


2



3

Tartalomjegyzék:
4-6. oldal
Testületi ülés

7. oldal
Beiskolázási problémák

8. oldal
Új buszok Gödön

9. oldal
Anyakönyvi hírek

11. oldal
Új játszótér a Duna Csárdánál

12-13. oldal
Önök kérdezik

14-15. oldal
Centenáriumi év az iskolában

16. oldal
Drums siker

17. oldal
Nógrádi Gábor gyerekek között

18. oldal
Gaude kórus

19. oldal
Megújul a Bozóky tér

20. oldal
Benkõ kiállítás

21. oldal
Programajánló

22. oldal
Majálisok

23. oldal
Németh András nyilatkozik

24. oldal
Petõ Tibor Gödön edzõsködik

25. oldal
Belépés Családostúl

34. oldal
Keresztrejtvény
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h é t v é g é j é n
n e m c s a k
öröm, hanem
bánat is
eszünkbe jut-
hat. Azok az
édesanyák ér-
zik ezt, akik kö-
zül sokan egye-
dül nevelik

gyermekeiket. Az õ sorsuk nagyon
szomorú. Mint tanár éppen a közel-
múltban lezajlott szülõi fogadóórán
szembesültem (újra) szenvedéseikkel.
Kamasz gyermekeiket egyedül neve-
lik, az édesapák vagy nem törõdnek
velük, vagy az anyák üldözték messzi-
re az apákat gyermekeiktõl. A gyerek
szempontjából majdnem mindegy.
Ami marad, az a torz és egyoldalú ne-
velés. Szó szerint egyoldalú, hiszen a
világ rendje, hogy a szülõk két oldal-
ról támogassák a fiatalokat. Anyák
napja alkalmából gyakran gondolok
az apai szerepre. Mint gyakorló apa,
magam is meglepõdöm, mi mindent
jelent a családban részvételem. Van-
nak dolgok, amelyeket csak tõlünk fo-
gadnak el az utódok. A transzcendens
világlátásra nem is akarok kitérni, de
az apa szerepe döntõen befolyásolja
a gyermek egészséges lelki és szellemi
fejlõdését. Egyszer odajött hozzám

egy elvált gödi anyuka, aki úgy gon-
dolta, hogy fia osztályfõnöke leszek,
és azt mondta, figyeljek a fiára, mert
neki erre nincs ideje. Elsõ pillanatban
nem kaptam levegõt. Mit gondolt a
mama? Mit gondolnak azok a szülõk,
akik az iskola tanárainak „átpasszol-
ják” gyermekeiket, és levetik maguk-
ról a szülõi felelõsség súlyát? Azt ér-
tem, hogy a világ egyre jobban meg-
nyomorítja az egyént, kizsákmányolja
õket reggeltõl estig, de nota bene! a
szülõi felelõsség nem átruházható!
Ma a gyerekek többségének a számí-
tógép és a televízió jelenti a szülõket.
Órákat töltenek el a két masina elõtt,
és  ezek egyre jobban megsebzik a lel-
küket. Az anya és az apa nem ér rá. A
tévé és a kompjúter eldajkálják a gye-
rekeket. A gyermek elsõ 16 éve elröp-
pen, utána már késõ lesz észbe kapni.
Ha este fáradtak vagyunk, akkor is le-
gyen bennünk annyi, hogy ne eléged-
jünk meg azzal a néhány szóval, amit
gyermekünk válaszol kérdésünkre:
„Mi volt ma?” „Semmi” „Minden
rendben”. És ennyi.

Tényleg csak ennyi? Isten éltesse
az anyukákat!
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A képviselõ-testület április 23-án
tartotta szokásos havi ülését.
Markó József polgármesternek két-
szer kellett kényszerszünettel meg-
szakítania a testületi ülést. Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ (Városvédõk) ez-
úttal többekkel is parázs vitába ke-
veredett, s miután e viták gyakran
személyeskedéstõl sem voltak men-
tesek, az ülés néha egészen komoly-
talanná fajult. Dr. Horváthnak ezen
a napon semmi sem volt jó, minden
napirendhez kötekedõen fûzött
hozzá valamit. Pinczehelyi Tamás
(MSZP) pedig  bejelentette, hogy
fontos elintéznivalója akadt, ezért a
testület vegye elõre az általa elõter-
jesztésre váró napirendi pontot –
ezt követõen elhagyta az üléster-
met. 

Zárszámadásról szóló rendelet

A szárszámadásról szóló beszámo-
lót, melyet Fekete Iván hites könyv-
vizsgáló készített, gyorsan elfogadta
a testület. (Fekete Ivánnal készített
rövid beszélgetést lásd a 8. oldalon).

Vagyongazdálkodási rendelet

A Tarjányi Judit fõépítész által
jegyzett napirendi pontnál a képvi-
selõk módosítottak a telekalakítási
és változtatási tilalomról szóló ren-
deleten. Az Oázis Lakóparkban egy
vállalkozó által építendõ, 13 darab
7 lakásos társasház ügyérõl döntöt-
tek. Miután a vállalkozó beszedte a
jövendõbeli lakóktól a pénzt, egy-
szerûen eltûnt. A fõépítész kérte,
hogy a Településszerkezeti Terv be-
sorolása szerint a terület maradjon
kertvárosias lakóterület, s mivel
rendõrségi ügy kerekedett a dolog-
ból, a Helyi Építési Szabályzat meg-
jelenéséig ne történjen semmiféle
változás.

A Multiház ügye

A fõúton épülõ Multiház ügye vál-
totta ki az elsõ komolyabb csatáro-
zást. Szintén a Helyi Építési Szabály-
zat megjelenéséig a fõépítész változ-
tatási tilalmat kért a területre.
Pinczehelyi Tamás nemtetszésének
adott hangot, hiszen az építtetõ ér-
vényes építési engedéllyel rendelke-
zik. Markó József válaszában kifejtet-
te, hogy a város vezetése egyáltalán
nem ilyen jellegû épületet képzelt el a
fõútra, és mivel a telket kettéosztot-
ták, attól tart, hogy a másikon is ha-
sonló jellegû társasházat építenének.
Ezért kell a besorolás szerinti változ-
tatási tilalom. Markó szerint szomo-

rú, hogy a saját városunk arculatának
alakításába nincs beleszólásunk, hi-
szen az építési engedélyt – mivel a
Közigazgatási Hivatal Gödöt kizárta
az eljárásból – végül Gödöllõ adta ki.
Csányi József (Jobboldali Összefogás)
értetlenségének adott hangot, hiszen
az ügy már két éve húzódik, és az ut-
ca lakói egyáltalán nem akartak ekko-
ra házat környezetükbe. Az elsõ szint
ráadásul a föld felszíne alatt találha-
tó, és a parkolás sincs megoldva.

Dr. Horváth Viktor Gergõ felszólí-
totta dr. Szinay József jegyzõt, hogy
minden döntés elõtt ismertesse a
végleges határozati javaslatot, mert õ
már nem is tudja, mirõl kell dönteni.

Mikesy György fellépése

A következõ napirendi pont sze-
rint a buszviteldíjakról szavaztak
volna a képviselõk. Ekkor Mikesy
György szót kért. A siketnéma kép-
viselõ a siketek kézi jeleivel mondta
el hozzászólását. Ehhez joga van
Mikesy képviselõnek, bár szinte
hibátlanul tud beszélni. Több hely-
rõl bekiabálással szólították fel a jel-
tolmácsot, hogy fordítsa hanggal
Mikesy hozzászólását, mert a moz-
dulatokból senki semmit sem ért. A

tolmács néma maradt. Nógrádi Ger-
gely hozzászólt, hogy „Ugye, akkor
ezt most nem fizetjük?”. Mire dr
Horváth a hangzavarba kiabálva
magyarázta, hogy Mikesy György
mit szeretne mondani, mire Nógrá-
di felkiáltott: „Végre! Nem kell töb-
bé tolmács, itt a megoldás!”. Dr.
Horváth Nógrádinak: „Ne egy siket-
némával kezdj el vitatkozni, mókus-
kám!” (sic!) Erre Nógrádi mosolyog-
va visszaszólt: „Ki szólt itt Mikesy
úrnak? Én éppen Önt minõsítettem,
tisztelt város bohóca! Szégyellje
magát!”

Majd még ezt hallhattuk a mellet-
te ülõkhöz forduló liberális képvise-
lõtõl: „Horváthék hat éve képvise-
lõk, és ennyi telik tõlük: bohóckodni
a gödi polgárok pénzén! Semmi
másról nem szól a képviselõségük,
mint az önreklámról és a  gyûlölkö-
désrõl. De ez a mi szégyenünk is,
barátaim!”

Mivel Horváth képviselõ, egészen
kivetõzve magából, üvölteni kezdett,
Markó József szünetet rendelt el.

Kényszerszünet után

Markó József a folytatásban kije-
lentette, hogy az egész jeltolmácso-

Kinek jó az örö
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lási ügy úgy kezdõdött, hogy Mikesy
képviselõ 32.000.- Ft-ot kért órán-
ként a jeltolmácsolásért. Másfél év
alatt végre nyugvópontra került az
ügy, mint mondta, nem érti, miért
kellett mindezt újból elõvenni. És ez-
után elindult a lavina.

Nógrádi Gergely szerint dr. Horváth
és csapata évek óta mást sem csinál,
mint rabolja a gödiek és a képviselõk
idejét. Amit a Városvédõk idehoznak,
annak semmi köze a napirendhez. Dr.
Horváth szerint a gödieknek Nógrádi
szereplése is tanulságos. Sellyei Noé-
mi (Jobboldali Összefogás) nem bírta
tovább, és kiment a terembõl. „Maga
gyûlöletkeltõ, trágár”- üvöltötte dr.
Horváth Nógrádinak. Erre már dr. Pin-
tér György (Jobboldali Összefogás) is
kiment a terembõl. „Folyamatosan
ellehetetlenítitek a munkát, állandó-
an belebeszéltek más hozzászólásá-
ba!” – válaszolt Nógrádi Horváthnak.
Valaki a képviselõk közül bekiabált:
„Horváth menjen orvoshoz!”
Pinczehelyi Tamás pedig a napirendi
pontok tárgyalási sorrendjének meg-
változtatását kérte, jelezve, hogy sür-
gõs és halaszthatatlan dolga akadt, el
kell mennie.

Markó József újabb szünetet ren-
delt el.

A Sport Bizottság kérelme

A szünetben csúnya szóváltásra
került sor Dr. Horváth Viktor és
Markó József között, késõbb pedig
Szegedi Sándorral rúgta össze a
port a Városvédõk képviselõje, oly-
annyira, hogy Szegedi úr feljelentés-
sel fenyegetõzött. 

A Pinczehelyi Tamás által jegyzett
napirendi pont következett. A kép-
viselõ felhívta az önkormányzat fi-
gyelmét a sportrendeletre, mely
szerint a sportra szánt önkormány-
zati keret 20 %-áról a Sport Bizott-
ság dönt, melyet pályáztatás után
kívánnak szétosztani a jelentkezõk
között. Ezek szerint a Gödi Sport-
egyesület 8,8 millió forintot kap,
míg a Sport Bizottság 2,2 millió fo-
rint felett rendelkezik az idei évben.

Horváth kikérte magának, hogy
egy olyan anyagot tárgyaljanak,
amelyet csak az ülés elõtt osztottak
ki. Kruzslicz István (MSZP) hozzá-
szólásában halkan megjegyezte,
hogy Horváthnak csak az eredeti ki-
osztott anyag 130. oldalára kellett
volna lapoznia, ott olvashatta volna
a napirendi anyagot.  

Úgy tûnt tehát, hogy Horváth
képviselõ nem készült föl a napiren-

di pontból, vagy figyelmetlenül ol-
vasta át az anyagot.

A buszviteldíj és a strandbelépõ-
jegy árváltozása

Mikesy újrakezdte: „Most már
mindenki láthatja, hogy jeltolmács-
ra nemcsak a siketeknek van szüksé-
ge”. Markó polgármester úr felkérte
Mikesyt, hogy a napirendrõl beszél-
jen végre. A képviselõ ezután kérte,
hogy a fogyatékosok ingyen utaz-
hassanak a helyi buszjáraton, és fel-
hívta Lenkei György (Jobboldali
Összefogás), a Szociális Bizottság
elnökének figyelmét, hogy tegyen
valamit, mert „vétkesek közt cinkos,
aki néma”. Lenkei válaszában kifej-
tette, hogy õ sem nem néma, sem
nem cinkos. Másfél éve kéri teljesen
hiába Mikesy Györgyöt, hogy készít-
sen egy írásos elõterjesztést, mert
akkor tudnak érdemben errõl tár-
gyalni. Erre azóta is vár. (A strand-
belépõk árváltozásáról a 9. oldalon
olvashatnak.)

Maximális csoportlétszámtól való
eltérés

Sellyei Noémi hozzászólásában ki-
fejtette, hogy az iskoláink megteltek,
és a jelenlegi helyzetben 150 óvodás
és diák elhelyezésérõl kell dönteniük.
Saját hatáskörben nem dönthetnek,
mert az Oktatási Hivatal hozzájárulá-
sa is szükséges a létszámbõvítéshez.
Ebbõl a létszámból 50 gyerek
Nevelekrõl érkezik, akiknek családja
többnyire gödi kötõdésû. 

kös cirkusz?

Sándor István (MSZP) nem
vett részt a testületi ülésen,
Pinczehelyi Tamás (MSZP) a
vége elõtt távozott

Mikesy György az egyik napirendnél
kézjelekkel kommunikált, 
a jeltolmács ekkor nem fordított.
És a cirkusz elindult
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Folytatás az 5. oldalról.

Dr. Bognár László alpolgármester
(Jobboldali Összefogás) - nem túl sze-
rencsésen - válságstáb felállításáról be-
szélt. Markó József azonnal hozzátette,
hogy ugyan válságról szó sincs, de a
helyzetet mindenképpen rendezni kell.
Rábai Zita (Városvédõk) kifejtette, hogy
szerinte ezeknek a válságstáboknak a
felállítása semmi eredményt sem hoz, a
város vezetésének évek óta nincs elkép-
zelése a helyzet rendezésérõl. Nógrádi
Gergely (Közmûvelõdési Oktatási Bizott-
ság alelnök) teljes támogatásáról biztosí-
totta Sellyei Noémi oktatási bizottsági el-
nököt. Mint mondta, Sellyei még csak fél
éve képviselõ, de máris többet tett az ok-
tatási ügyekért, mint Rábai, aki hat éve
tagja a testületnek, és – Nógrádit idéz-
zük – „csak a szája jár”. 

Állami erdõk részvényeirõl

Markó József bevezetõjében kifejtette,
az állami erdõket zártkörûen kezelõ rész-
vénytársaságok részvényeinek önkor-
mányzati tulajdonba juttatásáról van
szó. Dr. Horváth újból kérdéssel élt: eh-
hez mi köze Gödnek, hiszen itt nincs is
állami tulajdonban erdõ. Szegedi Sán-
dor alpolgármester (Jobboldali Összefo-
gás) rámutatott, hogy Horváth mélysé-
gesen téved: Gödön jelenleg 12 száza-
léknyi az állami erdõtulajdon. A Városvé-
dõk nem szavaztak errõl a napirendi

pontról, de a testület elfogadta a javas-
latot.

A közbeszerzési terv elfogadása

Ezután a kerékpárútról és a közterület
fenntartásáról kellett a képviselõknek
dönteni. Popele Júlia, a Beruházási Osz-
tály vezetõje megnevezte azokat az ut-
cákat, amelyekben a belvízelvezetést
meg kell oldani. Dr. Horváth Viktor újból
kifogást emelt. Nem értette, miért kell a
Tóth Árpád utcát belevenni ebbe a terv-
be, amikor ott már megépült a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer. Miután már
sokadszor szólt hozzá, Nógrádi Gergely
hozzáfûzte Horváth hozzászólására rea-
gálva: „Mindenki kap meghívót a bizott-
sági ülésekre, ahol az összes itt megjele-
nõ napirendi pontot részletesen tárgyal-

ják. Ha valaki szeretne részt venni az elõ-
készítõ munkában, elmehet az ülésekre.
Végtelenül etikátlannak tartom, hogy
vannak, akik nem vesznek részt az elõké-
szítõ munkában, aztán eljönnek, és
hosszú órákon át kritizálják a bizottsá-
gok javaslatait, politikai elõnyt igyekez-
vén kovácsolni az ellenségeskedésbõl,
visszaélve a képviselõk és a gödiek idejé-
vel.”

Ezután a testület nagy többséggel fo-
gadta el az elõterjesztést.

Még néhány kérdésrõl tárgyaltak a
képviselõk, így például a kajakosok stég-
jének meghosszabbításáról, egy kény-
szerbérlet szerzõdésrõl, mobilszolgáltató
váltásáról, de ezeket a határozati javasla-
tokat gyorsan, minden vihar nélkül elfo-
gadták.

Salamon Tamás

Kinek jó az örökös cirkusz?

- Polgármester úr. Az
index.hu-n megjelent
hírrel kapcsolatban sze-
retném kérni a vélemé-
nyét. Mint sokak elõtt is-

meretes, a várost rossz
színben feltüntetõ hírt
számos újság, tv és rá-
dió közölte a napokban.

- A közölt hír két dolog-
ról szólt. Az elsõ szerint a
város nem tudja megolda-
ni az iskolás és óvodás
gyermekei részére az isko-
lai és óvodai elhelyezést.
Ez nem így van, a hír ha-
mis. Minden gyermeket el
fogunk helyezni. Az óvo-
dásokat már  3 éves kortól
annak ellenére, hogy je-
lenleg csak 5 évestõl köte-
lezõ. Ezt az utolsó testüle-
ti ülésen világosan el-
mondtuk.

A másik hír, hogy a vá-
ros adóssága 4.5 milliárd
forint, és ezt én nyilatkoz-
tam. Ez sem igaz. Egyrészt

nem nyilatkoztam senki-
nek, másrészt a jelenlegi
hitelek és a lekötött forint-
betét egyenlege 2.2 milli-
árd, a fele sincs annak,
mint amit az index.hu ál-
lít.

- Mit gondol Polgár-
mester Úr, kinek állhat
érdekében a város lejá-
ratása, a hamis hírek
közlése?

- Remélem, hogy senki-
nek, aki gödi lakos és védi
a várost. Valószínûleg egy
átgondolatlan politikai
„csípésrõl” van szó, ami
keményebbre sikeredett.
Ugyanakkor naivitás lenne
azt gondolni, hogy min-
denki örül annak a mun-
kának, amely már most is

hozott eredményeket. A
politikai szereplõk normál
bírálatán túlmenõen gaz-
dasági érdekek is szerepet
játszhatnak. A város min-
den pályázati lehetõséget
megragad és nyerni sze-
retne ezeken. Más telepü-
lések is így tesznek, és mi-
vel mindenki nem nyer-
het, versenyhelyzet alakul
ki.

A város rossz hírének
keltése rontja az esélyein-
ket a pályázatok elbírálá-
sánál, a támogatások
megszerzésénél.  Városi,
kistérségi és választókerü-
leti szinten egyaránt.

Fontos kérdések a polgármesterhez:

Akár a Fácán jelenlegi épülete is
lehetne óvoda



7A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1782 fõ. Köszönjük!

Önkormányzati hírek

Sajnos Szõd a jelenleg még hozzá
tartozó Nevelek dûlõ lakói részére
földrajzi helyzetébõl adódóan sem
tudja biztosítani megfelelõen az is-
kolai és az óvodai ellátást. Hogy eb-
bõl a nevelekiek eddig nem sok hát-
rányt tapasztaltak, az csak annak
köszönhetõ, hogy a gödi intézmé-
nyek – komolyan véve a nevelekiek
népszavazáson kifejezett szándékát
a csatlakozásról – felvették gyerme-
keiket. Ezt a gyakorlatot a fenntar-
tói oldalról mi is helyeseljük, sõt tá-
mogatjuk.

Most azonban változóban van a
helyzet, mivel különösen az óvodák-
ban jelentõs túljelentkezés tapasz-
talható, mi pedig továbbra sem sze-
retnénk, ha akár gödi, akár (göd)-
neveleki gyerekek felvételét vissza
kellene utasítanunk. Ugyan a köte-
lezõen felveendõ, 5 évnél idõsebb
gyermekeket „ kényelmesen” fo-
gadni tudjuk, de továbbra is oktatá-
si koncepciónk részét képezi az,
hogy a 3 éves gyermekeknek is óvo-
dát biztosítsunk. A férõhely bõvíté-
se jelentõs egyszeri beruházással,
majd évrõl-évre magasabb fenntar-
tási költségekkel jár. Az állami forrá-
sok az óvodai feladatokra is elégte-
lenek, ezt minden önkormányzat
saját forrásai terhére kiegészíteni
kényszerül.

Szõd község ennek a kiegészítõ
forrásnak biztosítását eddig a
neveleki gyermekek után megtakarí-
totta. Hertel László polgármester

kollégámnak az elmúlt év vége felé
volt egy erõtlen kísérlete a helyzet
rendezésére, melyben sok mindent
szabályozott volna, csak egyet nem:
pénzt nem adott volna azért, hogy
kötelezõ feladatát ellátjuk Szõd he-
lyett. Ez azért is aggályos, mert Ne-
velek után még ma is Szõd kapja az

alapvetõ állami forrásokat, adóbe-
vétel hányadokat, stb., azaz azokat
az egyéb forrásokat, amibõl „itt-
hon” mi is pótoljuk az oktatás terü-
letén meglévõ forráshiányunkat.
Röviden: a nevelekiek Szõdre adóz-
nak, utánuk az állam Szõdre utalja

az egyéb normatívákat, míg ezért
cserébe Szõdtõl nem sokat kapnak.
Gödre a nevelekiek nem adóznak,
utánuk az állam Gödre nem utal
normatívát, viszont közülük sokan
Gödtõl kapják  az oktatási ellátáso-
kat. Ez így egyértelmûen igazságta-
lan!

(Megjegyzés: a közoktatási nor-
matívát annak az intézménynek
fenntartója kapja, ahova a gyermek
be van íratva. Ez azonban kevés,
ehhez a városnak hozzá kell tennie
a hiányzó összeget.)

A helyzet rendezése érdekében
megkeressük Szõd Önkormányza-
tát, és felkérjük arra, hogy a törvény
szerint biztosítsa a nevelekiek részé-
re az óvodai, iskolai ellátást, célsze-
rûen a Göd által fenntartott intéz-
ményekben, az ellátott feladatok
anyagi támogatása útján. Minderre
feltétlenül szükségünk van, hogy a
jövõben se kelljen 3-4 éves óvodás-
korú gyermekek felvételi kérelmét
elutasítanunk és a neveleki gyerme-
keket is fogadhassuk. Kérem Önö-
ket, különösen a nevelekieket, tá-
mogassanak minket ebbéli erõfeszí-
tésünkben! Köszönöm.

Markó József polgármester

Szõd-Nevelek: 

A szõdi normatívát 
nem kapják meg iskoláink
Évek óta húzódik Szõd-Nevelek Gödhöz való csatlakozásának ügye. A településrész szá-
mos gonddal terhelt, melyek közül most a problémakör egyik legfontosabb részérõl, a
neveleki gyermekek óvodai és iskolai ellátásának gondjairól írok.

A gödi Kastély Óvoda vezetõje pályázatot hirdet, 2 határozatlan,
és 1 határozott idejû óvónõi álláshelyre az alábbiak szerint.

Végzettség: Óvónõképzõ fõiskola
Bérezés: Kjt. szerint

Munkahely: Kastély Óvoda Göd, Béke u 3
Állás betöltésének ideje: 2008.08.25.

Pályázat beadási határideje:2008.05.30-ig az óvoda vezetõjénél
Elbírálás: 2008.06.06-ig

Telefon: 27-532-235, 06-30 996 1919

Óvodai álláshirdetés

Nevelekrõl sokan látogatják a gödi iskolát és óvodát
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Göd város 2007. évi egy-
szerûsített önkormányzati
beszámolója Fekete Iván
hiteles könyvvizsgáló je-

lentése szerint a valóság-
nak megfelelõen tükrözi
az önkormányzat vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi
helyzetét. A könyvvizsgáló
a Településellátó Szerve-
zetnél és a Polgármesteri
Hivatalban végzett minta-
vétel alapján „korlátozás
nélküli” záradékkal látta el
a beszámolót. Fekete úr
hitelt érdemlõen jelenti ki,
hogy a beszámoló az ön-
kormányzat helyzetét va-
lósan tükrözi. A 2007. év
legnagyobb feladatát je-
lentette, hogy a rövid lejá-
ratú, rossz kamatozású hi-
teleket kötvénykibocsá-
tással sikerült kiváltani.
2007-tõl pedig már egyet-
len cég sem élvezhet adó-
mentességet, így Göd
2008-ban komoly bevéte-
lekhez juthat.

Könyvvizsgálói
jelentés

Városi Közlekedési KFT. 2007 évtõl
látja el a helyi autóbusz közlekedés
feladatát. 2008. február l-tõl az Ön-
kormányzat által kiírt pályázaton
nyerte el a gödi helyi járat további
mûködtetését. 

A mûködési költségeket az el-
adott jegyek és bérletek, valamint
az Önkormányzat évi 10 mFt. össze-
gû támogatása biztosítja. A hosz-
szabb távú megbízás birtokában si-
került forrást találnunk az autó-
buszparkunk felújítására is. Ennek
eredményét a gödi lakosok a jobb
kiszolgálásban, az esztétikusabb jár-
mûvekben fogják tapasztalni. 

A menetrendszerû feladatok mel-
lett külön figyelünk az iskolákba,
óvodákba, bölcsõdébe utazó gyer-
mekek és szüleik kényelmére bizton-
ságos utaztatására, erre ezek a bu-
szok jól megfelelnek. 

Ellátjuk az Idõsek Napközi Ottho-
na ellátottjainak napi szállítását, he-
ti két alkalommal külön temetõjára-
tot is üze meltetünk.

Az iskola befejezése után napi
rendszerességgel indítjuk a strand-

járatot, úgy Alsógöd, mint Felsõgöd
irányából.

Az Oázis lakóparkban egyre sza-
porodó házak újabb feladatokat ró-
nak ránk, a KFT. igyekszik az Önkor-

mányzattal együttmûködve ezeket
az igényeket is kielégíteni. Problé-
máikkal, kéréseikkel a 06-30-9228-
704 telefonszámon kereshetnek.       

Városi Közlekedési Kft.

Új buszok szállítják a gödieket

Jelenleg 1 db IVECO és 2 db IKARUS 405 típusú 
autóbusszal látják el  az egyre bõvülõ igényeket.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, a hozzátartozókat,
hogy a hagyományos sírhelyek megváltása ideje
az elsõ temetkezést követõ 25 év, az urnás sírhe-
lyé 10 év.
Amennyiben a lejárt sírhelyeket a hozzátartozók
meg kívánják hosszabbítani illetve megváltani,
úgy azt a temetõgondnoknál (2131. Göd Pesti út
29).- illetve a Településellátó Szervezetben (2132.
Göd Duna u.5. Kisfaludy utca felõli épületében)
tehetik munkaidõben, naponta 7-15 óráig.
A TESZ telefonszáma: 530-600,530-613 Bori
Sándorné ügyintézõnél.
A meg nem váltott sírhelyek a késõbbiekben is-
mételten felhasználhatók temetkezési célokra.

Településellátó Szervezet

Felhívás

Ikarusz kisbusz eladó
A Településellátó Szervezet eladásra hirdeti a 

BRK-173 frsz-ú, 1990. évjáratú, diesel, 
2008. november 20-ig érvényes mûszaki vizsgával
rendelkezõ személyszállításra alkalmas kis buszát.

Megtekinthetõ: 
2132. Göd Duna u.5. 

Felvilágosítást nyújt: dr. Hetényi Tamás igazgató 
06-20-248-9370, vagy

Muszkatal Tamás szerelõ 06-20-468-6996.
Településellátó Szervezet

A könyvvizsgáló
Fekete Iván 

rendben 
találta 

a pénzügyi
beszámolót
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:

Dr. Halmi Miklósné sz. Wurfer Magdolna 85 éves
Karikás Imre 66 éves
Tomka Ottóné sz. Palkovics Erzsébet 86 éves
Herr Sándor 71 éves
Lévai Károly Antal 59 éves
Szabó Pálné sz. Karabélyos Mária 80 éves
Zagyvai Béláné sz. Kiss Ilona 71 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:

Kalapos Márta Mikes László
Kránicz Melinda Mészáros György
Szakály Orsolya Csikós László

Sok boldogságot kívánunk!

Felnõtt belépõ 900.- Ft
Gyermek/nyugdíjas 550.- Ft
Reggeli úszás
Felnõtt 500.- Ft
Gyermek, nyugdíjas 350.- Ft

Bérletek

Gyermek, nyugdíjas 4.100.- Ft
Felnõtt 6.500.- Ft
Reggeli úszó bérlet 3.500.- Ft

A Göd kártya tulajdonosainak a fenti árak 50%-át
kell fizetniük!!!!

Szauna 1.500.- Ft/óra + belépõjegy

A fenti árak bruttó árak, az Áfa-t tartalmazzák.

Új árak a strandon!

Göd város területén az
utóbbi néhány napban
olyan csalási forma terjedt

el, melyben az elkövetõk
szennyvíz-, csatornatisz-
títóknak, dugulás-elhárí-
tóknak adják ki magukat.
Fõleg közintézményeket
próbálnak megkárosítani,
mint például iskolák, óvo-
dák, bölcsõdék, orvosi
rendelõk, gyógyszertárak,
különbözõ pénzintézetek
(posta, OTP, Takarékszö-
vetkezetek), önkormány-
zati intézmények stb.

Az ismertté vált esetek-
ben az alábbi típusú gép-
kocsikat használták: szür-
ke Opel Omega, fehér

Renault mikrobusz.
Az eltelt idõ miatt lehet-

séges, hogy az elkövetõk
jelenleg más típusú gép-
jármûvekkel közlekednek.

Ezzel egyidõben egy
másik csalási forma is fel-
ütötte a fejét, a vízminõ-
ség-ellenõrzés!!

Itt elsõsorban  magán-
házakhoz próbálnak be-
jutni, azzal az indokkal,
hogy vízmintát vegyenek,
de ha a tulajdonos fel-
ajánlja, hogy visz ki ré-
szükre, akkor elállnak a
mintavételtõl.

Ezek a csalók valószínû-
leg egy fekete színû  Fiat
Stilot használnak.

Kérem a tisztelt Polgáro-
kat, hogy a fenti informá-
ciókat a szomszédjaikkal,
ismerõseikkel osszák meg,
és a fentiekbõl okulva kö-
rültekintõen járjanak el!

Amennyiben a leírtakkal
kapcsolatban információ-
val rendelkeznek, kérem,
hívják a Gödi Rendõrõrsöt
vagy a Dunakeszi Rendõr-
kapitányság Ügyeletét a
(06-27)-341-055-ös tele-
fonszámon!

Tóth Zoltán r.õrgy.
Õrsparancsnok

Rendõrségi közlemény

2008 május 31-én 16 órától a József Attila
Mûvelõdési Házban

Klasszikus és Jazz
Dónusz Katalin – énekmûvész 

és Milosevits Mirkó-jazz-zongorista koncertje
Mûsoron: George Gershwin 
és Milosevits Mirkó mûvei.
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Nyárra vár a gyerekek
többsége már a tavasz de-
rekától, de az iskola fenn-
tartója és maguk az iskolák
is készülnek a szünetre. Job-
bára ekkor végzik a karban-
tartási munkákat, a követ-
kezõ tanév elõkészítését, és
jogszabályi elõírás szerint
elsõsorban ekkor kell kiadni
a közalkalmazottak szabad-
ságát.

Noha az iskoláknak nem
kötelezõ feladata a nyári
felügyelet, mégis megoldá-
sokat keresünk, hogyan se-
gíthetnénk azoknak a csalá-
doknak, amelyek számára
esetenként megoldhatatlan
probléma gyermekeik fel-
ügyelete a nyár valamely
idõszakában.

A táborok nyújtotta lehe-

tõséggel nem akarnak vagy
nem mindig tudnak élni a
szülõk. Ebben az esetben az
önkormányzat elrendelheti
egyik vagy másik iskolában,
de akár mindkettõben is az
ügyeletet. Ehhez, ha a rég-

rõl ismert klasszikus nyári
napközis táborok mintájára
szervezzük, intézményen-
ként legalább hat dolgozót
kell naponta munkára fog-
ni, amely a fenntartó szá-
mára komoly kiadást jelent.
Az ésszerûség tehát azt dik-
tálja, hogy megfontolt dön-
tés szülessen.

A nyárnak azokban a he-
teiben, amikor legalább egy
csoportnyi (15 fõ) gyermek
szülõje igényli írásban az
ügyeletet, ezt megszervez-
zük önkormányzati jóváha-
gyással. Az étkezést – kivéve
a konyha nyári karbantartá-
si idõszakát – biztosítjuk.

Pontosan azonban leg-
jobb esetben június elején
tudjuk megnevezni az
ügyelet heteit, hiszen a szü-

lõkhöz igazodunk, s közü-
lük még kevesen tervezik
nyári elfoglaltságaikat.

Horváth Ferenc
igazgató

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

Vár a nyár! 

Hallottak már a nyirok-
ödémáról? Ez egy gyógyít-
hatatlan betegség. A láb
bedagad, megkeményedik,
és óriási fájdalmat okoz.
Gödön K. Klaudia 9 éves
kislány is ebben a beteg-
ségben szenved. Szülei
rendszeresen kórházba vi-
szik, mert ha Klaudia kis lá-
ba begyullad, akkor csak
ott tudnak rajta segíteni.

Egy nyirokmasszírozó
gép nagyon sokat segíthet-
ne neki. Ez a gép megpu-
hítja a beteg lábát, és elve-
zeti a váladékot. 

Sajnos ennek a gépnek a
költsége 500. 000.- Ft, ezt

az összeget a szülõk nem
tudják kifizetni. A gép neve
Lympha – press mini. A
szülõk megígérték, hogy
ha Gödön valaki ugyaneb-
ben a betegségben szen-
ved, akkor automatikusan
kölcsönadják a szerkezetet.

Aki úgy érzi, hogy anya-
gi segítséget tud nyújtani,
hívja fel a Gödi Körképet a
06 30 619 0841 –es tele-
fonszámon vagy a Gödi
Körkép e-mailjére, 
godikorkep@gmail.com-
ra  küldjön egy levelet! A
jelentkezõk elérhetõségét
továbbítjuk a családnak.

G.K.

Segítséget kérünk!!!

Április 24-én az ELTE TTK
Társadalom- és Gazdaság-
földrajzi Tanszék mintegy
60 hallgatója Dr. Volter
Erika tanszékvezetõ és

munkatársai vezetésével
látogatást tettek Gödön. 
Tanulmányi sétán vettek
részt a gödi Duna-parton,
majd elõadást hallgattak

meg városunk illetve az
önkormányzat társadalmi,
politikai, gazdasági és kul-
turális helyzetérõl.
Az elõadó Dr. Szinay Jó-

zsef jegyzõ és Bertáné Tar-
jányi Judit fõépítész vol-
tak.

ELTE egyetemi 
hallgatók Gödön

Klaudia sokszor kórházba kerül

Fenntartói döntésen 
múlik a nyári tábor

Dr. Szinay József jegyzõ 
és Tarjányi Judit fõépítész beszélt a
városgazdálkodásról a hallgatóknak
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Kultúra

Mint arról Sárközi Károly,
a Duna Csárda tulajdono-
sa beszámolt, a csárda
melletti játszótér 15 éve

létesült. Azóta elavult,
elhasználódott. A karban-
tartás sem tudta már biz-
tosítani az a mûszaki mini-
mumot, amely a biztonsá-
gos játszáshoz szükséges.
Az EU-s szabványok ko-
moly elõírásainak sem fe-
lelt meg a játszótér. Ezek-
rõl a szabályozásokról
évekkel ezelõtt még halla-
ni sem lehetett, pedig
ezek az elõírások teljes
egészében a gyerekek biz-
tonságát szolgálják.

- Nem láttuk értelmét a
felújításnak, ezért nehéz
szívvel, de megválunk et-
tõl a játszótértõl – mond-

ta Sárközi úr. – A fajátékok
a Duna Csárda és a lakos-
ság összefogásával épül-
tek egykor. Az ötlet a mai
napig életképes. Jó érzés a
szülõknek úgy étkezni,
hogy közben látják gyere-
keiket játszani. A kerék-
párút közelsége is sokat
számít, hiszen gyerekkel
rengeteg ember érkezik a
csárdához.
- Ezért gondoltuk úgy,
hogy az EU. szabványnak
megfelelõ játszóteret ké-

szítünk, mert annak idején
a vendégeink szeretetével
és áldozatkészségével ké-
szült el a fajátszótér, most
mindezt a sok jót vissza
szeretnénk adni nekik egy
valóban XXI. századi ját-
szótérrel.
Az 1 millió forintos képvi-
selõi keretbõl Szabó Csa-
ba, a 6. körzet képviselõje
200.000.-Ft-tal járult hoz-
zá a játszótér megépítésé-
hez.

G.K.

Több, mint 3,5 millióért!

Új játszótér 
a Duna Csárdánál!

A játszótér
• Õrtorony kombinált

mászóka
• Mászóháló
• Kapaszkodós elemek
• 50 cm vastagságú, a

homok szemcse-
nagysága 2 mm (fi-
nom kristályos, ütés-
csillapító felület)

• Hinta
• Homokozó
• A legendás kisvonat

is újjáépül
• Csúszda
• Mérleghinta
• Rugós játék: egy sze-

mélyes és négysze-
mélyes játék

A 13. alkalommal meg-
rendezett Zenés Színpad-
ok Országos Fesztiválján a
szakmai és a diákzsûri kü-
löndíját is elnyerte a
Zachár Zsuzsa vezette gö-
di Gézengúzok színtársu-
lat. Immár 10. alkalommal
vettek részt a megméret-
tetésen, ahol korábban is
szép eredményeket értek
el, például a legjobb, illet-
ve a leghangulatosabb
rendezés díját is megkap-
ták már.
A zsûri részérõl Miklós Ti-
bor – többek között az
Abigél és a Légy jó mind-

halálig c. musicalek rende-
zõje – a következõképpen
beszélt a Gézengúzokról:
„Ami különlegessé teszi
õket ebben az évrõl évre
egyre színvonalasabb me-
zõnyben, az, hogy szinte
kivétel nélkül olyan elõ-
adásokat hoznak a feszti-
válra, amelyek hasonló
korú fiatalokról szólnak,
magyar mûvek, és a meg-
valósításukban mindig
érezni lehet azt az örö-
möt, ami a felkészülést, a
próbamunkát is áthatot-
ta.”

H.Z.

Országos különdíjak a gödi Gézengúzoknak

Sárközi Károly és felesége Mária, a Duna Csárda 
tulajdonosai, valamint Szabó Csaba képviselõ 
adják át az új játszóteret

A gyerekek birtokba vették 
a játszóteret

Kiváló gyerekszínjátszók,
nem is gézengúzok
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Önök kérdezik, Önök 

Az elmúlt hétvégén sikerült megta-
pasztalni, milyen hátránya van a Jó-
sika utca egyirányúsításának. A jó
idõre való tekintettel állt a forgalom
a Bocskai utca elsõ szakaszán, mivel
a 2-es fõútra nem tudtak kikanya-
rodni. 
1. Ez késõbb csak “durvább” lesz
vagy az egész utcába állni fog a for-
galom, a Jósika utca miatt?! Kér-
dezném mikor veszik már le az egy-
irányú táblát? 
2. Lesz e gyalogátkelõhely a Bocskai
u. - Pesti u. - Kolozsvári u. kereszte-
zõdésénél? 
3. A Bocskai utcával szembeni üzlet-
sor hirdetõtáblái akadályozzák a ki-
látást a kifordulásnál. Mit lehet ez
ellen tenni?

F. Mónika

Válasz: Rendõrség bevonásával
megvizsgáljuk az ügyet, melyrõl ké-
sõbb tájokoztatást adunk.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

Minden nap reggel (hajnalban) és
délután a 2-es fõúton a CBA üzlet
elõtt jövök el. Felháborítónak tar-
tom, hogy némely autós szinte a
CBA bejáratáig megy az autóval.

Kérdésem, hogy az elsõbbségadás
tábla (az oszlopon) és a 2-es fõút
közé esõ pár méteres szakaszra 2-3
db kb. 50 cm-es beton oszlopok el-
helyezésére lenne- e mód, hogy ne
lehessen beállni az ajtóig? (Ez a kér-
dés már korábban szerepelt a lap-
ban, intézkedés nem történt. = a
szerk.)

F. Mónika, S. Éva

A másik szintén ezen a szakaszon lé-
võ gond, hogy aki a patikában
megy és elõtte parkol, a kilátást ta-
karja a 2-es fõútra, ahol különben is
nagy türelem kell a kiforduláshoz.
Ez a probléma jobbra is a zebráig
igaz. Mit lehet ez ellen tenni ?

F. Mónika

Válasz a 2. és 3. kérdésre: A parko-
lással kapcsolatos kérdéseit továb-
bítottam a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság felé, amint a válasz megér-
kezik, vélhetõleg a következõ szám-
ban közöljük a rendõrség válaszát,
illetve intézkedési elképzeléseit.

Dr. Szinay József jegyzõ

A pár hónappal ezelõtt felállított
szemetesek egyikérõl szeretném
kérdezni, hogy nem tudják-e vélet-
lenül, hogy mennyi idõnként ürítik,
illetve, hogy kihez kell fordulnom
ezzel a kérdéssel. A Rezeda utca du-
nai végénél elhelyezett szemetesrõl
van szó. Amióta felállították, még
egyszer sem volt ürítve. Párszor én
kiszedtem a szemetet, és beraktam
a saját kukánkba, de mostanra elég
nagy kupac gyûlt össze. Többen
már szemétlerakónak nézik a helyet.

B. Ferenc

Válasz: A szemetes edények ürítése
a Településellátó Szervezet feladata
(Göd, Duna u. 5.). Észrevételét to-
vábbítottuk. További információt a
27/530-601 számú telefonon kér-
het.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

Az Árpád utca és a Vasút utca sar-
kán még mindig ott áll az az irdat-
lan nagy kõ. Egy hónap nem volt
elegendõ a Közterület Felügyelet-
nek, hogy elintézze ezt az esetet. Ki-

hez forduljak, hogy történjen végre
valami?

H. István

Válasz: Tisztelt Bejelentõ! Az in-
gatlan tulajdonosát felszólítottuk,
hogy távolítsa el a jelzett több má-
zsás követ. A határidõ lejárta után
megtesszük a további szükséges in-
tézkedéseket.

Kovács László 
Közterület-felügyelet vezetõ

A Karajos patak feletti hídról: Április
vége felé járunk, de ott még a mun-
kálatok megkezdése sem tapasztal-
ható. Egyszer már kiásták a hídpillé-
reknek a gödröket mind a két par-

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 

A szikla még mindi ott áll

Lassan egy éve jelezték a problémát,
semmi sem változott

A gaztól a Karajos-patak nem is
látható. Itt lesz a híd valahol...
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ton. Kész volt a zsaluzás is, a vasbe-
ton szerelés is talán. Aztán nem
sokkal késõbb szétszedték, a gödrö-
ket betemették. A vasbeton hídele-
met az idén is már szinte benõtte a
gaz. Mikor is lesz hidunk?

L. Zsigmond

Válasz: Az Ilka (Karajos) patak felett
létesítendõ gyalogos híd kiviteli ter-
vének jóváhagyását a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság 2008. április 24-én
küldte meg Önkormányzatunknak.
Az építtetõ, Imperial Sigma Kft. tá-
jékoztatása szerint a kivitelezés kb.
két hónap alatt megvalósul.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

A Mûvelõdési Ház és az Alagút kö-
zötti utat még fák is árnyékolták, de
azokat már kivágták. Most a jó jár-
dát feltörték és újat készítettek dísz-
kõbõl. A szép térkövet miért nem a
posta irányában folytatták, ahol
egyáltalán nincs járda?

S. Éva

Válasz: Az Alagút utcai járda meg-
építésével a Mûvelõdési ház köznyé-
ki, és az Alagút utca - Pesti út közöt-
ti jelentõs gyalogos forgalmat ol-

dottuk meg. Az Önkormányzat EU-s
pályázati   lehetõségeinek figyelem-
bevételével tervezi a Pesti út mind-
két oldalán díszburkolatú járda épí-
tését.

Dr. Szinay József jegyzõ

A Huzella iskola elõtti járdát leasz-
faltozták. Csúnya lett. Ráadásul az
aszfaltból kövek állnak ki, amelyek
garantálják a vágásokat a gyerekek-
nek, ha véletlenül elesnek. A járda

mellé szórt kõtörmelék sem bizton-
ságosabb. Azt a mélyedést viszont,
ahol az esõ összegyûlik meghagy-
ták, lehet kerülgetni.

S. Éva

Válasz: Felkértem a Településellátó
Szervezet igazgatóját, hogy a gyer-
mekek járdán való közlekedésének
biztonságát vizsgálja meg, és a
szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Dr. Szinay József jegyzõ

A Rómaiak útja és a Sajó utca sar-
kán lévõ házat felújították és a ren-
geteg törmeléket a járdára és az út-
testre szórták még a kapujuk elé is.
Két kisiskolással járok naponta, na-
gyon nehéz a közlekedés. Szóltam
már többször a Közterület Felügye-
letnek, mondták, majd kijönnek
megnézni, de nem értek ide októ-
ber óta.

K. J.

Válasz: Felkértem a Közterület-fel-
ügyeletet, hogy az Ön által említett
területet ellenõrizzék és intézkedje-
nek a biztonságos közlekedés lehe-
tõségének biztosításáról. Személye-
sen követem az ellenõrzést.

Lenkei György képviselõ

észrevételezik Fontos döntések
a Városfejlesztési
Bizottság ülésén 

A Gödi Sportegyesület azzal a ké-
réssel fordult a Bizottsághoz, hogy
a kajak szakosztály stégjét meg
hosszabbíthassa. Szeretnék, ha erre
nem kellene évenként engedélyt
kérni, hanem amíg a szakosztály
mûködik, addig ez a lehetõség
fennálljon számukra. A stég mellett
egy vállalkozó üzemeltetett egy sté-
gen egy kis házat, melyet az ár el-
vitt. Kovacsik Tamás, a Bizottság el-
nöke szeretné, ha ez a vállalkozói
stég nem kerülne vissza arra a hely-
re, ahonnan az ár eltávolította. Eh-
hez még hozzátette, hogy jó lenne,
ha a Tanyahajó sem kapna vesztege-
lési engedélyt erre az évre.
A Szirt Invest is benyújtotta vázlat-
terveit a Bizottságnak. Az egészség-
ház szép lesz, ha elkészül, minden-
képpen kulturáltabbá teszi a kör-
nyék arculatát.
Mint arról már írtunk, a piaristák
megvették az iskolájuk területét. A
továbbiakban is együtt kívánnak
mûködni az önkormányzattal. Vál-
lalták az engedély nélküli épületek
elbontását, és azt, hogy az enge-
déllyel rendelkezõ félkész épülete-
ket befejezik. A lebontott épületek

helyén a beépíthetõségi százalék
betartásával egy új tornatermet
emelnek, melynek fele a föld alatt
lenne. Ez komoly építészeti bravúrt
jelent nem messze a Dunától.
Végül a Helyi Építési Szabályzatról
(HÉSZ) tárgyaltak a Bizottság tagjai.
Az utolsó simításokat végzik a
HÉSZ-en, s ha elkészül, akkor hosszú
idõre meghatározza Göd arculatát.

S.T.

A mart aszfaltot már 
el is távolították

Talán a posta irányában is lesz
hasonló térkõ

Kovacsik Tamás elnök
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A jubileumi hét rendez-
vénysorozata iskolatörté-

neti kiállítással, emlék-
könyv-bemutatóval és egy
országos képzõmûvészeti
pályázat díjátadásával
kezdõdött. Megnyitó be-
szédében Markó József
polgármester Osvát Ernõt
idézte: „Jó az, aki jobb
akar lenni!” – mondta, s
hozzáfûzte: bármely isko-

la mottója lehetne ez a
gondolat.

Lukács Istvánné igazga-
tónõ elmondta, az elmúlt
száz év több ezer felsõgö-
di diáknak és pedagógus-
nak jelentett közös él-
ményt, majd külön ki-

emelte azt az 1950-ben
végzett osztályt, amelynek
tagjai 58 éve rendszeresen
tartanak osztálytalálkozó-
kat, és – többek között –
már emlékfát is ültettek.

A most kiadott emlék-
könyv felöleli az iskola
múltját és jelenét, bemu-
tatja büszkeségeit, mûvé-
szetoktatását, emlékeit –
mindezt sok-sok fénykép-
pel illusztrálva. A könyv je-
lentõségét az is mutatja,
hogy még egy olyan régi
tanuló is írt bele köszön-
tõt – a sok régi diákon kí-
vül –, aki 50 éve Brazíliá-
ban él, és mintegy 77 éve
járt ide, Felsõgödre iskolá-
ba.

A Weöres Sándor gyer-
mekköltészete címû or-
szágos képzõ- és iparmû-
vészeti pályázat díjátadá-
sa is az eseménysorozat

nyitónapján zajlott, s Ko-
vács Gabriella mûvészeti
igazgatóhelyettestõl meg-
tudtuk: 1600 pályamunka
érkezett 81 település 103
intézménybõl; a díjazot-
tak száma 36.

A hét folytatásában ren-

deztek az iskolában sport-
és tanulmányi versenye-
ket, tanári hangversenyt,
majd április 18-án a diá-
kok névadójuk emléke

elõtt tisztelgõ mûsorát kö-
vetõen, Németh László lá-
nyai társaságában felavat-
ták az író-névadó tisztele-
tére készült emléktáblát a
Duna utca 7. szám alatt.
Itt töltötte ugyanis rend-
szerint Németh László a
nyarait. (Írásunkat az em-
léktábla-avatásról ld. kü-
lön!)

Az emlékhét záróak-

Centenáriumi ünnepi hét
a Németh László Általános Iskolában

100 éve kezdõdött az oktatás Felsõgödön, 30 éve épült a Németh László Általános Iskola központi épülete,
10 éve pedig elkészült az új szárny. E számos kerek évfordulónak köszönhetõen az idei tanév jubileumi esz-
tendõ volt az iskola életében. A megemlékezések záróhete április 14-e és 19-e között zajlott.

Lukács Istvánné
igazgatónõ 

az „öregdiákok” 
ajándékával

Színi elõadások,
táncok tarkították

a programot

Kézmûves foglalkozás
nélkül nincs 

mûvészetoktatás Az igazgatónõ egykori
kollégákkal

Farkas Györgyné, a
Napos Oldal aktivistája is

megcsodálta a
relikviákat
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A Németh László Általános Iskola
alapításának 100. évfordulóján em-
léktáblát avattak Németh László egy-
kori házának falán (lásd a címlapon).
Ez  a harmadik tábla, mely jelzi, hogy
Németh László ebben a házban is élt
és tevékenykedett. A jelenlegi tulaj-
donosok nagy becsben tartják a Né-
meth László-i hagyatékot. A házban
ugyanaz a hajópadló található, me-
lyet egykor Németh László is hasz-
nált, a nyílászárók is a régiek.

Az iskola az emléktábla-avatásra
meghívta Németh László lányait, a
négy közül kettõ, Magda és Ágnes
jöttek el az ünnepségre. Lukács
Istvánné igazgatónõ ünnepi beszé-
dében köszönetet mondott a jelenle-
gi tulajdonosoknak a lehetõségért,
továbbá Vecserka Józsefnek, az isko-

la korábbi igazgatójának, aki egy ne-
héz korban nagyon sokat tett azért,
hogy az iskola Németh László nevét
viselje.

A Németh család nevében Magda
mondott ünnepi köszöntõt. Felidézte
gyerekkorukat, amikor számos nya-
rat töltöttek ebben a házban. Meg-
említette, hogy Németh László 1929-
ben ide húzódott vissza, hogy beteg-
ségét kipihenje. Itt kezdte el írni az
„Emberi színjátékot”.

A nácik elöl menekülve Németh
Lászlóval együtt Illyés Gyula is ebben
a házban bujdosott. Végül a ház je-
lenlegi tulajdonosainak köszönte
meg, hogy „ápolják a ház állagát és
a Németh család emlékét. Köszönjük
nekik…”

S.T.

Emléktáblát avattak 
Németh László egykori házánál

kordjaként szombaton le-
leplezték az iskola épüle-

tében az Emlékezés Köny-
ve nevû táblát, amelyet a

már említett, 58 éve vég-
zett osztály állíttatott, és
amelyen az intézmény ed-
digi 12 igazgatójának ne-
ve szerepel. Az „öregdiák-
ok” ezen kívül külön meg-
ajándékozták Lukács
Istvánné igazgatnõt egy
fából készült, könyvet for-
máló, intarziás dobozzal.
A doboz és a tábla Tóth

Sándor asztalosmester és
piarista diákjainak keze
munkáját dicséri.

Az 1950-ben végzettek
külön köszöntötték volt
tanáraikat, a 90 éves
Szartorisz Kálmánné Ilcsi
nénit és Radnóty Margit
tanárnõt, akik szintén el-

jöttek „jubilálni”.
Az ünnepi hét egykori és

mostani barátok, illetve
osztálytársak találkozójá-
val, családi programokkal
és az iskola mûvészeti ta-
gozatainak bemutatójával
zárult. Külön kiemelendõ,
hogy erre a napra tablóki-
állítást is szerveztek a pe-
dagógusok, ahol minden-

ki kedvére keresgethette
„egykori önmagát”, szüle-
it, nagyszüleit.

Hasonlóan vidám és él-
ményekben gazdag követ-
kezõ száz évet kívánunk a
Németh László Általános
Iskolának! 

Helmeczi Zoltán

Táncos lábú fiataljaink is
megmutatták tudásukat 

Pázmány Ágnes Karolina, a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesületének titkára adta át a díjakat

A régiek is megcsodálták a mostani diákok
fellépését

A híres toronyszobában édesapjuk
könyvével a Németh lányok
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Tavasz elején Stefán Ti-
vadar egy Szlovákiai Nem-
zetközi Ifjúsági Mûvészeti
Versenyre nevezte be Gödi
„Drums” Ütõegyüttes csa-
patát. Liptószentmiklósról
aranyminõsítéssel tértek
vissza. 

Március utolsó hétvégé-
jén, 28-30-ig került meg-
rendezésre az Országos
Ütõhangszeres Kamaraze-
nei Verseny Vácott. A
Stefán István által vezetett
„Drums” mind látvány-
ban, mind technikai tu-
dásban, újszerûségben és
ötletgazdagságban lenyû-
gözték a népes közönsé-
get. A verseny a kötelezõ
mû bemutatásával szom-
bat délután folytatódott.
Itt lépett újra színpadra a
„Drums” 4 legkiválóbb
tagja: Besze Márton,

Pivarnyik Péter, Muszkatal
István és Ráth Béla.

A két sikeres színpadra
lépés után a „Drums” tag-
jainak és tanáruknak
Stefán Tivadarnak az ered-
ményhirdetés alkalmával

is többször kellett a kö-
zönség – és ezúttal a zsûri
elé is állnia.

A II. korcsoportban elsõ
helyezést ért el a Gödi Né-
meth László Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvé-

szetoktatási Intézmény
„Drums” Ütõegyüttese és
a Váci Bartók Béla Zeneis-
kola csapata fej fej mel-
lett. Ezen kívül különdíjat
kapott a „Drums” a leg-
jobb bemutatókoncertért.
Sikeres felkészítõ tanár-
ként Stefán Tivadar el-
nyerte a zsûri különdíját.
A szombati programot
egy fantasztikus esti kon-
certtel megkoronázó
Talamba Ütõegyüttes is
különdíjat adományozott
a gödi gyerekeknek.

Az együttes tagjainak és
tanáruknak is gratulálunk
a szép eredményekhez, si-
kerekhez!

Kovács Gabriella
Németh László 

Általános Iskola
mûvészeti 

igazgatóhelyettes

„Drums” sikersorozat

Drums Kulturális
Fesztivál - Göd

2008 06.14.  BM üdülõ területe 
2 színpadon egész napos program kicsiknek

és nagyoknak

• Zenés felvonulás Felsõgöd 
vasútállomástól-BM üdülõig

• Kiállítás megnyitó /Fotó,festészet,goblen/ 
• Fúvós térzene Dunakeszi Koncertfúvósok

• Perdülõ táncegyüttes
• Váci ütõsök
• Gitársaság

• Ifjúsági Fúvószenekar Göd
• Nyíregyházi ütõegyüttes

• Néptánc együttes
• Gaude kórus

• Marcato ütõegyüttes
• Mizar zenekar

• DRUMS ütõegyüttes, Kerek Gábor 
erre az alkalomra írt darabjának 

õsbemutatója
A.M.D. Ütõegyüttes (Hollandia)

Érdeklõdni:
Stefán Tivadar 06 70 382 5329
Szabó Csaba 06 30 817 3620

NÉPMÛVÉSZETI
ALKOTÓTÁBOR
A GÖDI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2008. június 30 - július 4-ig

Induló osztályok:
Bõrös

Fafaragás
Gyöngyfûzés

Lószõrékszer készítõ
Népi fazekas

Söndörgõ

Részvételi díj: 14.000.-Ft/fõ
Részletes felvilágítás a szórólapokon

és a helyszínen: Göd, Pesti u. 72.   
tel:27/532-160   www.jamh.hu 

BRAVÓ GYEREKEK!!!
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Szentgáliné Erõss Márta
a gödi könyvtár igazgató-
nõje beszámolt a közel-
múltban lezajlott minõ-
ségbiztosításról. A lakos-
sági felmérés 2008. január
1-tõl március 31-ig tar-
tott, s mindhárom könyv-
tárat érintette, a közpon-
ti-, a gyerek- és a fiók-
könyvtárat. Három kér-
dést tettek fel a látogatók-
nak. Ennek alapján az ol-
vasók 60%-a nagyon örült
az új idõpontoknak, sokak
számára így vált elérhetõ-
vé a kölcsönzés. A helyi ol-
vasási körülményekkel, a
fénymásolási lehetõség-
gel, a könyvtár kihasznált-
ságával szinte 100 száza-
lékos az elégettség. A fi-
ókkönyvtárban is igénylik

az internet elérhetõséget.
Végül a meglévõ könyvek-
rõl a megkérdezetteknek
több mint a fele jó véle-
ménnyel van. Sokan jelez-
ték, hogy még több új
könyvet szeretnének több
példányban, hogy gyor-
sabban hozzájussanak
„kedvenceikhez”. 

Az áprilisi ingyenes
internetezés bebizonyítot-
ta, hogy sok családban
még nem elérhetõ a világ-
háló, így sokan kénysze-
rülnek központi helyeken
igénybe venni. Május 1-tõl
új, méltányosabb ár lép
életbe: 100 Ft/óra. A
könyvtár dolgozói tovább-
ra is szeretettel várják az
érdeklõdõket!

Farkas Andrea

Minõségbiztosítás a könyvtárban

Könyvtári hír
Névtelen a városi könyvtár…, szeretnénk kimászni
ebbõl a névtelenségbõl a gödi lakosok segít-
ségével. Várjuk az Önök ötleteit olyan neves dolo-
gról, személyrõl, amely vagy aki az országban
még nincs és lehetõleg Göd városához kötõdik.

Felhívás
A Gödi Könyvtár 2008. május 16-án 17 órakor
megrendezi hagyományos vetélkedõjét;
Idõutazás a reneszánsz korban címmel. (Minden,
ami a reneszánszról szól.)
Csapatok, baráti társaságok, érdeklõdõk jelent-
kezését várjuk 9-99 éves korig.
Göd Városi Könyvtár, József Attila Mûvelõdési
Ház nagytermében.

Kaland, humor, íróiskola címmel
várta április elején az alsógödi gyer-
mekkönyvtár a gyerekeket Nógrádi
Gábor író-olvasó találkozójára.

A gyermekkönyvtár mesés és való-
ban „könyvszagú” helyiségében Nagy
Ágnes könyvtáros köszöntötte az író-
forgatókönyvírót, aki igazán szóra-
koztató és interaktív elõadást tartott a
gyerekeknek, középpontba állítva azt
a kérdést: kibõl lehet író? Nógrádi el-
mesélte a résztvevõ kisfiúknak és kis-
lányoknak, ha egy kicsi tehetség is
van az emberben, akkor az nagyon
magas szintre fejleszthetõ. Sok-sok ol-
vasással és írásgyakorlással akár még
író is válhat belõle.

Az érdeklõdõ óvodások és iskolások
sok mindent megtudhattak az író
mûveirõl is, többek között azt, hogy
még a világ filmmûvészetében is
egyedülálló, hogy Nógrádi Gábor fia,
Bence nemcsak az édesapja által írt
Gyerekrablás a Palánk utcában c.
könyv fõszereplõje, de egyben a belõ-
le készült filmnek is.

Az író arról is sokat beszélgetett a dél-
után folyamán a gyerekekkel, hogy mi-
ért is olvasunk könyveket. – Miközben
olvasunk, folyamatosan átírjuk a köny-
vet saját gondolataink szerint, s ezzel
képzeletünk és fantáziánk is fejlõdik –
mondta Nógrádi Gábor, aki azt tanácsol-

ta: mindenki válassza ki a saját kedvenc
könyvét, hiszen mindenkit más olvas-
mány tesz boldoggá.

A játékos hangulatú író-olvasó találko-
zó végén a gyermekek dedikáltathatták
kedvenc Nógrádi-könyvüket az íróval.

H.Z.

Íróiskola Nógrádi Gáborral

Szentgáliné Erõss Márta vezetésével 
elkészült a minõségbiztosítási program

Nógrádi Gábor „PetePite”-jét a 100 legjobb magyar könyve közé választották
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- Hogyan telt az elmúlt
idõszak a Gaude Kórus-
ban?

- Mint minden évben,
idén is az általunk szerve-
zett kórustáborban köszön-
töttük egymást, most
Ipolynyéken, a határ túlol-
dalán. Éves munkánk ala-

pozásaként több kórusmû-
vel is megismerkedtünk. Az
õsz a fellépések jegyében
telt. Szeptemberben Duna-
keszin, a II. Tolerancia-na-
pon, októberben Jókai An-
na írónõ elõadóestjén, no-
vemberben a Mûcsarnok-
ban félezer izlandi vendég
elõtt valamint december-
ben Szõdön, egy jótékony-
sági  koncerten énekeltünk.
Legutóbb, virágvasárnap a
felsõgödi katolikus temp-
lomban szólisták közremû-
ködésével Pergolesi Stabat
mater címû mûve is elhang-
zott. Emellett több gödi
kulturális program szerve-
zésében is részt vettünk.

- Hogyan kapcsolódik
össze a Gaude és a Violin
Alapítvány?

- A Violin Kulturális Köz-
hasznú Alapítvány elsõsor-
ban a kórus zenei tevékeny-
ségének támogatására jött
létre 2005. novemberében.
Alapítója Murvai Zoltán úr,
a Nemeskéri-Kiss kúria tu-
lajdonosa, a kuratórium el-
nöke Pászthy Júlia énekmû-

vész. Az alapítvány pályáza-
tok írásával, a Gaude Kórus
és az általa vendégül látott
külföldi kórusok fellépései-
nek elõkészítésével, támo-
gatásával valósítja meg cél-
jait. A Mûvészeti és Szabad-
mûvelõdési Alapítványtól
pályázat útján nyert támo-
gatással 2006-ban a Gaude
Kórus hagyományos kará-
csonyi koncertjének meg-
rendezését segítette, 2007
õszétõl pedig „Violin kon-
certek” néven kezdte meg
Gödön komolyzenei ren-
dezvények szervezését.

- Mennyiben támogatja
a gödi önkormányzat a
kórus és az alapítvány te-
vékenységét?

- Vegyeskarunk több mint
nyolc éve vesz részt a helyi

kulturális életben fellépé-
sekkel, zenei programszer-
vezésekkel, vendégfogadá-
sokkal. A jó munkakapcso-
lat minden társas tevékeny-
ség alapja. Ezért is szeret-
ném megköszönni Göd vá-
ros önkormányzatának és a
Civil Tanácsnak, hogy elkép-
zeléseink megvalósításakor
partneri segítséget nyújta-
nak.

- Mikor és hol hallható a
közeljövõben a Gaude
Kórus?

- A tavaszi idõszakban
számos felkérésnek teszünk
eleget. Nyolc éve rende-
zünk pedagógus napi kon-

certet a városban, idén má-
jus 23-án. Majd svájci test-
vérvárosunk  meghívására
Montheyba látogatunk. Jú-
nius elején a
Budahegyvidéki Evangéli-
kus Országos Központban
énekelünk, ésa Piarista Juni-
álison is fellépünk.

- Hogyan tudják össze-
egyeztetni kóruséletüket
a családdal illetve a mun-
kával?

- Ahogy karnagyunk,
Utassy Ferenc fogalmazta
egyszer:

„A zene megszervezi az
idõt.”

Tóth Andrea 

A zene 
megszervezi 
az idõt
A Gaude kórus számos helyen lépett fel az
elmúlt idõbe, öregbítve mûvészetükkel
Göd hírnevét. Az eltelt egy évrõl beszélget-
tünk Tóthné Barcs Ágnes kórustitkárral.

Kérjük, adója 1%-ával támogass
a kulturális tevékenységünket!
Adószámunk: 18710429-1-13.

Köszönjük!

2008. január 21. A BM üdülõben megrendezett 
Magyar Kultúra Napján csendült fel az ének.

2007. december 15. A Szent István templomban a Gaude
Kórus hagyományos adventi koncertje Kodály Zoltán kettõs
jubileuma jegyében zajlott Pászthy Júlia, Hrubi Edit és Lengyel
György közremûködésével

2007. november 3. Nemeskéri-Kiss kúria által megrendezett
Vadász mise hagyományos résztvevõje kórusunk
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Édesanyák összefogásának eredmé-
nyeként megszépül a Bozóky tér. A
Városfejlesztési Bizottság elnöke,
Kovacsik Tamás a terület bejárása és
a lakosság körében végzett felméré-
se alapján Felsõgöd központjának
tekinti a teret, bár ennek még sok a
hiányossága. Nemhogy játszótér, de
még közvilágítás sincs, a jelentõs
gépkocsi forgalom ellenére nagyon
kevés a parkolásra alkalmas terület.
A Városfejlesztési Bizottság javasol-
ta a képviselõ testületnek, hogy fo-
gadja el egy részletes mûszaki fel-
mérés és megvalósítási terv elkészí-
tését a Bozóky Gyula tér rendezésé-
nek elõkészítése és annak megvaló-
sítása érdekében. 
A Bozóky tér rendezésének fontos ré-

szét képezi egy, gyermekek és szüleik
igényeinek mindenben megfelelõ, el-
kerített játszótér. Az érintett anyukák
több Bozóky téri és Ady úti üzlet tu-
lajdonosának segítségével folytatták
és folytatják jelenleg is a forgalomból
kivont 1 és 2 forintos érmék gyûjté-
sét, továbbá megkeresték a Göd Köz-
biztonságáért és Fejlesztéséért Alapít-
ványt, amely külön alszámlát nyitott
részükre. Az alszámla kizárólag a le-
endõ játszótér létrehozására és fej-
lesztésére nyújtott adományok gyûj-
tésére szolgál, száma: 
Alsógödi Takarékszövetkezet,
64700052-05100026. A szülõk remé-
lik, hogy a játszótér rövidesen elké-
szül.

Megújul a Bozóky tér

2008. április 6-án ünne-
pélyes szentmise kereté-
ben emlékezett meg a

Felsõgödi Jézus Szíve egy-
házközség Bozóky Gyulá-
ról, a katolikus templom
építõjérõl születésének
130. évfordulója alkalmá-
ból. A mise után a hívek, a
ministránsok, a Bozóky
Gyula Alapítvány kuratóri-
um tagjai Ország Tibor es-
peres-plébános vezetésé-
vel a templom oldalában
elhelyezett emléktáblához
vonultak. Siegler Péter
megemlékezését Czikó
Miklós, a Bozóky Gyula

Alapítvány kuratóriumi
tagja olvasta fel, melybõl
egy gondolatot emelünk
ki:

„Amikor a harang hívá-
sára szentmisére me-
gyünk, vagy csupán meg-
hitt csendre vágyunk, egé-
szen természetesnek vesz-
szük, hogy van egy szép
templomunk, ahová be-
térhetünk, ahol vigaszta-
lást kapunk, és amelynek
közösségében hitünket
gyakorolhatjuk. De való-
ban olyan természetes az,
hogy ma itt áll ez az épü-
let? Gondoltunk már arra,
hogy kik voltak azok, akik
ezt a templomot sok- sok
évvel ezelõtt megálmod-
ták, szilárd akarattal, nagy
anyagi áldozatokkal és
kétkezi munkával megva-
lósították mindannyiunk
javára?” 

Az ünnepi szavak el-
hangzása után a kuratóri-
um képviselõi megkoszo-
rúzták Bozóky Gyula em-
léktábláját.

Bozóky Gyula
Alapítvány

kuratóriuma

A templomépítõ
Bozókyra
emlékeztek 

Bármilyen hihetetlen,
ezer év távlatából is üzen
nekünk a fiatal herceg; az
erkölcs, a tisztaság, a szi-
lárd akarat, a hûség és a
szolgálat nyelvén. Ezeket
a fogalmakat, értékeket a
mai kor embere sem nél-
külözheti, még akkor sem,
ha napjainkban „az érté-
kek az érdekek hatására
devalválódnak” – emelte

ki az elõadó. Szent Imre
édesapja, Szent István In-
telmei – melyet fiához írt –
örök idõre szóló program
lehetne korunk vezetõi
számára is.

Tisztaság, hûség és szol-
gálat: ezek azok a Szent
Imre-i tulajdonságok,
amelyek kijelölt utat, tá-
maszt jelenthetnek kaoti-
kus világunkban. A hûség-
rõl sokoldalú értelmezést
– társhoz, eszméhez, ha-
zához, hivatáshoz – hall-
hattunk Toldi Évától. Mint
mondta, talán nem is kell
megijedni a kifejezés ma-
gasztosságától, hiszen a
kitartó támogatás, a „va-
lami mellett maradás” is
ebbe a fogalomkörbe so-
rolható. 

Az elõadás témája, a
könyv megjelenése ismét
bizonyítja, hogy az erköl-
csi értékek nem avulhat-
nak el, kötelességünk át-
adni az utókornak tanár-
ként, íróként és közem-
berként egyaránt.

F.A.

Toldi Éva 
Szent Imre-könyvének
bemutatója
Toldi Éva Szalézi-díjas tanár, újságíró Szent
Imrérõl írt emlékkönyvét mutatta be a
József Attila Mûvelõdési Házban.

A jelenleginél lényegesen szebb 
játszótérrel készülnek 

Czikó Miklós ünnepi
beszédet mond

Szent Imre élete 
ma is példamutató
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a Nemeskéri-Kiss kúria tu-
lajdonosa, a kuratórium el-
nöke Pászthy Júlia énekmû-

vész. Az alapítvány pályáza-
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Gödön komolyzenei ren-
dezvények szervezését.

- Mennyiben támogatja
a gödi önkormányzat a
kórus és az alapítvány te-
vékenységét?

- Vegyeskarunk több mint
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sekkel, zenei programszer-
vezésekkel, vendégfogadá-
sokkal. A jó munkakapcso-
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ség alapja. Ezért is szeret-
ném megköszönni Göd vá-
ros önkormányzatának és a
Civil Tanácsnak, hogy elkép-
zeléseink megvalósításakor
partneri segítséget nyújta-
nak.

- Mikor és hol hallható a
közeljövõben a Gaude
Kórus?

- A tavaszi idõszakban
számos felkérésnek teszünk
eleget. Nyolc éve rende-
zünk pedagógus napi kon-

certet a városban, idén má-
jus 23-án. Majd svájci test-
vérvárosunk  meghívására
Montheyba látogatunk. Jú-
nius elején a
Budahegyvidéki Evangéli-
kus Országos Központban
énekelünk, ésa Piarista Juni-
álison is fellépünk.

- Hogyan tudják össze-
egyeztetni kóruséletüket
a családdal illetve a mun-
kával?

- Ahogy karnagyunk,
Utassy Ferenc fogalmazta
egyszer:

„A zene megszervezi az
idõt.”

Tóth Andrea 

A zene 
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az idõt
A Gaude kórus számos helyen lépett fel az
elmúlt idõbe, öregbítve mûvészetükkel
Göd hírnevét. Az eltelt egy évrõl beszélget-
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Városfejlesztési Bizottság elnöke,
Kovacsik Tamás a terület bejárása és
a lakosság körében végzett felméré-
se alapján Felsõgöd központjának
tekinti a teret, bár ennek még sok a
hiányossága. Nemhogy játszótér, de
még közvilágítás sincs, a jelentõs
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A Városfejlesztési Bizottság javasol-
ta a képviselõ testületnek, hogy fo-
gadja el egy részletes mûszaki fel-
mérés és megvalósítási terv elkészí-
tését a Bozóky Gyula tér rendezésé-
nek elõkészítése és annak megvaló-
sítása érdekében. 
A Bozóky tér rendezésének fontos ré-

szét képezi egy, gyermekek és szüleik
igényeinek mindenben megfelelõ, el-
kerített játszótér. Az érintett anyukák
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sét, továbbá megkeresték a Göd Köz-
biztonságáért és Fejlesztéséért Alapít-
ványt, amely külön alszámlát nyitott
részükre. Az alszámla kizárólag a le-
endõ játszótér létrehozására és fej-
lesztésére nyújtott adományok gyûj-
tésére szolgál, száma: 
Alsógödi Takarékszövetkezet,
64700052-05100026. A szülõk remé-
lik, hogy a játszótér rövidesen elké-
szül.

Megújul a Bozóky tér

2008. április 6-án ünne-
pélyes szentmise kereté-
ben emlékezett meg a

Felsõgödi Jézus Szíve egy-
házközség Bozóky Gyulá-
ról, a katolikus templom
építõjérõl születésének
130. évfordulója alkalmá-
ból. A mise után a hívek, a
ministránsok, a Bozóky
Gyula Alapítvány kuratóri-
um tagjai Ország Tibor es-
peres-plébános vezetésé-
vel a templom oldalában
elhelyezett emléktáblához
vonultak. Siegler Péter
megemlékezését Czikó
Miklós, a Bozóky Gyula

Alapítvány kuratóriumi
tagja olvasta fel, melybõl
egy gondolatot emelünk
ki:

„Amikor a harang hívá-
sára szentmisére me-
gyünk, vagy csupán meg-
hitt csendre vágyunk, egé-
szen természetesnek vesz-
szük, hogy van egy szép
templomunk, ahová be-
térhetünk, ahol vigaszta-
lást kapunk, és amelynek
közösségében hitünket
gyakorolhatjuk. De való-
ban olyan természetes az,
hogy ma itt áll ez az épü-
let? Gondoltunk már arra,
hogy kik voltak azok, akik
ezt a templomot sok- sok
évvel ezelõtt megálmod-
ták, szilárd akarattal, nagy
anyagi áldozatokkal és
kétkezi munkával megva-
lósították mindannyiunk
javára?” 

Az ünnepi szavak el-
hangzása után a kuratóri-
um képviselõi megkoszo-
rúzták Bozóky Gyula em-
léktábláját.

Bozóky Gyula
Alapítvány

kuratóriuma

A templomépítõ
Bozókyra
emlékeztek 

Bármilyen hihetetlen,
ezer év távlatából is üzen
nekünk a fiatal herceg; az
erkölcs, a tisztaság, a szi-
lárd akarat, a hûség és a
szolgálat nyelvén. Ezeket
a fogalmakat, értékeket a
mai kor embere sem nél-
külözheti, még akkor sem,
ha napjainkban „az érté-
kek az érdekek hatására
devalválódnak” – emelte

ki az elõadó. Szent Imre
édesapja, Szent István In-
telmei – melyet fiához írt –
örök idõre szóló program
lehetne korunk vezetõi
számára is.

Tisztaság, hûség és szol-
gálat: ezek azok a Szent
Imre-i tulajdonságok,
amelyek kijelölt utat, tá-
maszt jelenthetnek kaoti-
kus világunkban. A hûség-
rõl sokoldalú értelmezést
– társhoz, eszméhez, ha-
zához, hivatáshoz – hall-
hattunk Toldi Évától. Mint
mondta, talán nem is kell
megijedni a kifejezés ma-
gasztosságától, hiszen a
kitartó támogatás, a „va-
lami mellett maradás” is
ebbe a fogalomkörbe so-
rolható. 

Az elõadás témája, a
könyv megjelenése ismét
bizonyítja, hogy az erköl-
csi értékek nem avulhat-
nak el, kötelességünk át-
adni az utókornak tanár-
ként, íróként és közem-
berként egyaránt.

F.A.

Toldi Éva 
Szent Imre-könyvének
bemutatója
Toldi Éva Szalézi-díjas tanár, újságíró Szent
Imrérõl írt emlékkönyvét mutatta be a
József Attila Mûvelõdési Házban.

A jelenleginél lényegesen szebb 
játszótérrel készülnek 

Czikó Miklós ünnepi
beszédet mond

Szent Imre élete 
ma is példamutató
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Göd önkormányzata tavaly
áprilisban vállalta, hogy
minden évben öt gödi mû-

vész kiállításának nyújt
anyagi támogatást . A Gö-

di 13-ak mûvészcsoportjá-
ból idén elõször Benkõ Vik-
tor festõmûvész tárlatához

nyújtott segítséget a város-
vezetés, s április 8-án meg-

nyílt a mûvész kiállítása az
Olajfa Mûvészházban.
Maga Benkõ Viktor meghí-
vójában így írt tárlatáról: –
Ezen a kiállításon minden-
féle esendõ új-szelíd fest-
mények láthatók Assisi
Szent Ferencnek, Jézus
Krisztus dicsõséges sze-
génykéjének, valamint az õ
jámbor és nagyhitû társai-
nak csodákkal tarkított,
csetlõ-botló, ámde Isten
megáldotta földi cseleke-
deteirõl.
Ezen kívül, ahogy fogalma-
zott: a közönség még né-
hány ferences lelkiséget
hordozó XXI. századi képet
is megtekinthetett.
A kiállítást Virághalmy Ju-
dit újságíró, a festõ egyko-
ri tanítványa nyitotta meg,
aki Benkõ Viktorról idézett
néhány történetével igen
jó hangulatúvá varázsolta

az eseményt.
M. Gyõrffy Anikó, a Mû-
vészház vezetõje nagyon
találóan úgy fogalmazott:
egyfajta misztériumot
érezhetünk a festõ képei-
nek láttán.
A tárlatra kíváncsiak az
Olajfa emeleti galériáját
zsúfolásig megtöltötték,
bizonyítva e hatalmas ér-
deklõdéssel Benkõ Viktor
festészetének kimagasló
mûvészeti értékét.

H. Z.

Megnyílt Benkõ Viktor 
kiállítása az Olajfában

M E G H Í V Ó 
A Halmozottan Sérültek Szülõszövetsége és a

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

NÉPI KISMESTERSÉGEK CÍMÛ
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁSUNK

megnyitójára
2008. május 16-án 16 órakor

a gödi József Attila Mûvelõdési Házba
(2131 Göd, Pesti u. 72.)

A kiállítást megnyitja: Csiki Lóránt
a Népmûvészet Ifjú Mestere

A kiállítás fõvédnökei:
Dr. Berta Sándor

Gödi Városfejlesztési és Szépítõ Egyesület - elnöke
Lengyel György

Gödi Múzeumbarátok Egyesülete - vezetõségi tag

Támogatók:
Göd Város Önkormányzata; Gödi Civil Tanács; 

Baumax Zrt.

Reméljük, sok gödi lakos (is)
látott bennünket a Fábry
Show Dizájn Centerében áp-
rilis 17-én, ahol – elhivatottsá-
gunk szerint – gombákkal
kapcsolatos ismeretterjesz-
tést folytattunk, az átlagosnál
kicsit humorosabb formá-
ban. 
Nagyon köszönjük a mûsor-
vezetõnek, hogy meghívott
bennünket – és külön köszö-
net azért, hogy ennyi „köz-
szolgálati” információ ma-
radhatott egy kereskedelmi
csatorna mûsorában.
A Magyar Gombász c. isme-
retterjesztõ lap kiadó-fõszer-
kesztõiként (is) igyekszünk
minél szélesebb körben elter-
jeszteni a „gombakultúrát”,
azaz a gombák gyûjtésével,
fogyasztásával és megcsodá-
lásával kapcsolatos informá-
ciókat.
Gödi lakosok részére – elõze-
tes telefonos bejelentkezéssel
– ingyenes gombavizsgálatot
biztosítunk, és természetesen

várjuk Önöket a Magyar
Gombász standjánál bárme-
lyik rendezvényünkön!
További információk:
www.magyargombasz.tvn.hu
magyargombasz@invitel.hu
06-20-455-1662.

Gombászüdvözlettel:
Pálfalviné Hajdu Eszter 

és Pálfalvi György

Gombá(in)k 
a Fábry Showban

2008. május 24-én 11 órától a Tánciskolák verse-
nyét rendezzük meg Gödön a Huzella Sportcsar-
nokban (Göd, Petõfi u. 49.).
A táncversenyen gödi táncegyesületek párosai
versenyeznek, gödi tánccsoportok mûsoraikkal
színesítik majd a versenyt.

Igar Tibor 
Miami Sporttánc Egyesület

06-20 494-1722 miamiste@vnet.hu

A mûvész: Benkõ Viktor

Óriási volt az érdeklõdés a megnyitón

Nagy sikert arattak 
a Fábry show-ban
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Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Május 17. szombat
14.30 Cukorbeteg klub
következõ összejövetele.
Belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Dunapart Nyaralóházak
(színházterem)

2132 Göd, 
Jósika utca 14.

Május 18. vasárnap
19.00 VII. Nemzetközi
Akusztikusgitár Koncert
Körút. 
Fellépõk: 
Konarak Reddy: India,
Andreas Georgiou: Gö-
rögország, Claus Boesser
Ferrari: Itália,
Szabó Sándor: Magyaror-
szág
Jegyek válthatók: József
Attila Mûvelõdési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Jegyárak: Elõvételben:
1.500.- Helyszínen:
1.700.-Ft Érdeklõdni lehet
a Mûvelõdési Házban sze-
mélyesen, vagy a 27/532-
160-as telefonszámon, il-
letve a jamh@jamh.hu e-
mail címen.

Felsõgödi 
Református Templom

2132 Göd, 
Kálmán utca 5.

Május 25. vasárnap 
Virágh András Liszt-díjas
orgonamûvész, karnagy
és Búzás Aida énekmû-
vész adnak koncertet.

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Május 7. szerda
14.00–16.00 Anyák napi
Vöröskeresztes klub, mely
idén is, mint minden év-
ben mûsoros összejöve-
tellel ünnepli meg az
anyák napját. Mindenkit
szeretettel várunk!
Május 10. szombat 
10.00 2 napos „Hobby”
kiállítás nyílik a gödi Moz-
gáskorlátozottakat Párto-
ló Klub rendezésében. A
kiállítást Szegedi Sándor
alpolgármester nyitja
meg. 
Május 16. péntek 16.00
Népi kismesterségek, kéz-
mûves kiállítás – Halmo-
zottan sérültek Szülõszö-
vetsége és a Lámpás 92
Alapítvány összefogásá-
nak eredményeként szüle-
tett meg egy olyan prog-
ram, melynek bemutató-
jának és záró rendezvé-
nyének a Mûvelõdési Ház
ad otthont. A kiállítást
megnyitja: Csiki Lóránt, a
Népmûvészet Ifjú Mestere
Május 17. szombat 9.00
Homeopátiás klub követ-
kezõ összejövetele. Elõad
Dr. Tóth János a klimaxról.
Május 24. szombat 
9.00–16.00 Egész napos
homeopátiás tanfolyamra
várják az érdeklõdõket.
Téma a Süszler sók. Elõ-
adó Dr. Szûcs Erika.
Május 24. szombat 
16.00 Közel hét éve mû-
ködõ rajzszakkörünk
gyermeknapi rajz kiállítá-
sának megnyitója.
Május 24. szombat
18.00 Simon Brigitta és
Binday Csaba gödi háza-
spár elõadása: A mi ca-
minónk címmel. Egy gödi
házaspár idõben párhuza-
mos, de térben külön
megtett zarándoklatáról
szóló, vetítéssel egybekö-
tött élménybeszámolója.
Az ennek kapcsán szüle-
tett könyv a helyszínen
kedvezményesen 2990.-

Ft-os egységáron megvá-
sárolható.
Május 30. péntek 16.00
Nótaklub.
Június 7. szombat 9.00
Gyermekruha és játékbör-
ze .

Kastély Óvoda
2131 Göd, Béke út 3.

Május 10. szombat
09.00 Kastély Óvoda
Jávorka úti épületében
családi nap keretében
Anyák napi köszöntõ.
Május 30. péntek 16.00
Kastély Óvoda Béke úti
épületében családi gye-
reknap, melyre szeretettel
várjuk jelenlegi óvodása-
ink és családjuk mellett, a
leendõ óvodásokat és
szüleiket is.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Május 13. kedd 19.00
Nemes György piarista
atya elõadássorozata: Be-
vezetés az egyháztörténe-
lembe III. rész.
Május 20. kedd 19.00
Erdélyi István professzor
elõadása Magyar õstörté-
net és a kazárok címmel.
Június 3. kedd 19.00
13 GÖDI mûvész kiállítása.

Palánta Óvoda
2131 Göd,

Kodály Zoltán u. 19.

Május 27. kedd délután
Gyermeknapi, vidám ren-
dezvény az óvoda udva-
rán: ugrálóvár, arcfestés,
játékkészítés. Leendõ óvo-
dásainkat is sok szeretettel
várjuk erre a programra!

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Május 16. péntek 17.00
A Városi Könyvtár május
16-án rendezi meg szoká-
sos hagyományos vetélke-
dõjét; ezúttal Idõutazás a
reneszánsz korban cím-
mel. (Minden, ami a rene-
szánszról szól.) Csapatok,
baráti társaságok, érdek-
lõdõk jelentkezését várjuk
9-99 éves korig. Helyszín:
a József Attila Mûvelõdési
Ház nagyterme. Érdeklõd-
ni: 532-155.

Gödi Waldorf Óvoda 
2132 Felsõgöd Tél u.2.

(bejárat a Terv utca 
felõl)

Május 13. 20. 27. kedd
15.30-17.30 óráig Baba-
Mama játszóház (bejelent-
kezés: 06-30-309-9935)

Programajánló

Székely-Magyar Rovásíró Kör
Várjuk mindazok jelentkezését, akik el akarják sajátí-
tani õseink írását. Ismerjük meg együtt nemzeti
kincsünket, tanuljuk meg a rovásírás ábécéjét! 

Farkas Éva elnök, A Magyar Nemzeti Front Gödi
Szervezete (Felsõgöd, Margit u. 7.) Tel. 330-404 és
06 70-61-67-566. E-levél: klubturul@invitel.hu

Felhívás
Akinek módjában áll a Felsõgödön újonnan nyílt
Waldorf Óvodának támogatást nyújtani - kivágott,
de egészséges fatörzsekkel, faanyaggal udvari já-
tékok készítéséhez, - régi téglával, macskakõvel
járdaépítéshez, kérjük, hívja a 06 20 9458796-os
telefonszámot.

Gödi Waldorf Óvoda
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Eltelt egy év és most,
április 12-én már az új he-
lyen, Felsõgödön, a Tél ut-
cában várták Tavaszkö-
szöntõ játékra a családo-
kat.

A belül szépen átalakí-

tott épület kinyitotta ka-
puit és a valóságban is
megmutatta, milyen is az
élet egy Waldorf óvodá-
ban. A játékszeretõ és já-
tékkészítõ egykori tulajdo-
nos, Kiss Lajos tevékenysé-

gének méltó folytatása ez
a gyermekekkel benépe-
sült ház és udvar.

A hatalmas kert új életre
kelt, Pék Mihály szobrász-
mûvész (három gyermek
apukája) készített különle-
gesen szép fajátékokat a
gyerekeknek.

Az udvaron „terülj asz-
talkám” állt, melyen az
anyukák gondosan elké-
szített süteményei, kenõ-
kéi, salátái, házi kenyerei,
szörpjei sorakoztak. Ked-

vére csipegethettek a gye-
rekek és persze a szülõk is.

Az óvó nénik egy se-
lyemkendõ bábmesével
búcsúztak kicsiktõl, na-
gyoktól.

Õket is és minden érdek-
lõdõt, aki nem tudott el-
jönni ezen a szép napon,

keddenként, 15.30-
17.30-ig vár az óvoda
Baba-Mama és még tart a
beiratkozás a 2008/2009-
es tanév csoportjaiba.

G.K.

Tavaszköszöntõ nyílt nap a Waldorfban

A Gödi Karácsony Sándor Waldorf Óvodáról 
bõvebb információ: 

Veress Gertrúd, óvónõ: 06 30 309-9935
Pálosi Kata, munkatárs: 06 20 9458796

http://waldorf.god.hu, e-mail:
godiwaldorf@gmail.com

Majálisok városszerte
Gulyás nélkül nincs majális.
Még a kondérok is hason-
lóak, legyen az az MSZP
vagy a katolikusok rendez-
vénye. Az Oázis Lakópark
pedig elsõ majálisát szer-
vezte. Nagy kár, hogy a vá-
ros nem tud együtt ünne-
pelni. A felsõgödi focipálya
elég nagy tér, hogy min-
denki elférjen rajta, legyen
az katolikus, szocialista,
vagy fideszes. Talán majd
eljön az a kor is, amikor az
ünneplés legfontosabb
szempontja lesz, hogy gö-
diek vagyunk.

A játék felhõtlen öröme

A játék mindig része a
majálisnak

Az Oázis-ban elõször tartottak majálist

Bognár László és Sellyei Noémi 
nyitották meg a rendezvényt

Itt pedig a katolikusokéKészül a szocialisták 
gulyása
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hogy Gödön évtizedekig
nyaralt Deák Bamba? Deák
Ferencet, vagy ahogy egy
egész ország ismerte, Bam-
bát saját korában a világ
legjobb csatárának tartot-
ták. Kár, hogy Sebes Gusz-
táv nem kifejezetten sze-
rette, különben az Arany-
csapat tagja lehetett volna.
Egyik legjobb barátja és vá-
logatottbeli csapattársa
Bozsik Cucu volt. Bamba
1946-ban Európa-csúccsal,
egy szezon alatt lõtt 66
góljával lett Európa gólki-
rálya. Ezt a teljesítményt
még kétszer sikerült megis-
mételnie.  Kiváló ember
volt. Hányszor hívták kül-

földre játszani, hányszor
tehette volna könnyebbé
életét, ha elhagyja az or-
szágot, de õ Vörösmarty
szerint vallotta, „itt élned, s
halnod kell”. Igazi büszke-
séggel töltötte el, hogy
hússzor ölthette magára a
nemzeti mezt. Az ellenfelek
rettegték nevét, õ olyan
volt a focipályán, mint Hu-
nyadi János a töröknek. 

S mindezt miért írjuk le?
Deák Bamba pontosan tíz
évvel ezelõtt, 1998. április
16-án távozott el közülünk
az Örök Hazába. Halála
elõtt egy évvel, 1997-ben
Münchenben 75 éves korá-
ban a nagy beteg Bamba
megkapta „Az évszázad
Európa gólkirálya” kitünte-
tõ oklevelet és címet. Halá-
la után egy évvel a Csanádi
Árpád Sportgimnázium-
ban szobrot avattak emlé-
kére.

Bamba évtizedekig
Felsõgödön, az Akácfa ut-
cában töltötte hétvégéit, s
ahogy idõsödött, egyre
több idõt. Szerette Göd
nyugalmát és csendjét,
mindenkihez volt egy ked-
ves szava. A családja pedig
a mindent jelentette neki.

Ezúton is tisztelettel kö-
szöntjük özvegyét, Ilikét és
két fiát, Ferit és Attilát, aki-
ket nagyon szeretett.

S.T.

Tudja Ön,

- Megkönnyebbült at-
tól, hogy lemondott a
nõi kézilabda szövetségi
kapitányi posztról?

- Teljesen. Óriási nyomás
nehezedett rám, két he-
lyen kellett helytállni. A
Hypoban, a csapatom já-
tékosai azt mondták a
döntésem után: „Vissza-
kaptuk Andrást”.

- Azt gondolná az em-
ber, hogy a válogatottat
vezetni igazi sikertörté-
net. Vagy mégsem?

- Bizonyos körülmények
között igen. A válogatott-
nál nagyon zavart, hogy
minden nap meg kellett
küzdenem az elfogadott-
ságomért. Ehhez sem a
Fradiban, sem a
Hyponál nem szoktam
hozzá. Egyszerûen
nem éreztem jól
magam a bõ-
römben.

- Azért ez 
a kép szá-
munkra még
nem teljes.
Tényleg csak
azért hagyta
ott a váloga-
tottat, mert

nem érezte jól magát a
bõrében? 

- Annyit még hozzá
tehetek, hogy körültekin-
tõbben kellett volna meg-
választanom a stábom
egyik fontos tagját. Errõl
azonban nem akarok töb-
bet mondani.

- Jó ne firtassuk to-
vább. Nincs hiányérzete?

- Egyáltalán nincs. Meg-
nyugodtam, a Hypoval

megy a munka,
és ez nekem a
jelen körül-
mények kö-
zött elég.

S.T.

Villáminterjú

Németh András volt nõi
kézilabda szövetségi
kapitánnyal

- A harmadik fordulót május 11-én
vasárnap a Sportmax-Monor rendezi,
amelynek jelentõsége, hogy e fordu-
ló után kialakul a június 8-i váci dön-
tõ beosztása. A harmadik forduló
után élen álló két csapat az utolsó
fordulóban két mérkõzésen dönt az
elsõ-második helyrõl. A döntõre vár-

hatóan kilátogat az olimpiai bajnok
Kósz Zoltán, a 230-szoros válogatott
Petõváry Zsolt illetve Tóth Frank; vár-
juk Vácra a gödi szurkolókat, remé-
lem, mi az aranyért fogunk játszani -
bizakodik Horváth Ákos.

V.F.

Vízilabda: 

Arany a cél 
a Duna Kupában!
Az utánpótlásnak kiírt Duna Kupa második fordulóját április 19-én Le-
ányfalun rendezték. Az OKI Göd csapata a Vác mögött ezüstös, míg a
góllövõlistán 18 pólós között legjobb gödiként Vad Gergõ a 3. helyen áll.

Azért még Fradi-szív dobog...

Korábbi felvétel
meccs közben
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- Az ülés elsõ felében,
mely mindenki számára
nyitott volt, a tavalyi év
során támogatást kapott
szervezetek, civilek szá-
moltak el a támogatás-
ként kapott összeg fel-
használásáról. Anno a pá-
lyázati kiírásban szerepelt
is az elszámoltatás mint
feltétel, ezzel elõre kalku-
lálhattak a felhasználók.
Az ülés második fele zárt
volt, hátravan még az
idén pályázatért folyamo-
dók kérelmének elbírálá-
sa. A Sportbizottság által
ilyen formán támogatásra

szétosztható összeg a ta-
valyi évhez hasonlóan ala-
kul. A költségvetésbõl a

sportcélokra elkülönített
összeg idén 11 millió Ft, a
testület döntése alapján a
Sportbizottság ennek 20
%-a felett rendelkezik.
Az elmúlt hetekben  a gö-
diek körében gyakori té-
ma, a felsõgödi sportpá-
lya sorsáról Pinczehelyi Ta-
más elmondta: „A februá-
ri testületi ülésen merült
fel elõször a terület hasz-
nosításának újraértelme-
zése, mikor is kiderült,
hogy a Gödi SE lemonda-
na a területtel kapcsolatos
fenntartói jogairól és kö-
telességeirõl. Ezért a

Sportbizottság dolgozik is
azon, hogy a nyár kezde-
tére elõálljon új elképzelé-
sével a sportpályát illetõ-
en. Elsõdleges cél, hogy a
lakosság szabadon hasz-
nálhassa a sportpályát,
azonban jelenlegi elhasz-
nált, gondozatlan állapo-
tában inkább rendezvé-
nyek lebonyolítására alkal-
mas, mint sportolásra. Az
új elképzelésben e két célt
szem elõtt tartva szeretné
a Sportbizottság a terület
további hasznosítását
megoldani.” 

V. F.

Sportvezetés: 

Ülésezett a Sportbizottság
A Gödi Önkormányzat Sportbizottságának tavasznyitó ülésére április 22-én került sor. A megbeszélésen
történtekrõl Pinczehelyi Tamás elnököt kérdeztük

- Honnan jött a lehetõ-
ség?

- Tavalyi a Mûegyetemrõl
Fekete Károly megkereste
a váci klubomat, hogy a
gödi mérõtelepen létre
kellene hozni egy evezõs
bázist fiatalokkal. Miután
a 2007-es vb után befejez-
tem az aktív versenyzést,
Rapcsák Károly, egykori
mesterem engem kért fel
ennek megszervezésére. 

- Milyenek voltak az in-
dulás feltételei?

- A nulláról kezdtük, né-
hány hajót a váciak adtak.
Mivel a szövetség támo-
gatja az evezõs klubok lét-
rejöttét, így minket is, ami-
ben tudnak, segítenek.
Ígéreteket több helyrõl
kaptunk, viszont stégünk
még nincsen. A gödi pia-
rista középiskolások közül

toboroztam, októberig el-
húzódott a szervezés,
most közel 10-en vagyunk. 

- Mik a tervek, a közel-
jövõ célkitûzései?

- A helyi általános iskolá-
kat szeretném felkeresni, a

fiatalabb korosztályokat is
be kívánom vonni, továb-
bá egy nyári tábor gondo-
lata is foglalkoztat. Ez az
év a csapatépítés eszten-
deje, ha sikerülne 30-40
fõre felduzzasztani a csa-
patot, jövõre már verse-

nyeken is részt vehetnénk.
Addig is heti négyszer
edzünk, a fiatalokat hét-
fõn, szerdán és pénteken
négy órától várjuk a Mû-
egyetem telepe elõtti Du-
na-szakasznál.

Vasvári Ferenc

Evezés: 

A világbajnok Petõ Tibor Gödön
szervezi csapatát 
Hazai evezõssportunk kiválóságának, Petõ Tibornak 2000-ben olimpiai 5. hellyel indult sportkarrierje. A
többszörös világkupa-gyõzelmek és világbajnoki aranyak után a 2007-es szezon nem a megszokott sike-
rekkel telt, és a sérülések is közrejátszottak, így Petõ Tibor befejezte aktív versenyzõi pályafutását. A Vác
Városi EC egykori evezõse – egyben kétgyermekes családapa – ünnepélyes keretek között köszönt el a nem-
zetközi porondtól, az evezõtõl azonban nem búcsúzott. Gödön a fiatalok oktatását kezdte el. 

Pinczehelyi Tamás

Petõ Tibor (hátul) tanítványaival edzés közben
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- Új arcokat is láttunk, ta-
lán egyre szélesebb körben
terjed a híre havi szabad-
idõs rendezvényeinknek –

mondta Wagner László fõ-
szervezõ. – Gratulálok
azoknak, akik teljesítették
a 35 és 60 km-es távot,

mindenki megérdemelte
az ízletes rétest a felsõgödi
Rétesházban.
- A túra pihenõiben Szeg-
vári Andreával és barátai-
val végre jót beszélget-
tünk, amire a mindennapi
rohanásban olyan kevés
idõ akadt eddig. A Belépés
Családostul azért is remek
rendezvény, mert a külön-
bözõ városokból Gödre ke-
rült emberek meglelik egy-
másban a közöset, a kö-
zösséget és az örömöt. Mi-
re hazaértünk, kiderült az
is, hogy a lányaim – Hanga
és Csenge – már jobban
bírják a kerekpározást,
mint én, úgyhogy legköze-
lebb megcélozzuk a nagy-
marosi távot a verõcei he-
lyett. A lányok nem akar-
nak sportolók lenni, de a

mozgást, a futást, evezést,
lovaglást, korcsolyázást,
kerékpározást, tollaslabdá-
zást nagyon szeretik, úgy-
hogy az alapindítást már
megkapták az életre. Csen-
desen gyûjtögetik otthon
az érmeket, amelyeket a
Belépés Családostul és a
Fétis rendezvényein nyer-
tek. Amikor pedig az ér-
mekre néznek, szerintem
újra mozogni van kedvük.
Az országnak még sok
ilyen, közösségkovácsoló,
másoknak örömet okozó
emberre lenne szüksége,
mint Wagner Laci –foglalta
össze Horváth Szilárd tele-
víziós mûsorvezetõ.
Fõ támogatók: a Mobilitás
és a Fiatalok a Vidékért
Egyesület. 

V.F.

Belépés Családostul:

Ezúttal tekertek a családok
A gödi piarista iskola udvarán 74 lelkes bringás – mintegy 20 család – találkozott, hogy útra keljenek, és a
Göd-Vác-Verõce-Göd útvonalon egy jót bringázzanak. A kisebbekkel tekerõk egyváci játszótéren megpi-
henve múlatták az idõt.

„Minden megye lehetõsé-
get biztosít egy-egy spor-

tolójának, hogy szurkoló-
ként részt vehessen a
XXIX. Nyári olimpiai játé-
kokon, részese lehessen a
csodának, mely minden
sportoló legnagyobb ál-
ma” – hirdeti Pest megye
önkormányzatának felhí-
vása. A gödi testületi ülé-
sen elhangzott: a pályá-
zatra Slezsák Istvánt, a
GSE kajakosát jelölik.
-Slezsák István így mesél
magáról:  „Tavaly év elején
a 3. legjobb Pest megyei
utánpótlás korú férfispor-
toló címet kaptam. Emlék-
szem, épp aznap nyertem
meg a megyei matekver-
senyt is. Az év ifi férfikaja-
kosa díjat pedig év végén
ítélték nekem. Olimpia?
Feltett szándékom, hogy
2012-ben már én is rajt-
hoz állok!”

V.F.

Kajak: 

Slezsák 
– Pekingre esélyes 

A Gödi SE Kosárlabda Szak-
osztálya sikeres pályázatot
nyújtott be Göd város Önkor-
mányzatának Sportbizottsá-
gához. Az önkormányzati tá-
mogatással megvásárolt lab-
dák és palánkok közel százat
utánpótlás-korú labdazsong-
lõr játékos tudásának fejlesz-
téséhez használnak fel. A
sporteszközöket Kövesdi Edit,
a Gödi Kosárlabda Játékért
Alapítvány elnöke adta át Dr.
Megyeri Csaba szakosztály-
vezetõnek április 25-én a
Huzella iskola tornacsarnoká-
ban.
- Több pályázatot is beadott
a szakosztály a Sportbizott-
sághoz. Az elnyert pénzt
több célra fordítják. Egyik ré-
szén labdákat és palánkokat
vásároltak, ezeket már át is
adták.
Két, különbözõ magasságú
palánkot is beszereztünk, az

egyiket a Kenguru Kupában
játszó fiataloknak, másikat a
kisebbeknek, az õsszel bein-
duló óvodás program pici
résztvevõinek. Ez utóbbi az
országban egyedülálló, errõl
sajtótájékoztatón szeretnénk
beszámolni május végén. Az
elnyert pályázati pénz másik
részét egy tehetségkutató
torna rendezési költségeire
fordítjuk a közeljövõben -
magyarázta az elnökasszony.

V. F.

Kosárlabda: 

Pályázaton 
nyert a csapat!

Népszerû volt
az akadálypálya

Szárazföldi bemutató

Vezetõk a pályázati
pénzbõl megvett labdákkal
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Idén – az eddig megszokott
õszi idõponttól eltérõen – má-
jus 16-17-én redezzük meg a
Fétis Hagyományõrzõ Estet és
a Fétis Crossfutást. A két nap
programjai között szerepel
néptáncegyüttesek bemutató-
ja, táncház, színpadi elõadás,
kézmûves foglalkozás. A Belé-
pés Családostul programsoro-
zat keretében a tavaly oly
nagysikerû Családi Csavargás

ügyességi verseny alkalmával
idén is kipróbálhatják magukat
kicsik és nagyok, a Fétis
Crossfutáson pedig 200 méte-
res óvis, 2 km-, 5 km- és 14 km-
es távok közül lehet választani.
A helyszín  ismét az alsógödi
labdarúgópálya és környéke. 
Folyamatosan bõvülõ informá-
cióért látogasson a
www.fetis.hu/crossfutas hon-
lapra!

Májusban Fétis Crossfutás! 

Az elõzõ évekhez hasonlóan
Göd Város Önkormányzata is-
mét csatlakozott a Magyar
Szabadidõsport Szövetség ál-
tal megszervezésre kerülõ
KIHIVÁS NAPJA 2008” orszá-
gos sportjátékhoz.
A kihívás napja 2008-ban
május 21-én, szerdán 0.00
órától 21.00 óráig tart.
A gyõztes település az lesz,
ahol a lakosság lélekszámához
viszonyítva a legtöbben spor-
tolnak legalább 15 percig.
(Egy-egy ember e napon több-
ször rajtolhat, teljesítve a 15

percet.) A tavalyi évhez hason-
lóan 21-én reggel héttõl estig
minden gödi gyermek ingyen
látogathatja a melegvizû
strandot. Az intézmények, Böl-
csõde, Óvodák, Általános Isko-
lák, Alapszolgáltatási Központ,
Piarista Szakiskola, és a
TOPhÁZ Speciális Otthon
egész napos sportprogramo-
kat szerveznek. 
Kérdéseikkel és csatlakozási
szándékukkal jelentkezzenek
Szaszovszky Olgánál a 27/530-
030-as telefonszámon.

G.K.

Kihívás Napja  2008
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• 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.

• Gödön a Kincsempark fod-
rászatban szék kiadó! Tel.: 06-
20-218-4485

• Napos- és elõnevelt csirke,
kacsa megrendelésre! Tel.: 06-
27-336-330, 06-30-290-0667.
Cím: 2131 Göd-alsó, Tóth Ár-
pád u. 8.

• Családiházat, lakást vagy
ingatlant keresek. Szloboda
Kati, 06-30-640-1180

• Jósnõ-pszihoterapeuta se-
gít mindenféle probléma meg-
oldásában (egészség-jelen-
jövõ...) Bejelentkezés: 06-30-
350-9565

• Robogó-, autószereléshez
és autófényezéshez értõ fiatal
munkatársat keresünk gödi
munkahelyre. Tel.: 06-30-934-
5198

Apróhirdetések
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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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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!

Fakivágás! 
Veszélyes fák kivágása

döntés nélkül 
alpintechnikával. 

Gallyazás. 
Tel.: 06-70-639-4994, 

06-30-979-9938
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Fejtörõ

Áprilisi keresztrejtvény
megfejtésünk: „ Ápri-
listól minden hónap-
ban új akciókkal várjuk
kedves Vásárlóinkat!”
Nyerteseink: Paulina
Andrásné és Nagy
Tiborné. A nyeremé-
nyeket Szerkesztõsé-
günk eljuttatja a nyer-
tesekhez. Gratulálunk!

Keresztrejtvény felad-
ványunk megoldását
kérjük május 29-ig
nyílt levelezõ lapon
juttassa el szerkesztõ-
ségünk címére: 2132
Göd, Pf.: 72. Nyeremé-
nyeink: Egy-egy
5.000.- Ft-os fogyasz-
tási bónusz a felsõgödi
Duna Csárdában!

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

A Duna Csárda árnyas asztalsora
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