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Szeptember. Ki-
nek mi jut eszébe
róla? Vége a nyár-
nak, sárgulnak a
levelek, egyre
több a csapadék,
last minute utak-
kal bombázzák az
embereket, Buda-
pest, mint egy

szétvert város, óriási dugókkal, és
végül, ami talán mindenkit a legjob-
ban izgat, kezdõdik az iskola. Az el-
sõ csengõszó szinte az egész társa-
dalomra hatással van.

A szülõk is készülnek az új tanév-
re. A kicsikkel együtt kötik be a tan-
könyveket, a családból mindenkinél
korábban kelnek fel, hogy elkészít-
sék a napi reggelit és az uzsonnát.

A tanárok is felveszik a fordulat-
számot. Remélhetõleg nem dolgoz-
ták végig az egész nyarat, sikerült
egy kicsit feltöltõdniük, hogy aztán
új lendülettel és szeretettel adják át
mindazt, amit tudnak. A diákoknak
az elsõ nap legjobb pillanata, ami-
kor a rég nem látott társakat újra
megszólíthatják, és mesélhetnek
egymásnak a nyári élményeikrõl.

Persze az elsõ napok „lazasága”

után jön a tanulás is, bár ehhez ta-
lán kevésbé van kedvük. Ugye, ez
érthetõ? Ki tesz bármit is kedvvel,
amit ráerõltetnek? Igaz, akad né-
hány diák, akik szívesen, mondhatni
élvezettel tanul. Mintha Montaigne
róluk írta volna pedagógiai alapve-
téseit a 16. században: „Amibõl
hasznuk van a gyerekeknek, abban
örömük is teljék. A fõdolog, hogy
felkeltsük és ösztökéljük a növendé-
kekben a tanulás iránt való vágyat
és szeretetet, különben csak ismere-
tekkel megrakott szamarakat csiná-
lunk belõlük.” Szép ideák az inter-
net világában! Szülõnek és tanár-
nak egyaránt meg kell küzdenie a
gyermekeiket körülvevõ információ-
mennyiséggel. Azért csüggedésre
semmi ok, hiszen minden kornak
megvoltak azok a nehézségei, ame-
lyeket át kellett hidalni. Szép feladat
szülõnek, gyereknek és tanárnak
egyaránt. De „megrakott szamarak”
mégse legyünk! Se így, se úgy.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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A szabadidõsport 
helyzete

Wagner László napirend
elõtt kért szót, és a gödi
szabadidõsport helyzetérõl
tájékoztatta a képviselõ-
testületet. A téma aktuali-
tását az olimpia adta.
Wagner László hangsúlyoz-
ta az utánpótlás szükséges-
ségét. Megköszönte a kép-
viselõ-testület valamint a
Civil Tanács eddigi támoga-
tását. Javasolta, hogy kör-
zetenként helyezzenek ki
hirdetõtáblákat, ahol az ak-
tuális felhívásokat, progra-
mokat tehetnék közzé.
2008. szeptember 20-án
futóversenyt szerveznek.
Kérte, hogy a képviselõk kö-

zösen vegyenek részt a ver-
senyen, és közösen fogja-
nak össze a sportért. Évente
13 eseményt szerveznek,
melyhez anyagi támogatást
szeretnének kérni. 

Közbeszerzési 
terv módosítása

Az idei közbeszerzési ter-
vet egy tétellel - a
Nemeskéri Kiss Miklós utca
burkolat felújítási munkái-
val - bõvítette a képviselõ-
testület. Azonban az állam
nem adott annyi pénzt,
mint amennyit a város pá-
lyázott. Ezért a Nemeskéri
Kiss Miklós utca felújítását a
Hernád köz és a Béke út kö-
zötti szakaszon az eredeti

javaslat szerint kell megva-
lósítani. Lenkei György kép-
viselõ javaslatát Kruzslicz
István támogatta, aki arra is
utalt, hogy az út felújításá-
val a vízelvezetés problémá-
ja is megoldódik. A vízelve-
zetést azonban egy másik
pályázat nyertes pénzébõl
kell a városnak megoldania,
fûzte hozzá Rábai Zita.

Pályázat belterületi utak-
ra 

A képviselõ-testület egy-
hangúlag támogatta azt az
elképzelést, hogy a város  a
Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program keretében a
KMOP-2008-2.1.1/B Belte-
rületi utak fejlesztése támo-
gatására kiírt pályázaton
részt vegyen. A pályázott
összeg 139.996.011 Ft, az
ehhez kapcsolódó önrész
59.998.291. Ezt az össze-
get a 2009-es költségvetés
biztosítja.

Az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek
módosításáról

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ
bevezetõjében kitért arra:
az ÁNTSZ felszólítja a vá-

rost, hogy határozza meg a
gyermekfogászat körzeteit.
Az új körzetek a gyermek-
közintézményekbe kerül-
tek.

Újra támadták 
a Gödi Körképet

Dr. Horváth Viktor Gergõ
kifogást emelt a Gödi Kör-
kép fõszerkesztõje ellen az
augusztusi vezércikke mi-
att. Mint mondta, a fõszer-
kesztõ lejáratta benne az ál-
lamalapító Szent Istvánt. A
fõszerkesztõ, Salamon Ta-
más nincs jelen a testületi
ülésen, ezért nem ildomos
távollétében kifogásokat
emelni, fogalmazott Markó
József polgármester. Rábai
Zita azonnal kapott a szón,
miért is nincs jelen Salamon
Tamás.

(Itt vagyok, kérem, és né-
zem a televízióban az
adást. Nézem, ahogy dr.
Horváth Viktor Gergõ há-
rom hónap távollét és 4 ki-
hagyott testületi ülés után
újra munkába áll és hosszú
perceken keresztül gyürkõ-
zik a város legnagyobb
problémájával.)

Salamon Tamás
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A Nemeskéri út egy újabb része 
kaphat aszfaltborítást
Az augusztusi rövid  testületi ülésnek ígérkezett. Nyílt része mindössze negyvenkilenc
percet vett igénybe,  zárt része aztán több órát. Pedig csak három napirendi pontról tár-
gyaltak a képviselõk

A Göd Közbiztonságáéert 
és Fejlsztéséért

Alapítvány 
2008. szeptember 10-én 

18 órai kezdettel 

kuratóriumi
ülést tart.

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

Schüttné Balázsovits Mónika
Kuratóriumi Elnök

Könyvtári felhívás
Kérjük a kedves gödi lakosokat,
hogy 2009. augusztus 1-ig  ne
hozzanak a könyvtárnak ajándék-
könyvet! Az eddigi felajánlásokat
jelenleg feldolgozzuk, s egyelõre
nem tudunk megfelelõ helyet, tá-
rolási lehetõséget biztosítani az
adományoknak. Köszönjük az
eddigi lelkes támogatásukat, s a
jövõben – a feldolgozást követõ-
en – is számítunk Önökre. 

Szentgáli Márta 
könyvtárvezetõ

Archív felvétel

Olvasósarkot alakítottak ki
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Ugyan augusztus 9-re jelezte a be-
ruházó, az Imperial Sigma Kft, hogy
a hidat átadják a gyalogosoknak, a
mûszaki átadás mégis csúszik. En-
nek részben az esõs idõszak az oka,
hiszen hetekig nem lehetett a tere-
pen dolgozni.

- Néhány munkát még el kell vé-
geznie a beruházónak – mondta
Markó József polgármester a mû-

szaki átadásra kész híd megtekinté-
sekor. – A híd alatti részek burkolá-

sát be kell fejezni, és a tereprende-
zés sem maradhat el.

- Mivel nem Göd városa, hanem a
Nemzeti Közlekedési Hatóság az át-
vételre kijelölt hatóság, ezért a be-
ruházónak vele kell egyeztetnie a
mûszaki átadásról – fûzte hozzá
Popele Júlia, a Beruházási Osztály
vezetõje. – A város az építéshez
megadta a tulajdonosi hozzájáru-
lást, és a mûszaki átadás után az
üzemeltetés joga és kötelessége is a
városé lesz a beruházó és a város ál-
tal kötött szerzõdés értelmében.

Az önkormányzat 2 millió 342
ezer forinttal járult hozzá a híd kivi-
telezéséhez, míg a beruházó 6 mil-
lió 963 ezer millió forintot költött a
hídra. Így most már a Rózsa utcai la-

kótelep polgárai kényelmesen meg
tudják közelíteni a Plus áruházat. 

G. K.

A híd technikai adatai

155 cm széles,
10 méter hosszú,
150 cm-es járdával 
csatlakozik 
a Szeder utcához

Mûszaki átadásra kész a Plus áruház hídja

Lenkei Györgynek, az 1.
körzet képviselõjének
meghívására több képvi-
selõ is megjelent a bócsai
játszótér ünnepi átadá-
sán. Az önkormányzat
Lenkei képviselõ kezdemé-
nyezésére a régi focipálya
egy darabját jelölte ki az
új létesítmény helyszínéül.

- Tavaly õsszel kezdtük el
a munkát a terület lekerí-
tésével – mutatott körbe a
pályán Lenkei úr. – 150
méter kerítést feszítettünk

ki, 100 fát ültettünk. A he-
lyiek biztosították a mun-
kagépeket és a szerszá-
mokat. Munkájuk értéke
messze meghaladja a 300
ezer forintot. A bócsaiak
az elsõ szóra jöttek, és se-
gítettek. Megérdemlik,
hogy a nevüket itt is meg-
említsük. A felnõttek kö-
zül köszönetet mondok
Gál Tibornak, Kotlárik Ist-
vánnak és Szabolcsnak,
Takács Istvánnak és Szabó
Tamásnak. Köszönöm a

segítõ fiataloknak is, Ka-
tona Janinak és Norbinak,
Balázs Gabinak és Olivér-
nek, Aczél Attilának és Zo-
linak.

Természetesen az önkor-
mányzat anyagi támoga-
tása nélkül ez a játszótér
nem valósulhatott volna
meg.

- A gödi játszóterek fel-
újításának elsõ állomására
érkeztünk – mondta
Markó József polgármes-
ter a játszóteret avató be-

szédében. – A játszótér jó
adottságokkal rendelke-
zik, Bócsa pedig nagysze-
rû és önzetlen lakókkal.
Sok, ehhez hasonló „ap-
ró” dolgot szeretnénk el-
végezni, mert erre van
igazán szükség. Remélem,
a gyerekek rendszeresen
használják majd a játéko-
kat, a szülõk itt találkoz-
hatnak, igazi közösségi
hellyé válhat a bócsai ját-
szótér.

Új játszóteret avattak Bócsán

A Plus-hoz vezetõ új híd

Szemlén a város vezetõsége

Birtokba vétel

Lenkei György a segítõ fiatalokkal
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, a hozzátartozókat,
hogy a hagyományos sírhelyek megváltása ideje az el-
sõ temetkezést követõ 25 év, az urnás sírhelyé 10 év.
Amennyiben a lejárt sírhelyeket a hozzátartozók meg
kívánják hosszabbítani illetve megváltani, úgy azt a te-
metõgondnoknál (2131. Göd Pesti út 29).- illetve a Te-
lepülésellátó Szervezetben (2132. Göd Duna u.5. Kis-
faludy 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 ismétel-
ten felhasználhatók temetkezési célokra.

Településellátó Szervezet

Felhívás

Terembérleti díjIkarusz 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

Tarjányi Judit fõépítész ki-
nevezésekor annak a re-
ményének adott hangot,
hogy a TSZT és HÉSZ egy
év alatt elkészülhet. Most,
lassan a ciklus feléhez kö-
zeledve talán elkészülnek
a város számára annyira
fontos dokumentumok.
- Összesen 32 pontról kell

szavaznunk – indította a
napirendi pontot Tarjányi
Judit. – A javított, módosí-
tott kiadás javított, módo-
sított kiadásáról tárgyal-
tunk. A tervezõvel nagyon
sok problémánk akadt, a
kéréseinket nem vette fi-
gyelembe a tervek készíté-
sekor. Nem értjük, miért

kell külön megküzdenünk
minden egyes javításért. A
város ezért a tervezési díj
egy részét visszatartja,
amíg a tervezõ nem adja
át az elvárt, kész terveket.
A TSZT-et gyorsan meg-
szavazta a Bizottság, hi-
szen a 32 javításból csak
kettõ esett erre a tervre.
A HÉSZ-t több civil sze-
mély is véleményezte, köz-
tük Gál Imre javaslatait
tárgyalta meg külön a Bi-
zottság. Mint Tarjányi Ju-
dit megjegyezte, Gál Imre
számos nagyon hasznos
változtatást ajánlott a
döntéshozóknak. A Bi-
zottság elé csak azt a két
pontot hozták, melyeket
automatikusan nem tud-
tak beépíteni a HÉSZ-be.
Gál úr szerette volna elér-
ni, hogy az árvízvédelem
miatt a felsõgödi Duna-
part beépíthetõségét szi-
gorúan korlátozza a Hiva-
tal. Ezt az elképzelést nem

szavazták meg. Dr.
Mödlingerné Kovács Éva
bizottsági tag és Lengyel
György, a Civil Tanács de-
legáltja is ellentmondott a
civil kezdeményezésre,
mert mint kifejtették, aki a
Duna-partra költözik, tisz-
tában van azzal, hogy a
Duna kiönthet. A Bizott-
ság végül kompromisszu-
mos javaslattal csökken-
tette a Duna-parti telkek
beépíthetõségét, bár nem
akkora mértékben, mint
Gál úr kezdeményezte. A
Bizottság elfogadta to-
vábbá mind a 30 módosí-
tó indítványt. Most már
csak a képviselõ-testüle-
ten, a tervezõn és az or-
szágos fõépítészen múlik,
hogy mikor fogadják el a
végleges változatot. Ez a
döntés körülbelül 10 évre
határozza meg a település
szerkezetét.

Célegyenesben a Helyi Építési Szabályzat
A Városfejlesztési Bizottság augusztusi ülésén összesen két napirendi pontot tárgyaltak
a képviselõk: a Településszerkezeti Tervet (TSZT) és a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) 

Tájékoztatjuk a lakosságot a tornacsarnokok  terem-
bérleti idõszakairól és bérleti díjairól:

Balázsovits Huzella
Sportcsarnok Tornacsarnok

Iskolai idõszak 7-17 óráig 7-17 óráig
Egyesületi idõszak 17-20 óráig 17-20 óráig

2.500 Ft/óra 2.000 Ft/óra
„Piaci” idõszak 20-23 óráig 20-23 óráig

8.000 Ft/óra 6.000 Ft/óra
Éves szerzõdés 
esetén 7.000 Ft/óra 5.000 Ft/óra

Érdeklõdni lehet: Halmai Gábor létesítményveze-
tõnél (06-30/977-9687)

Településellátó Szervezet

Komposztáló 
kedvezményes áron!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a háztartási
komposztáláshoz 400 literes komposztáló edény vásá-
rolható 12.800 Ft + áfa, azaz 15.360 Ft áron, munka-
idõben 7-15 óráig, elõzetes bejelentés alapján 18 órá-
ig. TESZ, Duna u. 5. (bejárat a Kisfaludy utcai oldalon).

Csökken a beépíthetõségi százalék a 2-es úttól a Dunáig
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Általános rész
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítványt Göd Város
Önkormányzata alapította a közoktatásban, a környezetvédelemben
és a közrendvédelmi állami feladatok, továbbá az idõsek és hátrányos
helyzetûek segítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
megoldásában való közremûködésre.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. §. (1)
bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni,
amelynek elfogadása a legfõbb döntéshozó szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell
elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (egyszerûsített mérleg, eredmény kimu-
tatás)

II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásának bemutatása
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
V. A közhasznú tevékenységrõl szóló beszámoló

VI. Más szervezetektõl kapott támogatás felhasználása
VII. A vezetõ tisztségviselõk juttatásai

A közalapítvány 2007. évi számviteli beszámolója
A közalapítvány egyszerûsített éves beszámolójának mérlegét és
eredménylevezetését az 1. sz. mellékletben csatoljuk. 
A Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány a Számviteli
törvény (Sztv), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19) Korm. Rendelet elõírásai
szerint kialakított számviteli politikáját. Ennek értelmében a köza-
lapítvány gazdálkodásának alapja a Kuratórium által elfogadott éves
gazdálkodási terv. A közalapítvány gazdálkodására az 1997. évi CLVI.
Törvény 14 §-ában leírtak, valamint a Kormány 115/1992.(VII.23.)
rendelete az irányadó.
A közalapítvány 2007. évben közhasznú célra, mûködésre illetve
továbbutalási céllal 2.363 eFt támogatást kapott az alábbi rés-
zletezésben:
a) alapítótól (Göd Város Önkormányzata) 297.000.- Ft
b) gazdasági szervezetektõl 1.300.000.- Ft
(ebbõl nem pénzbeni adomány 145.000.- Ft)
c) SZJA 1 %-os felajánlásából 8.722.- Ft
d) magánszemélyek támogatásaiból 97.000.- Ft 
e) közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
(szüreti bál jegyeladásból származó bevétele) 660.000.- Ft 
Ezen összegek felhasználását a IV. és V. pontban mutatjuk be.

A költségvetési támogatás felhasználása
A közalapítvány 2007. évben  költségvetési támogatásban nem
részesült.

A vagyon felhasználásának bemutatása
A közalapítvány éves mûködése során az alábbi vagyoni helyzet
alakult ki: eFt-ban

2006. év 2007. év
Befektetett eszközök 94819 95531
Forgóeszközök 885 372
Eszközök összesen 95704 95903

Saját tõke 95308 95471
Kötelezettségek 396 432
Források összesen 95704 95903

A közalapítvány eszköz-forrás állománya 2007. év folyamán  199 eFt-
tal kismértékben növekedett, alapvetõen a tárgyi eszköz állomány
növekedése miatt. A tárgyi eszközök növekedésébõl 592 eFt
közvetlen vásárlás, 120 eFt adományból származik – mind a vásárolt,
mind az adományba kapott tárgyi eszközök /számítógépek és moni-
torok/ a gödi Rendõrkapitányság részére kerültek átadásra.

A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A közalapítvány 2007. évben 728.000.- Ft összeget kapott a gödi
gyermeknapi rendezvények finanszírozására – 200 eFt-ot a gödi
Önkormányzat, 455 eFt-ot gazdasági szervezetek folyósítottak, 73
eFt-ot pedig magánszemélyek adományoztak.
Zoltán Hunor Csaba 600 eFt értékû támogatást nyújtott a Rendõrség
informatikai rendszerének fejlesztésére. A juttatásokat az eredeti
feladatok teljesítésére használták fel.

A Lengyel és Társa Kft 100 eFt-ot adományozott rendõrségi célú fel-
használásra, melyre 2008. évben kerül sor.

A közhasznú tevékenységrõl szóló beszámoló
A közhasznú tevékenység folytatására rendelkezésre álló források
A közalapítvány számára 2007. évben közhasznú tevékenységre
1211eFt állt rendelkezésre, mely magánszemélyi adományokból,
jegyeladási bevételbõl és az SZJA 1 %-os felajánlásából származik,
valamint 2007. évben befolyt a 2005. évben értékesített személygép-
kocsi vételárából követelésként fennmaradt 100 eFt.. Ezt az összeget
az alábbiak szerint használta fel az alapítvány:
- gyermeknapi rendezvények pótlására 226.275.- Ft.
- szüreti báli rendezvényre 646.168.- Ft
- mûködési költségekre 414.817.- Ft
/173 eFt összeget a bankszámla nyitóegyenlegének terhére/
- rendõrségi használatban lévõ autó javítása 97.800.- Ft.

Mûködési költségek 2007.január 1-december 31-ig

Sorszám Költségnem Összeg Ft-ban
1 Könyvelési díj 396.000.-
2 Postaköltség 940.-
3 Bankköltség 17.877.-

Összesen 414.817.-

Más szervezeteknek nyújtott támogatás
Az alapítvány fennállásának 15. évfordulója alkalmából 30.000.- Ft
támogatást nyújtott a Göd Városi Polgárõrség részére.

Göd,  2008. 04. 02.

Közhasznúsági jelentés
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 

2007. évi közhasznúsági jelentése

Alapítványi mérleg
2007. 

adatok eFt-ban
Megnevezés Elõzõ év

Elõzõ év(ek) Tárgyév
helyesbítése

Befektetett eszközök 94.819 95.411
Immateriális javak
Tárgyi eszközök 94.819 95.411
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök 885 372

Készletek
Követelések 100
Értékpapírok
Pénzeszközök 785 372
Eszközök összesen 95.704 95.783
Saját tõke 95.308 95.351

Induló tõke/jegyzett tõke 400 400
Tõkeváltozás/eredmény 94.908 94.872
Lekötött tartalék
T.évi eredmény alaptev.bõl -1.677 79
(közhasznú tevékenységbõl)
T.évi eredmény vállalk.tev.bõl
D.  Tartalék
E.  Céltartalék
F.   Kötelezettségek
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.Rövid lejáratú kötelezettségek 396 432

Források összesen 95.704 95.783



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

Önkormányzati hírek

Önök kérdezik, Önök 

Régi probléma, hogy Göd városá-
nak vasútállomásához vezetõ Rákó-
czi út és a Pesti út közötti Szent Ist-
ván utcai rész jármûvel való közleke-
désre évek óta alkalmatlan. 

Sérelmesnek találom azt, hogy
azon lakosok, akik a Polgármesteri
Hivatal által kirótt helyi adót hosszú
évek óta befizetik, azt tapasztalják,
hogy az új városrészben azonnal ki-
építik az új aszfaltburkolattal ellátott
utakat. Vajon nekünk, régi gödi adó-
fizetõknek hány évig kell még a ten-
gelytörõ kátyúkat kerülgetnünk? Mi-
nek kell történnie ahhoz, hogy a he-
lyi adót évek óta becsülettel befizetõ
polgárok is európai útviszonyokat
élvezhessenek lakóhelyükön? 

V. Gabriella

Válasz: Észrevétele jogos, valóban
nagyon rossz állapotban van a Szent
István utca nevezett szakasza, mint
sok más utca Gödön. Sajnos az Ön-
kormányzatnak az anyagi lehetõsé-
gei szûkösek, ezért pályázat útján kí-
ván forráshoz jutni. 2008. szeptem-
berében pályázatot nyújt be az Ön-
kormányzat a „Belterületi utak fej-
lesztésére”, a pályázatban szerepel a
Szent István utca is, a Rákóczi út és
Lánchíd utca közötti szakasza.
Amenynyiben nyer az Önkormány-
zat a pályázaton, a közeljövõben
megépülhet a nevezett út.

Szegedi Sándor alpolgármester

A 2/A lehajtónál Budapestrõl Gödre
érkezve és a Bócsa és Felsõgöd közti
szakaszon nagyon rossz az út minõ-
sége. Ha jól tudom, ez az útszakasz
nem a város tulajdona. Lehet kérni
az országos illetékeseket, hogy javít-
sanak az út minõségén?

Salamon Tamás

Válasz: A 21107 jelû út a Magyar
Közút Kht. kezelésében van. Az út-
burkolat hibáinak kijavítását már
többször jeleztük telefonon az illeté-
keseknek, utoljára augusztus 19-én
levélben is kértük.

Szegedi Sándor alpolgármester

A mellékelt képen azt szeretnék
megmutatni, hogy az utak, járdák
megfelelõen tisztán tartása címû ha-
tározat mennyire nincs betartatva.

Ezen a sarkon történt velem: a Ha-
rang utca felõl a Dózsa Gy. úton a
Kiss Ernõ utcába való befordulás
közben egy kerékpáros jött a Kiss Er-
nõ utca felõl. Én jobbra kanyarod-
tam volna, és az utolsó pillanatig
egyikünk sem látta a másikat. Csak a
nagy szerencsének volt köszönhetõ,
hogy nem történt baleset. Azonban
megszokásból való vezetés esetén
baleset bármikor történhet. 

B. Sándor

Válasz: Tisztelt Bejelentõ!
Jelzését köszönjük! A képen lévõ fe-
nyõ az útkezelõ, tehát az Önkor-
mányzat tulajdona, de a 6/2000.
(II.22.) sz. Ök. rendelet 3. § (2) be-
kezdése és a 22. § (2) bekezdése ér-
telmében a fának, miként az utca-
front elõtti területnek is a fenntartá-
sa az ingatlantulajdonos feladata.
Jelzése alapján intézkedtünk, felszó-
lítjuk a tulajdonost a fa megfelelõ
gallyazására. Ha ez a közlekedésbiz-
tonságra is tekintettel nem lenne
elegendõ, úgy hozzájárulásunkkal és
közremûködésünkkel a fán komo-
lyabb – feltétlenül indokolt - beavat-
kozást írunk elõ. Az Önkormányzat
Közterület- Felügyelet dolgozói fo-
kozott figyelemmel ellenõrzik a ha-
sonló eseteket. 

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ

Szörnyûnek találom, hogy a vasúti
aluljárók mennyire összefirkáltak. Er-
re lenne egy javaslatom. Egy pályá-
zat formájában a firkáló fiatalok
megmutathatnák igazi mûvészi haj-
lamaikat, és a nyertes felpingálhatná
mûvét.  A téma adja magát is: a su-
linál valami iskolai, illetve el tudnék
nézni régi-új-jövõbeli vonatokat is.

E. T. Anita

Válasz: Köszönjük javaslatát. A Né-
meth László Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény is-
mételten meg fogja hirdetni ezt a
pályázatot, melyhez a díjakat az ön-
kormányzat biztosítja. 
Dr. Bognár László alpolgármester

Göd állomástól Vác felé haladva a
járdák elég rossz állapotban vannak.
Jó lenne, ha még a nyár folyamán
történne valami, mert nem csak 1-1
ház elõtt vannak problémák, és csak
azon az oldalon lehet közlekedni.
Kérem az illetékeseket, hassanak a
tulajdonosokra! 

E. T. Anita

Válasz: Észrevételét köszönjük, in-
tézkedünk.

Kovács László 
Közterület Felügyelet vezetõ

A bölcsõde körüli még üres illetve
építkezési telkeken nagyon sok a
gaz és a parlagfû, fel kellene szólíta-
ni és kötelezni a parlagfû irtására a
tulajdonosokat.

E. T. Anita

Válasz: A bölcsõde körül több üres
telek helyezkedik el. Az idei nyár idõ-
járása kedvezett a gaz és a parlagfû
gyors növekedésének. Az ellenõrzé-
sek és felszólítások folyamatosak. A
hivatal több alkalommal is élt a bír-
ságolás valamint a kényszerkaszálás
eszközével, azonban ez utóbbinak
szigorú eljárási szabályai vannak. Ál-
talánosságban elmondható hogy az
üres telkek esetében is kéthetente
kaszálásra kerül a gaz és parlagfû. 

Kopász Sándor 

Érdekelne, hogy év közbeni óvodai
felvétel van-e, ha a család akkor köl-
tözik, amikor a gyerek éppen betöl-
tötte már a 3 évet? Mikor kell ezt je-
lezni az óvodának?

E. T. Anita

Válasz: A közoktatási törvény meg-
engedi, hogy a szervezett éves beíra-
táson kívül (április) az óvoda egész
évben folyamatosan elfogadjon fel-
vételi kérelmeket, már amennyiben
van szabad férõhelye (jelenleg
nincs). Természetesen a törvény sze-

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 

Veszélyes sarok
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rint kötelezõen felveendõ gyermeke-
ket (pl. tanköteles 5 évesek) minden-
képpen felveszik intézményeink.

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ

Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel vettem észre, hogy au-
gusztus hónapban megkezdõdött a
Németh László Általános Iskola Jó-
zsef utcai járdaszakaszának átépíté-
se. Felbontották a régi járólapokat,
megemelték a járdaszintet, a régi já-
rólapokat visszahelyezték. Árkot ás-
tak, majd jó nagy kövekkel befedték
azt. Így az idefolyó csapadék a kövek
között az árokba folyik majd. Ezután
az erre járó gyerekeknek nem kell
térdig érõ vízben-sárban megközelí-
teniük az iskolát. Az iskola vezetése,
tanárai, diákjai és a szülõk nevében
szeretném megköszönni Önnek,
hogy megoldást talált erre a hosszú
évek óta húzódó problémánkra.

Jerneiné Fülöp Judit, 
Németh László Általános Iskola

Gyermekekért Alapítvány 
Kuratórium elnöke

Válasz a fotón:

Ha vonaton utazunk Alsógöd felõl
Gödre, az állomásra érkezés elõtt, a
Rákóczi út irányában egy nagyon
rossz állapotú épület látványa bor-
zaszt el minket. Évek óta naponta
kétszer haladok el elõtte, de a hely-

zet azóta változatlan. Az átutazók-
ban nagyon rontja a városról kiala-
kult képet. Lehetne az épület állagán
javítani?

H. Péter

Válasz: A levelében leírtakat beazo-
nosítva megállapítottuk, hogy az a
gödi állomáson a MÁV tulajdoná-
ban lévõ, a régi TÜZÉP területen ta-
lálható raktár épületre vonatkozik.
Levelét illetékességbõl továbbítjuk a
MÁV Igazgatóság részére és egyben
felhívjuk figyelmüket területük és
építményük leromlott állapotára.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

A mi körzetünkben pénteken van
szemétszállítás. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy egyrészt örülünk, ha elvi-
szik, másrészt újdonságnak számít,
hogy a kukásautóból ömlik a szeny-

nyes lé. Amellett, hogy ez rettentõ
büdös, fõleg a nyári idõszakban fer-
tõzések forrása is. Az aszfalt nem
szívja be az autóból kifolyó szennyvi-
zet. A gödi TESZ miért nem tesz ez
ügyben semmit? Gondolom, az éves
kommunális adóból esetleg futná az
autó tisztítására is.  Az sem mind-
egy, hogy az autón dolgozó embe-
rek milyen körültekintõen végzik a
munkájukat.

K. Szilvia

Válasz: Valóban sok mûszaki problé-
mával küzdünk az amúgy is öreg
szemétszállító autókkal. A szennye-
zett lé folyása két okból következik,
egyrészt ha három járatból egy autó
mûszaki okokból kiesik, a másik ket-
tõ csak sûrített programmal tudja a
kört teljesíteni és ilyenkor nincs idõ a
gyakoribb ürítésre.  Még rosszabb a
helyzet, ha csak egy használható au-
tónk van és erre is volt már többször
példa. 
A másik ok a rengeteg zöld hulla-
dék, amely fõleg nyári idõszakban
jelentkezik és magas a nedvességtar-
talma. A probléma megszüntetésére
az alábbi intézkedéseket tettük:
- a képviselõ-testület elé terjesztet-
tünk egy korszerûbb szemétszállító
autó vásárlási szándékát engedélye-
zésre.
- a zöldhulladék kezelésére új utakat
keresünk, amely a jövõ évre beveze-
tésre kerül, valamint külön szállítjuk
el az ilyen jellegû anyagokat.
A lakosság segítségét is kérjük, hogy
a TESZ-nél beszerezhetõ komposztá-
ló edények használatával, vagy
egyéb módon történõ komposztá-
lással csökkentsék a zöld hulladék
mennyiségét, ezzel a kertek táp-
anyag-visszapótlása is jelentõsen ja-
vulna a környezetszennyezés csök-
kentése mellett. 

Dr. Hetényi Tamás
TESZ igazgató

észrevételezik

A zöldhulladék 
elszállítási rendje 

Szeptember 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

Az elkészült járda a József utcában

Borzasztó látvány a vonatról, 
de ez csak az egyik része
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhúnyt:
Dr. Ivicsics Lajos 80 éves
Vörös László 75 éves
Bencze Jánosné sz. Mészáros Julianna 72 éves
Csamjatin Antal Ferenc 80 éves
Parák Andrásné sz. Kopász Anna 95 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Gödön házasságot kötöttek:

Márton Henriet Debreceni Sándor
Németh Andrea Csabai Gyula Zsolt
Horváth Ágnes dr. Karaszek Szabolcs
Gál Nóra Szabó Balázs
Veres Kitti Eszter Pásztor Zoltán
Barizs Nóra Borsos Balázs Botond
Kecsmár Ágnes Márkus László
Anna Krisztina Kovács Miklós
Katona Linda dr. Niklós András
Péteri Nikoletta Kopasz Zoltán
Skuczi Andrea Romvalter 

Lajos Krisztián
Koncz Ágnes Magdolna Kõvári Márk Miklós
Iván Anikó Bosánszky Péter Márk
Gálos Judit Kecskeméti Zsolt
Pfaff Szilvia Sibõczy Pál Tamás
Márk Eszter Mária Almási Gábor
Palotai Judit Anna Horváth István
Kalóczkai Éva Rif Sebestyén
Papp Brigitta Bálint István
Tóth Szilvia Bognár János László
Miklián Éva Cselle András
Harangi Henriett Nagy Károly
Rutkay Renáta dr. Nanyista László

Sok boldogságot kívánunk!

Itt van szeptember, az
iskolakezdés ideje. Sok
gyermeknek  ez nagy lé-
pés a vakáció vagy az óvo-
da után. Azt mutatják a
statisztikai adatok, hogy a
legtöbb veszélyt is ez az
idõszak jelenti gyermeke-
ink számára.

Vissza kell zökkenni a
reggeli iskolába indulás-

ba, álmosak, fáradtabbak,
és ezáltal a figyelmük is
lankad. Mi, felnõttek so-
kat tudunk tenni az érde-
kükben, hogy ne váljanak
baleset áldozatává. Figyel-
jünk oda autósként is a
gyerekekre! Inkább már
messzirõl lassítsunk a zeb-
rákat megközelítve. Ha az
iskolák környékén járunk,
számíthatunk olyan gyer-
mekekre is, akik nem a ki-
jelölt átkelõhelyen kíván-
nak átkelni az úttesten, és
kiléphetnek az autónk elé.
Sokan járnak iskolába bi-
ciklivel,  ami ugyancsak
komoly veszélyforrás. 

Felnõttként segítsünk a
gyalogátkelõhelyen átkel-
ni szándékozó gyerekek-
nek, nekünk talán jobban
megállnak az autósok! Az
iskolakezdés utáni idõ-
szakban a már megszo-
kott módon segítséget
fognak nyújtani mind a
rendõrség, mind a helyi
polgárõrség tagjai a reg-
geli órákban.

Településünkön újra
megjelentek az úgyneve-
zett „vízmintások”!

Bejelentés érkezett hoz-
zánk, hogy több város-
részben szórólapokat

dobtak be a postaládák-
ba, hogy ingyen ellenõrzik
a víz minõségét. A szóró-
lapon hamis telefonszá-
mot és egy fals nevet is
megadnak. A telefonon   -
ha felveszik - egyeztetnek
egy idõpontot, majd ala-
pos terepszemlét tartanak
a lakásban, esetleg ha le-
hetõségük adódik, már

akkor megkárosíthatják
áldozataikat.

A nyár folyamán csök-
kent a besurranások szá-
ma, azonban sok esetben
az eset megtörténte után
derül ki, hogy a tulajdo-
nos  elfelejtette bezárni az
ajtót-ablakot éjszakára,
nyitva hagyta a garázs-
vagy fészerajtót. Több
esetben a gépjármû abla-
kát betörték, mert értékes
dolgokat véltek felfedezni
az õrizetlenül hagyott au-
tóban.

Ezen esetek nagy része
megelõzhetõ, ha odafi-
gyelünk, és nem hagyunk
nyitva semmit a házunk
környékén.

Amennyiben konkrét in-
formációkkal rendelkez-
nek valamilyen bûncselek-
mény kapcsán, kérjük, hív-
ják munkaidõben a helyi
rendõrõrsöt, munkaidõn
túl pedig a Dunakeszi
Rendõrkapitányság ügye-
letét!

Addig is: ne hagyják
magukat becsapni, meg-
károsítani! 

Nagy Attila r. fhdgy.
mb. õrsparancsnok-

helyettes 

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: Szeptember 22-26. • Ok-
tóber 27-31. • November 24-28. • December 15-19.
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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)

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Szeptemberben minden
csoport a megszokott idõ-
ben folytatja tovább a
munkáját és tartja össze-
jöveteleit.

Szeptember

16-án, 14 órától Véradás
19-én, 18.00 Verses iro-
dalmi est Lengyel György
elõadásában
20-án, 14 órától
Kultúrházak éjjel-nappal
program
26-án, a Nótakedvelõk
Klubja technikai okok mi-
att elmarad!
27-én, 18.00 „Ének – gi-
tár est a reneszánsztól
napjainkig” – címmel.

Dónusz Katalin Artisjus-
díjas énekmûvész és 
Szilvágyi Sándor Liszt-dí-
jas gitármûvész koncertje
Mûsoron: Dowland,
Caccini, Farkas Ferenc, Fe-
hér György Miklós, Villa-

Lobos, Torrova, Granados
mûvei, régi magyar dalok
és virágénekek. Belépés
díjtalan!
A koncert támogatói:
NKA, Duna Menti Regio-
nális Vízmû Rt.

Október

1-jén, 14.00
Idõsek Világnapja 
az Alapszolgáltatási Köz-
pont, a Vöröskereszt és a
Napos Oldal Nyugdíjas
klub közös rendezvénye 
Meghívott elõadó: Dr.
Iván László – gerontoló-
gus professzor.
Közremûködnek: Kállay
Bori és Berkes János
Helyszín: Dunaparti Nya-
ralóházak

4- én, 9.00
Dr. Molnár Mariann elõ-
adása a Homeopata klub-
ban 
Téma: Nozódák

10-én, 18.00
Hamza Éva indiai élmény-
beszámolója

Új csoportok: 

Bevállalom Önismereti
csoport indul Dr. Csernus
Imre támogatásával.
Csoportvezetõ: Kovács
Zsuzsanna mentálhigiénés
szakember
Idõpont: Minden pénte-
ken 18.00 – 20.00 óráig
Azokat a felnõtteket vár-
juk, akik szeretnének töb-
bet megtudni magukról,
akik vállalják a szembené-
zést a jelenlegi életükkel,

akik alkohol, drog, játék,
evési zavarok, depresszió,
kapcsolati problémákkal
küzdenek.

Kosárfonó tanfolyam in-
dul felnõttek részére
szeptember 27-tõl szom-
batonként 8-16 óráig.
A tanfolyam 4 alkalmas
Vezeti: Barta Katalin
A tanfolyam csak megfe-
lelõ létszám esetén indul
október elsõ hetében. Bõ-
vebb felvilágosítás és je-
lentkezés a JAMH telefon-
számán (27/532-160)

Ady Klub
Göd, Kálmán utca 13.

Szeptember

18-án, 14 órától
Véradás 
15.30-tól
Cukorbetegek klubja 

Október

11-én, 15.30-tól
Cukorbetegek klubja 

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a

Szeptember 
10-én, 
Vertel Andrea kerámiamû-
vész 
Hullámzó hangulatok c.
kiállítása
A kiállítást Dr. Ráksi Kata-
lin nyitja meg 19 órakor,
mely a hónap végéig lát-
ható.

23-án, Dr. Nemes György
piarista szerzetes elõ-
adássorozata
Bevezetés az egyháztörté-
nelembe címmel

Október 
7-én, Bognár László szob-
rászmûvész és bútorresta-
urátor kiállítása
Bronzok és gledicsiák
címmel, 18 órai kezdettel
A szobrok a helyszínen
megvásárolhatók!

Városi Könyvtár 
– Gyermekkönyvtár

2131 Göd, Pesti út 72.

Bütykölde –minden hónap
utolsó péntekén.
Óvodások számára mese-
olvasási foglalkozások.
Iskolák számára könyvtári
órákat szervezünk.

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

Lakossági fórum
Téma: 

Az alsógödi Duna-part rendezése

Szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel min-
den kedves érdeklõdõt szeretettel meghívok
a Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Kovacsik Tamás
Városfejlesztési Bizottság

elnök

Kultúra
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Mindannyiunknak van va-
lamilyen kötõdése Göd-

höz, az alsógödi iskolá-
hoz, az iskolában fejlõdõ,
nevelõdõ gyerekekhez.
Van, akit gyerekkora köt
ide, van, aki ismerõse, ba-
rátja révén kötõdik ide,
van, aki ebbe az iskolába
járt, és van, akinek gyer-
meke járt vagy éppen jár
ide tanulni, sportolni. Ez a
kötõdés hozott ide ben-
nünket, erre a jótékonysá-
gi estre, hogy összefog-
junk egy nemes cél érde-
kében. Mindig öröm segí-
teni gyerekeknek, jelen
esetben segíteni testi fej-
lõdésüket. Néhány héttel
ezelõtt adhattam át ala-
pítványunk nevében az is-
kola új sportmezeit, me-
lyekben az iskolai sport-
rendezvényeken és a diák-
olimpiákon érhetnek majd
el sikereket az ifjú sporto-
lók. Most pedig az iskolai

tornaterem parkettájának
felújításához nyújtunk tá-
mogatást az Önök segít-
ségével. 
Az én személyes kötõdé-
sem az elõbbiek ötvözete.
Még dédszüleim vásárol-
tak telket 60 évvel ezelõtt
Gödön. Gyermekkorom-
ban nagyszüleimmel nya-
raltam ezen a telken. Ké-
sõbb egy házat építettem
ide otthonomnak és mun-
kahelyemnek. Majd fiam
járt ebbe az iskolába, és
edzései is itt voltak. Leg-
utóbb pedig kislányom
kezdte az elsõ osztályt és
a sportolást az iskolában.
Alapítványunk ettõl az év-
tõl már az 1%-os felaján-
lásokat is fogadni tudja.
Ezúton köszönjük mind-
azoknak, akik már ebben
az évben bennünket jelöl-
tek meg mint támogatan-

dó alapítványt.  A bál sike-
réhez azon cégek és ma-
gánszemélyek is hozzájá-
rultak, akik támogatói je-
gyet vásároltak vagy tom-
bolanyeremény-felajánlást
tettek. Köszönjük nekik is
a támogatást a gyerme-
kek nevében. Az eddigi jó-
tékonysági bál bevételei-
bõl támogatni tudtuk a
kosárlabda szakosztály-
ban és a Huzella iskolában
sportoló gyermekeket a
mezek, a vízilabda szak-
osztály sportolóit sportfel-
szerelés és uszodabérlet, a
kajak-kenu szakosztályt és
a MÉSE-t szintén sportfel-
szerelés vásárlásával.

Beczássy Zsolt
A Dunakanyar 

Egészséges 
Gyermekeiért 

Alapítvány
elnöke

Megújult a Huzella tornaterme

Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány

Beczássy Zsolt 
Kuratóriumi elnök

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Kuratórium!

Újabb támogatásukat 
hálásan köszönjük!

Iskolánk tornatermének parkettája oly mértékben
elhasználódott az utóbbi években, hogy a lekopott
lakk gyakorlatilag semmiféle védelmet nem nyújtott
már; a nedves feltörlések vizét a fa kezdte megába
szívni, s megindult benne a romlás folyamata.
Önöknek köszönhetõen ma újra gyönyörû tornater-
münk, a korhadásnak induló réteggel végzett a csis-
zológép, s a parkett fája ismét védelmet kapott a
sportlakkal történt bevonást követõen.
Köszönjük több százezer forint értékû segítségüket, a
padlózat teljes felújítását; csiszolását, vonalazását,
lakkozását.

A 2008/2009. tanévtõl tanulóink ismét ideális
körülmények között tanulhatnak, játszhatnak testn-
evelésórán, sportolhatnak délutánonként.

Az iskola diákjai, tanárai nevében tisztelettel:

Horváth Ferenc
Huzella Általános Iskola

igazgató

Meghívó
Mottó:Szeptember végén

(Petõfi Sándor)

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2008. szeptember 19-én 18 órára 

a gödi József Attila Mûvelõdési Házban megrendezésre
kerülõ verses irodalmi estre.

A verseket elõadja: Lengyel György
Közremûködnek: a Németh László Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény  gitár szakos tanulói
Tüske András vezetésével.

Köszöntõt mond: Lukács Istvánné, az iskola igazgatója
Az estet támogatja: Gödi Civil Tanács

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház
2131. Göd, Pesti út 72. tel.:27/532-160

Kultúra

Horvát Ferenc (balról)
köszönetet mond 
Beczássy Zsoltnak
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Egy gödi fiatalember,
Karosi Bálint nyerte a XVI.
Nemzetközi Lipcsei Bach

Orgonaversenyt. A 29
éves gyõztessel Horváth
Szilárd, a Magyar Televízió
munkatársa beszélgetett
a felsõgödi Református
Templomban.

A fiatalember pályája 7
évesen kezdõdött a zon-
gorázással, de saját beval-
lása szerint nem szeretett
gyakorolni.  Édesanyja –
Pászthy Júlia operaénekes
– azonban látta, hogy te-
hetséges a gyermek. A fiú
mûszaki beállítottságú
volt, a vonatokat szerette,
s mindent, amit szét lehe-

tett szedni, majd újra ösz-
szerakni. Mai fejjel azt
mondja, ezt gépészmér-

nök édesapjától örökölte.
A választás végül egy új
hangszerre, a klarinétra
esett. Ez sokkal jobban ér-
dekelte a fiút, mint a zon-
gora. S hogy ez az út ho-
gyan vezet az orgonához?
Bálint többször olvasta a
Tamás templom karnagya
c. könyvet, mely – roman-
tikus túlzásai mellett –
magával ragadta. 

- Tetszett, hogy a barokk
korban sok hangszeren
játszottak az emberek, s
ez engem is inspirált -
emlékezett a múltra

Bálint. - A tanulás termé-
szetesen hosszú ideig a
hangszer manuális, tech-
nikai oldalát közelítette, s
csak azt követõen lehetett
stílusosan hozzányúlni.
Mivel saját hangszerem
nem volt, különbözõ
templomokba kéredzked-
tem be gyakorolni. Végül
a Zeneakadémián mindkét
szakon lediplomáztam.

- Mikor lesz a tiéd egy-
egy darab?- kérdezte Hor-
váth Szilárd. – Hosszú ide-
ig memorizálom - szere-
tem kívülrõl játszani a
mûveket -, egy kicsit félre-
teszem, s érlelem, lelkileg

is felkészülök, majd újra
elõveszem. Szeretek egy
darabot úgy játszani,
ahogy a maga korában is
játszhatták. Ezt historikus
gondolkodásnak nevezik,
én ilyen konzervatív va-
gyok.

Tényleg az; miközben
hihetetlen tudása, jó hu-
mora, közvetlen stílusa és
nagy elhivatottsága van a

fiatalembernek. Gratulá-
lunk a szép sikerhez, s re-
méljük, gyakrabban hall-
hatjuk majd itthon is ze-
nélni a jelenleg Boston-
ban élõ Karosi Bálintot.

F. A.

„ A tervek nagysága minõsíti a lélek nagyságát.” 

Orgonista, klarinétos vagy zeneszerzõ?

Minden városnak egy ki-
csit jelképe is a temploma:
szegedi dóm, váci székes-
egyház, budai Mátyás
templom. A mi Bozóky te-
rünk is lehet egy ilyen jel-
kép, öregbítve városunk
hírnevét. A széles körû
társadalmi összefogás
nagy tettekre képes! Köz-
adakozásból meg szeret-
nénk valósítani templo-
munk díszkivilágítását.
Ehhez 2008. január 14-én

megkaptuk a Városfejlesz-
tési Bizottság nagyvonalú
támogatását is.

A díszkivilágítás beruhá-
zási összköltsége 4.4 mil-
lió forint. A Bozóky Gyula
Alapítvány eddig 2.1 mil-
lió forintot gyûjtött össze
közadakozásból, melyet
ezúton is köszönünk min-
den adományozónknak.

Örömmel tájékoztatjuk
a gödieket, hogy elsõ
ütemben a templom hom-

lokzatvilágítása augusztus
20-ára elkészült. A mun-
kát szeretnénk folytatni,
ezért várjuk további ado-
mányaikat.

Az adományokkal kap-
csolatban felvilágosítást
Veres Mihály kuratóriumi
elnök ad a
bozokygy@mail.tvnet.hu
címen.

A Bozóky Gyula 
Alapítvány 

kuratóriuma

A Bozóky téri 
templom világítása

Kultúra

Karosi Bálint (balról) élményeirõl mesélt

Szotyori Nagy Gábor református lelkész segédkezett az elõadáson
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Kultúra

A szónak teremtõ ereje van.
Hogy ez mennyire igaz, látszik
az alábbi idézetekbõl. A 2007.
évi májusi Gödi Körképben
Markó József polgármester úr
úgy nyilatkozik, hogy „Egy-
más kultúrájának, hagyomá-
nyainak, az ott élõ emberek
gondolkodásának megisme-
rését” várja el a svájci testvér-
városi kapcsolattól. A szep-
temberi számban pedig
Monthey polgármestere,
Fernand Mariétan úr szavai ol-
vashatók ezen újság hasábja-
in: „A mi feladatunk, hogy a
két közösség közötti kapcso-
latot elõkészítsük. Mint láttuk,
a zene és az ének nyelve uni-
verzális, nem igényel tolmá-
csot. Ha én Markó úrral be-
szélek, azonnal kell egy tol-
mács, mert a politika ilyen. Je-
lenleg egy nagy színházat épí-
tünk Montheyben, és lelki
szemeim elõtt már látom a
fellépõ gödieket, akik a fran-
cia nyelv ismerete nélkül is tö-
kéletesen közvetíthetik kultú-
rájukat.” 

A két kórus újbóli találkozá-

sával mindkét városvezetõ
szavai életre keltek, a zene pe-
dig kulturális hídként kapcsol-
ta össze a majd’ 1500 km-re
esõ településeket. Christian
Fessard úr péntek esti köszön-
tõszavai  valamint Utassy Fe-
renc karnagy úrnak a szíves
vendéglátást megköszönõ
mondatai vasárnap este a kö-
zösségi házban keretbe fog-
lalták a mozgalmas májusi
hétvége eseményeit.

Egy 1700 évvel ezelõtt ala-
pított Ágoston kanonokrendi
apátságban, St.Maurice-ban
csendült fel a Da pacem a
Gaude elõadásában; Freiburg
kanton Gruyeres, azaz Daru-
madár nevû középkori város-
kájának várbeli zeneszalonjá-
ban hangzott el a francia zsol-
tár, a Psaume. A Genfi-tó part-
jára kanyarodva Montreux vá-
rosát elhagyva a szép fekvésû
Chillon közeli vízivárnál pedig
csak ámultunk.

A Gaude Kórus különleges
ajándékot vitt a vendéglátó
énekkarnak a színházbeli fellé-
pésre. Bárdos Lajos Régi tánc-

dalát nemcsak a reneszánsz
kori magyar tánczene jeles fel-
dolgozásaként tanulta meg a
vegyeskar a reneszánsz év
kapcsán, hanem mert a mû
végsõ pergõs akkordjainak
szövege így hangzik: „Oly
szép így ez az élet”, éppúgy,
mint a svájci kórus nevének je-
lentése.

Természetesen nem maradt
el a vastaps, majd a ma-
gyarul(!) skandáló közönség

„Még egyet!” kérésére egy
francia dalt választott kóru-
sunk.

A búcsúesten a házigazdák
kitettek magukért. A több na-
pos együttlét és közös éneklés
olyan közel hozta egymáshoz
a két énekkart, hogy bizony
könnyezve búcsúztunk el egy-
mástól. A menetrend szerinti
járat vezetõi nem csak a szál-
lástól több száz méterre lévõ
Champéry buszpályaudvarig,
hanem egészen a szálloda ka-
pujáig fuvarozták az éneklõ
magyarokat, csakúgy, mint
minden este. Éjfél körül a szál-
lóba érve Bornemissza Lajos,
kedves svájci-magyar útikala-
uzunk várta a gaudésokat. A
hallban kedvenc magyar nó-
táját elénekelve búcsúztunk el
tõle.

Vizváry Vilmos 
és Tóthné Barcs Ágnes

A Monthey sétánytól a Pont de Gödig és vissza
A Gaude Kórus a svájci testvérvárosi kapcsolat aláírásának elsõ évfordulóján járt az alpe-
si síparadicsom lábánál elterülõ városban. A gödiek a helyi Vi’e La Vie (Éljen az Élet!)
kórus meghívásának tettek eleget a viszonosság elve alapján. Az önkormányzat részérõl
dr. Bognár László alpolgármester úr, Christian Fessard úr pedig a testvérváros bizottsági
elnökeként vállalt védnökséget ezen értékközvetítõ kulturális program felett. 

Köszönet Göd Város
Önkormányzatának,
az Ügyrendi, a Közok-
tatási valamint a Kör-
nyezetvédelmi Bizott-
ságnak és a Civil Ta-
nácsnak, hogy hozzá-
járultak az utazás
költségeinek mérsék-
léséhez, ezzel is segít-
ve e kulturális kapcso-
lat megvalósulását.

Utassy Ferenc karnagy ajándéka a monthey-ieknek

A Gödrõl elnevezett hídon a kórus
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Kultúra

Bizonyára Önöknek is
feltûnt, hogy a nyáron 6
hétig volt zárva a könyv-
tár. A könyvtár igazgató-
nõje, Szentgáliné Erõs
Márta beszámolt a szak-
mai és esztétikai változá-
sokról. Nagyon sokat dol-
goztunk kollégáimmal eb-
ben az idõszakban; intéz-
ményünk megújult, amit
az olvasók látni és tapasz-
talni fognak. Mindkét
könyvtár – a központi és a
felsõgödi fiókkönyvtár – új
táblákat kapott, melyeken
a bõvített pontos nyitva
tartás jól olvasható. Az
internet-helyiségben vál-
tozatlanul 5 gép áll az ér-
deklõdõk rendelkezésére,
de gyorsabb internetezési
lehetõséggel. 

A másfél hónap alatt a
könyvtár dolgozói megfe-
szített szellemi és fizikai
munkával feldolgozták
–azaz gépre vitték - a tel-
jes állományt. Ez úton is
szeretném megköszönni
minden munkatársam lel-
kiismeretes munkáját –
mondta Szentgáliné Erõs
Márta könyvtárvezetõ. 

- 2009 elejétõl szeret-
nénk bevezetni az olvasói
vonalkódos regisztrációt. A
„gépesített” kölcsönzés le-
hetõvé teszi, hogy minden-
ki gyorsabban választ kap-
jon kérdésére, hozzájusson
kedvenc könyvéhez.

- A leltározás során je-
lentõsen csökkent a kézi-
könyvek – a helyben olvas-
ható könyvek – száma,
sok átkerült a kölcsönöz-
hetõ dokumentumok kö-
zé. A helyben olvasható
könyvek között valóban
csak a nagy lexikonsoroza-
tok, szótárak, kézikönyvek
maradtak.

Több ezer kötetet selej-
teztünk, amelyeket fel-
ajánlottunk intézmények-
nek és a gödi lakosoknak.

- Nagy öröm volt látni,
hogy sokan éltek a lehetõ-
séggel. Valóságos olvasó-
klub alakult ki a teraszon a
böngészõk között.

A könyvtár a selejtezés
után megkönnyebbült,
fellélegzett. Célunk, hogy
egyre több friss szép- és
szakirodalmat szerezzünk
be az év folyamán. Két

könyvtári pályázattal ki-
sebb összeget is nyertünk
új dokumentumok beszer-
zésére.

Szûkös körülményeink
ellenére s a lakossági igé-
nyek figyelembevételével
a könyvtár hátsó részében
kialakítottunk egy csen-
des, kényelmes „olvasó-
termet”. Itt találhatók a
folyóiratok is. Az ablakok
elé pedig egyszemélyes
kutatói asztalok kerültek.

A jövõ évben tervezzük a
világítás korszerûsítését,
felújítását.

- Reméljük, hogy a bõví-

tett nyitva tartás idején
minden korosztály megta-
lálja az érdeklõdésének
megfelelõ irodalmat. Ha
nem, akkor a továbbiak-
ban is a könyvtárközi köl-
csönzés lehetõségével ál-
lunk az olvasók rendelke-
zésére.

F.A.

Számos újítást vezettek be a könyvtárban

Ország Tibort, az alsó- és
felsõgödi katolikus közössé-
gek vezetõjét Beér Miklós
püspök úr Ócsára helyezte.
Augusztus 20-án alsógödi hí-
vei búcsúztak tõle, miközben
a városi ünnepségen Markó
József polgármester köszön-
te meg Tibor atya munkáját.
Kiemelte, hogy az atya sokat
tett Göd városáért, a gödi kö-
zösségi épületek létrehozásá-
ért. Ezt a város díszpolgári
cím adományozásával hálál-
ta meg. 

A szombat esti mise csen-
des, visszafogott volt a búcsú
pillanataiban Alsógödön. A
félhomályban az emberek
nyelték könnyeiket, s az atya
is nehezen tudott megszólal-
ni. – Köszönöm a sok segítsé-
get és támogatást, nagyon a
szívemhez nõttetek. Igyekez-
tem a közösséget a krisztusi
úton vezetni, s ha néha hi-
báztam, bocsássátok meg

nekem! Remélem, a tanítás
nem köves talajra hullott, a
lelketekbe épült. A Búzaszem
iskolában egy csodálatos kö-
zösség jött létre szülõk és diá-
kok között. Kérem a híveket,
segítsétek, támogassátok
õket munkájukban! S végül
arra kérlek Benneteket, hogy

a hiteteket soha ne hagyjátok
el. Törékeny, sérülékeny do-
log, melyet folyamatosan
gondozni, ápolni kell.

A 13 év munkája nem múlt
el nyomtalanul. A fények fel-
gyulladásakor lehetett látni,
hogy fájdalommal, de méltó-
sággal búcsúztak a hívek.

A felsõgödi közösség a mi-
nistráns gyerekek gyûrûjé-
ben, a vasárnap reggeli mi-
sén búcsúzott Tibor atyától.
Tanczik László megköszönte,
hogy Tibor atya 13 éven át
építette a lelki és kõtemplo-
mot. Juhász Gyula sorait
idézte: - „Egy hangszer vol-
tam az Isten kezében, ki ját-
szott rajtam néhány dalla-
mot”. – Ez a dallam nálunk
véget ér, de tovább folytató-
dik egy másik közösségben.
Ehhez kívánunk sok erõt, jó
egészséget, hogy a mag ter-
mõ talajra hulljon.

Tibor atya megköszönte a
felé áradó szeretetet, a Szent
Imre és Ifjúsági kórus áldoza-
tos munkáját. – Ne térjetek le
Krisztus útjáról, legyen hite-
tek a sziklára épített ház; eh-
hez kérem a jó Isten áldását
Nektek és családjaitoknak.

Farkas Andrea

Ország Tibor plébánost búcsúztatták 

Ország Tibor a búcsúmiséjén

Kutató asztalokkal bõvült a könyvtár
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Bölcsõde

Intézményünk 95 férõhe-
lyen várja a kicsiket. Nagy
az igény a bölcsõdei ellá-
tás iránt a kisgyermekes
családok körében. Igyek-
szünk biztosítani a szülõk
számára a lehetõséget
gyermekük elhelyezésére,
ha bármilyen okból mun-
kába akarnak állni gyer-
mekük 3 éves kora elõtt.
Törekszünk arra, hogy
bölcsõdei helyhiány miatt
egyetlen anya se veszítse
el a munkahelyét. Az õszi
hónapokban az új gyere-
kek beszoktatása a legna-
gyobb feladatunk. Általá-
ban a bölcsõde az elsõ kö-
zösség, ahol a szülõk „ide-
genek” felügyeletére bíz-
zák csemetéiket. Ez nem-
csak a gyerekek számára,
de a szülõknek is izgal-
makkal, aggódással teli új
helyzet. Lehetõséget te-
remtünk a szülõ jelenlé-
tében történõ fokozatos
beszoktatásra, amely segí-
ti a gyermeket új környe-

zetének elfogadásában, a
közösségbe való beillesz-
kedésben. A   szülõk is be-
tekintést nyerhetnek a
bölcsõde életébe, mun-
kánkba, választ kapnak
kérdéseikre. Törekvésünk,

hogy a bölcsõdei gondo-
zás-nevelés a szülõkkel va-
ló kölcsönös bizalomra
épülve, a családi nevelés-
sel együtt, azt kiegészítve
szolgálja a gyermekek
egészséges testi-lelki fejlõ-
dését, önállósodását, is-
mereteik bõvítését, a kö-
zös élményhez jutást.

Joó Istvánné

„Így indítjuk az évet”

1.sz.Óvoda

Az I.sz. Óvoda továbbra is
családbarát programokkal
várja a gyermekeket és
szüleiket: a kiscsoportoso-
kat játszóházzal, a nagyo-
kat biztonságos, korszerû-
modern játszótérrel. A
szülõk betekintést nyer-
hetnek mindennapi éle-
tünkbe, várjuk õket közös
programjainkra.
Továbbra is nagy hang-
súlyt fektetünk nevelési

programunkban a mûvé-
szeti nevelésre. Tapaszta-
lataink szerint ezt a ké-
sõbbiekben is kamatoz-
tatják gyermekeink a Né-
meth László Iskolában.
Október elsõ napjaiban
nagy szeretettel meghí-
vunk minden érdeklõdõt
az új játszótér és a felújí-
tott épület avatására és a
hagyományos Mihály-na-
pi kirakodóvásárunkra. 

Szabó Zsófia

Kastély Óvoda
Az új tanévben a Kastély
óvodában 10 csoportban,
várhatóan 268 kisgyerme-
ket várnak szakképzett
kollégáim. Csoportjaink
továbbra is vegyesek lesz-
nek, hiszen nevelési prog-
ramunk alappillére a csa-
ládias elhelyezés. Nevelõ-

munkánk fõ feladata és
egyben célunk is az erköl-
csi-közösségi nevelés mel-
lett, hogy ismét egy élmé-
nyekben és tudásban gaz-
dag, szeretetben eltöltött
évet teremtsünk a gyere-
keknek.

Karaszek Ernõné 

Nyáron tizenöt tuját 
loptak el 

a Németh László 
Iskolából

Az eredményes tanévzá-
rás után a nyár folyamán
sem szakadtunk el az isko-
lánktól. Nyári táborokat
szerveztünk. Ütõseink,
néptáncosaink a gödi nyá-
ri rendezvényeken is fel-
léptek. Köszönjük nekik!
A nyár során nagyon sok
felújítási, karbantartási
munka elkészült.
Köszönjük polgármester
úrnak, hogy kérésünkre
talált megoldást, és a Jó-
zsef utcai járdát a tanulók
számára járhatóvá tetette,
megemeltette a járdaszin-
tet.
Iskolánk udvarát is igye-
keztünk szebbé és élhe-
tõbbé tenni. Szülõi támo-
gatással került négy új já-
ték a tönkrementek helyé-
re. Érnek bennünket kelle-
metlen meglepetések is. A
nyár folyamán ismeretle-
nek egy éjszaka 15 db tu-
ját kiástak, és elvittek.
Ezeket a növényeket gyer-
mekeink gondozták nagy
örömmel. Szomorú, hogy
napjainkban ilyen is meg-
történhet. Nagyon kevés
pénzünk van az eltulajdo-
nított növények, tárgyak
pótlására. Itt kérjük a vá-
ros lakóinak a segítségét.
Õsszel szeretnénk a kerí-

tés mellé mályvacserjéket
telepíteni, ehhez szívesen
fogadjuk felajánlásukat.
Áttekintettük és módosí-
tottuk intézményünk
alapdokumentumait a
törvényi változások tükré-
ben.

A Madách úti épület mel-
lékhelyiségeit burkoltuk,
festettük, a régi WC csé-
szék helyére újak kerültek.
A bejárat elõtti részt bur-
koltuk, tantermeket, fo-
lyosót, ebédlõt, a tornate-
rem öltözõit festettük.
Készülünk a bevezetésre
kerülõ nem szakrendszerû
oktatásra az 5. majd a 6.
évfolyamokon.
Idén négy elsõ osztályt in-
dítunk; s szeretettel vá-
runk minden tanulót a
megújult épületbe.

Lukács Istvánné

Az elõzõ számban az intézményvezetõk beszámoltak arról, hogy milyen évet hagytak maguk mögött. Mi-
re a lap megjelenik, a bölcsõde, az óvodák és az iskolák munkatársai már túl lesznek a nyitóértekezleten
és ott megismerték a vezetõk ez évre vonatkozó elképzeléseit. Az intézményvezetõk ezekbõl a gondolatok-
ból néhányat megosztanak velünk.

Az új bölcsõde

A Németh László Általános Iskola

A Kastély Óvoda
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Búzaszem

Általános Iskola

Mozgalmas év következik
fiatal iskolánk életében.
Szeptembertõl a verõcei
Géza Fejedelem Reformá-
tus Általános Iskola, Óvo-
da és Bölcsõde tagintéz-
ményeként mûködünk to-
vább, immár öt osztállyal,
tizenhat kis elsõssel. Elin-
dul emelt szintû angol
nyelvi képzéssel a felsõ ta-

gozat, sikerült valamennyi
szaktárgyunkra nagyszerû
szaktanárokat meghív-
nunk.
Kiválóra minõsített, kizá-
rólag állami normatívából
és szülõi hozzájárulásból
fenntartott mûvészeti is-

kolánkat a nehéz finanszí-
rozási körülmények elle-
nére tovább mûködtetjük,
így ezentúl is valamennyi
búzaszemes diák tanul
szolfézst, játszik hangsze-
reken és néptáncol. 
Ország Tibor atya távozá-
sa nagy fájdalom közössé-
günknek. Új lelki vezetõ-
ink Marton Zsolt katolikus
és Szotyori Nagy Gábor
református atyák lesznek,
õk irányítják majd isko-
lánk éves keresztény lelki
programját.
Az oktatás e tanévben há-
rom telephelyen, az ön-
kormányzattól bérelt
Walch-épület mellett a ka-
tolikus és a református
közösségi házakban zajlik
majd. A szülõk és a taní-
tók megfeszített munká-
val felújították és számí-
tástechnikai résszel bõví-
tették az önkormányzati
bérlemény hátsó helyisé-
geit, s barátságos tanter-
mekké formálták az egy-
házközösségi termeket.
Közben a Magyar Kolping
Szövetséggel közösen ké-
szítjük elõ a Szakáts-kerti
építkezést, amelyet rövid
idõn belül szeretnénk el-
kezdeni.
Mozgalmas év következik
– Isten adjon nekünk hoz-
zá erõt és örömet!

Lázár László

Sokat dolgoztak nyáron a
Huzella Iskolában

A nyár nem hozott meleg
helyzeteket a Huzella Isko-
lában, noha az iskola falai
közt nem volt ritka a 40 fok
sem.

Az elmúlt tanévhez képest is
gyarapodtunk: pedagógu-
sokkal, tanulókkal, ötletek-
kel, és szerencsére körülmé-
nyeink is jelentõsen javultak.
Az idei tanévet az önkor-
mányzati finanszírozásnak
és alapítványok támogatásá-
nak köszönhetõen tovább
javuló körülmények között
kezdhetjük.
Mivel a jelentkezõk nagy
száma miatt négy elsõ osz-
tályt kellett indítanunk, visz-

szaköltöztünk a Walch-
épületbe, melyet bérlemény-
ként a Búzaszem Iskola la-
kott be az elmúlt években,
így az iskolával a bérbeadó-
bérlõ helyzetébõl a „lakó-
társ” helyzetébe kerülünk.
Iskolánk épülete a nyár so-
rán megszépült, korszerûb-
bé vált. Tiszta falak, beépí-
tett bútorok, felújított táb-
lák, korszerû számítógépek
várják a tanulókat. Virágdé-
zsák, ládák, udvari padok vá-
sárlásával javítottuk az isko-
lahasználók komfortérzetét.
A legnagyobb és legváratla-
nabb ajándék azonban a
Dunakanyar Egészséges
Gyermekeiért Alapítványtól
érkezett. Fölcsiszoltatták, új-
ra vonalaztatták és lakkoz-
tatták tornatermünket, hogy
gyermekeink egészséges kö-
rülmények között tornázhas-
sanak, sportolhassanak.
Elkészült állandó iskolatör-
téneti kiállításunk.
Fáradságos munka lesz az
idei tanévben az iskolát és a
gyerekeket támogató két
alapítvány: a Nyelv és Tehet-
ség Iskolai Alapítvány, vala-
mint az „A+V” a Gödi Ifjúsá-
gért Alapítvány összeolvadá-
sának szakszerû megszerve-
zése, a B-épület felújítása,
további létszámbõvülés ese-
tén új tanterem kialakítá-
sa/felújítása.

Horváth Ferenc

Piarista Szakiskola,
Gimnázium és Kollégium

Az iskola élén vezetõváltás
történt: Guba András
igazgató úr helyett a
2008-2009-es tanévtõl
Szabó László piarista atya
veszi át az intézmény irá-
nyítását. Iskolánk stratégi-
ája azonban nem változik:
továbbra is minden erõnk-
kel azon vagyunk, hogy
magabiztos, tisztességes
embereket neveljünk a
hozzánk érkezõ fiatalok-
ból, akik megbízható
szaktudással fejezik majd
be iskolai tanulmányaikat.
Nagy hangsúlyt fektetünk
ebben a tanévben is a diá-
kokkal való személyes tö-
rõdésre. Jó megtapasztal-
ni, hogy nevelõinkbõl álló
mentorcsoportunk tagjai-

nak száma és elhivatottsá-
ga egyre növekszik. Nagy
örömünkre szeptemberre
átadjuk karosszérialakatos
mûhelyünket, amely meg-
könnyíti ebben a szakmá-
ban a gyakorlat szervezé-
sét. Az idei tanévtõl bõvül

a nálunk tanított szakmák
száma: beindítjuk a szer-
számkészítõ szakmát is.
Egyre nagyobb érdeklõdés
mutatkozik a nálunk foly-
tatott esti gimnáziumi

képzés iránt. Nevelõtestü-
letünknek és diákjainknak
sikeres együttmûködést
kívánunk az új tanévhez! 

Iskolavezetés

2008. szept. 15-21.
Császi Patika 
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2008. szept. 22-28.
Inczeffy Patika (Pesti u.
86.) Telefon: 336-150
2008. szept. 29-okt. 5.
Életfa Patika (Kincsem u.
2.) Telefon: 337-002
2008. okt. 6-12.
Alsógödi Gyógyszertár
(Jávorka S. u. 4/b.) 
Telefon: 532-185

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

A Walch épület

A Huzella Iskola

A Piarista Iskola
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Augusztus 20. - Szt. Ist-
ván, az államalapítás, az
alkotmány s az új kenyér
ünnepe. A Nemeskéri Kú-
ria árnyas fái alatt Markó
József köszöntötte a test-
vérvárosok polgármestere-
it – Barta Márta, Jánosi
község; Eric Le Disses,
Marignane város polgár-
mesterét - és a városi ün-
nepség résztvevõit.
Markó József ünnepi be-
szédében azt hangsúlyoz-
ta, mi kapcsolja össze az
ünnepet mindennapjaink-
kal. István erõskezû ural-
kodó volt, aki felismerte,
hogy az állam léte a kö-
zösségek létével együtt
képzelhetõ csak el. A kö-
zösségek a stabilizálás
mellett persze mindig új-
raformálódnak, s ebben

nagy szerepük van a veze-
tõknek, politikusoknak. Az
új kenyér az élet szimbólu-
ma: kenyér nélkül nincs
élet, élet nélkül nincs em-
ber, ember nélkül nincs
nemzet. Kívánom, hogy a
mi nemzetünk sokáig ün-
nepelhessen szabadság-
ban, békességben, egész-
ségben. Hosszú ideig át-
adhassuk az ünnep fényét
gyermekeinknek, unoká-
inknak – mondta a polgár-
mester úr.
A képviselõtestület min-
den évben a „Gödért” em-
lékéremmel jutalmazza
meg azt, aki a legtöbbet
tesz a városért, Az idei év-
ben Georges Ponsnak, a
franciaországi Marignane
alpolgármesterének adta
át Markó József, az elmúlt

Szent István és az új kenyér ünnepe:

Együtt énekelt a köz

A Németh Lászó iskola diákjai táncoltak

Lengyel György szavalt
Dr. Erdélyi István volt 
az ünnepi szónok

Az ünnepi közönség A finálé
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zönség Vikidálékkal
tíz év közösségépítõ mun-
kájáért a díjat.
Pons úr magyarul köszön-
te meg a kitüntetést. -
Nagyra becsülöm az Önök
hazafiasságát - mondta.
Sokat jelent számunkra
Göd város barátsága.
Dr. Erdélyi István történész
István király örökségét ele-
venítette fel. Elsõ királyunk
fegyveres harcok közepet-
te teremtette meg  a ke-
resztény egyház és a köz-
igazgatási rendszer alapja-
it. Törvényei, fiához írt in-
telmei szinte máig szóló
üzenetek. A múltidézést
követõen dudás, ugrós
néptánc következett a Né-
meth László Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény di-
ákjainak elõadásában.

Pogány vagy keresztény;
Koppány vagy István; harc
vagy béke…”a jó és rossz
harca”. Kérdések sorát je-
lenítették meg neves mû-
vészek a színpadon az Ist-
ván, a király címû rockope-
ra részleteiben. Varga Mik-
lóssal, Vikidál Gyulával
együtt énekelt a közönség
a Duna mentén az össze-
fogásról, a közösségrõl,
testvériségrõl. Vikidálék
fergeteges sikert arattak.
A rockopera részleteit
megszólaltató fináléban a
közönség állva tapsolt.
Együtt mondhatjuk a da-

rabban felcsendülõ dallal:
„Hálás a szívünk, zengjen
az örömünk, szép Magyar-
ország, édes hazánk…”

Farkas Andrea

Markó József
kitüntetést adott át 

Geoges Pons-nak

Koós RékaMolnár László

Koppány és István
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Az ember csak kapkodta a fe-
jét, hogy mennyi híres sze-
mély érkezett Németh András

születésnapi bulijába!
Hoffmann Pál, Tököl polgár-
mestere, az egykori világverõ
magyar kézilabda csapat ka-
pusa, Gódor Mihály,
Szentgyörgyvölgy polgármes-
tere, kiváló kézilabda szakem-
ber, felesége, Gódorné Nagy
Mariann, a világbajnoki ezüst-
érmes csapat átlövõje, Kö-
kény Bea, aki alig néhány éve
hagyta abba a kézilabdát,
Köstner Vilmos, aki a Debre-
cen csapatával EHF Kupát
nyert, Kenyeres József, a Vác
nõi csapatának edzõje, a
Hypo csapatának azon tagjai,
akik éppen nem vettek részt

az olimpián, köztük az Euró-
pa-bajnok Kirsner Erika,
Bagócsi Sándor, aki a gödi ké-

zilabdázásért annyit tett már,
Nyári József, aki a váci kézilab-
dázás utánpótlásáért felelõs
és még számos szakember,
akik megtisztelték Németh
Andrást születésnapja alkal-
mából. 
- Most kerültem fel a Hypo fel-
nõtt csapatába, és élvezem a
pörgõs edzéseket – mondta
Lénárt Vivien magyar után-
pótlás válogatott. – A csapat-
egység pedig fantasztikus,
pedig sok nemzetbõl érkez-
tünk.
- Emlékszem az elsõ edzésem-
re, amit András tartott –
mondta mosolyogva Kirsner

Erika, akinek már nyolc éve
Németh András a vezetõ-
edzõje. – Azt hittem, beleha-
lok, olyan kemény edzés volt.
Én általa lettem válogatott já-
tékos, bíztam és bízom ab-
ban, amit nekem feladatként
elõír. Az összes eredménye-
met neki köszönhetem.

- András sokat tett a magyar
kézilabdázásért – fogalmazott
Hoffmann Pál. – Jó ennyi elkö-
telezett kézilabdázót és szak-
embert együtt látni. Õt min-
denki kedveli.
- Mi most járunk elõ-
ször Gödön, de az
interneten már lát-

tam Gödöt és Andrásék ott-
honát – fûzte hozzá Gódorné
Nagy Mariann. - Kívánom ne-
ki, hogy még nagyon sokszor
jöhessünk itt össze.
- Mit mondhatnék, nagyon
boldog vagyok, hogy ennyien
elfogadták meghívásomat –
kapcsolódott a beszélgetésbe

Németh András – A kézilabda
hozott össze minket. Végig-
nézve a „csapaton”, látszik,
mennyien szeretik ezt a spor-
tot.

S. T.

Németh Andráshoz csaknem 100 vendég érkezett
Németh András, a Hypo NÖ vezetõedzõje, a korábbi nõi kézilabda szövetségi kapitány 55. szüle-
tésnapja alkalmából vendégül látta baráti körét gödi otthonában, többnyire a nagy kézilabda
család itthon maradt tagjait, akik nem mentek az Olimpiára

Németh András „lányai” között

A Hypo NÖ csapata köszöntõt ír az ajándékra

Nagy csapat jött össze a zsúrra

Németh András
két polármester
között és az
unokatestvérével
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- Korábban a Németh Lász-
ló iskolába jártam, a ’80-as

években Bagócsi Sanyinál
kezdtem kézilabdázni.

Mintegy 15 esztendeig vol-
tam aktív játékos, bajnok
voltam a fóti ifi NB-I-ben,
játszottam a felnõttek
ugyanezen osztályában.
Katonaként Tatára kerül-
tem, majd jött Dunakeszi
és Vác, levezetésképpen a
fõvárosi BHG – mutatta be
röviden pályafutásának ál-
lomásait az új edzõ. – Az
idei három utolsó tavaszi
fordulóban már én vezé-
nyeltem a gödi hölgyeket,
ami új kihívást jelentett az
utánpótlás után. Az NB II-
ben idén a negyedik helyen
végeztünk, elõtte kétszer
gyõztünk. Most  ismét

megcélozzuk a dobogó
legmagasabb fokát. Jó esé-
lyekkel lépünk pályára, har-
minc körüli, tapasztalt kézi-
labdásaink vannak. Szülés
után most tért vissza hoz-
zánk két meghatározó játé-
kosunk: Birkás Anikó és Ju-
hász Zsuzsa. A közelmúlt-
ban a Meditop Kupán bizo-
nyítottunk, erdélyi, felvidé-
ki, vajdasági csapatokkal
játszva másodikként végez-
tünk. Bagócsi Sándor a jö-
võben az utánpótlás kor-
osztályokat készíti fel –
mondta Tõsér Tibor.

V.F.

KKéézziillaabbddaa::  

NNéémmeetthh  AAnnddrrááss  ccssaappaattáátt  iiss  vveennddééggüüll  llááttttuukk
Augusztus 20-án a Gö-
dön, „Balázsovitsban”
négy csapat részvételével
barátságos kézilabdagálá-
ra került sor telt ház elõtt.
A kétszer 20 perces küz-
delmekben Németh And-
rás csapata, a Hypo
Niederösterich is részt
vett. A  BL-döntõs osztrá-
kok a Vác meghívására ér-
keztek.
Eredmények: Göd – Vác
15:22, Vác – FTC 23:30,
FTC – Hypo NÖ 23:23.

V.F.

KKéézziillaabbddaa::  

Bagócsi mestert Tõsér Tibor váltja
A Gödi SE nõi kézilabdázóit a jövõben a korábbi NB I-es kézilabdázó, Tõsér Tibor irányít-
ja. A 40 esztendõs felsõ-gödi szakember „civilben” a gödi strand munkatársa. Célja a höl-
gyek NB II-es dobogós helyének visszaszerzése.

- Tizenkét klub versenyzõ-
jét láttuk vendégül Gödön
az ország sok településé-
rõl. Célunk az erõfelmé-
rés, hogy eldöntsük, ki
képviselje a magyar színe-

ket november 29. és de-
cember 7. között a kana-
dai világbajnokságon.
Többen is esélyesek va-
gyunk a részvételre, ahol
40-50 ország szkandere-

sei, mintegy ezer sportoló
fog megmérkõzni. Nem-
zetközi szinten igen jók
vagyunk, többen is érem-
esélyesként utazhatunk –
mondta az elnök, aki ma-
ga is aktív versenyzõ.
–2010-ben világkupát
szervezhetünk Gödön,
több mint tíz ország 150-
200 sportolóját, köztük
mozgássérülteket is vá-
runk a Duna-parti városba
– tette hozzá Csabi Attila.

V. F.

SSzzkkaannddeerr::  

VB-válogató Gödön
Három ország, több mint tíz egyesületének
szkanderesei gyûltek össze Gödön, hogy edzõ-
tábor keretében döntsenek a novemberi világ-
bajnokságon történõ részvételrõl. Az összetar-
tásról és a kanadai világversenyrõl Csabi Atti-
lát, a hazai szövetség elnökét kérdeztem.

Védekezik a Hypo

Tõsér  Tibor a lányokkal beszélget

Idõkérés
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- Sajnos a Duna magas vízállása
nem tette lehetõvé, hogy a Belépés
Családostul történetének elsõ
strandröplabda kupáját a homokszi-
geten bonyolítsuk le. A kupa most
elõször nem a családokról szólt. A
rendezvényre 10 férfipáros neve-
zett, akik végig jókedvûen ütöget-
ték a labdát reggeltõl estig a kifeje-
zetten izgalmas és színvonalas mér-
kõzéseken. Olyan labdazsonglõrök
szálltak harcba az aranyért, mint a
többszörös Homoksziget-kupagyõz-
tes Kollár-Pató duó, vagy a legössze-
szokottabb és  a legrutinosabb Fétis
Kupa-gyõztes Poór-Csontos páros,
vagy éppen a „B” kategóriát is meg-
járt, helikopterrel foci Eb-döntõre
járó Angyal-Makai páros. Külön em-
lítésre méltó a játékosokat végig lel-

kesen buzdító és jeges italokkal ellá-
tó szurkolók segédkezése. Ha a pá-
lyán nem is villogtathatták meg tu-
dásukat, egy-két vezérszurkoló nagy
eséllyel pályázhatna a következõ
strandröplabda világbajnokág szak-
kommentátori állására. Reményeink
szerint jövõre, ha az idõjárás is ked-
vez, több kategóriában és több csa-
pattal rendezhetjük meg kupánkat
a homokszigeten – értékelte a ver-
seny eseményeit a fõszervezõ, Wag-
ner Bálint.
Eredmények: Elõdöntõk: Poór-
Csontos – Kollár-Pató: 2-0 és Erdõdi-
Veres – Botos-Wagner: 2-; Bronz-
mérkõzés: Kollár-Pató – Botos-Wag-
ner: 2-0; Döntõ: Poór-Csontos –
Erdõdi-Veres: 2-0 

V.F.

Strandröplabda: 

Ezúttal a Belépés Családostul berkeiben

- A gödi Németh László Ál-
talános Iskola tornatermé-
ben került sor augusztus
20-án a tizedik Rekord
Kupa asztalitenisz-ver-
senyre. A rendezvényen
amatõrök és igazolt játé-
kosok vettek részt, akik a
környezõ településekrõl,
Vácról, Dunakeszirõl,
Õrbottyánból és Buda-
pestrõl érkeztek. Színvo-
nalas, jól szervezett kupa-
napon vehettünk részt –
mondta Gulyás Miklós
szervezõ.

A férfipárosok versenyé-
ben a kupát a Kajári Ba-
lázs (Göd) - Ifj. Jeszenszki
János (Dunakeszi) kettõs
nyerte el a gödi Felker Zol-
tán - Szemendri Attila pá-
ros elõl.

Egyéni eredmények:

Igazolt kategóriában: 
I. Oroszki Viktor (Dunake-
szi); 
II. Wágner Viktor (Duna-
keszi); 

III. Csiszár Gábor (Buda-
pest).

Amatõr kategóriában: 
I. Fogarasi Ottó (Göd); 
II. Molnár Sándor (Vác);
III. Molnár Balázs (Vác).

Serdülõk versenyében: 
I. Pataki Ádám (Dunake-
szi); 
II. Gyuriczki Tamás (Duna-
keszi); 
III. Gyuriczki Gábor (Duna-
keszi).

V. F.

AAsszzttaalliitteenniisszz::  

Rekord Kupa tizedszer
Fojt Attila a Rekord Kupa 
szponzora (balról) 
és Gulyás Miklós szakosztályvezetõ

Az egyéni gyõztes

A szponzor és a gyõztesek

Nem tudtak a Homokszigetre menni
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- A programban szerepelt western
akadályverseny, gyorsasági feladat
– köztük hordókerülés és szlalom –
valamint a díjlovagláshoz hasonló,
úgynevezett örömlovaglás, azaz jár-
módok bemutatása. Legfiatalabb
indulónk 10, a legidõsebb 68 esz-
tendõs volt. Gödi egyesületünkbõl
12 versenyzõ indult, köztük közel
tíz utánpótlás-korú fiatal. Legsikere-
sebb a kétszeres aranyérmes Fehér-
vári Pálma és Gergely Katalin volt. A
lovasprogramokat bikarodeó színe-
sítette – számolt be a fõszervezõ,
Petõ Zoltán.

V. F.

Western: 

OB-forduló a Szálender Lovastanyán
A Gödi Western Közhasznú SE szervezésében bonyolították le a western országos bajnokság 3.,
egyben az országos kupasorozat 4. fordulóját. A két napos rendezvényen közel 1300-an fordul-
tak meg az Alsógöd határában található  lovastanyán. A nemzetközi viadalon 80 lovas pattant
lóhátra.

- Ragyogó tavaszi idény
van a hátunk mögött. Igaz,
hogy az elsõ két fordulót
vereséggel kezdtük, de az
azt követõ nyolc mérkõzé-
sen 1 döntetlen és 7 gyõ-
zelemmel veretlenek ma-
radtunk – kezdte Gulyás
Miklós szakosztályvezetõ.
E sikersorozatban különö-
sen nagyra értékelendõ,
hogy megvertük az 1., 2.
és 3. helyen végzõ együtte-
seket is. A bajnok TEVA-
Szentendre csapatát az

egész szezonban csak mi
tudtuk legyõzni. Ebben az
erõs mezõnyben még így is
csak az 5. helyen végez-
tünk, ehhez hozzájárult az
õszi gyengébb szereplés is.
A fél szezonhoz képest
egyet léptünk elõre, 2
ponttal maradtunk le az
elõttünk álló csapattól. 

A számok tükrében: a
versenyzõk összesen 26
pontot szereztek –11 õszi
és15 tavaszi –, ez 65%-os
teljesítményt jelent, játsz-

maarányuk: 228:133.
Egyéni mérkõzéseken a
legeredményesebb játékos
77%-kal Ujvári, a páros
mérkõzéseket 70%-ban
megnyerték. A teljes idény-
ben 9 versenyzõ kapott já-
téklehetõséget. A csapat
gerincét erõsorrendben
Ujvári Tibor, Felker Zoltán,
ifj.Gulyás Miklós, Szemen-
dri Attila és Gulyás Miklós
alkotta.

Eredmények: Göd -
Zsámbék  13:5 (Felker 3,

ifj.Gulyás 3, Ujvári 3,
Szemendri 2, párosban

Felker-Szemendri 1, ifj.
Gulyás-Ujvári 1.);
Vámosmikola - Göd  2 : 16
(Felker 4, Szemendri 4, Gu-
lyás 3,Ujvári 3., párosban
Felker-Szemendri 1,
Gulyás-Ujvári 1.); Göd -
Boldog  16 : 2  (Felker 4,
Szemendri 4, Ujvári 4, Fojt
A. 2., párosban Felker-
Szemenri 1, Fojt-Ujvári 1.)

V. F.

Asztalitenisz: 

Folytatódott a gyõzelemsorozat
Korábban már írtunk a Gödi SE asztaliteniszezõinek sikeres tavaszi szereplésérõl. A gyõzelemso-
rozat az utolsó három fordulóban is folytatódott. Különösen a Zsámbék elleni revans számít szép
sikernek, hiszen a bronzérmes csapat ellen könnyen nyertünk.

- Nyáron közel 50 fõvel
Horányban edzõtáboroztunk. Meg-
tartottuk az övvizsgákat, melyek
90%-os sikert hoztak. Ezután Ma-
gyarországra érkezett a japán világ-
bajnok, a 8 danos, 5-ös kumite
Tanaka mester, aki technikás edzé-
seivel még a feketeöves karatékákat
is meghajtotta. A foglalkozásokon
Európa több országából 250 - 300
fõ vett részt. Júniusban Prágában

rendezték a karate Eb-t, ahova be-
válogatták  15 esztendõs verseny-
zõnket, Szimler Áront. Legfiatalabb
versenyzõként indult korosztályá-
ban, ahol nagyon jó küzdelmekkel
és látványos technikával jutott el a
legjobb nyolc közé, ott az utolsó
másodpercben kapott ki az Eb-
ezüstérmestõl. Szerepelhetett csa-
patban is, de ott sajnos kiestek. 

- Most az októberi portugáliai vb-

re készülünk. A nyári szünet után
szeptember 3-ától a Huzella Tivadar
Általános Iskolában ismét indulnak
az edzések – tájékoztatta lapunkat
Karakó Sándor edzõ.

A karatékákról bõvebben a
www.nagycsavar.hu/karate honla-
pon olvashatnak.

V. F.

Karate: 

Sikeres övvizsgák és vb-felkészülés

Látványo bemutatók
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Immáron 15-ször… A
Dunakanyar egyik legna-

gyobb vízi rendezvénye.
Még repülõs bemutató is
kísérte. Délelõtt 9 korosz-
tályban 20 futamot ren-
deztek, melyekre összesen
293 nevezés érkezett, a
legfiatalabb kajakos mind-
össze 9 esztendõs, a leg-
idõsebb 30 fölötti volt. Ki-
lenc klub nevezett, az ösz-
szesítésben végül 343
ponttal a gödiek gyõztek,
megelõzve a nagymarosia-
kat és a dunakeszieket
(holtversenyben mindket-
ten 174 pont). A sikeres
„hazai” eredményekhez a
nemzetközi szinten már
bizonyított fiatalok is nem
keveset hozzátettek. Dél-
után 9 kenufutam szere-
pelt a programban, köztük
az öreglányoknak, öregfi-
úknak, szponzoroknak. Na
és este nem hiányozhatott
a Scarabeus zenéje sem. A
verseny eredményei a
www.kajakosok.hu –n ol-
vashatók.

Barazutti László szakosz-
tályvezetõ: „Jubileumi al-
kalommal szerveztük az
idei Göd Kupát. Szomorú-
ság, hogy Kolonics Gyuri
nem lehetett itt, korábban
eljött hozzánk, az idei ver-
senyt az õ emlékének
szenteltük. Örülök, hogy

idén újra vendégeink vol-
tak a bécsiek, így ismét
nemzetközivé vált a viadal.
Közel 300-an indultak a
délelõtti kajakos, és ugyan
ennyien a délutáni kenus
számokban. A hazai szö-
vetség még sárkányhajó-
kat is biztosított, melyek
folyamatosan kikapcsoló-
dást nyújtottak az érdeklõ-
dõknek.”

Slezsák István, Európa-
bajnoki bronzérmes: „Ki-
lenc éves korom óta kaja-
kozom, szívemhez nõtt ez

a társaság.  Tizenkétszer
nyertem már meg a Göd
Kupát, egy fantasztikus él-
mény, a legjobb rendez-
vény!”

Schmidt Gábor MKKSZ
fõtitkár: „Gödre minden
évben el szoktam jönni, az
egyik leghangulatosabb
verseny az utánpótlás-kor-
osztályban. Nagyon jó
edzõi gárda és egyesületi
vezetés van itt, több kiváló
tehetséges kajakost adott
már az országnak ez a
klub, Kammerer Zoli is in-
nen indult, több ifi is ben-
ne van a válogatott keret-
ben. Nagy élmény ez a
rendezvény.”

Wagner László, a Belé-
pés Családostul fõszerve-
zõje: „Lelkes híve vagyok a
kajakos szabadidõsport-
programoknak, ezúttal a
családi futam támogatásá-

ban vettünk részt. Tizen-
két csapat, azaz hajó állt
rajthoz, szoros küzdelem-
ben dõltek el a helyezések,
de a Belépés Családostul
mozgalmában nem ez a
lényeg, hanem, hogy min-
denki minél többet spor-
toljon a szabadidejében.
Ezúton is köszönöm a
Felsõgödi Rétesház és a
Kék Duna Klub Hotel tá-
mogatását!”

A szakosztály és a ren-
dezvény fõbb támogatói:
az Alphatech KFT, a Duna-
kanyar Takarék Szövetke-
zet, a Magyar Villamos
Mûvek, a Decathlon és
még sokan mások…

Vasvári Ferenc

Kajak-kenu:

Jubileumi Göd Kupa

A háttérben már látszk az új Megyeri híd

Itt biztos nem a politikáról volt szó

Eredményhirdetésre várva
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Eladó!

Eladó!

MAJDNEM MINDEN
300 Ft!

AJÁNDÉK - JÁTÉK-
DÍSZTÁRGYAK

Konyhafelszerelés, tisztítószer, papírárú,
selyemvirág, faliképek, bizsu, édesség.

Felsõgöd, Ady Endre u. 2.
A felsõgödi vasútállomással szemben. 
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• Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása alpintechnikával is! Da-
rabolva. Elszállítás megoldha-
tó. T.: 06-30-463-4070, 06-27-
337-353

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

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

• MOSÁS, VASALÁS, CIPÕJA-
VÍTÁS, cipzárcsere, szõnyeg-,
ruhatisztítás. 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
eladó! Tel.: 06-30-296-1771
- Lélekgyógyászat. Lelki és min-
denféle betegségek megoldá-
sa, gyógyítása terapeuta és ter-
mészetgyógyász segítségével.
06-30-350-9565
- Hétvégén otthonomban gyer-
mekfelügyeletet vállalok. 06-
30-433-2087.
Alsógödön önálló, családi ház
hosszútávra kiadó házaspár ré-
szére. 06-20-446-4988.
- Idõs néni, bácsi házi ápolását,
gondozását vállalom (gyógy-
szer felíratását, kiváltását.) 06-
20-575-4640

- Festményt vásárolok magán-
személytõl. Tel.: 06-30-870-
5288
- Akác-, és vegyes virágméz
kapható. A jó minõséget 40
éves méhészkedésem garantál-
ja. Idõseknek házhoz szállítom (
adószámom van, nyugtát
adok) Veszelik János
Felsõgödö, Széchenyi  utca
55/b. 06-27-331-612
- Bébiszitter. Szakképzett, gyer-
mekgondozónõ reterenciákkal
egésznapos gyermekfelügyele-
tet vállal Göd-Dkeszi-Vác terü-
letén. 06-70-7083-623.
- Szentgyörgy-hegyi (Balaton-
felvidék) olaszrizling és királyle-
ányka fehér borszõlõ vagy
mustja eladó. 06-30-429-7695
- Elcserélem vagy eladom gödi
70m2-es, beépíthetõ tetõteres,
teraszos, 200 nöl-es telken lé-
võ, egyedi fûtésû csalási há-
zam.
Érdekel: Dunakeszi- Vác közötti
téglaépítetésû társasházban,
egyedi fûtésû, kislakás 2. eme-
letig, megegyezéssel. A családi
ház irányára: 25,5 millió ft.
Érdeklõdés egész nap: 06-27-
333-118
- Kertápolás, kertrendezés!
Vállalom kertek ápolását, kar-
bantartását, fûnyírás,
gyomlálás, locsolás stb. Tel.: 06-
20-493-4183, Gyõrváry Csilla

Apróhirdetések
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

ITAKO KFT. 2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

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

06-20-321-4801
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Fejtörõ

Augusztusi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Szent
István napján a Duna
Csárdánál lesz a városi
ünnepi tûzijáték” Nyerte-
seink: Dézsi Józsefné és
Vass Pálné. A nyeremé-
nyeket Szerkesztõségünk
eljuttatja a nyertesekhez.
Gratulálunk! Keresztrejt-

vény feladványunk meg-
oldását, kérjük, szeptem-
ber 25-ig nyílt levelezõla-
pon juttassa el Szerkesz-
tõségünk címére: 2132
Göd, Pf.: 72! 
Nyereményeink: Egy-egy
3.000,- Ft-os vásárlási
utalvány az Inczeffy Pati-
kában!

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

Az Inczeffy Patika
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