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Szinte már
m e n e t r e n d -
szerûen szá-
mos esemény
történt váro-
sunkban. Ta-
lán a legjelen-
tõsebbnek a
népszavazást
tekinthetjük.
A választójo-
gosultak több

mint ötven százaléka nyilvánított
véleményt és a nagy többség a refe-
rendum három feltett kérdésére
igennel válaszolt, azaz elutasították
a kórházi napidíjat, a tandíjat és a
vizitdíjat is.

Ugyancsak március végére datál-
ható, hogy városunk 2002 óta elõ-
ször jelentõs pályázati összeghez ju-
tott. Az önkormányzat százötven
millió forintot nyert a kerékpárútra
beadott pályázattal. Teljesen új
nyomvonalak épülnek majd, kétsá-
vos kivitelben. Reméljük, hogy ez
csak az üdítõ nyitány. Többek kö-
zött elbírálás alatt vannak még a
Németh László Általános Iskola
sátortetõjére, egy új városközpont
kialakítására, valamint a Kincsem
épületének rehabilitációjára benyúj-
tott pályázatok. Ma az egész ország
pályázik, hiszen csak így lehet hoz-
zájutni az európai uniós pénzekhez.
Jó lenne minden lapszámban beszá-
molni egy újabb sikerrõl.

A várostakarítási akciók is meg-
kezdõdtek. Kovacsik Tamás és bará-
tai kitakarították az alsógödi strand
teljes területét. Körülbelül harmin-
can vettek részt a munkában és az
eredmény szembeötlõ. Tizenöt éve
ezt teszik. A cigisdobozok talán
most a kihelyezett szemetesekbe
kerülnek, még ha néhány lépést kell
is feléjük tenni, mert zavarba ejtõ a
terület tisztasága.

Sokan utazunk vonattal Buda-
pestre. Ugye ismerõs a kép? Göd és
Dunakeszi között a senki földjén, a
vasút melletti földút mentén látha-
tó a kis magyar valóság. Tonna
számra áll a szemét. Ne így legyen
városunkban. Április 19-én az egész
lakosságot várják a szervezõk Szabó
Csaba, a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökének vezetésével a városi
takarítási napon. A részleteket a 8.
oldalon olvashatjuk. Ha mindnyájan
nem is tudunk elmenni a kitûzött
helyszínekre, a házunk körül azért
rendet rakhatunk. Göd mindig is a
zöldövezet része volt, tiszta kisvá-
ros. Az õslakosokat és a mostaná-
ban beköltözõket is ez a többlet ra-
gadta meg a fõvárosi élethez ké-
pest. Vigyázzunk rá. Õrizzük meg az
utókornak a maga szépségében.
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Önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámolóval kez-
dõdött a márciusi testületi ülés.
Markó József örömmel jelentet-
te be, hogy a város egy komoly
összeget (150 millió Ft-ot) nyert
a kerékpárútra (lásd 10. oldal)

Napirend elõtt 
Napirend elõtt ugyan nem lehet

hozzászólni, Kruzslicz István
(MSZP) mégis megkapta a szót. Ar-
ról számolt be, hogy milyen nehéz
volt a hétvégi intézkedés egy be-
teg róka ügyében, mert senki sem
vette fel vasárnap reggel hétkor a
telefont. A megérkezõ és az állatot
elszállító alapítvány nem fertõtle-
nítette a területet. Az ÁNTSZ – tõl
még nem érkeztek meg az adatok
arra vonatkozóan, hogy a róka ve-
szett volt-e vagy sem. Minden
esetre az érintett  utcák lakói fi-
gyeljék saját jószágukat, hogy
minden rendben van-e velük, mert
a fertõzött területen számos macs-
ka és kutya ment keresztül.

Ezt követõen Markó József pol-
gármesteri tájékoztatójában be-
számolt arról, hogy sikerült elhe-
lyezni a bérlõket a Kisfaludy utcá-
ból, az önkormányzat közel 14
millió forintért vett egy lakást a
bérlõknek.

Rendõrségi beszámoló
Kovács László rendõr alezredes, a

Dunakeszi Kapitányság vezetõje és
Tóth Zoltán õrsparancsnok jelent
meg a testület elõtt. A kapitány el-
nézést kért a félreértésekért, hogy
nem jelentek meg egy hónappal

ezelõtt, de mint mondta, elõre je-
lezték a beszámoló egy hónappal
késõbbi prolongálását. Kruzslicz
István méltatta a beszámolót, mi-
szerint ilyen alapos munkát képvi-
selõi pályája során nem látott.
Sándor István (MSZP) párttársának
ellentmondva, kijelentette: nem
érti, hogyan lehetséges az, hogy a
bûnözési adatok Gödön rosszab-
bak lettek, miközben a kapitány-
ság beszámolójában ezek az ada-
tok pozitív elõjelûek. Kovács László
válaszában kifejtette, hogy a Du-
nakeszi Kapitányság három õrsbõl
áll, ezért az összesített adatok sze-
rint valóban javult a közbiztonsági
helyzet, Gödön azonban nem.
Tóth Zoltán elégedetten nyilatko-
zott a helyi szervekkel történõ
együttmûködésrõl. Mint mondta,
a közterület-felügyelõk és a rend-
õrök együtt járõrõznek. A testület
Sándor István tartózkodása mellett
elfogadta a beszámolót.

Közterület-felügyeleti beszámo-
ló

A Közterület-felügyelet tavalyi
eredményeibõl látszik, hogy csök-
kent a helyszíni bírságok összege.

Mint Kovács László, a Közterület-
felügyelet vezetõje kifejtette, a vá-
rosvezetésnek nem elsõdleges célja
a bírságolás, hanem a meggyõzés.
Elõször írásos felszólítást kapnak a
szabálysértõk, majd csak ezt követi
a helyszíni bírság. Tavaly annyi fel-
szólító levelet írtak, hogy ennek a
munkának idén kell beérnie, hiszen
most már kiszabják a bírságokat.
Kruzslicz István nem értette, ho-
gyan lehetséges az, hogy vasárnap
nem érte el a Felügyelet vezetõjét.
Markó válaszában elmondta, hogy
a közterület-felügyelõk is köztiszt-
viselõk, ugyanúgy munkaidejük
van, hétvégén nem kell dolgozni-
uk. A beszámolót nagy többséggel
fogadta el a testület.

Településszerkezeti terv
Hat évi huzavona után megszü-

letett a javított Településszerkezeti
Terv! Tarjányi Judit fõépítész asz-
szony rövid felvezetõjében hang-
súlyozta, hogy ennek akkor lesz
igazán nagy jelentõsége, ha elké-
szült a Helyi Építési Szabályzat. A
kettõ együtt pontosan határozza
meg a város fejlesztési lehetõsége-
it, ettõl eltérni nem lehet.

Vita bontakozott ki a jeltolmácsi díjazásról

150 millió forintot 

Kovács László Dunakeszi
rendõrkapitány beszámolóját
nagy többséggel elfogadta a
képviselõ testület
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Önkormányzati hírek

Jeltolmácsi 
szerzõdés és miegymás

Rábai Zitától (Városvédõk Egye-
sülete) megtudtuk, Mikesy György
(Városvédõk Egyesülete) az ország
egyetlen siket önkormányzati kép-
viselõje, és örömmel nyugtázta,
hogy másfél éves hercehurca után
végre megszületett a jeltolmácsi
szerzõdés. Komoly elõzményei van-
nak, hogy csak mostanra született
meg a megállapodás. Elõször a jel-
tolmácsolási összeg óránként sok-
kal többrõl szólt, mint a szerzõdés-
be bekerült bruttó 2.500.- Ft/óra.
Mikesy György korábban szerette
volna, ha a jeltolmácsok szállításá-
ért költségtérítést is kapott volna,
errõl azonban végül is lemondott.
Ezt az óradíjat minden olyan bi-
zottsági ülésre is fizetni kell, ahol
Mikesy részt vesz, továbbá a városi
rendezvényekre is, ahol megjele-
nik.

A vita akkor bontakozott ki, ami-
kor a visszamenõ kifizetésekrõl
esett szó. A városnak további
600.000.- Ft-ot kell visszamenõleg
kifizetnie, hiszen szerzõdés híján er-
re korábban nem volt lehetõsége.
Kérdés, melyik jeltolmács kapja ezt

az összeget, hiszen az elmúlt más-
fél évben többen is tolmácsoltak. A
napirend végére maradt a szinte
már szokásos városvédõs purparlé.
Mikesy a napirendi pont végén fel-
kérte a polgármestert: utasítsa
rendre a nézõtéren ülõ Gödi Körkép
fõszerkesztõjét, hogy ne grimaszol-
jon (sic!). A képviselõk közül sokan
kínjukban rázták a fejüket. Markó
elõször szóhoz sem jutott, majd Sa-
lamon Tamás (a cikk írója) fõszer-
kesztõ kapott szót válaszadásra. A
fõszerkesztõ kikérte magának
Mikesy hozzászólását, utalva arra,
hogy a Városvédõk folyamatosan
támadják az önkormányzat lapját.
Nógrádi Gergely (SZDSZ) pedig fel-
szólította a nézõtéren ülõ Gergely
Mártát, hogy meg ne próbáljon ne-
vetni, mert ki fog kapni. Általános
derültség követte Nógrádi hozzá-
szólását. Markó zárásként megem-
lítette, hogy a nézõtéren a fõszer-
kesztõ gödi polgárként van jelen, és
még ha grimaszolt volna is – amit
sem a polgármester, sem más kép-
viselõk nem láttak -, akkor sem er-
kölcsös egy képviselõnek a nézõté-
ren ülõ gödi polgárokat nyilváno-
san kritizálnia.

A Pedagógiai Szakszolgálat 
kérése

A Pedagógiai Szakszolgálat 101
óráját szüntette meg, mert nem ka-
pott rá költségvetési keretet. Sajnos
a városi költségvetési év és az isko-
lai év nem esik egybe, ezért a város
testülete vállalta, hogy az iskolaév
végéig rendelkezésre bocsátja a hi-
ányzó összeget, és ebben az évben
visszaáll a régi rend. A következõ is-
kolaévtõl kezdve azonban várható
változás.

Elmaradt KOB határozatok
Nógrádi Gergely kifogásolta, hogy

nem került testület elé a két hónap-
pal ezelõtti Oktatási Bizottság által
benyújtott két határozat. Ebben  ké-
ri a szakbizottság, hogy az intéz-
ményvezetõk hosszú évek után kap-
hassanak jutalmat, kérik továbbá a
KOB-keret növelését, hiszen a leg-
több intézménnyel éppen ez a bi-
zottság foglalkozik.

Markó József elõször kitérõ vá-
laszt adott. Nógrádi kifogásolta,
hogy nem a KOB – határozatok elfo-
gadása miatt emelt szót, hanem
azért, mert ha a bizottság dolgozik,
és meghozza határozatait, azok mi-
ért nem kerülhetnek két hónap el-
teltével sem a képviselõ-testület elé.
Markó József ígéretet tett, hogy a
jövõben erre sokkal jobban ügyelni
fognak, és utalt rá, hogy az intéz-
ményvezetõk jutalmazásának lehe-
tõségét megvizsgálják, hiszen sze-
rinte is megérdemlik, mivel kiváló
munkát végeznek.

Salamon Tamás

nyert a város 

Hárman hiányoztak:
Pinczehelyi Tamás (MSZP), dr.
Horváth Viktor Gergõ (VVE),
Detre László (Fidesz). Nógrádi
Gergely (SZDSZ) és Rábai Zita
(VVE) késett, utóbbi rövid
idõn belül távozott is. 

Mikesy György és jeltolmácsa
munka közben
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Önkormányzati hírek

Göd nem hagyott kétséget afelõl, hogy az országos trendekhez kapcsolódik. Sõt! A részvételi
arány magasabb volt az országos átlagnál, 55, 26%, ami annyit jelent, hogy a szavazásra jogo-
sult lakosságnak több, mint a fele ki akarta nyilvánítani véleményét a három feltett kérdésben.
Számos elemzés született, de a legismertebb vélemény mindenképpen Horn Gáboré (SZDSZ), aki
a referendum eredménye ismeretében a Hír TV kamerája elõtt „lényegre törõen” fogalmazta meg
a véleményét

Göd döntött: 
Nem kell vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj
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Önkormányzati hírek

A Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztéséért Alapítvány 

2008 április 30-án 18 óra kezdettel 

KURATÓRIUMI ÜLÉST TART.

Helyszín: Göd Város Polgármesteri Hivatala,
2132 Göd Pesti út 81.

Schüttné Balázsovits Mónika
Kuratóriumi Elnök

Az Alapítványnak három
jól elhatárolható korszaka
volt. 

Az elsõ korszak a meg-
alakulástól, mely Göd Fej-
lesztéséért Alapítvány né-
ven történt, a Göd Közbiz-
tonságáért Alapítvánnyal
történõ egyesülés idejéig
tartott. Az egyesítést a Pest
Megyei Bíróság 2000. au-
gusztus 16-án hagyta jóvá.

A második korszak a
2006. évi önkormányzati
választásokig tartott. Eb-
bõl az idõszakból szárma-
zik a Balázsovits János
Sportcsarnok építését tá-
mogató téglajegyek kiadá-
sa, ami a Gödi Körkép már-
ciusi számában megemlí-
tésre került.

Harmadik korszak az új

kuratórium megalakulásá-
tól, illetve a jelenlegi képvi-
selõ-testület tevékenységé-
vel kezdõdik.

Összefoglalva elmond-
ható, hogy a problémák
gyökere az elsõ korszak-
ban keletkezett. Errõl az
idõszakról egy ügyészségi
és egy felügyelõ bizottsági
vizsgálat több szabályta-
lanságot állapított meg a
Göd Közbiztonságáért
Közhasznú Alapítvány mû-
ködésében, melyek azon-
ban döntõen adminisztra-
tív jellegûek voltak. A kifo-
gásolások orvoslását a Ku-
ratórium azonnal meg-
kezdte, illetve részben or-
vosolta. 

De, hogy jön ide a tégla-
jegyek ügye, kérdezheti jo-
gosan az Olvasó? Nos úgy,
hogy az említett elsõ idõ-
szakban a két Alapítvány
összeolvadása elõtt, a Göd
Közbiztonságáért Közhasz-
nú Alapítvány Kuratóriuma
meghatározott emberek és
vállalkozók részére kedvez-
ményes mobiltelefon tari-
fát biztosított (ekkor ez jo-
gi szempontból lehetséges
volt). Azonban a telefon-
számlát a kedvezménye-
zettek nem, illetve csak
részben fizették meg. Az
évek alatt a tartozás kama-
taival együtt mintegy
1.700.000 Ft-ra rúgott. A
hosszú levelezés a telefon-
szolgáltató és az Alapít-

vány között eredményte-
lennek bizonyult, mivel a
Szolgáltató az Alapítvány-
nyal, az Alapítvány pedig a
kedvezményezettekkel
akarta a tartozást megfi-
zettetni. 

Végül a telefonszolgálta-
tó fizetési meghagyással
az Alapítvány számlájáról
emelte le a kérdéses ösz-
szeget. Az Alapítvány
számláján akkor a téglaje-
gyek értékesítésébõl szár-

mazó bevétel, mintegy
1.400.000 Ft szerepelt, így
ezen összeg is a szolgálta-
tó számlájára került.

A téglajegyeket azonban
a befizetõk a sportcsarnok
építésére, nem pedig a tar-
tozás kiegyenlítésére szán-
ták. Detre László bizottsági
elnök úr által említett vizs-
gálat e tárgyban zajlik.

Markó József
polgármester

Az alapítványhoz
Röviden, tényszerûen a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közhasznú
Közalapítványról, valamint a Balázsovits János Sportcsarnok építésére szánt
téglajegyekrõl

Néhány az elmúlt idõ-
szak érdekesebb vizsgála-
taiból:

- A (volt) fõépítészi ter-
vezési jogosultságról ál-
lásfoglalást kértünk az
Építész Kamarától, a kért
állásfoglalás még nem ér-
kezett meg.

- A bizottság felkérte a
Göd Közbiztonságáért
Alapítvány elnökét, szá-
moljon be a 2006. évi te-
vékenységérõl.

A tájékoztatás megtör-
tént, de az idõközben fel-

merült kérdések miatt a
bizottság további teljes el-
számolást kér a 2001-tõl
kezdõdõ idõszakról (pl.: a
téglajegyekrõl). Mivel ez
elsõsorban könyvvizsgálói
feladat, ezért megbízott
egy külsõ független
könyvvizsgáló céget a
munka elvégzésére, illetve
megalapozott állásfogla-
lás kialakítására. Ez a
munka folyamatban van.
Várhatóan májusra feje-
zõdik be.

Detre László

Az Ügyrendi Bizottság
munkájáról 

A téglajegyek összege elment a telefonszámlákra. 
A probléma az alapítvány elsõ korszakában keletkezett
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Tisztelt Gödi Lakosság! 

2008. április 19-én
szombaton Göd egész te-
rületére nagyszabású ta-
karítási, szemétszedési ak-
ciót hirdetünk meg. Segít-
ségünkre lesznek a képvi-
selõk, a TESZ dolgozói és a
közterület felügyelõk is.
Számítunk a civil szerveze-
tek, iskolák és az Önök se-
gítségére is. A találkozási
pontokon csoportvezetõk
várják Önöket. Kesztyût,
zsákot biztosítunk min-
denkinek. Az elõkészítés-
ben nagy segítségünkre
voltak Kovács László, a

közterület-felügyelõk pa-
rancsnoka, a korábbi akci-
ók szervezõje Dombi Rita,
és Debreceni Péter erdõ-
mérnök is.

Ha valaki hulladéklera-
kást lát valahol, kérem
hívja közterület-felügyelõ-
inket, õk azonnal intéz-
kednek! Telefonszámuk:
06 30 256-37-23.

Megjegyzés: Esõs nap
esetén a takarítást a rákö-
vetkezõ héten április 26-
án szombaton tartjuk!

Szabó Csaba 
Környezetvédelmi

bizottság elnök

Zöld Info 
Illegális hulladéklerakók felszámolása

15 éve már, hogy eljönnek
a hívó szóra. Mikor jó a cél
az akarat. Duna-partot ta-
karítani gyülekeztek a gö-
diek, lent a Szechenyi
strandon. Régi arcok, új
emberek, felnõttek, gye-
rekek. Szép munka volt!
Mindenkinek köszönöm ki
rászánt két három órát
életébõl a Duna-partra,
Gödre. Ki elõször, ki tizen-
ötödször. Jubileum volt
ez, és felemelõ!

Kovacsik Tamás

JUBILEUM
Gödnek vannak még kelle-

mes részei, ahol megmarad-
tak a terület eredeti táji jelle-
gét meghatározó sok évtize-
des fenyõfák. Valakinek meg-
tetszett a környezet és meg-
vett egy óriás fenyõfákkal be-
nõtt telket egy kedves kicsi
házzal. 

Egy hétvégi arra ébredtek
az ott lakók, hogy elkezdték
kivágni a gyönyörû fákat. Az
új tulajdonost kérték, hogy
gondolja át, hogy valóban
ennyi fa kivágás szükséges-e
a házbõvítéshez. Durva eluta-
sítást kaptak. A környékbeliek
a jegyzõhöz fordultak a ki-
adott fakivágási engedély fe-
lülvizsgálatáért. Ennek ered-

ményeként - kizárólag a
szomszédokat ügyfélnek te-
kintve - megkapták az új ha-
tározatot, mely megerõsíti a
fák kivágásának engedélye-
zését. Hogy is áll a természet
és táji értékvédelem váro-
sunkban? Tényleg nem szá-
mít tájképi elemnek a fenyõfa
ha az magántelken belül
van?

Az eredmény! A fák szere-
tete miatt itt lakó nem lát fá-
kat az ablakából, az újonnan
beköltözõ igen. Persze csak
addig, míg mások is ki nem
vágják õket valami ürüggyel.
És Göd egyre inkább már
csak nevében lesz Göd.

Csóka Judit

Kell-e védeni és meddig
a helyi értékeinket?

Rendelet szabályozza a
jelentõs országos és helyi
természetvédelmi terüle-
teket az eredeti táj jelleg
és helyi értékek védelmé-
ben.

Építési magántelkeken
amennyiben nincs a terü-
let helyi védettség alatt,
továbbá a fák közelsége
az épületek tekintetében
kárt okozhatnak, úgy en-
gedélyezhetõ kérelemre a

fák kivágása, természete-
sen annak pótlási kötele-
zésével együtt.

Építkezés esetén a köz-
vetlen szomszédos ingat-
lan tulajdonosoknak fel-
lebbezési jogkörük van.

Amennyiben az építési
engedély jogerõs lesz, a
fák kivágását csak akkor
lehet végrehajtani.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Válasz a „Kell- e védeni 
és meddig a helyi 
értékeinket?” kérdésre

Találkozási pontok:
Április 19-én szombaton 9.00 órakor
1. Felsõgödi Duna Csárda
2.Alba kerti lejáró a sziget északi csúcsánál
3. Feneketlen-tó
4. Felsõgödi sportpálya
5.Oázis Lakópark kis élelmiszer bolt elõtt
6.OVIT Kanyar
7.Nemeskéri úti csempebolt
8. Bócsai busz forduló

Reméljük eltûnnek a szeméthegyek

Kár lenne ezekért a fákért (illusztráció)

Kovacsik Tamás:
Rendbe tettük
a strandot!
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Rendõrségi közlemény

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:

Gazsó József 57 éves
Németh Viktor 24 éves
Fekete István 67 éves
Bégányi László Zoltán 40 éves
Telek Jánosné sz.Kovács Ilona 75 éves
Mag Lászlóné sz. Kovács Julianna 69 éves
Martin Éva 35 éves
Marjai Béla Pongrác 73 éves
Molnár Jánosné sz. Koczó Mária 81 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket! 

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:

Zavaczky Zita Török Dávid
Juhász Krisztina Mészáros Gyula Zsolt
Bodnár Emõke Dudás István

Sok boldogságot kívánunk!

Tisztelt Gödi Polgárok! 

Városunkban az utóbbi
két hónapban vészesen el-
szaporodtak a lakásbetöré-
sek és a gépjármû-feltöré-
sek. Ez az a két bûncselek-
ményfajta, amelyek az erõ-
szakos bûncselekményeken

kívül a legjobban felhábo-
rítják az embereket, és
nagymértékben csökkentik
a biztonságérzetüket.

Fertõzöttség szempontjá-
ból Alsó-Gödöt emelném
ki, de a város egyéb terüle-
tein is elõfordultak a fenti
bûncselekmény-fajták. Egy-
szerre több csoport is „dol-
gozik”. Egy brigádot a Bod-
Reflex Kft. segítségével már
felszámoltunk, szó szerinti
tettenéréssel betörés köz-
ben (a csendes riasztórend-
szer áldása!). Ennek ellené-
re a betörések tovább foly-
tatódtak.

Az elkövetõk napközben
járják az utcákat, és figyelik,
hol milyen mozgást tapasz-
talnak, áll-e a ház elõtt vagy
az udvaron autó, le vannak-
e engedve a redõnyök-relu-

xák. Benyitogatnak a kapu-
kon, becsöngetnek, figye-
lik, van-e kutya, megterve-
zik a menekülési lehetõsé-
geket, feltérképezik, van-e
mozgás a szomszédban
stb.

A betörések 90 %-a jól ki-
mutathatóan a nappali
órákban történik. A terep-
szemlét végrehajtók álcáz-
hatják magukat kis teher-
autóval faárusnak vagy vas-
gyûjtõnek, esetleg házaló
árusnak. 

A megelõzések érdeké-
ben, kérjük, zárják a kerítés-
kapukat és fõleg házuk be-
járati ajtaját  és ablakait! A
hátsó és kiesõ részek nyílás-
záróira nem árt rácsot föl-
szerelni, még ha esztétikai-
lag nem is szép, de rendkí-
vül nagy szolgálatot tesz,
hiszen megdolgoztatja a
betörõt, vagyis idõt vesz el
tõle.

Jó, ha feljegyezzük az ide-
gen és gyanús autók rend-
számát, mert a késõbbiek-
ben a rendõrség számára
kiindulópontot adhat.

A végére hagytam a riasz-
tórendszereket, azon belül,
a csendesriasztó-rendsze-
rek fajtáját. Az ilyen készü-
léknek vesszük a legna-
gyobb hasznát, mivel a be-
hatoló semmit nem észlel,
de a vonuló szolgálat már
úton van, ezzel megnövek-
szik az esély a tettenérésre.

A fent leírtak betartása
vagy legalábbis annak
megpróbálása nagyban se-
gíthet, hogy ne váljunk
bûncselekmények áldoza-
tává, ugyanakkor a rendõr-
ség munkáját is megkön-
nyíti és segíti.

Tóth Zoltán r.õrgy.
õrsparancsnok

Közel száz felnõtt és
gyermek dolgozott márci-
us közepén a Szakáts-
kertben, a Búzaszem isko-
la kertjének építésén. Elõ-
zõleg már kivágtak négy,
25 méter magas kanadai
nyárfát, március 15-én pe-
dig megtörtént a faültetés
is. A már engedélyezett
kertterv alapján 59 fát,
250 cserjét ültetett el az
iskola közössége a nagy-
részt a piarista diákok ál-
tal elõkészített gödrökbe.

A telepítés az iskolakert
délkeleti, illetve nyugati,
építkezés által nem érin-
tett részén történt, ide 39
fa került. További kilenc
fát ültettek a kivágott
nyárfák pótlásaként a te-
lekrész déli kerítése mellé
kívülrõl. 12 fa (éger, fehér
fûz, magas kõris) a hor-
gásztavak partján kapott
helyet. Az elültetett fák
túlnyomó része 12-14 cm-
es törzs-körméretû, föld-
labdával.

A telepítés óta már
megkezdõdött az akácok
kivágásának elsõ üteme

(40 fa) is, hogy az újon-
nan telepített õshonos fák
növekedhessenek

A faültetés egymillió fo-
rintra rúgó költségét az is-
kolai közösség a Búza-
szem Alapítvány segítsé-
gével állja. Ebben sokat
segített az a 600 ezer fo-
rint is, amelyet az Ökotárs
Alapítvány pályázatán
március elején nyertek el.

B. A.

Fatelepítés közösségi
munkával a Szakáts-kertben

Tóth Zoltán
gödi õrsparancsnok 

59 fát ültettek
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A képviselõ testületi ülé-
sen tárgyaltak a kerékpárút
pályázatról a képviselõk. A
Hivatal elõkészítette a pályá-
zatot, de nem mindenki volt
elégedett a munkával,
ugyan õk a kisebbséget kép-
viselték.  Miután hiánypót-
lásra visszaküldték a pályá-
zatot, néhányan félreértel-
mezték a pályázat-elbírálók
döntését.

Rábai Zita többször a ke-
rékpárút pályázati munkájá-
val szemben foglalt állást.

Idézzünk a testületi ülésen

készült tavalyi jegyzõköny-
vébõl:

„Rábai Zita kérdése, hogy
a csütörtöki bizottsági ülé-
sen nem tudták még ezt a
pályázatot? Ott még lehe-
tett volna róla beszélni. Úgy
látják, hogy felesleges pályá-
zat írására pénzt kiadni, mi-
vel esélytelen a pályáza-
tunk.”

Vagy máshol:
„Rábai Zita: a bizottságok

elõkészítõ munkát végez-
nek, a Képviselõ-testület
dönt. Nem sok értelme van

annak, hogy olyan kerékpár-
utat terveztessenek, ame-
lyek nem felelnek meg a pá-
lyázati feltételeknek.

A többség azonban a pro-
jekt mellett foglalt állást:
„Lenkei György javasolta,
hogy szavazzák meg az elõ-
terjesztést és hozzanak elvi
döntést”

Szerencse, hogy képvise-
lõk nem hallgattak az ellen-
zõkre, mert különben a vá-
ros nem nyerte volna meg a
150 millió forintot.

S. T.

Projekt összköltsége: 
189.130,4   eFt 

Elnyert támogatás:
151.304,32 eFt

Önrész: 
37.826,08   eFt
Megépítendõ szakasz 
hossza: 4.218 m
Szélessége:

2 – 2,7 m között ill. 4 m

Jellege: önálló, kétirányú
kerékpárút, a Nemeskéri

Kiss Miklós út és a 21107
út melletti szakaszon elvá-
lasztott közös gyalog- és
kerékpárút (szélessége 4
méter)
Nyomvonal: Újtelep
(Bócsa) Samsung SDI be-
kötõ útjától -  Zrínyi Mik-
lós u. – Mayerffy u. -
21107 jelû országos közút
mellett a város irányába
bal oldalon a Nemeskéri-
Kiss Miklós útig –
Nemeskéri-Kiss Miklós út
bal oldalán, majd azt ke-
resztezve a jobb oldalán
halad tovább az Öregfutó
útig – Öregfutó úton az
Összekötõ útig –  majd két
irányba halad tovább a
Rómaiak útjáig és az Ady
Endre útig (Összekötõ út –
Kinizsi út).
A kerékpárút mielõbbi
megépítéséhez az érintett
ingatlantulajdonosok po-
zitív hozzáállása is szüksé-
ges, akiknek a telkébõl
egy kis részt megvásárol-
na az Önkormányzat.

Markó József
polgármester

Göd 150 milliót nyert 
pályázaton kerékpárútra
Göd Város Önkormányzat által az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Göd:
Alsógöd - Felsõgöd - Újtelep (Bócsa) között hivatás-
forgalmi kerékpárút létesítése" címû, KMOP-2.1.2-
2007 jelû pályázat 151 304 320 Ft összegû támo-
gatást nyert.

Rábai Zita ellenezte a pályázást

Rábai Zita
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Tisztelt Ingatlantulajdono-
sok!

Göd Város Önkormányza-
ta az Oázis Lakóparkban ta-
lálható ingatlanokat három
ütemben értékesítette a
SIMEX HUNGÁRIA Kft részé-
re. A cég az ingatlanokat to-
vábbértékesítési céllal vásá-
rolta, és kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy a területen la-
kótelkeket alakít ki, aszfalt-
burkolattal ellátott utakat,
az utak mentén közvilágí-
tást és csapadékvíz elvezeté-
si rendszert épít, valamint az
ingatlanokon saját költsé-
gén közmûcsatlakozási le-
hetõséget (víz, gáz, csator-
na, elektromos földkábel)
alakít ki a lakótelkek késõbbi
tulajdonosai számára.

Az utak részben megépül-
tek, átadásuk azonban nem
történt meg, az Önkor-
mányzat kezelésébe mai na-
pig nem kerültek. Esetleges
javításuk és kezelésük kérdé-
sében az Önkormányzat
ezért nem illetékes. A beru-
házó cég megszûnésével
azonban szembe kell néz-
nünk a ténnyel, hogy a rész-
ben elkészült utakat javíttat-
ni és karbantartani szüksé-
ges. Az ott lakók részére a
biztonságos közlekedés fel-
tételeit meg kell teremteni. 

A SIMEX HUNGÁRIA Kft. a
fenti szerzõdések alapján az
ingatlanok tulajdonjogát
megszerezte, majd azokat
magánszemélyek részére to-
vábbértékesítette. Ezen szer-
zõdések tartalmának megál-
lapítására, az e szerzõdés-
ben foglalt jogok és kötele-
zettségek érvényesítésére az
Önkormányzatnak semmi-
lyen befolyása nem volt, a
telkek megvásárlói magán-
jogi szerzõdés keretében
szereztek tulajdont a gazda-
sági társaságtól. Ezen szer-
zõdésekbe az Önkormány-
zat betekintési jogot sem
gyakorolhat, így tartalmuk-
ról sincsen információnk.
Amennyiben ezen szerzõdé-
sek keretében a SIMEX
HUNGÁRIA Kft a vevõk ré-
szére útépítésre, közmûvesí-
tésre vállalt kötelezettséget,
akkor ezen kötelezettségvál-

lalás teljesítése érdekében az
ingatlantulajdonosok köz-
vetlenül a Kft-vel, illetve az-
zal szemben léphetnének
fel, akitõl az ingatlant meg-
vásárolták.

A SIMEX HUNGÁRIA Kft
2004. április 2-tól felszámo-
lás alatt áll.

A felszámolás olyan eljá-
rás, amelynek az a célja,
hogy a fizetésképtelen adós
jogutód nélküli megszünte-
tése esetén a hitelezõi igé-
nyek kielégítésére kerüljön
sor. Ebbõl a szempontból hi-
telezõnek minõsülnek azok

az ingatlantulajdonosok,
akik telküket közvetlenül a
SIMEX HUNGÁRIA Kft-tõl
vásárolták.

A felszámolást elrendelõ
végzés jogerõre emelkedé-
sét követõen a végzést a
Cégközlönyben közzéteszik
azzal a céllal, hogy a hitele-
zõk követeléseiket a felszá-
molónak bejelentsék. A hite-
lezõi igények bejelentésére a
felszámolást elrendelõ vég-
zés közzétételétõl számított
40 napon belül kerülhet sor.
A felszámolás során csak
olyan követelés számítható
be, amelyet a felszámoló el-
ismertként nyilvántartásba
vett. Az olyan követeléseket,
amelyeket a felszámolás
közzétételétõl számított 40
napon túl, de egy éven belül
jelentettek be, a felszámoló
ugyancsak nyilvántartásba

veszi, de ezen követelések
kielégítésére már csak akkor
kerülhet sor, ha a jogsza-
bályban meghatározott sor-
rendben megjelölt követelé-
sek kielégítése után még
van rá vagyoni fedezet. (a ki-
elégítési sorrend alapján el-
sõsorban a felszámolás költ-
ségeit, az adóst terhelõ
munkabéreket, az ezeket
terhelõ adó- és járulékfizeté-
si kötelezettségeket, az adós
vagyonát terhelõ zálogjog-
gal biztosított követeléseket
és a társadalombiztosítási
tartozásokat kell kielégíteni)

Tehát az elõírt (40 nap a fel-
számolást elrendelõ végzés
közzétételétõl) határidõben
benyújtott hitelezõi igények
is „sorban állnak” az õket
törvény szerint megelõzõ
követelések mögött, míg az
ezt követõen, de 1 éven be-
lül bejelentett igények telje-
sen a követeléslista végére
kerülnek. Az 1 éves határidõ
jogvesztõ, tehát aki ezen idõ
alatt sem jelentette be igé-
nyét, a továbbiakban erre le-
hetõsége nincsen.

A hitelezõi sorrenden túl
kiemelt jelentõsége van an-
nak, hogy a felszámolás
alatt álló társaságnak mek-
kora vagyona van. A rendel-
kezésünkre álló adatok sze-
rint a felszámolás kezdõ idõ-
pontjában a Kft jegyzett tõ-
kéje 12.000.000.- Ft volt.
Jóllehet nincsen tudomá-

sunk arról, hogy mekkora
olyan tartozást halmozott
fel a társaság, amelynek ki-
elégítése megelõzi a hitele-
zõi igényeket, a vagyon
mértékére tekintettel kije-
lenthetõ, hogy az nagy való-
színûséggel nem nyújthat
megfelelõ alapot arra, hogy
az elmaradt beruházásokat
pótolni lehessen. A felszá-
molási eljárás 2004-ben kez-
dõdött, tehát csak azok a hi-
telezõk várhatják káruk
megtérítését,  akik legké-
sõbb 2005. április elejéig be-
jelentkeztek az eljárásba.
Kétséges, hogy marad-e a
társaságnak a kötelezõen ki-
fizetendõ tartozásokon felül
vagyona.

Tudomásunk van arról is,
hogy az ingatlanok egy ré-
szét a Kft nem közvetlenül
magánszemélyek részére ér-
tékesítette, a jelenlegi tulaj-
donosok szerzõdéskötését
több tulajdon-átruházási
szerzõdés is megelõzte. En-
nek megfelelõen az is elõ-
fordulhat, hogy az ingatlan-
nal kapcsolatosan felmerült
követeléseiket nem a SIMEX
HUNGÁRIA Kft-vel szemben
kell elõterjeszteniük.

Göd Város Önkormányza-
ta fenti tájékoztatáson túl
lehetõséget kíván biztosítani
arra, hogy az ingatlantulaj-
donosok esetlegesen felme-
rülõ konkrét kérdéseikre is
tájékoztatást kapjanak. Kér-
déseikre ügyfélfogadási idõ-
ben dr. Nyitrai Judit, az ön-
kormányzat által megbízott
ügyvéd igyekszik válaszolni
a 06 30 9714-261 telefon-
számon. Ugyanezen tele-
fonszámon van lehetõségük
az ügyvéddel személyes
konzultációt is kezdemé-
nyezni, természetesen en-
nek költségeit az önkor-
mányzat fedezi.

Felhívjuk az érintettek fi-
gyelmét, hogy megfelelõ, az
adott ügyre vonatkozó pon-
tos tájékoztatást csak az in-
gatlan adásvételi szerzõdé-
sek tartalmának ismereté-
ben van módunk adni.

Dr. Szinay József
Jegyzõ

Tájékoztatás az Oázis Lakópark lakói részére

Nagyon zsúfoltan épül a lakópark
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Önök kérdezik, Önök 

Alsógödön a Kossuth Lajos utca vé-
gén található játszótér feletti telket
folyamatosan töltik fel földdel. A
kerítésen keresztül már a játszótér
felöli részt is elárasztották közvetle-

nül a kút és a facsúszda felett. Azt
szeretném megtudni, hogy van - e
erre engedély illetve terv, hogy mi
fogja megtartani ezt a friss dombot,
hogy nem veszélyes-e ez az ott ját-
szó gyerekekre?

N. Johanna

Válasz: 38/2008.(III.12.) sz. VfB-
KvB határozat
Göd Város Önkormányzatának Vá-
rosfejlesztési Bizottsága és Környe-
zetvédelmi Bizottsága felkéri a jegy-
zõt, hogy az 562-es és a 765/1 hely-
rajzi számú közterületekkel kapcso-
latban kezdeményezzen birtokvé-
delmi eljárást.

Az eljárás lebonyolítására és a közte-
rületi munkákkal összefüggõ Kossuth
u. 38-as számú ingatlanon (563.
hrsz) elvégzett építési munkák fenn-
maradási engedélyezése ügyében pe-
dig kérje fel a Közép-Magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatalt má-
sik eljáró hatóság kijelölésére.

Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

A szelektív hulladékgyûjtés jó do-
log. Miért csak 8-tól 4-ig lehet a zsá-
kokat átvenni? Ez mindenkinek
munkaidõ, így nagyon nehéz a zsá-
kokhoz ebben az idõben hozzájutni.
Szabó Csaba ebben az újságban
ígérte, hogy a közintézményekben
is leteszik a zsákokat, így könnyeb-
ben hozzájuthat a lakosság. Miért
nem került erre az intézkedésre sor?

F. Gabriella

Válasz: Részben egyet értek Önnel.
Részletes táblázatunk mutatja (13.
oldal), hogy számos helyen hétvégén
is át lehet venni a szelektív hulladék
zsákokat. Kérem, hogy azok közül a
lerakóhelyek közül válasszon, ahol
erre lehetõség van. Köszönettel,

dr. Hetényi Tamás
TESZ igazgató

Az 1999. évi LXIII. törvény a közte-
rület-felügyeletrõl szól, igazoltatási
és ellenõrzési jogot ad a közterület-
felügyelõknek. Kérdésem a Göd Vá-
rosi Közterület Felügyelet vezetõjé-
hez: Ellenõrizték-e, ellenõrzik-e a
gyanús (felvásárlást, eladást kínáló)
gépjármûveket és  az ilyen ügyek-
ben résztvevõket Göd területén?

D. Péter

Válasz: A közterület-felügyeletnek a
kiszélesített jogköre sem terjed ki az
Ön által említett „gyanús gépjármû-
vek” kiszûrésére ez továbbra is
rendõrségi hatáskör maradt. Ezt
azonban közterület-felügyelõink, a
polgárõrséggel karöltve, a rendõr-
séggel közös szolgálatokat ad és itt
rendelkeznek olyan rendszám felis-
merõ rendszerrel, amely azonnal ki-
szûri a lopott, illetve körözés alatt
álló személygépjármûveket.

Dr. Szinay József
Jegyzõ

Tisztában van-e város vezetése az-
zal, hogy milyen kitûnõ munkát vé-
gez a Pedagógiai Szakszolgálat?
Számos gyermek fejlõdését figyel-
hettem meg az elmúlt években.
Most döbbentem látom, hogy a vá-
ros megkurtította a Szakszolgálat
költségvetését, és így a szülõk kény-
telenek pótolni a hiányzó forinto-
kat. Már aki tudja. Biztosan megéri
ez az intézkedés?

H. Richárd

Válasz: A város vezetése tisztában
van a Pedagógiai Szakszolgálat kitû-
nõ munkájával. Feladatát a Dunake-
szi- Fót- Göd Többcélú Kistérségi
Társulás keretében látja el. A város
nem csökkentette, hanem
36.512.000 Ft-os elõzõ évi költség-
vetését  megnövelte  40.421.000 Ft-
ra. Az Ön által felvetett probléma
munkaszervezési hibából eredhe-
tett, melynek megoldására a város
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottsá-
ga független szakértõt kért fel. 

Dr. Bognár László
alpolgármester

A Közterület Felügyeletnek adta ki a
feladatot az önkormányzat, hogy
ellenõrizze a városban lévõ reklám-
táblák közterület-foglalási engedé-
lyét. Ezt olvastuk a Körképben. (Szá-
mos táblától nehezen lehet egyéb-
ként az utat belátni.) Megtörténtek
az intézkedések?              P. József

Válasz: A közterületen  az üzleteken
ingatlanokban kerítéseken elhelye-
zett reklámtáblák egységesítésére a
jogi háttér kidolgozása folyamatban
van.
Azok a reklámtáblák melyek a közle-
kedést kilátást akadályozzák felkér-
jük majd a tulajdonosokat felszólít-
juk hogy távolítsák el.  

Kovács László 
Közterület-felügyelet vezetõ

Az Árpád utca és a Vasút utca sar-
kán található egy több mázsás szik-
la. Mivel a vasút felõli oldalon autók
parkolnak, nagyon szûk a Vasút ut-
ca, és a szikla nagyon veszélyes. En-
gedéllyel van ott? Ha nem, mikor
távolítják el?

H. István

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 

Veszélyben a játszótér

A domb elindulhat lefelé!
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Válasz: Tisztelt bejelentõ az Ön által
jelzett több mázsás követ  az ottani
ingatlan tulajdonos helyezte el a ke-
rítése védelmére, folyamatban van
az eltávolítására a megfelelõ megol-
dás (Kérdés, kinek a költségén és
hogyan). Valóban balesetveszélyes
azon leszünk hogy minél elõbb el-
kerüljön és megszûnjön a balesetve-
szély.

Kovács László 
Közterület-felügyelet vezetõ

A felsõgödi vasúti aluljáróban hétfõ
óta áll a víz. Az iskolások a peron
végén kénytelenek átmenni  a síne-
ken vagy a sorompónál, az autók
között. 
Errõl az életveszélyes helyzetrõl  be-
jelentést tettem  a gödi állomás-
fõnökségen. Mivel a vasúti átjáró ál-
lapotáért egy kft. a felelõs,  az állo-
máson dolgozó hölgy nem tudott
ígérni semmi biztosat, csak hogy to-
vábbítja észrevételemet. 
Emlékeim szerint arra is volt példa,
hogy a TESZ kiszivattyúzta a vizet a
MÁV helyett. Talán ez megint járha-
tó út lenne. Igaz, utána ki kellene
számlázni a MÁV-nak a költséget. 
Nemrég hallottam, hogy a balatoni
önkormányzatok átvennék a MÁV-tól
a vasútállomások takarítását... Lehet,
hogy itt is ez lenne a megoldás? 

T Balázs

Válasz: Az Ön által felvetett ügyben
történt intézkedés. Hosszabb távon
az lenne a megoldás, ha a vízelveze-
tést szolgáló csõrendszer mûködõ-
képes lenne. A tisztítást a város
idõnként elvégeztette, de ez megle-
hetõsen költséges, a MÁV pedig
nem tud fizetni.

Markó József polgármester

Jön a tavasz, kezdõdnek a zöldhul-
ladék égetések, befüstölve a szárad-
ni kitett mosott ruhákat illetve a
szomszédok házát a szellõztetésre
nyitott ablakokon át. Pedig a növé-
nyi hulladékokat az önkormányzat
ingyen elszállíttatja! 
Nagyon fontos  lenne, hogy a köz-
terület-felügyelõk a felszálló füst
nyomán bírságokkal tudatosítsák,
hogy ne égessenek növényi hulladé-
kokat egy olyan, kb. 5-6 ezer ingat-
lanból álló városban, ahol egyetlen
tûzoltókocsi, de még önkéntes tûz-
oltók sincsenek!
(Érdekes lenne tudni, hogy mekkora
lakosságlétszámtól kötelezõ hivatá-
sos illetve önkéntes tûzoltóságot
tartani?)

T. István

Válasz: Göd város területén megha-
tározott idõszakban napokon sza-
bad száraz kerti hulladékot égetni.
Ezt az ÖK-rendelet engedi a lakos-
ság részére, az alábbi idõpontokban
(szeptember-1-tõl április-30-ig ,hét-
fõi és pénteki napokon 8-18 óra kö-
zött, szélmentes idõben. Az égetés
ideje max 30 percig tarthat    
A közterület felügyelet folyamato-
san figyeli a rendelet megszegõit és
eljár velük szembe.
A város részére hány tûzoltó álljon
készen tûz esetén erre választ nem
tudok adni.

Kovács László 
Közterület-felügyelet vezetõ

Az alsógödi állomás és a Pesti út
közti katasztrofális megállási ill.
parkolási viszonyok ellen lenne egy
javaslatom: a Béke út - József A. út
sarkára (a gumis mûhely elõtti csõ-
kordon elsõ elemére) kellene egy
megállni tilos táblát kitenni! Így
megszûnne az az áldatlan helyzet,
hogy az út mindkét oldalán parkol-
janak, és szlalomozni kelljen! Egy
egyértelmû megállási tilalom
(rész)megoldás lehet, egyébként a
tehergépkocsi forgalom kitiltása is
indokolt lenne azon a rövid keskeny
szakaszon.

K. Dömötör

Válasz: Felvetését szakember bevo-
násával megvizsgáljuk.

Popele Julianna 
Beruházási osztályvezetõ

észrevételezik Szelektív 
zsák - átvételi
lehetõségek
Felsõgöd
Településellátó Szervezet (2132 Göd,
Duna u. 5. Bejárat a Kisfaludy utca felõl)
Hétfõtõl csütörtökig 7.00-15.00
Pénteken 7.00-12.00

I.sz. Óvoda (2132 Göd, Lenkey u. 13-15.)
Hétfõtõl péntekig 8.00-16.00

Németh László Általános Iskola 
(2132 Göd, Ifjúság u.1-3.)
Hétfõtõl péntekig 8.00-15.00

Gazdabolt (2132 Göd, Duna u.1.)
Hétfõtõl péntekig 8.00-17.00
Szombaton 8.00-13.00
Vasárnap 9.00-12.00

Alsógöd - Oláh Pékség 
(2131 Göd, Nemeskéri u. 52.)
Hétfõtõl péntekig 6.00-11.00 

és 15.00-19.00
Szombaton 6.00-11.00

József Attila Mûvelõdési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Könyvtárban nyitva tartási idõben:
Hétfõ: 10.00-12.00 

és 13.00-18.00
Kedd 9.00-12.00 

és 13.00-18.00
Csütörtök 9.00-12.00 

és 13.00-19.00
Péntek 13.00-18.00
Szombat 9.00-12.00

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (2131 Göd, Pesti út 81.)
Ügyfélszolgálaton:
Hétfõtõl csütörtökig 8.00-16.00
Péteken 8.00-12.00

Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke út 3.)
Hétfõtõl péntekig 6.00-12.00

Huzella Tivadar Általános Iskola 
(2131 Göd, Petõfi Sándor u. 48.)
Hétfõtõl péntekig 7.00-17.00

Csányi József képviselõ úrtól is át lehet
venni szelektív zsákokat (06 30 817 3618)

Elszállítása pénzkérdés
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Orvosi rendelési idõk

2008. április 14-20.
Alsógödi Gyógyszertár 
(Jávorka S. u. 4/b.)
Telefon: 532-185

2008. április 21-27.
Császi Gyógyszertár 
(Ady E. u. 3/a.) 
Telefon: 531-355
2008. április 28-május 3.
Inczeffy Patika
(Pesti út 86/.)
Telefon: 336-150
2008. május 5-11. 
Alsógödi Gógyszertár
2007. május 12-18.
Császi Gyógyszertár
2007. május 19-25.
Inczeffy Patika

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

Április 3-án súlyos közúti baleset történt
nem messze a mûvelõdési háztól. A helyszínelõk szerint

még nem tudni, hogy a sérültek 8 napon túli sérülést
szenvedtek-e. A felelõsséget még vizsgálják.
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A szervezet neve: 
1. Sz. Óvoda 

a Gyermekekért 
Alapítvány, Göd

Kedvezményezett: Lenkey
utcai 1. sz. Óvoda

Adószáma: 
18689503-1-13

A szervezet neve: 
„Kastélyban 

a hétszínvilág” 
Óvodai Alapítvány
Kedvezményezett: 

Az óvoda intézménye
és az oda járó gyerekek

Adószáma:
18692859-1-13

A szervezet neve: 
Németh László 
Általános Iskola 

és Mûvészetoktatási 
Intézmény

Kedvezményezet: 
Az iskola intézménye 

és az oda járó gyerekek
Adószáma: 

18675809-1-13
A szervezet neve: 

Nyelv és Tehetség 
Alapítvány, Göd
Kedvezményezett:

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

Adószáma: 
19179849-1-13

A szervezet neve:
Alsógödi Szent István

Alapítvány
Kedvezményezett: 
Búzaszem Kolping 
Általános Iskola

Adószáma: 
18662670-1-13

A szervezet neve: 
Piarista Szakképzésért

Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: 

Piarista 
Szakmunkásképzõ Iskola

Adószáma: 
19185105-1-13

Dunakanyar Egészséges
Gyermekeiért 
Alapítvány
Adószám: 

18710357-1-13

Maradjon adója 
1 %-a 

gödi óvodáknál és
iskoláknál!

2008. április. 19-én 6 órától rendez-
zük meg a tavaszi horgászversenyt.
A versenyre illetve az azt követõ
ebédre 2008. 04. 12-ig lehet jelent-
kezni Görbe Zoltán halõrnél a
Szakáts-kerti halõrháznál, illetve a
06 20 512 7679 telefonszámon. A
verseny részletes szabályait a halõr-
ház melletti hirdetõtáblán találhat-
ják meg az érdeklõdõk.
2008. évben még két alkalommal
kerül sor horgászversenyre.
Június 28-án a Szakáts-kerti hor-
gásztó megnyitásának 5 éves évfor-
dulója alkalmából egy jubileumi
versenyt rendezünk.
Szeptember 6-án a rendes õszi ver-
seny megrendezését tervezzük.
Szeretettel várjuk a versenyre neve-
zõ sporthorgászokat, illetve a láto-
gató vendégeket.

A Gödi HE vezetõsége 

Horgászverseny 
a Szakáts-kerti horgásztavon 
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Bozóky Gyula, a katoli-
kus templomépítés szer-
vezõje 130 évvel ezelõtt,
1878. április 6-án szüle-
tett Nagyváradon hét-
gyermekes családban. A
katonai pályát választotta
élethivatásul. Tehetsége,
rátermettsége és szorgal-
ma révén rövid idõ alatt
ezredesi rendfokozatot
szerzett. Az elsõ világhá-
ború háború után nyugál-
lományba vonult. Alkotó-
kedvét és tehetségét bizo-
nyítja, hogy több kézzel írt
és illusztrált színes köny-
vet, bõrkötésû imaköny-
vet készített, elsõsorban a
család számára, de sokat

festett és rajzolt is.
A négygyermekes család

1922-ben hagyta el Nagy-
váradot és költözött Felsõ-
gödre.

Vallásossága révén több
egyházi megmozdulás
résztvevõje, szónoka volt. 

Nem lévén templom a
községben, Bozóky Gyula
egyik kezdeményezõje,
majd fõ szervezõje lett a
felsõgödi Jézus Szíve ró-
mai katolikus templom
építésének.

Felsõgöd lakossága, hí-
vek és nem hívek ingyen
munkával, építõanyagok-
kal és pénzadományokkal
segítették az építkezést. A

felsõgödi katolikus temp-
lom építésének hiteles tör-
ténetét a História Domus
örökítette meg.

A családját feltétlenül
szeretõ, mindig határo-
zott, önmagával szemben
igénytelen, több nyelven
beszélõ nagyapa megle-
hetõs szegénységben,
hosszú szenvedés után a
76. születés-napján, 1954.
április 6-án Felsõgödön
halt meg. 

Halála után, érdemei el-
ismeréséül Felsõgöd dísz-
polgárává választották, és
teret neveztek el róla. 

Siegler Péter
Bozóky Gyula unokája

Emlékezzünk!

Biztos Kezdet névvel új,
ingyenes klubot hozott
létre az Alapszolgáltatási
Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata
olyan 0–6 év közötti gyer-
mekek részére, akik nem
járnak bölcsõdébe, óvodá-
ba. Mikó Istvánné, a Köz-
pont vezetõje lapunknak
elmondta, a Rákóczi úti
bölcsõde kisépületében
mûködõ klub játéklehetõ-
séggel, tanácsadással,
elõadásokkal, a gyermek-
korról való beszélgetések-
kel és közös programok-
kal várja a gyerekeket szü-
leikkel együtt.

– Klubunkban a csalá-
dok megerõsítésérõl van
szó, ahol a gyerekek kö-
zösséghez szoktatása mel-
lett az egészséges élet-
módra való nevelésükre is
nagy gondot fordítunk –
mesélte a klub vezetõje,
Deli Kálmánné. Hozzátet-
te, befogadóképességük
viszonylag még korláto-
zott, így jelenleg 10–12
gyermeket tudnak szüleik-
kel együtt fogadni.

A Biztos Kezdettel pár-
huzamosan a Családsegí-
tõ Szolgálat a Fehér Ke-
reszt Baráti Körrel együtt

elindította a Helyettes
Szülõi Hálózat nevû prog-
ramot is, melyet hamaro-
san kistérségi szintûvé fej-
lesztenek.

Megalapította 
a Családsegítõ Szolgálat 
a Biztos Kezdet klubot 

Átadták a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
felújított épületét
Ez év februárjában régi ál-
ma valósult meg a gödi
Alapszolgáltatási Központ-
nak, ugyanis elkészült a fel-
sõgödi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

épületének belsõ rekonst-
rukciója. A munkálatok so-
rán belülrõl teljesen újjáva-
rázsolták az épületet: kiala-
kítottak és felújítottak egy
családsegítõ és gyermekjó-
léti helyiséget, illetve inter-
jú-, csoport- és pszicholó-
gusi szobákat. – Hatalmas
munka volt ez, és az össze-
fogás szült egy ilyen példa-
értékû eredményt – mesél-
te lapunknak Mikó
Istvánné, az Alapszolgálta-
tási Központ vezetõje. Hoz-
zátette, a költségeket saját
megtakarításukból és Göd
város Szociális Bizottságá-
nak támogatásából finan-
szírozták. Lenkei György, a
bizottság elnöke az átadá-
son elmondta, az önkor-
mányzatnak nemcsak tör-
vényi, de erkölcsi kötelessé-
ge is fenntartani a szolgála-
tot, hiszen – mint fogalma-
zott – az élet két legfonto-
sabb alkotóelemét erõsítik:
a gyermeket és a családot.
– A szolgálat jövõje a
Dunakeszi–Fót–Göd kistér-
ségi társulásban van, mely-
nek elnöke szintén Mikó
Istvánné, elismerve ezzel is
szakmai munkáját – tette
hozzá Lenkei György.

H.Z.

A Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 1998-
ban alakult a sok más fel-
adatot is ellátó Alapszol-
gáltatási Központ része-
ként. Szolgáltatásai között
szerepel például a hátrá-
nyos helyzetû családok se-
gítése, családgondozás,
jogsegélyszolgálat, adós-

ságkezelési tanácsadás,
fejlesztõ pedagógusi és
pszichológusi foglalkozás,
valamint nyári táborok, if-
júsági klubok szervezése.
Jelenleg 7 családgondozó-
val, 2 fejlesztõ pedagógus-
sal, 1 pszichológussal dol-
goznak. Egy jogász külsõs-
ként segíti munkájukat.

A  Szolgálatról

A templomalapító

Lenkei György méltatta a Szakszolgálat munkáját
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Gödön az önkormányzat a Fehér
Kereszt Közhasznú Egyesülettel kö-
tött ellátási szerzõdés keretében
biztosítja a helyettes szülõi szolgál-
tatást 2008. évtõl. A gödi gyerme-
kek iskola- és óvodaváltás nélküli
szülõhelyettesítõ gondozása érde-
kében helyettes szülõi hálózatunkat
rendszeresen bõvítjük.

Rabi Edina
szakmai vezetõ 

Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület
1102 Budapest, Liget u. 6-10.

Tel./fax: 343-6680, 
Mobil: 06-20-9619359

Helyettes szülõi 
szolgáltatás 

EEzz  nneemm  áápprriilliissii  ttrrééffaa!!
Kedves Olvasóink! 
Április hónapban könyvtárunk-
ban az Internet használata kísér-
leti jelleggel ingyenes lesz.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt!

Könyvtárosok

Kedves Gyerekek!
Az idén is meghirdetjük szokásos
gyermekrajz-pályázatunkat a Ma-
darak és Fák Napja alkalmából.

A választható témák:
1. Mátyás király és az erdõ
2. A holló mesékben és mondák-
ban

Az alkotások bármilyen méretben
és technikával készülhetnek.
Várjuk a csoportos és az egyéni
munkákat egyaránt!
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a
zsûri csak az önálló munkákat díjaz-
za!
A rajzokat mindhárom könyvtá-
runkban beadhatjátok április 30-ig.

A 2007/2008. tanév különös jelentõ-
ségû intézményünk életében, mert
száz éve kezdõdött az oktatás
Felsõgödön, harminc éve épült a köz-
ponti épületünk, és tíz éve került sor
az iskola újabb bõvítésére, amely le-
hetõvé tette, hogy gyermekeink egy
épületben tanulhassanak. A tanév
elején ennek megfelelõen fogalmaz-
tuk meg havi feladatainkat.

Szeptember: „Szép, tiszta környezet-
ben tanulni jó!”
Október: „Zenét hallgatni és együtt
énekelni jó!”
November: „Olvasni jó!”
December: „Együtt lenni jó!”
Január: „Szépen beszélni jó!”
Február: „Együtt alkotni jó!”
Március: „Egészségesen élni jó!”
Április: „Emlékezni és ünnepelni jó”
Május: „Játszani, kirándulni jó!”

A jubileumi évet 
rendezvénysorozattal szeretnénk 

zárni. 
Idõpontja: 2008. április 14–19.

Április 14. 17.00:
-    Ünnepélyes megnyitó: Iskolatörté-
neti és  mûvészeti kiállítás; - Évkönyv
bemutatása

Április 15. 14.00:
- Komplex tanulmányi verseny a kör-
nyék iskoláinak részvételével; - Alsó
tagozat: Játék a mesékkel c. verseny

Április 16. 18.00: Tanári hangverseny

Április 17. 13.00: Sportversenyek

Április 18. 8.15: Emlékezés név-
adónkra 

Április 19.10.00: 
- Családi nap (színes programokkal)
- Emléktábla elhelyezése
- Emlékfa ültetése
- Régi tanárok és öregdiákok találko-
zója
Rendezvényeinkre szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

Az iskola tanárai és diákjai

Jubileumi programsorozat
a Németh László Általános
Iskolában

A március 19-i óvihívogató napon a
Kastély és az 1. sz. Óvoda 20 óvónõ-
je 8 asztalnál 8 különféle kézmûves
foglalkozással várta a gyerekeket a
Dunapart Nyaralóházak színházter-

mében. A játékkészítéssel egybekö-
tött szakmai bemutatón a szülõk
tájékozódhattak az óvodákról, ne-

velési programjaikról, a csoportok-
ról és az éves ünnepekrõl.
A Palánta Óvoda nyílt napját is nagy
érdeklõdés kísérte. A kicsinyek
többsége gyorsan elengedte a szü-
lõk kezét, és önfeledten bekapcso-
lódott az éppen zajló tevékenysé-
gekbe. Kipróbálták az óvoda játéka-
it, és ismerkedtek leendõ társaikkal.
Amíg a gyerekek játszottak, a szü-
lõk elbeszélgettek az óvónénikkel,
akik igyekeztek kimerítõen megvá-
laszolni az óvodai élettel kapcsola-
tos kérdéseket (például hogyan tör-
ténik a beszoktatás, vagy milyen
módszerekkel lehet a kicsinyek ag-
resszióját leszerelni stb.).

H.Z.

Nyílt napok városunk óvodáiban
Nyílt napokat tartottak márciusban városunk óvodái: a két
önkormányzati óvoda a Dunapart Nyaralóházak nagyter-
mébe, míg az alapítványi Palánta saját épületébe várta az
érdeklõdõket.

Beiratkozás
A két önkormányzati óvodában a
hivatalos beiratkozás április 17-én
és 18-án lesz.

Játékkal köszöntötték a kicsiket

Egy díjnyertes akvarell
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A városi ünnepség reg-
gel Kossuth Lajos szobrá-
nál kezdõdött, majd Petõ-
fi Sándor emlékmûvénél
folytatódott, ahol az ön-
kormányzat részérõl
Markó József polgármes-
ter, Dr. Bognár László és
Szegedi Sándor alpolgár-
mesterek, valamint Dr.
Szinay József jegyzõ ko-
szorúzott. Rajtuk kívül
több tucat emlékezõ tisz-
telgett fõhajtással a ma-
gyar szabadságharc hõsei

elõtt: többek között a he-
lyi pártok, egyesületek, ci-
vil szervezetek és önkor-
mányzati intézmények
képviselõi.

Ekkorra a Nemeskéri Kú-
riánál felsorakoztak a Váci
Huszár és Nemzetõr Ban-
dérium tagjai díszruhában
lovaikkal és ágyújukkal. Itt
volt ugyanis a megemlé-
kezések központja, ahol
Göd város Önkormányza-

ta és Pest megye Közgyû-
lése közösen ünnepelt.

Beszédében Markó Jó-
zsef különlegesnek nevez-
te az idei március 15-ét
160. évfordulója miatt,
majd hozzátette, külön ki-
tüntetés városunknak a
megyei vezetõk, vendégek
itteni jelenléte.

Az ünnepi szónoklatot
Szûcs Lajos, Pest megye
Közgyûlésének elnöke tar-
totta, aki elmondta, talán
még maguk a márciusi if-
jak sem gondolták azon a
nyirkos reggelen, hogy ez
a nap történelmi nap lesz,
a magyar szabadság nap-
ja. Ám – mint fogalmazott
– még a kilátástalannak
tûnõ évtizedes viták és az
ország nehéz helyzete ál-
tal nyomasztott magyar

lelkeken kívül is kellett,
hogy legyen valami, ami-
tõl ez a nap más lett, mint
a többi. Ez pedig aligha-
nem a változás, a változ-
tatás elemi erejû igénye
volt. – Annak felismerése
és kimondása, hogy így

tovább nem mehetnek a
dolgok, mert Magyaror-
szág pillanatai drágák.

– Mit akart Petõfi, Bat-
thyány, Széchenyi vagy
Kossuth? Mindenkit más

és más érintett meg nyil-
ván március 15-ébõl.
Mégis volt valami közös
az õ akaratukban. Szabad-
ságot és nemzeti függet-
lenséget akartak, a korha-
dásnak indult, roskatag,
életerejét vesztõ, alávetett

Magyarország helyett egy
büszke, szabad, polgáro-
sodó Magyarországot –
mondta ünnepi beszédé-
ben az elnök, aki azt az
egész akkori magyar tár-

Március 15.: A forradalom 160. 
Az 1848–49. évi forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulója alkalmából,
ahogyan az ország számos települése,
Göd városa is színvonalas ünnepséget

Markó József köszöntõje
a Nemeskéri Kúriánál

A Petõfi
szobornál 

dr. Horváth
Viktor Gergõ 

mondott
beszédet

A pártok és civil szervezetek a Kossuth téren
is koszorúztak

A Gaude kórus énekelt



sadalmat átható szabad-
ságeszmét emelte ki,
amely leginkább megha-
tározta az elmúlt 200 év

történelmi folyamatait
Magyarországon. Mint
mondta, ebbe a szabad-
ságba vetett hit segített
talpra állni Trianon után,
segített kibírni a szocialis-
ta diktatúrát, és ez a sza-
badság vezetett el az

1990-es polgári átalaku-
láshoz is.

–Ne tévesszük szem elõl:
nagy dolgokat akkor vit-

tünk véghez, ha az egész
nemzet bekapcsolódott a
történésekbe, a kigondo-
lástól a megvalósításig. Az
elmúlt 200 évben semmit
sem értünk el egymástól
elszakítottan, csak akkor,
ha összefogtunk, és erõin-

ket egyesítettük a közös
cél érdekében – zárta be-
szédét Szûcs Lajos.

A folytatásban a gödi
Gaude Kórus ’48-as dalok-
kal és Kodály A magyarok-
hoz címû kórusmûvének
elõadásával emelte az ün-
nep méltóságát, majd a
Nemeskéri Kúriánál is el-
helyezték koszorúikat a
megemlékezõk.

Az ünnepséget a váci
huszárok és nemzetõrök
tiszteletadása és díszlövé-
sei tették igazán korhûvé,
emelkedetté, megadva ez-
zel az idei emlékezés mél-
tó befejezését.

Helmeczi Zoltán
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évfordulóját ünnepelte a város
rendezett a hõsök tiszteletére. Az ünne-
pélyen Szûcs Lajos, Pest megye Közgyû-
lésének elnöke mondott ünnepi beszé-
det.

A város vezetése 
a Kossuth téren

A korabeli tüzérek jelenlétükkel színesítették 
az ünnepi rendezvényt

Szûcs Lajos ünnepi beszédében összefogásra búzdított 

Szûcs Lajos pest-megyei elnök 
kabinetfõnökével, Imre Zsolttal koszorúzott
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Sára Sándor rendezõ-operatõr
filmvetítéssel egybekötött fotókiál-
lítása nyílt meg március elején az
Olajfa Mûvészházban. Mind a
bemutatott film, mind pedig a kiál-
lítás Amrita Sher-Gil, magyar szár-
mazású indiai festõmûvésznõ
tiszteletére született.

A Mûvészház közönségének Sára
elmesélte, a Bombayi Filmfesztiválra
hívták meg néhány évvel ezelõtt az
egyik játékfilmjét. Így jutott el
elõször Indiába, ahol megis-
merkedett egy ottani rendezõvel,
aki éppen azt tervezte, hogy Kõrösi

Csoma Sándorról fog filmet
készíteni. – Ekkor elhatároztam, én
pedig készítek egy filmet Amrita
Sher-Gilrõl, a modern indiai fes-
tõmûvészet megteremtõjérõl, aki
egy magyar nõ és egy szikh herceg
házasságából született – mesélte a
Kossuth-díjas Sára Sándor.

A háromrészes Amrita Sher-Gil c.
film a mûvésznõ életét, családját,
munkásságát hivatott bemutatni, s
egyben hû képet ad a kor Indiájáról,
annak társadalmáról, kultúrájáról és
legszebb tájairól.

H.Z.

Sára Sándor filmjének
bemutatója az Olajfában 

Sára Sándor

1957-ben diplomázott a Színház-
és Filmmûvészeti Fõiskola opera-
tõri szakán, és azóta több mint 30
film rendezõje, operatõre, vala-
mint forgatókönyvírója volt. Veze-
tõ operatõre volt például Szabó
István Apa és Huszárik Zoltán
Szindbád c. filmjének. Elsõ saját
rendezésû játékfilmje az 1968-as
Feldobott kõ volt. 1996 és 2000
között a Duna Televízió elnöki
posztját is betöltötte.
1978-ban Kossuth-díjat, 1987-ben
Kiváló Mûvész elismerést kapott,
1994-ben pedig a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Középkeresztjét
vehette át.

Egyre sikeresebb, egyre
több eredménnyel büsz-
kélkedhet a József Attila
Mûvelõdési Ház rajzszak-
köre. A közel hét éve mû-

ködõ csoportot Rabie Ju-
dit, Bernáth Elek-díjas
rajztanár és Rabie Nóra
vezeti.  A vezetõk a Gödi
Körképnek elmondták,
nemrégiben Suhai Pál köl-
tõ személyesen kérte meg
a rajzosaikat, hogy alkotá-
saikkal illusztrálják leg-

újabb verseskötetét.
Ezen kívül azt is meg-

tudtuk, hogy a szakkör
10–12 tagja közül szinte
már mindenki ért el orszá-
gos, illetve nemzetközi
eredményt. Simek Zsófia
és Édenmayer Zsófia pél-
dául a Kondor Béla festõ-
mûvész 75. születésnapja
alkalmából rendezett rajz-
pályázaton kapott külön-
díjat, Rabie Lili pedig
ugyanitt elsõ helyezett-
ként tunéziai utazást
nyert.

További szép sikereket
értek el a „Portugália” és a
„Mi utcánk” (Budapest a
gyermekek szemével) el-
nevezésû pályázatokon,
és Rabie Nórától azt is
megtudtuk, minden év-
ben indulnak a zánkai
rajzversenyen is.

H.Z.

Sikert sikerre halmoz 
a gödi rajzszakkör

Március közepén folytató-
dott Dr. Nemes György pia-
rista szerzetes télen indult
egyháztörténeti elõadásso-
rozata az Olajfa Mûvészház-
ban.

Mint elmondta, e korban
elsõsorban a keresztényül-
dözések, majd az eretnekek
elleni küzdelmek jellemezték
az egyház mûködését. – A
keresztény vallás elvetette a
császár istenítését, kezdet-
ben egy földalatti mozga-
lom volt, és ártott a pogány
papság érdekeinek – mond-
ta elõadásában Nemes atya.

A keresztények hite végül
Kr. u. 313-ban „gyõzött”,
amikor Nagy Konstantin csá-
szár biztosította számukra a
szabad vallásgyakorlást. Ám
Nemes György felhívta a fi-
gyelmet arra a kettõsségre,

ami Konstantint jellemezte.
Igaz, hogy püspökökkel vet-
te körbe magát, ugyanakkor
megtartotta az ókori római
vallás legmagasztosabb papi
rangját, a pontifex maximus
címet is.

A márciusi elõadást az
atya Kommunikáció az igaz-
ságosságban és szeretetben
c. új könyvének rövid bemu-
tatója zárta.

G.K.

Folytatódott 
az egyháztörténeti 
elõadássorozat

Mûvészek egymás között: 
Sára Sándor és Török László

M. Gyõrffy Anikó köszöntötte
a vendéget

Nemes atya az Egyház 
alapításáról beszélt
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1. sz. Óvoda
2132 Göd, 

Lenkey utca 15–17.

Április 17–18. 
csütörtök-péntek

Beiratkozás leendõ kiscso-
portosok részére. Érdeklõd-
ni: 531-135 telefonszámon

lehet.

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Április 17. csütörtök
13:00–16:00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub
összejövetele.

Április 19. szombat 
14:30–16:30

Cukorbetegek Klubja. 
Minden cukorbeteget 

és hozzátartozóikat várják
elõadásokkal, mérésekkel,

orvosi tanácsokkal.

Dunapart Nyaralóházak
(színházterem)

2132 Göd, Jósika utca 14.

Április 27. vasárnap 14:00
A Huzella Tivadar Általános
Iskola volt vándortáborozói-
val találkozik az üdülõ park-
jában. Ha kedved van felele-
veníteni a régi emlékeket, je-
lentkezz Nikházy Magdolná-
nál (akkor még Bogyóné)!
Tel.: 0630 422 0192.

Május 18. vasárnap 19:00
VII. NEMZETKÖZI

AKUSZTIKUSGITÁR 
FESZTIVÁL

A három órás koncerten 
fellépnek:

Konarak Reddy (India)
Andreas Georgiou 

(Görögország)
Claus Boesser Ferrari

(Németország)
Szabó Sándor 

(Magyarország)

A fesztivál az egzotikum je-
gyében fog zajlani, a gitárze-
ne egzotikus, legkülönlege-
sebb elõadóival.
Belépõdíj: 1.700-Ft. Elõvétel-
ben: 1.500.-Ft.
Jegyek a koncert napján a
helyszínen, elõvételben a
Mûvelõdési Ház emeleti iro-
dájában kaphatók naponta
9–18 óra között.

Felsõgödi Református 
Templom

2132 Göd, Kálmán utca 5.

Április 27. vasárnap 
Szabó András, a Debreceni
Egyetem Zenemûvészeti Ka-
ra végzõs hallgatójának or-
gonahangversenye a Szenczi
Molnár Albert Kör rendezé-
sében 

Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Április 25. péntek 13:00
A Bütyköldében anyák nap-
jára készülnek a gyerekek.

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Április 16. szerda 18:30
Dr. Ébert Jenõ belgyógyász
szakorvos, homeopata és
természetgyógyász orvos
elõadása „Vigyázat: orvos!
Hogyan gyógyuljak meg a
kezelések ellenére?” – cím-
mel.

Április 17. csütörtök 18:00
Könyvbemutató – Toldi Éva:
Szent Imre emlékkönyv. Az
elõadás címe: „Gyöngy volt a
lelked? tiszta mind a sírig…”
–Szent Imre üzenete a XXI.
század magyarjaihoz. Vendé-
günk Toldi Éva Szalézi-díjas
tanár-újságíró, aki Szent Im-
re örökségérõl tart vetített-
képes elõadást, és bemutatja
a jubileumi évre megjelent
emlékkönyvet. Az emlék-
könyv a helyszínen megvásá-
rolható. Belépés díjtalan.

Április 18. péntek 17:00 
Gyermek és ifjúsági színház
az E-Meseszínház elõadásá-
ban. Az elõadás címe: „Csó-
tányvízió”. Szerkesztett já-
ték, variációk egy témára.
Rendezte: Hanzó Emese. Be-
lépés díjtalan.

Április 19. szombat 17:00
BERECZ ANDRÁS mesemon-
dó lesz a vendégünk. Elsõ-
sorban a nagyobb gyerekek-
nek és a felnõtteknek mesél.
Míg a szülõk mesét hallgat-
nak, addig a csemetéknek
kézmûves foglalkozást tar-
tunk az emeleti kiál-
lítóteremben. Belépés díjta-
lan.
Április 25. péntek 16:00
Nótaklub.
Április 26. szombat
9:00–13:00 Babaruha- és já-
tékbörze a Mûvelõdési Ház-
ban. 
Április 27. vasárnap
10:00–13:00 Játszóház: Csa-
ládi kézmûves foglalkozás.
Április 30. szerda 13:00 Vö-
röskeresztesek Klubja.

Május 9–10–11.
péntek–szombat–vasárnap
10:00–17:00 Hobby kiállítás
a Mozgáskorlátozottak Pár-
toló Klubja rendezésében.

Kastély Óvoda
2131 Göd, Béke út 3.

Április 17–18. 
csütörtök-péntek
Beiratkozás leendõ kiscso-
portosok részére. Érdeklõd-
ni: 532-235.

Németh László 
Általános Iskola 

és Alapfokú 
Mûvészetoktatási 

Intézmény
2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.

A 2007/2008. tanév különös
jelentõségûintézményünk
életében, mert száz éve kez-
dõdött az oktatás
Felsõgödön, harminc éve
épült a központi épületünk,
és tíz éve került sor az iskola
újabb bõvítésére, amely le-

hetõvé tette, hogy gyerme-
keink egy épületben tanul-
hassanak. A jubileumi évet
rendezvénysorozattal sze-
retnénk zárni.

Április 14. hétfõ 17:00
Ünnepélyes megnyitó; isko-
latörténeti és  mûvészeti kiál-
lítás; évkönyv bemutatása.

Április 15. kedd 14:00
Komplex tanulmányi verseny
a környék iskoláinak részvé-
telével; alsó tagozatosok ré-
szére: Játék a mesékkel c.
verseny.

Április 16. szerda 18:00
Tanári hangverseny.

Április 17. csütörtök 13:00
Sportversenyek.

Április 18. péntek 08:15
Emlékezés névadónkra.

Április 19. szombat 10:00
Családi nap (színes progra-
mokkal); emléktábla elhelye-
zése; emlékfa ültetése; régi
tanárok és öreg diákok talál-
kozója.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Április 8. kedd 18:00
Benkõ Viktor kiállítása Göd
Város Önkormányzatának
támogatásával.
Április 11. péntek 18:00
A magyar költészet napja,
„Hitvallás 2008”. Tarics Péter
és Jónás Csaba felvidéki elõ-
adómûvészek estje.

Április 29. kedd 18:00
Dr. Sallay János klinikai gyer-
mekpszichológus elõadása:
„Gyermek a családban!”

Május 6. kedd 19:00
Török László fotómûvész és
Rabbie M. Hardie kerámia-
mûvész közös kiállítása.

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Május 16. péntek 17:00
A Göd Városi Könyvtár ha-
gyományos tavaszi vetélke-
dõje, melyre felnõtteket és
gyermekeket egyaránt szere-
tettel várnak. A vetélkedõ a
reneszánsz jegyében fog zaj-
lani.

Programajánló
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A fejtetvesség elsõsor-
ban az általános iskolák-
ban, óvodákban van je-

len, de bölcsõdében is
elõfordulhat. Egy-két
gödi gyermekintéz-
ményben is találtak fej-
tetveket az elmúlt hóna-
pokban.

Negyedévente végzünk
tisztasági vizsgálatot (fej-
tetvesség elleni szûrõvizs-
gálat) az intézményekben,
minden esetben írásban
tájékoztatjuk a gyermek
gondviselõjét, hogy a tet-
vesség mihamarabbi meg-
szüntetése érdekében el-
járjon. A gyermek kezelé-
se elsõdlegesen a szülõk

feladata és kötelessége.
Abban az esetben, ha a
szociális helyzet megkí-
vánja, tetûirtószert bizto-
sítunk, melynek beszerzé-
se az oktatási intézmény
fenntartójának a feladata. 

Megelõzésük leghatéko-

nyabb módszere a szülõi
gondoskodás, a szakszerû
szerhasználat, kezelés.
Sajnálattal tapasztaljuk,
hogy vannak szülõk, akik
a tájékoztatás ellenére
sem járnak el megfelelõ
gondossággal a fejtetves-
ség megszüntetésében. A
fejtetvesség problémájá-
ról már beszéltünk az ille-

tékes ÁNTSZ munkatársá-
val, akitõl azt a választ
kaptam, hogy a szülõkkel
közösen próbáljuk megol-
dani a problémát (kitérve
a szer használatára, a ke-
zelés módjára). Amennyi-
ben a szülõ nem tesz

semmit a fejtetvesség
megszüntetése érdeké-
ben, akkor az iskola a
betegség megszûntéig
kitilthatja a diákot az in-
tézménybõl.

Az iskola vezetése, taná-
rai partnerek a fejtetves-
ség megelõzésében, ki-
szûrésében, visszaszorítá-
sában. A fejtetvesség mi-
att távollévõ gyermek hi-
ányzására orvosi igazolást
elfogadnak.

Hinel Réka
védõnõ

A szülõ a felelõs a fejtetvességért

A tavasz beköszöntével
egyre több madár tér ha-
za vándorlásából, és fész-
ket keres magának. Idén

tavasszal elõször rendez-
tek a gödi madárbarátok
tavaszváró odúkészítõ na-
pot a Gödi Biológiai Kuta-
tóban. Március 8-án 35
odút szereltek össze közö-
sen az odalátogató csalá-
dokkal, amelyek többsé-
gét a családok hazavitték.
A következõ odúkészítõ

napot áprilisban 26-án
szervezik meg, az ekkor el-
készülõ odúkat a Németh
László Általános Iskolának
ajándékozzuk.

A szervezõk nevében
szeretnék köszönetet
mondani Göd polgármes-
terének, Markó Józsefnek
az anyagi támogatásért,
amibõl a madárbarátok az
odúkészítéshez szükséges
faanyagot beszerezhették.
Köszönjük továbbá a Gödi
Biológiai Kutató vezetõjé-
nek, dr. Altbäcker Vilmos-
nak, hogy a rendezvény
számára biztosította a
helyszínt.

A gödi madárbarátok
szeretnék megalapítani a
Magyar Madártani Egye-
sület Gödi Madárbarát
Körét, ehhez várják olyan
természetszeretõ gödi la-
kosok jelentkezését, akik a
madárbarát programban
szívesen részt vennének. A

saját madárbarát kör indí-
tásához szükséges mini-
mális létszám 10 fõ. Az ér-
deklõdõk a Gödi Körkép e-
mail címén jelezzék csatla-

kozási szándékukat:
godikorkep@gmail.com
címen.

Bencsik Attila

Tavaszi zsongás - Odút építettünk

ELTE Biológiai Állomás
2131 Göd, 

Jávorka Sándor u. 14/a.
2008. április 26. szombat

10.00

Az “A” típus odú
Jellemzés: A kis termetû ci-
nege fajok (kék-, barát-,
fenyves cinege) jellemzõ
odútípusa. Ebbõl kizárhat
ók a nagyobb termetû fajok
(széncinege, csuszka, mezei,
házi veréb stb.). 
Berepülõ nyílás: . 26-27
mm átmérõjû, az odú aljától
legalább 18 cm-re legyen 
Belsõ alapterülete: leg-
alább 10 * 10 cm 

Kihelyezés: 2 - 3 m maga-
san függesztve kihelyezve.
(Forrás: http://madar-
barat.god.HU) 

Áprilisi odúkészítés:

A-típusú odú 28 mm-es
bejárattal

Tetü a hajon
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Zsámbékon ezúttal Heves-,
Nógrád- és Pest megye
legjobbjai sorakoztak föl a
háló két oldalán. Szerecz
Ferenc tanítványai négy

éremmel tértek haza a
Duna-parti településre.
A gödi Németh László
Általános Iskola diákjai
közül Mezei Nikolett (III.

korcsoport) bronz-, Papp
Enikõ (I-II. korcsoport)
ezüst-, Skultéti Bernadett
(III. korcsoport) arany-,
míg Szerecz Sára (I-II.

korcsoport) bronzérmet
nyert.
Folytatás az országos dön-
tõn április elején.

V.F.

Tollaslabda: 

Áprilisban már az országos döntõ a tét!
A Tollaslabda Diákolimpia Pest megyei döntõje után a területi döntõn tovább gyarapí-
tották érmeik számát  a gödi fiatalok.

Jó hangulat, jó szerve-
zés, hagyományok és re-
mek tavaszi idõ. Mindezek
tudatában köszöntötte
egymást Kismaroson 75
túrázó a Belépés Csalá-
dostul márciusi állomá-
sán. A szervezõk külön vo-
natot biztosítottak, a
CBA-s Balogh Zoltán jóvol-
tából pedig csokit és gyü-
mölcslevet kaptak a részt-
vevõk. Pászthy Júlia ope-
raénekes és Havas Nelli
bábmûvész egymástól
függetlenül is az emberek,
családok kedvességét
emelték ki alapélmény-
ként. 

A kisgyerekes családok
és a rövidebb barangolást
választók egy 5 kilométe-
res, szalonnasütõs, „kul-
csosházas” etapot teljesí-
tettek, míg a merészebbek
egy 17 kilométeres
Nagyhideghegy-ostrom-
ban vehettek részt. 

- Azt hiszem, életem
legnagyobb túrája volt a
vasárnapi – vélekedett
Pászthy Júlia.

- Ebbõl kiderül, hogy
nem vagyok egy nagy
hegymászó. Ha barátaim
nem jöttek volna velem,
és nem egymás kedvéért
másztuk volna meg a
Nagyhideghegy sípályáját,
bizony soha nem tudom
meg, hogy mire vagyok
képes e téren. Bizony ezen
a túrán a barátság gyõ-
zött, mert én többször fel-
adtam volna, de visszafor-
dulni soha! Igaz, többször
a hordágyért kiáltottam,
de csaknem megszégye-
nültem mikor 6-8 éves
gyerkõcök suhantak el
mellettem, mint kicsi zer-

gék. Hazatérve mindenne-
mû kenõcsöt magamra
kenve azt gondoltam: ha
ezt megcsináltam, miért
ne tudnám megtenni a bi-
ciklitúrát is április 12-én?
Szóval Wagner Laci bará-
tom, így kell csinálni. Bár
én is ilyen inspiratív len-
nék baráti környezetemre
a saját területemen! 

V. F.

Belépés Családostul: 

Két táv, külön vonat – 75-en a Börzsönyben

Együtt a csapat, baloldalon Wagner László

Délutánra elpilledtek a kicsik

Szalonnasütés nélkül nincs kirándulás
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A rendezvény másik gödi
vonatkozását a ’90-tõl da-
tálódó országos szövetség
elnökének személye, Csa-
bai Attila adta. Az MSZSZ

természetesen tagja az
európai és a világszövet-
ségnek egyaránt. A szer-
vezõk ezúttal mintegy 20
kategóriában hirdettek

gyõztest, a legsikereseb-
bek a „masters” képviselõi
voltak. Az – amúgy nõna-
pi – eseményen a mozgás-
sérültek is megmérkõzhet-
tek.
A magyar bajnoki címhez
vezetõ állomáson részt
vett két világbajnoki do-
bogós versenyzõ is, akik
papírforma szerint ez al-
kalommal is éremmel zár-
tak. A 2007-es bulgáriai
világbajnok, a „+95, job-
bos” kategóriában induló
Szász György elsõ, míg a
vb-bronzos Zsirainé Judit
(„+60, bal”) eredménye a
második helyre volt elég.
A legjobbak a júniusi nor-
végiai Eb-re és a novem-
beri kanadai vb-re készül-
nek.

V. F.

Szkander: 

OB-forduló Gödön – itt voltak 
a világ hazai legjobbjai
A Magyar Szkander Szövetség (MSZSZ) Bahamas Kupa néven Gödre írta ki soron követ-
kezõ országos bajnoki fordulóját. A Dunapart Nyaralóházak Színháztermében megrende-
zett „izomderbit” egy tízfõs szlovákiai csapat részvétele tette nemzetközivé. A közel száz
fõt számláló mezõnyben világbajnoki érmesek is megmutatták bicepszüket.

- Az utánpótlás csapat
rendkívül szép eredmé-
nyeket ér el fordulóról for-
dulóra. Az országos Adi-
das Kupában – mely egy
versenysorozat – három
korosztállyal veszünk
részt, a ’96-os, ’93-as és
’94-esekkel egyaránt a
legjobb 16 között va-
gyunk. Célunk az országos
döntõbe való kerülés, va-
lamelyik korosztállyal pe-
dig a legjobb nyolcban vé-
gezni. A Diákolimpián is
jól állunk, ott a Németh
László Általános Iskola 5-
6. és 7-8. osztályosaival
veszünk részt. Pest me-
gyében közel 210 iskola
közül a legjobb 4 között

vagyunk, megyünk to-
vább, szeretnénk az orszá-

gos elõdöntõn is túljutni.
A megyei bajnokságban –

folytatta a szakember –,
ahol a serdülõ és ifi leá-
nyaink is a felnõttek ellen
lépnek pályára, dobogó-
közeli helyen állunk. Az
NB II-es nõi ificsapat a ma-
ga bajnokságában jelen-
leg a második, míg a fel-
nõtt hölgyek holtverseny-
ben a 3-4-ek.  Megemlí-
tem még az 5-6. osztályos
fiúkat, akik egy esztendeje
kezdtek, edzõjük egykori
tanítványom, Tõsér Tibor.
A területi döntõt õk is
megnyerték, a legjobbak
közt várják a folytatást –
tájékoztatott Bagócsi Sán-
dor.

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

Minden korosztály elõkelõ helyen áll!
Javában zajlanak a kézilabda-bajnokságok, legyen az NB II, valamely kupasorozat, akár
Diákolimpia. A Gödi SE kézisei több korosztályban is érintettek, eredményeik igen biz-
tatóak. Ezúttal a gödi csapat mestere, Bagócsi Sándor edzõ ad rövid helyzetjelentést a
fiatalok szereplésérõl.

Bicepszpróba

A büszke edzõ, Bagócsi Sándor tanítványaival

A kûzdelem 
elõtti utolsó 
pillanat



25A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1706 fõ. Köszönjük!

Sport

2008. március 9-én ren-
dezték meg a teremlabda-
rúgó torna lezárásaként a
„Téli Kupa” utolsó fordu-
lóját Kiskunfélegyházán, 5
megye bajnokainak rész-
vételével (Nógrád, Pest,
Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés).

A Németh László Általá-
nos Iskola 1998-as szüle-
tésûek  labdarúgócsapata
a Kupa megnyerésén túl a
legjobb mezõnyjátékos cí-
met is kiérdemelte Nagy
Gábor révén. Csapatunk
négy gyõzelemmel és 1
döntetlennel 12: 4-es gól-
aránnyal bizonyult a leg-
jobbnak.

Eredmények:
Kalocsa-Göd 1: 3 
Göd–Békéscsaba 1:1
Göd–Balassagyarmat 5:0
Helyosztók:
SC Hírös-Építõk–Göd 2: 3
Döntõ:
Göd–Békéscsaba 3:2
(büntetõkkel)
Góllövõk:
Nagy Gábor 7, Szalai Atti-
la 2, Suscsák Máté, Földi
Máté, Petõ Balázs 1

A csapat tagjai voltak
még: a kapuban Szeri
Krisztián, aki két büntetõt
is hárított és Bajkán Ba-
lázs.

Labdarúgás: 

„Téli Kupa”

A négy versenynap alatt
34 csapat lépett pályára, a
derbin mintegy ötszázan
fordultak meg. A legjobb
gödi csapat negyedik he-
lyezést ért el.
- Örömmel tölt el, hogy
több településrõl is érkez-
tek kispályás csapatok.
Sportcsarnokunkban 8 gö-
di együttes mellett duna-
keszi, váci, fóti, szadai, sal-
gótarjáni, dunaújvárosi,
tápiószecsõi és budapesti
csapatok mérkõztek.
Különöröm volt, hogy a
tornán Magyarország
egyik legeredményesebb

kispályás csapata, a
CBF Bakó is részt vett, akik
ezúttal is megállíthatatla-
nok voltak. Második a Fétis
IPC Budapestrõl, harmadik
a dunakeszi Spieler FC lett.
A hazaiak közül a legered-
ményesebb Duna FC a ne-
gyedik helyen zárt. A leg-
jobb kapus Haffner György
(CBF Bakó), legjobb me-
zõnyjátékos Szûcs Zoltán
(Spieler FC), a gólkirály pe-
dig Csernai Gábor (Fétis
IPC) volt – összegezte a
torna eredményeit  Wag-
ner Bálint fõszervezõ.

V. F.

Labdarúgás: 

A CBF Bakó 
Gödön is tarolt
A szervezõk második alkalommal írták ki a
Kék Duna Kupa Kispályás Labdarúgótornát,
melyre ezúttal is Felsõgöd mûfüves csarno-
kában került sor. 

A négy fordulóból álló torna elsõ körében négy mérkõ-
zést rendeztek a szervezõk. Minden csapat kétszer
szállhatott vízbe. Az elsõ forduló alkalmával a fõvárosi-
ak (28 lõtt és 19 kapott gól) és a váciak mögött harma-
dikként végeztek a gödiek (27 lõtt és 26 kapott gól).  A
góllövõk listáját 11 góllal a gödi Vad Gergõ vezeti,
megelõzve a két vácit: Smitula Gergõt (10) és
Dudinszky Zalánt (8).
A 2. fordulóra április 20-án Leányfalun, a 3.-ra május
11-én, végül a záróállomásra június 8-án Vácott kerül
majd sor.

V.F.

Vízilabda: 

A Duna Kupán Vad Gergõ a góllövõlista élén 
Göd, Vác, Leányfalu és Budapest ’96-os születésû vagy fiatalabb vízipólósainak részvéte-
lével rendezték meg a „Duna Kupa 2008” vízilabdatorna elsõ fordulóját  a Honvéd uszo-
dájában húsvét vasárnapján. A gödiek dobogós helyen zártak.

Egy hónap 
és vízbeszállnak a strandon

34 csapat vett részt a tornán

A Kiskirályok újabb sikere
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A Magyarországi Éjféli Sportbaj-
nokság Egyesület (MÉSE) hátrányos
helyzetû fiatalok szabadidõs tevé-
kenységét szervezi, éjszakai sport-
klubokat mûködtet azzal a céllal,
hogy hétvégén éjjel ne az utcán
csellengjenek a 12-25 év közötti fia-
talok. Jellege: párkeresõ, családpót-
ló, szórakoztató, életmódformáló
szociális sport- és játékklub A kábí-
tószerrel és az alkohollal való ismer-
kedés helyett – az országban több
településen – lehetõséget nyújtunk
arra, hogy a sportban mérjék össze

erejüket a kamaszok. Azért, hogy a
gyerekeket becsábítsuk, a sportver-
senyek végén, ha tehetjük, díjakat is
osztunk. Nem mellékesen, bizonyos
szociális igényt is kielégítünk, hiszen
minden klubban meleg van, és aki
éhes, forró teát és szendvicset kap.
Bár Budapesten már 1989-ben
megfogant dr. Faragó Sándor, a
„pingpong doki” ötlete, országossá
1999-ben vált egyesület. Pillanat-
nyilag 8 megyében mûködnek klub-
jaink, melyek életét négy regionális
központ segíti (ezek toborzó tevé-
kenységet is végeznek), egy orszá-

gos iroda támogatásával. Az éjsza-
kai pingpong a legkülönbözõbb
helyszíneken és a legkülönbözõbb
munkatársak segítségével valósul
meg. Van, ahol a családsegítõk lát-
tak lehetõséget abban, hogy a más-
ként megközelíthetetlen, elhanya-
golt gyerekekkel játék közben épít-
senek ki kapcsolatot (Pécs, Sziget-
vár, Csepel stb.), van, ahol orvosok
szervezik  (Pingpong doki, Pécel),
másutt egy-egy érintett vagy szociá-
lisan érzékeny sportember látta
meg a lehetõséget (Csömör, Göd) és
van, ahol az önkormányzat szeretne
valamit tenni a fiatalokra leselkedõ
veszélyek ellen (Szentendre,
Pócsmegyer). A helyszínek ennek
megfelelõen változatosak: mûvelõ-
dési ház, iskolai tornaterem, aula,
ami adódik.

Gödön 2005 óta mûködik klub a
Huzella Tornacsarnokban péntek es-
ténként.

A pingpong mellett a labdás játé-
kok a legnépszerûbbek. A csocsó
bajnokságokon olyan arcokkal is ta-
lálkozunk, akik nem járnak el hoz-
zánk péntek esténként. 

Március 29-én második alkalom-
mal rendezett regionális bajnoksá-
got a gödi klub. Ezúttal a
Balázsovits Sportcsarnokban került
sor a sporteseményre, melyen hét
település 83 versenyzõje indult a
pingpong és csocsó versenyeken. A
pergõ tempót Gulyás Miklós és Tar
Bertalan kollégáim diktálták. Éjfélre
24 érem, 9 serleg került oklevél kísé-
retében a gyõztesekhez. A rendezés
költségeihez Göd Város Önkor-
mányzatának Sportbizottsága és a
Wesselényi Miklós Sport Közalapít-
vány járult hozzá.

Halmai Gábor

A második regionális 
éjszakai asztalitenisz bajnokság Gödön

Eredmények:

Általános iskolás fiú:
1. Veszely Dániel, Göd
2. Várnagy Szabolcs, Szentendre
3. Csereklye Martin, Leányfalu

Általános iskolás lány:
1. Jónás Kitti, Leányfalu
2. Zsigmond Viktória, Leányfalu
3. Veszeli Nikolett, Göd

Középiskolás fiú:
1. Lengyel Ádám, Újpest
2. Czinszki Bálint, Törökbálint
3. Szekeres Márton, Pécel

Középiskolás lány:
1. Bea Dorottya, Göd
2. Kovács Zsuzsanna, Göd

Felnõtt férfi:
1. Szalai István, Leányfalu
2. Veszely Tibor, Göd
3. Fogarasi Ottó, Göd

Felnõtt nõ:
1. Veszely Tiborné, Göd
2. Fogarasi Ottóné, Göd
3. Koncz Bea, Pécel

Igazolt férfi játékosok:
1. Lovas Péter, Vác
2. Bea István, Göd
3. Lovas Dániel, Vác

A nagy hagyományokkal
rendelkezõ  díjazást a mi-
nisztérium ezúttal is több
korcsoportban, országo-
san hirdette meg. A Gödi

SE kajakosai közül hárman
nyerték el a címet:
Hagymási Réka (Dunake-
szi, Radnóti Miklós Gim-
názium), Oláh Gergely

(Göd, Németh László Álta-
lános Iskola) valamint
Slezsák Zsuzsanna (Vác,
Karolina Katolikus Általá-
nos Iskola). A kitüntetet-

tek között szerepelt
Szerecz Márton tollaslab-
dázó (Göd, Németh László
Általános Iskola) is.

V. F.

Kitüntetés: 

Jó sportolók, akik jól is tanulnak…
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium március közepén írta ki a “Magyar Köztársaság jó
tanulója - jó sportolója 2007” nyerteseinek listáját. A díjazottak közt 4 gödi fiatal
sportoló is szerepel.

Egész éjszaka ütötték a labdát

A csocsó is népszerû volt
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Sport

- A nappaliban kezdett
gyakorolni papírhengerrel
és szivacslabdával – kezdte
Sebestyén édesanyja,
Veszelik Nóra. – Internetes
keresés után Szentendrén
találtunk neki klubot. Azóta
is viszem oda a fiamat edze-
ni. A közlekedés nehézkes-
sége és a távolság miatt
azonban próbáljuk megte-
remteni egy baseballcsapat
mûködésének feltételeit itt
Gödön. Szentendrén nin-
csen Sebestyén korosztályá-
ban csapat. A szövetség fõ-
titkára, Vida Péter jár ki hoz-
zánk edzést tartani Budáról.
A srácok a Németh László
Általános Iskolában és a fel-
sõgödi focipályán készül-
nek. Célunk egy gyerekcsa-
pat létrehozása, melyet vá-
logatottként utaztatni is

tudnánk a korosztályos vi-
lágversenyekre, ennek Sebi
is tagja lehetne - mesélte az
édesanya.

- A szentendreiekkel
2006-ban serdülõ bajnok,
2007-ben második lettem -
vette át a szót a fiatal baj-

nok. - Japánban minden év-
ben edzõtábort szerveznek
10-12 éveseknek: 5 magyar
gyermek 1 felnõttel utazhat.
Ötévente Magyarországról
is meghívnak egy verseny-
zõt. Hogy kit, annak komoly
kiválasztáson kell eldõlnie. A

nagykovácsi válogató edzõ-
táborban, a többlépcsõs ki-
választás utolsó állomásán a
gödiek közül 4-en marad-
tunk bent: Kelemen Jenõ,
Barna Balázs, Molnár Máté
és jómagam. Az oktatást ko-
rábban polgári szolgálatos
japán edzõk tartották, ezút-
tal 4 amerikai I. osztályú
profi játékos készített föl, a
válogatóra az ország több
részérõl érkeztek. Végül rám
esett a választás. Augusztus-
ban Tokiótól 300 km-re,
Aichibe utazunk egy hétre –
mondta boldogan Sebes-
tyén. 

Aki pedig szeretne a gö-
di baseballcsapat játékosa
lenni, hívja Veszelik Nórát a
06-20-465-23-20-s telefon-
számon!

V. F.

Baseball: 

Egy kissrác, akit legjobbként Japánba hívtak
Erõs Sebestyén 10 éves, 3. osztályos a Németh László Általános Iskolában. Már 6 éves korá-
tól baseballmeccseken játszik. Édesanyja egy gödi baseballegyüttes létrehozásán dolgozik.

A 10 éves Erõss Sebestyén akcióban

• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is!
Darabolva. Elszállítás megold-
ható. T.: 06-30-463-4070, 06-
27-337-353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

• MOSODAI Szolgáltatás,
cipzárcsere, szõnyegszegés,
ruhatisztítás. Telefonhívásra a
munkáért házhozmegyünk!
Göd, Kincsem •Park, nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• 1,5 tonnás teherautóra
szállítást vállal, hétvégén is!
Tel.: 06-30-290-0667 

• Tondach Palotás natúr új
(200 db egész és 40 db záró)
cserép  eladó! Göd, Béke út 12.
Tel.: 06-27-345-211

• Gyakorlattal rendelkezõ
virágkötõt keresek felsõgödi
üzletembe. 06-20-322-0803

• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása döntés nélkül alpin-
technikával. Gallyazás. Tel.:
06-70-639-4994, 06-30-979-
9938

Apróhirdetések

TELKET (HÁZAT) 
VENNÉK GÖDÖN

1000-1500 m2 telek, esetleg
házzal, saját részre, nem fõút

és nem vasút mellett, a
településen belül. 

Tel.: 06-27-332-751, 
06-30-999-7527

ELADÓ 
MÛANYAG
CSÓNAK
4 személyes 

YAMAHA
6 LE-s.

Rendszámos
CSÓNAK 

UTÁNFUTÓ
Érdeklõdni: 

06-30-524-3733



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

Virágzó Dunakanyar
Virágüzlet

Áprilisi ajánlatunk:
Árvácska palánta több mint húsz féle szín-
ben. Mini árvácska, futó árvácska, száz-
szorszép, primula, sárga viola stb.

Folyamatosan bõvülõ palánta kínálat. Nagy
cserepesvirágok és vágottvirág választék.
Születésnapi-, névnapi csokrok, kegyeleti
koszorúk készítése.

Cím: 2132 Göd, Pesti út 234. 
(Jegenye Non-stop ABC-vel szemben)
Nyitva: H-P: 9-20-ig, 

Sz.: 9-17-ig, V.: 9-16-ig
Tel.: 06-20-237-5292
www.viragzodunakanyar.hu

Az üzletbe teljes vagy részmunkaidõs vi-
rágkötõt keresünk. Jelentkezni a fenti tele-
fonszámon lehet.

INGATLANHITELEK
SZABADFELHASZNÁLÁSÁRA,

LAKÁSVÁSÁRLÁSRA, HITELKIVÁLTÁS
Alacsony induló törlesztõrészletek
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK NÉLKÜL IS

(Értékbecslés, szerzõdéskötési díj, közjegyzõ)

HITEL AKÁR A FORGALMI ÉRTÉK 90 %-ÁIG
GYORS HITELBÍRÁLAT

SORON KÍVÜL
TÜRELMI IDÕ, ALACSONYABB HAVI TÖRLESZTÉS AKÁR 5 ÉVIG!

Konzultációra bejelentkezés: 06-20-952-4511
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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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A Városi Közlekedési Vállalkozási KFT.

autóbuszvezetõt keres 
"D" kategóriás 

és érvényes PAV II. jogosítvánnyal.
Bérezés megegyezés szerint.

Érd.: 2132 Göd, Duna u 5.  
7.00 órától 15.00 óráig 

Kovácsné Szabó Rita ügyvezetõnél.

Fejlesztõ- és 
pszichopedagógus

10 éves 
gyakorlattal 
dyslexiás és 
dyscalculiás

gyerekek
fejlesztését vállalja.
Porzsolt Annamária

Telefon: 
06-30-989-9376
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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

Milyen vagyok? 
- Megmutatja kézírásom.

Kézíráselemzés készítése
(teljes személyiségkép, munkahelyi grafológia,

párkapcsolati problémák, életvezetési stratégiák)

Grafológia oktatás
(alapvetõ grafológiai ismeretek elsajátítása 

30 órás tanfolyam keretében)

Helyszín: Felsõgöd Szeder u. 27/A.
(a Herriot Nyelviskolában, a régi 2-es fõútra 

nézõ lakóparkban a Plus mellett)

Bejelentkezés telefonon:
06 30 273 4950
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Fejtörõ

Márciusi keresztrejtvény
megfejtésünk: „Célunk Göd
és a Dunakanyar polgárai-
nak helyi ortopédiai ellátá-
sa.”  Nyerteseink: Gulyás
Miklósné és Babos László. A
nyereményeket szerkesztõ-
ségünk eljuttatja nyertesek-
hez. Gratulálunk! Kereszt-
rejtvény feladványunk meg-
oldását kérjük április 29-ig

nyílt levelezõ lapon juttassa
el szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72. Nyere-
ményeink: Egy-egy 3.000.-
forintos ajándékutalvány,
amelyek az Inczeffy Rende-
lõ és Gyógyszertárban
(2131 Göd, Pesti út 86., Ny.:
H-P.: 7.30-19.30, Szo.:
7.30-12.00 között) váltha-
tók be.

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