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Néha elgon-
dolkodom az
idõ múlásán.
E m l é k s z e m ,
amikor gye-
rekként na-
gyok között
fociztam, ak-
kor egy tizen-
hat évest
m e n n y i r e
öregnek gon-

doltam. Aztán bekerültem a gimná-
ziumba, ahol az érettségi elõtt álló-
kat végtelenül vénnek éreztem.
Majd jött az egyetem, melynek öt
éve egyszerûen elillant. Elkezdtem
tanítani, ennek már tizenhét eszten-
deje. És megértem azt, hogy bácsi-
nak szólítanak.
Aztán pontosan egy évvel ezelõtt
szerkesztettem az elsõ Gödi Körké-
pet. Mennyire távolinak tûnik az az
idõpont, és mégis, mintha tegnap
lett volna. Tizenkét lapszámot készí-
tettünk a kollégáimmal. 
Amikor elkezdtem a munkát, voltak
kétségeim, hogy hogyan töltjük
meg az elõírt tizennégy oldalt. Eh-
hez képest rendszeresen huszonhat
oldalon tájékoztatjuk a gödieket
mindarról, ami helyben történik.

Nagyon sok emberrel beszéltünk,
igyekeztünk minden városi ese-
ményt megjeleníteni. Egy év távla-
tából kijelenthetjük, Gödön nagyon
sok esemény színesíti a hétközna-
pokat. Fontosnak tartottuk és tart-
juk a kulturális események mellett
az önkormányzatiságot, a lakossá-
got érintõ kérdésekrõl tájékoztatni
a gödieket. Egy kedves Olvasónk
nemrég azt mondta nekem, hogy
Gödrõl annyit tud, amennyit a Gödi
Körképben elolvas. Reggel korán el-
megy, este pedig késõn ér haza. Ez-
zel a legtöbb gödi így van.
A lakossági leveleket ezen az évfor-
dulón külön szeretném megköszön-
ni. Visszajelzésekbõl tudjuk, hogy
sokaknak ez a kedvenc rovata.
Igyekszünk minden levelet megje-
lentetni, ha egy-egy kimarad, az ki-
zárólag a helyhiány miatt történik.
Végül köszönetet mondok azoknak,
akik írásban is kifejtették bátorító
véleményüket.
Kedves Gödiek! Belevágunk a máso-
dik évbe.

fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek
Májusban két testületi
ülést is tartott az önkor-
mányzat. A képviselõk-
nek húsba vágó kérdé-
sekrõl kellett dönteniük.
A május végi ülésen az
óvodai elhelyezés került
a középpontba. A Köz-
mûvelõdési és Oktatási
Bizottság csaknem két
hónapos vizsgálatának
eredménye került az asz-
talra, döntés mégis csak
június 11-én lesz az ügy-
ben.

Május eleji ülés

A május eleji testületi
ülés legfontosabb napiren-
di pontját a kerékpárút
végleges nyomvonalának
rögzítése jelentette. A
munkát a Beruházási Osz-
tály készítette elõ. Popele
Júlia osztályvezetõ ismer-
tette, hogy két alternatíva
közül lehet választani. Dr.
Horváth Viktor Gergõ kifo-
gásolta, hogy miért nem
megy keresztül a kettes
körzeten a nyomvonal.
Kovacsik Tamás, a Városfej-
lesztési Bizottság (VFB) el-
nöke tájékoztatta a testü-
letet, hogy a VFB a régi
kerékpárút nyomvonalá-
nak felújítását támogatta,
mert jelenleg a közúti sza-
kaszon nagyon nagy a bal-
esetveszély. Amennyiben
nyer a város ezen az új pá-
lyázaton, abban az eset-
ben 44 millió forint pályá-
zati önrészt kell biztosíta-
nia a projekthez.

Egy Duna-parti telekrész
eladása borzolta a kedélye-
ket. A vevõ egy nagyon ér-
tékes szakaszért, mely a sa-
ját telkét egészítené ki, 2, 5
millió forintot kínált fel.
Fontos megjegyezni, hogy
ezt a területet egyébként a
nagyközönség nem tudná
használni, mert az illetõ úr,
hogy telke ne csússzon be-
le a Dunába, már egy évti-
zeddel korábban feltöltöt-
te a telekhatárt és elkerí-
tette. Nógrádi Gergely
(SZDSZ) a felkínált össze-
get morálisan elfogadha-
tatlannak tartja. Mint kide-
rült, a város ugyan meg-
próbálta piaci áron értéke-
síteni ezt a telekdarabot,
de a vevõ ez elöl elzárkó-
zott. Ráadásul az illetõ az
új kerékpárút nyomvona-
lán is rendelkezik földdel,
tehát ha a város magasra
szabja az árat, akkor a ke-
rékpárút kisajátításánál õ is
ugyanezt teheti a várossal.
Lenkei György (Jobboldali
Összefogás) a kerékpárút
miatt vállalná, hogy csak
ekkora összeget fizessen
az illetõ polgár a parti ré-
szért. Végül a testület jóvá-
hagyta a fenti összeget.

Május végi ülés

A május végi rendes tes-
tületi ülésen a képviselõk
14 napirendi pontot egy
óra alatt megtárgyaltak,
köszönhetõen az ülést
megelõzõ komoly bizott-
sági munkának. A testületi

ülésen is a munkán volt a
hangsúly nem a szereplé-
sen. Hogy ez azért történt-
e, mert az elsõ órában a

Városvédõk Egyesületének
frakciójából senki sem vett
részt az ülésen, nem tudni.
A képviselõk elfogadták
többek között az (új) vá-
rosközpontra vonatkozó
Helyi Építési Szabályzatot,
döntöttek a
Városrehabilitációs pályá-
zattal kapcsolatos ingatla-
nok vásárlásáról, és az új
városközpont létesítésére

kiírt pályázat benyújtásáról
(Lásd 10. oldal).

Óvodai elhelyezés

A korábbi szinte egy-
hangú döntéshozatallal
szemben érdemi vita az
„Egyebek” napirendi pont-
ban szereplõ óvodai elhe-
lyezés ügyében bontako-
zott ki. Ugyan csak átme-
neti állapotról döntöttek
(volna) a képviselõk arról,
hogy hol valósuljon meg
az óvodai bõvítés. A Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság (KOB) két hónapon
keresztül vizsgálta a lehe-
tõségeket (lásd 6. oldal).
Sellyei Noémi (Jobboldali
Összefogás) ismertette a
két alternatív megoldást.
Az új bölcsõde tetõterében
helyeznének el két csopor-
tot, míg a Jávorka utcai
óvoda két kijáratánál bõví-
tenék az intézményt. Így
Alsógöd és Felsõgöd meg-
osztozna a két-két kialakí-
tandó csoporton. A másik
alternatíva szerint a fel-
sõgödi Ady-klubba kerülne
mind a négy csoport.
Ugyan utóbbi megoldást

Májusi testüle
Középpontban: Kerékpárút, óvodai 

Május végi hiányzók: Dr. Horváth Viktor
Gergõ (VVE), Rábai Zita (VVE), Sándor
István (MSZP), Pinczehelyi Tamás (MSZP).  
Késõbb érkezett: Mikesy György (VVE)

Régi pompáját visszanyeri a Kincsem

Nehéz jogi 
feladatok  
várnak 
Detre 
Lászlóra
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csak második helyre rang-
sorolták az elõkészítésben,
Nógrádi Gergely (SZDSZ),
aki egyébként a KOB alel-
nöke, mégis emellett tette
le voksát. Indoklása logi-
kusnak tûnt, és sokan,
pártállástól függetlenül
egyetértettek vele a testü-
letben. Nógrádi szerint a
város egy olyan épületét
újítaná fel, amelyre na-
gyon ráfér a renoválás. 

Az Ady-klubban az udvar
ugyan kicsi, de mint Tarjányi
Judit fõépítész kijelentette,
törvényi elõírás már nem ha-
tározza meg, mekkora le-
gyen az udvar, csak az a lé-
nyeg, hogy legyen. Monda-
tai meglepték a döntéshozó-
kat, Sokan újra elkezdtek
ötletelni, mi is lenne az iga-
zán helyes. Dr. Bognár László
(Jobboldali Összefogás) és
Nógrádi Gergely is kérte,
hogy a konkrétumok mellett
maradjanak. Ebben a hely-
zetben kért szót Karaszek
Ernõné, az I. számú óvoda
vezetõje és kijelentésével
meglepte a képviselõket. Vé-
leménye szerint a Béke úti
óvoda lapos tetejére még
egy szintet fel lehetne húzni,

és akkor megint csak megol-
dódnának a problémák.
Fontos megjegyezni, hogy
számos engedélyt kell egy új

épület építésénél az önkor-
mányzatnak beszereznie,
ezért egy szintemelés egy
már mûködõ, engedélyekkel
rendelkezõ intézménynél
ideális lehetne. Ez egyébként
az összes lehetõségnél fenn-
áll. Nógrádi Gergely kérte,
hogy június 11-ig napolják el
a döntést, amikorra is az
összes pénzügyi számítást
végezze el a Hivatal, legyen

kész statikai vizsgálat a Béke
úti óvodára vonatkozóan és
azon a napon az elõkészített
anyagok alapján végleges
döntést hozzanak a képvise-
lõk. Ezzel végül mindenki
egyetértett.

„Kolping-ügy”

És mikor már mindenki
azt hitte vége a testületi ülés-
nek, egy nagyon hoszszúra
nyúlt napirendi pontra került
sor, az ún. „Kolping-ügyre”.
Évekkel ezelõtt jószándékú
gödi családok összefogásá-
ból alakult meg a Búzaszem
Katolikus Általános Iskola
egy nagykõrösi katolikus
Kolping intézmény gödi tag-
intézményeként. Mint kide-
rült az önkormányzatnak
semmiféle jogi kapcsolata
nincs a Búzaszemmel, holott
az elõzõ ciklusban kifejezet-
ten az õ támogatásukra adta
oda az önkormányzat a föld-
használati jogot a Kolping
Szövetségnek. Igen ám, de a
Kolping Szövetség kihátrált a
Búzaszem Általános Iskola
mögül, a Szakáts-kertre ka-
pott földhasználati jogát
mégis fenn kívánja tartani,
így felépíthetne egy iskolát
Göd legértékesebb telkére
akár úgy, hogy a Búzaszem-
nek semmi köze sem lesz
hozzá. Ráadásul amíg az
épület áll és betölti funkció-
ját, addig a Kolping haszná-
latában marad a terület. 

Markó József polgármes-
ter maga is meglepõdött,
hogy a szerzõdés lejárati dá-

tuma nem található a
Kolpinggal kötött szerzõdés-
ben. A Búzaszem így pedig
könnyen hoppon maradhat,
ha Kolping nem vele képzeli
el a jövõt. Detre László
(Jobboldali Összefogás) és
Nógrádi Gergely azonnal je-
lezték, hogy amikor a KOB
vezette együttes ülésen arról
szavaztak, hogy három tan-
termet további öt évre bizto-
sítanak a Walch-épületben a
Búzaszemnek, akkor még
szó nem volt arról, hogy a
Szakáts – kertben a Kolping
akár mással, mint a Búza-
szemmel képzeli el a jövõjét.
Ráadásul úgy tûnik, a Búza-
szem átvált katolikusból re-
formátusba, azaz a  Kolping
helyett fenntartója a követ-
kezõ tanévtõl a verõcei Géza
Fejedelem Református Álta-
lános Iskola lesz és annak
tagintézményeként mûködik
tovább. Mint Detre, Nógrádi
és dr. Pintér György (Jobbol-
dali Összefogás) kifejtették,
a bérleti szerzõdésnek csak
akkor van létjogosultsága a
Búzaszem számára, ha a
Kolping egyértelmûen nyilat-
kozik arról, hogy a Búza-
szemmel képzeli el saját jö-
võjét. Mint mondták ebben
az esetben van perspektíva,
másképp nincs. A testület tá-
mogatta a bérleti szerzõdés
meghosszabbítását, de ha-
tározata csak abban az eset-
ben lesz hatályos, ha a
Kolping valóban nyilatkozik
a pozitív jövõrõl.

Salamon Tamás

ti ülések
elhelyezés és a „Kolping-ügy”

Kruzslicz István 
a gyerekeket mindig 
támogatja

A Walch épülete csak
akkor lesz a Búzaszemé,
ha a Kolping Szövetség
támogatja
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Rendkívül fordulatos, há-
romórás együttes ülést tar-
tott május 27-én a KOB, a
PEKB és az ÜJKB. Két témá-
ban is fontos döntés szüle-
tett: eldõlt, hogy milyen
módon kaphatnak helyet
szeptember 1-tõl az egy-
elõre óvoda nélkül maradt
kicsik, illetve elvi hozzájá-
rulást kapott a mindeddig
Kolping Búzaszem Általá-
nos Iskolaként megismert,
de hamarosan új néven új-
jászületõ intézmény a
Walch épület három tan-

termének további haszná-
latára. 

A döntésekrõl a legilleté-
kesebb bizottság, a Köz-

mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság (KOB) elnöke, illet-
ve a KOB alelnöke tájékoz-
tatta lapunkat. 

– Fontossági sorrendet
állítottunk föl a lehetséges
megoldások között – is-
mertette az intézmények-
bõl helyhiány miatt kima-
radó óvodásokkal kapcso-
latos fejleményeket Sellyei
Noémi elnök. – Órákat ülé-
sezett az a bizottság, ame-
lyik felvázolja a képviselõ
testületnek az alternatívá-
kat. Személyesen az összes
helyszínt végig jártam,
egyik megoldás sem tûnik
véglegesnek. Végül a leg-
racionálisabb elképzelés
mellett döntöttünk, elsõ
helyen az Oázisban talál-
ható bölcsõde tetõterét je-
löltük ki bõvítésre, ott két
csoportot helyezhetünk el,
a másik kettõt a Jávorka
utcai Óvodában. Ha ez
nem elfogadható, akkor
második helyen az Ady-
klubot jelöltük ki.

Nógrádi Gergely, a KOB
alelnöke számos dologgal
elégedetlen volt az ülésen,
de örül, hogy viszonylag
megnyugtató megoldást
találtak a problémákra. 

– Mindjárt az ülés elején
„sikerült” temetõi hangu-
latot generálnom, amikor
feltettem a kérdést: amikor

ilyen fontos ügyekrõl tár-
gyalunk, hol marad a helyi
tévé? A kamera hamaro-
san befutott, így a gödiek
többsége nyomon követ-
hette az ülést. Kifogásol-
tam az óvodai elhelyezés-
sel kapcsolatos pénzügyi
elõkészítettséget is (Éppen
ezért nem tudtak dönteni
a testületi ülésen – a
szerk.) 

Ami pedig a „Kolping-
ügyet” illeti: mivel – nagy
megdöbbenésünkre – sem
a Kolping Szövetség, sem a
püspökség nem képvisel-
tette magát, azaz épp a
legilletékesebbek hiányoz-
tak az ülésrõl, ezért indít-
ványoztam, hogy csak elvi
határozat szülessen az is-
kola ügyében. Lévén töb-
ben is az elmúlt ciklus vá-
rosvezetésének elhibázott
döntéseként tartjuk szá-
mon, hogy épp a Szakáts-
kert került felajánlásra az
iskola felépítésének hely-
színéül, ezért szintén kér-
tem, hogy a földhasználat-
ról egy másik alkalommal
döntsünk, és ezúttal csak a
Walch-épülettel kapcsolat-
ban jussunk közös nevezõ-
re. A Huzella iskola három
évig át tudja adni az igé-
nyelt három termet. Ezért
azt javasoltam: mivel a
Kolping-iskola – nevezzük

most így az egyszerûség
kedvéért – létéhez szüksé-
ges az ötéves bérlet, írjunk
alá velük egy szerzõdést a
három terem használatá-
ról, de a szerzõdésben he-
lyezzünk el a várost védõ
biztonsági kitételeket. Így
pl. azt, hogy ha 2010-ig
nem indul el az építkezés
az önkormányzat által fel-
ajánlott földterületen, ak-
kor akár a piaci ár sokszo-
rosára emelhetjük a bérleti
díjat. Ami a történet végét
jelentheti. Így tehát létkér-
dés lesz számukra az isko-
laépítés, s nem adódhat
újabb „átvegetált” négy
esztendõ.

„Kolping-ügy”, óvodai helyzet: 
együttes ülést tartott három bizottság!

A CONTINEO kft. f.a. tájékoztat minden érdeklõ-
dõt, hogy a 
Göd belterület 6801/153. – Wigner Jenõ u. 6.
Göd belterület 6801/154. – Wigner Jenõ u. 4.
Göd belterület 6801/155. – Wigner Jenõ u. 2.
Göd belterület 6801/156. – Komlókert u. 6.
Göd belterület 6801/157. – Komlókert u. 4.
Göd belterület 6801/158. – Komlókert u. 2.
Göd belterület 6801/159. – Kerek erdõ u. 20.
Göd belterület 6801/160. – Kerek erdõ u. 18.
Göd belterület 6801/161. – Kerek erdõ u. 16.
Göd belterület 6801/162. – Kerek erdõ u. 14.
Göd belterület 6801/163. – Kerek erdõ u. 12.
Göd belterület 6801/164. – Kerek erdõ u. 10.

Göd belterület 6801/255. – Termál fürdõ körút 11.
Göd belterület 6801/256. – Termál fürdõ körút 13.

sz. alatti ingatlanok a CONTIONEO kft. f.a. tulaj-
donát képezik. Erre tekintettel azokkal kapcsola-
tosan  érvényesen rendelkezni ( bármilyen szerzõ-
dést kötni, birtokba adni, bérbe adni, stb.) csak a
CONTINEO kft. f.a. felszámoló biztosa jogosult.
A nem a felszámoló biztos által kötött minden
szerzõdés, rendelkezés, megállapodás érvénytelen.

Budapest, 2008. április 29. 

CONTINEO kft. f.a.

Hirdetmény

Nógrádi Gergely 
az Ady Klub átalakítását
támogatja

Sellyei Noémi 
az összes 
intézményt 
végig járta



A sárga (szelektív) zsákok elszállítási rendje
A sárga hulladékgyûjtõ zsákok elszállítása az alábbi felsorolt he-
teken, az adott körzetre érvényes szemétszállítással azonos na-
pon történik: Június 16-20. • Július 21-25. • Augusztus 25-29.
• Szeptember 22-26. • Október 27-31. • November 24-28. •
December 15-19.

Lomtalanítás
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Sokan megtisztelték jelenlétükkel
Csányi József képviselõt, aki lakos-
sági fórumra hívta az 5. körzet pol-
gárait. Mint mondta, Svájcban látta,
hogy a képviselõk az utcán találkoz-
nak választóikkal. A város teljes ve-
zetése részvételével a Harang utca
és a Dózsa György út sarkán lévõ pi-
henõhelyen találkoztak, ahol Csányi

korábban egy pihenõ-találkozó he-
lyet alakíttatott ki, több paddal, egy
asztallal és egy hirdetõtáblával.

Markó József polgármester beve-
zetõjében kitért a várost érintõ be-
ruházásokra, különös tekintettel a
Kincsem beruházásra, amely az
egész városközpontot érinti a Penny
Markettõl egészen a Jávorka utcáig.
Ezt követõen a Jobboldali Összefo-
gás Frakció szinte minden tagja be-
számolt a városban végzett munká-
járól. 

Csányi képviselõ kifejtette, hogy
az elmúlt évben 250 méter járdát
építettek, 15 szemétgyûjtõ, 12 pad,
2 asztal, 2 hirdetõtábla került a kör-
zetbe. Ezt a munkát mindenképpen
folytatni kívánja.

A lakók számos kérdést tettek fel.
Különösen érzékeny témaként me-
rült fel, mi lesz a Kincsemmel, továb-
bá a Duna-part kaszálása
nincs megoldva, a qua-
dosok zavarják a körzet
nyugalmát, a zöldhul-
ladék égetése borzolja
a kedélyeket. A nap si-
kerének számított,
hogy Szegedi Sán-
dor alpolgármes-
ter ígéretet tett: a
Duna-part deré-
kig érõ füvét rö-
vid idõn belül le-
kaszáltatja.

Markó József
röviden még arról
t á j é k o z t a t o t t ,
hogy az országos
politikában a pár-
tok most pozício-

nálják magukat az esetleges elõre-
hozott választásokra készülve. Mint
kijelentette, a másik fél lejáratása
Gödön is megjelent, s ha a lakók
ilyen kijelentésekkel találkoznak, ak-
kor ne a „mit” kérdést figyeljék, ha-
nem a „miért”-et.

S.T.

Lakossági fórum az 5. körzetben

A lakossági lomtalaní-
tást június 6-10. kö-
zött az adott körzetre
vonatkozó szállítási na-
pon végzi a Település-
ellátó Szervezet. Veszé-
lyes hulladékot nem
szabad kitenni! A kira-
kott lom mennyisége
maximum 3 m3 lehet.

Településellátó Szervezet
2132 Göd, Duna u. 5.

Tel.: (27) 530-600, 530-611
E-mail:

telepulesellato@vnet.hu
http:/telepulesellato.god.hu

A zöldhulladék 
elszállítási rendje
Június 2-6. és 16-20.
Július 1-7. és 15-21.
Augusztus 1-7. és 15-22.
Szeptember 1-5. és 15-19.
Október 1-7. és 15-21.
November 3-7. és 17-21.
Szelektíven gyûjthetõ zöld-
hulladékok: fû, falevél,
ágak, gallyak
A TESZ kéri, hogy az ágakat
és a gallyakat maximum 80
cm-esre vágva, 40 cm-es
kötegekben helyezzék a
zsákok mellé! A zsákokat
reggel 7.00 óráig ki kell he-
lyezni!

A Csányi által készíttetett
padokon is ültek

A képviselõk 
(Bognár László 

és Detre László) 
a gyepet 

választották

Csányi József 
(balról) ahol tud, 
igyekszik segíteni

Markó József polgármester
jelenlétével bizonyította 
a fórum fontosságát

Göd láthatóan rászokott a szelektív gyûjtésre
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A Városfejlesztési Bizott-
ság komolyan vette a
Magosfa Alapítvány fel-
ajánlását és minden támo-
gatást megadott a civil
szervezetnek, hogy a ke-
rékpárút teljes gödi szaka-
szán felújítsák az útfelfes-
téseket, és új kerékpárút-
jelzõ táblákat helyezzenek
ki.

- A biztonságos kerékpá-
ros közlekedés megterem-
tése alaptevékenységünk-
höz tartozik – tájékoztatta
a Gödi Körképet Kelemen
Zoltán, a Magosfa Alapít-
vány elnöke. – A Dunaka-
nyar egy gyöngyszem, és
úgy tapasztaltuk, hogy
Göd partnernek mutatko-
zott a biztonságos kerék-
párút megteremtésében.

- Nagyon nagy örömmel
fogadtuk a Magosfa fel-
ajánlását – mondta
Kovacsik Tamás, a Városfej-
lesztési Bizottság elnöke. –
Ráadásul a munkát 15 pes-
ti kerékpáros és 10 váci ke-
rékpáros segítette. A Vá-
rosszépítõ és Fejlesztõ
Egyesület biztosította az
útfelfestéshez a szükséges
festéket. A munka végezté-
vel pedig Sárközi Károly tu-
lajdonos látta vendégül az
egész csapatot a felsõgödi
Duna Csárdában. 

Ezúton mondok köszö-
netet mindenkinek, akik
részt vettek a gödi kerék-
párút felújításában akár
anyaggal, akár munkával,
akár finom vacsorával.

S.T.

Felújították a kerékpárutat Rendõrségi felhívás

A felsõgödi Duna-part
egyik utcájában május kö-
zepén egy autós egy se-
gédmotor-kerékpárost
ütött el. Két ember ült az
autóban, akik közül az
egyik azonnal hívta a rend-
õrséget és a mentõket, ne-
gyed órát vártak, majd
mint akik jól végezték dol-
gukat csendben odébb áll-
tak. Kétségtelen, a sérült
mellett több ember is ott
maradt. A kocsiban ülõk

rendõrök voltak, szabad-
idejükben, saját gépkocsi-
jukkal közlekedtek. Miután
a rendõrség a helyszínre
ért, keresték az elkövetõ-
ket, akiket alig pár utcával
arrébb meg is találtak. A
sofört jogszerûen elvitték
vérvételre és sajnos kide-
rült; alkoholos állapotban
vezette az autót.

- Az ittasan vezetõ és
gázoló kollégát azonnal el-
bocsátottam – ismertette a

történetet Kovács László, a
Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság kapitánya. – Az
ügyet az Ügyészségi Nyo-
mozó Hivatal vizsgálja, hi-
szen az elkövetés pillanatá-
ban a tettes még rendõrsé-
gi állományban dolgozott.
Meg kellett volna várniuk a
kiérkezõ rendõröket, nem
hagyhatták volna egyedül
a sérültet – folytatta a ka-
pitány. - Egyet minden
rendõrnek tudnia kell, ez-

zel a hivatással bizonyos
erkölcsi alapszabályokat be
kell tartanunk. Mivel ez
nem történt meg, ezért
kellett elbocsátanom a kol-
légámat. Az ittas vezetõ
társának szerepét is vizs-
gálja az ügyészség és a
döntés alapján lehetséges,
hogy az õ rendõri pályafu-
tása is véget ér, de csak ha-
sonlóan súlyos szabálysze-
gés megállapítása esetén.

G. K.

Felmondott a kapitány 
az ittasan gázoló rendõrnek

Gödön a betörési döm-
ping megszûnt. Sajnos újra
elõtérbe került az örökzöld
téma: a besurranások. Ezek
jórészt csak akkor jöhetnek
létre, ha mi magunk segítsé-
get nyújtunk az elkövetõk-
nek, pl.: nyitva hagyjuk a
kerti kaput, a ház bejárati aj-
taját vagy esetleg az abla-
kot. Figyeljünk az automata
garázsajtók nyitására-csuká-
sára, várjuk meg a teljes be-
záródást!

Egy-egy védõrács felsze-
relése sokat segíthet a be-
surranó tolvajok ellen, mert
a szúnyoghálót nagyon
könnyû kivágni. 

Legyünk sokkal körülte-
kintõbbek értékeinkkel kap-
csolatban. Autóstáska, nõi
retikül ne heverjen az elõ-

szobában a nyitott bejárati
ajtónál, mert kiváló alkalmat
nyújt a besurranó tolvajok
részére.

Figyelmükbe ajánlok egy
régi, elhanyagolt állapotban
lévõ fehér Suzuki Swift gép-
kocsit, amiben hol három,
hol négy fiatalember üldö-
gél, és felméri a terepet, az
esetleges áldozatok után ku-
tatva az ingatlanok között.

A sofõr nagydarab, tes-
tes, míg az utasai sportos
testalkatú, filigrán emberek,
akik minden kis résen befér-
nek.

Figyeljenek magukra,
egymásra, legyenek óvato-
sak, és zárják ajtaikat!

Tóth Zoltán r. õrgy.
Õrsparancsnok

Az Országos Villamos-távvezeték ZRt.
FELHÍVÁSA

Tárgy: Göd – Zugló 220 kV-os távvezeték

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy társaságunk a
tárgyban megjelölt távvezetéken 2008. május –
június hónapban karbantartási tevékenységet végez,
amely érinti Göd közigazgatási területét is.
A munkálatokat az üzemelõ távvezetéken vezetékjog
alapján végezzük. A terepen való mozgás során
gépeink esetlegesen taposási kárt okozhatnak az
érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját
kártalanítás illeti meg. Kártalanítási igényüket a
károsodott ingatlanok használói a területen jelenlevõ
építésvezetõnek személyesen vagy levélben jelen-
thetik be a következõ címen: Országos Villamos-
távvezeték Zrt.1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Kovacsik Tamás 
(jobbról) kezében 

jól áll 
a villáskulcs
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhúnyt:
Pásztor Jánosné sz. Hanzelik Anna 94 éves
Katona Jánosné sz. Kozma Anna 75 éves
Molnár Diána Réka 17 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

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

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

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

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

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:

Timár Gizella Kresznovszki Norbert
Nádasi Anett Kinga Szájbely Ernõ Zoltán
Szeredi Bernadett Fogarasi Zoltán
Kovács Rita Anita Kojedzinszky Tibor

Sok boldogságot kívánunk!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, a hozzátartozókat, hogy
a hagyományos sírhelyek megváltása ideje az elsõ te-
metkezést követõ 25 év, az urnás sírhelyé 10 év.
Amennyiben a lejárt sírhelyeket a hozzátartozók meg kí-
vánják hosszabbítani illetve megváltani, úgy azt a teme-
tõgondnoknál (2131. Göd Pesti út 29).- illetve a Telepü-
lésellátó 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 ismételten
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

Kedves Gábor,

számomra felfoghatatlan,
hogy nem beszélhetek Veled
akkor, amikor csak akarok. Mi
a politikán keresztül ismertük
meg egymást. Nem egy olda-
lon álltunk politikai értelem-
ben, de emberséged mindig
egy frontra szólított minket.
Végtelen optimizmus áradt

belõled, a nyugalmadat a leg-
nehezebb helyzetekben sem
vesztetted el. Amikor az Okta-
tási Bizottságot vezettem, és Te
is tagja voltál a grémiumnak

(látod, a képen is egymás mellett ülünk), mindig fontos
volt véleményed, s ha gondot éreztem egy-két üggyel
kapcsolatban, kikérhettem véleményed. Még a kritikát
is szelíden fogalmaztad. És én csak ezt az oldaladat is-
mertem. Fáj, hogy nem beszélhetek Veled. Tudod, van-
nak emberek, akiket akár évekig nem hívunk fel, de a
létük biztonságot jelent, maga a tudat, hogy létezik ott
valahol a távolban a másik. Most én és egészen bizto-
san sokan szegényebbek lettünk. A nyomod, a legjel-
lemzõbb tulajdonságod azonban itt maradt közöttünk;
az emberséged.
Isten áldjon Gábor!      

Salamon Tamás

In memoriam Barkóczi Gábor

Életének 81. évében elhunyt
Csiszár Gyula  a gödi a 801. sz.
Losonczy István cserkészcsapat
parancsnoka.

1927. augusztus 1-én született
Felsõgödön. 1933-ban a ma-
gyarországi jamboree (cserkész
világtalálkozó) évében a 801-es
„farkaskölyök falka” tagja lett.
1938-ban kiscserkész ígéretet
tett, majd a háború idején tette
le a cserkész fogadalmat. Az elsõ
békeévekben õrsvezetõként vé-
gezte cserkészmunkáját. 1948-ban a kommunista diktatúra betil-
totta a cserkészmozgalmat.

1991-ben tevékenyen részt vett a gödi cserkészélet újraindítá-
sában. Segédtiszti képesítést szerzett és 1994. végén a 801-es
Losonczy István cserkészcsapat vezetõsége megválasztotta a csa-
pat parancsnokává. Parancsnoksága alatt tevékeny cserkészévek
következtek. Közel 30 tábort, nyári nagytábort illetve párnapos
pünkösdi tábort szervezett és vezetett az ország legkülönbözõbb
helyein, a bükki Mária-forrástól a Mátrán, Bakonyon át a Pannon-
halma melletti Ravazdig. Fiatalok sokasága gyûjtött életre szóló
élményeket, „cserkésztudományt” és ismerhette meg hazánk
gyönyörû tájait.

Egy hiteles, példaértékû cserkészéletút most az „ösvény” vé-
gére ért. A csapat tagjai szomorúan köszönnek el. Jó munkát
Gyuszi bá’!

Viszontlátásra az örök Nagytáborban!
Bea István st.

parancsnokhelyettes

CSISZÁR GYULA
1927-2008.

Fõszakácsként 
a konyhában
is ö volt 
a „parancsnok”.

KOB ülésen (balról): 
Barkóczi Gábor,
Salamon Tamás,  

Bognár László 
és Csányi József 
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Az I. Inczeffy Egészség-
napon a gödiek nagy ér-
deklõdéssel fogadták az

ingyenes csontritkulás-
szûrést . 

- 2008. április 25-én

pénteken reggel 8-tól este
7-ig egész napos ingyenes
csontritkulás-szûrés volt
az Inczeffy Patika épületé-
ben mûködõ orvosi rende-
lõben.

- A szûrés teljes idõtar-
tama alatt dr. Imre Zsuzsa
reumatológus biztosította
a szakorvosi tanácsadást.

- Százötven (!) mérést
végeztünk, amelyeknek 63
%-a mutatott eltérést a
normál értékektõl. Bár a
köztudatban a csontritku-
lás nõi betegség, nagy
örömünkre férfiak is je-
lentkeztek a vizsgálatra,
sok esetben - mint kide-
rült - nem is alaptalanul.

- Ezek az eredmények is
mutatják, hogy igény és

szükség is van ilyen és ha-
sonló jellegû lakossági
szûrésekre. A csontritku-
lás-szûrést terveink szerint
õsszel megismételjük.

- A II. Inczeffy Egészség-
nap (2008. június 27.,
péntek 8-19-ig) keretében
lehetõsége lesz a lakos-
ságnak ingyen megméret-
ni vércukrát, vérnyomását
és koleszterinszintjét. Az
eredmények kiértékelésé-
ben és a tennivalók meg-
határozásában belgyó-
gyász, diabetológus orvos
áll a gödiek rendelkezésé-
re.

- Egészségük érdekében
éljenek a lehetõséggel!

Inczeffy Egészségnap
Százötven gödi ment el a patikába szûrõvizsgálatra 

Ha minden a tervek sze-
rint alakul, akkor Göd vá-
rosközpontja teljesen meg-
újul. A városrehabilitációs
pályázat keretén belül vá-
rosközpontot építõ pályá-
zat benyújtására készül az
önkormányzat. A felújítás a
Kincsemtõl egészen a
Jávorka utcáig tart, érinti a
Kincsem épületét, a Kin-
csem elõtti üzleteket, a
Hawai preszó elõtti parko-
lót, a Kossuth teret, a Vá-
rosházát, annak udvarát,
ezen a szakaszon a kettes
út mindkét oldalán a járdá-
kat, valamint az ehhez tar-
tozó csapadékvíz-elveze-
tést, ehhez kapcsolódóan
100 darab parkoló létesíté-
sét.

- Óriási lehetõség elõtt áll
a város – mondta lelkesen
Szegedi Sándor alpolgár-
mester. – A Kincsem átépí-
téséhez az Örökségvédelmi
Hivatal  bizonyos feltételek-
kel járult hozzá. A ’90-es
évek elején lebontott épü-
letet pótolni kell, a még ál-
ló épület jelenlegi formáját
jellegében meg kell õrizni.

- Fontosnak tartom meg-

említeni, hogy nagyon sok
üzlettulajdonossal kell
megállapodást kötnünk,
hiszen a Kincsem elõtti üz-

leti sor lebontásra kerül –
összegezte a tárgyalások
menetét az alpolgármester.
– Nagyon korrektül álltak
az esetleges változásokhoz.
Õk a Kincsem épületében
kapnak új üzletet. A Kos-
suth téren is hasonló a
helyzet. 

- Megnyugtatásul köz-
löm a környék lakóival,
hogy a parkolók kialakítá-
sáról, ha a város bejut a pá-
lyázat második fordulójá-

ba, azonnal megkezdõd-
nek a lakossági egyezteté-
sek.

S.T.

Egy milliárdos pályázat
Új városközpont épül a Kincsemnél

Göd Város Önkormány-
zata a lakosság és a civil
szervezetek javaslatát
várja „Göd Díszpolgá-
ra” kitüntetõ címre.

„Göd Díszpolgára” cím
életmûért olyan köztisz-
teletben álló személy ré-
szére adható, akit érde-
meiért, tevékenységéért
a képviselõ-testület arra
érdemesít.

Göd díszpolgára lehet
olyan személy is, aki je-
lenleg nem magyar ál-
lampolgár, illetve posz-
tumusz is kiadható. 

Kérjük, hogy javaslatai-
kat Göd Város Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatala – Dr. Bognár
László alpolgármester
részére 2008. június 30-
ig küldjék el! 

A kitüntetõ cím átadásá-
ra a 2008. augusztus
20-i ünnepségen kerül
sor. 

Göd város 
Önkormányzata

FELHÍVÁS

Pályázási menet
Beadási határidõ: 

június 16.
1. forduló: 
szeptemberben döntés
2. forduló: 
2009. márciusa körül, fél
év alatt engedélyes ter-
vekkel kell rendelkezni
Nyertes pályázat ese-
tén: 2009 nyarán kez-
dõdne a városközpont
kialakítása

Csak a kandelláberek és a
szobor marad. A Kincsem
teljesen megújul
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Mint arról elõzõ lapszá-
munkban beszámoltunk, a
Duna Csárda tulajdonosai,
Sárközi Károly és felesége,
Mária átadták  Göd elsõ,

európai szabvány szerint
készült játszóterét. A város
vezetõi más elfoglaltságuk
miatt nem vehettek részt
az átadási ünnepségen, de

utólag megtekintették az
európai uniós elõírásokat
is maradéktalanul kielégítõ
létesítményt.

- Nagyon örülök annak,
hogy Sárközi Károly bará-
tunk a körzeti képviselõvel,
Szabó Csabával együttmû-
ködve egy ilyen modern,
minden biztonsági igényt
kielégítõ játszóteret építte-
tett a gyerekeknek – fogal-
mazott Markó József pol-
gármester. – Reményeink
szerint ebben az évben
minden körzetben elkészül
egy új játszótér, vagy a már
meglévõ régit újítjuk fel
hasonló elvek alapján. Má-
ra már nyugodtan kijelent-
hetõ, hogy a Duna Csárda
Göd egyik legfontosabb
találkozóhelye. Ezért a vá-
rosnak is nagyon fontos ez

az intézmény. Egészen biz-
tos vagyok abban, hogy
ennek a modern játszótér-
nek a kialakítása a jó tulaj-
donosi szemléletnek kö-
szönhetõ, és bizonyítja a
gödiek és a csárda tulajdo-
nosainak jó kapcsolatát.

G. K.

A Duna Csárda játszótere
A városvezetés is megtekintette
az új létesítményt 

Gergõ teljes mértékben megfelelt az el-
várásoknak, hiszen mindig kitûnõ tanuló
volt, rengeteg dicséretes ötös került a bi-
zonyítványába, mindemellett jobbnál
jobb eredményeket ért el  kajak-kenu
sportágban. Szerény, csendes fiú, meg-
bízható, az osztályközösség lelkes tagja.
Nagyon izgult az egész osztály, hogy
Gergõ elnyerje ezt a nívós kitüntetést,
amit csak kevés tanuló mondhat magá-
énak. Nagy tapssal ünnepeltük, és részle-
tesen elmeséltettük vele, miként folyt az
ünnepélyes díjátadás. 

Mézes Mónika 
osztályfõnök 

Márton kitûnõ tanulmányi eredményé-
vel, példás magatartásával, kiemelkedõ
közösségi munkájával, a tollaslabdában
elért (országos) teljesítményével bizonyí-
totta, hogy méltó erre a díjra. Ebben a
tanévben társai õt választották meg az
osztály egyik diákönkormányzati képvi-
selõjének. Mind a szellemi, mind a fizikai
feladatokat szívesen végzi. Kiskora óta
életének szerves része a sport.

Boldizsárné Pencz Zsuzsanna
osztályfõnök

Németh László Általános Iskola

„Jó tanuló, jó sportoló” állami díjazottak
Márciusban érkezett a jóhír, hogy Oláh Gergõ megkapta a Magyar Köztársaság „Jó tanuló, jó sportoló”
díját! A pályázatra igazgatónõnk, Lukács Istvánné hívta fel a figyelmünket, és terjesztette fel Gergõt
Szerecz Márton 5. a. osztályos tanulóval együtt. 

Stabil és erõs a hinta, még Bognár Lászlót is elbírta 

Megcsodálták a
csomózási technikát is 

Oláh Gergõ
Szerecz Márton
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Önök kérdezik, Önök 

F. Mónika és S. Éva kérdésével kapcsolat-
ban (az alsógödi CBA elõtti parkolásról)
az alábbi felvilágosítást tudom adni:

Válasz: Az említett két-három darab
oszlop kihelyezésének az adott helyre
nincsen akadálya. A rendõrhatóság
ezen oszlopok megjelenését csak üdvö-
zölné, hiszen az említett problémával
(CBA parkolás) rengeteg gödi polgár-
nak gondja van. Ezeket az oszlopokat
azonban nem a rendõrség helyezi ki,
hanem az önkormányzat.

Tóth Zoltán r. õrnagy
õrsparancsnok

Markó József polgármester ígéretet tett
arra, hogy tavasszal az iskola vonalán
(Németh László Általános Iskola) meg-
emeli a járdatestet, mert ha esik az esõ,
mint ahogy májusban ez többször elõ-
fordult, akkor egyszerûen nem lehet
megközelíteni az iskolát. Az ígéret ígé-
ret maradt, mert a járda felújítása nem
történt meg.

B. Gabriella

Válasz: A József utcában, a Német
László Általános Iskola melletti szaka-
szon a járda építését az iskolaszünet
idejére tervezzük.

Markó József, polgármester

A felsõgödi aluljáróban a nagy esõk kö-
vetkeztében nem lehetett közlekedni. A
gyerekek kénytelenek voltak a sorom-
pónál vagy a vasúti síneken keresztül
egyedül(!) átmenni. Tudom, a város ve-
zetése a vasútra hárította ezt a felelõs-
séget, miszerint nekik kell a vízelveze-
tést megoldani. De kérdem én, csak
ennyit érnek a gödi polgárok, nem le-
hetne egy könnyûszerkezetes valami
hídszerûséget az aluljáró egyik oldalá-
ban felépíteni?

D. Béla

Válasz: Göd-felsõi vasúti aluljáró vízel-
vezetési probléma megoldására, egyál-
talán a valós mûszaki probléma feltárá-
sára a Beruházási Osztály ismételten
felvette a kapcsolatot a MÁV Zrt. Buda-
pesti Területi Központ, Mérnök Létesít-
ményi Alosztályával. A javaslatunk az,
hogy a meglévõ csatornaszakasz
WOMA tisztítása utána MÁV végezzen
el egy olyan kamerás vizsgálatot, amel-
lyel megállapítható, hogy van-e a csa-

tornaszakaszon olyan meghibásodás,
amely vízelvezetési problémát okozhat.
Többször kértük már, de ismételten kér-
ni fogjuk, hogy a csatorna tisztítását
rendszeresen végeztesse el a MÁV. 
A vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy
olyan mûszaki megoldás készüljön, ami
az aluljáró, és az esõ által bemosott
szennyezõdéseket felfogja, és megaka-
dályozza, hogy az elfolyó rendszerbe
kerüljön, és dugulást okozzon.
A probléma végleges megoldásáig az
eseti tisztítást, szippantást a MÁV el-
végzi.

Dr. Bognár László
alpolgármester

A felsõgödi vasúti átkelõben még min-
dig nem megoldott a felszíni gyalogos
átkelés a sorompónál. Számomra ért-
hetetlen és felfoghatatlan, hogy miért
nem lehet a MÁV vezérigazgatóját sze-
mélyesen felkeresni több, mint egy éve,
hogy járuljon már hozzá a kivitelezés-
hez, ha a terveket és a kivitelezést Göd
finanszírozza.

Salamon Tamás

Válasz: A  Göd-felsõi vasúti átkelõben
tervezett felszíni gyalogos átkelés meg-
építése mindannyiunk szívügye. Lehe-
tõségeinkhez képest mindent megte-
szünk azért, hogy az említett beruházás
megvalósuljon. Sajnos a MÁV ZRt.-nél
szervezet átalakítás van, amely rendkí-
vül lelassítja a folyamatot. 
Az Önkormányzat folyamatosan tartja
a kapcsolatot az érintett szervezetekkel,
a MÁV ZRt. Pályavasuti Üzletágától az
üzemeltetõi hozzájárulást már megsze-
reztük, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságtól a kialakítandó átjáró biztosí-
tására vonatkozó elõírásokat is meg-
kaptuk.
Folyamatban van a MÁV-val a beruhá-
zásra, mûszaki tervezésre és kivitelezés-
re, valamint a közbeszerzési eljárásra,
valamint a finanszírozás módjára vo-
natkozó egyeztetés.
Várhatóan ebben az évben megvalósul
a beruházás.

Dr. Bognár László
alpolgármester

Elviselhetetlen a füst a tavaszi égetések
miatt. Nem lehetne szankcionálni a füs-
tölõket? A város elszállíttatja a zöld hul-

ladékot, olvastam a „Hulladék Híradó-
ban”. Akkor miért nem büntetik meg a
rendbontókat?

J. Anna, T. István 

Válasz: A 6/2000. (II.22.) sz. Ök. rende-
let 11. §-a szabályozza az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabá-
lyokat. A kerti hulladék elsõsorban
komposztálással semlegesítendõ, és
mint írja, el is szállíttatható. Égetni csak
szeptember 1-tõl április 30-ig, hétfõi és
pénteki napokon 8 és 18 óra között le-
het. Nyáron a fokozott tûzveszély miatt
egyáltalán nem lehet égetni, mint aho-
gyan általában ipari eredetû anyagokat
sem. Az égetés legfeljebb 30 percig
tarthat és fenn kell tartani a lángot, a
füstölés nem megengedett. E szerint
mûanyagok, gumi, vagy nedves fa, fû,
stb. nem égethetõ. Ha e szabálytól elté-
rõ égetést tapasztal és a figyelmeztetés
nem használ, kérem jelezze ezt a Közte-
rület-felügyeletnek, akik majd gyorsan
és rugalmasan eljárnak. Visszatérõ vagy
súlyos esetekben azonban nem kerül-
hetõ el a feljelentés, melyhez tanúsko-
dással, bizonyítékok csatolásával vá-
runk segítséget. A kiszabható bírság
30.000.- Ft.

dr. Nagy Atilla aljegyzõ

Az alsógödi Feneketlen-tó Göd egyik
legszebb természeti tája. A közepén lé-
võ sziget viszont nagyon elhanyagolt-
nak tûnik. Ha ez természetvédelmileg
ilyen, akkor levelem tárgytalan, de ha
csak emberi hanyagságról van szó, ak-
kor kérdezem, nem lehetne egy csó-
nakkal beevezni oda, és egy kicsit rend-
be tenni?

V-né Mária

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 

Ilyen volt
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Válasz: 1999-ben pályázati pénzbõl si-
került a Feneketlen-tó és környezetét
rendbe tenni. A Természetvédelmi Ha-
tóság elõírása alapján került a sziget ki-
alakításra, melynek célja az itt megtele-
pedett madarak élõ-és keltõhelyének
fenntartása. 
A tavat minden évben csónakból, az
oda bedobált mûanyag flakonoktól és
egyéb hulladékoktól meg szoktuk tisz-
títani és a szükséges kaszálásokat idén
is el fogjuk végezni. 
Kérem válaszom szíves elfogadását. 

Szegedi Sándor alpolgármester

Elfogadhatatlan, hogy a város nem ké-
pes hathatósan fellépni a quadosokkal
szemben. A Duna-part nyugalmát fo-
lyamatosan megzavarják és nagyon
büdösek is. Mit tesz a város ennek
megakadályozására? Kérem ne azt ír-
ják, hogy tájékoztatjuk a rendõrséget,
mert az nem elfogadható válasz.

T. István, B. Melinda

Válasz: Sajnos újdonságot mondani
ezzel kapcsolatban nem tudok, tény
az, hogy a quadosok megfékezése
rendõrségi feladat, az is tény, hogy a
rendõrök a közterülettel karöltve folya-
matosan figyelik a quadosokat és lehe-
tõségeikhez képest fellépnek „elle-
nük”. Azonban a rendõrség jelenlegi
anyagi és technikai feltételei nem te-
szik azt lehetõvé hogy folyamatosan
jelen legyen, így sajnos 100 százalékos
eredmény nem várható. Azt gondo-
lom, hogy az összehangolt akciók kö-
vetkezében a quados probléma csök-
kent.

Dr. Szinay József jegyzõ

Gödön számos helyen a zebrák szinte
már nem is láthatóak. Csak egy példa.
A felsõgödi CBA üzlet elõtt már egyál-
talán nem látható. Végzett az önkor-
mányzat vizsgálatot, hány helyen is kel-

lene újrafesteni a zebrákat és a vizsgá-
lat után el is végzi a munkát?

J. Gábor

Válasz: A város területén átmenõ 2 szá-
mú, és 21107 számú fõközlekedési
utak a Magyar Közút Közhasznú Társa-
ság kezelésében vannak, így az útbur-
kolati jelek felújítása az õ feladatuk.
Ezzel kapcsolatban 2008. május 20-án
levélben és telefonon is kértük a KHT il-
letékesét ezen munkák mielõbbi elvég-
zésére.
Soronkívüliséget kértünk az Ady Endre
úton lévõ átjáró felfestésére ( Teleki Pál
- Révay utcák keresztezõdése), ahol az
útburkolati jelek teljesen lekoptak. 
2008. május 28-án a fent jelzett gya-
logátkelõhely, és a Köztársaság úton lé-
võ gyalogátkelõhely felfestését elvégez-
ték.
A KHT tájékoztatása szerint a útburkola-
ti jelek felújítására vonatkozó pályázta-
tásuk jelenleg folyamatban van. Göd
városban ezek a munkák várhatóan jú-
nius - július hónapokban kerülnek elvég-
zésre, amelynek részét képezi a Göd-fel-
sõi CBA üzlet elõtti átkelõhely is. Ezeket
a munkákat folyamatosan nyomon kö-
vetjük, és indokolt esetben a jogi lehetõ-
ségeink határán belül beavatkozunk.
A Honvéd soron a Németh László isko-
lánál lévõ önkormányzati út gyalogos
átkelõhelyének felújítására a Település
Ellátó Szervezet részére a megrendelést
elküldtük.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

Több lakó is jelezte már ezen a fórumon,
hogy számos reklámtáblától nem lehet
belátni az utakat. Sõt év elején válaszol-
ták, hogy a reklámtáblák ügyében felül-
vizsgálatot végez a Közterület Felügye-
let. Azóta nem hallani az ügyrõl. Hány
szabályos foglalási díjat fizettek be a rek-
lámtábla tulajdonosok a város kasszájá-
ba? Elkészült egyáltalán a vizsgálat, vagy
csak retorikai fogásról volt szó?

J. Gábor

Válasz: A Közterület-Felügyelet kérte a
Városfejlesztési Bizottság Elnökét,
Kovacsik Tamást és Bertáné Tarjányi Ju-
dit fõépítész asszonyt, hogy dolgozzák
ki az egységes önkormányzati reklám-
tábla rendeletet.
A rendelet elkészítése után a
Közterület-Felügyelet eljárásokat indít-
hat az engedély nélkül és szabálytala-
nul elhelyezett reklámtáblák tulajdono-
sai ellen. Azon táblák tulajdonosai el-

len, amelyek a biztonságos közlekedést
akadályozzák Felügyeletünk eljárást
kezdeményez, illetve kezdeményezett.
A rendelet elkészültével a lakosságot és
a vállalkozókat tájékoztatjuk.

Kovács László 
Közterület-felügyelet vezetõ

Köszönjük a tulajdonosoknak, hogy el-
szállították a sziklát a Vasút utca és az
Árpád utca sarkáról. Bár mindenki így
tisztelné a városban a jogot, és a város
vezetése is eljutna oda, hogy betartassa
a törvényi elõírásokat számos más he-
lyen, különben csak az íróasztalfióknak
dolgoznak és nem lesz rendezettebb
városunk.

K. Péter

Válasz: Számos alkalommal a Gödi Kör-
kép hasábjain, de másutt is kértük ezen
díszkövek eltávolítását, hiszen jogsza-
bály rendelkezik a közúti közlekedés biz-
tonságáról. Tény az, hogy a jó szándék-
kal, legtöbb esetben a szépen ápolt te-
rületek védelmére helyezik ki a lakók
ezeket a kõdarabokat. Azonban ezek
nagyon balesetveszélyesek lehetnek.
Megtörtént az, hogy Gödön két autó
nem tudott egymás mellett elhaladni,
és az egyik autó belehajtott egy ilyen
„jószándékkal” kirakott kõbe. A sofõr
komolyan megsérült 8 napon túl
gyógyult. A kõ kihelyezõje több éves fel-
függesztett szabadságvesztést kapott.

Dr. Szinay József jegyzõ

Az Oázis Lakóparkban valami nagyon
furcsa kis „gettó” épül folyamatosan.
Parányi házak, még parányibb telkek-
kel. Szerintem nagyon rontja a városké-
pet. Ki adott ki ilyen törpe lakóházakra
és ennyire sûrûn építve engedélyt?

Egy lakó az Oázisból

Válasz: Az Oázis lakóparkra vonatkozó
építési elõírásokat a Göd Oázis Lakó-
park területére vonatkozó építési sza-
bályzatáról és szabályozási tervérõl szó-
ló Göd Város Önkormányzatának
32/2004. (XII.10.) sz. Ök. rendelete ha-
tározza meg. A lakópark területét ez a
szabályozás 9 építési övezetre osztja.
Az egyes építési övezetekre eltérõ telek-
méreteket, beépíthetõségeket, épít-
ménymagasságokat és egyéb építési
elõírásokat határoz meg. Az építési sza-
bályzat és szabályozási terv megtekint-
hetõ a hivatalban illetve letölthetõ a
god.hu honlapról.
A lakópark területére az Építésügyi Ha-
tósági Osztály adja ki az építési engedé-
lyeket az építési szabályzat és szabályo-
zási terv elõírásainak megfelelõen.

Iványi Andrea, Építésügyi 
Hatósági osztályvezetõ

észrevételezik

Ilyen lett
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Göd lakói 16. alkalommal vehet-
tek részt a Kiserdõben megrende-
zett Madarak és fák napján. Az ün-
nepséget Nagy Gábor bácsi, „a fák
apja” nyitotta meg. Dr. Altbecker
Vilmos, az ELTE Biológiai Állomás
vezetõje Chernel Istvánra emléke-
zett, aki a világon elsõként szervez-
te meg a Madarak és fák napját, és
Hermann Ottóra, akinek jóvoltából
1906 óta jegyezzük hivatalosan is
ezt az ünnepet Magyarországon.
Miközben a biológiai állomás veze-
tõje az Erdei Bütykölde standjához
invitálta a szülõket, egy jó tanáccsal
is ellátta õket. - Fontos, hogy a gye-
rekeinket csúzli helyett inkább ma-
dáretetõ készítésére tanítsuk meg -
mondta a professzor. Szegedi Sán-
dor alpolgármester kérte a fiatalo-
kat, hogy óvják meg a Kiserdõt mai
állapotában.

- A Kiserdõ Göd tüdeje, ahol a fák
lombja, a madarak éneke mindenki-
nek megnyugvást nyújt – hangsú-
lyozta az alpolgármester. 

A  rendezõk színes programokkal
várták az érdeklõdõket.  Ezek közül
a legnagyobb sikert a Dunakeszi Kö-
télugró Klub, a Mûvelõdési Ház cso-

portjai és Boldog Mónika táncosai-
nak produkciója (itt a fellépõk te-
hetsége messze meghaladta életko-
rukat) aratta. A dekorációt a Városi
Könyvtár rajzpályázatára beküldött

mûvek alkották. A három pályázati
téma: Mátyás király, a holló és a

2008-as év madara, a kanalasgém
volt. Aki kilátogatott szombat dél-
elõtt a zöldbe, a Madarak és fák
napjára, egészen biztosan jó élmé-
nyekkel távozott.

Pokorny Péter

Madarak és fák napja

Nagy érdeklõdés, szép programok
A Városi Könyvtár programjai-
nak
támogatói voltak:

Madarak és Fák Napja
Partner Cégcsoport, Dunakeszi –
Szabó Zoltán; Tessloff és  Babilon
Könyvkiadó; VEGA-IMPEX Nagy-
kereskedelmi Központ, Göd; Dia-
filmgyártó Kft., Budapest –
Csehné Lendvai Gabriella; Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um; Polgármesteri Hivatal, Göd;
Göd Városi Könyvtár

Vetélkedõ 
Pólus Palace Thermál Golf Club
Hotel; Partner Cégcsoport, Duna-
keszi – Szabó Zoltán; Penny
Market Kft.; Perico Kft. – Herr Pé-
ter; Dunakanyar Takarékszövetke-
zet, Göd; VM Bútor, Göd; Aero-
Electro Center mûszaki bolt; Ilka
Csárda – Csabai Béla; Mítosz Étte-
rem – Buránszkyné Nóra; Texas
Grill Étterem – Murvai Zoltán;
Aphrodite Wellness Hotel; Don
Papa Pizzéria; Rétesház, Felsõgöd
– Benedek Márta; Gerle lakberen-
dezés; Pipitér ajándékbolt;
Inczeffy Patika – Dr. Inczeffyné Dr.
Ivicsics Katalin

A Madarak fák napján a gödi ma-
dárbarátok sátrában újra odúkat ké-
szíthettek azok, akik szívesen látnak
madarakat a kertjükben. A „Kell egy
odú? Gyere, csinálj magadnak!”-
program keretén belül a gödi ma-
dárbarátok idén
több mint száz
odút készítettek a
rendezvényekre
látogató lelkes
gödiek segítségé-
vel. A program
egyszerû; mi szer-
zünk anyagot, és
Te megcsinálod,
hazaviszed, felra-
kod a fára. A ma-
darak pedig be-
költöznek, és köl-
tenek. Az odúké-
szítésben igazi
mesterek segítet-
tek.

B. A.

A képeken látható mesterek: dr.
Altbäcker Vilmos, az MTA doktora, a
gödi biológiai állomás vezetõje;
Bencsik Kálmán, a Gödi Piarista Iskola
volt kovácsmestere; Debreceni Péter
erdõmérnök, a gödi fák védelmezõje

Több száz odú készült 

Nagy Gábor köszöntõt 
mondott

A tánc része a programnak
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I. helyezett Bónis Cintia (NLÁI)
II. helyezett Darai Luca (NLÁI)
II. helyezett Koncz Eszter (NLÁI)

A rendezõk külön dicséretben ré-
szesítették a Németh László Általá-
nos Iskolát (NLÁI)  mint a legered-

ményesebb intézményt. A nyertes
növendékek tanára Tóth Tamás.

Onozóné Kovács Gabriella
Németh László 

Általános Iskola
mûvészeti igazgatóhelyettes

Megyei 
Rajzpályázat Zebegényben

Beszámoló a Búzaszem Alapítvány 2007. évi mûködésérõl

Az Alapítvány célja a Búzaszem Általános Iskola mûködésének és a Szakáts-kerti
építkezés támogatása. Ennek elsõ teljes mûködési évében, 2007-ben eleget tett.

Bevételek:
2007. január 1-jén bankszámlánkon 167.150 Ft volt. Támogatóinktól 3.313.000 Ft
pénzadományt kaptunk, és konferencia rendezésébõl keletkezett 200.000 Ft
bevételünk. Kamatbevétel: 1.589 Ft. Bevételek tehát összesen: 3.514.589 Ft

Kiadások:
Búzaszem Általános Iskola mûködési támogatása 919.354 Ft
Búzaszem mûvészeti iskola támogatása 370.000 Ft
Szakáts - kerti iskolaépítés támogatása (tervezési költség 1.776.000 Ft
Ügyvédi költség 23.000 Ft
Banki költség                 36.385 Ft
Kiadások összesen 3.124.739 Ft

2007. december 31-én bankszámlánkon 535.964 Ft, házipénztárunkban 21.036
Ft volt.

Lázár László, elnök

VIII. alkalommal rendez-
ték meg a pedagógusnapi
hangversenyt a Nemes-kéri-
Kiss kúria Galéria termében
a városban élõ és dolgozó
aktív és nyugdíjas peda-
gógusok tiszteletére.
A házigazda Gaude
Kórus nevében
Hodován Józsefné
köszöntötte a részt-
vevõket, konferálta
a szereplõket. Az
önkormányzat ne-
vében Szegedi
Sándor alpol-
g á r m e s t e r
méltatta az ál-
dozatokkal
teli tanári ok-
tató-neve lõ
munkát. - A
pedagógusok
nap mint nap
okos szóval,

biztos szigorral igazgatják a
gyerekeket.  – A közepes ta-
nár magyaráz, a jó tanár
demonstrál, a kiváló tanár
inspirál - mondta. 

Gödön mindkét iskola
pedagógusai megér-
demlik a „kiváló”
jelzõt, hiszen a fel-
lépõ diákok õszinte

sz í vve l ,
igaz lel-
kesedés-
s e l

mondtak köszö-
netet dalban,
v e r s b e n ,
prózában.
Év végén az

alkotó meg-
p i h e n h e t ,
visszatekint a
nehéz, küz-
delmes na-
pokra; de a

gyerekek szemében meg-
csillanó cinkos mosoly, az
emberi tartás közös munka
gyümölcse. A fellépõ
Gaude Kórus tagjai is min-
den bizonnyal visszaemlé-
keztek az önfeledt éneklés
közben a pályájukat elindí-

tó tanítóra. A Drums Együt-
tes hatalmas sikerû produk-
ciója zárta az ünnepséget.
Zenélésük jól példázta,
hogy a befektetett munka
milyen örömmel jár. 

F. A.

Pedagógus napi köszöntõ

Köszönet a szebb jövõért végzett munkáért

Idén hatodik alkalommal rendezték
meg a gödi iskolások rajzszakkörének ki-
állítását. A Rabie Judit és lánya, Nóra
vezete  rajzcsoportban 10-15 éves gyere-
kek foglalkoznak a mûvészet eme ágá-
val. A rajzszakkör tagjainak mûveit cso-
dálhattuk meg a gyermeknapi kiállítás-
megnyitón. A gyerekek megtanulnak
olajjal, szénnel, vízfestékkel bánni. 

– A technikai tudás mellett igyekszünk
elõhívni kreativitásukat, bátorítjuk õket
fantáziaviláguk megjelenítésére - mond-
ta a kör vezetõje, Rabie Judit. - A foglal-
kozásokon egy-egy életmûvet is feldol-
gozunk. 

Nóra édesanyja nyomdokán halad, szí-
vesen foglalkozik a gyerekekkel, magyar
szakos tanárként a mûvészetek közötti
átjárhatóságot keresi.

– A vers-, meseillusztrációkon keresz-
tül kíváncsi vagyok, hogy mennyire tud-
ják belsõ képi világukat elõhívni – fûzött
magyarázatot Nóra az alkotásokhoz. 

– Alapvetõ célunk a játékosság, de a
nagyobbak már egy-egy tanulmányrajz-
zal is sikeresen próbálkoznak. 

A tehetséges fiatalokat látva egészen
biztos, hogy ennek a kiállításnak lesz foly-
tatása.

F. A.

Gyermeknapi
képzõmûvészeti 

kiállítás

Szegedi Sándor alpolgármester 
ünnepi köszöntõt mondott
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Május 6-án az Olajfa Galériában kö-
szöntötte M. Gyõrffy Anikó Török Lász-

ló fotómûvészt és Rabie M. Hadie ipar-
mûvészt. Az egybegyûlteket Karosi Júlia
zongorajátéka hangolta át az élmény
befogadására. - Rabie kerámiái vissza-
csalogatnak bennünket a természetbe;
megcsodálhatjuk a színpompás és ele-
gáns Nílus virágait, a Mákkirályt, a Ten-
ger gyümölcseit és a Sarjadást – mond-
ta Hódos Mária mûvészettörténész. - A
fémes színeket vegyészmérnökként ma-
ga az alkotó kísérletezi ki és készíti el.
Igazi elismerést jelenthet, hogy a látoga-
tók közül többen megjegyezték: „Ezt
szívesen hazavinném”.

Török László Balázs Béla-díjas fotómû-
vész a 70-es évek szociofotózásával vált
ismertté. Képei aktivitásra, együttgon-
dolkodásra késztetik a nézõt. Az ab-
szurd képek meghökkentették, majd jó-
kedvre hangolták a közönséget. Hódos

Mária kiemelte, hogy a közösségterem-
tés nemcsak a kiállításon valósult meg,
hiszen Török László 1990 óta fogja ösz-
sze Salföldön a Pajta Galéria alkotócso-
portját. A kiállítás megnyitója után vi-
dám hangulatban osztották meg él-
ményékeit a látogatók egy pohár bor
mellett.

F. A.

Gödi mûvészek az Olajfában

Nem mindennapi ese-
ménynek voltunk szem- és
fültanúi a felsõgödi refor-
mátus templomban Pitti
Katalin Liszt-díjas opera-
énekes és Virágh András
orgonamûvész hangverse-
nyén. Nemcsak a hely szel-
leme, de a mûvésznõ pró-
zai és zenei elõadása is
mélyen megindította a
hallgatóságot. – Életünk
legfontosabb dolgai látha-
tatlanok – mondta Pitti
Katalin.

A jelenlévõk az Óma-

gyar Mária-siralomtól Bach
Ave Mariaig, gyönyörû dal-
lamok segítségével  élvez-
hették a zene nyújtotta
örömöt. Az énekesnõ má-
sodszor jár Gödön. Az
Olajfa Mûvészházban tett
látogatását különleges in-
tellektuális élményként jel-
lemezte. A mostani talál-
kozáskor elmondta, hogy
már a belépéskor érezte a
közönség nyitottságát és
várakozását. – Szeretek
templomban énekelni,
mert ilyenkor az ember ki-

szakad a mindennapokból.
Számomra a gyakorlás is
egy új dimenziót jelent,
mûvészként alkotni, te-
remteni vágyom. 

Az elõadás utáni ferge-
teges taps méltó köszönet
volt az estért, s bebizonyo-
sodtak Babits Mihály sza-
vai: „ Mindenik embernek
a  lelkében dal van, és a sa-
ját lelkét hallja minden dal-
ban…”, mikor közös ének-
léssel búcsúzott a közön-
ség a mûvészektõl.

F. A.

Pitti Katalin:
„Az egyetértés legyen mindennapi kenyerünk”

Hét csapat mérte össze tudását, le-
leményességét, kreativitását azon a
reneszánsz vetélkedõn, melyet a
könyvtár munkatársai szerveztek.
Az est háziasszonya, „játékmeste-
re”. Hegyi Valéria volt. A résztvevõk
között voltak családok, baráti társa-
ságok, gimnazisták, egyetemisták, s
a Napos Oldal nyugdíjas klub is kép-
viseltette magát. A legelsõ feladat-
ban Göd valamely jellegzetes pont-
jára látogatott el az uralkodó, s ezt
kellett a versenyzõknek szellemesen
bemutatni. A csapatok tudásukat
humorral, játékossággal fûszerez-
ték. A hangulat tovább fokozódott,
mikor a különbözõ eszközök, tár-
gyak múltbéli használatát elevení-
tették meg a játékmester eszper-

ente felhívására: -Leonardós lele-
mény leleddzen eme helyen! Ezer-
mesterek kerestetnek! Ne legyenek
restek, lelkesen kezdjenek bele egy
fergeteges szerkezetbe. A zsûri elõtt
megjelent az idõgép, a repülõ, a
légycsapó… ha jó magyarázattal
párosult, pontot ért. A reneszánsz
frizurakészítés megmozgatta a tár-
saság fantáziáját. Használtak csa-
tot, gyöngyöt, virágot; szépült és
szépített a terem apraja-nagyja,
hogy a fináléban a reneszánsz szín-
padon fogadják a bókokat. A ver-
senyt a középiskolások és egyete-
misták csapata nyerte, de az est a
játékosoknak, szervezõknek, nézõk-
nek egyaránt vigadalom volt. 

F. A.

„Vissza a reneszánszba”

Karosi Júlia zongorázott

Rómeó és Júlia jelenete

M. Gyõrffy Anikó és Török László
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A Gödi Röcögõ tánc-
együttesbõl sokan járnak
Vácra is táncolni, hiszen a
komoly munkához leg-
alább heti három próbára
van szükség. Vác testvér-
városa hívta meg a Váci
Néptáncegyüttest, akik
mûsorukkal nagy sikert
arattak. A Finnországba ki-
küldött csapat 16 gyerek
és 4 felnõtt táncosból állt,
közülük kilencen gödiek, s
mindannyian a Röcö-
gõben kezdték pályafutá-
sukat. Sokan közülük még
most is itt táncolnak. Saj-
nos sok tehetséges táncos

nem tudott utazni a többi-
ekkel. Bízunk abban, hogy
legközelebb nagyobb lét-
számú csapattal indulha-
tunk neki a nagyvilágnak.

Álljon itt azon gödiek
neve, akik Finnországban
képviselték hazánkat: Tõ-
kés Imola, Tõkés Nóra,
Kurucz Katalin, Nagy Bea,
Hodován Eszter, Porkoláb
Gergõ, Kothencz Krisztián,
Kiss Levente, Mrát Bene-
dek.

Czinóber Klára –
Karánsebessy Balázs

A Röcögõ 
Együttes vezetõi

Finnországban jártak a gödi táncosok

Május 24-én, a Miami Sporttánc
Egyesület nagyszabású versenyt hir-
detett az ország tánciskolásai szá-
mára, gyermek, ifjúsági és junior ka-
tegóriában. A versenyzõk latin és
standard táncokban mérhették ösz-
sze tudásukat. A szervezõ, rendezõ
házigazda Igar Tibor és felesége,
Beatrix a sportcsarnokot igazi bálte-
remmé varázsolták. A színes virág-
füzérekkel és csillogó ruhákban be-
vonuló párok, valamint a felcsendü-
lõ cha cha cha zenéje a jelenlévõk
minden búját feledtette. Az esetle-
ges botladozásokat, tévedéseket a
profi pontozóbírók jegyezték, de a
laikus számára káprázatos volt,
ahogy kicsik és nagyok  magabizto-
san táncolták a szambát vagy jive-
ot.

G.K.

Maratoni táncverseny 
a Huzella Sportcsarnokban 

2008. április 4-én délután ren-
dezték meg a Németh László
Általános Iskolában a területi
elsõsegély-nyújtási és csecsemõ-
gondozó versenyt. A környezõ
iskolák legügyesebb csapatai
vetélkedtek egymással.

Eredmények:
Elsõsegély-nyújtás

I. Fazekas Mihály Általános
Iskola Dunakeszi

II. Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Dunakeszi

III. Fekete István Általános Iskola
Szob

Csecsemõgondozó verseny

I. Szent István Általános Iskola
Dunakeszi

II. Németh László Általános
Iskola Göd

III. Apáczai Csere János Általános
Iskola Váchartyán

Köszönjük Lukács Istvánné igaz-
gatónõnek, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az iskolát. Köszönjük
továbbá Tóth Péterné és Medve
Sándorné szervezõ tanároknak és
Hínel Réka védõnõnek szervezõ
munkáját s a zsûri tagjainak segít-
ségét.

Molnár Sándorné
Vöröskeresztes területvezetõ

Elsõsegély-
nyújtási
verseny 

2008. május 10-én a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban sokszínû kiállítást nyitottak meg a város veze-
tõi. A kiállított mûvekbõl kiderült, hogy egy hobby
nemcsak kellemes idõtöltés lehet, hanem mûvészi
produkció is létrejöhet eredményeképp. A „minden-
kinek van egy hobbija, és mindenkinek más” mottó
jegyében láthattunk itt fafaragványokat, melyek Gál
Árpád és felesége munkái. A régészeti leletek Ger-
gelyi Arisztidtõl származtak. Gobelinhímzésbõl volt
a legtöbb a kiállításon, és az egyik alkotó azt is el-
árulta, hogy szívesen készítené el gobelintechniká-
val Göd címerét, amely egy gödi közösségi helyre
kerülhetne késõbb. Ennek a  hímzési technikának a
nehézségével a kiállításon szembesültünk: az elsõ
ránézésre festménynek tûnõ kézimunkával akár 550
órát is foglalkozhat az alkotó.                          G.K.

Hobbykiállítás

Finnország utcáin is zenéltek

A gobelin hímzés a
legnépszerûbb
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A VII. Nemzetközi
Akusztikusgitár Koncert-
körút utolsó elõtti állomá-
sát a gödi Duna-parton
tartották. A koncert szelle-
mi kezdeményezõje Szabó
Sándor, a nemzetközi
akusztikus gitár világának
elismert hazai mûvésze
volt, aki Görögországból

Andreas Georgiou, Indiá-
ból Konarak Reddy, Né-
metországból Claus B.
Ferrari hívta meg barátait,
zenésztársait.

– A gitár nem megcson-
tosodott hangszer, élõ
eszköz, melyen sokféle ze-
ne szólaltatható meg tér-
tõl, idõtõl függetlenül –
mondta a mûvész. A va-
rázslatot a jelenlévõk is ér-

zékelhették, mikor az õsi,
népzenei hagyományokra
épülõ játékot felváltotta a
kortárs zene. Egzotikus tá-
jakra varázsoltak a görög,
bizánci, afrikai és indiai
hangzások. Claus Ferrari
nemcsak a húrokat pen-
gette, játékával
hangszerének min-
den tulajdonságát
meghökkentõen

mutatta be;
dobolt, rit-
m u s t
ü t ö t t ,
penge-
tett. Az

est fénypontját a négy vir-
tuóz örömzenéje jelentet-
te. A hálás közönség
örömmel tapsolta vissza a
zenészeket.

F.A.

Gitárvirtuózok Gödön

Polostyák Zoltán a cím-
ben idézett verse a munka
és az alkotás örömére hív-
ta fel az egybegyûltek fi-
gyelmét.

A Halmozottan Sérültek
Szülõszövetsége és a Lám-
pás ’92  Alapítvány közös
szervezésében nyílt kiállítás

a mûvelõdési házban. Népi
kismesterségek remekeit
mutatták be a fiatal alko-
tók. Szövés, gyékényfonás,
üvegfestés, ékszerkészítés,
bõrözés, gyöngyfûzés egye-
di darabjai pompáztak a fa-
lakon s a tárlókban. - Gö-
dön létezik civil összefogás -

emelte ki Makrai Klára, az
alapítvány elnöke. A valkói
és gödi mûhely lakói nagy
szeretettel készítették mun-
káikat. Csiki Lóránt, a Nép-
mûvészet Ifjú Mestere na-
gyon fontosnak tartotta,
hogy a mesterségek tovább
éljenek. Régen apáról fiúra
szállt a tudás, de napjaink-
ban is meg kell õrizni ezeket

a kincseket. Szeretni kell az
anyagot, s alázat kell a
munkához. – A paraszti vi-
lágban a fogyatékos ember
is hasznossá tette magát a

közösségben, nem került ki
a család kötelékébõl. Napja-
inkra ez megváltozott, tár-
sadalmunk nem készült fel
a sérültek befogadására. Ez
a kiállítás lehetõséget nyújt
a bemutatkozásra, a közös
beszélgetésre, hidat épít
egymás felé – mondta Csiki
Lóránt megnyitójában. 

Farkas Andrea

„Kezed dolgozik, alkot, 
így tesz hasznossá egy napot.”

Szabó Sándor

A szokásos teltház fogadta a gitárvirtuózokat

Polostyák Zoltán szavalja saját versét

Kézmûves bemutató

Claus B. Ferrari



19A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1822 fõ. Köszönjük!

Kultúra

Ady Klub
Göd, Kálmán utca 13.

Június 18. 13.00-17.00
Véradás 

Június 19. Napos Oldal 
– Nyugdíjas Klub 

összejövetele
Június 21. 14.30-17.00

Cukorbeteg klub

József Attila 
Mûvelõdési Ház
Göd, Pesti út 72.

Június 07. 9.00-14.00
Babaruha BÖRZE 

Június 10. 14.30-17.30
Véradás

Június 11. Napos Oldal 
– Nyugdíjas Klub 

összejövetele
Június 14-15. 

10.00-18.00 Képaukció

Június 30- Július 04-ig
Népmûvészeti 
Alkotótábor
Osztályok:

Népi fazekas, Söndörgõ,
Fafaragás, Bõrõzés,

Gyöngyfûzés,
Lószõrékszer-készítés

Július 7-18.
XV. Képzõmûvészeti

Alkotótábor
A tábor témája: 
Híres magyarok 

– Magyar hírességek
Osztályok:

Tûzzománc, 
kis kézmûves, rajz, 

szobrász, ötvös

Németh László Általános
Iskola 

és Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény
Göd, Ifjúság u. 1–3.

Június 10-11. 
13.00-18.00

Régi növendékeinknek vis-
szairatkozás a következõ

tanévre.
Felvételi vizsgák az új
növendékek részére.

Figyelem! 
A visszairatkozást 
elmulasztó régi

növendékek helyére újakat
veszünk fel, ezért

aki jönni szeretne jövõre,
ne felejtse el ezt

a dátumot!!!

Kérjük a 
visszairatkozáshoz hozzák

magukkal:
a következõ tanév elsõ

félévi térítési díjat 
(a díjak  2008. õszén

nem változnak)
lehetõség szerint a szülõ

kísérje el gyermekét, 
mert a szülõi 

nyilatkozatot alá kell írni!
Kedvezmény iránti

kérelemhez nyomtatványt
a helyszínen kérhetnek.

Június 12. 18.00
Mûvészeti tanévzáró
ünnepség mindhárom

mûvészeti ágban tanulók
számára 

a Sportcsarnokban.
Kiemelkedõ mûvészeti
tanulók jutalmazása 

és bizonyítványosztás
mindenkinek 

az ünnepség után 
a helyszínen.

Június 16-20.
Kézmûves napközis 
tábor gyerekeket. 
Jelentkezni lehet: 

Szirbek Szilvia 
06-20-807-5320

Olajfa Mûvészház
Göd, Pesti út 42/a.

Internet Kávézó az Olajfa
Mûvészházban 

K-P: 9-17, Szo: 9-13

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Kedves Könyvtárlátogatók!
Könyvtáraink nyáron

leltározás miatt 2008.július
1.-2008.augusztus.17.
között zárva tartanak.

Nyitás: 2008. augusztus
18-án, hétfõn 
de. 10 órakor.

A leltározás miatt május
23-tól június 30-ig, csak

a vonalkóddal már 
ellátott könyveket tudjuk

kölcsönözni!
Megértésüket és 

türelmüket köszönjük! 

Könyvtárosok

Programajánló
GÖDI NYÁRI NAPOK
2008. június 21 - 22

Helyszín: Dunaparti Nyaralóházak
2131. Göd, Jósika u. 14.

JÚNIUS 21. (szombat) 10.00

Sportvetélkedõk Kispályás Labdarúgó Kupa
Asztalitenisz verseny

Csapatok elõzetes jelentkezését várjuk június 15-ig  
Nevezni a helyszínen lehet, nevezési díj: 1.500.-Ft

Egész nap:
Kézmûvesek utcája, Kézmûves kirakodó vásár,
Trambulin – ugrálóvár, Játszóház – Kézmûves
foglalkozások kicsiknek és nagyoknak a JAMH

szervezésében

C S Ü L Ö K P A R Á D É   S Ö R F E S Z T I V Á L

15.00
Aikidó bemutató Balkányi András vezetésével

16.00 
Népzenei és néptánc mûsor

A gödi Röcögõ Néptánccsoport bemutatója 
Vezeti: Karánsebessy Balázs és Czinóber Klára 
Moldvai táncház Ladányi Ferenc és zenekara

18.00
Táncmûvészeti kavalkád

Grease Tánc – Sport Egyesület mûsora
Mûvészeti vezetõ: Pelczéder Zsuzsi

Miami Sporttánc Egyesület Latin táncok bemutatója
Vezeti: Igar Tibor

Hastánc show – Aton asszonnyal

21.00 UNITED Élõ koncert

22.30 SCARABEUS koncert 

JÚNIUS 22. (vasárnap)
10.00 Sportvetélkedõk – döntõ mérkõzései

15.00 Sportvetélkedõk eredményhirdetése

16.00 Tücsök Peti – Hangya Levi zenés gyerekmûsora

18.00 Pribojszki Mátyás Band – Jazz élõ koncert

20.00 CRYSTAL koncert

Esõnapot nem tervezünk, a rendezvény esõ esetén
is megrendezésre kerül.

A DUNAPARTI NYARALÓHÁZAKBAN 
SZÁLLÁSI LEHETÕSÉGEK

www.nyaralohazak.hu tel.: 20/485-45-92
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Kruzslicz István képviselõ
úr kezdeményezésére a
városházán és még né-
hány városi ponton per-
selyt helyeztek ki, hogy
abba gyûjtsék a gödiek az
egy és két forintosokat. A
nemes kezdeményezés
következtében – a rászo-
ruló gyermekek étkezteté-
sére szánják az összeget –
megteltek a perselyek. A
Vöröskereszt is segédke-
zett a hír terjesztésében,
hogy hol lehet az össze-
gyûjtött aprót bedobni.
- 104.065,- Ft-ot gyûlt
össze a perselyekben –
mondta büszkén Kruzslicz
képviselõ úr. – Polgármes-
ter úr ezt az összeget még
további 100.000,- Ft-tal
kiegészítette, és a Szociá-
lis Bizottság további
75.000,- támogatta a kez-

deményezést. Ezzel az
összeggel már két hóna-
pon keresztül tudjuk tá-
mogatni a rászoruló csalá-
dokat. Ebben a két hónap-
ban a szülõknek nem kell
ebédpénzt fizetniük. Úgy
gondolom, ez segítség így
az év végén.
- A Huzella Tivadar Általá-
nos Iskolában 8 diák ét-
keztetését támogatjuk, a
Kastély Óvodában 3 gyer-
mek helyett fizeti a város
az ebédet, a Németh Lász-
ló Általános Iskolában 15
gyerek étkezését biztosít-
juk, az I. számú óvoda
szeptembertõl kéri a rájuk
esõ összeget. A Gödi Kör-
képen keresztül szeret-
ném megköszönni min-
denkinek, aki támogatta
kezdeményezésünket. Re-
mélem, a jövõben is szer-

vezünk hasonló akciókat,
mert a szegények támoga-
tása mindenképpen fon-
tos a város részére, füg-
getlenül attól, milyen poli-

tikai erõ vezeti a várost. Ez
korábban is így volt, és re-
méljük így marad a jövõ-
ben is.

S.T.

Hazánkban 1964 óta
április 11-e, József Attila
születésnapja a költészet
napjának ünnepe. A jeles
alkalomról Göd városa is
megemlékezett a felsõgö-
di református templom-
ban rendezett ünnepség-
gel.

Az önkormányzat, a Ci-
vil Tanács és a történelmi
egyházak által közösen

szervezett költészet napi
megemlékezésen az ünne-
pi beszédet Horváth Fe-
renc, a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola igazgatója
mondta.

– A költészet kegyelem.
Hagyjuk, hogy megérint-
sen, megvigasztaljon, és
megtisztítson. Kegyelmet
kapunk egy nálunknál ma-
gasabb hata-
l o m t ó l ,
mely a
kezet
v e -
ze-

ti írás közben – fogalma-
zott Horváth Ferenc.

A kiváló beszédben az
igazgató úr a költõ terem-
tõ ihlete által az emberi
nyelv fogalmainak erdejé-
ben rejtõzõ titok életre
keltését ahhoz hasonlítot-
ta, mint amikor Gepetto
kezében Pinokkió önálló
életre kelt.

Mint mondta, a költé-
szet kegyelme azé az

olvasóé, versmon-
dóé, hallgatóé,
aki elfogadja,
hogy a költé-
szet az örökké-
valóságra ve-
tett tétova pil-
lantás; és azé,
aki tudja, hogy
a vers választ
minket, nem
mi õt.

A rendez-
vény folytatá-
saképpen Len-
gyel György
szavalt József
Attila- és „Jó-
zsef Attilá-s”
költeményeket

–többek között Sajó Sán-
dortól, Dsida Jenõtõl és
Jókai Annától.

A teltházas rendezvény-
re utalva a legkiválóbb
zárszó Szotyori Nagy Gá-
bor református lelkészé,
aki úgy fogalmazott: „Bol-
dog a szívem, hogy ennyi
ember szereti a magyar
költészetet.”

H.Z.

A költészet napját ünnepelte a város 

Sokat segített az aprópénz

Így kezdõdött
a pénzgyûjtés.
104.065,- Ft
lett belõle

A köszöntõt Horváth
Ferenc mondta

A házigazda
Szotyori Nagy Gábor

A versmondó
Lengyel György



21

Sport

Mihez kezd a gyerek, ha végre
nyár van, nem kell suliba menni,
pláne ha tollaslabdázni is szeret?
Táborba megy. Idén harmadik al-
kalommal rendezik meg az Óvár-
toll tollaslabda edzõtábort. Az ese-
mény kapcsán Szûcs Zoltán edzõ-
vel beszélgettünk. 

2003-tól rendszeresen részt vet-
tem különbözõ edzõtáborokban,
majd a fejembe vettem, hogy szerve-
zek egy saját tábort. Fantasztikus él-
ményekkel gazdagodtam. Ha akad-

tak is gondok, igyekeztem kö-
vetni a tapasztaltabb edzõk
példáját. Így találtunk
meg a helyszínt, a festõi
környezetben elterülõ
Heléna Campingpar-
kot, a Mosonma-
gyaróvár mel-
letti Levél
községben –
kezdi a gödie-
ket is felkészítõ
tréner. - Bárkinek
érdemes jelentkezni,
aki szereti a tollaslabdát,
függetlenül attól, milyen jól
bánik az ütõvel. Olyan gyere-
keknek ajánljuk ezt a sport-
ágat, akik ügyesedni, fejlõd-
ni is szeretnének. Szívesen
látunk edzõket, szülõket és
tanárokat is. A résztvevõk az
ország minden tájáról érkez-
nek. A táborba teljesen kez-
dõk és különbözõ szintû ver-
senyzõk is jöhetnek, lehet
„hozni” testvért, osztálytár-
sat, barátot is. Eddig közel
hatvan gyerek fordult meg
nálunk. A szoros napirend a
két edzés köré szervezõdik:
gimnasztika, lábmunka, ütés-
technika, taktikai feladatok és
persze játék is szerepel a

programban. Minden nap van futás,
szabadtéri sportok és szabadon vá-
lasztható játékok, pihenésképpen

fejtörõkre és közös beszélgeté-
sekre is sor kerül. Ez az egy hét
kitûnõ alkalom arra, hogy a
gyerekek belekóstoljanak az

edzõtábori életbe, és egy kis
önállóságot, rendszerességet,
fegyelmet is tanuljanak – is-
mertette Szûcs Zoltán.

További információk a
www.ovartabor.extra.hu
honlapon. 

Ny. K.

Üveggyûjtõ 
konténerek Gödön

Településellátó
Szervezet telephely 

(2132. Göd, Duna u. 5.)
Alsógöd, CBA 

élelmiszerbolt (Pesti út)
Bócsa, Minimarket

(Munkácsy Mihály út)

Tollaslabda: 2008-ban is a levelek tábor! 

A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1822 fõ. Köszönjük!

Nyolc csapat részvételével rendezte meg a
váci „Tavaszi Kupát” az 1998-as korosztály
részére március 29-én a Váci Önkormányzat.
A Göd SE-t a „Kiskirályok” képviselték, Földi
Máté, Kormos Viktor, Nagy Gábor, Petõ Ba-
lázs, Ribényi Csaba, Sebõ András, Suscsák
Máté, Szalai Attila, Szeri Krisztián összeállí-
tásban.
A Kupa megnyerése mellett a mezõny leg-
jobb játékosa címet is a „Kiskirályok” csapat
tagja, Ribényi Csaba hoztael. .

Eredmények:
Vác I. – Göd  5:1
Göd- Komárom 3:1
Göd – Nyergesújfalu 6:1
Göd – Balassagyarmat 3:1
Döntõ: Göd – Vác I. 1:0

„NUPI” – MLSZ torna
A Göd SE Labdarúgó Szakosztály rendezte
meg az idei év elsõ NUPI- MLSZ tornáját áp-
rilis 5-én.

Négy korosztályban  U-7, U-8, U-9, U-10,
közel 230 utánpótlás  korú játékos küzdött
a címekért, melybõl hármat a gödi sporto-
lók nyertek el.
U-7-es korosztályban Földi Botond a cso-
port legjobbja.
U-10-es korosztályban Suscsák Máté a leg-
jobb mezõnyjátékos, míg Nagy Gábor a
legjobb cselezõ címet kapta.

„Németh László Kupa” 
Április 17-én rendezték meg a  Németh
László Sportnapot, melynek keretén belül a
97-es és 98-as gödi, továbbá a Dunakeszi
Bárdos Általános Iskola csapatai vettek
részt.

A körmérkõzések eredményeként 
Göd 97-es csapata
Göd 98-as csapata
Bárdos Általános Iskola Dunakeszi

A gólkirályi címet a gödi csapatból Molnár
Péter, a legtechnikásabb játékos címet
Suscsák Máté, a legjobb kapus címet a Bár-
dos Iskolából Bencze Dániel kapta.

K.J.

Labdarúgás: 

„Tavaszi Kupa”
Akcióban

Szücs Zoltán instrukciókat oszt

Szerecz Sára
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Családok „csavarogtak” a Fétis Hagyományõrzõ
Est és Crossfutás idei programjában

Hatvan egyesület, 1680 versenyzõ, 89
futam, másfél tucat gödi érem, és
megannyi értékes helyezés a Mosoni-
Dunán – ez a gyõri Graboplast Kupa,
egyben Kajak-kenu Maraton Magyar
Bajnokság mérlege.
- A verseny a sportág egyetlen olyan
rendezvénye, ahol minden korosztály
képviselteti magát. Az indulók 5-10-
15-21-36 km-en versenyeztek, az ifjú-
sági és felnõtt számokban 3-5 futó-
szakasszal nehezítve a távot. A gödiek

bravúrosan teljesítettek ezen az em-
bert próbáló viadalon, 8 egységünk
lett aranyérmes, 4 ezüstöt, 4 bronzot
és több értékes helyezést is szereztek
fiataljaink. Hagymási Anita és Hamar
Péter kétszer is a dobogó legfelsõ fo-
kára állhatott. Az ifikorból éppen ki-
öregedett versenyzõink a felnõttek
között is megállták a helyüket, nem is
akárhogyan: Kulifai Tamás harmadik-
ként ért célba a sokszoros világbajnok
Salga István és Jámbor Attila mögött,
a Pélyi Dávid-Pintér Márk páros pedig
meggyõzõ fölénnyel utasította maga
mögé a teljes mezõnyt – számolt be a
szakosztály eredményeirõl Slezsák
Zsuzsanna.

Érmesek:
Arany: Hagymási Anita, Hamar Péter,
Makrai Martin, Slezsák István, Pélyi
Dávid-Pintér Márk, Hamar Péter-Bán
Kristóf, Georgopoulou Alexandra-
Hagymási Anita, Hagymási Réka-
Váczai Enikõ.
Ezüst: Makrai Martin, Farkas Lilla-

Jakubovich Renáta, Farkas Csilla-
Slezsák Zsuzsanna, Freisták Péter-Csa-
ba Dénes.
Bronz: Hagymási Réka, Kulifai Tamás,
Georgopoulou Alexandra, Freisták
Ádám-Fajka József.

Folytatás Velencén, a Duna-régiós Di-
ákolimpián, az ifiknek pedig Szolno-
kon az I. válogatón, melynek tétje az
EB csapatba kerülés. 

V.F.

Kajak-kenu: 

Gödi éremesõ a maraton ob-n

Az idei Fétis sporthétvége
megrendezésére az alsógödi
labdarúgópályán május 16-
17-én került sor. A két nap
sporteseményein közel 15 te-
lepülésrõl mintegy 1500 ér-
deklõdõ fordult meg, a 205
fõs futóverseny sztárvendé-
gei az etióp Erkolon kívül az
áprilisi arizonai ironman-
gyõztes Major József és a ko-
rábbi többszörös ironman

bajnok Kropkó Péter voltak. 
Az események egyik legnép-
szerûbbike a Családi Csavar-
gás volt, mely egyben a Belé-
pés Családostul programso-
rozat egyik állomása volt. 23
családból közel 90-en men-
tek végig a 11 ügyességi állo-
máson, melyeken csoportos
fizikai és egyéni technikai
próbák egyaránt szerepeltek.
A Bodnár család 3 napos
szlovákiai utat nyert, a többi-
ek Winner márkájú sportsze-
reket, a Csernus élelmiszer-
bolt és a Dalnoki autósbolt
által fölajánlott díjakat vihet-
ték haza. A kispályás fociku-
pán 9 csapat, a strandröp-
labdán 8 páros vett részt. Lo-
vasbemutató, néptánc, kéz-
mûves foglalkozás, színpadi
zenés-táncos és cirkuszi be-
mutatók, különbözõ sport-
versenyek és az egészségsa-
rok programjai színesítették
az eseményt. A nap sport-
eredményei a www.belepes-
csaladostul.mlap.hu honla-
pon olvashatók.

- A családoknak szerettünk
volna egész napos, kulturális
és sportos elfoglaltságot biz-
tosítani nyugat-európai min-
tára. Úgy gondoltuk, ne a
pénztárca vastagsága hatá-
rozza meg a résztvevõk lét-
számát. A profi sport, a ha-
gyományõrzés, a családi sza-
badidõsport, a színpadi pro-
dukciók és a kézmûves fog-
lalkozások révén komplex
programot kívántunk nyújta-
ni a családoknak. A Cross-

futással színvonalas, profi fu-
tóverseny megrendezésére
törekedtünk Találkozhattunk
néhány neves sportolóval és
sok kisgyermekkel. Nagy él-
mény volt, én is lefutottam
az egyik távot. A Fétis Kft 80
dolgozója közül 50-60 ezút-
tal is önkéntesként járultak
hozzá a sikeres lebonyolítás-
hoz – mondta Süle József fõ-
támogató.

Vasvári Ferenc

Kropkó Péter, Süle József és
Majoros József - mindhárman 
teljesítették a távot...

A maratoni versenyen 
a szárazföldön is gyorsnak kell lenni

Hamar Péter-Bán Kristóf az aranypáros

A lovasbemutató
része a programnak
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Göd városa közel 10 éve, megsza-
kítás nélkül csatlakozik a Kihívás
Napjához. Városunk idén összesen
21 helyszínen, 19.206 teljesítési
ponttal, kategóriájában a kö-
zépmezõnyben vég-
zett. A regisztráláshoz
15 percet kellett mo-
zogni.

- Az önkor-
mányzati és
megyei intéz-
mények mellett
az egyházi-, ala-
pítványi- és ma-
gánóvodák, iskolák
is aktívan részt vet-
tek a játékban, va-
lamint két gödi
szálloda is csatlako-
zott. A lakosság részé-
rõl is több teljesítési je-
lentkezés érkezett, melyet
ezúton köszönünk - tájé-
koztatott a Gödi Önkor-
mányzat részérõl
Szaszovszky Olga.

Kanadában 1983-ban
hívták életre a Challenge Day-t,
azért, hogy eldöntsék melyik a leg-

gyorsabb település. A vetélkedõt,
melyben a legtöbb regisztrált 15

perces sportolást felmu-
tató település nyer – lét-
számot viszonyítva –,
azóta már számos or-

szágban is minden
évben megrende-
zik. Hazánk 1991-
ben csatlakozott a
nemzetközi kihívás-
hoz 71 település
részvételével, 1994-
ben kapta meg a
Challenge Day a „Ki-

hívás napja” megne-
vezést. Idén már 18.
alkalommal szólította
föl a Magyar Szabad-
idõsport Szövetség
Magyarország lakos-
ságát 15 perc moz-

gásra. Az ország 182
települését megmozgató
esemény sikerét több helyen
is olimpiai bajnokok, olimpi-
konok, más hírességek segí-
tették. Az egész nap folya-

mán 6034737 teljesítést regisztrált
a szervezõ bizottság.                V. F.

Sikerrel veszik az akadályokat a
gödi Életforrás Do karatékái. Leg-
jobbjaink érmes helyen zártak ide-
haza, Szimler a válogatottba is meg-
hívást kapott.

- Az ország egyik legrangosabb vi-
adalán vettek részt május 17-én vá-
rosunk karatésai. A  törökbálinti ver-
senyen 200 fõ küzdelme után két
éremmel gazdagodtunk. Kiemelke-
dõen teljesített a kadett korosztály-

ban Szimler Áron – az ellenfelek
még pontot sem értek el ellene –,
aki a nagy küzdelemben aranyérmet
szerzett. A junior korosztályban Sza-
bó Gergely bronzérmes lett. Áront
meghívták a karate válogatottba.
Most érkezett haza a prágai Európa-
bajnokságról, ahol egyéniben és
csapatban is indították. A konti-
nensviadalra utánpótlás-korúakat
lehetett nevezni. Áron még csak 15
éves, a 16 - 18 évesekkel sorsolták
össze. Korosztályában 44 induló
volt, ahol a legjobb nyolc közé ju-
tott, a második helyezettõl kapott
ki, végeredményben 8 – 10. hely kö-
zött végzett. Nagyon ügyesen küz-
dött, a karate válogatott meghívta a
júniusi edzõtáborába. Év végén lesz
a vb, de még nem tudni, hogy indul-
hat-e - adott gyorsmérleget Karakó
Sándor edzõ. A gödi karatésok nyári
edzõtábora Horányban lesz július-
ban, utána pedig bõ 1 hónap pihe-
nés következik, az edzések szeptem-
berben folytatódnak. 

V.F.

Kihívás napja: 

Gödön 21 helyszínen sportoltak

Karate: 

Szimler Áron aranya 

A Gödi Horgász Egyesület
Szakáts-kerti horgásztaván 2008.
június 28-án 06 órától, a Szakáts-
kerti horgásztó megnyitásának 5
éves évfordulója alkalmából jubileu-
mi horgászversenyt rendez.

A versenyre, illetve az azt követõ
ebédre 2008. június 21-ig lehet je-
lentkezni Görbe Zoltán tógazdánál
a Szakáts-kerti halõrháznál, illetve a
06 20 512 7679 telefonszámon. A
verseny részletes szabályai a halõr-
ház melletti hirdetõtáblán találha-
tók.

Szeretettel várjuk a versenyre ne-
vezõ sporthorgászokat, illetve a lá-
togató vendégeket.

A Gödi HE vezetõsége

Jubileumi 
horgászverseny 
a Szakáts-kerti 
horgásztavon

Száz százalékosan teljesítenek
asztaliteniszezõink a tavaszi bajnok-
ságban. A Gödi SE játékosainak
eredményeirõl Gulyás Miklós adott
tájékoztatást.

- A tavaszi fordulókban csapatunk
nagyszerûen teljesített, négy egy-
mást követõ mérkõzésen 100 %-
osan szerepeltünk. Nyertünk az ed-
dig még veretlen bajnok Szentendre
(TEVA) ellen idegenben, és legyõz-
tük a negyedik helyezett Gödöllõ
csapatát is. Azért is értékesek ezek a
gyõzelmeink, mert õsszel mindkét
gárdától kikaptunk. A másik két
együttes ellen „kötelezõ” volt a
pontok begyûjtése. A hátralévõ há-
rom fordulóban is szeretnénk foly-
tatni ezt a szép sorozatot, mindent
megteszünk a siker érdekében.

Eredmények: Aszód - Göd 4: 14
(Ujvári 4, Felker 3, Gulyás 3,
ifj.Gulyás 3, Páros:Gulyás-Ujvári),
Göd - Csepel 16:2 (Felker 4, Ujvári 4,
ifj.Gulyás 3, Szemendri 3. P.Felker-
ifj. Szemendri-Ujvári), Göd -Gödöllõ
13:5 (Felker 3, Gulyás 3, Szemendri
3, Ujvári 3. P. Gulyás-Ujvári),
Szentenre - Göd 8:10 (Ujvári 3,
Felker 2, ifj.Gulyás 2, Szemendri 2.
P.Ifj.Gulyás-Ujvári).

V.F. 

Asztalitenisz: 

Bajnokverés –
négy gyõzelem!

Balról Szimler Áron, 
barna övvel Szabó Gergely

Ez tényleg 
vicces!
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Tüzifa
Rendelésre!

Cser, tölgy, 
bükk igény szerint

hasított (konyhakész) 
hasáb, vagy gurigában

megrendlésre, 
helybeszállítva!

2000,- Ft/q
06-30-207-6970

ELADÓ
5000m2 külterületi

szántó tulajdonrész
Alsógödön 

a Nemeskéri utca
végén a vasúti

keresztezõdésnél.
Saroktelek 3% 

beépíthetõség . 
Helyrajzi szám : 073/7.
Érd.: 06 20 211 0513
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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

• MOSÁS, VASALÁS, CIPÕJA-
VÍTÁS, cipzárcsere, szõnyeg-,
ruhatisztítás. Telefonhívásra a
munkáért házhozmegyünk!
Göd, Kincsem •Park, nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• 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

• GÖDÖN FAHÁZ 4x4 m-es
irodának, üzletnek az
Alkotmány utca 2-ben kiadó,
vagy eladó! Tel.: 06-30-296-
1771

Apróhirdetések
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Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

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



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



31A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1822 fõ. Köszönjük!



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



33A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1822 fõ. Köszönjük!

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!

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

Gödi Körkép
www.god.hu

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

Májusi keresztrejtvényünk
megfejtése: „ Elkészült az
új és szép európai szabvá-
nyú játszótér a Duna Csár-
dánál.” Nyerteseink: Kaibl
Rezsõné és Molnár Gábor.
A nyereményeket Szer-
kesztõségünk eljuttatja a
nyertesekhez. Gratulá-
lunk! Keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását
kérjük, június 29-ig nyílt
levelezõ lapon juttassa el
szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72! 
Nyereményeink: 
Egy-egy 5.000.- Ft-os fo-
gyasztási bónusz az
alsógödi Széchenyi Csár-
dában!

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

A Széchenyi Csárda a Dunáról
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