amikor egy
mezõgazdasági ország közértjeiben
nem lehet magyar tejet kapni? A sor
végtelen.

Talán ezek olyan tünetek, amelye-
ken valamelyest el kell gondolkod-
nunk. Talán tényleg a lejtõn va-
gyunk. Sajnos nem tudom, ki lesz az
a matematikusunk, aki majd megal-
kotja a magyar pszichohistóriát, de
hogy szükség lenne rá, abban egé-
szen biztos vagyok.
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Önkormányzati hírek
A képviselõ-testü-

let ülésén a legfontosabb napiren-
di pontot a 2008. évi költségvetés
megvitatása jelentette. A
VárosVédõk Egyesületének elnöke
sok módosítást javasolt, ám végül
nem szavazta meg a város idei bü-
dzséjét. Újra szóba került az
egészségház kérdése, és kiderült,
hogy a városnak mélyen a zsebé-
be kell nyúlnia, ha a bérlõit más-
hová kívánja elhelyezni.

Új igazgató a JAMH-ban és elma-
radt rendõri beszámoló

Az elsõ napirendi ponttal hamar
végeztek a képviselõk: a 14 eszten-
deje az intézményben dolgozó Sza-
bó Imréné lett a József Attila Mûve-
lõdési Ház új igazgatója. A döntést
mind a Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottság, mind a testület egyhan-
gúlag támogatta, ám mint azt a KOB
alelnökétõl, Nógrádi Gergely képvi-
selõtõl megtudhattuk: a szakbizott-
ság tagjai a három beérkezett pályá-
zatból egyiket sem tartották igazán
jónak. Ezért azzal a feltétellel „sza-
vazták igazgatóvá” a legfelkészül-
tebbnek tûnõ Szabó Imrénét, hogy a
kulturális ügyekért felelõs alpolgár-
mester felkér egy elismert szakmai
konzulenst, aki nem csupán a mûve-
lõdési ház színvonalasabb mûködte-
tésében, de az átfogó városi mûve-
lõdési koncepció kidolgozásában is
a város segítségére lesz. Az intéz-
ményvezetõkkel való egyeztetést és
az átfogó koncepció megalkotásá-
nak menetét Sellyei Noémi, a KOB
elnöke koordinálja.

A következõkben – nagy meglepe-
tésre – elmaradt a Dunakeszi Rend-
õrkapitányság vezetõjének a beszá-
molója: Kovács László kapitány
ugyan megígérte, hogy a helyettese
megjelenik az ülésen, és tájékoztatja
a képviselõket a tavalyi év eredmé-
nyeirõl, ám erre, érthetetlen módon,
nem került sor. 

További százmilliókhoz segíthet
hozzá a piaristák 210 milliója

Szintén kevés vitát szült a Jávorka
utca 18. szám alatti, 10892 négyzet-
méteres terület piaristák részére tör-
ténõ értékesítése. A Jobboldali Ösz-
szefogás Frakció létfontosságúnak
érezte, hogy az eladásból befolyjon
a költségvetésbe a 210 millió forin-
tos vételár. Ugyanakkor Kruzslicz Ist-
ván képviselõnek aggályai voltak a
jövõt illetõen: mint említette, az is-

kola illetékesei már most, bérlõként
is igen rendezetlenül építgettek a pi-
arista iskola területén. Markó József
megnyugtatta a képviselõt: az adás-
vétellel a terület építéshatósági
szempontból  visszakerül Dunakeszi-
rõl Gödre, így a városnak nagyobb
ráhatása lesz a Wigner-villa környé-
kén történõ esetleges szabálytalan-
ságokra. Nógrádi Gergely is szót
kért, s elmondta; meggyõzõdése,
hogy ma már minden önkormányza-
ti ingatlant fájó szívvel adnak el a
gödiekért felelõsséget érzõ képvise-
lõk, és kizárólag akkor mondhatja
majd évek múltán, hogy jól döntöt-
tek, ha a befolyó összeget – önrész-
ként használva – pályázatokon sok-
szorozza meg a város. A polgármes-
ter egyetértett, és emlékezetett rá,
hogy az aktuális költségvetésben ha-
sonló nagyságú összeget jelöltek
meg önrészként pályázati célokra. 

A Jávorka utcai adásvételhez szo-
rosan kapcsolódott Göd büdzséjé-
nek kialakítása, hiszen a költségve-
tésben számoltak a piaristáktól be-
folyó összeggel. 

Míg tavaly órákon át tartó vita
elõzte meg a költségvetési rendelet
megszavazását, idén viszonylag
gyorsan megegyezésre jutottak a
testület tagjai a büdzsével kapcso-
latban. S mivel a tavalyi több száz

milliós hiánnyal szemben az idei
költségvetést nullára „hozták ki” az
önkormányzat pénzügyi szakembe-
rei, ezért a legnagyobb vihart nem a
tételek és az irányvonalak kavarták,
hanem az, hogy bár a VárosVédõk
Egyesületének elnöke, dr. Horváth
Viktor Gergõ sok módosítást java-
solt, a végén nem szavazta meg a
város idei költségvetését…

Pluszmilliók az egészségházért és
egy egészséges pengeváltás

Újra napirendre került a Kisfaludy
utcai egészségház kérdése. A napi-
rendhez kapcsolódó dokumentumo-
kat közvetlenül az ülés elõtt osztatta
ki a város vezetése. A határozati ja-
vaslat szerint a város a Kisfaludy ut-
cai bérlemény helyett egy új ingat-
lant vásárol a jelenleg még az épü-
letben lakó bérlõknek, mégpedig –
jelen állás szerint – 13 millió forint
értékben. Ebbõl adódott némi bo-
nyodalom, mert dr. Horváth Viktor
Gergõ kijelentette, hogy a frakciójuk
szabályzata szerint 2 millió forint fe-
letti összegekrõl csak akkor hajlan-
dóak dönteni, ha az adott javaslatot
még az ülés elõtt érdemben meg
tudják tárgyalni. Szerinte szó sem
volt korábban arról, hogy ennyi pén-

A képviselõ-testület elfogadta a 
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zért kell ingatlant vásárolni. Lenkei
György válaszában kifejtette, hogy
nem kidobott pénzrõl van szó, hi-
szen a megvett lakás önkormányzati
tulajdonban marad. Nógrádi Ger-
gely értetlenségének adott hangot,
amiért az utolsó pillanatban hozat-
nak döntést a képviselõkkel, továb-
bá kijelentette: szerinte úgy lett vol-
na tisztességes a város vezetésétõl,
ha a korábbi tárgyalások alkalmával
jelzi a képviselõknek, hogy a város-
nak még komoly pluszköltségei lesz-
nek az adásvétellel kapcsolatban.
Markó József polgármester válaszá-
ban emlékeztetett a Szirt Investtel
kötött szerzõdésre, amelyben az ön-
kormányzat vállalta, hogy a szerzõ-
dés aláírásától számított 45 napon
belül átadja a területet a beruházó-
nak, tehát ennyi idõ áll rendelkezés-
re a bérlõk kiköltöztetésére. A vállal-
kozónak 2008. december 31-ig fel
kell építenie az új egészségközpon-
tot, ezért a viszonylagos sietség.
Pinczehelyi Tamás rámutatott, hogy
ez a 13 millió forint nem szerepel a
költségvetésben, és kérte, hogy ne-
vezze meg a polgármester a forrást,
amelybõl biztosítani kívánják az ösz-
szeget. Ebben a kérdésben egymás-
nak feszült a polgármester és a volt
alpolgármester, mert mint Markó el-
mondta, az elõzõ ciklusban számos

példa akadt arra, hogy költségvetési
fedezet nélkül hoztak döntéseket.
Pinczehelyi a válaszában követelte a
konkrétumokat a polgármestertõl.
Aztán elcsendesedtek az indulatok, s
végül Pinczehelyi képviselõ úr is vá-
laszt kapott a kérdésére: a kötvény-
kibocsátás pénzmaradványából fe-
dezik a kiadást. A kegyelemdöfést

dr. Szinay József adta meg a témá-
ban. Miután hosszasan vitatkoztak a
képviselõk, a jegyzõ úr bejelentette,
hogy a megvenni kívánt ingatlan kö-
rül több probléma adódott, hiszen
egy válófélben lévõ házaspár tulaj-
dona. Lenkei György, aki egy csere-
ingatlan felkutatásában segít a pol-
gármesternek, kérte a képviselõket,
hogy aki tud Gödön jutányos árú in-
gatlant, feltétlenül szóljon, mert
március közepéig el kell helyezni a
bérlõket.

Idõhúzó kampányszereplés és el-
maradt döntések

Úgy tûnt, az ülés ezúttal nem hú-
zódik az éjszakába, ám a Közterület
Felügyelet adminisztrátori állással
kapcsolatos kérelme a megszokott
mértékben aktivizálta a
VárosVédõket. Miután dr. Horváth
sokadik – nem túl megalapozott –
kifogását fogalmazta meg a kame-
rák felé fordulva, ezúttal a közterü-
let-felügyelõk túlóráival kapcsolat-
ban, Markó úr finoman utalt rá,
hogy idõhúzásnak ugyan jó, amit a
képviselõ csinál, de sok értelme
nincs. 

A kérdés végül eldöntetlen ma-
radt, mint ahogy a Szirt Invest ügyé-
ben sem hozott végleges döntést a
testület.

Összességében elmondható, hogy
a képviselõk az idei legfontosabb
testületi ülésükön elfogadták a
2008. évi költségvetést, és így elkez-
dõdhet az új pénzügyi esztendõ. 

Salamon Tamás

város 2008. évi költségvetését
Vita támadt az Egészségház kapcsán

210 millió Ft+Áfa

ELKELT!



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

Önkormányzati hírek

- Biztos volt abban,
hogy megválasztják?

- Ebben senki sem lehet
biztos, de reménykedtem
benne, és most nagyon
örülök.

- Milyen tervekkel vág
neki ennek az öt évnek?

- Elsõ helyen említeném
egy kulturált, modern kör-
nyezet kialakítását. Elkészült
a belsõ térre vonatkozó fel-
újítási tervünk, melyben
már az akadálymentesítés is
szerepel. Arra várunk, hogy
kiírjanak ebben a témakör-
ben egy pályázatot.

- Ez fontos, de a kultú-
ra szintjén várható – e
valamiféle változás?

- Az eddigi alkotó jelle-
gû közösségeinket
szeretnénk tovább
erõsíteni. Egy isme-
retterjesztõ, tudo-
mányos és kulturá-
lis elõadássorozatra
készülünk, emellett
az át-és továbbkép-
zésben is szeret-
nénk aktív
s z e r e p e t
vá l l a ln i ,
bár ezek
nem akk-
red i tá l t
k é p z é -
sek.

- Gon-
d o l o m
azért a családoknak is jut

szerep a mûvelõdési
házban.

- Természete-
sen. Családi hét-
végékkel készü-
lünk, amelyek
kicsit hasonlí-

tanak a játszó-
házhoz. Olyan

elképzelésünk
is van,

hogy a
szülõk-
n e k
szerve-
z ü n k
e l õ -
adáso-
k a t ,
miköz-
b e n

népmûvelõink a gyerekek-

nek tartanak foglalkozá-
sokat.

- Hogyan értékeli az
Ady-klub helyzetét?

- Most  készülnek az Ady-
klubra vonatkozó szakértõi
vélemények. Szeretnénk,
ha ezt a létesítmént is fel-
újítanák. Emellett nemré-
gen elindítottunk egy Ifjú-
sági Klubot, amelyben a fi-
atalok saját szórakozásukra
tevékenykednek, beszél-
getnek, vetélkednek, és ze-
nét hallgatnak. Remélem, a
kezdeti lelkesedés megma-
rad a fiatalok körében.

- Sok sikert kívánunk
Önnek új munkakör-
ében!                        S.T.

Új igazgatója van a Mûvelõdési Háznak
Az újonnan kinevezett igazgató, Szabó Imréné 14 év dolgozik a mûvelõdési házban. A
korábbi igazgató nem kapott támogatást a következõ ciklusra az önkormányzattól, ezért
újabb intézményvezetõi pályázatot kellett kiírni. Erre jelentkezett Szabó Imréné. A
képviselõ-testület egyhangúlag választotta meg õt öt évre 

• A kft az Oázis lakó-
parkban kíván egy
egészségházat építe-
ni. A körzeti orvosok-
nak oda kellene köl-
tözniük.

• Az orvosok nem kí-
vánják a jelenlegi
rendelõintézetüket
elhagyni.

• A Szirt Invest Kft.
ezért a Kisfaludy ut-

cai önkormányzati te-
lekre kívánja az elsõ
egészségházát felépí-
teni, majd 2011-ig
megteszi ezt az Oázis
Lakóparkban is.

• A Kisfaludy utcában
két család lakik. Az
egyik családot  egy
másik önkormányza-
ti ingatlanba helyezi
el az város, a másik-
nak egyelõre még
nem talált megfelelõ
ingatlant. A megven-
ni kívánt ingatlan
ideális esetben 13
millió forintjába kerül
a városnak, mely ön-
kormányzati tulaj-
dont képez.

• Az önkormányzatnak
a kft-vel kötött szer-
zõdés szerint március
közepéig üresen kell
átadnia a telket a vál-
lalkozó részére.

Ügymenet a Szirt Invest Kft
ajánlatával kapcsolatban Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,

hogy a 2008-as évben az elsõ lom-
talanítás a 14. héten, március 31.-
tõl - az adott körzetre érvényes
szemétszállítási napon- kezdõdik.
A zöldhulladékot 2008. március 1.
- 2008. november 30-ig szállítjuk
el. Minden hónap elsõ és harmadik
- az adott körzetre érvényes -
szemétszállítási napon.
A szelektív hulladékot 2008. április
14-18-ig szállítjuk el, az adott
körzetre érvényes szemétszállítási
napon.

Településellátó Szervezet

Lomtalanítás

Papír- és elektronikai
hulladékok gyûjtése 

a Németh László
Általános Iskolában

A papírt kötegelve vesszük át.
Idõpontja:
március 31-én 1400-1700

április 1-jén 1400-1700

április 2-án 1400-17
00

április 3-án 1400-1700

április 4-én 1400-1800

Szabó Imréné 14 éve Gödön dolgozik

Március közepére ki kell üríteni a telket
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A rendõrség átadta az ügyészség-
nek az esetet. Úgy tûnik, hogy a

rendvédelmi szerveknek van elkép-
zelésük arról, ki állhat a merénylet
hátterében. 

- Egyértelmûen élet elleni bûncse-
lekményt követtek el a tettesek –
foglalja össze Sándor István a tör-
ténteket. – Egy molotov koktélt a
hálószobánkra dobtak, a falon tény-
legesen látszanak ennek nyomai. To-
vábbi négyet hajítottak a gázóra irá-
nyába. Óriási szerencsénk, hogy ez
nem robbant fel. El is határoztam,
hogy a gázórát hátrébb tetetem, ne
legyen közvetlenül a kerítés mellett.
Számomra egyértelmûnek látszik,
hogy rám akarták gyújtani a házat. 

A képviselõ úr személyi védelmet
nem kért, de éjszakánként egy rend-
õrautó járja a környéket. Sándor Ist-

ván korábban már kapott fehér por-
ral teli borítékot, éjjel tüntettek a há-
za elõtt, továbbá a közelmúltban
aláírásokkal teli íveket adtak át neki,
hogy ne szavazza meg az egészség-
ügyi törvényt.

Az aláírásgyûjtési ívvel kapcsolat-
ban a következõket mondta Sándor
István országgyûlési képviselõ:

- Ami felháborító: az ívre azt írták,
hogy mint szavazóim kérik, ne sza-
vazzam meg az egészségügyi tör-
vényt, habár sohasem voltak a sza-
vazóim.

Sok nagy csatát megéltem már,
nem félek, és továbbra is meggyõzõ-
désem szerint szavazok a Parlament-
ben.

S.T.

Molotov koktélokat dobtak
Sándor István házára

Az eset egy hónapja történt, éppen a februári Gödi Körkép
megjelenésekor. A támadás mellett mégsem lehet elmenni
szó nélkül. A helyi önkormányzati szervezetek is reagáltak a
molotov koktélos merényletre, valamint megkérdeztük
Sándor István országgyûlési képviselõt, korábbi gödi pol-
gármestert, hogyan látja az eseményeket

Szerkesztõségi csapatunk
egyhangú véleménye volt,
hogy nem maradhat szó nél-
kül, ha városunkban ilyen erõ-
szakos cselekmény történik.
Ezért arra kértük a város aktí-
van politizáló csoportosulása-
it, közéletünk szereplõit, hogy
pártszínektõl és beállítottság-
tól függetlenül határolódja-
nak el a február 8-án hajnal-
ban történt, Sándor István el-
leni merénylettõl. Azoknak a
politikai szereplõknek, akik
szerették volna kifejezni elítélõ
véleményüket, alább olvas-
hatják a közleményét. A
VárosVédõk Egyesülete is át-
küldte közleményét, ám an-
nak megjelentetését - meg-
osztó tartalma miatt - szer-
kesztõségünk nem vállalhatta
magára, ezért változtatásokat
kértünk, amelyeket a

VárosVédõk, legnagyobb saj-
nálatunkra, nem fogadtak el.
Ezúton szeretnénk rá felhívni
a figyelmet, hogy minden,
ami a Gödi Körképben olvas-
ható, a fõszerkesztõ felelõssé-
gére kerül a lapba (ahol nem
így van, ott külön jelezzük),
így egyes esetekben kénytele-
nek vagyunk változtatást kér-
ni a publikálóktól az esetleges
késõbbi konfliktusok, viták el-
kerülése végett. Ez természe-
tesen nem jelentheti a véle-
mények megcsorbítását, csu-
pán a nem a témához illõ, in-
dulatkeltésre alkalmas tartal-
mak elkerülését. Így történt ez
a VárosVédõk esetében is.

Tisztelettel: 

Salamon Tamás 
fõszerkesztõ 

Megkérdeztük a
helyi közszereplõket

A FIDESZ Magyar Polgá-
ri Párt Gödi Szervezete el-
ítéli a Sándor Istvánt és
országgyûlési  képviselõ
társait ért erõszakos tá-
madást.

Egyetértünk Karl Jaspers
neves bölcselõ azon állítá-
sával, miszerint bizonyos
pszichikai tények más
pszichikai tényeket terem-
tenek, és bizonyos indító-
okok elhatározást, vagy
cselekvést váltanak ki.
Egyetértésünk ellenére is

ki kell jelentenünk, hogy
meg nem engedhetõnek
tartjuk, és tiltakozunk az
ellen, hogy a molotov-
koktél és más erõszakos
cselekedetek  elfogadott,
jogszerû konfliktuskezelõ
eszközök legyen Magyar-
országon.

Kijelentjük, hogy elhatá-
rolódunk a Sándor István
országgyûlési képviselõt
és társait ért megfélemlí-
tési kísérlettõl, az agresz-
szió elharapózásától, és
az õket ért különösen sú-
lyos politikai fenyegetés
létjogosultságától. Nem
engedhetjük meg, hogy
erõszakos cselekmények
embertársaink testi épsé-
gét veszélyeztessék.

A rendõrségtõl elvárjuk,
hogy mielõbb derítse fel -
a bíróságtól pedig, hogy
büntesse meg - az elköve-
tõket.

Markó József elnök
FIDESZ MPP 

Gödi Szervezete

Nyilatkozat

Sándor István a támadás 
nyomait mutatja

Markó József
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Korábban sokszor volt
beszédtéma, hogy sem
nyíltan, sem pedig burkol-
tan ne lázítson senki.

A palackba zárt szellem
volt a hasonlat, mely ha
kiszabadul, kezelhetetlen-
né válik. Az a gyanúm,
hogy a szellem kiszaba-
dult. Az utóbbi években
némelyek hatalmi éhsé-
gükben eszeveszett, dilet-
táns szónoklatokkal hábo-
rús hangulatot keltve, ad-
dig tüzelték a szélsõ- job-
bosokat, míg békés kis or-
szágunkból csatatér lett.
Nem tudom, mi jöhet
még, de a legutóbbi gya-
lázatos esemény, amikor
Sándor István, volt pol-
gármester, jelenleg or-
szággyûlési képviselõ csa-
ládi házára molotov kok-
télt dobtak, az már min-
den képzeletet felülmúlt.
Még nem hallottam ilyet.
A legsötétebb, megfélem-
lítéses idõszakban sem
gyújtották családokra haj-
lékukat. Az indokot csak

sejteni lehet. De tisztelet-
tel kérdem én, el tudja va-
laki képzelni, hogy a tet-
tes (tettesek) az egészség-
ügyi reform hosszas ta-
nulmányozása és elemzé-
se után jutott arra az elha-
tározásra, hogy rágyújtja
a házát a képviselõre?
Csak abban reményke-
dünk, hogy a nyomozó
hatóság fényt derít a kilét-
ükre, és a tettesek meg-
kapják méltó büntetésü-
ket.

Pinczehelyi Tamás
MSZP Gödi Szervezete

Kiszabadult a szellem…

Az anarchisták mindig
híressé tették azokat, akik
ellen merényletet követtek
el. (Ha pl. Erzsébet király-
nét nem ölik meg, akkor
feltehetõen kedves, feled-
hetõ alakja marad törté-
nelmünknek, és nem ké-
szülnek az életébõl könny-
fakasztó filmek és köny-
vek.)

Amennyiben a merény-
lõknek az volt a céljuk,

hogy reklámot csináljanak
Sándor Istvánnak és az
MSZP-nek, elérték. Termé-
szetesen jómagam minden
erõszakos cselekedettõl el-
határolódom, és függetle-
nül attól, hogy az áldozat
rászolgált-e a durvaságra,
elítélem az efféle módsze-
reket. Egy olyan ország-
ban, ahol sokaktól nem áll
távol a xenofóbia, a rassz-
izmus, a homofóbia, s ahol
ma már százezreket irányít
a harag, a düh, a közöny,
egy ilyen országban külö-
nösen nagy a felelõssé-
günk az indulatok megfé-
kezésében. Kérem tehát
Önöket, hogy együtt lép-
jünk fel mindazokkal
szemben, akik erõszakkal
hágják át a harmonikus
társadalmi együttélés sza-
bályait! Nincs ugyanis má-
sik bolygónk, itt kell együtt
élnünk. 

Nógrádi Gergely 
képviselõ, SZDSZ

„Itt kell együtt élnünk!”

A Szakáts villán kívül van
még egy elhanyagolt ön-
kormányzati tulajdonú
épület Gödön: a Kincsem
istálló. Ez az épület még
jobban megosztja a lakos-
ságot, mint a Szakáts villa.
Jelenleg egy kétfordulós
pályázat elbírálása van fo-
lyamatban a Kincsem épü-
letre. A tervek szerint egy
új mûvelõdési ház épülne
itt. Az elsõ fordulón már
túljutottunk, de még jó né-
hány hónap eltelik, mire a
pályázat sorsa eldõl. 
Ennek a tervnek is sok bírá-

lója van. Kevés a parkoló,
fõtér helyett zárt belsõ ud-
var keletkezne, és ráadásul
nem biztos, hogy a mûve-
lõdési ház a legsürgõseb-
ben  megoldandó problé-
ma Gödön - mondják a
terv ellenzõi.
Vannak olyanok is, akik
szerint olyan a villa állapo-
ta, hogy le kellene bontani.

Ezzel az ötlettel két problé-
ma van: 
- A Kincsem istálló Göd leg-
régibb épülete. Márpedig
egy ilyen régi épületet vé-
deni illik. Helyi védettsége
van jelenleg is. (Hajdaná-
ban postakocsiállomás mû-
ködött itt, sajnos a hajdani
csárdaépület helyén ma di-
vatjamúlt üzletsor áll. A vá-
ci vasútvonal megnyitása
után versenylóistállóként
mûködött, ekkor került ide
Kincsem, a híres versenyló.)
- Az istálló a telekhatáron
áll. Ha lebontjuk az épüle-

tet, megszûnik a helyén az
építési jogosultság. Be kell
tartani az elõ- és oldalker-
tekre vonatkozó elõíráso-
kat, a terület közepén lehet
csak építeni, és az utolsó
remény is elszáll, hogy
Gödnek valódi fõtere le-
gyen. 

Tarjányi Judit 
fõépítész

Kincs lesz-e 
a Kincsembõl?

Az önkormányzat két pályázat beadása mellett
döntött:
1. „A Pest megyei településközpontok fejlesztése-
Integrált településközpontok Pest megyében”.(KMOP-
2007-5.2.2/B) Itt 500 millió és 1,5 milliárd közötti ösz-
szegre lehet pályázni. (http://www.nfu.hu/doc/821)
2. A másik a Stúdió Metropolitana Kht. pályázata, a
„Köztér mozgalom - Újuljon Meg Minden Téren!” cí-
mû.  A pályázat összetett szakmai segítség mellett
anyagi segítséget is kínál az agglomerációban 3 tele-
pülésnek. A program teljes két éves költségvetése kb.
150-200 millió forint.
http://www.studiometropolitana.hu/hirek.html

Véleményét, kérdéseit, a godikorkep@gmail.com és
a foepitesz@god.hu címen várjuk.

Pinczehelyi Tamás

Nógrádi Gergely
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A Napos Oldal Nyugdíjas
Klub vezetõjének, Nagy
Zoltánnénak a meghívásá-
ra február 13-án Lenkei
György, Göd Város Szociá-
lis Bizottságának elnöke
tartott elõadást a magyar
egészségügyben ez idõ
szerint lezajló változások-
ról, átalakításokról. A Jó-
zsef Attila Mûvelõdési
Házban megrendezett tá-
jékoztatón Lenkei mutatta
be Göd jelenlegi háziorvo-
si és ügyeleti szolgálatát,
majd számos olyan követ-
kezményt sorolt fel, me-
lyek szükségszerû és káros
következményei lehetnek
a kormány magánbiztosí-
tókról szóló törvényének.

– Vajon ha csak a pénz
fog dominálni, hová tûnik
majd az egészségügybõl a
humánum? – tette fel a
kérdést a bizottsági elnök.
Márpedig a magánbiztosí-
tók kizárólag profitra fog-
nak törekedni – folytatta

Lenkei –, így a szociális ér-
zékenységük egyenlõ lesz
a nullával. – Kikért fognak
majd „verekedni”? Nem az
idõsekért, hanem a 20–30
éves egészséges fiatalo-
kért.

Az érdeklõdõk arra is vá-
laszt kaptak a délután fo-
lyamán, miért van annyi
idõpont-felhalmozódás,
miért olyan hosszúak a vá-
rólisták. A válasz a teljesít-
ményvolumen-korlát (tvk)
fogalmához kapcsolódik,
mely szerint az egészség-
ügyi hatóságok meg-
mondják a kórházaknak,
hogy egy-egy beavatko-
zásból mennyit finanszí-
roznak egy hónapban, s
ha az intézmény ennél
több beavatkozást hajt
végre, azt már nem fizeti
neki a biztosító. Így alakul-
nak ki az akár több éves
várólisták.

Végezetül Lenkei György
beszámolt a városunkban

tervezett egészségügyi fej-
lesztésekrõl. Mint mondta,
a felsõgödi Kisfaludy utcá-
ban 3–4 szakorvosi rende-
lõ és egy új patika megépí-
tését tervezik, és ugyanez
várható majd az Oázis La-
kóparkban is. (Az ügyrõl
részletesen lásd 2008. ja-

nuári számunk 6. oldalát.)
A tájékoztató érdeklõdõi
kérdésekkel zárult, melyek
bebizonyították, a jelenle-
gi egészségügyi változá-
sok milyen nagy bizonyta-
lanságot szültek az embe-
rek, a betegek körében.

Helmeczi Zoltán

Tájékoztató az egészségügyi változásokról

A gödi Vöröskereszt és
Kruzslicz István (MSZP)
kezdeményezésére két hó-
nappal ezelõtt elkezdték
gyûjteni a Hivatalban az

egy és két forintosokat. A
gyûjtés február végéig tar-
tott és több, mint egy má-
zsa apró gyûlt össze.
- Ezt az összeget a sze-

gény gyerekek élelmezé-
sére fordítjuk és a négy
önkormányzati közoktatá-
si intézmény között
egyenlõ arányban os-
sztjuk szét – mondta
Kruzslicz István. – Sajnos a
bankok csak rollnizva ve-
szik át tõlünk a pénzt, sõt
még fizethetünk azért,
hogy leadjuk. Ezért más
utat választottunk. A
Nemzeti Bank kilóra veszi
át tõlünk, bejegyeztek
minket, de még nem tud-
juk pontosan, mikorra is
kell mennünk. Ezért a
gyûjtést tovább folytatjuk
egészen addig a pillana-
tig, amíg nem kell szállíta-
nunk. Mindenkinek kö-
szönjük, aki akár csak egy
forintot is bedobott a ki-
helyezett perselybe.           

Több, mint 
egy mázsa apró

A gödi madárbarátok sze-
retettel meghívják a ked-
ves érdeklõdõket tavasz-
köszöntõ rendezvényük-
re. Az összejövetel lehetõ-
séget biztosít, hogy a
résztvevõk még jobban
megismerkedhessenek a
vidéken honos madárfa-
jokkal, fõ jellegzetessé-
gükkel, és azzal, milyen
ötletekkel segíthetjük elõ,
hogy a madarak igazi ott-
honra találjanak az ember
által épített, városi kör-
nyezetben. A rendezvény
résztvevõi a nap folyamán
saját madárodút is készít-
hetnek, melyet haza is vi-
hetnek.

A rendezvény idõpontja:
2008. március 8., 10.00

Helyszín:
ELTE Biológiai Állomás

2131 Göd, Jávorka Sán-
dor u. 14/a.

További információ:
Debreceni Péter

madarbarat@glia.hu

Meghívó

Lenkei György tájékoztatott az egészségügy helyzetérõl

Kruzslicz István kezdeményezése sikert aratott
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Mint az közismert, Neve-
lek 2003-ban népszavazá-
son döntött arról, hogy el-
válik Szõdtõl, és Gödhöz
csatlakozik. A népszavazás
eredménye kötelezõ, ezen
tehát nincs mit vitatkozni.
A gondot az okozza, hogy

a két település nem tudott
megegyezni a belterülettel
együtt csatlakozó külterü-
letek mértékében. Emiatt a
két önkormányzat pereske-
désbe kezdett. 

Ez a per zajlik hosszú
évek óta. Az eljárás elhúzó-
dásának oka nemcsak a
jogszabályok hiányosságai-
ban keresendõ, sajnos a

két önkormányzat is hibás
a bírósági eljárás elhúzódá-
sában.

A gödi önkormányzat a
bírósági tárgyalásokon, bi-
zonytalanul, hiányosan ad-
ta elõ a keresetét, a szõdi
önkormányzat pedig érthe-

tõ okból húzta az idõt. Az
így megnyert idõt a saját
szempontjából hatékonyan
használta fel. Gödnek fel-
ajánlotta ugyan a 2/a úttól
nyugatra fekvõ külterülete-
it, azonban egyidejûleg ak-
ciót indított ennek az aján-
latnak az ellehetetlenítésé-
re. A Nevelek és a 2/a kö-
zötti területet belterületbe

vonta, a Nevelektõl északra
levõ külterületet pedig el-
cserélte Szõdligettel.  Ezál-
tal Neveleket elszigetelte a
szõdi külterületektõl, „ter-
mészetesen” mind a gödi
önkormányzat, mind a bí-
róság tudta nélkül. Erre a
tényre csupán 2007-ben, a
szõdligeti fejlesztési tervek
egyeztetésekor derült fény.

A gödi önkormányzat a
Közigazgatási  Hivatalnál
eljárást indított a szõdi sza-
bályozási terv megsemmi-
sítésére. Szõd azonban az
elõzõ ciklus gödi fõépíté-
sze, Pál Katalin hathatós
segítségével „igazolta”,
hogy a véleményezési eljá-
rás szabályszerû volt. Ebbõl
eredõen a gödi önkor-
mányzatnak nincs más jogi
lehetõsége, mint az Alkot-
mánybírósághoz fordulni. 

A 2/a-n túli szõdi terüle-
tekkel sem más a helyzet.
Jó része mára már szintén
belterület, a legutolsó,
Göddel határos külterületi
földek  belterületbe voná-
sát pedig most határozta el
a szõdi önkormányzat.

Pál Katalin  volt gödi fõ-
építész pedig jelenleg Szõd
fõépítésze.

Közben azonban Neve-
leken az ott élõknek kö-
szönhetõen gyorsan és szé-

pen épülnek a házak, a to-
vábbi fejlõdés azonban el-
képzelhetetlen önkor-
mányzati részvétel nélkül.

Nincsenek utak, járdák,
nincs csatorna, és nem csu-
pán a pénz hiányzik, ha-
nem az akarat is, mert nin-
csenek tervek, pályázatok
sem. Szõd elhanyagolta
Nevelek fejlesztését. Neve-
leknek nincs valódi képvise-
lete a a szõdi testületben, a
döntések  meghozatalában
Neveleknek nincs elég sú-
lya. A gödi önkormányzat
pedig nem illetékes szõdi
területen.

Az elcsatlakozó lakosság
létszámának megfelelõ
arányban kellene külterüle-
teket átcsatolni Gödhöz.
Ez az arányokból adódóan
körülbelül 200 hektár. Ezzel
szemben a szõdi ajánlat 80
hektár volt 2003-ban, de
azóta az akkor felajánlott
területeket is belterületté
tették.

Ezen az áldatlan állapo-
ton kíván változtatni a je-
lenlegi gödi városvezetés.
Hatékonyabbá tette a jogi
képviseletet, pontosította a
bírósági keresetet, és más
jogi lépéseket is tervez.

Markó József
polgármester

Mi lesz veled, Nevelek?

A Szakáts-villa évek óta üresen áll
(1998-ban táboroztak ott utoljára
gyerekek). A Szakáts-kertben tábort
vert hajléktalanok lebontották a
fémlemez tetõfedést, minden moz-
dítható eltûnt az épületbõl. Az idei
tél pedig befejezte, amit az ember
elkezdett.

A villa tetõszerkezete és födéme
egyaránt megroppant. Tovább nem
halasztható a döntés a villa további
sorsáról. A Szakáts-kert az ÖKO há-
lózat része, amennyiben a villát le-
bontják, vagy összedõl, a helyére
másik épület nem építhetõ.

Mindezeket figyelembe véve a Vá-
rosfejlesztési Bizottság a 2008. feb-
ruár 20-i ülésén megtárgyalta a villa
állapotát, és egy, a villa bérletére
vonatkozó pályázat kiírását kezde-

ményezte. A bérlet idõtartama 30
év, a vállalkozó megépíti, cserében
30 évig használhatja, utána vissza-
kerül az önkormányzat birtokába. A
Szakáts-kertben épülõ iskola miatt
vendéglátásként kizárólag meleg-
konyhás, vagy legalább melegítõ-
konyhás étterem épülhet. A terüle-
ten szükségtelen két éttermet építe-
ni, ezért javasolta a bizottság, hogy
a Kolping iskola étterme ezért ne
épüljön meg. Ha ez a terv megvaló-
sul, délben az iskola diákjai étkez-
hetnének itt, este étterem mûköd-
hetne a falak között. Ez a pénzügyi
elõnyökön kívül azzal az elõnnyel is
járna, hogy az iskola épületegyütte-
se ennyivel kisebb lehetne.

A Városfejlesztési Bizottság javas-
lata szerint a villa nyugati homlok-

zata megtartandó, továbbá javasol-
ja, hogy a parton üresen álló csó-
nakház üzemeltetése is a pályázat
részét képezze.

Tarjányi Judit
fõépítész

A Szakáts-kert és villa helyzete

Ez a híd is a Nevelekre vezet

Ez lesz az étterem?
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Február 25-ét a millenni-
um évében, 2000-ben
nyilvánította az Ország-
gyûlés a kommunizmus
áldozatainak emléknapjá-
vá. 1947-ben ugyanis

ezen a napon tartóztatta
le az ÁVH Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt
fõtitkárát, akit késõbb a

Szovjetunióba hurcoltak.
A diktatúra áldozatainak
emlékére Göd Város Ön-
kormányzata is tisztelet-
teljes ünnepséget rende-
zett az alsógödi kiserdõ-
ben található Kopjafánál.
Az ünnepi beszédet Antal
József, a Gödi ’56-os Egy-
let elnöke tartotta, aki az
1956. október 23-i forra-
dalmat méltatta, majd
számadatokkal támasztot-
ta alá, hogy 1945 és 1989
között hány magyar vesz-
tette életét sortûz által
vagy vérbíróságok, besú-
gók és ügynökök tevé-
kenysége folytán.
Az ünnepi perceket a
Felsõgödi Munkásdalkör
elõadása tette teljessé,
akik Surán Sándor vezény-
letével elénekeltek egy bu-
kovinai népdalt, a Hon-
foglalás betétdalát és egy
részletet a Nabuccóból.
– Emlékezzünk az ártatla-
nul elhurcolt áldozatokra
és azokra a túlélõkre, akik
még ma is szenvednek az

akkor átéltek miatt –
mondta rövid felvezetõ
beszédében Lengyel
György, aki elszavalta
Kányádi Sándor Panto-
mim c. költeményét.
A megemlékezést fõhaj-
tással kísért koszorúzás
zárta. Az önkormányzat
nevében Markó József és

Szegedi Sándor, a gödi Fi-
desz részérõl pedig Lenkei
György és Szabó Csaba
helyezte el koszorúit. Raj-
tuk kívül megemlékezett
még a KDNP helyi szerve-
zete, illetve a fiatalok ne-
vében a Fidelitas gödi ta-
gozata.

Helmeczi Zoltán

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

Az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság
(ÜJKB) munkájának fõ fel-
adata a helyi rendeletek
alkotása, a rendeletalko-
tás jogi felülvizsgálata. Ez
a munka szinte folyama-
tos. További fontos fel-
adata a szerzõdések jogi
vizsgálata a testületi dön-
tés elõkészítéséhez. Har-
madrészt a felmerülõ bel-
sõ ellenõri jelentések eset-
leges jogi következménye-
inek tárgyalása.

A Bizottság néhány vizs-
gálatot lefolytatott az el-
múlt egy évben. 

A volt fõépítész (Pál Ka-
talin) helyben történõ ter-
vezési jogosultságáról ál-
lásfoglalást kértünk az
Építész Kamarától.

A bizottság felkérte a
Göd Közbiztonságáért
Alapítvány elnökét, szá-

moljon be a 2006. évi te-
vékenységérõl. A tájékoz-
tatás megtörtént, de az
idõközben felmerült kér-
désekrõl, többek között a
téglajegyek 1,6 milliójáról
(hiányzik a kasszából) a
bizottság további teljes el-
számolást kér a 2001-tõl
kezdõdõ idõszaktól. A
munkát egy külsõs, füg-

getlen könyvvizsgáló cég
végzi.

Az év elsõ felében mind-
két esetben eredmény vár-
ható.

A belsõ ellenõr több fel-
adatot is kapott. Meg kell
vizsgálnia a Gödi Sport
Egyesület támogatását, a
2004-2006 közötti Sándor
István polgármester által
vásárolt festmények sza-
bályszerûségét, valamint
az ATID Kft Temetõtábla
terület megváltási díjának
szabályszerûségét, a meg-
állapodást közérdekû kö-
telezettségvállalásról.

Az év elsõ felében a leg-
több esetben eredmények
várhatóak, melyekrõl a
Gödi Körképben tájékoz-
tatjuk a lakosságot.

Detre László
ÜJKB elnök

Folyamatban 
lévõ vizsgálatok a Hivatalban

A város vezetõsége 
is koszorúzott

Detre László
Ültetésre kerülnek 
az õshonos fák

Akcióban  a  Búzaszem
Általános  Iskola

A Felsõgödi Munkásdalkör énekelt
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Bár az elõzõ Gödi Kör-
képben már szó volt a sze-
lektív hulladékgyûjtésrõl,
errõl a témáról nem lehet
eleget beszélni. Még min-
dig sokan kérdezik, hogy
miért kell egy zsákba ten-
ni minden hulladékot, és
hogy ez mitõl szelektív
gyûjtés?

Ez valóban szokatlan, de
minden papír-, mûanyag-,
fémhulladékot egy zsák-
ba kell beletenni! Az így
egybegyûjtött hulladék az
ÖKO-PANNON telephelyé-
re kerül, és ott válogatják
szét a zsákok tartalmát
különbözõ szekciókra.

A sárga mûanyagzsákon
jól olvashatóan fel van
tüntetve, hogy mit tehe-
tünk bele! Üveghulladé-
kot ne tegyünk a zsákba,

mert balesetet okozhat.
Az üveghulladék begyûj-
tésére konténereket he-
lyeztünk ki a Göd Újtelepi
kisbolthoz, felsõgödi CBA,
alsógödi CBA-hoz. Tárgya-
lunk a két nagy üzletlánc
élelmiszer áruházaival
(Penny, Plus) és az Oázis
Lakóparkban lévõ kisbolt-
tal.

De nem csak a lakosság
körében szeretnénk beve-
zetni a szelektív hulladék-
gyûjtést, hanem az Önkor-
mányzatban és annak in-
tézményeiben is! Dr. Szi-
nay József jegyzõ úrral
egyeztettem, megígérte,
hogy mindenben a segít-
ségemre lesz. Megbeszé-
lést tartottunk az iskolák
és az óvodák igazgatóival,
a könyvtár, a Pedagógiai
Szakszolgálat és a Mûve-
lõdési Ház vezetõjével. A
szelektív hulladékgyûjtés
minden intézményben
többletfeladatot jelent, de
mindenki egyetértett a
bevezetés fontosságával.
Legelõször az igényeket
mérjük fel, utána helyez-
zük ki a szelektív gyûjtõ-
zsákokat zsáktartóval. Ha

lakossági igény merülne
fel zsáktartóra, azt a TESZ-
nél a szemétszállítási osz-
tályon beszerezheti.

Érdeklõdni: 27/530-601
Papírgyûjtés és elektro-

nikai hulladékgyûjtés lesz
a Németh László Iskolá-
ban! Ennek dátumai:
2008. március 31-április
4. között. Az önkormány-
zat is részt vesz az elektro-
nikai hulladék és a hasz-
nált autógumi gyûjtésé-
ben, úgy, mint tavaly õsz-
szel. Két helyszínre lehet
hozni a hulladékot. A fel-
sõgödiek a TESZ udvarára,
az alsó-gödiek az önkor-

mányzat udvarára hozhat-
ják az elektronikai hulla-
dékot és a használt autó-
gumit! A hulladékból be-
folyt összeget az iskolák
javára ajánljuk fel!

A szelektív hulladék szál-
lítása az adott körzetre
érvényes szemétszállítá-
si napokon: 

Áprilisban: 14-18-ig
Májusban: 19-23-ig
Júniusban: 16-20-ig

Szabó Csaba 
Környezetvédelmi 

Bizottság Elnök

Zöld Info – néhány  
szó a környezetvédelemrõl

A gödi Waldorf Óvoda
2007 õszén a saját tulaj-
donában lévõ Terv utcai
ingatlanon kezdte meg ti-

zenhatodik tanévét. Ez az
évnyitó a szülõi összefo-
gás ünnepe is volt. A csa-
ládok többsége heteket,
hétvégeket áldozott a
nyárból arra, hogy az óvo-
dai céloknak megfelelõ
módon alakítsa át az épü-
letet. 

(A költségek nagy részét
banki hitelbõl, az önkor-
mányzat támogatásából,
pályázatból, saját fenntar-
tói megtakarításból illetve
a szülõk munkájából fi-
nanszírozta az óvoda.)

Az építkezés során a vá-
laszfalak „átrendezésével”
két tágas csoportszoba
alakult ki. A családi ház
egykori konyhájából gyer-
mek WC lett, a régi fürdõ-

szobából – az elõírások-
nak megfelelõ – melegítõ-
konyha. A szülõk átalakí-
tották a vizesrendszert, a
szakemberek a fûtést, vil-
lanyt. Új burkolatok kerül-
tek az elõszobába, a kis
WC-be. Ezek után min-
denhol újrafestettek, má-
zoltak, takarítottak óvó-
nõk, szülõk, gyerekek
együtt.

A szülõi közösség – a té-
li pihenõ után - már az
újabb teendõket veszi
számba. Tavasszal a hom-
lokzat, a kerítés és a kert
szépítését tervezik, hogy
még igényesebb körülmé-
nyek várják az új jelentke-
zõket is. 

P. K.

Felújított épületben a Waldorf-óvoda

Szabó Csaba

Már tartó is van a szelektív zsákhoz

Egykor és ma
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Zsunyák János 87 éves
Palotai János Józsefné sz.Hoksz Mária 59 éves
Sári Béla 72 éves
Vogl Péter 63 éves
Nickl Antalné sz. Ruzsek Mária 93 éves
Tábori Lászlóné sz. Kaszala Mária Margit 57 éves 

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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:
Sári Eszter Tóth Attila
Deák Henrietta Prónai István
Szõcs Iolanda White Steven John
Tóth Enikõ Agócs Tamás
Erõdi Orsolya Nagy András
Sok boldogságot kívánunk!

Az elmúlt közel két hó-
napban a területünkön
négy lakásbetörés, egy
gépjármû lopás történt,
ami ha kevésnek is látszik,

sok, fõleg a bûncselekmé-
nyek sértettjei számára.
Aggodalomra ad okot a
kerékpárlopások számá-
nak növekedése, fõleg a
MÁV állomásokon ha-
gyott kerékpárok eseté-
ben. Meggyõzõdésem,
hogy sok sértett be sem
jelenti kerékpárjának eltû-
nését. Hathatós védelmet
a folyamatos õrzés jelen-
tene, de tudjuk, ez nem
kivitelezhetõ. A tolvajokat
a lezárt állapotban ottha-
gyott kerékpár sem hozza
zavarba, levágják-lefeszí-
tik a zárakat. Az ellenõrzé-
sek fokozásával próbálunk
javítani a fennálló helyze-
ten, ami a bûncselekmé-
nyek számának csökkené-
sében tapasztalható. En-
nek ellenére tanácsos a
kerékpárokat egy közeli
ház udvarára betenni,  ha
azt a tulajdonos megen-
gedi. 
Újra felütötte a területün-
kön a fejét egy régi bûnel-
követési forma. Tél lévén
kis teherautóval, a platón
vágott tûzifával járják a
mellékutcákat az elköve-
tõk, és a faárusítás ürü-
gyén követnek el különbö-
zõ bûncselekményeket
idõs emberek sérelmére.
Õk azok, akiknél legkisebb

ellenállásra vagy éberség-
re lehet számítani. A  leg-
utóbbi ilyen esetünkben
egy idõs vak hölggyel
pénzt váltattak föl, és az

idõs néni 10.000 Ft-os
bankjegyért cserébe egy
papír kétszázast kapott.
A rendõrség nevében ké-
rem a lakosságot, hogy
sokkal jobban figyeljünk
egymásra!
Akármilyen szokatlan dol-
got észlelünk, telefonál-
junk a rendõrségre!
Néhány szóban a közleke-
désrõl és a KRESZ szabály-
sértésekért kiszabható
szankciókban beállt válto-
zásokról.
A közlekedési morál saj-
nos nem változott, renge-
teg a baleset az utakon.
Ezért szigorodtak a szabá-
lyok:  nõtt a közlekedési
szabálysértésekért kiszab-
ható bírság összege és a
büntetõpontok nagyság-
rendje. A szabálysértési
értékhatár 10.000 Ft ma-
ximumról 20.000 Ft-ra
emelkedett, valamint az
eddig kapható büntetõ-
pontok szinte minden, a
pontrendszer hatálya alá
tartozó szabálysértésnél a
duplájára növekedtek. Az
ittas vezetõkkel szemben
életbe lépett a zéró tole-
rancia elve, azaz a  jogo-
sítvány elvétele a bünte-
tés. 

Tóth Zoltán r.õrgy.
Õrsparancsok

Rendõrségi közlemény

Pályázati felhívás
A Településellátó Szervezet közgazdasági

szakközépiskolai  végzettséggel, pénzügyi, 
könyvelési és számítógépes gyakorlattal

rendelkezõ munkaerõt keres.

Pályázni lehet: 
szakmai önéletrajzzal 

és a végzettséget igazoló 
dokumentumok benyújtásával.

Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Jelentkezni lehet: 2132. Göd Duna u. 5. 

Telefon: 530-600 titkárság,
ill. 530-608 munkaügyi telefonokon.

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

Innen lopják 
a bringákat
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Önök kérdezik, Önök 

Az Oázis Lakóparkból írok, és nagy
örömömre szolgál, hogy végre van
lehetõség arra, hogy tömegközleke-
déssel eljussunk innen a központba
vagy távolabbi helyekre.
Nagy bánatom azonban az, hogy a
környéken nincs megállótábla, ami je-
lezné, hogy jó helyen várakozunk-e.
Ezen kívül sokunknak az a kérése,
hogy az Oázis Csemege elõtt létesítse-
nek egy megállót a lakópark lakosai
számára, mert csomagokkal, gyalo-
gosan messze van az eddig kijelölt
megállóhely a lakóházaktól (Termál
fürdõ, Golfpálya).

P. Ilona

Válasz: Kérésüknek eleget téve, az au-
tóbusz megállóhelyek kijelölését felül-
vizsgáljuk. Amennyiben a jogszabályi
feltételek megfelelõek, a kért helyen is
lehet autóbusz megállóhelyet létesíte-
ni. Ennek eredményeként a megálló-
helyek megfelelõ kitáblázása is meg-
történik.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

A Liget utcában lakom, bár ez az utca
sok térképen nem szerepel. Az a
gond, hogy a Liget utca tele van göd-
rökkel. Itt jár a gödi menetrend szerin-
ti busz is, nagyon jó lenne, ha az út
rendes, járható úttá válna. 
Tisztelettel:

Csné Katalin

Válasz: Göd városi menetrend szerin-
ti autóbusz járat nem közlekedik a Li-
get utcában. Az idõsek klubja azon-
ban a tagjaik részére biztosít olyan
szolgáltatást, mely szerint „háztól-há-
zig” szállíttatják a bejáró vendégeket.
Jelenleg az útépítési tervek között a
Liget utca nem szerepel, de a kátyúk
megszüntetésérõl intézkedünk.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

A felsõgödi vasúti átjáró problémájá-
val kapcsolatban fordulok Önökhöz.
A gyalogos közlekedés megoldatlan,
pedig már több ígéretet is kaptunk a
rendbetételre.
Létezik ugyan egy aluljáró, ami baba-
kocsival teljességgel használhatatlan,
folyamatosan gusztustalanul koszos,
és több esetben hallottam már, hogy

támadások történtek itt. A gyereke-
met nem merem egyedül iskolába en-
gedni, mert itt még egy felnõtt is
fenntartásokkal közlekedik arra. Az út
mellett pedig életveszélyes gyalog át-
menni, mert nincs kiépített járda.
Olvastam korábbi számukban arról,
hogy az önkormányzat és a MÁV egy-
másra mutogat a megépítés köteles-
ségét illetõen.
Úgy gondolom, hogy a MÁV megtet-
te a maga kötelességét az aluljáró
megépítésével, így vagy azt kellene
biztonságossá és használhatóvá ten-
ni, vagy az önkormányzatnak kellene
megépítenie a felsõ átjárót. 

O. György, B. Judit

Válasz: A felsõgödi vasútállomás az
átjáróval és aluljáróval együtt a MÁV
Zrt. tulajdona, a felépítmények és mû-
tárgyak karbantartása, állagmegóvá-
sa a tulajdonos kötelezettsége.
Az aluljáró lépcsõinek balesetveszé-
lyességét, a babakocsi rámpa folyto-
nossági hiányát a MÁV Zrt. 2008. I.
felében javítja ki. Az aluljáró általáno-
san elhanyagolt állapotán 2007. de-
cemberében tisztasági meszeléssel és
rendszeres takarítás megszervezésé-
vel próbált az Önkormányzat saját
pénzügyi eszközeibõl, a MÁV Zrt. kü-
lön engedélye alapján segíteni.
Göd Város Önkormányzata 2007. má-
jus 21-én kért állásfoglalást Nemzeti
Közlekedési Hatóságtól a Budapest-
Szob vasútvonalat keresztezõ, göd-

felsõi vasúti átjáróban vasúti gyalogos
átkelõhely létesíthetõségére.
Az engedélyezõ hatóság 2007. június
21-én e tárgyban helyszíni bejárást
tartott, ezt követõen engedély meg-
kérése és többszöri levélváltás után a
mai napig nem kaptuk meg a Ható-
ságtól az engedélyt. A kivitelezéshez
szükséges pénzügyi fedezetet az Ön-
kormányzat 2007-ben biztosította, és
2008-ban is biztosítja.

Dr. Bognár László
alpolgármester

A kivilágítás nélkül, sokszor ittas álla-
potban közlekedõ kerékpárosok élet-
veszélyesen közlekednek. Erõteljeseb-
ben kell velük szemben a hatóságok-
nak fellépniük. Ha netán szóvá teszi
nekik az ember, még õk vannak felhá-
borodva. Ugyanúgy büntetni kellene
õket, mint az autósokat.Én sem iszom
soha egy kortyot sem, ha tudom,
hogy vezetni fogok.

O. György

Válasz: 
Az e-mail küldõjével teljes mértékben
egyetértek, már csak azért is, hiszen a
kerékpárt ittasan használóra is ugyan-
azon KRESZ szabályok vonatkoznak
(KRESZ 4.§. 1.bek. c.pont), mint a
gépkocsivezetõkre. A különbség csak
az, hogy mivel nem gépi meghajtású
jármûrõl van szó, az ittasan közlekedõ
kerékpárossal szemben csak szabály-
sértési eljárást lehet kezdeményezni,
függetlenül az ittasság mértékétõl. A
mostani büntetési tételek mellett,
higgyék el, ez éppen elég. A probléma
egyre égetõbb területünkön, ezért
ezekre a szabálysértési formákra sok-
kal nagyobb figyelmet fogunk fordí-
tani a jövõben.

Tóth Zoltán r.õrgy. 
õrsparancsnok

A felsõgödi állomásnál készítettek a
váci irányban egy „parkolót”. Aki csi-
nálta, az még életében nem ült autó-
ban, mert nem tudja, milyen széles
egy autó. A sofõrök kénytelenek az út
egy részét igénybe venni a parkolás-
hoz, mert egy árokkal lezárták a „me-
nekülõ útvonalat”, és így az út még
keskenyebb lett. Van esély arra, hogy
az árkot elõször betemetik, és kiszéle-
sítik a parkolósávot? Ha így „fejleszte-

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 

Önkormányzati hírek

Azért ez a rajz jobban néz ki
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nek”, akkor inkább hagyják a régi be-
váltat!

G. Péter

Válasz: 
A Vasút utcában csapadékvíz és pad-
karendezés van folyamatban. Az asz-
falt burkolatú út mellett szélesített
padka készült. Mellette a meglévõ fa-

sorig szikkasztó test alapja – jelenlegi
árok - került kiásásra. Ez fel lesz töltve
kulékõvel, melynek felsõ rétegére ap-
róbb szemszerkezetû kõterítés készül.
Parkoló kiépítésére önkormányzatunk
tulajdonában nincs alkalmas terület,
ezért ezt a MÁV területén tervezzük,
melyhez a tulajdonosi hozzájárulást
megkértük. Kedvezõ elbírálás után
folytatjuk újabb parkolók kialakítását.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

A Vasút utca végében van egy híd,
ami átvezet a Nevelek dûlõbe. Na-
gyon sokan használják gyalogos köz-
lekedésre. Az állaga lassan életveszé-
lyes. Még ha Szõdhöz is tartozik, nem
kellene felújítani, nehogy baleset tör-
ténjen?

G. Péter

Válasz: A problémát jelezzük
Szõdnek, mivel a híd Szõd területéhez
tartozik.

dr. Szinay József 
jegyzõ

A Szakáts-villáról olvastam néhány
lapszámmal korábban. Történt – e az-
óta valamilyen lépés az ingatlannal
kapcsolatban? Nem lehetne pályázni
a megmentésére?

H. Józsefné

Válasz:
Részletes cikkünket olvashatja a 10.
oldalon.

A testületi ülésen a polgármester nyi-
latkozta, hogy egy év múlva a város
megszünteti a teniszpályákat. Mit ter-
veznek a helyükre? Nem lehetne létre-
hozni ott egy sportkomplexumot,
bodyteremmel, squash-pályával, te-
niszpályával? Amióta az eszemet tu-
dom, itt mindig teniszpálya volt. Hoz-
zátartozik Göd arculatához.

R. András

Válasz: A Rákóczi úton a teniszpálya és
a Fácán (volt Szociális foglalkoztató)
szomszédos telkeken helyezkednek el.
Mindkettõ önkormányzati tulajdon. A
Fácán most felszabadult, további sor-
sáról dönteni kell. Célszerû a két terüle-
tet egyben kezelni, és valamilyen ko-
molyabb városi intézményt létrehozni
ezen az értékes helyen. A teniszpálya a
város más területein is helyet kaphat,
jelenleg a városnak érdemi bevételt
nem hoz, vállalkozó üzemelteti.

Markó József
polgármester

A testületi ülésen a volt szociális fog-
lalkoztatót bérbe adták a Baptista
Szeretetszolgálatnak. Nem lehetett
volna valamelyik gödi szervezetnek ki-
adni, esetleg pályázat útján? 

R. András
Válasz: Tisztelt R. András!
Sajnos a Göd állomással szemben lé-
võ, eddig kiválóan mûködõ szociális
foglalkoztatót a mûködtetõ cég nem
tudta tovább mûködtetni.
A gödi rászorultak gondozására ezért
az önkormányzat felkérte a Baptista
Szeretetszolgálatot, valamint a közel-
jövõben kijelölt helyen a Lámpás ala-
pítványt. A szeretetszolgálat egy évre
bérli az önkormányzattól az épületet,
ellátja a szolgáltatást, biztosítja az
épület állagvédelmét. Az épület sor-
sáról - kiadásáról, pályáztatásáról -
ebben az évben dönt a Városfejlesz-
tési Bizottság, majd a képviselõ-testü-
let.

Dr. Bognár László 
alpolgármester

Ha megyünk ki Bócsánál a városból,
és Budapest irányába szeretnénk haj-
tani, akkor nagy meglepetésünkre
nincs útjelzõtábla. Ellopták az alumí-
niumtáblát. Esetleg nem kellene pó-
tolni?

B. Roland

Válasz: A közúti jelzõtáblák sajnos
rendszeresen eltûnnek a helyi és or-
szágos közutakról. Természetesen az
út kezelõjétõl (Magyar Közút KHT)

kértük a hiányzó tábla pótlását. Re-
méljük, az új tábla hosszabb idõt fog
megélni, mint az elõzõ. Ehhez és a ha-
sonló esetekhez kérjük a lakosság fi-
gyelmét, és köszönjük segítségét.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

Tizstelt Gödi Körkép!
Az utcai világítással kapcsolatban van
egy észrevételem. Az Alagút utca és
Erdész utca közötti erdõs részen na-
gyon hiányzik a közvilágítás! Az erdõs
részen egyetlenegy lámpa sincs,
mindez veszélyessé teszi a közleke-
dést. Elég nagy az autós forgalom, hi-
ába jönnek lassan, hiába a mellény - a
közlekedés életveszélyes sötétedés
után. A biztonságos közlekedés érde-
kében 3-4 lámpa megoldaná ezt a
problémát.

Z. Mária

Válasz:
Az Erdész utca közvilágítása, a háló-
zat kiépítése a 2008. évi költségvetés-
ben szerepel, így ebben az évben
megvalósul. Reméljük, hogy az õszi
hónapokban már világítani fognak a
lámpák.

Lenkei György 
képviselõ

észrevételezik
Önkormányzati hírek

Hopp! Hol a tábla teteje?

Kulékõvel töltik fel az árkot
a Vasút utcában
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Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke
2008. március 9-re írta ki az or-
szágos népszavazást a kórházi na-
pidíj, a vizitdíj és a képzési hozzá-
járulás ügyében. 

Egyes körzetekben a lakosság
száma megnövekedett, ezért indo-
kolttá vált a körzetek megbontása
két szavazókörre. Erre a 4. sz. és a 9.
sz. körzetben került sor. A változás
annyi csupán, hogy a szavazókörök
a korábbiakban már megszokott
épületben /Béke utcai óvoda és

Lenkey utcai óvoda/, de új helyiség-
ben mûködnek. 

A 4. sz. körzetet az alábbiak
szerint bontottuk meg:

4. sz. választókerület 4. sz. sza-
vazókör a Pázmány Péter utca –
Budai Nagy Antal utca – Petõfi
Sándor utca 25. számig  – Béke út
– Duna által határolt terület.

4. sz. választókerület 17. sz.
szavazókör: a 4. sz. választókerü-
let Béke úttól északra a fekvõ ré-
sze.

A 9. sz. választókerületet az
alábbiak szerint bontottuk meg:

9. sz. választókerület 9. sz. sza-
vazókör: János utca – Pálma utca
– Lenkey utca – Vasút utca – IV.
Béla király utca által határolt te-
rület.

9. sz. választókerület 18. sz.
szavazókör: A 9. sz. választókerü-
let János utcától – Pálma utcától
délre fekvõ utcái.

További változás, hogy a bölcsõ-
dei szavazóhelyiséget /6. sz. válasz-
tókerület 13. sz. szavazókör/ áthe-
lyeztük a TESZ épületébe /Duna u.
5./, így ott két szavazóhelyiség lesz.

Kérjük a T. Választópolgárokat,
hogy a választási értesítõket gondo-
san olvassák majd el, hiszen ezen
pontosan szerepelni fog az, hogy
melyik szavazókörbe tartoznak!
Göd, 2008. január 24.

Dr. Szinay József
HVI vezetõ

Népszavazás március 9-én!
Változás a szavazókörökben!

Göd Város szavazókörei:
001 VÁLASZTÓKERÜLET 1. SZ. SZAVAZÓKÖR: St. HUBERTUS ÉTTEREM, NEMESKÉRI ÚT 33.
001 VÁLASZTÓKERÜLET 11. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÚJTELEP, ORVOSI RENDELÕ
002 VÁLASZTÓKERÜLET 2. SZ. SZAVAZÓKÖR: ORVOSI RENDELÕ, CSERFA U. 18.
002 VÁLASZTÓKERÜLET 15. SZ. SZAVAZÓKÖR: St. HUBERTUS ÉTTEREM, NEMESKÉRI ÚT 33.
003 VÁLASZTÓKERÜLET 3. SZ. SZAVAZÓKÖR: JÓZSEF A. MÛVELÕDÉSI HÁZ, PESTI ÚT 72.
004 VÁLASZTÓKERÜLET 4. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA BÉKE U. 3.
004 VÁLASZTÓKERÜLET 17. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA BÉKE U. 3.
005 VÁLASZTÓKERÜLET 5. SZ. SZAVAZÓKÖR: POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.
005 VÁLASZTÓKERÜLET 12. SZAVAZÓKÖR: POLGÁRMESTERI HIVATAL, PESTI ÚT 81.
006 VÁLASZTÓKERÜLET 6. SZ. SZAVAZÓKÖR: TESZ, DUNA U. 5.
006 VÁLASZTÓKERÜLET 13. SZ. SZAVAZÓKÖR: TESZ, DUNA U. 5.
007 VÁLASZTÓKERÜLET 7. SZ. SZAVAZÓKÖR: NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISK., IFJÚSÁG KÖZ 1-3.
007 VÁLASZTÓKERÜLET 14. SZ. SZAVAZÓKÖR: NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISK., IFJÚSÁG KÖZ 1-3.
008 VÁLASZTÓKERÜLET 8. SZ. SZAVAZÓKÖR: ADY KLUB, KÁLMÁN U. 13
009 VÁLASZTÓKERÜLET 9. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
009 VÁLASZTÓKERÜLET 18. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
010 VÁLASZTÓKERÜLET 10. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.
010 VÁLASZTÓKERÜLET 16. SZ. SZAVAZÓKÖR: ÓVODA, LENKEY U. 17.

Önkormányzati hírek
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Önkormányzati hírek
Fizetett politikai hirdetés
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Kultúra

Ady Klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.

Március 18. kedd 14.30
Véradás.
Március 22. szombat 14.30
Cukorbetegek klubja.
Március 24. Húsvéthétfõ
18.00 GÖDI FONÓ – CSALÁDI
TÁNCHÁZ, LOCSOLÓBÁL. Az
Ady klubban élõzenével, zsí-
ros kenyérrel és teával várunk
mindenkit szeretettel.  

Dunapart Nyaralóházak
(színházterem)
2132 Göd, Jósika utca 14.

Március 19. szerda 16.00
Húsvéti játszódélután, szak-
mai bemutató és ovihívogató
nap az 1. Sz. Óvoda és a Kas-
tély Óvoda szervezésében.
Mindenkit szeretettel várnak!
A belépõ 200 Ft gyermeken-
ként.

Felsõgödi Református
Templom
2132 Göd, Kálmán utca 5.

Március 21. péntek Nagy-
pénteki koncert – Liszt Fe-
renc: Via crucis. Orgonál Ifj.
Szotyori Nagy Gábor
Március 30. vasárnap Koloss
Krisztina csellókoncertje or-
gonamuzsikával kísérve a
Szenci Molnár Albert Kör ren-
dezésében.

Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Március 28. péntek 13.00
Gyöngyékszereket és gyöngy-
állatkákat fûznek a könyvtá-
rosok a gyerekekkel.

József Attila 
Mûvelõdési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

Március 7. péntek 09.00 Ter-
mészetvédelmi elõadás felsõ
tagozatos, szervezett csopor-
toknak Bokor Péter: Változ-
tassuk meg az éghajlatválto-
zást! – címmel. Belépés díjta-
lan.
Március 14. péntek 09.00
Természetvédelmi elõadás
4–5. osztályos, szervezett
csoportoknak. Berty Mihály:
Gyakorlati madárvédelem –
címmel. Belépés díjtalan.
Március 18. kedd 14.30 Vér-
adás
Március 28. péntek 09.00
Természetvédelmi elõadás
4–5. osztályos szervezett cso-
portoknak. Berty Mihály: Ter-

mészetvédelem – címmel. Be-
lépés díjtalan.
Március 28. péntek 16.00
Nótakedvelõk klubja.
Március 29. 09.00–11.00
Homeopátiás Klub következõ
összejövetele. Téma: Bõr-
problémák. Mit árul el a bõ-
rünk? Elõadó: Dr. Hidvégi
Zsófia.
Március 29. szombat 14.00
Tavaszköszöntõ bál a Moz-
gáskorlátozottak pártoló
klubjának szervezésében.
Március 30. vasárnap
10.00–13.00 Játszóház
Április 5. szombat 16.00
MACKÓMESÉK. 
Dr. Bukovinszky Julianna
„Mackómesék” címû könyvé-
nek illusztrációiból összeállí-
tott kiállítás, könyvdedikálás
és vásár. Közremûködnek a
Huzella Tivadar Általános Is-
kola.

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

Március 31 – április 4. Papír
és elektronikai hulladékok
gyûjtése a Németh László Ál-
talános Iskolában. A papírt
kötegelve veszik át. Az átvé-
telek idõpontjai: 
március 31-én 14.00-17.00;
április 1-jén 14.00-17.00; áp-
rilis 2-án 14.00-17.00; április
3-án 14.00-17.00; április 4-én
14.00-18.00.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Március 8. szombat 10.00
Minden hétvégén, szomba-
ton 10 órától (március 1-jétõl
kezdõdõen) zeneóvodai fog-
lalkozás indul Faragó Laura
elõadómûvész és zenepeda-
gógus vezetésével az Olajfa
Mûvészházban. Részvételi díj:
500Ft.
Március 12. szerda 18.00
Nemes György piarista atya
Bevezetés az egyháztörténe-
lembe címû elõadássorozatá-
nak II. része.
Április 8. kedd 18.00 Benkõ
Viktor festõmûvész kiállítása,
melyet Virághalmy Judit nyit
meg.

Palánta Óvoda
2131 Göd, Kodály Zoltán u. 19.

Március 18. kedd
08.00–12.00 Nyílt nap a
gödi Palánta Óvodában. 

Programajánló
Városunk két önkormányzati óvodája nagy szeretettel

várja a leendõ, a most járó vagy már iskolás gyerekeket
2008. március 19-én 16–18 óráig a volt BM Üdülõ nagyter-
mébe.

Óvónõink apró játékok készítésével egybekötött szakmai
bemutatót szeretnének tartani a gyerekekkel érkezõ
szülõknek, ahol lehetõség nyílik a közvetlen beszélgetésre is.

Az érdeklõdõk tájékoztatást kaphatnak az óvodákról,
nevelési programjaikról, a csoportokról, éves ünnepeinkrõl,
mindennapjainkról.

Sok szeretettel várunk mindengyermeket és felnõttet.

A két óvoda együttmûködésében:
Szabó Zsófia, óvodavezetõ, 1. sz. Óvoda

Karaszek Ernõné, óvodavezetõ, Kastély Óvoda
Belépõ: gyermekenként 200 Ft (anyagköltségekre)

Húsvéti játszódélután
(Szakmai bemutató és ovihívogató nap)

Szép volt a táj. Szép
(nagy) volt a hátizsák. Jó
volt az étvágyunk. Jó volt a
koszt (nem mindig). Sok
volt a kaland (és a szú-
nyog). Mindig volt friss hi-
deg víz inni (és mosdani). 

Kicsik voltunk (de sokat
kellett gyalogolni). Kevés
volt a zsebpénz (de nem
volt hol elkölteni). 

A Huzella Tivadar Általános
Iskola volt vándortáborozói-
val szeretne találkozni 2008.
április 27-én vasárnap 14 óra-
kor a felsõgödi Duna-parton
lévõ önkormányzati üdülõ

parkjában. Ha kedved van fel-
eleveníteni a régi emlékeket,
jelentkezz Nikházy Magdol-
nánál (akkor még Bogyóné)!

Hagymát, szalonnát, ször-
pöt, kólát (bort, sört), gyere-
ket, feleséget vagy férjet is
hozhatsz. Adj meg egy tele-
fon vagy e-mail elérhetõséget
is! Tel.: 06 30 422 0192, E-
mail: animma23@freemail.hu

Szeretettel várunk:
Nikházy Magdolna,

Stankovics Éva, 
Porzsolt Ádám, 
Palásthy Árpád

Volt egyszer egy vándortábor…

NYÍLT NAP A GÖDI PALÁNTA OVIBAN
2008. MÁRCIUS 18-ÁN 8-12 ÓRÁIG!

PROGRAMAJÁNLAT
8.00-9.00 JÁTÉKTEVÉKENYSÉG
A játék során a gyermekek kipróbálhatják ügyességüket és megis-
merkedhetnek az óvoda játékaival, leendõ társaikkal és az
óvónénikkel.
9.00-10.00 KÉZMÛVES TEVÉKENYSÉGEK:

• papírtojás díszítése festéssel, kaparással,
• fõtt tojás díszítése gyönggyel, fonallal, szalvétatechnikával,
• nyúl, bárány, csibe báb és tojástartó készítése papírból,
• színes varázslat viasszal.

10.00-11.00 FOGLALKOZÁSOK
• zeneóvoda, • játékos néptánc, • angol.

11.00-12.00 UDVARI JÁTÉKOK
• tojáskeresés, • akadályverseny, • célba dobó játék,
• mozgásos, ügyességi játékok.

Kérjük az érdeklõdõket, hogy a gyermekek érdekében
egészségesen és váltócipõben vegyenek részt a program-
jainkon! 
Belépõ: fejenként egy fõtt tojás!
MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A Katica és Süni csoportba járó
gyerekek és az óvónénik.

Cím: 2131. Göd, Kodály Zoltán u. 19.
Tel: 20 433-38-26
Email: palantaovi@citromail.hu
Honlap: www.palantaovi.extra.hu
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Február 23-án, szombaton délután ismét nagy sikerrel
rendeztük meg a Golf-Park lakóközösség hagy-
ományos farsangi ünnepségét, maszkabálját.

Nagy örömünkre az elõzetes jelentkezéseken túl, nemcsak
a lakópark apraja és nagyja jött el a rendezvényre, hanem
Göd más részén lakó polgárok is jelezték részvételi
szándékukat. 
Hagyományainkhoz híven ismét különbözõ vetélkedõkel
tettük színesebbé a délutánt. Mindenkit érdekes
ajándékokkal díjaztunk. A kisautótól a plüss állatkákig, a
kisrádiótól a masszázslabdáig minden volt az
ajándékkosárban. 
Az asztalokon kétféle szendvics nagyon sok fajta
sütemény, almalé, málnaszörp, tea várta a látogatókat.. A
felnõttek sörrel vagy bóléval olthatták szomjukat.A háttér-
ben hangulatos szórakoztató zene és gyermekdalok tették
még kellemesebbé a rendezvényt.

B. S.

Maszkabál 
a József Attila

Mûvelõdési Házban 

Kaland, humor, 
izgalom, íróiskola...

Eddig még nem olvastál
Nógrádi Gábor-könyvet?

Most itt az alkalom, hogy elkezdd, gyere el
könyvtárunkba!

Amennyiben már ismered õt írásaiból,
személyesen is találkozhatsz az íróval,

ugyanis vendégünk lesz az alsógödi Katica
Gyermekkönyvtárban 2008. április 4-én,

pénteken, 15 órától.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72. 

Tel.: 27/532-155
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk,elsõ-

sorban a 9–16 éveseket!
Ági néni és Ica néni 

gyermekkönyvtárosok

Az 1995-ös „Sorsod” és a 2003-as
„Zord itt az éjszaka” után immár har-
madik verseskötetét mutatta be feb-
ruár 9-én a József Attila Mûvelõdési
Házban Antal György Bálint „Új dal”
címmel. A könyvbemutatót Kiss-Kása
Éva nyitotta meg és konferálta, aki
így méltatta a költõ-polihisztort: –
Antal György Bálint ír. Nem öncélúan
teszi dolgát, saját mikrovilága van,
amibe igyekszik másokat is bevonni.
Tudatosan tervez és végrehajt. Célja
a „jobb – szebb – több”... Bátorfi Jó-
zsef is hasonlóképpen beszélt róla,
amikor azt írta a kötet bevezetõjé-
ben: Antal György Bálint „orvossá-
gos ember”. Õ az, aki ott segít, ahol
tud.
Maga a kötet négy ciklust ölel fel: le-
író költeményeket, szerelmes, istenes
és egészséggel kapcsolatos verseket.
Utóbbiak azért jelentõsek igazán,

mert elárulják a korábban nagybeteg
Antalról, hogyan küzdött a boldog-
ság és az életszeretet erejével a be-
tegség és a szomorúság ellen. – A
versírásra az késztetett, hogy amikor
nagyon beteg voltam, próbáltam pa-
pírra vetni a gondolataimat. Sírtam
közben, ám a versírással sikerült fel-
oldódnom. Késõbb azután már bár-
mely eseményt igyekeztem versbe
fogalmazni – vallott munkásságáról
a szerzõ.
A kötetet bemutató rendezvényen
számos költemény hangzott el a
könyvbõl, melyeket Antal György Bá-
lint barátai olvastak fel, szavaltak el.
Külön kiemelendõ közülük Kovács
Géza és Semes-Bogya Eszter, akik
megzenésítve adták elõ a mûveket. A
felolvasó estet kötetlen beszélgetés,
könyvvásárlás és –dedikálás zárta.

H. Z.

Bemutatták Antal György Bálint
harmadik kötetét

Február elsején gyerekek helyett ku-
tyusok, cicák, egerek, tündérek, an-
gyalok, boszorkák érkeztek a
Waldorf-óvodába. Velük jött még
egy katona a hajóskapitánnyal, egy
szakács egy leopárddal és még egy
pingvin is. Szerencsére „Tücsök”,
„Tavasz Tündér”, „Gomba” és „Hó-
fehérke” óvónénik irányítása mellett

jól megfért egymással barát és „el-
lenség”. Sõt, nemcsak hogy meg-
fért, hanem még táncra is perdült.
Mészáros Tibor fiatal népzenész ta-
nítványai húzták a talpalávalót. A
tánc után terített asztal várta a far-
sangolókat: fánk, lekvár, rogyásig.
Futott is a tél hazáig.

K. D.

Farsang a Waldorf-óvodában

Gulyás Miklós, az asztalitenisz 
szakosztály vezetõje is dedikáltat
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Kultúra

„Újra gyerekek vagyunk!”
– ezzel a mottóval várta a
Napos Oldal Nyugdíjas
Klub a tagjait farsangi

összejövetelére a József
Attila Mûvelõdési Házba.
Nagy Zoltánné, a klub ve-
zetõje és Farkas Dezsõné,

az esemény szervezõje la-
punknak elmondta, ezen
a farsangon néhány perc-
re vissza szeretnének térni
gyermekkorukba, és bebi-
zonyítani: szépkorúan is
vidáman tudnak játszani.
Ennek keretében még egy
gyerekszobát is berendez-
tek a mûvelõdési ház szín-
padán.
A délután folyamán tánc,
tombolahúzás és termé-
szetesen jelmezes felvonu-
lás szórakoztatta a vendé-
geket. A „Gaudeamus igi-
tur” dallamára bevonulók
közt láthatott a nagyérde-

mû õrangyal és ördög kí-
sérte szerzeteseket, Piros-
kát a farkas és a nagyma-
ma társaságában, de itt
volt például a szomszédék
kandúrmacskája is. Végül
szépség kategóriában a jó
boszorkány, kivitelezésben
pedig a kis kukac nyert
csavarhúzónak öltözött
nagymamájával.
A vidám hangulatú far-
sangi bált estig tartó élõ-
zenés tánc és éneklés zár-
ta. Aki ott volt, megálla-
píthatta: valóban nem
csak a 20 éveseké a világ!   

G.K.

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub farsangja 

Vámos Miklós író-
forgatókönyvíró volt
a vendége a Göd Vá-
rosi Könyvtár idei el-
sõ irodalmi teadél-
utánjának a
Nemeskéri Kúria
már megszo-
kott impo-
záns kör-
nyezeté-
b e n .
K ö -
szöntõ-
j é b e n
B a l o g h
Edina, a
könyvtár
rendezvé-
n y e k é r t
f e l e l õ s
munkatár-
sa elmond-
ta: Vámos
Miklós írói
pályája során eddig húsz
kötetet, többek között re-
gényeket, novellákat és
színmûveket adott ki;
megírt négy nagysikerû
drámát; három forgató-
könyvébõl pedig film is ké-
szült.

Gödre február utolsó
napján Utazások Erotiká-
ban (Ki a franc az a Goe-
the?) címû 2007-ben meg-
jelent regényének bemuta-
tásával érkezett az író.
Mint elmondta, a könyv a
párkapcsolatok mibenlété-

rõl szól, s arról, milyen
nehéz is ma férfinek
lenni.

Szerzõi munkás-
ságáról így szólt: –

A családi élet rög-
eszmés krónikása
vagyok. Írtam már

apákról, anyák-
ról, gyermek-
korról, s most
úgy döntöt-
tem, írok
egy szerel-

mi histó-
riát is. Ez
lett az
Utazások

E r o t i k á -
ban, mely a
n é m e t
k ö l t õ ,

Goethe
híres
n õ -

ügyeibõl merítkezik.
Vámos a könyvbemuta-

tó mellett számos mulat-

ságos történettel szóra-
koztatta a Nemeskéri Kú-
ria teltházas közönségét.
Élete elsõ író-olvasó talál-
kozójáról, melyen õ még
mint olvasó vett részt, el-
mesélte, Örkény István
volt a meghívott író, ám
egyedül õ, Vámos Miklós

ment el a találkozóra.
Majd egy háromnegyed
órás csend és várakozás
után Örkény így szólt: „Kí-
váncsi vagyok, ki teszi fel
az elsõ kérdést.”

Közönségkérdésekre re-
agálva azt is elmondta,
úgy képzeli el az ideális té-
vémûsort, hogy azt közve-
títi a televízió, amint egy
színházban õ és a nézõté-
ren ülõk 50 percen keresz-
tül együtt, csendben olvas-
nak. Ezzel is népszerûsítve
az olvasás fontosságát.

Az író-olvasó találkozó
végén az érdeklõdõk meg-
vásárolhatták Vámos új
könyvét és dedikáltathat-
ták a szerzõvel.

H.Z.

Gödön is bemutatta új könyvét Vámos Miklós

Teltház fogadta 
Vámos Miklóst

A családról és a társas kapcsolatokról beszélt

A vonatozás mindig népszerû



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

Sport

A gödi karateedzõk minden évben
edzõi és vizsgáztatói továbbképzé-
sen frissítik szakmai ismereteiket.
2008-ban egy februári hétvégére
esett a hagyományos továbbkép-
zés. Ketten képviseltük a gödi klu-
bot, Nagy Lászlónak (1.dan) és Kar-
akó Sándornak (3. dan) sikerült az

edzõi minõsítést újra megszereznie,
és utóbbi még a vizsgáztatói minõ-
sítés is megkapta. 
A gödi csapat versenyzõi részt vesz-
nek a márciusban megrendezendõ
Savada mester (7.dan) edzõtáborá-
ban. A 2008.évi  versenyévad márci-
us elején kezdõdik. Ahhoz, hogy
nemzetközi szinten is eredményesek
legyünk, vásárolnunk kellett egy
“tatami szõnyeget”(ami izületbarát
és nemzetközileg elfogadott, hiva-

talos versenytatami). Köszönjük tá-
mogatóinknak, hogy megvásárolták
szakosztályunknak a tatamit.
Mindenkit szeretettel várunk a
Huzella Tivadar Általános Iskola tor-
natermében hétfõn, szerdán és
pénteken este az edzéseken.

Karakó Sándor 3. dan

Tatamit kaptak ajándékba a karatékák

Támogatóink: Számtel Plusz Kft,
Piramis Építõipari Kft. Gödi Civil
Szervezet, Nagy és Nagy Csavar
Kft, Dr. Gál Péter orvos, Dr. Bauer
Zsolt állatorvos, Huzella Tivadar Is-
kola, Zachár - Ács Kft, Zilahy csa-
lád, Vágvölgyi Balázs, Kígyósi Csa-
ba, Makka László, 5-let Kft, Szimler
család, Karakó Sándor

- Az õszi fordulókban csapatunk
55%-os teljesítménnyel a középme-
zõnyben végzett. A tavaszi rajt várako-
zásunknak megfelelõen alakult, papír-
forma szerinti eredmények születtek.

Az eddig lejátszott négy mérkõzé-
sen két vereséget szenvedtünk a har-
madik helyen álló Dabastól és az elõt-
tünk tanyázó Vecséstõl. Döntetlent

játszottunk Váccal, és idegenben le-
gyõztük egyik riválisunkat, a két pont-
tal leszakadó Aszód együttesét.
Dabason nem sok hiányzott a megle-
petéshez, az utolsó pillanatban a ha-
zai pálya elõnye döntött a szoros vég-
eredmény kialakulásában - értékelt
Gulyás Miklós.

V.F.

Asztalitenisz: 

Beindult a tavaszi szezon
Megkezdõdött az asztaliteniszezõk megyei elsõ osztályú
csapatbajnokságának tavaszi idénye. A gödi szakosztály
õsszel a középmezõnyben végzett, a tavaszt vegyes ered-
ményekkel kezdték

Eredmények:
- Dabas - Göd 10:8 (Felker Z. 2 gyõzelem, ifj.Gulyás M. 2, Ujvári T. 2, Szemendri
A.1, páros: Felker-ifj.Gulyás 1);  
- Göd-Vecsés 6:12 (Felker 2, Gulyás M. 1, Szemendri 1, Ujvári 1. p: Felker-
Szemendri 1);
- Göd - Vác 9:9 (Ujvári 3, Felker 2, ifj. Gulyás 2, Gulyás 1.  p: Felker-ifj.Gulyás 1);
Aszód - Göd 4:14 (Ujvári 4, Felker 3, Gulyás 3, ifj.Gulyás 3.  p: Gulyás-Ujvári 1).

A gödi Waldorf-óvoda szere-
tettel várja a kicsi, közepes és
nagyobbacska jelentkezõket a
2008-2009-es tanévre. Érdek-
lõdni lehet személyesen min-
den hétköznap 12.00-13.30-
ig Somodi Tamásné (Mariann)
óvodavezetõnél az óvodában
vagy a 06-30-367-7287-es te-
lefonszámon az esti órákban.

Baba-mama 
játszóház
A gödi Waldorf-óvodában
(Felsõ-Göd, Tél u. 2.) minden
hétfõn 15.30-17.30-ig játszó-
házat vezetnek az óvónénik
egy évnél idõsebb, de még
nem óvodás gyermekek részé-
re. A foglalkozás szabad játék-
ból, közös uzsonnából, ver-
ses-dalos körjátékozásból és
mesébõl áll. A foglalkozás díja
900 Ft.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Somodi Mariann 
és Veress Gertrúd óvónõk

Felhívás

A legjobbak az új tatamin

Karakó Sándor
bemutatót tart

Vác elleni csapat: 
balról ifj. Gulyás, 

Gulyás, Ujvári, Felker
Vecsés elleni páros mérkõzésen 
jobbra Felker és Szemendri
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Az evezõs ergométer lé-
nyege, hogy szabályozha-
tó terhelés és a helyes
evezõsmozgás gyakorlása
mellett az egész testet
megmozgatja. Fekete Kár-

oly tanár úrnak köszönhe-
tõen ezt is kipróbálhatták
kicsik-nagyok a családi
sportnapon. 

- Megint voltak újítások:

az evezõs pad mellett a
darts, a pingpongforgó, a
háló fölötti tollasos fela-
dat és lakatosainknak kö-
szönhetõen vasszálból ké-
szült el a célkeret a célba

dobáshoz. Többen is je-
lezték, az elmúlt váltóver-

senyek közül most érezték
magukat a legjobban –
nyugtázott Wagner László
fõszervezõ.

Petõ Tibor szerint egy
ilyen rendezvény meg-
mutatja, hogy az
eészséges életmódra ho-
gyan lehetne nagy hang-
súlyt fektetni. Az ilyen
családi sportprogramok,
ahol már totyogós kortól
fogva megtapasztalhat-
ják a gyerkõcök a moz-
gás, a családi közös sport
örömét, csak támogatan-
dóak lehetnek. A sporto-
ló szerint a gödi rendez-
vénysorozat példaértékû
kezdeményezés.

V.F.

Belépés Családostul: 

Ergométert hozott a világbajnok evezõs 
Váltó és ügyességi verseny szerepelt a Belépés Családostul rendezvénysorozat februári ál-
lomásán. A sztárvendég ezúttal Petõ Tibor kétszeres evezõs világbajnok, olimpiai ötödik
helyezett evezõs volt, aki nem érkezett üres kézzel: ergométert hozott magával.

Eredmények:
I. kategória: 1. Horváth Csaba családja, 2. Wehner
Géza cs., 3. Sápi-Felker cs., 4. Süle család.
II. kategória: 1. Wehner Richard családja, 2. Horváth
Szilárd cs., 3. Lázár cs., 4. Vasvári-Zólyomi család.
Különdíjak: Felker Zoltán (golf), Horváth Olivér (célba
dobás), Lázár László (célba rúgás), Vízvári Judit (ko-
sár), Wehner Flóra és Felker Zoltán (darts), Horváth
Csaba-Horváth Veronika (tollas), Horváth Szilárd
(evezés), Horváth Csabáék (pingpong), Horváth Csa-
ba és Horváth Szilárd családja (váltó).

Támogatók:
CBA gödi boltja; Fétis Kft.; Aphrodite Hotel; Pólus
Palace; Mobilitás; WinnerSport; Göd Önkormányza-
tának Sportbizottsága és Civil Tanácsa; Sápi család

Wagner László vezeti a váltóversenyt

A vizet hozzá képzeljük...

Volt miért szurkolni!

HoSzit viszik (Horváth Szilárd)

Süle Mama! Kézbe kell a labda!
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- „Duna Kupa 2008” elneve-
zéssel szervezünk vízilabda-
tornát a régióban a ’96 és ké-
sõbb született utánpótlásko-
rúak számára – tájékoztatott

Horváth Ákos, a szakosztály
vezetõje. – Leányfalu, Vác,
Budapest és Göd fiataljainak
bevonásával rendezzük a der-
bit. Az elsõ fordulóra március

23-án kerül sor Budapesten,
a Tüzér utcai BHSE uszodá-
ban. Közeli terveink között
szerepel még egy gödi leány-
csapat megszervezése. Min-

den úszni tudó hölgyet szíve-
sen látunk. Kellõ számú je-
lentkezõ esetén felvállaljuk a
képzésüket. Bízom az érdek-
lõdésben!                         V. F.

Vízilabda:

Leánycsapat kerestetik!
A sikeresen mûködõ Gödi SE pólósai négycsapatos gyermektornán valamint leánycsap-
at létrehozásán munkálkodnak a kora tavaszi idõszakban

A Gödi SE labdarúgói által szerve-
zett tornára gödi és Göd környéki if-
júsági és felnõtt csapatok érkeztek:
a Balázsovits János Sportcsarnok-
ban hat-hat gárda csapott össze. A
felnõttek csatája a Göd „A” gyõzel-
mét hozta, második a szõdi, harma-
dik a gödi „B” csapat lett. A fiata-
loknál hazai döntõt játszottak, mely

a „B” együttes gyõzelmét hozta. 
- A farsangi kupával hagyományt
szeretnénk teremteni. A mostani
volt az elsõ alkalom, remélem, jövõ-
re lesz folytatás!- mondta bizakodó-
an a február 23-ai terem labdarúgó
kupa alkalmával Tuza József.

V.F.

Teremfoci: 

Farsangi hagyományteremtés

Magasabb osztályban is
kiválóan teljesített a Németh
László Általános Iskola 1998
– as labdarúgó csapata. A
Diáksport Szövetség által az
1997-es korosztály részére
kiírt Teremlabadarúgó Tor-
nán csapatunk is részt vett, s
veretlenül 21:10-es gól-
aránnyal nyerte meg a Diák-
olimpia Pest megyei döntõ-
jét. Pest megyében több
mint 200 iskola nevezett a
Diákolimpiára. Az elérhetõ

27 pontból csapatunk 26
pontot ért el. A csapat vala-
mennyi tagja kiválóan telje-
sített, élükön Szeri Krisztián
kapussal.

Góllövõk: Suscsák, Sebõ,
Szalai, Pethõ, Molnár 3,
Nagy 2 , Földi, Ribényi,
Holczer 1 

A csapat tagjai voltak
még, Gecse Márton, és Tóth
Márk

Edzõ: Kiss Ferenc
K. J.

Labdarúgás:

A Gödi Kiskirályok újabb sikerei

Az olimpiai zászlót csak az
viheti, akit a múltbéli
eredményei alapján erre
méltónak tartanak. Az el-
nökség elé három nevet
terjesztettek. A négyesben
kétszer, párosban egyszer
gyõztes Kammerer mellett
a kenus Kolonics György
került szóba, aki 1996-

ban kettesben, 2000-ben
egyesben nyert a kenu
egyesek 500 méteres táv-
ján. Az egyetlen nõi jelölt
Igaly Diana volt, aki
Athénban lett aranyérmes
a skeetlövõk versenyében. 
Emlékeztetõül: Szöulban
Vaskuti István kenus, Bar-
celonában Komáromi Ti-

bor birkózó, Atlantában
Szabó Bence vívó, Sydney-
ben Kõbán Rita kajakos,
Athénban Kovács Antal
judós vitte a magyar lobo-
gót – Pekingben pedig
„Kamera” vezeti majd a
magyar csapatot.

V.F.

Olimpia: 

A megnyitón Kammerer viszi a magyar zászlót
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) február 22-ei, tatai ülésén
döntötte el, hogy a pekingi olimpián a háromszoros olimpiai
bajnok kajakos, Kammerer Zoltán viszi a magyar zászlót. Városunk
30 esztendõs lakójának negyedik olimpiája lesz a pekingi

A zászlóvivõ

A gyõztes 
Kiskirályok

Sikeres volt a rendezvény
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• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is!
Darabolva. Elszállítás meg-
oldható. 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, cipzárcsere,
szõnyeg- és ruhatisztítás,
búvárszivattyú-tekercselés.
Göd, Kincsem •Park, nyitva:
7-17-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.

• Némettanárt keresek
alapfokú vizsga felkészítésé-
hez, Göd-Dunakeszi terüle-
tén 1-2 alkalomra. 06-70-
342-1697.

•  Alsógödön egyszobás
komfortos ház hosszútávra
kiadó. 06-20-966-4966.

• Megkímélt gyermekru-
hák 2-140-es méretig olcsón
eladók. Tel.: 06-20-311-1321.

• KIÁRUSÍTÁS! Személy-
gépkocsi akkumulátorok
(VARTA, PERRION) szezonvé-
gi kiárusítása beszerzési
áron. Tel.: 06-30-297-1880.

Apróhirdetések

Testi, lelki 
panaszokra
válasszon 

természetes
megoldásokat.

Kérje, 
én segítek!

06-20-397-7585
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TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

Latorcai István
RTV-mûszerész

06-20-321-4801

Családiházak 
generálkivitelezése

típusterv, vagy egyedi
igények alapján.

Épületek felújítása,
bõvítése, átépítése és önálló
szakipari munkák (kõmûves

munkák, hideg-meleg
burkolás, ács és tetõfedõ

munká, festés, épület-
gépészet stb.).

Hívjon bizalommal!
15 éves múlttal 
és referenciával.

Vaszi-Bau Kft.
Tel.: 06-70-295-8492

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

Net 2 hónapig 
0 Ft havidíjjal, 

telefon munkanap
helyi hívás

este 19-20 óra
között ingyenes.  

Lõrincz Judit
06-20-242-3474
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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
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

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!

Gödi Körkép
www.god.hu

godikorkep@gmail.com
Tel.: 06-30-691-0841
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Fejtörõ

Februári keresztrejtvény meg-
fejtésünk: „Doktor Straub Ákos
színvonalas akadálymentesí-
tett ortopéd rendelõje
Felsõgödön.” Nyerteseink: Po-
zsonyi Józsefné, Széll
Andrásné. A nyereményeket
szerkesztõségünk eljuttatja a
nyertesekhez. Gratulálunk!
Keresztrejtvény feladványunk
megoldását kérjük március 28-

ig nyílt levelezõ lapon juttassa
el szerkesztõségünk címére:
2132. Göd, Pf.: 72. 
Nyeremények: Ortopédiai szû-
rés 5.000 Ft helyett 1.000.- Ft,
valamint 5 kezeléses
mágnesterápiából 7.000.- Ft
helyett 3.000.- Ft, melyek dr.
Straub Ákos Ortopéd Rendelõ-
jében (2132. Göd, Jósika u. 29)
válthatóak be. 

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

Dr. Straub Ákos ortopéd rendelõje
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