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Van egy ked-
venc eladóm Gö-
dön. Azért az
enyém (is), mert
szeretek nála vá-
sárolni. Igaz, csak
nekem adja any-
nyiért, amennyi-
ért, de mégis. Az-
tán öt utcával ar-

rébb kicsit olcsóbban megvásárol-
hatnám ugyanazt, de én nem leszek
„hûtlen” hozzá. A telefonomban is
úgy szerepel a neve, hogy „Csak ne-
ked … és a keresztneve”. Apró kis
játék, parányi kis érdek mindaz, ami
ezt a hozzáállást irányítja.

Akár Gödön, akár az országban,
akár a világon, ahogy csak nekem,
mindent az érdekek tartanak egy-
ben. Ugye? Hol kisebbek, hol na-
gyobbak. Te ezt adod, én elfoga-
dom, de te ezt is várod cserében ér-
te. Igen, kedves gödiek,  kéz kezet
mos, vagyis élni és élni hagyni. Én
személy szerint az elmúlt 44 évben,
már ami tudatos énemmel össze-
függ, nagyon kevés dologban talál-
tam érdek nélküliséget.

Látszólag banális a kapcsolat, de
fenti gondolatok az államalapító
személyérõl való gondolkodás köz-
ben (éppen közeledik az ünnepe)
jutottak eszembe, amikor Kristó
Gyula történésztõl a következõket

olvastam I. Istvánról: „Istvánt tisz-
telte meg az utókor azzal is, hogy rá
vezetett vissza minden jogot és ki-
váltságot, István vált minden sza-
badság kútfõjévé és letéteményesé-
vé. A hús-vér emberbõl így lassan
megmerevedõ, alakját politikai
irányvonalak szerint változtató szo-
bor lett.”. És mi lesz augusztus 20-
án? Vezetõ politikusaink egészen
biztosan azt az istváni gondolatot
állítják majd beszédjük középpont-
jába, amely alátámasztja saját poli-
tikájukat. Azt gondolom, hogy ez
teljesen természetes, ez az érdekük.
Pedig vegyük figyelembe, István
mennyire magányosan halt meg!
Magyar ember kevés volt a környe-
zetében, csak a jó püspökei, talján
katonái és Orseolo Péter, a Velencé-
bõl visszahívott trónörökös vették
körül. Anyját számûzte, magyar ve-
zéreit leverte, fiát és lányait elvesz-
tette, még magyar feleséget sem
választott (választhatott), hanem a
Német – római Birodalomból hoza-
tott. És mégis. Az érdek, az állam-
alapítás azt kívánta, hogy ezt az
utat járja végig. Talán ez más.

Csak nekem, csak nekünk.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ
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Rövidnek indult a test-leti
ülés, aztán maratoni lett
belõle. Mikesy György újra
felmelegítette a jeltolmc-
solási kérdést és ebbõl az-
tán egy órás vita keletke-
zett. Az óvodai helyek kér-
désének megoldása lett a
következõ egy óra. Azért a
többire is maradt idõ. Így
este fél tizenegykor befe-
jezték a képviselõk az ülést 

A Bozóky tér 
területrendezése

Hubayné Horváth Nóra táj-
építész és Szabadi Imre épí-
tész a képviselõtestület meg-
bízásából elkészítették a
Bozóky tér rehabilitációs ter-
vét. -  A tervek elkészültét öt
hónapi elõkészítõ munka
elõzte meg - mondta
Kovacsik Tamás képviselõ.

A terv legfontosabb alapel-
ve, hogy a jelenlegi értékeket
megõrizze, fogalmazott Sza-
badi Imre, bár most még
nagy rendetlenséget lát, aki
arra jár. A piactér régóta mû-
ködik a téren, és mint az épí-
tész mondta, ezt az értéket
meg kellene õrizni. Markó Jó-
zsef polgármester véleménye
azonban nem egyezett az
elõterjesztõk véleményével.
Mint mondta, a Településellá-
tó Szervezet (TESZ) épület-
együttese a Duna út és a Kis-
faludy utca között kiváló le-
hetõséget nyújtana a piac el-
helyezésére. Hozzáfûzte,
hogy nemsokára megépül az
Egészségház a TESZ hátsó ki-
járatával szemben, melyhez
számos parkoló is kapcsoló-

dik. Rábai Zita bekapcsoló-
dott az építõ vitába, és jelez-
te, hogy a lakók csak egy nor-
mális játszóteret akartak a
térre, ehhez képest itt egy
grandiózus tervvel állt elõ az
elõterjesztõ.

Bognár László mint a kör-
zet képviselõje hozzáfûzte,
hogy a tervre azért van szük-
ség, hogy ha az önkormány-
zatnak pénze lesz a terület
fejlesztésére, akkor azt részle-
teiben is kivitelezheti, így
megszûnik a téren uralkodó
kuszaság. Nógrádi Gergely
képviselõ egyetértett a terület
fejlesztésével, de nem értette,
hogy egy ekkora horderejû
dologról miért úgy kell tár-
gyalni, hogy az errõl szóló írá-
sos anyagot csak az ülés elõtt
kapják meg a képviselõk.
Markó József megnyugtatta
a képviselõket, hogy ez csak
egy beszélgetés, a témát to-
vább kell gondolni a követke-
zõ hónapokban. Ezzel a vitát
lezárta.

Óvodai férõhelyek
Mint elõzõ számunkban ír-

tuk, a testület ezen az ülésen
kívánta meghozni végleges
döntését az óvodai gyermek-
elhelyezéssel kapcsolatban.
Hosszas vita után a testület
végül úgy döntött, hogy a
kérdést visszautalja a szakbi-
zottság elé (lásd …. oldal).

Állattartási 
rendelet módosítása

A rendelet módosítására
azért volt szükség, mert jelen-
leg bárki tarthat állattenyé-

szetet úgy, hogy nem kell a
szomszédja engedélyét kikér-
nie - tájékoztatta a képviselõ-
testületet Nagy Atilla aljegy-
zõ. A rendeletet egyhangúlag
módosították, azaz innentõl
kezdve ha valaki például egy
kutyatenyészetet akar, akkor
elõbb a szomszédai engedé-
lyét be kell szereznie.

Közterület-használat
A Közigazgatási Hivatal

észrevételeket tett a jelenlegi
rendelet megfogalmazásával
kapcsolatban. Kiderült, hogy
a Közigazgatási Hivatal egy
sokkal régebbi verziót hasz-
nált, mint a jelenleg hatályos.
Hiba csúszott a gépezetbe.
Ezzel egyidejûleg az önkor-
mányzat kezdeményezte, és
a testület el is fogadta, hogy
a gépjármûtárolás céljára ed-
dig fizetett 3.000.- Ft-ot
5.000.- Ft-ra emeljék.

A piarista iskola 
parkolási rendelete

Tarjányi Judit bevezetõjé-
ben elmondta, hogy a
253/1997-es kormányrende-
let szabályozza az intézmé-
nyek mûködéséhez szüksé-
ges parkolószámot. Ez a Pia-
rista Szakiskolánál összesen
114 parkolóhelyet jelentene.

A törvény lehetõséget ad az
önkormányzatoknak, hogy
ettõl 50 %-kal eltérhetnek.
Így elegendõ, ha 57 parkolót
építenek ki a piaristák. A fõ-
építész asszony Nógrádi kép-
viselõ kérdésére megemlítet-
te, ezeknek a parkolóknak
egy részét a kerítésen kívül
alakítanák ki. Ez úgy kivitelez-
hetõ, hogy a kerítéseket bel-
jebb vonják, így magánpar-
kolónak számít majd. Nógrá-
di és Kovacsik képviselõk egy-
mással teljes egyetértésben
megemlítették, hogy a
Jávorka utca végébe feltétle-
nül állítani kell egy sorompót,
mivel a kényelmes emberek
autójukkal itt hajtanak majd
le a Dunára, és ezt minden-
képpen el kell kerülni.

A testület egyhangúlag
megszavazta az elõterjesz-
tést.

Civil szervezetek 
támogatása

Az „Alapítvány a baleset-
mentes közlekedésért” nevû
szervezet 100.000.- Ft támo-
gatást kapott az Ügyrendi Bi-
zottságtól (ÜJKB). Detre Lász-
ló elnök ennek kapcsán kifej-
tette, hogy április 1-jétõl pá-
lyázati formát kell alkalmazni
az önkormányzati adomá-
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Továbbra is kulcskérdés 

Hiányzók: Dr. Horváth Viktor Gergõ,
Sándor István, Pinczehelyi Tamás,
Kruzslicz István

Részlet a Bozóky tér 
látványtervébõl



nyokkal kapcsolatban. Szep-
tember 1-jétõl eljárás szabá-
lyozza majd, hogyan juthat
bárki önkormányzati pénzek-
hez. A szabályozás szövege a
város honlapján megtekint-
hetõ lesz. Markó József hoz-
záfûzte, hogy idén néhány ci-
vil szervezet több helyrõl is
kért pénzt. Hangsúlyozta, a
pénz biztosan jó helyre kerül,
de mások is kaphatnának be-
lõle, ha egy-egy társaság nem
öt-hat helyrõl szedné össze
pénzforrásait ilyen módon
(mind önkormányzati pénz,
csak különbözõ önkormány-
zati fórumokon kérik). A pol-
gármester hangot adott véle-
ményének, miszerint helyes
lenne, ha a civilek csak a Civil
Tanácson keresztül juthatná-
nak anyagi támogatáshoz.

„Fõzzünk játszóteret!”
A játszótér létrehozásával

kapcsolatban befogadó nyi-
latkozatot kell tennie az ön-
kormányzatnak. A játszótér
helyszínéül az alsógödi Szé-
chenyi Csárda elõtti területet
jelölték ki. Kovacsik Tamás
képviselõ szerette volna, ha a
Kossuth tér lenne a kijelölt te-
rület, de a testület megerõsí-
tette a Széchenyi Csárda elõt-
ti helyszínt.

Jeltolmácsi szerzõdés 
módosítása

A jeltolmácsi szerzõdés
ügyét már többször tárgyalta
a képviselõtestület. Mindenki
azt hitte, hogy végre nyugvó-
pontra került ez az ügy. Té-
vedtek. A Mikesy György által
újból felmelegített témát
csaknem másfél óráig tár-
gyalta a képviselõtestület.

Mint az elõterjesztésben
állt, Mikesy György képviselõ
2008. május 29-én benyúj-
totta a jeltolmácsokkal köten-
dõ szerzõdéshez szükséges
személyi adatokat, valamint
további kiegészítésekkel élt
(vastag betûs rész):

„Megbízott a Hivatal által
igényelt idõpontokban, a
Képviselõ testület ülésein, a
Kulturális és Oktatási Bizott-
ság és a Környezetvédelmi Bi-
zottság ülésein, valamint
egyéb önkormányzati ren-
dezvényeken, illetve ahol
kiszolgált képviselõ vagy
mint meghívott fél, vagy
ügybõl kifolyólag jelen van,
jelnyelvi tolmácsszolgáltatást
nyújt Mikesy György önkor-
mányzati képviselõ részére.”

Detre László elnök ismertet-
te, hogy az önkormányzati
törvény egzaktul nem fogal-
mazza meg a képviselõ fel-

adatait. Ez azt is jelenti, hogy
Mikesy György – ahogy maga
fogalmazott – bárhol, bármi-
kor hivatalos lehet. Valame-
lyik képviselõ a teremben be-
kiabált: „ A Környezetvédelmi
Bizottság 80 ülésébõl kettõn
vett részt, ez igen gazdaságos
volt!” Markó József megerõ-
sítette, hogy amikor indokolt
lesz a jeltolmács igénybe vé-
tele, akkor mindent kifizet-
nek, azonban hozzátette,
hogy biankó felhatalmazást
adni nem lenne szerencsés. A
Mikesy képviselõ által kért
kezdeti jeltolmácsolás induló
ára 16.000.- Ft/félóra volt,
mint a polgármester megje-
gyezte, hogy most korrekt az
ár, amely 2.500.-Ft /óra. Nóg-
rádi Gergely megjegyezte,
egy négy órás testületi ülésre
120 ezer forintot kellett volna
kifizetni, és ezt hogyan ma-
gyarázták volna meg a lakos-
ságnak. Megkérdezte, ha va-
laki március 15-én Petõfi
Nemzeti dalát szavalja, azért
is jeltolmácsi díjat kell fizetni? 

A jeltolmácsi szerzõdéssel
kapcsolatban végül a Detre
elnök által ismertetett eredeti
elõterjesztést fogadta el a tes-
tület, melyben a Mikesy által
betoldott rész nem szerepel.

A Szálender tanya 
környékének rendezése

A Szálender tanya környé-
kén egy, az EU-szabványnak
teljesen megfelelõ lovastanya
létesítését tervezi egy beruhá-
zó. Ez Gödnek elemi érdeke,
hiszen a turizmus fejlesztésé-
nek irányába tett minden lé-
pést támogat a város jelenle-
gi vezetése. Nógrádi Gergely
szóvá tette, hogy a kettes kör-
zet márciustól októberig a
lóürülék szagától bûzlik, s mi-
elõtt felépülne az EU kom-
patibilis lovastanya,

elõtte az önkor-

mányzat tegyen lépéseket a
bûz megszüntetése érdeké-
ben. Kovacsik Tamás, a Város-
fejlesztési Bizottság elnöke
megerõsítette Nógrádi szava-
it, s jelezte, hogy személy sze-
rint számos levelet kapott
már, hogy az önkormányzat
oldja meg ezt a feladatot. Az
új lovasklub létrejöttét õ és az
egész testület is támogatta.

Gyors döntések a végére
Emellett a képviselõk még

jóváhagyták a patikai ügyele-
tek új rendjét, hiszen az Életfa
Patika megkezdte mûködé-
sét. 

A gödi hévíz kútját „Amb-
rus kút” néven törzskönyve-
zik, míg a kútból kiemelt vizet
„Kincsem természetes ás-
ványvíz” néven nevezik a jö-
võben. 

A kerékpárút tulajdonjogá-
nak megszerzése érdekében
a város kisajátítást kezdemé-
nyezett, ennek értelmében
2.000.- Ft /m2 áron veszi meg
a nyomvonal területét.

Salamon Tamás

5A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1860 fõ. Köszönjük!
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az óvodai elhelyezés

Sok kompromisszumon keresztül
születnek meg a döntések
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Sellyei Noémi bevezetõjé-
ben kifejtette: a város veze-
tése többször ígéretet tett
arra, hogy minden gyerme-
ket felvesznek az óvodákba.
Korábbi bizottsági határoza-
tukban a bölcsõde és a kon-
téneres elhelyezés mellett
döntöttek. Ez azonban nem
olyan egyszerû, hiszen a
konténerek telepítéséhez
számos szakhatósági enge-
délyt kell a városnak besze-
reznie. Sellyei elnök asszony
szerint a legfontosabb szak-
hatóságok kiadják az ideig-
lenes engedélyt, és akkor az
Oázis Lakóparkban üzemel-
tetett bölcsõdében és a
Jávorka utcai óvodában
felépített konténerekben az
összes gyermeket el lehet
helyezni.

Dr. Bognár László megem-
lítette, hogy az önkormány-
zat erre az átmeneti idõre 5
millió forintot különített el,
hiszen, mint mondta, év vé-
géig elkészül a felsõgödi fo-
cipályára tervezett 150 férõ-
helyes könnyûszerkezetes
óvoda.

Tarjányi Judit fõépítész
szerint a konténerekre nem
fogja megkapni a város a fõ-
hatóságoktól az engedélyt,
mivel a konténer belmagas-
sága nem éri el a kívánt mér-
téket. (Többekben felmerült,

hogy miért az utolsó pilla-
natban kell ezzel szembesül-
niük.) A fõépítész mondatai
lavinát indítottak el. Mi lesz
a GYES-en lévõ anyukák

gyermekeivel, hiszen ha
nincs konténeres csoport-
szoba, akkor az õ elhelyezé-
sük kérdésessé válik. Kis Si-
mon László bizottsági tag
felvetette, hogy egy iskolai
elõkészítõvel enyhíteni le-
hetne a létszámproblémá-
kon. A Mackóvár Magán-
óvoda szívesen vállalná ezt a
feladatot. Nagy Atilla aljegy-
zõ válaszában kifejtette,
hogy erre nincs törvényi le-
hetõség, mert az iskola elõt-
ti évben a gyermekeknek kö-
telezõ óvodába járniuk.

Nógrádi Gergely alelnök

kérdésére a két óvodaveze-
tõ, Karaszek Ernõné és dr.
Tölgyesiné Pál Mária (helyet-
tes vezetõ) elmondták, 29
gyereket Alsógödön, 23
gyerekeket Felsõgödön min-
denképpen fel kell venni.
Ebben az esetben a GYES-en
lévõ édesanyák gyermekeit
nem tudják felvenni.

Az is kiderült, hogy ha a
gyermekeket nem lehet
konténerekben kialakított
csoportszobákban elhelyez-
ni, akkor - amennyiben a vá-
ros a magánóvodákat veszi
igénybe-, az már nem 5 mil-
lió forintjába kerül, hanem
csaknem 9 millióba, feltéve,
ha a könnyûszerkezetes
óvoda 3 hónap alatt elké-
szül, ha nem, akkor még
többe.

Nógrádi képviselõ javasla-
tára végül a következõ hatá-
rozati javaslatot hozta a Bi-
zottság: Az Oázis Lakópark-
ban  30 gyermeket helyez-
nek el, az állomás melletti
bölcsõdében visszatartanak
15 gyermeket, ezzel rögtön
felszabadul 15 férõhely az
óvodákban, ezzel párhuza-
mosan elindul a konténer-
projekt (ez megoldaná az
összes kötelezõs és az ösz-
szes GYES-es gyerekek sor-

sát). Ha a konténerprojekt
mégsem kivitelezhetõ, ak-

kor magánóvodákban he-
lyezik el a gyerekeket, az öt
évesek térítését (kötelezõ
óvodai látogatás) a város
teljes egészében biztosítja, a
GYES-es gyerekek költségét
pedig 50%-ban fizeti a város
(Waldorf 25 férõhely, Palán-
ta 16, Mackóvár 16). Ez a
szükségmegoldás az új óvo-
da átadásáig marad érvény-
ben. Mindez pedig csak gö-
di és neveleki gyerekekre vo-
natkozik.

(A bizottsági határozatot
megerõsítõ testületi ülésre
lapzártánk után került sor.)

S. T.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság:

Az óvodai férõhelyekrõl tárgyaltak
Sellyei Noémi elnök rendkívüli bizottsági ülést hívott össze július 9-ére. Egyetlen napirendi pontként az óvodai
férõhelyekrõl volt szó. A kérdés nehézségét jelzi, hogy több órán keresztül tárgyaltak. A szülõk folyamatosan te-
lefonálnak az óvodákba, és kérdezik, hogy mire számíthatnak szeptembertõl. Sokan közülük könnyen elveszt-
hetik állásukat, ha nem tudnak szeptembertõl munkába állni. Ezért is kellett felelõsen dönteni a Bizottságnak.

Településellátó Szervezet 
2132 Göd, Duna u. 5.  Tel.: (27) 530-600, 530-611 

E-mail: telepulesellato@vnet.hu 
http:/telepulesellato.god.hu

Üveggyûjtõ konténerek Gödön 
Településellátó Szervezet telephely 

(2132. Göd, Duna u. 5.)
Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út)

Bócsa, Minimarket (Munkácsy Mihály út)

Álláshirdetés
Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsõde 

hirdet szakács munkakör betöltésére.
Cím: 2131 Göd, Komlókert u. 19-21.

Jelentkezni a bölcsõde címére beküldött szakmai
önéletrajzzal lehet. Elõnyt jelent 

kisgyermek-étkeztetésben szerzett gyakorlat.

Egy napirend a KOB-ülésen: az óvodai
elhelyezések kérdése

Karaszek Ernõné

Tölgyesiné Pál Mária
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- Talán az a baj, hogy a kis-
térségben a gödi szociális
rendszer a legjobb – mondta
Mikó Istvánné, a Alapszolgál-
tatási Központ vezetõje. – Míg
Gödön nyolcfajta ellátást biz-
tosítunk, addig Dunakeszi jó-
val kevesebbet, a fótiaké pe-
dig a legkevésbé kiépített szo-
ciális háló. A probléma abból
adódik, hogy a csúcsfinanszí-
rozást kifejezetten kistérségi
keretekre adja az állam. Ez
megítélésem szerint alkot-
mányellenes, hiszen ha valaki

nem akarja igénybe venni a
kistérségi szolgáltatást, mert a
saját ellátó rendszere kiváló,
akkor azt a települést meg-
fosztják az állami pénzek egy
jelentõs részétõl. Ha az alap-
szolgáltatást kistérségi szinten
oldanánk meg, akkor a beér-
kezõ pénz felét az adminiszt-
ráció emésztené fel, aminek
szerintem semmi értelme.

Mint kiderült, a Dunakeszi
Önkormányzaton belül osz-
tályszerkezetbe tagoltan mû-
ködik a Kistérségi Társulás, az-

az nem önálló intézmény. Ez
némileg sérti a gödi érdeke-
ket. A kistérségi szerkezetbe
tagozódás a kisfalvaknak éri
meg, hiszen egyáltalán nincs
szociális ellátó rendszerük. Ott
ésszerû a közös vezetõség és
a kihelyezett ellátás. 

- Megítélésem szerint Göd-
nek nem szabad feladni a szo-
ciális önállóságát – kapcsoló-
dik be a beszélgetésbe Lenkei
György, a Szociális Bizottság
elnöke. – Hosszú távon nem
látható, hogy milyen irányt

vesz a nagypolitika. Pályázati
pénzekbõl pótoljuk a 2008-
ban így kiesõ 7 millió forintot.
Éppen most pályázunk az
Alapszolgáltatási Központ -
Idõsek Klubja épületének tel-
jes felújítására. Az épület aka-
dálymentesítése is megtör-
ténne ennek keretében. Csak-
nem 40 millió forintot nyerhe-
tünk, mindössze 10 %-os ön-
résszel. Bízom benne, hogy
legközelebb már a teljes felújí-
tásról számolhatunk be.

S. T.

Kistérség:

Szociális ellátórendszeri 
problémák vannak, de nem Gödön

Az intézményvezetõk értékelték az elmúlt évet
Nehéz évet zártak a gödi közintézmények. Az állami finanszírozást évek óta folyamato-
san csökkentette a kormányzat.  Az önkormányzat ebben az évben is erõn felül teljesí-
tett és vállalta a pénzügyi hiány pótlását. Az intézményvezetõk értékelését olvashatják

Az Alapszolgáltatási Központnak számos önkormányzati feladatot kell ellátnia. A nyugdíjas klub
mellett gyermekek üdültetésével is foglalkoznak jelenleg. Rendszeresen csaknem 200 ebédet
visznek ki azoknak a nyugdíjasoknak, akik mozgásukban korlátozottak. Összességében elmond-
ható, hogy a gödi szociális ellátórendszer jól kiépített

Bölcsõde 
A bölcsõde életében 2007

szeptembere nagy változást
hozott: birtokba vehettük a
gyönyörû új bölcsit az Oázis
lakóparkban. Be kellett „lak-
ni”, ami elsõ pillanatra na-
gyon egyszerûnek tûnt, de
a gyakorlatban nem volt
könnyû feladat. Sok kisebb-
nagyobb dolgot kellett pó-
tolni, a munkát úgy szervez-
ni, hogy az intézményt ba-
rátságossá, otthonossá va-
rázsoljuk, és állandóságot,
biztonságot nyújtó, derûs,
szeretetteljes légkört te-
remtsünk a gyerekek szá-
mára. 

Számomra a legnehezebb
a személyi feltételek biztosí-
tása volt. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a korosz-
tály sajátosságait jól ismerõ,
egyéni igényeiket figyelem-
be vevõ szakemberek dol-
gozzanak a bölcsõdében,
hiszen az itt töltött idõszak
nagyon jelentõs a kisgyer-
mekek életében: a testi fej-
lõdés mellett az elsõ kötõ-
dések, a korai szocializáció,
az önállósodás, az ismere-

tek bõvülésének idõszaka,
melynek döntõ jelentõsége
van a késõbbi személyiség-
fejlõdésben. Ebben az élet-
szakaszban nagy szerepe
van az õket körülvevõ fel-
nõtteknek.

Sikerült elérni, hogy mind
a két bölcsõdében szakkép-
zett gyermekgondozónõk
és gyermekápolónõk dol-
gozzanak.  Az õ munkáju-
kat támogató technikai dol-
gozók biztosítják, hogy a
gyerekek jól érezzék magu-
kat, a szülõk pedig nyugodt
szívvel rájuk bízhassák gyer-
meküket, amíg dolgoznak. 

Joó Istvánné

I. számú Óvoda
Az I. számú Óvoda nagyon
izgalmas és sikerekben bõ-
velkedõ évet tudhat maga
mögött. Az intézményünk
új vezetõt és néhány fiatal
munkatársat kapott. Szep-
temberben immár hagyo-
mányként megrendeztük a
kiscsoportosokat fogadó
játszóházat, ahol leendõ
óvodapedagógusokkal ta-
lálkozhattak a szülõk és gye-
rekek. A Mihály napi vásá-
ron rekordot döntött a láto-
gatottság, legalább 6-700-
an voltak kíváncsiak a nép-
zenei elõadásra, a vásári for-
gatagra. Itt kell megemlíte-
nem, hogy a Németh László
Iskolával ettõl az évtõl na-
gyon szoros együttmûkö-
dést alakítottunk ki. 

Büszkén mondhatjuk, a
saját óvónõink is parádés ka-
rácsonyi színdarabbal lepték
meg a gyerekeket, amelyet a
helyi televízió többször is le-
vetített. Tavasszal sokat ki-
rándultunk, és a nagyok iz-
gatottan készültek arra,
hogy véget érnek az óvodás
évek, szeptembertõl iskolá-

ba mennek. Az évzárók az
idén hamarabb voltak óvo-
dánkban, mert nagy örö-
münkre a nyár folyamán
mind a játszóudvaraink,

mind az 1-es épületünk telje-
sen megújul, megszépül. Po-
zitív visszajelzéseket kaptunk
az év folyamán a szülõktõl,
amelyek nagyon megerõsí-
tették pedagógusainkat. Ez-
úton is szeretném megkö-
szönni mindenki munkáját,
segítségét, akik gyermekeink
érdekében a 2007 - 2008-as
tanévben óvodánkban, óvo-
dánkért tettek.

Szabó Zsófia
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Búzaszem 

Általános Iskola
Keresztény, családias, a

magyar hagyományok
megismerésére és megélé-
sére törekvõ, mûvészeti is-
kolával kibõvített általá-
nos iskolánk események-
ben gazdag tanévet zárt.
Isten ajándékaiként, a ve-
zetõk, nagyszerû tanító-
ink, tanáraink és az áldo-
zatkész szülõk munkájá-
nak eredményeképpen
gazdag hétköznapokat,
gyönyörû ünnepeket, ér-
tékes közösségi progra-
mokat élhettünk meg -
gyerekként, felnõttként
egyaránt. Sokat tanultunk
sorsunkból, a problémák-
ból, nehézségekbõl és a
jóból, az örömbõl is. Kato-
likus alapítású, ökumeni-
kusan nyitott intézmé-
nyünk új, református
fenntartóval, a katolikus

és a református egyház-
községek támogatásával,

a gödi önkormányzat és a
Huzella Tivadar Általános
Iskola segítségével nézhet
a következõ, immár ötö-
dik tanév elébe.

Lázár László

Huzella Iskola 

Az iskolák is készítenek
év végén „mérleget”

munkájuk eredményeit
számba véve. Ilyenkor

megpróbálunk olyan ob-
jektív eszközöket keresni,
melyek mérhetõvé teszik a
pedagógusok közös mun-
káját is. Ilyen a nyolcadik
évfolyamosok továbbta-
nulása. 

Nyolcadik évfolyamos
emelt szintû angolosaink

közül City & Guilds nem-
zetközi alapfokú nyelv-
vizsgát tett 6, ITK junior
nyelvvizsgát 3, ECL nem-
zetközi középfokú nyelv-
vizsgát 11 diákunk. A har-
madik évfolyamon 8 tanu-
lónk próbálta meg a
Cambridge Startert.

Csatlakoztunk a Príma-
lingua uniós programhoz,
melynek célja a kapcsolat-
teremtés mellett, hogy a
gyermekek nyelvi készsé-
geit fejlessze.

A három évvel ezelõtt
indított német emelt szin-
tû oktatás iránti érdeklõ-
dés ugrásszerûen meg-
nõtt. Az elsõ két évben fél
csoporttal mûködõ okta-
tásra idén harmincan je-
lentkeztek.

Ha munkánkat köze-
lebbrõl meg akarja ismer-
ni, látogassa meg a
www.huzel la iskola.hu
honlapot, melynek segít-
ségével akár tanóráinkra
is bekukkanthat!

Horváth Ferenc 

2007-2008-as tanév 
a Kastély Óvodában

Óvodánkban 10 vegyes
csoporttal, 241 beírt gyer-
mekkel kezdtük a tanévet. Ez
a létszám a 3. életévek folya-
matos betöltésével az év vé-
gére 268 fõre emelkedett. 

A Játékkal-mesével nevelõ
óvodai program szerint dol-
gozunk, mely a játékba in-
tegrált nevelést - tanulást
vallja magáénak. Progra-
munkban meghatároztuk
azokat az eredményeket,
melyeket a gyerekeknek el
kell érniük az óvodáztatás vé-
gére. Vegyes csoportok ré-
vén a beszoktatás mindig
nyugodt körülmények között
zajlik, hiszen 5-10 új gyerek-
nél több sosem jön egy cso-
portba, s õk is lépcsõzetesen
kezdik meg az óvodai életbe
való beszokást. A tavasz ér-
keztével a húsvéti nyuszi ör-
vendeztette meg a csoporto-
kat. Az óvónõk több kirándu-
lást szerveztek. Megindult az
úszásoktatás a gödi stran-
don. Rendezvényeinket a he-
lyi Civil Tanács is támogatta
anyagi eszközeivel. A kollé-

gák fiatalosan-lelkesen vet-
tek részt a programokban.
Ezúton is köszönöm nekik és
a szülõknek az óvodának
nyújtott támogatást.

Az iskolai beiratkozáson a
77 iskolaköteles gyerme-
künkbõl 59 jelent meg. A
többiek maradnak még egy
évig az óvodában. Az 2008-
2009. tanévre 110 szülõ je-
lezte gyermekének felvételi
igényét óvodánkban.

Megkezdõdött a szabad-
ságolás, nyári élet folyik az
óvodában 4 ügyeleti cso-
portban. 

Karaszek Ernõné

Németh László 
Általános Iskola

A magyar közoktatás hely-
zete az elmúlt tanévben nem
a kedvezõ változásokról és
nem a fejlõdésrõl szólt. A
gazdasági szigorítások nem
hagyták érintetlenül intézmé-
nyünket sem. Az éves költ-
ségvetésünket csökkente-

nünk kellett. A felújításokat,
karbantartási munkákat, az
eszközbeszerzéseket költség-
vetésünkbõl, pályázati, vala-
mint az iskolai alapítványunk-
ra befizetett pénzösszegbõl
sikerült megvalósítanunk.

Köszönjük a szülõk támo-

gatását, melyet környezetünk
szebbé tételéhez nyújtottak.

Sokan nem is gondolták,
hogy 740 tanuló jár ide, hi-
szen nyugalmat, rendet, jó
hangulatot tapasztaltak.
Minden programunkkal igye-
keztünk a tanár-diák-szülõ
kapcsolatot jobbá, közvetle-
nebbé tenni és a közössége-
ket erõsíteni.

Mindemellett a tanulásban
elért eredményesség is fontos
volt tanár és diák számára
egyaránt. Ennek fényes bizo-
nyítéka kiváló minõsítésünk,
a kompetenciamérés jó ered-
ménye, tanulóink beiskolázá-
sa. Felterjesztésünkre 2 tanu-
lónk a Köztársaság jó tanuló-
ja és sportolója kitüntetésben
részesült.

116 tanuló kitûnõ bizonyít-
ványt kapott (81 alsós, 35 fel-
sõs)

A 8. évfolyam tanulói közül
11-en vehették át a Németh
László-érmet és a Németh
László-díjat kitûnõ tanulmá-
nyi eredményükért. Nevüket
az iskola emlékfalán réztáb-
lán örökítettük meg. 

Lukács Istvánné

Az utolsó három év eredményei:
tanév gimnázium szakközépiskola szakiskola
2005/2006. 43% 31% 26%
2006/2007. 50% 47% 3%
2007/2008. 51% 38% 11%
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Piarista Szakiskola
Az idei tanév több szem-
pontból is fontos volt az
életünkben. A Piarista
Rend tulajdonába került a
telkünk, így saját birtokon
belül van az iskolánk. El-
kezdõdtek a tervezések és
az építkezés. Jelenleg új
mûhelyek és tantermek
épülnek, s jövõre egy tor-
nateremmel bõvítjük az
intézményt. Szakmailag is
nagy kihívás elé néztünk,
hiszen idén elõször érett-
ségiztek az esti gimnázi-
umban a nálunk tanulók
és a környékbeli felnõttek.

Nagy megelégedéssel
beszélhetek errõl, a jelöl-
tek felkészültek, szépen
szerepeltek,  dicséretet

kaptunk az érettségi el-
nöktõl. A sikeren felbuz-
dulva szeretnénk bõvíteni
ezt a kört, s a lehetõséget
meghirdetjük a gödi lako-
sok számára is. Iskolánk-
ban a szerkezetlakatosok
is letették a szakmunkás-
vizsgát. Elméletbõl és gya-
korlatból egyaránt reme-
keltek.
Nagyon örülök, hogy szo-
ros a kapcsolatunk a város
vezetésével és a lakosok-
kal, egyre több megrende-
lést kapunk tõlük. A köz-
területeken felállított hul-
ladékgyûjtõk, esõvédõk

diákjaink keze munkáját
dicsérik, a várost pedig
szépítik, egységessé és
otthonossá teszik. Tanuló-
ink igyekeznek környeze-
tünkben rendet tenni,
gyakran megjelennek az
alsógödi vasútállomáson,
ahol összegyûjtik a szeme-
tet, rendezik a terepet. A
kölcsönösség mindkét fe-
let erõsíti, mi igyekszünk
jót tenni a városnak, ne-
künk pedig az oktatás
mellett elõsegíti nevelõi
céljainkat. 

Guba András

Az önkormányzat a következõ köztereken jelölte ki a játszótereket a
körzeti képviselõk megkérdezése után. 

A megvalósítás függ a költségvetéstõl. Ha látjuk, hogy a Duna Csárdánál
több millió forintba került egy az EU szabványoknak megfelelõ játszótér,
akkor kérdéses, mikor lesz a projektbõl valami, hiszen nagyon alulfinan-
szírozottak az önkormányzatok, és a kötelezõ feladatok mindenek elõtt áll-
nak.

1. körzet: Lenkey György Bócsa, focipálya 6424 hrsz.
2. körzet: Dr. Horváth Viktor Koszorú tér 1053 hrsz.
3. körzet: Detre László Petõfi tér 1321 hrsz.
4. körzet: Kovacsik Tamás Széchenyi strand 525. hrsz.
5. körzet: Csányi József Rozmaring utca 2965
6. körzet: Szabó Csaba Várdomb 4750/7
7. körzet: Markó József Otthon utca eleje 3912/7
8. körzet: Dr. Pintér György Bozóky tér 5637/2, 5641, 5638/2
9. körzet: Dr. Bognár László Bozóky tér 5637/2, 5641, 5638/2
10. körzet: Sellyei Noémi Kádár utca, Fenyves 6322/5

Körzeti játszóterek fejlesztése

Ugyan a strand bõvítése
egyelõre várat magára, még-
is Göd egyik legismertebb in-
tézménye marad a létesít-
mény. A környezõ települé-
sekrõl is számtalan vendég
látogatja.

- Felemás ez a nyár –
mondta Nyári József, a
strand vezetõje. – Egy hét jó
idõ, egy hét rossz. Korábban
erre nem volt példa.

Az idõjárás azonban nem
befolyásolta a strand kar-

bantartási munkáit. – A
nagymedence rézsû része új
csempeburkolatot kapott,
elkészült a járda a nagyme-
dence és a WC – blokk kö-
zött, a legkisebb medence
burkolatát is lecseréltük –
folytatta Nyári József. – A
legkisebb medence fölé egy
vállalkozó referenciamunka-
ként egy Nap ellen védõ
vásznat húzott ki. Azóta már
több óvoda és bölcsõde is je-
lentkezett, hiszen a homo-
kozók felett ez a szerkezet ki-
váló védelmet nyújt a Nap el-
len. Reméljük a nyár nem
lesz a továbbiakban ennyire
szeszélyes, és akkor elérjük a
tavalyi vendégszámot a sze-
zon végére.

S. T.

Strand: felemás nyár

Nyári József, a srtand vezetõje 
gyermekeket is oktat úszásra

Jöhetne a forró nyár!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhúnyt:
Kökényesi Ernõ 85 éves
Baki Imre 76 éves
Oláh János 43 éves
Nagy Honoráta 74 éves
Hencz László 78 éves
Nagy Róza Judit 73 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Gödön házasságot kötöttek:
Plentner Anikó Linda Otrok Tibor
Fodor Tünde Kárász Miklós
Balla Tímea Gabriella Bóta Tibor
Polyák Anna Veronika Horányi Alpár
Pócsik Enikõ Ujvári Krisztián

Gábor
dr.Pigniczky Ágnes Tóth Gergely József
Juhász Judit Miklovicz Bertold 
Szabin
Raffay Szilvia Gyulai Tamás
Fülöp Brigitta Ilona Pápai László József
Kizáki Klaudia Váradi Gábor
Héczei Rita Brávácz Antal Rudolf
Sok boldogságot kívánunk!

Területünkön nyáron a
strand és annak parkolója
a bûnelkövetõk kedvenc
helyszíne.

Körültekintõ, felelõsség-
teljes magatartásunkkal
sok kellemetlenségtõl tud-
juk magunkat megóvni.

Nagyon vigyázzanak in-
góságaikra, a parkoló au-
tókban ne hagyjanak
szem elõtt semmilyen ér-
téket, az autót zárják be,
és kapcsolják be a riasz-
tót!

Még a nagy meleg elle-
nére sem szabad az abla-
kot résnyire se leengedni,
mert ez éppen elég an-
nak, aki ezt ki akarja hasz-
nálni.

A strand belsõ terüle-
tén, ha mód van rá, bérel-
jenek szekrényt, és az ér-
tékeiket ott hagyják, sem-
mint a medence partján!

A strandon kérjék meg
egymást, tartsák szemmel
a szomszédok értékeit!Az
utóbbi három hétben Gö-
dön egy régi –új sláger
bûncselekmény ütötte föl
a fejét, amivel az elköve-
tõk idõs, egyedülálló em-
bereket céloznak meg.

A csalás lényege, hogy a
csalók azt állítják, a kisze-
melt áldozat az Auchan
áruház nyereményjátékán

nyert egy 150 000 Ft érté-
kû edénykészletet, ennek
a kiszállítási díja 20 000
Ft, ez az az összeg, amivel
megkárosítják áldozatai-
kat.

Maga az áru, amit nye-
reményként otthagynak
az áldozatnál, értéktelen.
Kérem a tisztelt gödi pol-
gárokat, hogy kísérjék fi-
gyelemmel idõs, egyedül-
álló szomszédaikat (hoz-
zátartozóikat)! 

Bármilyen gyanús moz-
gást vagy idegen autót
(rendszám!!) észlelnek,
közöljék a rendõrséggel,
vagy munkaidõn túl hívják
a Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság ügyeletét: 06-27-
341-055!

A besurranások száma
csökkent, de ez nem jelen-
ti azt, hogy a minimális
óvintézkedéseket ne te-
gyük meg a saját nyugal-
munk érdekében. A kapu-
kat, ajtókat zárják, és le-
hetõleg ne csalogassák a
besurranó tolvajokat tár-
va-nyitva hagyott abla-
kok.

Figyeljenek egymásra és
az önmaguk környezetére
egyaránt!

Tóth Zoltán r.õrgy.
õrsparancsnok

Rendõrségi hírek

A sárga (szelektív) zsákok elszállítási rendje
A sárga hulladékgyûjtõ zsákok elszállítása az alábbi fel-
sorolt heteken, az adott körzetre érvényes szemétszállí-
tással azonos napon történik:  Augusztus 25-29. •
Szeptember 22-26. • Október 27-31. • November 24-
28. • December 15-19.

Bizonyára észrevette a
lakosság, hogy a sárga
szelektív zsákot most már
nem találják azokon az el-
osztó pontokon, ahol ko-
rábban megkapták. Sem-
mi sem történik véletle-
nül, ennek is megvannak
az okai.

- 30.000 zsákot osztot-
tunk ki, és összesen alig
18.000 zsák érkezett visz-
sza szelektív hulladékkal
tömötten – mondta egy
magát megnevezni nem
kívánó TESZ – alkalma-
zott. – 12.000 zsákot el-
vittek, és nem került hoz-
zánk telítetten vissza.

Ezért döntöttünk úgy,
hogy amikor gyûjtjük a te-
li zsákokat, annyi üres zsá-
kot teszünk le a portákra,
ahány zsákot begyûjtöt-
tünk. (Kérdés, hogy a ház
elé letett üres zsákok
„megvárják-e” gazdáikat,
amíg haza ér a háztulaj-
donos.) Ha valaki szeretne
plusz zsákokat, akkor a
Kisfaludy utcai TESZ irodá-
ban átvehet két üres zsá-
kot. Reméljük, ez a mód-
szer beválik, ha nem, ak-
kor további változtatások-
ra is sor kerülhet.

G. K.

Gondok a sárga
szelektív zsák körül

? Szokol Lászlóné, Margitka

Elment. Váratlanul. Senkitõl
sem búcsúzott. A Hivatal Titkár-
ságán dolgozott, sok gödivel
megismerkedett az elmúlt évek
során, akin tudott, segített.
Mindig mosolygott, mindenki-
hez volt egy kedves szava, su-
gárzott róla az optimizmus.
Hiányozni fogsz!

Isten Veled Margitka!
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Önök kérdezik, Önök 

A Vasút utca 8. körzetre esõ szaka-
szán az árok és az út közötti 50 cm-
es szakaszon óriási a gaz. Aki elõ-

ször jár erre, az nem is tudhatja,
hogy a padka mellett egy csapadék-
víz-elvezetõ árok található. Mikor
vágatja le a méteres gazt az önkor-
mányzat?

Salamon Tamás

Válasz:
Göd Városban a közterületek fenn-
tartása, parlagfû irtása folyamato-
san történik, jelenleg 15 fõ dolgozik
a parlagfûvel fertõzött területek
mentesítésén. Sajnos ezeken a terü-
leteken nagy teljesítményû kaszáló-
gépek igénybevétele nem lehetsé-
ges, ezért kézi kaszálásra van csak
lehetõség, amely több idõt vesz
igénybe.

Dr. Szinay József
jegyzõ

A Gödi Körkép júliusi számában
megjelent parlagfû-rendeletben le-
írt “intézkedések” okán írok. Tavaly
szeptemberben költöztünk Gödre,
az Oázis lakóparkba. Már nyáron
sokat jártunk ki, és feltûnt hogy szé-

pen hullámzó, egybefüggõ par-
lagfûmezõk vannak a Termálfürdõ
körút által bezárt és egyéb területe-
ken is. Tavaly is, idén is futottam egy
kört, hogy mi a parlagfûirtás mene-
te. Szép szavak hangoztak el, csak-
úgy, ahogy szép szavak vannak a
rendeletben is. Az lenne a kérdé-
sem, hogy a szavak helyett mikor
kerül sor tettekre, mikor lesz (lesz-e
egyáltalán) kényszerkaszálás. Ennek
nem lehet akadálya, hogy jogi tili-
tolival változik a tulajdonjog a telke-
ken, mert a határidõ már lejárt. Le
kell vágni a parlagfüvet, a bírság és
egyéb jogi faksznik késõbb is ráér-
nek. Tavaly is csak jogi intézkedések
történtek (legfeljebb), a parlagfû
pedig beérett, és idén is burjánzik,
bár a terület egy része lekaszálta-
tott.

Sz. Tamás

Válasz:
Parlagfüves területekre vonatkozó
jogszabályok rendelkeznek az eljá-
rás menetérõl, annak sorrendjérõl.
A terület tulajdonjogi beazonosítá-
sa után határozat hozatallal törté-
nik a védekezési kötelezettség el-
rendelése, bírság kiszabása.
Ennek sikertelensége esetében a
kényszerintézkedésrõl és annak
költségeirõl határozat formájában
kell értesíteni a tulajdonost.
Ha nem a jogszabályok alapján jár-
nánk el, akkor nemcsak az eljárást
semmisítené meg a másodfokú ha-
tóság, hanem a védekezés költsége-
it sem tudnánk a vétkes tulajdonos-
ra terhelni.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

A Pesti úton, Vác felé, a Szeder utcai
lakótelep földútjáról nagy esõzések
idején rengeteg mocsok, és kavics
folyik a „2”-s fõútra, a fél forgalmi
sávon komoly baleseti forrást okoz-
va. Nevezetesen: ha valaki ott kény-
szerül intenzív fékezésre, a gépkocsi
szinte elszáll a gördülõ kavicsokon,
többen nagyon behúzódva középre
kerülgetik a koszt, valamint több
üveg, és fényszóró kárról is tudomá-
som van.

H. Miklós

Válasz:
Felvetése jogos, ennek megszünte-
tése csak az úttest szilárd burkolat-
tal történõ ellátásával lehetséges.
Az Önkormányzat 2008. évi költség-
vetése nem nyújt fedezetet a neve-
zett utca aszfaltozására. Esõzések
után a hordalék eltávolításáról in-
tézkedünk.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A Jácint utcai temetõben méteres
parlagfû várja a kilátogatókat. A sí-
rok megváltása 25 évrõl szól és csak
a sírhelyrõl. Kinek a feladata lenne a
parlagfû eltávolítása az esztétikai
látványról nem is beszélve? A júliusi
Gödi Körképben olvastam, hogy a
lakosságot mekkora összegre lehet
büntetni, akkor a temetõ fenntartó-
ját is megbüntetik?

H. János

Válasz:
A sír és körülötte lévõ utak rendezé-
se a sír hozzátartozójának, a teme-
tõben lévõ közutak a temetõ fenn-
tartójának feladata.
Igen, a temetõ fenntartóját is meg-
büntetik.

Dr. Hetényi Tamás
TESZ igazgató

A Plus ABC-hez épülõ hídnál óriási
gépek dolgoznak, a környezetet

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 

Sok a parlagfû a közterületen is

Itt is lehetne kaszálni
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nem kímélve. A munka végeztével a
területet is rehabilitálják, vagy csak
ott hagynak csapot-papot?

B. Klára

Válasz:
Az építtetõ – IMPERIAL SIGMA Kft. –
számára az engedélyezési és kiviteli
terv kötelezõen elõírja a terület
rendbetételét.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

Göd alig egy hónapja avatta a falu
határában rovásírásos tábláját. Nem
tudom, hogy a városvezetõk jártak –
e azóta ott, de a tábla körül meg-
nõtt a gaz. Valamit elkészíteni az
egy dolog, az elkészültet rendben
tartani az egy másik, de legalább
annyira fontos dolog.

B. Klára

Válasz:
Válasz az elsõ pontnál.

A minap készíttettem útlevelem az
Okmányirodában. A parkolót szegé-
lyezõ mûburkolat több helyen dara-
bokra van törve, és egyre rosszabb
állapotban van a környezet. Arról ne
is beszéljünk, hogy az Okmányiroda
és a Posta közötti szakaszon évek
óta képtelen az önkormányzat egy
tisztességes járdát építeni. Ráadásul
nem csak Gödrõl jönnek az Ok-
mányirodába, hanem sok más tele-
pülésrõl és ugye minden irathoz egy
csekket be kell fizetni. Tehát irány a
Posta. Jó hírünket biztos nem viszik
az ügyeiket intézõk.

G. Tamás

Válasz:
A parkoló javítási munkáit megren-
deljük. Az említett szakasz járdaépí-
tése a város-rehabilitációs pályázat
része, amennyiben nyer az Önkor-
mányzat a pályázaton, akkor meg-
valósulhat a beruházás. 

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

Hogy építhet valaki takaros kis lakó-
épületet jogerõs építési engedély
nélkül? Míg sokan heteket, hónapo-
kat várnak, nem csekély összeget ki-
fizetve a tervdokumentációért, a kü-
lönbözõ illetékért, addig mások ön-
kényesen, senkitõl sem zavartatva
építkezhetnek kedvük szerint. Az
adott épület a Szálender lovas tanya

közvetlen közelében található, nem
gabonatároló, nem gyümölcsraktár,
nem jószágtartás számára készült,
hanem lakóépület. És ha a helyszín-
rajzon, illetve a földmérési, nyilván-
tartási térképen nem szerepel, akkor
nem is létezik? De igen, ott áll az
épület. Mellékelten küldöm a házról
készült fotót.

H. Károly

Válasz:
Az építésügyi hatóság ütemterv-
ében szerepel a Szálender tanya és
környékén lévõ szabálytalan építke-
zések felderítése és szankcionálása.
Az Ön által jelzett lakóépület ügyét
külön eljárásban azonnal megvizs-
gáljuk, az ügy állásáról tájékoztatást
fogunk adni.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Nagyon jó lenne, ha az önkormány-
zat a balatoni régióhoz hasonlóan
bevezetné, hogy hétvégén ne lehes-
sen építkezni, hangos zajjal járó
munkákat végezni. Szinte elviselhe-
tetlen, hogy szombat vagy akár va-
sárnap ebédidõben a keverõgépet
kelljen hallgatni. Nem alkothatna a
tisztelt Képviselõ testület erre egy
rendeletet?
T. Endre

Válasz: 
A hétvégi építkezéssel kapcsolatos
zajjal járó tevékenységek korlátozá-
sára vonatkozó javaslatát az Önkor-
mányzat erre illetékes bizottsága elé
terjesztjük.

Dr. Szinay József
jegyzõ

2008 tavaszán a Rákóczi út Duna u.
és Harang u. közötti szakaszának
gödreit megjelölték, feltételezzük,
hogy útjavítás céljából. Az út állapo-
ta már olyan rossz, hogy kerékpárral
is életveszélyes közlekedni rajta. A
megjelölés is eléggé hiányosan tör-
tént. Azóta a kijelölt, javításra váró
lyukak egy töredék részét javították,
a többit nem. Most már a jelölések
is lekoptak. Érdekes módon több
ház elõtt (többek között a TESZ

elõtt is) új aszfaltozott kapu beállók
jelentek meg. Kíváncsiak lennénk,
hogy a kivitelezõ a tervezett munkát
végezte-e el, és mikor hárítják el az
állandó életveszélyt a Rákóczi úton.

D. Péter

Válasz: 
Az utak karbantartása terv szerint
történik. A nagyobb kátyúk javítását
külsõ vállalkozó végezte, a TESZ
csak a kisebb úthibák javítására van
felkészülve, ezt a munkát folyama-
tosan végzi.

Dr. Hetényi Tamás
TESZ igazgató

észrevételezik

A zöldhulladék 
elszállítási rendje 

Augusztus 15-22.; Szeptember 1-5. és 15-
19.; Október 1-7. és 15-21.; November 3-7. és
17-21.

Szelektíven gyûjthetõ zöldhulladékok: fû,
falevél, ágak, gallyak

A TESZ kéri, hogy az ágakat és a gallyakat
maximum 80 cm-esre vágva, 40 cm-es köte-
gekben helyezzék a zsákok mellé! A zsákokat
reggel 7.00 óráig ki kell helyezni!

Munkácsy rõzséje is
80 cm-es

Tényleg nincs engedély?
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Július 5. különleges nap
volt az 1. számú Lenkey
utcai ovi, s talán az egész
város szempontjából. A
gyõri Audi Hungária Mo-
tor Kft. vezetõsége úgy
döntött, hogy a város
egyik óvodáját jelentõs
összeggel és munkával tá-
mogatja. 180 menedzser 5

óra alatt átalakította az ovi
udvarát. Minden óvodás
csoport saját játszóházat
kapott. Új mászókát, hin-
tát szereltek fel, s a mun-
kálatok végén eltakarítot-
ták az építkezés romjait,
elegyengették az udvaron
a friss földet, s elvetették a
füvet. Délután kettõkor a
szakember megvizsgálta a
42 játszótéri eszközt, és
mindent szabályosnak ta-
lált. Gyorsak, pontosak,
szervezettek és lelkesek
voltak az „audisok”. Lõre
Péter, a vállalat egyik kom-
munikációs vezetõje el-
mondta, hogy Gyõrben is
részt vesznek a helyi társa-
dalom életében, de ilyen
jellegû támogatást még
nem nyújtottak, így szá-
mukra is új ez a vállalko-
zás. – Szerettünk volna
személyesen is részt venni
az adakozásban, ez más,
mintha csak pénzt ad-
nánk. Hosszú elõkészítõ
munka elõzte meg a mai
napot, s ebben nagy segít-
séget jelentett számunkra
egy-két helyi vállalkozó

hozzáértése és segítsége.
Papp László a kivitelezés-
ben nyújtott segítséget,
Dr. Hetényi Tamás és a
TESZ a koordinációs mun-
kában vállalt jelentõs
részt, s a munkaeszközö-
ket is tõlük kaptuk. A csa-
pat jól dolgozott, jól érez-
tük magunkat.

Délután kettõkor hivata-
losan átadták az óvoda
udvarát.

Thomas Faustmann ügy-
vezetõ igazgató megkö-

szönte az áldozatos mun-
kát, s ezt mondta:- Meg-
éreztük, hogy nyílt szívvel
vártatok bennünket, s ér-
tékelitek munkánkat. Vala-
mit el kell tudni kezdeni, s
ha akarjuk, meg is tudjuk
csinálni. Gondoskodunk
arról, hogy a stafétát átad-
juk, s legyen folytatása a
munkánknak.

Markó József a város és
a gyerekek nevében kö-
szönte meg az új játszóud-
vart. – Nemcsak az ado-
mány a fontos, hanem a

kapcsolat, a barátság és a
példamutatás is. Látogas-
sanak el hozzánk máskor
is, vendégként, akár aján-
dék nélkül is!

Szabó Zsófia, az óvoda
vezetõje a gyerekek rajzai-
val és a szülõk köszönõ le-
velével fejezte ki háláját. –
Megígérem, hogy meg-
örökítem azt a pillanatot,
amikor 400 kisgyerek ki-
szalad ide, birtokba veszi
az új birodalmat, s a fény-
képet elküldöm Önöknek. 

F. A. 

Játszóteret építettek az Audi munkatársai

A jól végzett munka után 
az Audi-csapat közös fotóval 
örökítette meg a pillanatot

Szabó Zsófia és a gyerekek programmal várták a jótevõket

Néhány óra alatt elkészültek
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Göd Város Önkormányzatának 
37/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete 

tûzijáték felhasználásának korlátozásáról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv.  16.§(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet
alkotja:

1.§
(1) Göd Város Önkormányzat illetékességi területén
polgári célú pirotechnikai tevékenység – tûzijáték - 21-
22 óra között tartható. A munkaszüneti napok közül
november 1-jén, valamint a kegyeleti okból jogszabály
által munkaszüneti napnak nyilvánított egyéb napokon
tûzijáték tartása tilos.
(2) A tûzijáték idõtartama alkalmanként legfeljebb 5
perc lehet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabály
nem vonatkozik az augusztus 20-i nemzeti ünnephez
kapcsolódó önkormányzati rendezvényekre.

2.§
A polgári célú pirotechnikai eszköz felhasználására
engedéllyel rendelkezõ személy vagy szervezet a tûzi-
játék rendezését megelõzõen legalább 10 nappal
korábban köteles a tûzijáték helyszínét, idõpontját és
idõtartamát a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A
bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal a helyben
szokásos módon tájékoztatja a lakosságot, valamint a
tûzijátékkal érintett körzetekben lakó önkormányzati
képviselõket a tûzijáték helyszínérõl, idõpontjáról.

3.§
Aki a tûzijáték tartásának e rendelet 1.§ (1) és (2)
bekezdésében rögzített idõbeli korlátozására
vonatkozó szabályokat megszegi, vagy e rendelet 2.§-
ában szabályozott bejelentési kötelezettségének nem
tesz eleget, szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig
terjedõ bírsággal sújtható.

4.§
E rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

Polgármester, Jegyzõ

Ökormányzati rendelet a tûzijáték
felhasználásának korlátozásáról

FELHÍVÁS
Szeretettel várjuk olyan idõskorú gödi 

polgárainkat, akik szeretnék közösségben 
és biztonságban tölteni napjaikat. 

Az Alapszolgáltatási
Központ Idõsek

Napközi Otthona az
alábbi napközbeni
szolgáltatásokat 
biztosítja napi 
1000 forintért:

• háromszori étkezés
• hetente 

gyógytornász
• kéthetente fodrász
• havonta pedikûrös

• szükség esetén
segítség 

ügyintézésben
• orvoshoz, 

szakorvoshoz szállítás

Társaságra, barátokra lelhet. TV nézés, pihenés,
szép kert, kiszolgálás várja az érdeklõdõket.

Mikó Istvánné 
az Alapszolgáltatási Központ vezetõje

ÉRTESÍTÉS TÜDÕSZÛRÉSRÕL

Tájékoztatom a lakossá-
got, hogy az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat Közép-ma-
gyarországi Regionális In-
tézete elrendelte a régió
területén élõ 30 év feletti
lakosság kötelezõ tüdõ-
szûrését. 

Gödön állandó vagy ide-
iglenes jelleggel 

tartózkodók kötelezõ
szûrésére kijelölt 

intézmény: 
Pulm-X Bt. 2120 Dunake-

szi, Liget u. 40. 

A szûrések  idõpontja:
hétfõ, szerda: du. 12-18 óráig, 

kedd, csütörtök, péntek: de. 8-12 óráig
A térítésmentes szûrést folyamatosan, 

2008. december 31-ig végzik. 

Kérem, hogy személyi igazolványukat és TAJ-kár-
tyájukat a szûrésre vigyék  magukkal! A szûrõvizs-
gálaton való részvétel a 30 év feletti lakosoknak
kötelezõ, elmaradása esetén 5.000. Ft – 500.000.-
Ft közötti összegû bírság szabható ki.

dr. Szinay József jegyzõ
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Önkormányzati hírek

A Gyermekjóléti Szolgá-
lat pályázati pénzbõl indí-
totta el, és a bölcsõde
épületében folyamatosan
mûködteti a Biztos Kezdet
Ház elnevezésû  progra-
mot. Az országban jelen-
leg 51 településen mûkö-
dik hasonló szolgáltatás.
Mikó Istvánné, az Alap-
szolgáltatási Központ ve-
zetõje elmondta, hogy
céljuk a 0-6 éves korú gye-
rekek esélyteremtésének
biztosítása. 

– Az édesanyával együtt
érkezik a gyerek, s játék
közben a szakemberek ta-
nulmányozhatják mozgá-
sát, felfigyelhetnek a korai
fejlesztés különbözõ terü-
leteire, az anya segítséget
kérhet a gyermeknevelés-
ben. Igénybe vehetik a kü-
lönbözõ fejlesztõ játéko-
kat, melyeket otthoni

használatra nehéz megvá-
sárolni, ugyanakkor speci-
ális képességekre fóku-
szálnak. A védõnõkkel he-
tente konzultálhatnak a
szülõk. Ha valakinél prob-
lémát látunk, szakember-
hez irányítjuk, segítünk a
családnak a döntésben. A
korai fejlesztésnek kiemelt
szerepe van, hiszen a ké-
sõbbi tanulási-, részképes-
ség- vagy magatartási za-
var jelentõs mértékben
csökkenthetõ, ha ebben
az életszakaszban felis-
merjük, és kezeljük a
problémákat.

A szolgáltatás ingyenes,
s az alábbi idõpontokban
vehetõ igénybe:

Hétfõ: 15-19; kedd: 8-
13; szerda: 8-13 óráig. A
klub vezetõje: Deli Éva,
fejlesztõ pedagógus.

F. A.

Beindult a Biztos
Kezdet Ház-program

Családi játszónapra invi-
tálták az érdeklõdõket a
Szivárvány Bölcsõde mun-

katársai az Oázis Lakó-
parkba június utolsó hét-
végéjén. Az új bölcsõde

épülete csodálatos; szak-
mai, kényelmi, higiéniai
szempontoknak egyaránt
megfelel. A bölcsõde ve-
zetõjétõl megtudtuk,
hogy régi hagyomány már
a családi nap. – Célunk,
hogy bemutassuk mun-
kánk egy részét, kedvet
csináljunk a szülõknek,
gyerekeknek a közösségi
élethez. A nap folyamán a
családok megismerked-
hetnek egymással, gondo-
zónõinkkel. A kötetlen, vi-
dám hangulatban a szü-
lõk megfigyelhetik, ho-
gyan mozognak aprósá-
gaik „idegen” környezet-
ben, pici társaikkal együtt.
Volt bukdácsolás és kaca-
gás a zsákban futásnál,
vízhordásnál; szurkolás a
horgászatnál és a cél-
badobásnál, s aki elfáradt,
gyurmázhatott, rajzolt,
színezett. 
Szeretnénk ötleteket, játé-
kokat mutatni a fiatal szü-
lõknek, segíteni õket ab-
ban, hogyan foglalkozhat-

nak gyermekeikkel. –
mondta Joó Istvánné, Zsu-
zsa, az intézmény vezetõ-
je. A kerítésen a gyereke-
ket színes lufik csalogat-
ták; a szülõket pedig -
mintegy életvezetési kor-
látként - idézetek sokasá-
ga várta. Zsuzsa elmond-

ta, hogy ezek az õ kedven-
cei, életrõl, játékról, neve-
lésrõl. Öröm volt látni,
ahogy a homokvár építé-
sében elfáradt apukák
böngészték, ízlelték eze-
ket a bölcsességeket. 

Farkas Andrea

Nyílt nap az új bölcsõdében

Ha egy nép nem ápolja
a múltját, nem tudja a jö-
võjét építeni.

Május utolsó szombat-
ján ünnepelte 10. évfor-
dulóját a Hagyományte-
remtõ Klub a Balázsovits
Sportcsarnokban. A kö-
zösség célja az volt, hogy
a lakosság széles rétegét
fogja össze, s hogy a kü-
lönbözõ vidékekrõl érkezõ
és itt letelepülõ gödi csa-
ládok életét megismerjék.
A távoli országrészek népi
hagyományait, tárgyi em-
lékeit, étel- és italkülönle-
gességeit mutatták meg
egymásnak a családok, s
az ismeretek átadása köz-
ben egyre mélyültek a
kapcsolatok is. Ezt a szép
hagyományt idézte meg
Ther Jánosné Marika néni
köszöntõjében, s a jelenlé-
võk csendes felállással

emlékeztek az eltávozot-
takra.

Erdélyi Zsuzsanna Kos-
suth- és Európa-díjas nép-
rajzkutató kiemelte ennek
a hagyománynak a jelentõ-
ségét, hiszen a múlt idézé-
se, az értékek megtartása
és átmentése az utókornak
egy közösség erejét jelenti.
A magyarság megmaradá-
sához, továbbéléséhez el-
engedhetetlen mindaz,
amit a népi kultúra megõr-
zött - mondta az elõadó. 

Az emlékezést versek,
dalok, együtténeklések szí-
nesítették a Napos Oldal és
a Munkás Dalkör részvéte-
lével. Köszönetképpen
Véninger Margit kerámiá-
jával díszített emlékplaket-
tet kaptak azok, akik az el-
múlt években elõadást tar-
tottak. 

F. A.

10 éves a
Hagyományteremtõ Klub

Ismerkednek a gyerekek a játékokkal
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Július 18-án zárta tábori ren-
dezvénysorozatát a József At-
tila Mûvelõdési Ház, ahol kü-
lönbözõ mûvészeti ág keretén
belül – néptánc, népmûvé-
szet, harcmûvészet - 227 gye-
rek táborozott az elmúlt he-
tekben. A XV. Ifjúsági Képzõ-
mûvészeti Alkotótábort, „Hí-
res magyarok – magyar hí-
rességek” címmel rendezték
meg, ahol 92 gyerek vett részt
6 osztályban. 

A tábor zárása, a mûvek kiállí-
tása elégedettséggel töltötte
el a mestereket, az alkotókat,
s a szülõket egyaránt. Prokai
Gábor mûvészettörténész ér-
tékelésében elmondta: - Büsz-
kék vagyunk arra, hogy ma-
gyarok vagyunk, s hogy tehet-
ségesek vagyunk. A magyar
szellemnek a világon szinte
mindenütt van kutatási terü-
lete. A tábor során igyekez-
tünk átadni elõdeink ismeret-

anyagát, egyfajta közösségi
tudatot, melyre mindenki rá-
építhette saját tehetségét. Az
elkészült mûvek mögött hosz-
szú út, nehéz munka áll, így
valószínû, hogy a tárgyak ér-
tékét, azok megbecsülését is
jobban érzik az ifjú alkotók.
Szabó Zsuzsa – a Mûvelõdési
Ház vezetõje – az idén egy
ösztöndíjat ajánlott fel, mely
alapján a díjazott meghívást
kap a jövõ évi táborra, ingyen.
Minden csoport jelölhetett
egy gyereket, aki munkájával,
közösségi magatartásával el-
nyerte a csoport bizalmát,
majd sorshúzással döntötték
el, ki kapja meg jövõre az ösz-
töndíjat. Az idei nyertes Érsek
Laura lett, a szobrász csoport-
ból. – Nagyon örülök ennek a
lehetõségnek – mondta lelke-
sen Laura. - Hatodik alkalom-
mal jöttem a táborba, ebbõl
három éve foglalkozom a
szobrászattal. Jövõre a téma
fogja eldönteni, melyik cso-
portot választom. Szívesen ta-
nulnék új technikákat is. Sze-
retek rajzolni, festeni.

A tábort jó hangulatban zárta
a csapat; gyerekek és felnõt-
tek egyaránt. Szabó Zsuzsa
köszönetet mondott a szülõk-
nek, kollégáinak – a JAMH
munkatársainak - és a cso-
portvezetõknek.

F. A.

Jubilált az Alkotótábor

A  tábor támogatói:
dr. Bognár László – al-
polgármester; Göd Vá-
ros Önkormányzata és
Közmûvelõdési és Okta-
tási Bizottsága; TESZ;
FÉTIS KFT. Vízvári Judit –
Süle József; FAKUSZ KFT.
Benkó Krisztina – Hege-
dûs Zoltán

Markó József a város nevében köszön-
tötte a vendégeket. – A magyarok talán
többet tudnak Görögországról, mint tu-
rista-paradicsomról, de remélem a görö-
gök is találnak szépséget a mi hazánkban
– mondta a polgármester. A köszöntõt
Szkerisz Theodorosz úr - a Magyarorszá-
gi Görögök Országos Önkormányzatá-

nak volt elnöke - folytatta. Beszédében ki-
emelte, hogy Göd város önkormányzata
nagyon pozitívan viszonyul a görögök-
höz. – A két kultúra között a legjobb kö-
vet a zene és a tánc, ebbõl szeretnénk
egy kis ízelítõt adni most Önöknek –
mondta Theodorosz úr. 

Görögország, az archaikus körtáncok
hazája. Az örvendezõ körtánc a darulé-
péshez hasonlít, ami a madár büszke já-
rását utánozza. A fellépõ táncosok
Thessaloniki régióból, Tagarades helység-
bõl érkeztek. Popovics György a Magyar-
országi Nemzeti Kisebbségi Hivatal volt
elnöke, büszkén nézte „kedvenceit”. Sa-
ját bevallása szerint, mindig is a görögök
álltak legközelebb a szívéhez. Egy éve
már õ is gödi lakos. Az emberibb, nyu-
godtabb környezet vonzott erre a vidék-
re – mondta. 

A bemutató táncok, fellépések után a
Magyarországon élõ görögök vezetésé-
vel alakult ki a táncház. Itt sokan már pro-
finak számítottak, pillanatok alatt átvet-
ték a zene ritmusát, a tánc örömét. Aki
nem vállalta a táncot, kóstolhatta a gö-
rög ínyencségeket: az édes mazsola bort,

a gyrost, a bárány pörköltet és a sült
zöldségeket. A csárda munkatársai fá-
radhatatlanul, vidáman szolgálták ki a
vendégeket. Jövõre is biztos folytatják!

F. A.

Görög est a Duna Csárdánál
Hetedik éve rendezik meg nagy sikerrel a Duna-parton a görög estet. Ahonnan látni, hallani
lehetett a zenét s a táncot, ott emberek voltak. A sportosabbak a gát oldalában telepedtek le.

„Ugye milyen szép Nagyi!”

Népviseletben mutatták
be a nemzeti táncokat

Óriási buli volt...
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Ismét nagy sikere volt a
József Attila Mûvelõdési
Ház Népmûvészeti Alkotó-
táborának. Idén négy osz-
tályt indítottak a jelentke-
zések alapján. A tagoza-
tok vezetõi komolyan vet-
ték a meghirdetett tábor
címét. Minden mester
igyekezett megismertetni
a népi kultúra alapjait,
gondolkodásmódját, az
õsi technikákat – melyek
egyfelõl bonyolultabbak,
másfelõl viszont egysze-
rûbbek napjaink techniká-
jánál -; miközben a gyere-
keket az alkotásra, a meg-
formálásra, gondolkodás-
ra buzdította. Munka köz-
ben a gyerekek játszottak,
kibontakoztatták  képes-
ségeiket, megtanultak
egymásra figyelni. Az elté-
rõ korosztály sem okozott
gondot, a nagyobbak szí-
vesen segítettek kisebb
társaiknak. A hétvégi kiál-
lításra mindenki kiállíthat-
ta   saját remekmûvét.
Császár Ernõ fazekasmû-

helyében halk zeneszó
mellett komolyan folyt a
munka. A hét során min-
denki elkészített egy saját
bögrét és tányért, a min-
dennapok során nélkülöz-
hetetlen eszközöket; így a
résztvevõk megtanulták a
korongozás alapjait és a
népmûvészet díszítõ mo-
tívumait. Bartha Katalin
„Söndörgõ” csoportja ter-
mészetes alapanyagokat
használt, festettek, do-
bozt készítettek, fûztek. A
nemezelt mobiltok igazi
kapocs volt múlt és jelen
között. A csoport tagjai
megtanulták a kenyér-
tészta dagasztásának õsi
technikáját is, langallót
sütöttek. Mráz József ma-
ga is azt vallja, hogy a
bõrmûvesség egy nehéz,
de szép szakma; inkább fi-
úknak való, de a lányok is
jól érezték magukat. Fõleg
amikor a saját készítésû
karkötõ díszítette õket.
Németh Viktória lószõrék-
szer-készítõ mûhelye igazi

Négy tagozat indult a Nép

Sokféle programmal vár-
ták a gödieket a JAMH
munkatársai. Kora dél-
után a legifjabbaknak me-
séltek és zenéltek a
Görömbõ Kompánia tag-
jai. Czinóber Klára ismét
nagy türelemmel tanítgat-
ta a magyar táncok alap-
lépéseit a botladozóknak.
Ezt követõen Dónusz Ka-
talin tanítványai szólaltat-
tak meg musical-részlete-
ket: a Padlás, Aladin,
Elisabeth címû darabok-
ból. Pelczéder Zsuzsa tán-
cosai elõhangoltak az esti
utcabálra. A W. Caesar
együttes blues, raggie ze-
néjét, egy lágy, dallamos
gitártrió követte Rák Béla
csapatával. Sipos F. Tamás
fellépésére már megtelt
az utca. Türelmesen várta
a tömeg a színpadi átál-
lást; a jó idõ, a baráti tár-
saságok senkit nem siet-

tettek. A közönség hajnali
1-ig táncolt, mulatott. A
vendéglátásról a Belga
Sörház gondoskodott.

Utcabál 

A türelem díszeket teremt

Sipos F. Tamás és zenekara

Prokai Gábor
mûvészettörténész
megköszönte Süle Józsefnek
és Vízvári Juditnak 
a tábor anyagi
támogatását
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mûvészeti Alkotótáborban
céhes hangulatot idézett.
A legfiatalabb tanár a leg-
idõsebb diákokkal foglal-
kozott.

- Azért lát nagyon szép,
egyedi tervezésû darabo-
kat, mert a lányok vissza-
térõ tanulók – mondta
Viktória. - Van, aki már 5.
éve jön hozzám, így min-
den évben újat tudunk ta-
nulni. 

A legügyesebbek a tava-

lyi formákat idén már to-
vábbfejlesztették. A lószõ-
rözés idõigényes munka,
de ezt kárpótolja az elké-
szült egyedülálló szépségû
ékszer.  Havas Nelli mûvé-
szettörténész egész héten
figyelemmel kísérte a gye-
rekek munkáját, s õ nyitot-
ta meg a pénteki kiállítást
a szülõk és érdeklõdõk
elõtt.  

F. A.

Laczhegyi Andrea éppen 
lószõr ékszert készít

A kiállításon mindenki lekesedett

Munka közben
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2006-ban kezdte mûkö-
dését a Duna-parti Alkotó-
házak címû program. Az
Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálata a
Duna-parti Nyaralóházak
területén 5 faházat kapott
használatra. A házakat ki-
festették, a Szociális Mi-
nisztérium nyertes pályá-
zatából eszközöket, játé-
kokat vettek, s harmadik
éve 40 gyerek táborozhat
itt négy héten keresztül. 8-
16 óra között felügyeletet
és meleg ételt biztosítanak
számukra. Mikó Istvánné –
a Szolgálat vezetõje – el-

mondta, hogy vegyes pro-
filú tábort szerveztek. Iga-
zi kikapcsolódást kívánnak
nyújtani a gyerekeknek. A
szülõk nyugodtak lehet-
nek, mert jó kezekben tud-
hatják gyermekeiket.

- A kézmûvesség külön-
bözõ fortélyait próbálhat-
ják ki a gyerekek (festés,
gyöngyfûzés, bábkészí-
tés), minden héten egy-
szer kirándulnak, a hét
utolsó napja a sportolásé –
sorolta az intézményveze-
tõ a lehetõségeket. - Ter-
mészetesen a kötött prog-
ramokon kívül sok a sza-
badidõ is, ilyenkor min-
denki választhat a csocsó,

a pingpong és a társasjá-
tékok közül. 

- Arra törekszünk, hogy
azokat a képességeket fej-

lesszük, amelyek a tanév
során esetleg háttérbe
szorulnak a kézmûvesség,
az önkifejezés területén –
folytatta Mikó Istvánné. -
A programokat külsõs
szakemberek és a Gyer-
mekjóléti Szolgálat mun-
katársai biztosítják. Visz-
szatérõ táborlakók is van-
nak, szeretnek itt lenni,
mert régi barátokra talál-

nak, és saját bevallásuk
szerint: „otthon csak a gép
elõtt ülnének”. 

Idén július 25-én kiállí-

tással egybekötve zárja ka-
puit a Gyermekjóléti Szol-
gálat tábora.

A város azonban to-
vábbra is lehetõséget
nyújt a gyermekek bizton-
ságos elhelyezésére. Au-
gusztus 25-ig az iskola pe-
dagógusai biztosítják a
felügyeletet. A tábor napi
díja: 500 Ft.

F. A.

Ingyen tábor negyven gyermeknek

A Drums ütõsegyüttest
szlovákiai fellépésük során
hívták meg a bécsi Nem-

zetközi Ifjúsági Fesztiválra,
ahol a korosztályos kate-
góriájukban elsõ helyet

szereztek. A kétnapos
fesztivál elsõ napja a ver-
senyé volt, de a gödiek a
második napon, a gálán is
felléptek, a kinti közönsé-
get is meghódították.
Stefán Tivadar – az együt-
tes vezetõje – elmondta,
hogy a Drums már egy
igazi csapat. A szülõi hát-
tér, a család támogatása
nélkül nem tudnának fel-
lépni, az útjaikat megszer-
vezni. - Fontos, hogy a csa-
ládok életében is jelen va-
gyunk, a nyári fellépések
és a nyaralások koordiná-
lása elengedhetetlen.
- Milyen további terveik
vannak a csapattal?
- Nyáron a Balaton környé-
kén lesz egy nemzetközi
fesztivál, melyen mi is fel-
lépünk. Szeretném azon-

ban, ha itt már egy kicsit a
gyerekek is pihenhetné-
nek, ezért a fesztivál köré
szervezzük a táborunkat
is. Õsszel Hollandiába hív-
tak minket. Ennek az út-
nak magas a költsége,
nem tudom, hogy sikerül-
e eljutnunk.
Az egyik fontos szakmai
célkitûzésem egy saját CD
kiadása lenne. Úgy érzem,
hogy megérett a társaság
a stúdiómunkára is. Egy el-
készített saját album fon-
tos hírvivõ lehetne széle-
sebb körben. A közönség-
sikerek mellett elengedhe-
tetlen, hogy szakmailag is
megálljuk helyünket. 
Úgy tûnik, hogy jelenleg
mindkét „zsûri” elõtt jól
szerepelnek.   

Ismét aratott a Drums

Vidáman indul 
a kirándulás

Jobb, mint az utcán 
csellengeni 

A sikercsapat
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Az Alapszolgáltatási
Központ Idõsek Napközi
Otthonában június utolsó
szombatján nagy volt a
sürgés. A júniusi napsütés
sok mosolyt csalt a szép-
korúak arcára. A kondér-
ban fõtt a pörkölt, az ér-

kezõk kezében egy-egy tál
finom sütemény, gyü-
mölcs volt, a kerti aszta-
loknál már együtt ültek az
ismerõsök, barátok, s tré-
fálkoztak, anekdotáztak.
Az ebédig Pászthy Júlia,
Kállai Bori és Berkes János
vidám mûsorral lépett fel.
Szeretetük, közvetlensé-
gük, jó humoruk, csodás
énekük magával ragadta a
közönséget, a bátrabbak
dalaikba is bekapcsolód-
tak néha. A Napos Oldal
énekkara népdalcsokorral
lepte meg a jelenlévõket. 

A szeretetteljes jó han-
gulat, a figyelmes vendég-
látás azt mutatta, hogy
Gödön igazi tisztelet övezi
az idõsebb generációt. A
város vezetõi közül töb-
ben is részt vettek a juniá-
lison, többek között
Lenkei György, a Szociális
Bizottság elnöke, valamint
Szinay József jegyzõ.
Markó József polgármes-
ter kiemelte, hogy a
hosszú élet sok-sok ta-
pasztalatot, életismeretet
is jelent, melyet eltanulha-
tunk a nagymamáktól és
nagypapáktól. Az elkövet-
kezõ évekre sok szép él-
ményt, vidám, egészséges
életet kívánt a résztvevõk-
nek. 

F. A.

Az élet érték, vigyázz rá…

Ünnep az Idõsek Napközi Otthonában

2008. aug. 11-17.
Alsógödi Gyógyszertár 
(Jávorka S. u. 4/b.) 
Telefon: 532-185
2008. aug. 18-24.
Császi Patika
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2008. aug. 25-31.
Inczeffy Patika (Pesti u.
86.) Telefon: 336-150
2008. szept. 1-7.
Életfa Patika (Kincsem u.
2.) Telefon: 337-002
2008. szept. 8-14.
Alsógödi Gyógyszertár
2008. szept. 15-21.
Császi Patika

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

A város vezetése is megtisztelte az ünnepet

Berkes János is eljött és
ha már ott volt, énekelt 
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A Felsõgödi Munkásdalkört szinte
mindenki ismeri Gödön. Ha rendez-
vényre készül a város, akkor a jelleg-
zetes olivazöld öltönyükben megje-
lenõ, lelkükben fiatal férfiak az ün-
nepre kijelölt csarnokot vagy más
helyszínt is betöltik mélyen zengõ
hangjukkal.

Surán Sándor karnagy úr immáron
26 éve vezeti a Felsõgödi Munkás-
dalkört, aki korábban szakmáját te-
kintve énektanárként dolgozott. 40
évesen vette át a férfikar irányítását.

-  Kórusunk jelenleg 22 fõbõl áll –
mondta Surán Sándor. – Sajnos

utánpótlás problémáink vannak.
Szeretnénk, ha fiatalok is csatlakoz-
nának hozzánk, de általában közép-
vagy idõskorúak jönnek. Széles a re-
pertoárunk, a magyar népdalcsok-
roktól Bartók és Kodály mûvekig, va-
lamint gregorián dallamokat, Schu-
bert, Liszt és Verdi darabjait is éne-
keljük.

- Az elmúlt 25 évben kicsit több
odafigyelést vártunk volna el, ahhoz

képest, amennyit letettünk az asztal-
ra – folytatta a karnagy úr. – Éppen
ezért esett nagyon jól, hogy az
abasári utunkat felkarolta és támo-
gatta az önkormányzat. Abasáron
nagy sikerrel szerepeltünk a XIV. Ka-
tona- és Bordal Fesztiválon. Lénye-

gesnek tartom, hogy Göd jó hírét
szertevisszük az országban.

Idén nagy ünnepre készül a Mun-
kásdalkör, a férfikar alapításának
85. évfordulójára. Legalább öt kó-
rus érkezik a környezõ települések-
rõl, hogy együtt ünnepeljen a gödi-
ekkel.

- November 8-án lesz a nagy nap –
mondta lelkesen Gál János, a kórus
ügyintézõje, aki 1962-tõl, 19 éves

korától tagja a kórusnak. – A hely-
színt még pontosan nem tudjuk, de
a repertoárt már kézbe vettük, és a
Gödi Körképen keresztül küldjük
majd minden kedves gödinek a
meghívót.

S. T.

85 éves a Felsõgödi Munkásdalkör 

A Felsõgödi Munkásdalkör az abasári fellépésükön

Az Olajfa Mûvészház kü-
lönleges atmoszférájával
csalogatja a látogatókat: a
könyvesbolt, a kávézó, az
ikonok és a galéria hangu-
latát valóban nehéz sza-
vakba önteni. Ebben a va-
rázslatos környezetben
hallgathattuk dr. Nemes
György SchP elõadását az
egyháztörténelem egy kü-
lönösen mozgalmas idõ-
szakáról, a kora középkor-
ról. Nemes tanár úr – né-
hány szellemes párhuza-
mot vonva a 20. század

történelmével – ízelítõt
adott a Római Birodalom
bukását követõ zûrzava-
ros idõszakból, és betekin-
tést nyújtott a Pápai Állam
életébe – az alapításától
(756) a megszûnéséig
(1870). Kitért a mostani
viszonyokra, Vatikánváros
létrejöttére (1929) és mai
mûködésére is.

Nemes György színes
elõadása egyben egy iz-
galmas útleírás is volt, hi-
szen képzeletben beba-
rangolhattuk a Közel-Kele-

tet és Nyugat-Európát.
Ritkán vagy talán soha
nem is gondolunk arra a
tényre, hogy a katoliciz-
mus központja, Róma
részben a pogány világ
„hagyatékából él”. Gon-
doljunk csak a pogány
kultuszhelyre, a Vaticanus
dombra, amelyen ma töb-
bek között a Szent Péter
Bazilika áll! Pogány csá-
szárok oszlopain keresz-
tény mártírok szobrai áll-
nak: Péteré és Pálé. 

Mácsik Mária

Nemes György piarista atya 
elõadása az Olajfa Mûvészházban

Gál János (balra) és Surán Sándor
évtizedek óta tagja az énekkarnak
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Július 6-án a Széchenyi
Csárda meghívására ismét
Gödön lépett fel Tátrai Ti-
bor és Szûcs Antal Gábor.
A koncert megkezdése
elõtt zsúfolásig megtelt a
terasz, s a gödiek régi is-
merõsként, barátként kö-
szöntötték a két gitárost.

A baráti ölelésekbõl né-
hány percre sikerült kisza-
kítani Tátrai Tibort, aki
közvetlenül, vidáman fo-

gadta a Gödi Körkép kér-
déseit.

- Nagy szeretettel fo-
gadják Önt itt, mint aki
hazaérkezett; ez az elis-
mert mûvésznek szól,
vagy van valami más kö-
tõdése is?

- Pár évvel ezelõtt itt az
alsógödi Duna-parton volt
egy baráti társaságunk,
sokat buliztunk, „csövez-
tünk”, nagyon szerettem
ezt a környezetet. Sajnos
mára már felbomlott ez az
összetartó csapat, de szí-
vesen jövök a meghívá-
sokra. 

- Tegnap egy nagy kon-
certen volt, ahol a
„klasszikusok”, a „na-
gyok” léptek fel. Soha
nem gondolt arra, hogy
egy nagyszínpadon mu-
tassa meg magát?

- Nem, én szeretem a
kocsmai hangulatot, a jó
ételt, a jó italt, a jó közön-
séget. Van valami meg-
hittsége a dolognak.
Ugyanakkor fontosnak
tartom, hogy amikor meg-
szólal a zene, az profi mó-
don szóljon. Soha nem
adnám ki a kezembõl a
technikai berendezést,
nem lépnék fel hangpróba
nélkül, a közönség –aki kí-
váncsi rám – megérdemli,
hogy a legjobbat kapja.
Én azt vallom, hogy a kö-
zönséget ki kell szolgálni,

de nem mindegy, hogyan!
Jól kell játszani, hogy sze-
ressék az emberek a mu-
zsikát.

- Igaz az, hogy a mai
napig 6-7 órát gyakorol?

- Igen, ma reggel 10-tõl
próbáltam, egészen indu-
lásig…, akiknek én fontos
vagyok, azokat én sem ve-
hetem félvállról.

- Mit tudhatunk tervei-
rõl, a jövõrõl?

- Tervezek egy kis meg-
újulást. Totyával – Szûcs
Antal Gábor – jól mûködik
a jelenlegi latinos hangu-
lat, de egy állandó kvar-
tettet szeretnék alakítani.

- Remélem egyszer az új
formációt is hallhatjuk
Gödön!

A közönség ismét nem
csalódott, a nyáresti han-
gulatot felforrósították a
latin ritmusok, a két gitá-
ros virtuóz játékával.

F. A.

Virtuóz zene a Széchenyi Csárdában
Tibusz és Totya latin duója klasszikussá vált 
az egész országban

Tátrai Tibor (Tibusz)

Szûcs Antal 
Gábor (Totya)
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- Még 2006-ban történt a Göd Ku-
pa alkalmával… Gyuri épp a 2005-
ös tablót nézte, abban az évben õ
is díjátadóként volt a vendégünk.
Egyik kép alá, melyen õ is szerepelt
ezt írtuk: „13-szoros világbajnok,
de a Göd Kupán még nem nyert!”.
Koló azon nyomban átöltözött,
csapatot szervezett, és rajthoz állt
a „Happy” futamban, melyet
kenustársaival megnyertek. Így lett
a 2006-os Göd Kupa egyik bajno-
ka. Ezután nyert még két világbaj-
nokságot, most Pekingbe utazott
volna. Nagyon szerény, barátsá-
gos, közvetlen ember volt, min-
denkihez volt néhány jó szava.
Nem lehetett neki elõre köszönni,
még ebben is gyorsabb volt
nálunk… - emlékezett Barazutti
László, a kajak-kenu szakosztály
vezetõje.  

Koló elment… 
Mi is búcsúzunk a Göd Kupa 2006-os bajnokától
Kolonics Györgyöt, a kétszeres olimpiai bajnok, tizenötszörös világbajnok kenust egész nemzetünk gyá-
szolja. A 36 esztendõs sportolót ötödik olimpiájára készülve, edzés közben érte a halál. Koló két alka-
lommal is részt vett a Göd Kupán. Többeknek megadatott, hogy egy hajóban evezhettek vele, érmet
vehettek át, aláírást kérhettek tõle…

A Gödi SE Kajak-Kenu
Szakosztálya augusztus
30-án, szombaton rendezi
az idei Göd Kupát, mely a
15. lesz a verseny történe-
tében. A programok reg-
gel kilenc órakor kezdõd-
nek az alsógödi vízterüle-
ten. Az igazolt  verseny-
zõk mellett ezúttal is elin-
dulhatnak az amatõrök, a

„Happy” futam résztve-
või. A rajtvonalnál a Du-
nakanyar kajak-kenusai
mellett várhatóan eszter-
gomi és bécsi kajakosok,
kenusok is felsorakoznak
majd. 
Az egésznapos rendez-
vényrõl bõvebb informá-
ció a www.kajakosok.hu-n
olvasható.

Kajak-kenu: 
Augusztus végén Göd Kupa!

A szervezõk idén 10. al-
kalommal szeretnének
versenyzési lehetõséget
biztosítani férfi és nõi
egyes, amatõr és igazolt
kategóriákban a hagyo-
mányosan augusztus 20-
án megrendezendõ Re-
kord Kupa asztalitenisz
versenyen.

A viadal 9 órakor kezdõ-
dik a Németh László Álta-
lános Iskola tornatermé-
ben. Nevezni a helyszínen
lehet fél kilenctõl, a neve-
zési díj 300 Ft. Az asztali-
tenisz versenyen bárki
részt vehet. Az elsõ három
helyezett elnyeri a Göd
Rekord Kupát.

Asztalitenisz: 
Jubileumi Göd Rekord Kupa
augusztusban!

Koló a Göd Kupán

Kammerer a kenut is kipróbálta
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- Július közepén még javában zajlik
a felkészülésünk. Napi három edzé-
sünk van, hetente egy-másfél nap
pihenést tartunk – mondta felké-
szülésének finisében a harminc esz-
tendõs sportoló.  - Az edzések
mennyisége és intenzitása kezd át-
alakulni, mostantól idõben keve-
sebb, intenzitásában erõsebbek jön-
nek, több pihenõvel. Kucsera Gá-
borral 500 és 1000 méteren fogunk
rajthoz állni. Úgy érzem, jó formá-
ban vagyunk. Az elmúlt hetekben
úgy fejeztük be az edzéseket: de
kár, hogy nem ma rendezték az
olimpiát. Nem titok: az aranyért
utazunk. Utána pedig? Szerintem,

van még bennem néhány év. Szeret-
nék egy-két évig itt, a gödi Duna-
szakaszon edzeni, reggel bringával
edzésre járni, majd délben itthon
ebédelni. Kisfiamat a helyi vízilab-
dasporttal ismertetem, elnökségi
tagja vagyok a szakosztálynak, sze-
retném látni, ahogy Gergõ csepere-
dik. De addig is: olimpia, s mivel a
program szerint idõben a magyarok
közül az utolsók között verseny-
zünk, az aranygéppel érkezünk, re-
mélem, aranyéremmel a nyakunk-
ban! – bizakodott indulása elõtt
nem sokkal Kammerer Zoli.

V. F.

Mikor a Körkép olvasói kezükbe veszik az augusztusi lapszámot, „Ka-
mera” valószínûleg már Pekingben lesz. Háromszoros olimpiai-, há-
romszoros világ- és Európa-bajnok kajakosunk augusztus 6-án indul a
kínai fõvárosba, hogy az olimpia megnyitóján a magyar csapat zászla-
jával végigvonuljon a megnyitó ünnepségen, némi akklimatizálódás
után rajthoz álljon a 18-án kezdõdõ elõfutamokban, majd – bízzunk
benne – a 22-23-ai döntõkben. Városunk lakója negyedik olimpiáján
fog részt venni.

A július 17. és 20. között
Szegeden megrendezett
MKB Ifjúsági és U23-as
síkvízi kajak-kenu Európa-
bajnokságon remekül sze-
repeltek a gödi fiatalok.
Slezsák István bronzér-
mes, Hagymási Anita ha-
todik lett, Hamar Péter a
kajak négyes tagjaként
ötödik helyet szerzett.
Az ifi 1000 méteres finá-
lékban több érdekeltsé-
günk is volt. A férfi kaja-
kosoknál Slezsák István

szállt vízre, aki nagyon
szoros versenyben ugyan,
de végül alulmaradt bol-
gár riválisával szemben,
így a dobogó harmadik
fokára állhatott, a szintén
K-1-ben induló Hagymási
Anita pedig hatodikként
ért célba. Ötödik lett a K-
4-es egységben – Tóth Ró-
bert, Bodor Attila és Ko-
vács László mellett – a
szintén gödi Hamar Péter.
- Hagymási 6. helye bizta-
tó a jövõre nézve, hiszen

még két évig ifi. Slezsák
István 3 éve indul egyes-
ben, most ért fel a dobo-
góra. Ez a felnõtt szintû
mezõnyben nagyon jó
eredmény – értékelte ta-
nítványai teljesítményét
Weisz Róbert, az ifi válo-
gatott kapitánya.

V. F.

Gödi sikerek az ifi Eb-n, Slezsák bronzérmes

Kammerer Zoliért 
szoríthatunk az Olimpián

A harmadik ülésben a gödi Hamar Péter

A következõ Olimpián 
így örüljön Slezsák István!

Ugyanez a szám álljon 
a dobogón az Olimpián is!
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Berkes János operaénekes mellett
két korábbi élsportoló, Wichmann
Tamás kenu- és Petõ Tibor evezõs vi-
lágbajnok volt a július 5-ei víziprog-
ram sztárvendége. A Belépés Csalá-
dostul alsógödi rendezvényén közel
200-an vettek részt.

- Megint szélesebbé vált a családi
sportnapok repertoárja: vízinapot
tartottunk a strandon, a kavicsos
Duna-part elõtt. Kenuzással, sétaha-
józással lehetett aktívan eltölteni a
délutánt egy nagyszerû sportos kö-
zösségben. Szerettünk volna eve-
zõshajókat is kipróbálni Petõ Tibi ve-
zetésével, de az erõs szél ezt meghi-
úsította. A sárkányhajózás viszont
minden képzeletet fölülmúló sikert
aratott: a Szabó Miki vezette
szõdligeti oktatók 2 hajót hoztak le
Gödre, s a szeles idõ ellenére szünet
nélkül eveztek a 12-16 fõs csopor-
tok. Nem akármilyen tagok kerültek

egy hajóba: Wichmann Tamás, Ber-
kes János, Nógrádi Gergely, Põcz
Karcsi, aztán a kajakosok edzõje,
Imi bácsi, hogy csak a legismertebb
neveket említsem. A ritmust az
egyetlen nõi tag, Bánvölgyi Ildikó
adta a hajó elejébe épített dobon.
Az egész délutánt  vidám, oldott,
baráti hangulat jellemezte. Termé-
szetesen hamar elfogyott a marha-
pörkölt meg a lecsó, amit Berkes Já-
nos és Wichmann Tamás készített el
az éhes társaság nagy megelégedé-
sére. Jelentõs program volt még a
Horányi-sziget megkerülése a Viola
Berci vezetésével fölvonuló kenu-
sokkal, néhány más kajakossal és az
egyik sárkányhajóval, továbbá a
kisgyermekes családok sétahajózás-
ra indulhattak – számolt be Wagner
László fõszervezõ.

V. F.

Belépés Családostul:

Vízinap Wichmannal, Petõvel és Berkessel

A Gödi Horgász Egyesü-
let a Szakáts-kerti hor-
gásztavon 2008. augusz-
tus 30-án 6 órától hor-
gászversenyt rendez.

A versenyre, illetve az
azt követõ ebédre 2008.
augusztus 23-ig lehet je-
lentkezni Görbe Zoltán tó-
gazdánál a Szakáts-kerti
halõrháznál, illetve a 06-

20-512-7679 telefonszá-
mon. A verseny részletes
szabályai a halõrház mel-
letti hirdetõ táblán talál-
hatóak.

Szeretettel várjuk a ver-
senyre nevezõ sporthor-
gászokat, illetve a látoga-
tó vendégeket.

A Gödi HE vezetõsége

A Németh András által ve-
zetett BL-döntõs Hypo NÖ
csapata augusztus 20-án
délután a Ferencváros, a Vác
és a gödi csapat társaságá-
ban játszik a Balázsovits
Sportcsarnokban.

A program szerint elõször

a Göd-Vác meccsre kerül
sor, majd a Fradi játszik a
Váccal, végül a nap sláger-
mérkõzése következik, ami-
kor is a Hypo megvív a Fradi
lányaival. 

- Barátságos mérkõzések-
rõl van szó és rövidített já-
tékidõben küzdenek meg a
csapatok egymással - tud-
tuk meg Németh Andrástól,
aki egy bõ évvel ezelõtt még
a Fradit dirigálta. - Reméljük,
hogy a kézilabdát szeretõ
gödieknek örömöt okozunk
a Hypo NÖ fellépésével. 

- Csapatom tagjait meg-
hívtam saját otthonomba,
remélem örülnek majd en-
nek  a kis meglepetésnek.

Horgászverseny 
a Szakáts-kertben

A Hypo NÖ kézilabda
csapata Gödre jön!

Komposztáló kedvezményes áron !
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a ház-
tartási komposztáláshoz 400 literes komposztáló
edényt árusítunk 12.800 Ft+áfa, azaz 15.360 Ft
áron, várhatóan július 20-tól a TESZ Duna u.5.
alatt (bejárat a Kisfaludy utcai oldalon)
Értékesítés naponta 7-15 óráig, ill. pénteki napon
7-18 óráig.

A sárkányhajó útra kész

A gyönyörû 
Szakáts-kert
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Újra itt a nyár, ami kedvenceink
részére is sok kellemes élményt sze-
rezhet, ugyanakkor megvannak a
nyaralásnak is a maga veszélyei, il-
letve nehézségei. Ezek megoldásá-
ban segíthet ez a rövid tájékozta-
tónk.

Amennyiben úgy döntünk, hogy
kedvenceinket magunkkal visszük
nyaralni, az utazás alkalmával elõ-
fordulhat náluk a nyálzással, há-
nyással, rosszulléttel járó úgyneve-
zett utazási betegség, aminek le-
küzdésére már hatásos gyógyszer
kapható rendelõintézetünkben.

Fontos tudni, hogy a kedvenceink
külföldre szállításához már útlevél-
re is szükség van az EU-tagorszá-
gokban, az útlevél kiállítása viszont
néhány perc alatt megoldható és
egy életre szól.

A mediterrán országokba uta-
zóknak tudni kell, hogy vannak bizo-
nyos súlyos tünetekkel járó parazi-
tás betegségek (dirofilaria), amit
kedvencünk könnyen megkaphat az
utazás során, sõt ezeket a betegsé-
geket mi is elkaphatjuk tõlük és sze-
rencsétlen esetben súlyos egészség-
károsodást is okozhatnak. Ezért uta-
zás elõtt tájékozódjanak rendelõin-
tézetünkben ezen betegségek meg-

elõzési lehetõségirõl. Ezek ellen a pa-
razitás betegségek ellen ugyanis jól
használható, tartós hatású gyógy-
szereink vannak, amikkel megelõz-
hetõ a betegségek kialakulása. Az
itthon maradó kedvenceink számára
pedig fontos, hogy mindig elérhetõ
legyen az állatorvosi segítség, ezért
könnyen megtalálható helyre tegyük
az állatorvosi rendelõintézet elérhe-
tõségét a kutyánkat illetve cicánkat
gondozó személyek részére.

A nyarat itthon töltõ kedvenceik-
re különösen nagy veszélyt jelent-
het a kullancsfertõzés, ebben az
évben jelentõsen emelkedett a
Lyme fertõzött kullancsok aránya.
Ez ellen a fertõzés ellen már haté-
kony védõoltás létezik, ezért ha
eddig még nem oltattuk be a ku-
tyánkat a Lyme-kór ellen, érdemes
azt minél elõbb megtennünk.

További problémát okozhatnak
kutyáink dunai fürdõzése közben
kialakult bõrproblémái, hasmenés-
sel illetve köhögéssel járó dunai fer-
tõzései. A dunai fürdõzések után ér-
demes kedvencünket lemosni egy
jó minõségû, állatoknak való fer-
tõtlenítõ samponnal, ami bármi-
kor beszerezhetõ rendelõnkben, így
megóvjuk õket a sokszor csak hosz-
szadalmas gyógyítható fertõzések-
tõl. Hasmenés illetve köhögés ese-
tén pedig érdemes azonnal állator-
vosainkhoz fordulni.

Nagy meleg esetén elõfordulhat
még hõguta kialakulása is – külö-
nösen a mopsz, a bulldog, ill. a
boxer fajták érzékenyek erre a be-
tegségre –, ezért védjük kedvencün-
ket a túlhevüléstõl. Az ultraibolya
sugárzás hatására pedig megnõ az
esélye a bõrdaganatok kialakulásá-
nak, ezért érdemes minden újon-
nan kialakult vagy növésnek induló
bõrelváltozást illetve bõrben kiala-
kult csomót minél hamarabb meg-
mutatni állatorvosunknak, mivel az
idõben eltávolított bõrdaganat jól
gyógyítható.

Gyermekeink érdekében fontos
továbbá, hogy mivel nyáron legma-
gasabb a paraziták száma, ked-
venceink környezetében, és ezen fé-
regfertõzések egy része a kutyák és
cicák simogatása közben a gyere-
kekre is átjuthat, feltétlenül féregte-
lenítsük kedvenceinket, illetve ke-
zeljük õket a külsõ paraziták ellen.
Ma már forgalmazunk olyan féreg-
hajtókat is, amelyek kombináltan
védenek külsõ és belsõ paraziták
ellen egyaránt, illetve könnyen úgy-
nevezett spot on felhelyezhetõk.
Különösen macskák esetében fon-
tos ez az alkalmazási módszer, hi-
szen nem szájon adjuk be a készít-

ményt, hanem saját magunk is
könnyen felcseppenthetjük a fé-
reghajtót kedvencünk bõrére, ahol
az gyorsan felszívódik. A rendelõ-
intézetünk recepcióján ezek a fent
említett gyógyszerek, samponok,

féreghajtók, külsõ parazita ellenes
készítmények egész nap várakozás
nélkül beszerezhetõk. Az utazási
ill. az említett betegségekkel, fertõ-
zésekkel kapcsolatban állatorvosa-
ink egész nap hívhatók a 06-27-
330-195 illetve a 06-20-317-0988-
as telefonszámainkon.

Végül már most felhívjuk a figyel-
met, hogy szeptember 1-tõl szep-
tember 30-ig macska illetve kutya
ivartalanítási akciót szervezünk,
utoljára ebben az évben. Az ivarta-
lanítás célja a kóbor állatok számá-
nak csökkentése az állatorvosi ka-
mara támogatásával. Ennek kereté-
ben a kandúr macska ivartalanítás
ára 7.000,- helyett 4.900,- Ft, a
nõstény macska ivartalanítás ára
12.000,- helyett 8.900,- Ft. A kan
kutya ivartalanítás ára 22.000,- he-
lyett 15.900,- Ft, egy közepes testû
(15-25 kg) nõstény kutya ivartalaní-
tásának ára 28.000,- helyett
21.900,- Ft. Az ivartalanításokat a
legbiztonságosabb ún. isoflurános
gépi altatásban végezzük.

Kellemes nyaralást és sok, él-
ményekben gazdag, kedvenceik-
kel együtt töltött idõt kívánunk!

Dr. Muka Péter Pál, 
Dr. Szetei Viktória, 
Dr. Berndt Katalin, 

Dr. Csépányi Gergely, 
Dr. Szûcs Dominika

és a Profivet Állatorvosi 
Rendelõintézet munkatársai.

Kedves Kutya és Cica gazdik!

Profivet Állatorvosi Rendelõintézet, 
Göd, Berzsenyi D. u. 2. (a 2. sz. fõút mellett)
Tel.: 06-27-330-195, 06-20-317-0988, www.profivet.hu
Nyitva tartás: hétköznap 8-tól 19-ig, hétvégén 9-tõl 11-ig

Álláslehetõség! A Profivet Állatorvosi Rendelõintézet állatorvos asszisztenst keres, 
jelentkezés Dr. Muka Péter Pálnál, a rendelõintézet telefonszámain.
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A közelmúltban került meg-
rendezésre az idei Víz-Zene-
Virág Fesztivál, ahol a Magyar
Virágkötõk Szakmai Egyesülete
versenyt hirdetett a hazai virág-
kötõk között. Az Eszterházy kas-
télyban tartott seregszemlén a
kiállítás témája a „Reneszánsz
vacsora kettesben” volt. Ezen a
versenyen képviselte városunkat
Szénási Éva, gödi virágkötõ, akit
arról kérdeztünk, milyen élmé-
nyekkel tért haza.

- Nagyon nagy lehetõség volt,
hogy innen Gödrõl, a temetõi
kis üzletembõl a szakma neves
virágkötõivel versenyezhettem,
illetve dolgozhattam együtt, és
megmutathattam, mire vagyok
képes. A versenyre megalkotott
munkáink a fesztivál ideje alatt
kiállításként megtekinthetõk

voltak, azóta sok pozitív vissza-
jelzést kaptam a gödiektõl, akik
ott voltak, látták a munkáimat
és a nevemet.

- Milyen eredménnyel tért
haza?

- Bár az elsõ három közé nem
kerültem be, itt különösen igaz
volt, hogy a résztvétel a fontos.
A munkáimat a zsüri némelyik
tagja személyesen megdicsérte,
és bíztatott, hogy a jövõben is
induljak versenyeken.

- Akkor találkozhatunk
még a nevével?

– Idén lesz még egy-két virág-
kötészeti verseny és kiállítás, de
ha más nem, jövõre Tatán ismét
ott szeretnék lenni…

- Köszönjük a szemet gyö-
nyörködtetõ látványt a többi
virágkötõnek is!

Göd is képviselve volt Tatán!
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• Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása alpintechnikával is! Da-
rabolva. Elszállítás megoldható.
T.: 06-30-463-4070, 06-27-337-
353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padlóle-
rakást, csiszolást, lakkozást, javí-
tást. Tel.: 06-70-505-1177

• Jósnõ-pszihoterapeuta se-
gít. Bejelentkezés: 06-30-350-
9565

• MOSÁS, VASALÁS, CIPÕJA-
VÍTÁS, cipzárcsere, szõnyeg-, ru-

hatisztítás. Telefonhívásra a
munkáért házhozmegyünk!
Göd, Kincsem Park, nyitva: 7-17-
ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• GÖDÖN FAHÁZ 4x4 m-es
irodának, üzletnek az Alkot-
mány utca 2-ben kiadó, vagy el-
adó! Tel.: 06-30-296-1771
• Hétvégén, otthonomban gyer-
mekfelügyeletet vállalok. Tel.:
06-30-433-2087
• Lélekgyógyászat! Lelki és min-
denféle betegségek megoldása,
gyógyítása. Tel.: 06-30-350-9565

Apróhirdetések
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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!

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805

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

06-20-321-4801
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Fejtörõ

Júliusi keresztrejtvényünk
megfejtése: „Ha gyógy-
szer, gyógytermék, ho-
meopátia: Önt szolgálja
az Életfa Patika!” Nyerte-
seink: Arató Jánosné és
Kárász Ádámné. A nyere-
ményeket Szerkesztõsé-
günk eljuttatja a nyerte-
sekhez. Gratulálunk! Ke-

resztrejtvény feladvá-
nyunk megoldását, kér-
jük, augusztus 25-ig nyílt
levelezõ lapon juttassa el
szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72! Nyere-
ményeink: Egy-egy
5.000.- Ft-os vásárlási
utalvány Duna Csárdá-
ban!

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

A Duna Csárda
kerthelyisége
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