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Októberben fon-
tos eseményeket
ünnepelünk or-
szágszerte. Az
egyiket a gyász
veszi körül, a má-
sikat a bizakodás
és az öröm. Az
aradi vértanúk ki-
végzése elnémí-

totta a nemzetet, míg 1956. októ-
ber 23. eseményei új lendületet ad-
tak, és mámoros szabadságérzést
hoztak magukkal. Igaz, tudjuk, ho-
gyan fejezõdött be mindez egy no-
vember eleji borongós éjszakán.
Emlékezzünk méltósággal mindkét
napon a nemzet nagyjaira, azokra,
akik tettek valamit a közösségért!
Õk egyébként mindig kiszolgálta-
tott helyzetbe kerülnek azokkal
szemben, akikért dolgoznak. Ez
mégsem szegi kedvüket, hanem te-
szik tovább, amire születtek. Legyen
szó a múlt dicsõ napjairól vagy akár
egy olyan kisvárosi közösség életé-
rõl, mint Göd. Szeptember 21-én az
ember Gödön egyik rendezvényrõl
rohant a másikra. Néhányan leszól-
ták az aznapi Szüreti Fesztivál ren-
dezvényét, mondván, hogy Gödön
nincs is szüret. Én azt mondom, le a
kalappal a Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú
Alapítvány munkatársai elõtt, akik a
Szüreti Fesztivált szervezték. Reg-
geltõl estig tartott a program. A
szüreti felvonulás az Oázis Lakó-

parknál összetalálkozott a Belépés
Családostul mozgalom futóival.
Közben elrohantam a József Attila
Mûvelõdési Házba, ahol helytörté-
neti kiállítást szerveztek a népmûve-
lõk, melynek keretében több nagy
múzeum anyagát is bemutatták.
Bátorfi József helytörténészt is meg-
lepték a kiváló helytörténeti anyag-
gal. Aztán irány a focipálya, ahol a
gödi csapat a listavezetõ Vácdukát
ronggyá verte, miközben Homonyik
Sándor és zenekara élõben lépett
fel a pálya mögötti nagy tisztáson.
Majd este a Huzella Sportcsarnok-
ban bállal folytatódott a szüreti mu-
latság. Gödiesen szólva, azért ez
nem semmi. Más város fél év alatt
rendez annyi programot, amennyit
Gödnek egy nap alatt sikerült. A po-
zitív dolgokért rengeteget kell ten-
ni, a rombolás gyorsabb és egysze-
rûbb. Mégis azok viszik elõre a vilá-
got, akik építenek és nem a rosszin-
dulattól fröcsögõk. Legyen az egy
önkormányzati képviselõ vagy egy
nevesincs polgár.
Az ünnepeken emlékezzünk múl-
tunk jeles alakjaira, és becsüljük
meg a köztünk élõ, egyelõre még
névtelen hõsöket. Azokat, akik a
máért tesznek, s akiknek talán csak
a jövõ adja meg azt a megbecsülést,
amit már ma is megérdemelnének!

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
2008. szeptember 2-án az Önkormányzat képviselõtestülete közmeghallgatást tartott a
közbiztonság és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ ) témakörében

A közbiztonság

A közbiztonságról tar-
tott beszélgetésen megje-
lent Kovács László Duna-
keszi rendõrkapitánya is.
Záporoztak hozzá a kérdé-
sek, különösen a soroza-
tos betörések miatt. Az el-
múlt hónapban megnöve-
kedtek a vagyon elleni
bûncselekmények. Mint a
kapitány fogalmazott, a
nyitott kertkapu a „ besur-
ranó tolvajok Mekkája”.
Az egyik lakó kifogásolta,
hogy minimális a rendõri

jelenlét Gödön. Három
hete a Gorkij utcában egy
éjszaka 7  házba törtek
be. Kovács László válaszá-
ban elmondta, hogy a 3
településen – Dunakeszi,
Fót, Göd – 3 pár gépkocsis
járõr áll rendelkezésre. Ez
meglehetõsen kevés, de
az országos átlaghoz ké-
pest jó helyzetben vannak
ezek a települések. (Ha ezt
„jó helyzetnek” lehet ne-
vezni, még ha a többihez
viszonyítjuk is, akkor na-
gyon nagy baj van Ma-
gyarországon-a szerk.)

A másik nagy kérdéskör
a település közlekedésbiz-

tonsága volt. Göd terüle-
tén csökkent a közlekedé-
si bûncselekmények szá-
ma. Ez feltehetõen a jog-
szabályt követõ magatar-
tásnak és a fokozott rend-
õri jelenlétnek is köszön-
hetõ. Visszatartó ereje van
a sebességmérõ készülék-
nek is. A kapitány elmond-
ta, hogy nem a büntetés
miatt tartja fontosnak a
sebességmérést, hanem a
szabálykövetõ magatartás
és gondolkodás kialakítá-
sa miatt. Ezekben az ese-
tekben mérhetõen lassul a

gépjármûvek sebessége.
Kiemelte az objektív fele-
lõsség fogalmát. Ha valaki
áthajt a piros lámpán,
nem kell, hogy a rendõr
megállítsa, utólag is fele-
lõsségre vonható és bün-
tethetõ.

A lakossági felszólalók
közül többen kiemelték a
gyorshajtást, a motorosok
randalírozását a gáton és
az éjszakai autóversenyzé-
seket.

Kovács László kérte a
helyieket, hogy a visszaté-
rõ eseteket jelezzék a pa-
rancsnokságon, s ígéretet
tett, hogy ilyen esetekben

intézkedni fog. A helyszín-
re küldi munkatársait,
több alkalommal mérni
fogják a sebességet. 

Nógrádi Gergely képvi-
selõ azt kérdezte, hogy a
kapitány miben látja a
megoldást. Göd városa
hogyan, milyen eszközök-
kel tudja megsegíteni a
rendõrség munkáját? Ho-
gyan tudjuk elérni, hogy
Göd ismét nyugodt, élhe-
tõ város legyen, a lakos-
ság biztonságban érezze
magát?

Kovács László kiemelte,
hogy a várossal és a lakos-
sággal nagyon jó a rend-
õrség kapcsolata, a város
vezetése eddig is támo-
gatta az õrsparancsnok-
ság munkáját. Kérte a la-
kosságot, bármilyen sza-

bálytalanságot észlelnek,
jelezzék, mert az informá-
ciók nagy mértékben segí-
tik a rendõrség munkáját.

Helyi Építési Szabályzat

Tarjányi Judit fõépítész
elmondta, hogy a testület
elé terjesztett dokumen-
tumokat kell megszavaz-
niuk a képviselõknek. A
Városfejlesztési Bizottság
hosszú és alapos munkája
alapján készítették el a
dokumentumokat, sok
esetben figyelembe véve
lakossági észrevételeket.

Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ kifogásolta az eljárást,
hangsúlyozta, hogy köz-
meghallgatásra kapták a
meghívást, az anyagot az
ülés elõtt kapta meg, így

Nógrádi Gergely és Kruzslicz István képviselõk jelen
voltak a közmeghallgatáson

Kovács László, Dunakeszi rendõrkapitánya 
válaszol a lakossági kérdésekre
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nem tudta átnézni, nem
tudott felkészülni a szava-
zásra.

Markó József polgár-
mester válaszában kifej-
tette, hogy Horváth képvi-
selõ a teljes anyaggal
megismerkedhetett volna,

ha eljárt volna a Városfej-
lesztési Bizottság üléseire,

ahol az érdemi munka
folyt. Lett volna rá három
hónapja. Horváth Viktor
azonnal riposztozott,
hogy a bizottsági tagok
pénzt kapnak, õ pedig
nem. Néhány képviselõ
összenézett: „De hisz tes-
tületi ülésekre sem jár, pe-
dig azért tisztelet díjat
vesz fel ugye Horváth kép-
viselõ úr?!” (2008 január-
jától szeptember 22-ig dr.
Horváth Viktor Gergõ 13
megtartott testületi ülés-
bõl mindösszesen 5 ülé-
sen vett részt.=a szerk.)

Pinczehelyi Tamás sze-
rint ipari beruházásokat
kellene Gödre csalogatni.
Szerinte a 2/a úton túli te-
rületekre jelentõs ipart le-
hetne telepíteni. Vélemé-
nye szerint a gond az,
hogy Fót és Dunakeszi
többnyire már saját terü-
letére csalogatta a nagy-
vállalatokat.

Markó József egyetér-
tett Pinczehelyi Tamással.
Mint mondta, szemlélet-

beli változásra van szük-
ség, hiszen Göd mindig
távol tartotta magát az
ipari beruházásoktól. Hoz-
záfûzte, hogy vannak je-
lentkezõk, megjelentek
olyan igények, melyek
kedvezõek lehetnek a vá-
rosnak. Környezetkímélõ
beruházásokról van szó,
ezek nem terhelik a vá-
rost. Megerõsítette továb-
bá, hogy a Samsung Gö-
dön marad, és bevételt
hoz a városnak.

Tarjányi Judit elmondta,
hogy a HÉSZ-t egy hóna-
pig több helyszínre is ki-
függesztették, így a lakos-
ság is tanulmányozhatta.

Markó József a vita lezá-
rásaként kifejtette, azért
van szükség a HÉSZ-re,
hogy szabályozottabban
történjenek az építkezé-
sek, esztétikusabb házak
épüljenek, tetszetõsebb
környezetben. A telepü-
lésrendezésnek kettõs cél-
ja van: a rendezés és a
tervszerû fejlesztés.

Két tartózkodás mellett
(Rábai Zita és dr. Horváth
Viktor Gergõ, mindkettõ
Városvédõk Egyesülete) a
testület 12 igen szavazat-
tal elfogadta a Helyi Építé-
si Szabályzatot.

Salamon Tamás

A minden héten megjelenõ hírlevél célja, hogy tájé-
koztatást adjunk Önöknek az Önkormányzat aktuá-
lis híreirõl, valamint naprakész információkkal szol-
gáljunk városunk életérõl. Amennyiben szeretné ol-
vasni Hírlevelünket, a következõ lépéseket kell meg-
tennie: 

1. Látogasson el a város honlapjára www.god.hu,
ahol regisztrálja magát!

2. Ezután e-mailben értesítést kap a regisztráció
tényérõl, majd a honlapon ott, ahol a regisztrációt
elvégezte, jelentkezzen be az e-mailben megadott
azonosítójával és jelszavával! 

3. A Kultúra menüponton belül a Hírlevélre
(http://www.god.hu/kultura/hirlevel/) kattintva je-
lentkezzen fel Hírlevelünkre! 

Reméljük, minél többen veszik igénybe szolgáltatá-
sunkat. Várjuk szíves jelentkezésüket!

Göd város Polgármesteri Hivatala

Göd Város 
Önkormányzatának 
Online Hírlevele 

A HÉSZ több hónapos
elõkészítõ munkájában
nem vett részt dr. Horváth
Viktor Gergõ. Hiszen mint
mondta, „azért vannak a
bizottsági tagok külön 
juttatásért, hogy ezt
megcsinálják”
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Kovacsik Tamás, a Vá-
rosfejlesztési Bizottság el-
nöke lakossági fórumot
hívott össze a Homokszi-
gettel kapcsolatban a Hi-

vatal nagytermébe. Na-
gyon sok civil személy
mellett több hivatal képvi-
selõje is megjelent az ülé-
sen. Dunakeszi rendõrka-
pitánya személyesen jött
el, a gödi rendõrõrs két
tagja, a vízirendészet há-
rom szakértõje, a termé-
szetvédelmi hatóság szak-
embere, több képviselõ,
Nógrádi Gergely, Rábai Zi-
ta, Detre László, Lenkei
György, Csányi József, a
tanyahajó tulajdonosa, a
Széchenyi Csárda bérlõje,
a kajak szakosztály több
képviselõje és a hivatal
több munkatársa is részt
vett a fórumon.

Kovacsik Tamás kifejtet-
te: azért kezdeményezte
az önkormányzat ezt a
megbeszélést, mert na-
gyon sok feszültség kelet-
kezett az elmúlt 10 évben,
és mindenki számára
megnyugtató megoldást
kell találni a Homoksziget-
tel és stranddal kapcsolat-
ban.

A civilek nagyon óvato-

san mertek hozzászólni a
témához, érdemben szin-
te senki. Mint kiderült,
minden érintett – a tanya-
hajó, a motorcsónakosok,

a jetskysek, a vízisíelõk –
jól körülbástyázott enge-
déllyel rendelkezik. A je-
lenlevõk tudták, hogy a
Homokszigetre a gödiek
már nem mernek kimenni
a gyerekeikkel, a partot
mosó víz benzinfoltokkal
átitatott, a jetskyktõl nagy
a hangzavar. Mit lehet
tenni? – tette fel a kérdést
Nógrádi Gergely, aki az
önkormányzatot is hibáz-
tatta, hiszen nem történ-
tek átfogó lépések az
alsógödi Duna-parttal
kapcsolatban.

A vízirendészet képvise-
lõi kétféle megoldást aján-
lottak. Az önkormányzat-
nak kezdeményeznie kell
az alsógödi Duna-partra
vonatkozóan a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál a
vesztegelési és a parthoz
kötési tilalmat. Ennek ér-
dekében egy tiltótáblát
kell kihelyezni, és a táblát

az önkormányzatnak üze-
meltetésre átadni. Ha a
város ezzel rendelkezik,
akkor a vízirendészet már
el tud járni a jogkövetõ
magatartást megtagadók-
kal szemben.

Másik javaslatuk szerint
az önkormányzatnak ki
kell jelölnie a fürdõhelyet,
de ebben az esetben gon-
doskodnia kell illemhely-
rõl, zuhanyzóról és a sze-
métszállításról.

A labda most az önkor-
mányzat térfelén pattog,
kíváncsian várjuk, hogy
mikor helyezik ki a tiltó
táblát.

S. T.

A Vízirendészet tele-
fonszáma, mely éjjel –
nappal hívható, ame-
lyen bejelentéseket le-
het tenni: 

06-1-201-9132

Mi lesz veled, Homoksziget?
Kovacsik Tamás nagyon kötõdik a Homokszigethez és az alsógödi strandhoz. Ezért kez-
deményezett lakossági fórumot a gödi Homoksziget ügyében. Hívószavára minden érin-
tett fél eljött. A vita kulturált mederben zajlott, bár az eredmény továbbra is kétséges

Szemben ülnek a vízirendészet képviselõi

Nagy kérdés, hogy megmarad-e 
a nyári fürdõzés a Homokszigeten
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Alulírottak, politikai hova-
tartozástól függetlenül,
nemkívánatosnak tartunk
minden olyan cselekedetet
és megnyilvánulást, mely
Göd Város és a Magyar Köz-
társaság polgárainak félre-
tájékoztatásán alapszik és
elhatárolódunk ettõl a – Gö-
dön eddig ismeretlen – poli-
tikai stílustól. 

Ezért mélységesen felhá-
borítanak bennünket a Vá-
rosvédõ Egyesület képvise-
lõinek azon megnyilvánulá-
sai, amelyek félrevezetik az
országos médiát és rossz hí-
rét keltik Gödnek. 

Így például Rábai Zita kép-
viselõtársunk nemrég arról
tájékoztatta az országos saj-
tót, hogy Gödön óvodavál-
ság van, Dr. Horváth Viktor
Gergõ pedig úgy nyilatko-
zott a MR1 Kossuth Rádió-
nak, hogy Gödön alkotmá-
nyos jogaikban korlátozzák
a képviselõket. 

Mindkét állítást határo-
zottan visszautasítjuk, és
felkérjük Rábai Zita, illetve
dr. Horváth Viktor Gergõ
képviselõtársainkat, hogy
NYILVÁNOSAN vonják vis-
sza vitatott kijelentéseiket. 

Különösen is értetlenül ál-
lunk Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ magatartása elõtt, mivel
õ az idén megtartott 13 tes-
tületi ülésbõl mindössze öt
alkalommal volt jelen, a
mintegy 40 bizottsági ülés
közül pedig csupán három
alkalommal. Ennek ellenére
tiszteletdíját maradéktala-
nul felvette. Elfogadhatat-
lannak tartjuk, hogy Dr.
Horváth Viktor Gergõ képvi-
selõi munkáját az üléseken
való konstruktív részvétel
helyett félrevezetõ informá-
ciók és ilyen tartalmú sajtó-
nyilatkozatok közlése és ter-
jesztése teszi ki. Vélemé-
nyünk szerint ezt városunk
egyetlen képviselõje sem te-

A Városvédõk Egyesületének
képviselõi az utóbbi idõben
olyan kijelentéseket tettek
egyes képviselõkkel, illetve a
gödi városvezetésével kap-
csolatban, amelyek alkalma-
sak arra, hogy az Önkor-
mányzat és ezen keresztül az
egész város érdekeit sértse.
Ez a folyamatos megtévesz-
tés oly mértékben károsít-
hatja Göd Város politikai és
gazdasági érdekeit, amit
nem hagyhatunk szó nélkül.
Különösen a mostani rossz
gazdasági helyzetben, ami-
kor az önkormányzatok szin-
te emberfeletti erõfeszítése-
ket tesznek mûködõképes-
ségük fenntartásáért. 
A nyilvánosan tett közlések
valótlanságát a Btk. is szank-
cionálja: a 179-es § a rágal-
mazást, a 270-es § a rémhír-
terjesztést. Már azzal is
megvalósul a jogrend sérel-
me, ha valaki valótlan tényt
közöl. Továbbá, a valótlan
tény közlésével egy tekintet
alá esik a való tény elferdíté-
se is. A hatályos törvény sze-
rint ugyanis „Aki valakirõl,
más elõtt, a becsület csorbí-

tására alkalmas tényt állít,
híresztel, vagy ilyen tényre
közvetlenül utaló kifejezést
használ, vétséget követ el,
és egy évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel, közérdekû
munkával vagy pénzbünte-
téssel büntetendõ. A bünte-
tés két évig terjedõ szabad-
ságvesztés, ha a rágalma-
zást nagy nyilvánosság elõtt
és jelentõs érdeksérelmet
okozva követik el.” 
A város nevében nem fo-
gunk peres eljárást indítani,
mert ez a per a városnak ér-
demi haszonnal nem járna,
ráadásul a város, azaz a gödi
polgárok pénzén folyna.
Meggyõzõdésünk, hogy a
város határain belül, azaz
egymás között és nem külsõ
segítséget igénybe véve, kell
rendeznünk a problémáin-
kat és konfliktusainkat. Úgy
gondoljuk, hogy – eddigi el-
nézõ hozzáállásunkat félre-
téve – rosszallásunkat és ál-
láspontunkat a nagy nyilvá-
nosság elõtt is kifejezzük. 
Fentiek miatt kérjük a képvi-
selõ-testülettõl az alábbi El-
határolódás elfogadását.

Tisztelt Képviselõtestület!

Elhatárolódás

heti meg következmények
nélkül. Ezért döntöttünk a
hivatalos elhatárolódás
mellett. 

Fentieket fenntartva -
mint eddig is - továbbra is
igényt tartunk a megalapo-

zott kritikára, a város érde-
kében tett, jobbító szándé-
kú javaslatokra, de a felelõt-
len, romboló, minden valós
tényt nélkülözõ lejáratást
nem tûrjük el.
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Alulírottak ez úton tiltakozunk a város vezetését ellátó
Jobboldali Öszszefogás Szövetség (JÖSZ) azon politikai
gyakorlata ellen, hogy sorozatosan megtéveszti a la-
kosságot.

Tiltakozunk az ellen, hogy az önkormányzat által finanszí-
rozott városi sajtóban  Gödi Körkép és Inside TV — a helyi
közügyekrõl kizárólag egyoldalú, nem pártatlan és nem
objektív tájékoztatás láthat napvilágot.

Tiltakozunk az ellen, hogy a város vezetése a város által fi-
nanszírozott újság, a Gödi Körkép fõszerkesztését a JÖSZ
Frakció többségét adó Fidesz volt kampányfõnökére, frak-
cióvezetõjére és pártelnökére bízta, ezáltal politikai párt-
érdekek szolgálatába állította a hiteles tájékoztatással
szemben.

Tiltakozunk az ellen, hogy a városvezetés álláspontjával
nem egyezõ, esetenként azzal ellentétes vélemény a helyi

nyilvánosság elõtt nem láthat napvilágot sem a Gödi Kör-
kép nevû lapban, sem az Inside TV nevû helyi kábeltévé-
ben, holott az utóbbi törvénysértõ gyakorlatát az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága is
megállapította.

Továbbá tiltakozunk az ellen, hogy a képviselõtestület ülé-
sein megalapozatlan kijelentésekkel, tévinformációkkal
megtévessze mind a képviselõket, mind a lakosságot.

Felszólítjuk a város vezetését adó JÖSZ Frakciót, hogy ha-
ladéktalanul állítsa helyre Gödön a törvényes állapotokat,
és biztosítsa a város lakosságának a közügyekkel kapcsola-
tos objektív tájékoztatás, tájékozódás lehetõségét.

Göd, 2008. szeptember 25.

VárosVédõk Frakció
Gödi képviselõtestület civil képviselõcsoportja

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT
a gödi önkormányzat Jobboldali Összefogás Szövetség politikai gyakorlata ellen

Nehéz helyzetben vagyok,
mert hiszem és vallom,
hogy egy közszolgálati új-
ság fõszerkesztõjének tûr-
nie kell, ha támadják, hi-
szen egy újság élén sosem
lehet mindenki ízlésének
megfelelni, tehát mindig is
voltak és mindig is lesznek
elégedetlenek. Mivel ennek
ellenére mindenkinek fon-
tos a véleménye, ezért szer-
kesztõségi csapatommal
hónapról hónapra igyek-
szünk formálni, változtatni
az újság képén és tartal-
mán, az igények szerint. 
Van azonban olyan pilla-
nat, amikor a fõszerkesztõ
nem hallgathat. Amióta si-
került megnyernem a Gödi
Körképre kiírt közbeszerzé-
si pályázatot, a VárosVédõk
Egyesületének képviselõi,
Rábai Zita, dr. Horváth Vik-
tor Gergõ és Mikesy György
lépten-nyomon vádakkal il-
letnek, és nemhogy nem
segítik a munkámat, de
mind szerkesztõként, mind
emberként igyekeznek elle-
hetetleníteni. Hazugságo-
kat terjesztenek rólam,
megrágalmaznak, becsüle-
temben sértenek meg.
Valójában nem kellene fel-
vennem a kesztyût, hiszen
Rábai asszonyék nemcsak
velem bánnak ilyen minõ-
síthetetlenül, de mindenki-
vel, aki nem a köreikhez
tartozik. Rémhíreket ter-

jesztenek a városról az or-
szágos médiában, koholt
ostobaságokat szednek elõ
és hoznak nyilvánosságra a
képviselõtársaik múltjából,
magánélethez fûzõdõ jo-
gokat sértenek, és bizonyí-
tékok nélkül hoznak hírbe
gödi polgárokat.
Bizonyára az volna a leg-
egyszerûbb, ha rájuk hagy-
nám, és ilyen erkölcstelen-
nek fogadnám el õket.
De nem tehetem. Mert a
hallgatás cinkossá tesz. És
igenis az én felelõsségem
is, hogy ebben a városban
ne uralkodjon el ez a minõ-
síthetetlen politizálási mód,
ez az alpári hangnem. 
Szeretném, ha az újságon
keresztül az egész város
megtudná, hogy van Gö-
dön néhány, önmagát civil-
nek mutató polgártársunk,
akik a legszélsõségesebb
módon politizálnak. Akik
azt állítják az országos saj-
tóban, hogy óvodaválság
van, miközben errõl szó
sincs, és akik mocskolódó
röplapokat gyûrnek a pos-
taládáinkba, csak mert kép-
telenek a civilizált együtt-
mûködésre, a kompromisz-
szumokra, a megegyezésre.
Dr. Horváth Viktor Gergõ
legutóbb feljelentette az
önkormányzatot a Köz-
igazgatási Hivatalban,
mert szerinte a többséget
adó Jobboldali Összefogás

Frakció nem engedte a
VárosVédõket szóhoz jut-
ni. Ehhez képest ebben a
ciklusban Dr. Horváth Vik-
tor Gergõ kapta meg leg-
többször a szót a polgár-
mestertõl, és ezen a sta-
tisztikán az sem változta-
tott, hogy Horváth képvise-
lõ úr lapzártánkig az ez évi
13 testületi ülésbõl 5 alka-
lommal volt jelen (miköz-
ben az ez évre esedékes ki-
lencszer 85.000.- forintos
havi tiszteletdíjat az utolsó
fillérig felvette). Sõt, mi-
közben a képviselõ-testület
több tagjáról is állította,
hogy költségtérítést tesz-
nek zsebre, õ maga 35 ezer
forintos számlát állított ki
a Hivatalnak a Március 15-
ére vásárolt városvédõs ko-
szorúkról, amit közpénzbõl
fizetett ki a város. 
Végezetül álljanak itt D.
Horváth Viktor Gergõ sza-
vai a legutóbbi közmeg-
hallgatásról. Árulkodó
mondatok!

JEGYZÕKÖNYVI KIVONAT
(szó szerinti)

a képviselõ-testület 2008.
szeptember 15-i közmeg-
hallgatásán készült jegy-
zõkönyvbõl
Dr. Horváth Viktor Gergõ:
„Nyilván õk jól ismerik az
anyagot, mi, hangsúlyo-
zom még egyszer, most

kaptuk meg. Egy dologra
végezetül még kitérnék,
hogy az a demagógia
többször elhangzott már,
hogy természetesen mi-
ért nem vesz részt valaki
az adott bizottsági ülé-
sen, hogy ha ilyenrõl van
szó. Felhívnám a figyel-
met, hogy azért vannak
bizottsági tagok külön
juttatásért, hogy ezt
megcsinálják.”

Kiadmány hiteles:

Dr. Szinay József jegyzõ 
Göd, 2008. szeptember

25.

Ha egy képviselõ csak akkor
megy el a bizottsági ülések-
re, ha megfizetik, akkor az
a képviselõ – az én sze-
memben – nem képviselõ.
De amíg kitart a mandátu-
ma, tiszteletben tartom a
jogait: ezért is közöltem a
VárosVédõk nyilatkozatát,
bár minden egyes szavukat
mélységesen igaztalannak
és alaptalannak tartom. 
Ezzel a VárosVédõk és a kö-
zöttem folyó vitát lezártnak
tekintem a gödi polgárok
pénzén fenntartott újság
hasábjain.

Üdvözlettel: 

Salamon Tamás
kiadó-fõszerkesztõ

Kedves Olvasók!



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

Önkormányzati hírek

Önök kérdezik, Önök 

A nyár elmúltával az õszi-téli ége-
tési idõszakhoz közeledve vetõ-
dött fel bennem a kérdés: ha már
Göd tagja az “Egészséges Váro-
sok” szövetségének, nem lehetne
egy rendelettel tenni valamit a
jobb levegõért? Úgy tudom, je-
lenleg hétfõ és péntek az égetési
nap, így aztán ezeken a napokon
esténként akár az orrunk is haza-
vezet bennünket, sajnos. Nem le-
hetne másként szabályozni a
zöldhulladék megsemmisítését,
mint ezen a bûzös módon?

Cz. Miklós

Válasz: A fenti idõpontokban (szep-
tember 1-tõl -április 30-ig) hétfõn
és pénteken az avar és kerti hulladé-
kok égetése megengedett, de a tar-
tós füstölés nem. A helyi szabályo-
zás szigorítására tett javaslatát to-
vábbítjuk az Önkormányzat Szakbi-
zottsága részére.

Kopász Sándor

Pest felõl jövet a 2-es úton az Au-
tópihenõ elõtti jelzõlámpa (a gu-
misnál) nagyon alacsonyan van,
nem látható jól. Tudom, hogy ott
kell lennie, de mégis a helyieket –
így engem is - többször  néhány-
szor már engem is megtréfált.
Nem lehetne láthatóbb helyre
tenni?

Cz. Miklós

Válasz: A 2 sz. fõút a Magyar Közút
Kht. kezelésében van, az Önkor-
mányzat nem kompetens a jelzõ-
lámpák elhelyezésében, ezért észre-
vételét közöljük a Magyar Közút
Kht. illetékeseivel.

Dr. Szinay József jegyzõ

Ha már a 2-es útnál tartunk: A
külsõ Váci út elkészülése óta Bu-
dapest. felõl 2 sávon hömpölyög-
nek a kocsik a 2/a elágazásig, de
utána, különösen a délutáni- esti
órákban rendszeresen 1/2-3/4 óra
az út Dunakesziig torlódás miatt.
Tudom, hogy ez nem csak gödi
probléma, de a érintett települé-
sekkel karöltve a Gödi Önkor-
mányzat talán tehetne valamit.
Pl: 2 sávos út a hídig, menekülõ
út, az AUCHAN felõl jövõ forga-
lom elterelése a hûtõház felé (itt
jelenleg is van földút).

Cz. Miklós

Válasz: A probléma megoldásában
a Gödi Önkormányzat egyedül nem
tud mit tenni., A Dunakeszi-Fót-
Göd Kistérségi Társulás és a Magyar
Közút Kht-nak továbbítjuk észrevé-
telét. Hozzátesszük azzal a meg-
jegyzéssel azt is, hogy ezt a közleke-
dési helyzetet Önön kívül naponta
sokan megélik, és ezzel kapcsolat-
ban már több észrevétel érkezett az
Önkormányzathoz.

Szegedi Sándor alpolgármester

Ha alaposan körülnézünk Gödön,
meglepõ módon tapasztaljuk a
járdák gyakori hiányát. Sokan azt
„maguknak” régebben egyszerû-
en „beépítették”, vagy hagyták
az ott lévõ bokrokat, fákat elva-
dultan elterjedni, ezzel a járóke-
lõk számára az ottani közlekedést
lehetetlenné téve. Érdemes lenne
feltérképezni Gödöt, hogy milyen
sok helyen hiányoznak a járdák,
és sajnos fõleg pont ott, ahol a
legnagyobb szükség lenne rájuk.
Pl. a kerékpárút folytatását jelen-
tõ, – központi fekvésû - Petõfi
Sándor és Bajcsy Zsilinszky utcá-
ban pl. több helyen egyik oldalon
sincs járda, azaz pont éppen ott,
ahol a gépkocsikon kívül nagy a
kerékpáros forgalom is. Így a já-

rókelõk az úttest szélére lekény-
szerítve haladhatnak a járókelõk
(hol mehetnének máshol?), aka-
dályozva a gépkocsik, de fõleg
kerékpározók közlekedését, ma-
gukat pedig a forgalom veszélyé-
nek teszik ki. Hogyan lehetne régi
(elveszett) járdaterületeket „visz-
szavarázsolni?

K. Tamás

Válasz: A Közterület-felügyelõk a
Hivatal illetékes munkatársaival
együtt folyamatosan azon munkál-
kodnak, hogy a járdák járhatók le-
gyenek, a benõtt fák,  bokrok galy-
lyazása megtörténjen. Az elmúlt
években folyamatosan épülnek jár-
dák, de sajnos még még így is na-
gyon sok helyen hiányzik. A járda-
építéseket az Önkormányzat oly
módon támogatja, hogy segítséget
ad a felmérésben, valamint az épí-
téshez szükséges cement és sóder
árát megtéríti a tulajdonosoknak, az
adott évben rendelkezésre álló keret
erejéig.

Szegedi Sándor alpolgármester

Tisztelettel megkérem Önöket,
hogy  közöljenek olyan telefon-
számot, amelyen az elhullott álla-
tok lelõhelyét be lehet jelenteni.
Sajnos a napokban kislányom ke-
serû csodálkozását figyelhettem
meg, aki éppen egy férgek rágta
macskatetemet bámult érdeklõdõ
tekintettel.

F-né Cs. Márta

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 

Nagyon alacsonyan van a lámpa

Földút vezet az Okmányirodához is
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Válasz: Elhullott állati tetemekrõl és
gazdátlan kutyákról a bejelentést a
“Zöld Menedék” állatvédõ gyep-
mesterénél lehet megtenni a 06-20-
464-6491-es telefonszámon.

Kopász Sándor

A Polgármesteri Hivatalban miért
szüntették be a szelektív hulla-
dék-gyûjtõ zsákok átadását? Szá-
momra nagy gondot jelent
Felsõgödön átvenni azokat. Nem
Mmegoldható, hogy visszaállítsák
az egyébként jól mûködõ, egysze-
rû megoldást?

F-né Cs. Márta

Válasz: A szelektív hulladék begyûj-
tésének elindításánál 30 000 db sze-
lektív zsák került kiosztásra a lakos-
ság részére. Sajnálatos módon 6000
db zsák került vissza a begyûjtések
során. A szerzõdéses partnerünk ezt
a kedvezõtlen felhasználást érthetõ
módon kifogásolta, és új felhaszná-
lási rend kialakítására kötelezett
bennünket. Ennek lényege hogy a
gyûjtés alkalmával cserezsákot biz-
tosítunk, a többletigény és új belé-
pés esetére a TESZ-nél lehet zsákhoz
jutni.

Dr. Hetényi Tamás

A Penny Market mozgássérültek
parkolóját jelzõ két kis táblát va-
lami eszement  eltulajdonítottá-
ka. Sokszor tapasztalom, hogy az
autóval érkezõ vásárlók oda par-
kolnak, aholvá ezt köztudottan
tiltja a szabályzat. Kérdésem,
hogy Vvan pénzforrása módja és
költségvetése az önkormányzat-
nak az üres oszlopokra két kis
táblát felrakni?

F-né Cs. Márta

Válasz: A Penny Market áruház par-
kolója magánparkoló, a parkoló
karbantartása, rendbetétele az áru-
ház feladata. Az üzlet vezetõjét
megkértük, hogy a táblákat mie-
lõbb pótolják.

Dr. Szinay József jegyzõ

Szeretném elismerni munkájukat
elismerni! Biztosan rengeteg
energia és idõ egy ilyen újság
megszerkesztése. De Hhiggyék el,
megéri! Sokkal szívesebben olva-
som a Gödi Körképet bármiféle
más újságnál vagy napilapnál!
Nemcsak színes, érdekes és szóra-
koztató, de nélkülözhetetlen in-
formációkat tartalmaz minden
gödi lakos számára. Munkájukhoz
további sikert és élvezetet kívá-
nok!

F-né Cs. Márta

Válasz: Tisztelt Asszonyom! Kö-
szönjük az elismerést. Elõször te-
szünk be a lapba nekünk küldött
gratulációt, pedig nagyon sok ha-
sonló levelet kapunk. Ezúton szeret-
ném minden kedves gödi Polgárnak
megköszönni a jókívánságait. A Gö-
di Körkép megjelenése az Önök ér-
deme. A gödi adófizetõ polgárok
pénzébõl készül a havilap. Köszönet
illeti továbbá az önkormányzatot,
amely lehetõvé teszi, hogy Göd
ilyen újságot adhat ki. Üdvözlettel: 

Salamon Tamás fõszerkesztõ

Azt szeretném megkérdezni,
hogy a Közterület Felügyeletnek
mi a dolga? Hétvégi sétáinkon
sokszor megdöbbentõ képeket
látunk Göd egyes közterületein. A
Penny Market parkolójában már
több, mint egy éve áll egy fehér
roncsautó. A Kincsem utcában
egy ingatlan tulajdonosa szintén
a hulladék, roncsautók szerelme-
se. Az nem lenne baj, amit a saját
telkén mûivel, de az amúgy is
keskeny utcát két oldalról telje-
sen elcsúfítja benépesíti a rom-
jaival.

J. B-né

Válasz: Tisztelt Bejelentõ! Az elsõ
kérdésére a hely szûke miatt nem
tudok válaszolni, de ha Ön a 06-27-
530-038- as telefonszámon megke-
res, szívesen tájékoztatom a
Közterület–felügyelet feladatairól. A
második észrevételére az alábbiakat

tudom válaszolni: Többszöri bejárás
alapján az Ön által jelzett parkoló-
ban fehér roncs autót nem talál-
tunk. Kérem, pontosítsa a címet! A
Kincsem utcában az Ön által jelzett
roncsautókat szintén nem találtunk.
Jelenleg egy db Lada Samara 1300-
as autó parkol, mely rendelkezik
rendszámtáblával és forgalmi enge-
déllyel, és a közlekedés biztonságát
nem zavarja.
Észrevételeiket továbbra is várjuk,
és köszönjük. 

Kovács László 
közterület-felügyelet vezetõje

Egy, az önkormányzati gépjármû
roncsait  lehet látni a Hivatal ud-
varán. Egyértelmûen totálkáros.
Kérdésem: Kötött az önkormány-
zat cascot az autóra? Vagy fizet a
kötelezõ biztosítás, ha nem a Hi-
vatal dolgozója volt a hibás? Nyíl-
ván fontos feladatokra használ-
ták az autót. Most hogyan tovább
autó nélkül?

P. Zoltánné

Válasz: Tisztelt P. Zoltánné! A Pol-
gármesteri Hivatal tulajdonában lé-
võ Suzuki Swift gépjármû 2008.
szeptember 10-én karambolozott. A
jármûvet vezetõ munkatársunk – aki
könnyû személyi sérülést szenvedett
- vétlen volt, a balesetet okozó sofõr
teljes mértékben elismerte felelõssé-
gét. A hivatali gépjármû kötelezõ
biztosítása rendben van, az autó ko-
ra és állapota miatt CASCO biztosí-
tása már nincs. A hivatali gépjármû
elsõdleges feladata a napi posta, és
a képviselõi anyagok kézbesítése. A
Polgármesteri Hivatal új gépjármû
beszerzését tervezi, felhasználva a
biztosító által kifizetett kártérítést,
valamint a roncsautó értékesítéséért
kapott összeget.

Dr. Szinay József jegyzõ

észrevételezik

Hiányzik a jobboldali tábla

Roncsként még eladható 
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Szabó Miklósné sz. Benkó Erzsébet 69 éves
Borka Jánosné sz. Baráti Baráti Irén 87 éves
Mészáros Lajos János 59 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Tisztelt Gödi Polgárok!

Örömmel tájékoztatom
Önöket, hogy az elmúlt
hónapban számottevõen
csökkent településünkön
a besurranások, betörések
száma. 

Ez azonban nem tölthet
el teljes megnyugvással
minket, hiszen továbbra is
ébernek kell maradnunk.

A hideg idõjárás bekö-
szöntével sokan most
igyekeznek megvásárolni
a téli tüzelõjüket, ami sok
esetben nem csak a fa el-
égetésekor okozhat „me-
leg pillanatokat”! Soha ne
adjanak elõleget-foglalót
az árusoknak, jól nézzék
meg, hogy a megvásárolni
kívánt mennyiség akkora-
e, mint a leszállított fáé!
Ne engedjék be a lakásuk-
ba, ha nem ismerik évek
óta az illetõt.

Õsz lévén megjöttek a
hideg, nyirkos ködös reg-
gelek, lassan már talaj
menti fagyok várhatóak.

Amennyiben tartósan 7
fok alatt marad a hõmér-

séklet, mindenképpen
ajánlott lecserélni az au-
tók nyári gumiját téli gu-
miabroncsokra. A reggeli
órákban elõfordulhatnak
csúszós-nyálkás utak. Tart-
sunk fokozott követési tá-
volságot, fõleg ha még
ködös-párás is az idõ!

Akik reggelente Buda-
pestre igyekeznek munká-
ba a 2-es fõúton, észreve-
hették,  hogy a megszo-
kottnál is nagyobb a tor-
lódás Dunakeszi belterüle-
tén. Ennek oka a Bajcsy-
Zsilinszky úti vasútihíd-fel-
újítás, ami forgalmirend-
változással és korlátozá-
sokkal jár. Az építkezés
idõtartama alatt ajánlott
az M2-es út használata.

Amennyiben kérésük,
észrevételük, panaszuk
vagy bejelentésük van,
forduljanak a helyi rend-
õrõrshöz, munkaidõn túl
pedig a Dunakeszi Rend-
õrkapitányság ügyeleté-
hez!

Nagy Attila r. fhdgy.
mb. õrsparancsnok-

helyettes

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: Október 27-31. • Novem-
ber 24-28. • December 15-19.

Gödön házasságot kötöttek:
Varga Mária Zsófia Paduano Arnaldo
Drienyovszki Székely
András György Dóra Veronika
Ferik Annamária Goda György
Csató Éva Pankovics László
Biacsi Viktória Kirilla János
Zsámboki Petra Farkas András
Teleszky Melinda Éva Elek Dániel
Forgács Éva Ballagó Zoltán
Kováts Vanda Kuron Péter
Szekeres Katalin Csipak Gábor Imre
Rigó Magdolna Muka Károly
Müller Zsuzsanna Fehérvári Zsolt
Vályi Mónika Dunai Zoltán
Csernus Szilvia Tar István Norbert
Tujmer Mónika Kling Levente
Bán Barbara Mudri Zoltán
Sztruhár Ágnes Kollarik Zsolt
Joó Kinga Frauenhoffer László
Dr. Sáfár Orsolya dr. Csuti 

Elemér Gábor
Szûcs Zsófia Csikós Áron
Dobler Mária Rozália Andócsi László
Dr. Bencze Andrea dr. Mayer Balázs
Szöllõsi Andrea Básthy Péter
Sok boldogságot kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fogadják köszönetünket mindazok, akik Kiss János
temetésén részt vettek, és sírjára virágot helyeztek el.

Kiss Jánosné és a gyászoló család

Rendõrségi hírek

2008. okt. 13-19.
Császi Patika 
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2008. okt. 20-26.
Inczeffy Patika 
(Pesti u. 86.) 
Telefon: 336-150
2008. okt. 27-nov. 2.
Életfa Patika
(Kincsem u. 2.) 
Telefon: 337-002
2008. nov. 3-9.
Alsógödi Gyógyszertár
(Jávorka S. u. 4/b.) 
Telefon: 532-185

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

A zöldhulladék elszállítási rendje
Október 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 kötegekben helyezzék a zsákok
mellé! A zsákokat reggel 7.00 óráig ki kell helyezni!
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GÖD Város Önkormányzata ezennel kiírja a 2008/2009.
tanévre vonatkozóan 
a „Wigner Jenõ ” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíj-
pályázatot

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû kö-
zépiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagoza-
ton középfokú oktatási intézményben folytatják tanulmá-
nyaikat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást köve-
tõ tanulmányi félév (2008/2009. tanév)

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 
I.  félévre:  2008. december (szeptember-október-
november-december-január)
II. félévre:  2009. április (február-március-április-május-
június)

Az ösztöndíj folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
tanulói jogviszonya a 2008/2009-es tanévben megfeleljen a
pályázati kiírásnak. 
Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban ré-
szesített tanuló Göd város illetékességi területérõl elköltö-
zik. 
Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, vala-
mint a pályázó tanulmányi eredményétõl függõen történik.

A pályázatot Göd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati
ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell be-
nyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 
2008. november 15.

A pályázónak kötelezõ mellékletként az alábbi 
okiratokat kell csatolnia: 

• eredeti iskolalátogatási igazolás 
• elõzõ tanévben szerzett iskolai bizonyítvány másolata
• a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre ju-

tó jövedelmének igazolása
• a pályázó és vele egy háztartásban élõ tanuló/hallga-

tó iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolása

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy for-
mailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra ho-
zatalához.

Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2008. december
15-ig írásban értesíti a pályázókat.

Göd, 2008. szeptember 15.

FELHÍVÁS
Göd Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa

Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

Göd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hall-
gatók és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû 

- felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)  

- felsõfokú alapképzésben,  mesterképzésben, egységes
osztatlan képzésben, felsõfokú    

- szakképzésben vesznek részt,
- a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló

középiskolások; vagy
-  felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási in-

tézménybe még felvételt nem nyert  
-  érettségizettek jelentkezhetnek, akik  a 2009/2010. tan-

évtõl kezdõdõen felsõoktatási    intézmény 
-  keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali ta-

gozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes 
-  osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak

részt venni. 

A felsõoktatási hallgatók részére az ösztöndíj idõtartama 10
hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév
(2008/2009. tanév II., illetve a 2009/2010. tanév I. féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. április
A felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ré-
szére az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egy-
mást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2009/2010. tanév elsõ féléve.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jog-
viszony-igazolás / iskolalátogatási igazolás
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel el-
sõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.
A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közö-
sen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik sza-
kon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében
a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles meg-
nevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
3. Szociális rászorultság igazolása okiratokkal
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Az ösztöndíjpályázat részletes tájékoztató anyaga és a pá-
lyázati ûrlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán, titkárságán és a Városi Könyvtár mindkét telephelyén
(Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési idõben. 

További információ, valamint a pályázat leadása: 
Szaszovszky Olga szervezési referensnél

(27/530-030, 530-031)

A pályázat benyújtásának határideje 2008. október 31.

Részletes tájékozató megtalálható 
a http://.www.bursa.hu Internet címen, ahonnan 

a szükséges dokumentáció is letölthetõ.



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

Felhívás
Ingyenes zöldhályog-szûrés

A Gödi Lions Club

2008. november 15-én
szombaton 9 órától 16 óráig

2008. november 16-án vasárnap 9 órától 16 óráig
a József Attila Mûvelõdési Házban 

két napos szemészeti zöldhályog-szûrést szervez.

Reméljük, hogy az eddigi tapasztalatok szerint ismét
sokan élnek a lehetõséggel, s lesznek olyan résztvevõk,

akik a szûrés eredményének 
köszönhetõen  idõben jutnak  szemészeti

szakellátáshoz, így 

megõrizhetik szemük világát!
Ne mulassza el a lehetõséget, jöjjön el a szûrésre!!!
Mindenkit szeretettel és segítõ szándékkal várunk.

További kérdéseire választ kaphat 
a 30/301-6755 telefonon.

Tóth Lászlóné klubelnök

Immár háromszor vehet-
tek részt Göd város lakosai
ingyenes lakossági beteg-
ségmegelõzõ szûréseken
az Inczeffy Egészségnapok
keretében.
Az áprilisi csontritkulás és
a júniusi vércukor, vérnyo-
más, koleszterin szint mé-
réseken több mint három-
százan vettek részt. E so-
rok írása közben még elõt-
te vagyunk a szeptemberi
egészségnap keretében

zajló prosztata állapotfel-
mérésnek (egy csepp ujj-
begyvérbõl!), melyen az
elõzetes érdeklõdések
alapján hasonló részvételi
arány várható. A mérések
eredményeit a helyszínen
szakorvosok értékelik és
megfelelõ tanáccsal, út-
mutatással látják el a szû-
résen résztvevõket. A
csontritkulás mérésen

dr.Imre Zsuzsanna reuma-
tológus, a vércukor, vér-
nyomás, koleszterin szint
mérésen dr. Kékesi Gábor
belgyógyász, diabetoló-
gus, a prosztataszûrésen
dr. Varga Imre urológus
végezték illetve végzik a
szaktanácsadást. Ezúton is
köszönet az olykor egész
napos fáradhatatlan, ki-
tartó munkájukért.
Az Inczeffy Egészsénapok
célja a betegségmegelõzés

lehetõségének minél szé-
lesebb körû biztosítása a
lakosság számára. Ennek
jegyében szeretnének mi-
nél több olyan szûrési
programot elhozni Gödre,
amely lakossági szûrés ke-
retében megvalósítható! 
Vegyünk rajtuk részt minél
többen, elõzzük meg a
megelõzhetõt!

G. K.  

Egészségnapok 
az Iczeffy Patikában

Településellátó 
Szervezet 

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

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

Elõzõ számunkban hírül
adtuk, hogy Szénási Éva
gödi virágkötõ részt vett Ta-
tán, a Víz, Zene, Virág Fesz-
tiválon, most egy újabb
verseny kapcsán kerestük
meg. Szigetszentmiklóson,
a Flora Hungária virágpia-
con kerül megrendezésre
minden év õszén a Hortus
Hungaricus, mely nemzet-
közi kertészeti szakkiállítás
és vásár. Itt immár 4-dik al-
kalommal rendezte meg a
Virágkötõ Szövetség a
Hortus Kupát. Ezen képvi-
selte ismét Gödöt a virág-
kötõ, aki a “Legszebb õszi
csokor” címû pályázatra vit-
te el munkáját.

Csokrával ismét megállta
az erõs mezõnyben a he-
lyét, sok sikert neki a továb-
bi versenyekhez.

Újabb virágkötészeti
verseny

Lomtalanítás
Ebben az évben a következõ lomtalanítást október 6-
10. között, az adott körzetre érvényes szemétszállítási
napon végezzük. A kirakott lom mennyisége maximum
3 m3 lehet.
Veszélyes hulladékot, építési törmeléket nem szabad
kitenni!

Településellátó Szervezet

Önkormányzati hírek

150-en jöttek a cukorszûrésre
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Kultúra

Kastély Óvoda
2131 Göd, Béke út 3.

Nov. 8. 18.00
A „Kastélyban a 

hétszínvilág” Óvodai
alapítvány kuratóriuma
szeretettel vár minden

kedves érdeklõdõt,
a hagyományos

Jótékonysági báljára.
Helye: a Huzella iskola

ebédlõje
Érdeklõdni és jelentkezni
(2008. nov.1-ig) a Kastély

óvodában lehet, vagy 
telefonon: 30-996-1919. 

Az estén minden lesz, ami 
a jó szórakozáshoz szük-

séges. Vacsora, zene, tánc…

Gödi Waldorf Óvoda
2132 Felsõgöd,Tél u. 2.

Okt. 16. 18.30
Információs Estet tartunk

az  érdeklõdõ szülõk 
részére.

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Okt. 11. 14.30-16.30
Cukorbetegek klubja
Okt. 16. 9.00-12.00
Cseperedõk klubja

Okt. 30. 9.00-12.00
Cseperedõk klubja

Nov. 06. 9.00-12.00
Cseperedõk klubja

Nov. 08. 18.00 Gödi Fonó 

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Okt. 10. 18.00 Indiai
élménybeszámoló

Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba (jelenkori Avatára)

életútját, tanításait ismerteti
személyes kapcsolat és
tapasztalatai alapján 

HAMZA ÉVA 
természetgyógyász
metafizikus tanár

Okt. 11. 9.00-14.00
Baba ruha börze

17.00 Gödi õszi tárlat 
kiállítás-megnyitó

Okt. 13. 13.00-15.00
Mozgáskorlátozottakat

Pártolók Klubja
Okt. 18. 14.00-21.00

Mozgáskorlátozottakat
Pártolók Klubjának bálja

Okt. 22. 16.00
Városi Ünnepség

Okt. 26. 10.00-12.00
Családi kézmûves játszóház

– Lámpást készítünk
Okt. 29. 13.00-15.00
Vöröskeresztes klub

Okt. 31. 16.00
Nótakedvelõk klubja

Nov. 03. 13.00-15.00
Kertbarát klub

11. 10. 13.00-15.00
Mozgáskorlátozottakat

Pártolók Klubja

Idén is lehetõség nyílik 
4 alkalmas „Tarka lepke”

bábbérlet keretében az ovis
korosztálynak elõadások

megtekintésére. Az elõadá-
sok mindig 10 órakor 

kezdõdnek 
az alábbi idõpontokban:

Okt. 3.
Budai Bábszínház: 

Kalap kaland

Önismereti csoport indul Dr.
Csernus Imre 

ajánlásával minden 
pénteken 18 órától.

Várjuk a jelentkezõket!

Minden hónap utolsó vasár-
napján 10.00-12.00 Családi

kézmûves
játszóházzal várunk 

mindenkit szeretettel!

Okt. 6. 19.00-20.30
hétfõnként 

Életvezetés – 
életszemlélet 

– egészség klub 
„Meditáció-Relaxáció

-Vizualizáció”
Energetikai, anatómiai,
látható és nem látható

energiák érzékelése.
Vezeti: Hamza Éva 

természetgyógyász,
metafizikus tanár

Okt. 7. 15.30-16.30
keddenként Ovis

Jazz-balett indul - Fejlesztjük
a test 

koordinációját, táncos kore-
ográfiákat tanulunk játékos

formában!
Jelentkezni folyamatosan

lehet!

Németh László 
Általános Iskola 

és Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény
2132 Göd, 

Ifjúság u. 1–3.

Okt. 6. 14.00-17.00
Papírgyûjtés

Okt. 7. 14.00-17.00
Papírgyûjtés

Okt. 8. 14.00-17.00
Papírgyûjtés

Okt. 9. 14.00-18.00
Papírgyûjtés

A papírt kötegelve, vagy
papírdobozban kérjük.

Hullámpapírt külön
kötegelve vesszük át.

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Okt. 7. 18.00 Bognár László
szobrászmûvész és bútor-

restaurátor. 
Bronzok és 
gledicsiák c. 

kiállításának megnyitója, 
A kiállítás a hónap végéig

látható. 
A szobrok a helyszínen

megvásárolhatók! 

Okt. 14. 18.00
Erdélyi István professzor,
Régészek a világ tetején

(Pamír) c. könyvének 
bemutatója

Nov. 4. 18.00
Farkas Csaba festõmûvész
kiállításának megnyitója,
Biblia éve 2008 címmel.

Nov. 7. 19.00
Szeretõk c. monodráma 

- Gyurkovics Tibor 
szerelmes verseit 

és novelláját felhasználva
a darabot írta és rendezte 
Szakonyi Károly. Elõadja:

Incze Ildikó 
színmûvésznõ.

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Okt. 22. 18.00
A Nemeskéri Kúria

Pipatóriumában lesz 
a Gödi Almanach 

XIII. kötetének 
bemutatója ünnepi mûsor

keretében. 
Ez alkalomból a XIII. kötetet
és a régebbi almanachokat

is megvásárolhatják a
helyszínen a kedves Olvasók!

(Göd, 2131. 
Nemeskéri u. 33.)

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ
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Megújult a Walch épület
környéke. A gödi Búza-

szem Iskolába és a Huzella
Tivadar Általános Iskolába
járó gyermekek szülei a
sportcsarnokban edzõ ko-
sarasokkal összefogva fel-
szedték az eddig kockakö-
vekbõl álló, meglehetõsen
töredezett járdát, s beton-
járdát készítettek.
A körzet önkormányzati
képviselõje, Kovacsik Ta-
más már június végén
megkapta mindehhez az
önkormányzat támogatá-
sát. Így az anyagot – 22
m3 sódert és 35,5 q ce-
mentet – mintegy 200
ezer forint értékben az ön-
kormányzat állta, a szülõk
és segítõk a betonkeverõ-
ket, szerszámokat, mun-
kaerõt, ételt-italt adták.
A 80 méter hosszú járda
elkészítéséhez segítséget
nyújtott Põcze Norbert,

Érdi Krausz Zsuzsa és a
Dunakanyar Egészséges
Gyermekeiért Alapítvány,
Gusztos Gábor, Horváth

György, Szabó Tamás vál-
lalkozók, valamint a Búza-
szem Alapítvány.

G. K.

Járdaépítés összefogással

Változott a fenntartó, 
maradt a tartalom

2004-ben szülõk és Ország Tibor plé-
bános összefogásából jött létre a gödi
egyházi általános iskola. Hét elsõssel in-
dultak. Ma 71 tanulója van a Búzaszem-
nek, amely a nagykõrösi katolikus iskola
tagintézménye volt, de nyáron a verõcei
református iskola lett az anyaiskolájuk.

- Mindennapjainkban nem látszik a
változás. – mondja a gyermekével érkezõ
egyik szülõ. – Reggel a nap áhítattal kez-
dõdik, havonta iskolai Istentiszteletek és

Szentmisék váltják egymást. Év közben a
tanítók, a tanulók és a szülõk is lelkigya-
korlatokon vesznek részt. Az értékek, kö-
zösségi programok, a szellemiség válto-
zatlan.

Ötödiktõl 
a tudományoké a fõszerep

Alaposan kiválasztják a tanítókat: hatvan
jelentkezõbõl került ki a hét alsós tanító,
akik szakmai kiválóságuk mellett hitüket
átadni tudó emberek. Ketten református
hitoktatók, hárman a Regnum

Marianum közösség tagjai. Az idén indu-
ló ötödikben oktatók is szakmájukat ma-
gas színvonalon mûvelõ, hívõ emberek.
- Az alapozás után ötödiktõl a szaktár-
gyaké a fõszerep – mondja Lázár László,
az intézmény vezetõje. – Sikerült nagy-
szerû szaktanárokat hívnunk a felsõsök-
höz is. Áldozatkész, szeretettel teli, örö-
met adó tanári kar szolgálja a gyermekek
gyarapodását.

Kiválóra minõsített mûvészeti iskola

Minden „búzaszemes” zenél és néptán-
col. Mûvészeti iskolájukat kiválóra minõ-
sítették.
- A zene az erkölcsi, szellemi nevelés része.
– mondja Horváth Szilárd, az egyik alapí-
tó. – Átadjuk vele eleink kultúráját, és ser-
kentjük azon szellemi és lelki területeket,
melyeket csak a zene mozgathat meg.

Mindent önállóan tartanak fenn

A Búzaszem Iskolát az egyházi és állami
normatívából, a mûvészeti iskolát pedig
ezek mellett szülõi befizetésekbõl tartják
fenn. Az általuk felújított Walch-épületet
piaci áron bérlik az önkormányzattól, ha-
vi 120 ezer forintért. Október 19-én pe-
dig lerakják az új iskola alapkövét a
Szakáts-kertben.

B. A.

Búzaszem Iskola: indul az építkezés
Növekvõ gyermeklétszám, keresztény, magyar, családias nevelés jellemzi a Búzaszem
Általános Iskolát. Rövidesen indul Szakáts-kerti építkezésük is

Készül a járda

A  munka közti 
pihenés

Tanul az elsõ osztály - Gerber Bori néni és a gyerekek
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A reneszánsz emlékév-
ben a József Attila Mûve-
lõdési Ház vezetõje, Szabó
Zsuzsa nagyon sokféle le-
hetõséget megragadott
városunk kulturális életé-
nek további fellendítésére:

pályázatot írt, és bekap-
csolódott a Kulturális
Örökség Napjaihoz kötõ-
dõ „Kultúrházak éjjel-nap-
pal” címû programsoro-
zatba. Ennek célja az volt,
hogy felhívja a nagykö-
zönség figyelmét a helyi
tárgyi és szellemi értékek-
re. A programsorozatot a
„Gödi Évszázadok” címû
helytörténeti kiállítás
megnyitója indította. 

- A múlt megismerése, a

jelen megélése, a jövõ épí-
tése minden nemzedék
feladata. Egy helytörténeti
kiállítás soha nem teljes,
hiszen újabb és újabb tár-
gyak kerülnek elõ – mond-
ta a Mûvelõdési Ház igaz-
gatója -, de ha az emberek
megismerik a tárgyi és
szellemi kincseket, szeretni
is fogják, s ha szeretik, óv-
ják és ápolják majd ezeket.

Dr. Bognár László köszön-
tötte kiállítás megnyitójára
érkezõ, a múltat féltõ, õrzõ
embereket. – 15 éve volt
utoljára ilyen kiállítás. Kö-
szönöm az Almanach köré
szervezõdõ kis csapatnak,
hogy ennyire a szívükön vi-
selik Göd emlékeinek sor-
sát. A régiségek erõt adnak
közösségünknek - mondta
az alpolgármester. 

A kiállítást hivatalosan
Bátorfi József nyitotta
meg és rövid idõutazást
tett Göd történelmében. –
A legrégebbi lelet egy
374-ben épült bástya. A
hunok korából egy ara-
nyozott nyeregdísz darab-
ja maradt ránk, az avarok
földvárat építettek itt. Az
elsõ írásos említés az Ár-
pád-kori királyok idejébõl
való, a török defterekben
/adójegyzék/ nagy meg-
elégedéssel írnak hullám-
zó búzamezõinkrõl.

A kiállított leletek tanú-
sága szerint Göd területén
évezredeken keresztül fo-
lyamatos volt az emberi
élet. Jelenleg 21 régészeti
lelõhelyet ismerünk a tele-
pülés bel- és külterületén,
ezek az újkõkortól a kö-
zépkor végéig történõ
megtelepedést bizonyít-
ják. 

A kiállítás létrejöttéért
Szabó Zsuzsa  köszönetet

mondott Mráv Zsoltnak,
aki rendelkezésre bocsá-
totta a poncolt, aranyo-
zott nyeregdíszt, Forró
Katalinnak, a váci Tragor
Ignác Múzeum igazgató-
nõjének, dr. Szõllõssy Gá-
bornak, aki a Mezõgazda-
sági Múzeumból a Kin-
csem-anyagot adta,
Hoffner Miklósnak a Kin-
csem-szoborért, Bátorfi
Józsefnek a térképekért,
érmékért, a Városi Könyv-
tárnak az Almanachokért,
Volentics Gyulának a ké-
peslapokért és Hantos
Zoltánnak a kiállítás-ren-
dezésben nyújtott segít-
ségért. 

A múlt felidézését köve-
tõen sétára indult a kö-
zönség. A Mûvelõdési Ház
munkatársa, Bognár Noé-
mi azokba a közintézmé-
nyekbe kalauzolta az ér-

deklõdõket, melyek a hét-
köznapok során nem nyil-
vánosak. Az ELTE botani-
kus kertjében Felker Zol-
tán mutatta be a különbö-
zõ növények világát. A
kert valaha Huzella Tiva-
dar sejtbiológus, rákkuta-
tó professzor tulajdona
volt, aki az örökösök nagy
bánatára az egyetemre
hagyta birtokát. A követ-
kezõ állomáson, Wigner

Jenõ villájában Szabó
László piarista  igazgató
fogadta a látogatókat. Az
udvarban található a No-
bel-díjas tudós mellszob-
ra. A Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetem mérõtelepén dr.
Fekete Károly egyetemi
docens  vezette végig a lá-
togatókat. A közmûvelõ-
dés megújulásának új ele-
me, hogy megismerjük a
városunkban mûködõ in-
tézmények múltját és jele-
nét. 

A kulturális programok
éjszakába nyúló zenélés-
sel, tánccal folytatódtak.

Az este folyamán
Bernard Slade: Jövõre ve-
led ugyanitt címû roman-
tikus vígjátéka nagy sikert
aratott a közönség köré-
ben.

F. A.

Kultúrházak éjjel-nappal

Bernard Slade darabja 
sikert aratott

Este a Röcögõ táncegyüttes is fellépett

Bátorfi József nyitotta meg a kiállítást
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Ismét nagy sikert arattak képzõ-
és iparmûvészeti tagozatunkon ta-
nuló gyermekek egy országos meg-
mérettetésen.

2008. júniusában hirdették meg a
II. Országos Meserajz Pályázatot,
melyre iskolánk 8 alkotást küldött
be.

Szeptember második hétvégéjén
adták át a díjakat ünnepélyes kere-
tek közt. 25 díj közül 8-at a Gödi
Németh László Általános Iskola mû-
vészeti tagozata hozott el, azaz
minden beküldött alkotásunk nyert
valamilyen díjat! 

I. helyezett lett: Berki Zsaklin Afro-
dité - kézmûvesség 3.

Különdíjat kapott: 
Bartucz Bojána kézmûves 1. 
Börzsei Balázs kézmûves 4. 
Gábor Kitti kézmûves 3.
Gyarmati Csaba kézmûves 1.
Koncz Eszter kézmûves 3.
Lovisek Dóra kézmûves 2.
Mészáros Alexandra kézmûves 3.
Mindegyikük felkészítõ tanára

Tóth Tamás volt, aki kiváló munkájá-
ért az „Aranydiplomás Iskolames-
ter” címet nyerte el a zsûritõl. Gra-
tulálunk a kimagasló eredmények-
hez!

A 2008/09-es tanévben is folyta-
tódnak a mûvészetoktatásban a
már hagyománnyá vált délelõtti if-
júsági hangversenyek.

Ebben az évben elsõ alkalommal a
Zenei Világnap alkalmából szerve-
zünk ilyen programot. A koncerten
fellép iskolánk zongoramûvész-ta-
nára Dányi Jenõ, valamint Dányi Ár-
pád és Nyári Tamás. Az elõadás min-
den bizonnyal nagy élmény lesz
nem csak a zeneiskolásoknak, ha-
nem minden jelenlévõnek.

Kovács Gabriella
mûvészeti igazgatóhelyettes

Eredmények, õszi programok a mûvészetoktatásban

A nyári szünet élmények-
kel teli napjai, a tanévnyi-

tó s az elsõ csengõszó
után diákjaink hamar bir-
tokba vették régi és új
tantermeiket. A folyosók
ismét a gyermekek kaca-
gásától hangosak, s ide-
jük, energiájuk most még
kimeríthetetlennek tûnik.
A gyerekek a tanórák kö-
zötti szünetekben - a ki-
sebbek legnagyobb örö-
mére - ismerkednek az új
udvari játékokkal, melyek
az európai uniós követel-
ményeknek is eleget tesz-
nek. Iskolánkban bevezet-
tük a nem szakrendszerû
oktatást az 5. évfolyamon,
melyben matematika, ma-
gyar nyelv és irodalom,

ének, idegen nyelv, tánc
és dráma, valamint a hon-

és népismeret az érintett
szaktárgyak. A matemati-
ka és magyar tanórák heti
számát megemeltük. Az
1. osztályos diákok 3 an-
gol és 1 német nyelvi cso-
portban tanulhatnak.
Tanulóink kötelezõ tan-
óráikon túl a 2008/2009-
es tanévben számtalan le-
hetõség közül választhat-
nak szabadidejük hasznos
eltöltésére. Intézményünk
mûvészeti tagozatának
órái idén is igen népszerû-
ek, hiszen 3 mûvészeti ág
(zene-, tánc-, képzõ-) kü-
lönbözõ tanszakain a
gyermekek több mint fele
képzi magát. A 7. és 8. év-

folyamos diákok tovább-
tanulási esélyeit hivatot-
tak növelni azok a kollégá-
ink, akik matematika, ma-
gyar nyelv és irodalom
tárgyakból felvételi elõké-
szítõt tartanak számukra.
Tantárgyi szakkörök  sora
várja az érdeklõdõket, de
a sportolni, túrázni vá-
gyók, valamint a színját-
szás és a média iránt ér-
deklõdõ diákok is találhat-
nak maguknak délutáni
elfoglaltságot. A rene-
szánsz év keretében pedig
kulturális esteken és ren-
dezvényeken várjuk diák-
jainkat és szüleiket.

Séra Andrea

Németh László Általános Iskola:

Új tanév, új lehetõségek

A diákok birtokba vették az új játszókákat
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Nem kímélték az erejü-
ket a szervezõk. Bócsa mel-
letti szántón találkozott a
környék lovas társadalma.
Minden egy órával késõbb
kezdõdött, mert a fagyos
szél és az esõ együttesen
sokat elvett volna a jó han-
gulatból. Gusztos Gábor, a
városi alapítvány kurátora
és néhány barátja minden-
kit egy pohár borral foga-
dott. A polgárõrség és a
rendõrség biztosította az
útvonalat.

Aztán délre elindult a
menet. Bócsáról az Oázis
lakóparkba, majd a golfpá-
lya mellett haladtak to-
vább, ahol összetalálkoz-
tak a Belépés Családostul
futóival. A végállomást az
alsógödi focipálya melletti
nagy tisztáson jelölték ki,
ahol már készültek a fõzõ-
verseny ízletes bográcsos
ételei. Itt ma mindenki jól-
lakott. Az egyik képviselõ -
neve maradjon titokban -
degeszre ette magát, és
azonnal el is határozta,
másnap kemény fogyókú-
rába kezd. Egy fedett szín-

padot is felállítottak a ren-
dezõk. Gusztos Gábor és
Põcze Norbert, a két kurá-
tor a felvonulásban részt-
vevõknek egy emléklapot
és külön erre az alkalomra
palackozott üveg bort
adott át. Egy lovas magyar
virtus szerint annyira fel-
öntött a garatra, hogy a
lova egy idõ után magától
és óvatosan elindult ha-
zafelé.

Mire Homonyik Sándor
elkezdett énekelni, addigra
már nagyon kevesen ma-
radtak. Sokan már készü-
lõdtek az esti, Huzellában
tartandó bálra. A finom
vacsora és a báli hangulat
mindenkit jobb kedvre de-
rített.

- Megnyugodtam – ösz-
szegzett Gusztos Gábor. –
Az idõ volt az egyetlen el-
lenfelünk, de végül is nem
jelentett problémát. Min-
denkinek köszönöm, aki
segített ennek a sokrétû
programnak az összeállítá-
sában. Jövõre egészen biz-
tos folytatjuk.

S. T.

Szüreti Fesztivál:

Csak a hideg volt az ellenfél

Gusztos Gábor 
szerelést igazít

A fóti betyár vezette 
a felvonulást

Este a Scarabeus lépett fel 

A Patriot zenekar kísérte
Homonyik Sándort

Gusztos, Bognár és a fóti
betyár

A szüreti lovasok és a
futók találkozása a Pólus
Palace-nál
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Minden ember egyedi,
megismételhetetlen. Sok
mindenben hasonlítha-

tunk egymásra, de vannak
egyedi vonásaink, melyek
megkülönböztetnek ben-
nünket a másik embertõl.
Így van ez a gödi Speciális

Otthon lakóival is. Tudnak
örülni a szépnek, a mosoly,
a szeretet az õ arcukra is

örömöt csal, miközben sok
nehézséggel kell megküz-
deniük az életben. Az
egészséges emberek kö-
zött is vannak, akik felfi-

gyelnek a fogyatékkal élõk-
re, s van, akit riaszt a jelen-
ség. 
A Hoffmann Research
International piackutató
cég munkatársai egy pén-
teki munkanapot arra
szántak, hogy Gödön, a
Topház udvarán végezze-
nek társadalmi munkát.
Kertészkedtek, udvari játé-
kokat javítottak, homoko-
zót építettek, kerítést fes-
tettek. Közben olyan kér-
désekrõl is beszélgettek,
melyekre az irodában, a
munka mellett nincs elég
idõ. Jó hangulatban, vidá-
man telt a nap. 
Pásztor György, ügyvezetõ
igazgató elmondta, hogy
már-már családi hagyo-
mányt folytat. - A nagybá-
tyámnak - aki Amerikában
élt - volt egy egészségügyi
találmánya, amit itt alkal-
maztak sikerrel egy bete-
gen. Késõbb, amikor haza-

látogatott, egy liftet ado-
mányozott a háznak. Õ
idõközben sajnos meghalt,
s halála után a lányom, aki
gyógypedagógus hallgató,
ellátogatott ide, egyszer
pedig hívott, jöjjek vele. Az
elsõ találkozás sokkoló
volt, melyet a lányom ol-
dott a legnagyobb termé-
szetességgel: kézen fogva
jött két fiatallal, s jóízûen
nevettek. Ott indult el vala-
mi bennem, azóta én is
rendszeresen visszajárok.
Nagyon sok fotót készítet-
tem, szinte mindenkirõl
van már egy portré. Én már
tudom, hogy sokat válto-
zott a viselkedésem, gon-
dolkodásom a fogyatékos-
sággal élõkkel kapcsolat-
ban. Ezt a szemléletet sze-
rettem volna megosztani
munkatársaimmal, akik szí-
vesen jöttek segíteni –
mondta Pásztor György.

F. A.

Társadalmi munka a Speciális Otthonban
A TOPHÁZ Speciális Otthonban számos olyan fiatallal foglalkoznak, akik nem tudják ma-
gukat ellátni, illetve akiket nem lehet magukra hagyni. Ezek a fiatalok olyan nagy szere-
tettel közelednek gondozóikhoz és egymáshoz is, hogy az egészséges emberek számára
is példaértékû.

Születésnapra többnyire ismerõsök,
barátok, hozzátartozók mennek.
Aki még nem járt a Molyoldában,
talán nem érti, hogy mi a különle-
ges egy kézmûves boltban, hogyan
lehet hozzátartozónak lenni. A
Molyolda olyan hely, ahol szebbnél
szebb dolgokat lehet venni, jó be-

szélgetni, és praktikus tanácsot kér-
ni fûzéshez, szövéshez, festéshez.
Bartha Kati és csapata egész évben
nagy szeretettel várja az alkotni vá-
gyókat. A hálás vendégsereg ünne-
pelni is szívesen érkezett. A kicsik
agyagoztak és nemezeltek az udva-
ron, vagy  a mesesarokban Havas
Nellit hallgatták. A nagyobbak saját
ékszereiket készítették gyöngybõl.
Csiki Lóránt muránói üvegbõl alkot-
ta remekmûveit a bátrabbakkal. Mi-
közben az udvart benépesítették az
érdeklõdõk, beljebb már szorgos-
kodtak a rétesnyújtó - verseny részt-
vevõi. Férfiak és fiatal lányok egy-
aránt nagy lelkesedéssel és izgalom-
mal dagasztották a tésztát a nagyi
vagy Horváth Ilona receptje alapján.
Ünnep és hétköznap a Molyoldában
egyaránt szép, hiszen Bartha Kati
hagyományõrzése, életfilozófiája és
szemlélete van ebben a vállalkozás-
ban. 

F. A.

Egy éves  a MOLYOLDA, a kreatív mûhely

A Hoffman Research munkatársai 
segítettek a TopHázban

Még szükséges 
a könyv a fõzéshez

A szülõk találkahelye
is lett a Molyolda



21A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1946 fõ. Köszönjük!

Kultúra

A felsõgödi Jézus szíve
templomban ünnepelte

Varga László atya papsá-
gának 25. évfordulóját.
Ha megnézzük Varga
László szakmai életrajzát,
akkor látható, hogy igen
sokirányú a tevékenysége.
A zene központi szerepet
játszik egész életében. 
Az egyházzenei életben ki-
magasló teljesítményt
nyújt. Nagyon fiatalon a
váci székesegyház karna-
gya lett, és a Szent Cecília
kórus vezetõjeként az or-
szág legnagyobb egyházi
kórusát hozta létre. Nem

véletlen, hogy az Orszá-
gos Magyar Cecília Egye-

sület központi igazgatójá-
vá választották. Közben a
Magyar Gregorián Társa-
ságot is megalapította né-
hány zenerajongó, zene-
tudós barátjával. Egyházi
zenéket szerez, nagyzene-
kari Te Deumát az ország
több nagyvárosában be-
mutatták. Millenniumi
Himnuszát országszerte és
a határon túli magyarok is
éneklik. A sort még sokáig
lehetne folytatni, de az út
elejérõl is tegyünk emlí-
tést. Felsõgödrõl indult ez

a páratlan papi élet. Varga
László atya a korábbi
Vorosilov, ma Család utcá-
ban lakott. Szülei szerint
teljesen átlagos gyermek

volt, sõt talán egy kicsit
csintalan is. Ám a keresz-
tények azt tartják, Istennél
semmi sem lehetetlen. A
pajkos kisfiúból országos
hírû, kiváló zeneszerzõ-

karnagy és egyházme-
gyénk egyik legnagyobb
tudású papja lett. 
Reméljük, az aranymiséjét
is itt celebrálja Varga Lász-

ló atya 25 év múlva úgy,
ahogy a jezsuiták mond-
ják: mindent Isten na-
gyobb dicsõségére.

Varga László Felsõgödön 
ünnepelte ezüstmiséjét

A gyors váltás hasznos a
technika világában, de ne-
héz az emberi kapcsolatok
terén. Nemrég Tibor atyá-
tól búcsúztunk, s most fo-
gadtuk Zsolt atyát, aki Vá-
cott volt püspöki titkár,
majd a Központi Papneve-
lõ Intézet prefektusa lett.
Innen helyezte Felsõgödre
Beer Miklós püspök úr.
Marton Zsolt jól szerve-
zett, érett közösségeket
örökölt mindkét plébáni-
án, hiszen az egyházi szol-
gálat, a bibliai elmélkedé-
sek, az éneklés, az építke-
zések különbözõ korosz-

tályokat szerveztek maguk
köré. Már az elsõ naptól
ismerkedett az emberek-
kel, a templomi közössé-
get alkotó csoportokkal.
Az atya meglátogatta a
Szent Imre és az Ifjúsági
kórust, a hittanosokat és a
ministránsokat. Elsõ va-
sárnapi miséjén munkájá-
hoz kérte Isten áldását, a
közösség együttgondol-
kodását, együttmunkálko-
dását. – Induljunk el
együtt ezen a közös úton
– kérte Marton Zsolt atya.

F. A.

Marton Zsolt a gödi katolikus közösségek élén

Ország Tibor köszönti Varga Lászlót

Varga László atya szüleivel otthonukban

Marton Zsoltot köszöntik elsõ miséjén Alsógödön
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A Gödön megrendezett
szüreti fesztivál napján a
sportos családok a Gödi
SE alsógödi futballpályá-
ján gyûltek össze, hogy
részt vegyenek a Belépés
Családostul programsoro-
zat szeptember 20-i ese-
ményén, egy kiadós futó-
versenyen.

A rendezvényre a kelle-
metlen, esõs idõ ellenére
is sokan kilátogattak, az
erdõben kijelölt útvonalon
kicsik-nagyok versenyez-
hettek. A rendezésbõl ez-
úttal a piarista fiúk is ki-
vették részüket; Petõ Tibor
evezõs világbajnok egy
evezõs paddal lepte meg
a sportolni vágyókat.

Eredmények:
Óvodások (400 m): I.

Kocsis Flóra és Tóth Olivér,
II. Gaál Zsófi és Gaál Péter,
III. Sipos Kincsõ és Vasvári
Zalán.

1-2. osztályosok
(800m): I. Sinkó Panna és
Lukács Kelemen, II. Vasvá-
ri Magor, III. Sipos István.

3-4. osztályosok
(1000m): I. Horváth Csen-
ge és Lukács István, II.
Sipos Boglárka és Simon
Gábor, III. Sipos Réka.

5-6. osztályosok
(1200m): I. Horváth Han-
ga, Inczeffy László és

Bogdányi Lõrinc, II.
Schrott Zsófia, Baurer Ger-
gõ és Bíró Norbert. 

14 éven fölüliek
(5000m): I. Sipos Boglárka
és Bíró Zoltán, II. Dévényi
Judit, Kecskés Kriszta és
Granát Roland, III. Hor-
váth Csenge és Neogrády-
Kiss Márton.

Családi futóverseny – 15
közül – (1000m): I.
Baurerék, II. Dévényiék, III.
Bíróék.  

A rendezvénysorozat
következõ állomásán, ok-
tóber 11-én, a Szentend-
rei-szigeten kerékpártúrá-
ra kerül majd sor.

V. F.

Belépés Családostul: 

Szüreti futófesztivál
Támogatók: 

Fétis Kft; 
Gödi Civil Tanács; 
Gödi Sportbizott-

ság;
Pólus Palace; 

Kék Duna Üdülõ; 
Aphrodite Hotel

Indul a családi futóverseny
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Délután kajakos vízi, ké-
sõbb fáklyás felvonulás a
Homok-szigeten, este
családias hangulatú kö-
szöntõ és vetítés a sport-
csarnokban – így jubilált
a 25 éves kajak szakosz-
tály.
- Igazán sikeresnek
mondhatjuk magunkat.
Ha a közelmúltat néz-
zük, tavaly az eredmé-
nyesség alapján 9.-ek
voltunk 65 klub közül a
hazai szövetség ranglis-
táján. Van egy márvány-
táblánk, melyre nemzet-
közi bajnokaink nevét
véssük. 
Már négy név szerepel
rajta: Kammerer Zoli an-

nak idején ifi világbajno-
ki, Szaszák Dénes világ-
kupa-gyõztes, Pélyi Dá-
vid világbajnoki, Gál
Szabolcs pedig Európa-
bajnoki címével került
föl. 
Slezsák Pisti a nyáron
Eb-bronzot hozott, re-
mélem, a sort hamaro-
san folytathatom. Ered-
ményes mûködésünk so-
rán a gondot az jelenti,
hogy a szülõkre egyre
nagyobb teher hárul,
ami pedig gátat szabhat
a további fejlõdésnek –
nyilatkozta Barazutti
László szakosztályveze-
tõ.

Vasvári Ferenc

Kajakos hírek röviden
Két bronzérem a maraton vb-rõl

A csehországi Tynben
szeptember 20-21-én
rendezték a kajak-kenu
maraton világbajnoksá-
got, ahol idén is szép
gödi sikerek születtek.
Az elsõ napon az egyes-
ben indulóké volt a fõ-
szerep, vasárnap a páro-
sok következtek. A na-

pot az ifjúságiak kezd-
ték. Elõször a fiúkajako-
sok vágtak neki a 21,5
kilométeres távnak. Ha-
mar Péter egyesben,
Georgopoulou Alexa pá-
rosban szerzett bronzér-
met. A korábban szintén
gödi Havas Eszter ezüst-
éremmel zárt.

Kammerer Zoli
Brüsszelben, Schmitt Pállal

Kammerer Zoltán há-
romszoros olimpiai baj-
nok kajakos – városunk
lakója –, a magyar csapat
pekingi zászlóvivõje
Schmitt Pálnak az Európa
Parlament képviselõjének
társaságában tartott él-
ménybeszámolót Brüsz-
szelben, a Magyar Hullám
Társaság összejövetelén.
A hallgatóság soraiban az
EU magyar munkatársai
és a Brüsszelben letelepe-
dett, ott élõ magyarok
foglaltak helyet. Rendkí-
vüli érdeklõdéssel tekin-
tették meg a magyar sike-

rekrõl készült videó-ösz-
szeállítást, hallgatták
”Kamera” színes beszá-
molóját a sydneyi és athé-
ni gyõzelmeirõl. Zoli arról
is beszélt, hogy sajnos
nem tudta megtörni Pe-
kingben azt a sorozatot,
miszerint a megnyitóün-
nepség zászlóvivõje az
adott olimpián aranyat
érdemeljen ki.

Mint mondta, van még
benne erõ, Londonban is
ott akar lenni, újabb olim-
piai bajnoksággal akar bú-
csúzni világbajnok társá-
val, Kucsera Gáborral.

Huszonöt éves a szakosztály

Indulási jogot szerzett csa-
pattársaimmal együtt ké-
szültünk a 2008 júliusában

Portugáliában, Chavez vá-
rosban megrendezett 1.
Veterán Horgász Világbaj-

nokságra. Úgy gondoltuk,
hogy ott kell lennünk az
elsõ vb-n, és ha már ott
vagyunk, jól is kell szere-
pelnünk. Csapatkapitá-
nyunk, Rudnay Csilla - aki
maga is vb ezüstérmes vá-
logatott versenyzõ – szen-
zációs szervezõkészségé-
nek és széleskörû nyelvis-
meretének köszönhetõen
semmiben sem szenved-
tünk hiányt, csak az edzé-
sekre és a versenyekre kel-
lett koncentrálnunk. A
szombati versenynap után
a házigazda portugálok
mögött 1 ponttal lema-
radva, 2 ponttal az angol
csapat elõtt a 2. helyen áll-
tunk, és vártuk a mindent
eldöntõ vasárnapi fordu-

lót. Tudtuk, hogy a portu-
gálokat hazai pályán nem
tudjuk legyõzni, ezért az
angolokkal szembeni elõ-
nyünk megõrzésére töre-
kedtünk. Nagy örömünkre
sikerült a bravúr, és meg-
szereztük az ezüstérmet.
Bár másodikok lettünk, zá-
róakkordként tiszteletünk-
re eljátszották a magyar
himnuszt. Ennél nagyobb
elismerés ilyen távol az
otthonunktól magyar em-
bert, versenyzõt nem ér-
het.
Csapatunk tagjai mind du-
nai horgászok: Kazy Csa-
ba, Rudnay Attila, Vársze-
gi József,  Benyó János.

Benyó János
Felsõgöd

VB ezüstöt szereztek a magyarok 
a Horgász Világbajnokságon
Benyó János a Duna-partján a VB ezüst serlegével



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

Sport

- A Gödi SE több korosz-
tályban – az utánpótlástól
a felnõttekig – indít játé-
kosokat a különbözõ baj-
nokságokban. Kérem, rö-

viden ismertesse a csapa-
tok tavaszi teljesítményét,
eredményeit!

- Tavasszal indult 6-7
éves gyermekek verbuvá-
lása. Ez Gergely Zoltán
edzõnk lelkesedésének kö-
szönhetõen nagyon jól si-
került, többen lettünk,
mint amire számítottunk.
A „kis emberek” – a Kis Fe-
renc edzõ által trenírozott
gyerekek – bármely ku-
pán, amin elindulnak, ki-
válóan szerepelnek. Tuza
József labdarúgás iránti
szeretetének elismerése a
2007-08-as szezon ifi III.
és felnõtt IV. helyezése.

- Jó néhány hónappal
ezelõtt még nem volt min-
den zökkenõmentes a
GSE és a GFC között. Hely-
reállt a rend? 

- A GFC helyett volt már
GLC is. Letisztultak a jogi
problémák. GSE néven
szerepelünk a megye III.
osztályban. 

- Kérem, értékelje a GSE
Labdarúgó Szakosztályá-
nak elmúlt idõszakbeli te-
vékenységét!

- Úgy gondolom, hogy
bárki, aki kilátogat a

sporttelepre, alapvetõ vál-
tozásokat vehet észre.
Egyre többen látogatják a
létesítményt, és egyre töb-
ben állnak mellénk, mert

látják a jó szándékot.
Tény, hogy az önkormány-
zat a legnagyobb támoga-
tónk, de ha elõre szeret-
nénk lépni, márpedig ez a
cél, akkor szponzorokra
van szükségünk. Ha meg-

találjuk a megfelelõ han-
got a partnerekkel, akkor
állítom és tapasztalatom,
hogy a helyes célt min-
denki elfogadja. Egyetlen
sürgõsen megoldandó
problémánk van, az épü-
letünk tetõszerkezetének
rendbetétele. Nem gon-
dolok nagy beruházásra,
csak egy lapostetõ építé-
sére, amellyel az épület ál-
lagának megóvását meg-
oldanánk néhány  évre,
amíg pályázati pénzekhez
jutunk a bõvítéshez.

- Milyen fejlesztéseket,
változásokat terveznek és
várnak az elõttünk álló
õszi bajnokságban?

- Dr. Horváth László GSE
elnök tárgyalásai pozití-
van haladnak az önkor-
mányzattal a mûfüves fut-
sal pályák létrehozására.
Amennyiben sikerül meg-
egyezni,  október végén
az aprónépektõl kezdve az
öregfiúkig kivilágított pá-
lyán rúghatjuk a labdát
virradatig. Természetesen
nem ingyen.

- Milyen  eredményekre
számítanak a jövõben? 

- Eredményekkel nincs
gondunk A lelkesedés
megvan minden korosz-
tályban, talán ez a legjobb
visszajelzés, hogy jó irány-
ba  haladunk. Itt ragadom
meg az alkalmat, hogy kö-
szönetet mondjak szülõk-
nek, nagyszülõknek, fel-
nõtteknek, mindenkinek,
akik támogatnak minket. 

Vasvári Ferenc

Labdarúgás: 

Villáminterjú Mohai Gábor szakosztályvezetõvel

Adó 1%
A Dunai Vízisport Ala-
pítvány kuratóriuma
köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik az
SZJA 1%-ának felaján-
lásával segítették az
alapítvány munkáját. A
2007-ben kapott
791.643Ft-ot a Göd
Kupa Kajakverseny
megrendezésére, a gö-
di kajakosok támoga-
tására fordítottuk.
Dalnoki Tibor 
kuratóriumi elnök
Adószámunk:
18684388-1-13  
Bankszámlaszámunk:
64700052-10012277

A gól elõtti pillanat - kár, hogy lest fújtak

Az elsõ csapat, együtt a rutin és a fiatalság
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- A táv igazán maratoni,
42 km volt, ami önmagá-
ban is hosszú, nem szá-
mítva a 34 fokos hõséget,
az olykor erõs szembesze-
let, az átemeléseket és az
alacsony vízállást, ami mi-
att idõnként csak tolni le-
hetett a kenut. De a nehéz
körülmények sem szegték
a kedvét a lelkes kenus
társaságnak. Olyannyira
nem, hogy a László Csaba
– Németh István – Olasz
Nándor kenuhármas a
második helyen végzett,
míg ugyanebben a kate-
góriában a Barazutti Lász-
ló – Czapkó Miklós –
Mikula Péter egység a ha-
todik, a Horváth István –
Horváth Tibor – Kóréh Fe-
renc trió pedig a kilence-
dik lett. A Császár Zenóbia
– Orvos Dóra – Stiglincz
Orsolya – Vida-Szabó
Emese felállású egység az
egyetlen nõi kenunégyes
volt a mezõnyben, kate-
góriájukban a tizenötödi-
kek lettek. A versenyen a
különbözõ összeállítások-
ban közel kilencven hajó –
kenu és kajak – indult el,
közel 230 fõvel. 

Másnap, vasárnap ren-

dezték meg a III. Nemzet-
közi Szigetköz síkvízi szla-
lom kupát, ahol szintén
volt gödi érdekeltség,
méghozzá a László Csaba
– Németh István kenupá-
ros. Szépen vették a kapu-

kat – kivéve egyet, ami mi-
att ötven másodperces
büntetést kaptak –, dacol-
tak a sodrással, s végül a
harmadikok lettek. Azon-
ban õk a kétnapos ver-
senyzés után sem fáradtak

el, hanem Dunakilitõl egé-
szen hazáig, Gödig leevez-
tek – számolt be az egyik
résztvevõ, Vida-Szabó
Emese.

V. F.

Kajak-kenu: 

Kenumaraton és vadvízi 
szlalomverseny gödi sikerekkel
Szeptember 6-án rendezték meg a VII. Nemzetközi Szigetköz-Csallóköz-Duna Kenu
Maratont. A vízi rendezvényen a gödi „Senior”-ok idén is négy hajóval képviseltették ma-
gukat

Tavaly elõször rendezték meg Gödön a Világ Gyalogló Napot. Nagy Zoltánné állt a szervezés élére és munkájá-
nak köszönhetõen sokan sokat gyalogoltak a városban. A résztvevõk a Magyar Szabadidõsport Szövetség aján-

lásával és támogatásával, a helyi szervezõk által kijelölt útvonalon haladnak.

X.11. 10.00-kor indulnak a csapatok Gödön

1. Patak borozó – Gyimesi Györgyné
2. Golf pálya – 

3. Nemeskéri Kúria – Kónya Károly
4. Kossuth L. utca – Berta Sándor

Cél: Dunaparti Nyaralóházak
A beérkezõket /11-13 óra között/ Pinczehelyi Tamás és Kónya Károly fogadja.

2008. október 11-12. Világ Gyalogló Nap 
/World Walking Day/

Férfiasan helytálltak a senior kenuegységek
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Városunkban eddig Felsõ-
göd és a Németh László
Általános Iskola volt a tol-
laslabda központja.
Szerecz Ferenc itt szervez-
te a gyerekeknek a foglal-
kozásokat, ide jár Szerecz
Márton, aki a legsikere-
sebb gödi tollaslabdázó.
Most Marci csapattársa,

Kálfalvy Dániel Alsógödre
költözött, és õsztõl a
Huzellába jár. A 2007-
2008-as versenyévadban
az U11-es korosztályban
egyikük sem veszített mér-
kõzést. A Magyar Bajnok-
ság és az Országos Diák-
olimpia döntõjét is õk ket-
ten játszották.

- A Diákolimpián a sporto-
lók nem egyesületük, ha-
nem iskolájuk képviseleté-
ben indulnak, így mostan-
tól Göd hangsúlyosabb
lesz az országos élme-
zõnyben. Bár mindkét fiú
továbblép õsztõl az U13-
as korcsoportba, továbbra
is esélyesként számolha-
tunk velük, hiszen már
most is elõkelõ helyen áll-
nak a korosztályos ranglis-
tán. Mindketten jó példái
annak, hogy kiváló tanul-
mányi eredmények mel-
lett is lehet magas szinten
sportolni. A Huzella isko-
lában is többen el kezd-
hetnek tollaslabdázni, hi-
szen a jó példa „testközel-
ben” lesz. Itt a lehetõség,
hogy Alsó- és Felsõgödön
is komoly tollaslabdaélet
alakulhasson ki. Ez olyan
egészséges versenyszelle-
met indukálhat, amely
edzett és küzdõképes ver-
senyzõket nevelhet. Ehhez
a rendszeres edzéslehetõ-
séget kellene megadni a

gyerekeknek, ami akár a
város, akár a helyi vállal-
kozók kis támogatásával is
megoldható lenne. A tö-
megbázis, a szakmai hát-
tér és az eredmények már
most is megvannak - tájé-
koztatott Szûcs Zoltán
edzõ.

V.F.

Tollaslabda: 

Tovább erõsödhet a gödi tollaslabda

- Október elsõ napjaiban
kezdõdik az újabb bajnoki
sorozat.  Addig is játszunk
egy meccset a Magyar Ku-
pán a Malév ellen. Több
újdonság jelenik meg a
Gödi SE kosarasainak éle-
tében. Mihály Gyula egy-
kori 49-szeres válogatott
személyében új mester ér-
kezik a felnõttekhez. A
szakembernek nem kell
bemutatkoznia, hiszen kö-
zel tíz esztendeje kötõdik
hozzánk, 6-7 éve segíti az
utánpótlás felkészítését. A
fiataloknál idén is minden
korosztályban indítunk
csapatokat. Nekik már
szeptember végén kezdõ-
dik az évad. Dunakeszin
sikerült a második elõké-

szítõ csoportot beindítani,
a vácin most dolgozunk. A
felnõtteknél belekezdtünk
egy három éves csapatépí-
tésbe, melyet fokozatosan
valósítunk meg. Ennek el-
sõ lépéseként új játékoso-
kat igazoltunk, többek
közt a 205 cm magas Sza-
bó Pétert. Ettõl az évtõl az
NB II.  nehezebb lesz, mert
a rendezést visszavette az
országos szövetség, az
MKOSZ. Ez azt jelenti,
hogy a bajnokság nem re-
gionális alapon szervezõ-
dik, és kevesebb csapattal,
de erõsebb mezõnnyel
kell szembenéznünk –
mondta dr. Megyeri Csa-
ba.

V.F.

Kosárlabda: 

Indul az õszi szezon
Új edzõ, új játékosok, új elõkészítõ csoportok, új szezon – minderrõl dr. Megyeri Csaba
szakosztályvezetõ adott rövid tájékoztatást

Kálfalvy Dániel akcióban

A bajnok és edzõje
Szûcs Zoltán
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Várdomb 
lakóparkban 
két erkélyes 

körpanorámás 
lakás hosszabb

távra kiadó.
T: 06/30-50-87-896
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• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is!
Darabolva. Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070,
06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyo-
mányos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást, lak-
kozást, javítást. Tel.: 06-70-
505-1177

• Jósnõ: 06-30-350-9565
• MOSÁS, VASALÁS, CI-

PÕJAVÍTÁS, cipzárcsere,
szõnyeg-, ruhatisztítás. Te-
lefonhívásra a munkáért
házhozmegyünk! Göd, Kin-
csem 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 mindenféle betegségek
megoldása, gyógyítása te-
rapeuta és természet-
gyógyász segítségével. 06-
30-350-9565

- Festményt vásárolok ma-
gánszemélytõl. Tel.: 06-30-
870-5288

- Akác-, és vegyes virág-
méz kapható. A jó minõsé-
get 40 éves méhészkedésem
garantálja. Idõseknek ház-
hoz szállítom. Veszelik János
Felsõgöd, Széchenyi  utca
55/b. 06-27-331-612

- Gyakorlattal rendelkezõ
diáklány gyermekfelügyele-
tet vállal Gödön, vagy kör-
nyékén. Tel.: 06-20-528-
2512.

- Reflexológia, talpmasz-
százs: 06-30-433-2087.

- Felsõfokú végzettségû
nyugdíjas nõ keres távmun-
kában, számítógépen vé-
gezhetõ adminisztratív,
vagy egyéb áruforgalmi
munkát. Tel.: 06-30-459-
4431.

- Gödön, frekventált he-
lyen lévõ FORMA-SZÉPSÉG
STUDIÓBA FODRÁSZT, KOZ-
METIKUST vállalkozói igazol-
vánnyal keresünk. 06-20-
971-0203

- LAKATOST KERESEK szer-
kezeti munkákra (gödi mun-
kahely). Érdeklõdni: 06-30-
9427-437 telefonon 

Apróhirdetések

KIADÓ!
19 m2-es helyiség

+ mosdó 
ÜZLETNEK,
IRODÁNAK

FELSÕGÖDÖN
a Lenkey utcában

az óvoda 
szomszédságában!

Tel.: 27-332-245
06-30-683-1690
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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

Szeptemberi kereszt-
rejtvényünk megfejtése:

„Rendelõnkben Aloe
vera termékek széles
választékával várjuk!” 

Nyerteseink: Vincze Dá-
vid és Mészáros Pálné. A
nyereményeket Szerkesz-
tõségünk eljuttatja a
nyertesekhez. Gratulá-
lunk! Keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását,
kérjük, szeptember 25-ig
nyílt levelezõlapon juttas-
sa el szerkesztõségünk cí-
mére: 2132 Göd, Pf.: 72!

Nyereményeink: Egy-
egy 2.000,- Ft-os könyv-
vásárlási utalvány a Betû-
boltban 

(2131 Göd, Pesti út
63/d)!

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

A homokszioget
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