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November elsõ
napja mindig
megállít. A nagy
rohanásban me-
gálljt parancsol az
emlékezet. Van
egy naplóm,
melyben vezetem
elhunyt szerette-
im nevét. Ezen a

napon elõ szoktam venni, és mind-
egyik név mellett elidõzöm egy ki-
csit. Sok szép emlék tör elõ, hallom
a hangjukat, belsõ szememmel lá-
tom a mozdulataikat. Emlékezem,
és gondolom, talán Önök is hason-
lóképpen tesznek. Felvetõdik a kér-
dés, hogy miért kellett meghalniuk.
Sokszor nincs értelmes magyarázat
egy-egy szerettünk halálára. Sok-
szor perlekedünk a sorssal, miért
éppen õt vitte el. Ezek a kérdések
túlmutatnak jelenlegi tudásunkon.
A római egyház a halált és az utána
következõ életet hittitokként tanít-
ja. Azzal azonban az ateistáknak is
egyet kell érteniük, hogy a halál ti-
tokzatos. A szegények vigasztalója
is egyben. A milliárdok nem férnek
bele a koporsóba. A milliárdosok is
meghalnak. Élünk és meghalunk.

Ahogy a jézusi hasonlat mondja,
ha a búzaszem el nem hal, nem hoz
bõ termést. Gödön is van egy Búza-
szem, egy általános iskola. Az iskola
alapkövének ünnepélyes letételén
vettem részt a Szakáts-kertben. Far-

kas Andrea kolléganõm ír az ese-
ményrõl, de nekem is muszáj. A
gyerekek kéz a kézben, láncban vo-
nultak be a Szakáts-kertbe, és a szü-
lõk is csatlakoztak a sorhoz. Aztán
betekeredett a csigavonal az alap-
kõletétel színhelyéhez, ahol pontos
koreográfia szerint megkezdõdött
az ünnepség. Ilyenkor kit és mit fi-
gyel az ember? A szónoklatokat?
Áh, dehogy. A történelmi egyházak
helyi vezetõit? Áh, dehogy. A pol-
gármestert és a helyi politikusokat?
Áh, dehogy. Hát akkor kit? A leg-
fontosabb szereplõket, a gyereke-
ket. Õk hangok nélkül is véleményt
formálnak, õk még õszinték, még
nem érintette meg õket a való élet.
Szerényen figyelték az eseménye-
ket, kicsit megszeppentek a sok fel-
nõtt láttán, néha szülõi megerõsíté-
sért hátrafordultak, de fegyelmezet-
ten viselkedtek az elsõ perctõl a má-
sodik óra végéig. Énekeltek, ha kel-
lett, csendben hallgatták a nagyo-
kat, vidáman csipkelõdtek Tibor
atyával. Ezek a csoda kölkök az ala-
pítók. Csillogó szemmel álltak az
õszi hidegben, elszántan és jóked-
vûen.

Õk még nem tudják, de a búza-
szem már elhalt…

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Fontos döntések – tapintható feszü
Egy októberi borongós napon ülésezett a képviselõ-testület. Dr. Horváth Viktor Gergõ ed-
dig csak a többséget adó Jobboldali Összefogás képviselõivel és Nógrádi Gergely SZDSZ-
es politikussal került komoly vitába. Ezen az ülésen Pinczehelyi Tamást, az MSZP képvise-
lõjét sem kímélte, aki  õszintén megválaszolt Horváthnak. A szinte már szokásos közjá-
tékok mellett fontos kérdésekrõl is szavaztak a képviselõk
Döntés a gödi 
történelmi sírhelyekrõl

Dr. Szinay József jegyzõ
úr elõterjesztést nyújtott
be a temetõkrõl és a te-
metkezési tevékenységrõl
szóló rendelet módosítása
érdekében. A hatályos
rendelkezések értelmében
ugyanis a temetõ üzemel-
tetõje a használati idõ le-
teltével jogosult a sírhe-
lyeket ismételten felhasz-
nálni. A rendelet kiegészí-
tése azonban lehetõvé te-
szi Göd város történelmi
emléket képviselõ sírhelyei
épségének megõrzését.
Ezeket a sírhelyeket nem
bontják el, az azokat meg-
illetõ méltó körülmények
kialakításáról az Önkor-
mányzat gondoskodik –
tájékoztatta a képviselõ-
ket Szinay József. Annak
megállapítására, hogy a
20. századból melyik sír
képvisel történelmi érté-
ket, az Önkormányzat kér-
je fel a térségben tevé-
kenykedõ régészeket – ja-
vasolta dr. Bognár László
alpolgármester. Az elõter-
jesztést a testület elfogad-
ta. 

Elsõ közjáték 
Horváth Viktor 
közremûködésével

Egy órája zajlott a tes-
tületi ülés, amikor azt vá-
ratlan közjáték zavarta
meg. Markó József pol-
gármester úr figyelmét
felkeltette, hogy dr. Hor-
váth Viktor Gergõ az ülés
kezdete óta folyamatosan
egy kamerát irányít felé,
és felvételeket rögzít. Ezt
a tényt a polgármester ki-
fogásolta, és annak oka
iránt érdeklõdött. Horváth
képviselõ kijelentette: -

Semmiféle személyeskedõ
szándék nem vezérel.
Azonban a helyi televízió
által készített felvételek
minõsége nem kielégítõ,
ezért kénytelen vagyok
magam jó minõségû fel-
vételt készíteni – fûzte
hozzá. Kovacsik Tamás ez-
zel kapcsolatban a követ-
kezõket vetette fel: -
Amennyiben a képviselõ
úr ilyen kiváló minõségû
technikai eszközökkel ren-
delkezik, a továbbiakban
nyilván lemond az általa
igényelt szó szerinti jegy-
zõkönyv elkészítésérõl,
amely rendkívüli terhet ró
a Polgármesteri Hivatalra.
Horváth képviselõ úr ek-
kor azt állította, hogy ki-
zárólag azért kénytelen

ilyen eszközökhöz folya-
modni, mert a helyi sajtó
mindent elkövet az õ lejá-
ratása érdekében, a televí-
zió pedig rövidített, politi-
kailag elfogult felvételeket
közvetít a lakosság részé-
re. Ezt a kijelentést a jelen-
lévõk közül jónéhányan
értetlenül fogadták, és
hangot is adtak nemtet-
szésüknek. A település
polgármestere ekkor arra
kérte a képviselõket, hogy
a napirendi pontokra kon-
centráljanak, és lehetõleg
ne ejtsék ki egymás nevét,
mert ez további feszültsé-
gekhez valamint fölösle-
ges hozzászólásokhoz ve-
zetne. - Úgy látszik, hogy
gondolatolvasó szakkörre
járt a polgármester úr –

tette hozzá Horváth képvi-
selõ –, ezek a hozzászólá-
sok valóban nem az elõ-
terjesztett napirendi pon-
tokra vonatkoztak.

Az M2 – es út elkerülõ 
szakaszáról

Az ülés ezután zavarta-
lanul folytatódott. Kör-
nyezetvédelmi, illetve
köz lekedésb iz tonság i
okokból Tarjányi Judit
kezdeményezte az M2 út
kibõvítését egy a várost
északról elkerülõ útsza-
kasz kialakításával.
Amennyiben erre nincs
lehetõség, a város keleti
oldalán épülne összekötõ
út. Az egyeztetõ tárgyalá-

Hiányoztak: Kruzslicz István 
és Sándor István. 

Késõbb jött: Nógrádi Gergely



5A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1967 fõ. Köszönjük!

Önkormányzati hírek

ltség a képviselõ testületi ülése

sok az ügyben megkez-
dõdtek, az Önkormányzat
felvette a kapcsolatot az
illetékes hatóságokkal va-
lamint a környezõ érin-
tett települések polgár-
mestereivel – tájékoztatta
a jelenlévõket Göd város
fõépítésze. 

Beck Ö. Fülöp tér 
rendezése

A soron következõ elõ-
terjesztésben Kovacsik Ta-
más kezdeményezte az
alsógödi Beck Ö. Fülöp tér
rendezését, átalakítását,
illetve ott egy új parkoló
létrehozását. - A téren ta-
lálható bronzszobor elve-
szett  – fogalmazott némi
iróniával a Városfejlesztési
Bizottság elnöke, aki ja-
vaslatot tett annak pótlá-
sára is. Az átépítési mun-
kálatokat az Önkormány-
zat képviselõi a város ka-
matbevételi forrásának
terhére egyhangúlag elfo-
gadták.

Feszültség 
a hajléktalanszállóval
kapcsolatban

A továbbiakban felme-
rült a gödi hajléktalanok
ellátásának kérdése is.
Lenkey György javasolta
az Albérlõk Háza mielõbbi
megvásárlását (az épület
ára 7 millió forint), vala-
mint felújítását azzal a
céllal, hogy ott hajlékta-
lanszálló létesüljön. - Ha
az épületet idõ elõtt más-
nak eladják, ezek az em-
berek az utcára kerülhet-
nek – adott hangot aggo-
dalmának Lenkey György
képviselõ úr. - A hajlékta-
lanok ellátása a hatályos
törvények szerint egyéb-
ként is önkormányzati kö-
telezettség – folytatta a
szociális törvény ide vo-
natkozó paragrafusára hi-
vatkozva. 

A Városvédõk Egyesüle-
tének képviselõi ezt az ér-
velést megtámadták. - Az
említett paragrafusban
szó nem esik hajléktala-
nokról, ne tévesszük meg
a képviselõ-testületet –
mondta Horváth Viktor.
Rábai Zita hasonlóan véle-
kedett, amikor azt állítot-
ta, hogy az elõterjesztõ
pusztán „beblöffölt” egy
olyan törvényt, amely az

adott kérdésre egyáltalán
nem vonatkozik. Lenkey
György méltatlannak érez-
te a városvédõs hozzászó-
lásokat. Mint fogalma-
zott: a törvény kötelez, ez
alól nem bújhat ki Göd
sem. Az elõterjesztett
ügyben ezáltal jogvita ala-
kult ki, ezért Markó József
polgármester úr kezdemé-
nyezte a kérdés jogi hátte-
rének tisztázását.

Duna utca útépítése 
– újabb közjáték

Az utolsó napirendi
pont ügyében Pinczehelyi
Tamás szólalt fel. - Kon-
cepciós per áldozata let-
tem – kezdte elõterjeszté-
sét a szocialista képviselõ.
Sérelmezte ugyanis, hogy
a testület tagjai egy való-
színûleg hazug állítás
alapján elmarasztaló hatá-
rozatot hoztak ellene. Az
ügy hátterében a Duna út
területéhez kötõdõ útépí-
tési eljárás felfüggesztése
áll. Kijelentette, hogy
szükség esetén kész bíró-
sági határozatért folya-
modni. Pinczehelyi Tamás
állítása szerint az útépítés
beruházási tervét a testü-
let annak idején elfogad-
ta. A munkálatok leállítása
után azonban úgy tûnik,
egyedül õt teszik felelõssé
az elõállt kényes helyze-
tért, az érintett lakók pe-
dig visszakövetelik az álta-
luk befizetett építési hoz-
zájárulást. Rábai Zita ek-
kor arra hivatkozott, hogy
az építkezés körül kiala-
kult problémák jogi ter-
mészetûek, ugyanis a ha-
tályos rendeletek szerint a
lakosságot az útépítés
ügyében anyagi hozzájá-
rulásra kötelezni eleve tör-
vénysértõ eljárás volt. A
teremben feszült légkör
alakult ki. Dr. Horváth Vik-
tor Gergõ kijelentette,
képviselõként a leghatáro-
zottabban visszautasítja a
Pinczehelyi Tamás által el-
mondottakat. Úgy véli, az

MSZP képviselõje kimon-
datlanul is azt feltételezi,
hogy a Polgármesteri Hi-
vatalból eltûntek az ügy-
gyel kapcsolatos jegyzõ-
könyvek, illetve olyan ira-
tok, melyek fényt deríthet-
nének a probléma termé-
szetére, s amelyek az õ ál-
lítását igazolnák. A válasz
nem késlekedett, hiszen
Pinczehelyi képviselõ úr a
következõképp szólt Hor-
váth Viktor Gergõhöz: 

- Hazudsz most is,
ahogy szoktál! Ezt követõ-
en további sértõ megjegy-
zések hangzottak el mind-
két képviselõ részérõl. Köl-
csönösen megállapították
egymásról, hogy az a ma-
gatartás, amit e napirendi
elõterjesztéssel kapcsolat-
ban tanúsítottak, nem
méltó egy képviselõhöz.
Az ügy lezárása érdeké-
ben Nógrádi Gergely java-
solta: - Hallgassák meg az
érintett lakosság vélemé-
nyét, illetve az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bi-
zottság foglaljon állást a
felmerült kérdés jogi hát-
terére vonatkozóan. 

Az októberi képviselõ-
testületi ülés feszült han-
gulatban zárult.

Salamon Tamás

Lenkei György védte 
a szociális  ügyeket

Most Pinczehelyi Tamással
hadakozott Horváth Vitor
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- A bizottság nem illeté-
kes jogi, illetve mûszaki kér-
désekben állást foglalni. Az
elõterjesztett ügyek az azo-
kért felelõs bizottságok ha-
táskörébe tartoznak – hívta
fel a jelenlévõk figyelmét dr.
Pintér György, a bizottság
elnöke már az ülés elején.

Az egyik problémás kér-
dés a gödi hajléktalanszálló
ügyének rendezése volt.
Lenkey György képviselõ úr
javasolta az épület megvá-
sárlását, illetve felújítását. A
hajléktalanok ellátása a ha-
tályos törvények szerint ön-
kormányzati kötelezettség –
tájékoztatta a jelenlévõket.
Kruzslicz István jelezte ez
ügyben való érintettségét.
Ezért Rábai Zita kezdemé-
nyezte: a bizottság foglal-
jon állást a képviselõ úr sza-
vazati jogának kérdésében,
hiszen felmerült az érin-
tettsége. Kruzslicz István

szavazáshoz való jogát a bi-
zottság négy tartózkodás
által megvonta (a tartózko-
dás a „nem” szavazathoz
tartozik. = a szerk.). Az elõ-
terjesztés ügyében határo-
zat nem történt, kilátásba
helyezték azonban a felújí-
tási költségkalkuláció elké-
szítését, illetve a kérdés jogi
hátterének értelmezését. 

Az egyik elõterjesztés a
Gödi Sport Egyesülettõl  ér-
kezett. A GSE 13 millió fo-
rint elmulasztott támogatás
kifizetését kéri az Önkor-
mányzattól. Az egyesület
azonban hajlandó ettõl el-
tekinteni, amennyiben a vá-
rosvezetés kezességet vállal
az Alsógödön kialakítandó
mûfüves pályákkal kapcso-
latban, az egyesület 3,6 mil-
lió forintos tartozását a
TESZ–szel rendezi, illetve a
GSE 10 évre használati jo-
got kap a Kiserdõben talál-

ható tisztáshoz, ahol ezáltal
füves focipálya létesülne –
tájékoztatta a bizottságot
dr. Horváth László, az egye-
sület elnöke. Ugyanakkor
nehezményezte, hogy az
ügyrõl folytatott vita hosszú
ideje eredménytelen. Az

ügyben jogvita folyik, eb-
ben a Pénzügyi Bizottság
nem illetékes döntést hozni
– állapította meg dr. Pintér
György. Így ez az elõterjesz-
tés is lekerült a napirendrõl.

K. Z.

A Városfejlesztési Bizottság elfo-
gadta azt az elõterjesztést, melynek
értelmében sor kerül a 2-es fõút
mentén található fák gallyazására, il-
letve a balesetveszélyes akadályok el-
távolítására. - Jóllehet az eljárás az il-
letékes közútkezelõ hatáskörébe tar-

tozik, hosszas hiábavaló várakozás
után az Önkormányzat magára vál-
lalja a feladatot – közölte Kovacsik
Tamás, a bizottság elnöke. - A fák té-
li idõszakban történõ gallyazása a
növényzet károsodásához vezethet –
adott hangot aggodalmának dr.
Mödlingerné Kovács Éva. A kivitele-
zés ezért a Környezetvédelmi Bizott-
ság felügyelete alatt fog történni.

Közérdekû döntés született a 2/A
túloldalán található, 106 hektár ki-
terjedésû mezõgazdasági terület
ipari átalakításáról.  Tarjányi Judit fõ-
építész felhívta a jelenlévõk figyel-
mét a hatályos törvényekre, melyek
értelmében a terület biológiai aktivi-
tása nem csökkenhet, illetve hatás-
tanulmány készítése kötelezõ. - Kez-
deményezzünk tárgyalásokat a kör-
nyezõ településekkel, az érintett tu-
lajdonosokkal, valamint a közmûve-
sítésért felelõs szolgáltatókkal – ja-
vasolta Szegedi Sándor. A bizottság
felkérte a kérvényt elõterjesztõ al-
polgármester urat az eljárások fel-
ügyeletére.

Popele Julianna határozati javas-
latot terjesztett elõ, mely a Polgár-
mesteri Hivatal területén található
egykori rendõrségi épület felújítását
kezdeményezi. - Az átalakítást köve-
tõen teljesen akadálymentesített
ügyfélszolgálati iroda létesülne a fo-
gyatékos személyek jogainak és
esélyegyenlõségének biztosítása ér-
dekében – fejtette ki a bizottság
elõtt a Beruházási Osztály vezetõje.

Környezetvédelmi, illetve közleke-
désbiztonsági okokból Tarjányi Judit
kezdeményezte az M2 út kibõvíté-
sét egy a várost északról elkerülõ út-
szakasz kialakításával. - Amennyi-
ben erre nincs lehetõség, úgy a ke-
leti oldalon épülhetne összekötõ út
– tájékoztatta a fõépítész a Város-
fejlesztõ Bizottság tagjait. A terve-
zet célja a településrész forgalmi te-
hermentesítése. Ennek érdekében
egyeztetõ tárgyalások kezdõdnek az
érintett települések polgármesterei
között.

Kovács Zoltán

Ülésezett a Pénzügyi Bizottság

Késnek a határozatok 
A Pénzügyi Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság soron következõ ülése elsõsorban admi-
nisztratív jellegû tevékenységre korlátozódott, határozat egyetlen napirendi kérdésben
sem született

Ülésezett a Városfejlesztési Bizottság

Új ipari terület kialakítását kezdeményezték

Sellyei Noémi kettõs szerepben a bizottsági ülésen:
képviselõ és anya is egyben

Akadálymentesítik 
a Civilek Házát
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Súlyos pengeváltás
A Gödi Körkép értetlenül áll a Városvédõk újabb pengeváltása elõtt. Ezúttal nem a város
hétköznapjait szolgáló ügyben újra helyt adtunk dr. Horváthéknak. A jövõben kizárólag
akkor hoz le Szerkesztõségünk a Városvédõkéhez hasonló levelet, ha az írásban foglalta-
kat hitelt érdemlõen bizonyítani tudják az aláírók
Címzett:
Nógrádi Gergely,
települési képviselõ, SZDSZ
Mödlingerné Kovács Éva, 
az SZDSZ gödi szervezetének elnöke
Dr. Szinay József,
jegyzõ, Göd város polgármesteri Hivatala

Tisztelt Címzettek!
A Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság 2008. október 7-i

ülésén a Szabad Demokraták Szövetsége listáján 2006-ban
Göd Város Képviselõ-testületébe bekerült Nógrádi Gergely,
aki a bizottság tagja és alelnöke is, Mikesy György képvise-
lõt és rajta keresztül a fogyatékos társadalmat is megcsúfol-
ta, kigúnyolta fogyatékossága miatt.

Az önkormányzati munka során sokszor felhevülnek a ke-
délyek, és heves vita alakul ki. Nógrádi Gergely képviselõ
azonban kijelentését nem bánta meg, azért nem kért bocsá-
natot, sõt egyenesen kikérte magának a jelnyelvi tolmács-
nak a fogyatékos képviselõ érdekében történõ fellépését, és
tévé a kamerái elõtt is azon véleményének adott hangot,
hogy az általa mondottak szerinte nem is számítanak sértés-
nek. Nógrádi Gergelynél ez nem az elsõ eset. Az esélyegyen-

lõségi program testületi vitája során például a vakokat kifi-
gurázó „színészi” alakítással tett hozzászólást a napirendi
ponthoz.

Véleményünk szerint az ilyen magatartás nem euro-kon-
form. Az a személy alkalmatlan mások képviseletére, aki gú-
nyolódik a fogyatékosságon, megsérti a társadalom fogya-
tékos tagjait, nem tud együtt élni, együtt dolgozni a fogya-
tékossággal élõ emberekkel. Az ilyen személyt nem vállal-
hatja fel egy olyan párt, egy olyan szervezet, amely fontos-
nak tartja a mássággal élõk jogait, esélyegyenlõségét.

A fentiek miatt a gödi Városvédõk Egyesületének felszólít-
ja Nógrádi Gergely képviselõt, hogy kérjen nyilvánosan bo-
csánatot a fogyatékos társadalomtól, a megsértett fogyaté-
kos képviselõtõl, ezután pedig adja vissza listás mandátu-
mát. A Szabad Demokraták Szövetsége gödi szervezetét pe-
dig arra kéri, hogy delegáljon egy másik, a megbízatásra
méltó képviselõt a testületbe.
Göd. 2008. 10. 10

Rábai Zita, VVE frakcióvezetõ képviselõ
Mikesy György, képviselõ

Dr. Horváth Viktor, képviselõ

(Az utolsó bekezdés nyelvtani és értelmi hibájáért felelõssé-
get nem vállalunk. Azt a Városvédõk Egyesülete követte el,
szó szerint hoztuk le írásukat. =a szerk.)

2008. október 10.,18:06
Nógrádi Gergely közleménye

Budapest, 2008. október 10, péntek
(OS) - A Magyar Nemzet október 10-i
számában valótlanul állítja, hogy diszk-
riminatív mondattal illettem a gödi tes-
tület ülésén Mikesy György képviselõ-
társamat.

Annyi valóban igaz, hogy az ülésen
képviselõtársam felkészületlenségére
hívtam fel a figyelmet, ugyanakkor hal-
láskárosodására egyáltalán nem tet-
tem megjegyzést. 

Szeretném leszögezni, hogy mind
magánemberként, mind politikusként
távol áll tõlem a diszkriminatív maga-
tartás. 

Ezért is tartom fontosnak, hogy félre-
értelmezett mondatom ne legyen poli-
tikai viták tárgya.

Nógrádi Gergely 
gödi önkormányzati képviselõ

2008. október 10.
Kiadó:SZDSZ 

Természetesen soha nem figuráz-
tam ki vakokat a testületi viták al-
kalmával, és soha nem ejtettem ki a
számon azokat a mondatokat, ame-
lyekkel a VárosVédõk – mindenféle
bizonyíték nélkül – besároztak (az
nem véletlen, hogy a komoly sajtó
még csak félsoros hírt sem szentelt
a VárosVédõk hazugságra épülõ
gyûlöletkampányának). A felszólítá-
suk mégsem ezért komikus, hanem
mert olyan emberek írták alá, akik
egy évvel ezelõtt nemes egyszerû-
séggel – és persze ugyancsak bizo-
nyítékok nélkül – nyilvánosan ci-
gánygyûlölõnek és rasszistának ne-
veztek engem, a MOSZAD-dal hoz-
tak összefüggésbe, amikor pedig
megboldogult Albert Györgyi a vá-
rosunkba látogatott, akkor ezt írták
a mûvelõdési házi beszélgetésünk-
rõl: „Nógrádi pedig duettet énekelt
a hétabortuszos alkalmi vénusz-
dombjával.”
Ma már talán nincs is olyan város-
politikus Gödön (és lassan már civil

is alig), akit Mikesy úr és csapata ne
alázott volna porig, ne igyekezett
volna bemocskolni. Vagy úgy, hogy
álinformációkat terjesztett róla,
vagy úgy, hogy a magánéletében
kotorászott. Mindeközben képvise-
lõként az elmúlt években az égvilá-
gon semmit sem tettek le az asztal-
ra.
Innen üzenem Rábai Zita asszony-
nak, Mikesy György úrnak és dr.
Horváth Viktor Gergõ úrnak: szé-
gyelljék magukat! Szégyelljék ma-
gukat, amiért az idejüket a város
gondjainak megoldása helyett más
emberek rágalmazására és befeketí-
tésére fordítják. De legfõképp azért,
mert rossz hírét keltik Gödnek és a
gödieknek, s ezzel olyan kárt okoz-
nak a településünknek, amit Göd
csak hosszú évek alatt tud majd ki-
heverni.
Ha valakinek vissza kellene adnia a
mandátumát, az épp a VárosVédõk
Egyesületének három lusta, öntelt
és rosszindulatú képviselõje.

Nógrádi Gergely
képviselõ válasza:
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OM azonosító: 039381

Szakmáink:
2 éves alapképzés: 9-10.
osztály közismereti tár-
gyak és szakmai elõkészí-
tés 
+ 2 év szakképzés, ha a
kõfaragó, mûköves és
épületszobrász vagy a
karosszérialakatos szak-
mát választod
+ 3 év szakképzés, ha
bútorasztalos, ács, kõ-
mûves, szerkezetlakatos
vagy
szerszámkészítõ akarsz
lenni.

Gyakorlati képzés fõleg
saját tanmûhelyeinkben.
Kollégiumunk a rendel-
kezésedre áll, ha szüksé-
ged van rá.

Szakmakódok a jelent-
kezési lapra
11 FA: bútorasztalos, ács
21 VAS: szerkezetlaka-
tos, karosszérialakatos,
szerszámkészítõ
31 KÕ: kõfaragó- mûkö-
ves és épületszobrász,
kõmûves

Felvételi tárgyak min-
den szakmacsoporthoz

Magyar nyelv és iroda-
lom központi írásbeli
Szóbeli elbeszélgetés és
rajzkészség felmérése

A központi írásbeli felvé-
teli vizsga idõpontja: 
2009. január 24. (szom-
bat) 10.00
(Betegség esetén pótfel-
vételi: 2009. január 29-
én 14.00 órától)

Megjelenés személyazo-
nosító igazolvánnyal,

vagy ha az még nincs, di-
ákigazolvánnyal a vizsga
idõpontja elõtt 30 perc-
cel!

Ezt a vizsgát más, a ma-
gyar nyelv és irodalom
központi írásbeli felvéte-
lit meghirdetõ iskolában
is megírhatod.

A központi felvételire
2008. december 10-ig
kell jelentkezned.

A központi felvételi
vizsga alól nincs men-
tesség!

Szóbeli felvételi beszél-
getés: 2009. február 21-
én 8.00 órakor és 2009.
február  27. 14.00 óra-
kor

Arról, hogy melyik idõ-
pontban kell megjelen-
ned a szóbeli elbeszélge-
tésen, lakcímedre levél-
ben értesítést küldünk!

A szakiskolai jelentkezési
lapod 2009. február 20-
ig az általános iskoládon
keresztül juttasd el hoz-
zánk!

Kérjük, hogy a jelentke-
zési lapon az esetleges
részképesség zavarokat
tüntessék fel!

Nyílt nap az iskolánk-
ban!
2008. november 21.
péntek 9.00-13.00

Kérdéseiddel keresd bi-
zalommal iskolánk titkár-
ságát a 06-27-345-
167/101 melléken!

Tisztelt Érdeklõdõ!
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy iskolánk (Radnó-
ti Miklós Gimnázium, Dunakeszi, Bazsanth Vince
utca 10. 342 – 212) nyílt napokat tart a jelenleg 8.
osztályba járó tanulók részére.
November 13-ára várjuk a gödi általános iskolák
diákjait.
A nyílt napok programja: 
8:55-ig gyülekezõ 
9-tõl 9:40-ig az iskola és a képzési program be-
mutatása 
9.40-tõl 9:55-ig az iskola bejárása 
9:55-tõl 10:40-ig találkozó a diákönkormányzat
képviselõivel

Tisztelettel: 
Varga Tibor 

igazgató

Egy gyermek életében az
óvoda és iskola közötti át-
menet jelenti az egyik leg-
nagyobb nehézséget. A
Németh László Általános
Iskola alsó tagozatának
pedagógusai a 2008/2009-
es tanév szeptember hó-
napjától az óvoda dolgo-
zóival szorosan együttmû-
ködve „Iskolára Hangoló”
címmel  programsoroza-
tot indítottak el. A vidám,
játékos ismerkedésre elsõ
alkalommal 2008. októ-
ber 10-én szombaton ke-
rült sor. A pedagógusok
elképzelése szerint a gyer-

mekek és szüleik a tanév
alatt havonta egy, illetve
két alkalommal találkoz-
hatnak ilyen formában az
iskolával. A foglalkozáso-
kat a központi épületben
valamint a kastélyban
tartják. Az elsõ alkalom-
mal is már szép számban
megjelenõ kicsinyek a ta-
nító nénikkel és szüleikkel
néhány izgalmas órát tölt-
hettek a kézmûves foglal-
kozáson, melyet közös
dal- és tánctanulás köve-
tett.

S. A.

Piarista Szakiskola, 
Gimnázium 
és Kollégium
Beiskolázási tájékoztató 
a 2009-2010. tanévre

Iskolára hangoló –
„hangadó” tanárok
Vidám, játékos ismerkedés az iskolával, a
tanító nénikkel

Szente Mónika 
rajzórája
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A kompetencia alapú ok-
tatás középpontjában a
képességek, készségek fej-
lesztése, valamint az elsa-
játított tudás  alkalmazási
képessége áll. Az ehhez
kapcsolódó oktatási prog-
ramcsomagok fejlesztésé-
nek gondolata már a
2000-es évek elején meg-
fogalmazódott hazánk-
ban. A mai gyermekek je-
lentõs része küzd azzal a
problémával, hogyan hasz-
nálhatják fel megszerzett
ismereteiket a minden-
napokban. Ebben szeret-
nék segíteni a Németh
László Általános Iskola pe-
dagógusai a tanulóikat.  A
tanárok az eredményes
szakmai munka érdekében
egy három napos tanfolya-

mon bõvítették pedagógi-
ai módszertani ismeretei-
ket.

Az intézmény tanítói és
tanárai 2008. október 2. és
4. között egy 30 órás tanu-

lás-módszertani képzésen
vettek részt, melyet Petkes
Csaba oktatási szakértõ ve-
zetett. Az országosan elis-
mert szakember óráin a
három nap alatt a pedagó-
gusok konzultálhattak a
diákok tanulási nehézsége-
irõl, a felmerülõ problé-
mákról, a pedagógus fele-
lõsségérõl, valamint esz-
mecserét folytathattak  ré-
gi és új módszertani kérdé-
sekrõl.

A tanulás órái kellemes,
kollegiális hangulatban tel-
tek.  A korszerû módszerek
új lendületet adtak a taní-
táshoz, s így a tanárok ma-
gabiztosabban láthatnak
hozzá diákjaik kompeten-
ciáinak fejlesztéséhez.

S. A.

Három napra iskolapadba ültek a tanárok
A Németh László Általános Iskola pedagógusainak közel fele vett részt a Petkes Csaba ok-
tatási szakértõ által vezetett tanulás-módszertani képzésen

Petkes Csabát érdeklõdéssel 
hallgatták a Németh László Iskola tanárai

A játszótér ünnepélyes
megnyitóján több városi
képviselõ és a város pol-
gármestere is megjelent.
Mégsem õk álltak ennek a
napnak a középpontjában,

hanem a gyerekek, akik
nem várták meg az ünne-
pélyes átadást, hanem

szüleikkel együtt azonnal
birtokba vették az új játé-
kokat. A Fenyves játszótér-
ért dolgozók között Ger-
gely Márta is jelen volt, aki
köztudottan eddig is sokat

dolgozott a Fenyves rend-
ben tartásáért. – Ezt sze-
rettük volna elérni – jelen-

tette ki büszkén Gergely
Márta. – Örülök, hogy a
képviselõasszony is úgy
érezte, ide új eszközök kel-
lenek, és lám, a szándékot
tettek követték.

- Csak egy perc figyelmet
kérek – kezdte „ünnepi”
beszédét Sellyei Noémi. –
Gyerekek! Élvezzétek a já-
tékokat az új játszótéren,
vigyázzatok az eszközökre,
de leginkább magatokra,
le ne essetek róluk!

A város mára több ját-
szóteret felújított vagy
egészen újat épített. Az 1.
körzetben Lenkei György
adott át nemrégen egy új
játszóteret, a Duna Csárda
játszóterének költségeit
Sárközi Károly és felesége
adományozták, Szabó
Csaba képviselõ munkával
és körzetpénzzel is hozzá-
járult a kivitelezéshez.
Most elkészült a 10. körzet
új játszótere, és lapzártánk
után adnak át az 5. körzet-
ben egy új játszóteret,

melynek létrejöttéért
Csányi József képviselõ
tett sokat.

Mint azt Markó József
polgármester elmondta, a
városban a játszótér prog-
ram folytatódik.

S. T. 

Elkészült a játszótér a Fenyvesben
Sellyei Noéminak, a 10. körzet képviselõjének kezdeményezésére elkészült a Pólus Palace
melletti Fenyvesben egy új játszótér

Minõségi játszókákat helyeztek el a Fenyvesben

A kis Vasvári fiú hamar
jóba lett a polgármesterrel
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Önök kérdezik, Önök 

A legutóbbi, 10. számban olvastam,
hogy a 2. sz. fõút a Magyar Közút
Kht. kezelésében van.  Szeretném,
ha panaszom az õ illetékesükhöz
kerülne, amennyiben odatartozik.
Cz. Miklós észrevételezte, hogy  az
Autópihenõ melletti lámpa nagyon

alacsonyan van.  A legutóbbi hétvé-
gén (ez sajnos általánosságban is
igaz) a közlekedési lámpa úgy volt
beállítva, hogy a 2-es úton (FÕÚT!)
haladók közül a zöld jelzésnél mind-
össze 4-5 autó fért át. Az a kérdé-
sem, miért van ilyen lehetetlen mó-
don beállítva a lámpa, miért akadá-
lyozza az egyébként is nagy hétvégi
forgalmat, és ezzel az újabb zöld
jelzésre váró sor kipufogógázát mi-
ért kell  nyelnünk?

S. Ivánné

A Magyar Közút Kht. illetékese a
bejelentést megvizsgálja. Ameny-
nyiben a jelzõlámpa hibásan van
programozva, és rossz helyre van
felszerelve, intézkedik a javításról
és az áthelyezésérõl. Október
utolsó hetében visszajelez a vizs-
gálat eredményérõl és az intézke-
désekrõl.

Dr. Szinay József jegyzõ

Második észrevételem, hogy mind a
mai napig becsületesen fizetjük a

felsõgödi Pozsonyi utca leaszfalto-
zásával kapcsolatos részleteket
(nem kis összeg).  Az utcát  javítás
után úgy vették át, hogy sem a víz-
elvezetõ felõli oldalát, sem pedig a
páratlan oldalát nem dolgozták ki
megfelelõen. Az aszfaltot szegélye-
zõ kövek mellett az esõ mossa le a
homokot, bele a vízelvezetõbe, illet-
ve omlik a homokos széle.  Kérdé-
sem:  Ki a felelõs azért, hogy ilyen
minõségû munkát ennyi pénzért így
vettek át? Van még remény, hogy
kijavítják garanciában?

S Ivánné 

A Pozsonyi utca árok felõli padka-
rendszerénél sehol sem találtunk
olyan helyet, ahol az Ön által jel-
zett padka a szegélykõ vonalától
kiindulva beomlott volna. Esõzé-
sek alkalmával elkerülhetetlen,
hogy a padkáról bizonyos meny-
nyiségû hordalék bele ne kerüljön
az árkokba. A 21. számú házzal
szemközti oldalon a szegélykõ
mellett hosszanti repedések van-
nak az aszfalt rétegen, amelyeket
a többi hasonló hibával együtt ki-
javítják. Ezekre az utakra a garan-
cia jogszerûen jelenleg is fennáll.
Ezért az Önkormányzatnak lehe-
tõsége van a jelentkezõ minõségi
hibák kijavíttatására. Erre a ga-
ranciális idõn belül sor kerül.

Szegedi Sándor alpolgármester

Többször írtunk - nem csak én - az
áldatlan gyalogos átkelési lehetõsé-
gekrõl  Göd váci kijáratának közelé-

ben. Nem Önön akarom számon
kérni a kérésre adott számtalan vá-
laszt, csak úgy vélem, a város lapja
alkalmas arra, hogy az illetékes e fó-
rumon magyarázkodjon, ha tud!
Nyár végére ígérték: forgalomlassító
sziget épül a Vác felõl érkezõ forga-
lom elé, valamint gyalogátkelõ vala-
hol a Kék Duna u. tájékán. Esetleg
letakaríttatják a 2-es út azon része-
it, amelyek hordalékkal szennyezet-
tek. Többen javasolták a súlykorlá-
tozó táblák kihelyezését forgalom-
csillapítás igényével. Hónapok óta
hiába várunk a munkák beindulásá-
ra! Szeretném kérdezni az önkor-
mányzat illetékeseit, csak válaszol-

tak egy-két korábbi olvasói levélre,
vagy történni is fog valami?

H. Miklós

A súlykorlátozásra vonatkozó ren-
delettervezetet a Hivatal elkészí-
tette, és megtárgyalásra átadta a
Városfejlesztési Bizottság részére.

Szegedi Sándor alpolgármester

Fenti kérdéskörhöz tartozik, hogy a
József Attila Mûvelõdési Háznál is
terveztek egy közlekedési lámpát.
Mi az oka, hogy még mindig nem
készült el?

Salamon Tamás

A közlekedésbiztonsági pályáza-
tok (gyalogátkelõhelyek építése)

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 rövid az áthaladási
lehetõség

A Kék Duna utcánél életveszélyes
az átkelés a fõúton

A mûvelõdési háznál is veszélyes 
az átkelés, kihajtás
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lebonyolítását a Magyar Közút
Kht. vette át (közbeszerzés, terve-
zés, kivitelezés) a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központtól.
A tervezés folyamatban van, tájé-
koztatásuk szerint ebben az év-
ben megvalósul a kivitelezés is.
Szegedi Sándor alpolgármester

Hétfõn és pénteken elviselhetetlen a
füst Gödön. Sokan égetik el az
avart, meg lehet fulladni. Az ablako-
kat nem lehet kinyitni. Már a kukás-
autó problémakörében válaszolt
Hetényi Tamás, de a megoldás egy-
értelmûen egy zöldhulladék lerakó
lenne. Ez ügyben semmi sem tör-
tént? A városnak van egy Környe-
zetvédelmi Bizottsága, a Városhá-
zán ül egy szakreferens, nem lehet-
ne a közeljövõben ezzel a súlyos
problémával érdemben(!) foglalkoz-
ni, és megnyugtató megoldást talál-
ni?

B. Péter, K. Béláné, 
Salamon Tamás

Sajnálatos módon a zöldhulladék-
lerakóhely kialakítását és üzemel-
tetését rendkívül szigorú elõírá-
sok szabályozzák. A szabályzat
veszélyes hulladéknak minõsíti a
zöldhulladékot. A városunkban
keletkezõ évi 2-3000 tonna ve-
gyes zöldhulladék mennyisége
nagyon kevés a gazdaságos üze-
meltetéshez. Megvalósításra le-
het pályázatot írni és nyerni, de
az üzemeltetésre nem. Ugyanak-
kor fenntartásaim vannak a kö-
vetkezõkkel kapcsolatban. Amíg
ingyenesen elszállítjuk a zöldhul-
ladékot, a tüzeléssel okozott
problémákra megoldást jelente-
ne, ha valaki a saját autójával ki-
szállíthatná egy távoli telepre a
zöldet? Vajon ezt a megoldást vá-
lasztaná? A jövõ egy regionális
zöldhulladék lerakó építése,
amely gazdaságosan üzemeltet-
hetõ. 
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Tisztelettel kérem a város vezetését,
mondják meg, milyen választ kap-
tak a Közútkezelõ Kht-tõl arra a ké-
résre, hogy a 2/A-ról Vác irányában
a lehajtó áldatlan állapotban van, és
rendbe kellene hozni! Türelmetlenül
várom a válaszukat.

D. Károly

2008. augusztus 18-án levélben
kerestük meg a Magyar Közút
Kht-t, amelyben a 21107 jelû út
burkolatának javítását kértük tõ-
lük.  A Magyar Közút Kht. a szep-
tember 30-án kelt levelében arról
tájékoztatott, hogy a szóban for-
gó út burkolathibáit 2008. októ-
ber hónap második felében kez-
dik meg kijavítani.

Szegedi Sándor alpolgármester

Már szóvá tette valaki ezen a fóru-
mon, hogy a Rákóczi út tele van ká-
tyúkkal, sõt olyan kátyúkkal is, me-
lyeket körbevágtak, tehát aszfalto-
zásra elõkészítettek. Azóta is hatal-
mas lyukakként veszélyeztetik a
közlekedést. Ez  több mint fél éve
így van. Nem lehetne valamit tenni?

Z. Péterné

Eddig a megfelelõ alapanyag hiá-
nya jelentett problémát. Most el-
kezdtük a kátyúzást.
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Korábban külön cikk foglalkozott a
sárga zsákok cserélési rendjével. A
rendes szállítási napon kitettük a zsá-
kokat, és nem kaptunk helyette úja-
kat. Valami hiba van a rendszerben?

Z. Péterné, Kovacsik Tamás, 
Salamon Tamás

Elnézést a hibáért, de olyan is elõ-
fordult, hogy illetéktelenek elvitték
a cserezsákokat. Utólag kiküldjük a
zsákokat, ha megadják a címüket

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

Mi földút mentén lakunk. Nagyon iri-
gyeljük azokat az utcákat, amelyek
bekerültek az aszfaltozási program-
ba. Milyen esélyt lát az önkormány-
zat arra, hogy az önkormányzati cik-
lus hátralévõ két évében új utakat is
leaszfaltozzanak?

F. János

Ebben a ciklusban a teljes városra ki-
terjedõ útépítési beruházás valószínû-
leg nem várható. Elsõsorban pályázati
lehetõségekre koncentrálunk, illetve
azokban az utcákban van lehetõség
útépítésre, ahol a lakosság összefog,
és közös beruházásban építik meg az
utcát. Engedje meg, hogy a következõ
Gödi Körképben terveinkrõl részletes
tájékoztatást adjak!

Szegedi Sándor alpolgármester

Több testületi ülésen foglalkoztak az
új egészségház építésével. Egyelõre
nem látszik semmi az építkezésbõl.
Lefújták a programot?

F. János

A programot nem fújtuk le, a ter-
vek elkészültek. Az engedélyt ún.
társhatóság adja ki, mely jelen
esetben Szõdliget Község Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatala.
A jogerõs építési engedély október
2. felében lép életbe. Az építkezés
valószínûleg november elsõ napja-
iban kezdõdik. 

Szegedi Sándor alpolgármester

észrevételezik

A Településellátó Szervezet
keres pénztárost, 

szemétszállító autóra rakodókat, valamint sofõrt.

Jelentkezni lehet: 
A pénztárosi állásra közgazdasági szakközépiskolai  végzettséggel, sza-
kmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásával.
Rakodóknak nincs  végzettségi elõírás. Alkalmi munkavállalói
könyvvel is jelentkezhet!
Sofõr alkalmazásához C  kategóriás jogosítvány és gyakorlat szükséges.

Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Jelentkezni lehet: 2132. Göd, Duna u. 5. telefonon 530-600 titkárságon,
ill. 530-601 szemétszállítási csoportvezetõnél. 

Jövõ hónapban beszámolunk arról,
hogy elkészült-e a javítás
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Helmeczi Sándor 70 éves
Vörös Józsefné  Végh Julianna  83 éves
Zima Sándorné  Furucz Margit 82 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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

Szeptember hónapban
történt egy sajnálatos
bûncselekmény, amely na-
gyon megbotránkoztatta
Göd közvéleményét.
A bûncselekményt fiatal-
korúak követték el fiatal-
korúak ellen. A Huzella Ti-
vadar Általános Iskolából
tartott hazafelé délutáni
különóráról két diák, aki-
ket két másik fiatalkorú
arra szólított fel, hogy ad-
ják át értékeiket (mobilte-
lefon, pénz stb.). A huzel-
lás diákok vonakodtak ele-
get tenni a felszólításnak,
így a két elkövetõ az erõ-
szak alkalmazásától sem
riadt vissza. A rendõrség a
két polgárõr szövetséggel
együtt azóta is közösen
járõröz az iskola környé-
kén, de nem csak a
Huzella, hanem a Németh
László Általános Iskola
környékén is. Ezeket a cse-
lekményeket hathatósan
csak megelõzéssel lehet
megakadályozni. Az elkö-
vetõk is fiatalkorúak vol-
tak. Valószínûleg nem
Gödre járnak iskolába, de
még tankötelesek. 

Reggelenként nem csak
szeptember hónapban,
hanem azzóta is próbá-
lunk a frekventáltabb gya-
logátkelõhelyek környéké-
re iskolába menetkor
rendõrt vagy polgárõrt
biztosítani. Ebben nagy

segítséget nyújt számunk-
ra mind a Városi Polgárõr-
ség, mind a Dunakanyar
Polgárõrség.
Régi-új problémánk csalók
szinte állandó mûködése
területünkön. Áldozataik
legtöbbször idõs, egyedül
élõ emberek. A csalók kö-
zé tartozhatnak álvíz-
minõség-ellenõrök, álvil-
lanyóra-szerelõk, álgáz-
órások, a faárusok, a fém-
hulladék-gyûjtõk. Ez a sor
most kiegészült a burgo-
nya- és hagymaárusokkal,
és ismert elõttünk „az
Auchan sorsoláson nyert”
csalási forma is. Természe-
tesen vannak tisztességes
szándékú ELMÛ, TIGÁZ,
Vízmû alkalmazottak vala-
mint kereskedõk is. Nem
róluk beszélek.  Ám na-
gyon körültekintõeknek
kell lennünk az ilyen irá-
nyú tevékenységet folyta-
tókkal szemben, különö-
sen ha ismeretlenekrõl
van szó. Ezeket a sorokat
elsõsorban az  magányos,
idõs emberek hozzátarto-
zóinak, ismerõseinek,
szomszédainak szánom.
Figyeljünk egymásra, mert
a mai világban sok bûn-
cselekmény történik, véd-
jük magunkat és ismerõ-
seinket ezek ellen!

Tóth Zoltán r.õrgy
õrsparancsnok 

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: November 24-28. • De-
cember 15-19.

Gödön házasságot kötöttek:
Tóth Tamás Tóth Anikó
Makrai Krisztián Dr. Szabó Zsófia Edit
Nagy Attila Latinovits Anikó
Kolozsvári Miklós Ádám Andrea
Haraszti Balázs Laczó Ilona Éva
Petrik Tamás Piros Teodóra Lívia
Dr. Vastagh Csaba Csabai Katalin
Tóth Zoltán Kocsis Enikõ
Kollmann László Lukács Zsuzsanna
Kötöl Csaba Kõszegi Erika
Tar Bertalan Pál Gergely Ildikó Beatrix
Sok boldogságot kívánunk!

Rendõrségi hírek

2008. nov. 10-16.
Császi Patika 
(Ady E. u. 6.) 
Telefon: 531-355
2008. nov. 17-23.
Inczeffy Patika 
(Pesti u. 86.) 
Telefon: 336-150
2008. nov. 24-30.
Életfa Patika
(Kincsem u. 2.) 
Telefon: 337-002
2008. dec. 1-7.
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
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!

Védõnõt  felvesz a TESZ!
Határozott  idõre szakképzett védõnõt keresünk a
Göd-felsõi területre.
Jelentkezni lehet: önéletrajz és végzettséget iga-
zoló dokumentum másolatának benyújtásával.
2132. Göd Duna u. 5.

Érdeklõdni lehet:  530-608 (Munkaügy) 
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A városi ünnepélyen
Markó József a város nevé-
ben köszöntötte a megje-
lent vendégeket. – Tudunk-e
még újat mondani, egyfor-
mán látjuk–e ’56 jelentõsé-
gét? – tette fel a kérdéseket
polgármester úr. Mi igye-
keztünk olyan elkötelezett
elõadókat hívni, akiknek
színvonalas megemlékezé-
sében minden gödi polgár
megtalálhatja a maga ün-
nepét. 

- A mai napon azokra az
emberekre emlékezünk,
akik hittek az összefogás-
ban, bíztak a közösség ere-
jében, s a nehéz idõkben
tenni próbáltak a haza, a
nemzet ügyéért - mondta
Rácz József, a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetségé-
nek Pest megyei elnöke.

Berta László nyugalma-
zott történelemtanár rend-
hagyó órája a visszaemléke-
zés percei voltak, fõhajtás

az elesettekért. A Németh
László Általános Iskola diák-
jai a fiatal nemzedéket kép-
viselték, akik csak hallottak,
tanultak az eseményekrõl,
személyes tapasztalatuk
nincs. A tényeket a régi do-
kumentumfilmekbõl, az ün-
neplõbe öltözött fiatalem-
berek elmondásából hall-
hatta a közönség, miköz-
ben a színpadon zenével,

tánccal, mozgással jelenítet-
ték meg az érzéseket; a féle-
lem és a rettegés, az el-
szántság és az öröm, a harc

és a megbékélés szavak nél-
kül is érzõdött a teremben.
A mûsort Bõléné Tóth Ág-
nes és Boldog Mónika ta-
nárnõk tanították be a
Németh László Iskola diák-
jainak. A hallgatóság tiszta
szívbõl gratulált színvonalas
munkájukhoz.

Az ünnepség a Kincsem
parkban folytatódott. Iván
Kovács László szobránál he-

lyezték el az emlékezés virá-
gait a város vezetõi és a köz-
intézmények képviselõi.

F. A.

Méltó városi megemlékezés 
az ‘56-os forradalomról

Zsúfolásig megtelt a Nemeskéri Kúria
terme a Göd történetével foglalkozó
Gödi Almanach legfrissebb kötetének
bemutatója alkalmából. Az ünnepi
hangulat tetõpontja s méltó bizonyíté-
ka volt, hogy nemcsak emlékezni kell
múltunkra, hanem keresni, kutatni a
régi épületeket, embereket, leveleket,
mert ez egy „kapocs, amely összeköt-
heti a múltat a jelennel, a már megle-
võ közösségeket az újonnan alakulók-
kal”- mondja Markó József polgármes-
ter a kötet bevezetõjében. Bátorfi Jó-
zsef, a könyvsorozat kitalálója, gondo-
zója minden apró dolognak, emléknek
örül. A legkisebb csapáson is elindul, s
oknyomozása, tényfeltárása csodákat
derít ki. – Néha borítékot találok a pos-
taládámban, fényképet kapok, s a szál-
kás betûkbõl, megsárgult képekbõl
családok története, közösségek élete
sejlik föl elõttem – árulja el a „titkot” a

szerkesztõ. Így gyarapodik évrõl évre a
helytörténeti gyûjtemény anyaga. A 13
kötetnek több mint 200 szerzõje volt.
Ennél is többen adtak anyagot vagy
hívták fel a figyelmet egy pénzérmére,
faragott kõre vagy épületre. Az Alma-
nach egy kimeríthetetlen kincsesház,
hiszen mindennapjaink élete, unokáink
történelme lesz. „Itt az ideje a leltárké-
szítésnek. Rendet kell tenni az íróaszta-
lon, a fiókokban és a polcokon. Külö-
nösen, ha már egyre ritkábban veszi
kézbe az ember a tollat. Nem árt, ha
egyenként átlapozzuk az irattartókat
is. Meglepetések érhetik az embert.”-
írja Bátorfi József az idei kötetben.

A könyv szép karácsonyi ajándék le-
het idõseknek, hogy fényképeket talál-
janak barátokról, ismerõsökrõl, szerel-
mekrõl, fiataloknak, hogy megismer-
hessék lakóhelyük történelmét.

Farkas Andrea

Emlékezzünk a régiekrõl

A Gödi Almanach XIII. kötetének bemutatója

A Németh László Iskola diákjai adták az ünnepi mûsort

Bátorfi József,
a Gödi Almanach
megálmodója

A pártok és civilszervezetek 
koszorúztak 

Iván Kovács László 
mellszobránál
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Az idejárók által csak Bú-
zaszem Iskolának nevezett
tanoda a verõcei Géza Fe-

jedelem Református Álta-
lános Iskola tagintézmé-
nye. Most egy-egy osztálya
a katolikus illetve a refor-
mátus közösségi házban,
három osztálya pedig egy
bérelt önkormányzati épü-
letben kap helyet. Nagy
szükség van tehát az új
épületre. 

Az iskola épületét
Salamin Ferenc tervezte, a
jogerõs építési engedélyt
tavaly õsszel kapták meg.
A 480 millió forintos épít-
kezés magánforrásokból
valósul meg. Az iskola kö-
zössége saját munka és
adomány, hitel, önkénte-
sek és vállalkozók segítsé-
gével a tervek szerint 2013
szeptemberéig építi fel az
új iskolát.

A 160 millió forintba ke-
rülõ elsõ épületet jövõ
szeptemberig szeretnék
felépíteni.

Az iskola építtetõje a
Magyar Kolping Szövetség,
beruházója a Búzaszem
Alapítvány, kivitelezõje az e
célra és az iskolaépület
hasznosítására létrehozott

Búzaszem Iskola Nonprofit
Kft. 

Október 19-én délután 4

órakor ünnepélyes keretek
között tették le a gödi
Szakáts-kertben a Búza-
szem Általános Iskola alap-
kövét. Horváth Szilárd kö-
szöntötte a közönséget,
visszapillantott az elmúlt
évekre, s beszélt terveikrõl.
– Öt éve még csak az álma-
inkban szerepelt egy iskola
terve, ma már itt van a kéz-
fogásokban, a közösség-
ben, a dalokban, gyerme-
keink mindennapjaiban.
Hittel, szeretettel, akarattal
és imával, közös összefo-
gással építjük a házat, s ez-
által mi magunk is épü-
lünk. Hosszan sorolta azo-
kat a neveket, akiknek kö-
szönhetik az elõrehaladást. 

Horváth Szilárd köszöne-
tet mondott Markó József
polgármesternek és a gödi
képviselõtestületnek, Ko-
vács Lászlónak, a Magyar
Kolping Szövetség elnöké-
nek, Márkus Gábornak, a
verõcei egyházközség lelki-
pásztorának, Szotyori
Nagy Gábor felsõgödi re-
formátus lelkésznek, Mar-
ton Zsolt katolikus plébá-

nosnak, Horváth Ferenc-
nek, a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola igazgatójának.
- Megköszönjük Salamin
Ferenc munkáját, aki épü-
letbe álmodta azt, amit mi
a nevelésrõl gondolunk –
mondta a rendezvény szó-
vivõje. 

A sor végén két fontos
név, akik nem vendégek,
hanem  „családtagok”;
Gergely Józsefné, Szakáts
Aporka, aki jelenlétével is
megtisztelte a rendez-
vényt, akinek egykoron
családja tulajdonában volt
a Szakáts-kert és a villa.
Éppen 11. évét töltötte be,
amikor  kitelepítették csa-
ládját az 50-es években. A
másik „családtag” Ország
Tibor atya, egykori gödi
plébános, aki fõ szervezõ-
je, lélekmozdítója volt a
csapatnak, s akinek Hor-
váth Szilárdhoz hasonlóan
ez volt szinte az élete.  Az
ünnepi pillanat tetõfokán
Horváth Szilárd az alábbi
tárgyakat helyezte el az

alapkõ kapszulájába, amit
az utókornak szántak: az
iskola tervét, a földhaszná-
lati szerzõdést, a Gödi Kör-
kép egy számát, a 7 fõvel
induló iskolai osztály  fény-

képét s a gyerekek rajzait,
üzeneteit. Rajzokkal és sza-
vakkal megfogalmazták,
miért fontos számunkra a
Búzaszem iskola, miért
szeretnek odajárni. Remél-
jük, beváltják az alapító,

Adolf Kolping álmát: Olyan
fiatalokra van szükség,
akik bíznak önmagukban,
és reménykednek a jövõ-
ben.

Farkas Andrea

Letették a Búzaszem Iskola alapkövét
A keresztény, magyar, családias nevelést nyújtó Búzaszem iskola négy éve mûködik Gö-
dön. Négy éve egy elsõ osztállyal és hét tanulóval indultak. Ma a felmenõ rendszerben
fejlõdõ iskola öt osztályába 71 gyermek jár. A Búzaszem iskolába járó gyermekek – az ál-
talános iskolával párhuzamosan mûködõ, kiválóra minõsített mûvészeti iskolában - elsõ-
tõl kezdve tanulnak hangszeres zenét és néptáncot, az oktatást áthatja a keresztény ta-
nítás és a magyar néphagyomány

Horváth Szilárd, a Búzaszem egyik alapító szülõje
szerényen fogadta a dícsérõ mondatokat

Ország Tibor egykori gödi
plébános éppen 
az alapkövet temeti be

Szotyori Nagy Gábor református lelkész 
megáldja az okiratokat tartalmazó kapszulát
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Mihály napján elkezdõ-
dik a „kisfarsang”, a lako-
dalmak ideje, mely Katalin

napig tart. A pásztorok
behajtják a legelõkrõl az
állatokat, megkezdõdik a
kukoricatörés. A népszo-
kás felelevenítése, megis-
merése régi hagyomány
az 1. sz. Óvodában. Mi-
hály napján az óvodában
kicsik és nagyok  izgalom-
mal várták a szép szám-
ban érkezõ vendégeket és
a szülõket.  

Az óvoda vezetõje, Sza-

bó Zsófia köszöntötte
Markó József polgármes-
ter és Bognár László alpol-

gármester urakat, s meg-
köszönte a sok támoga-
tást, figyelmet,  szülõi se-
gítséget és együttmûkö-
dést. A jókedvû mulatsá-
got a Drums ütõegyüttes
nyitotta meg, melyet az
óvónénik dalos mesejáté-
ka követett. A Váci Zene-
mûvészeti Szakközépisko-
la diákjai csodálatos hang-
jukkal és muzsikájukkal a
legkisebbeket is táncra

hívták, s elkezdõdött az
apróságok táncháza. A jó
hangulatot fokozta, hogy
az óvodások a vásári for-
gatagban kincset, játékot
vagy valamilyen finomsá-
got vásárolhattak. Az óvo-
da munkatársai heteken
át készültek, ki-ki legjobb
tudása szerint: tarisznyát
horgoltak, kagylófigurát,
papírforgót, mécsestartót
készítettek. 

Minden évben fontos
számunkra ez a rendez-
vény, hiszen erõsítjük a
kapcsolatot a szülõi ház-

zal; az édesanyák, nagy-
mamák sütnek, vagy mo-

solygós almát árulnak, s
mi is „piacra dobjuk tudá-
sunkat”, árulunk gyöngy-
karkötõt, királyi koronát
és szélesszájú békabábot.
A vásári összegbõl min-
den csoport saját magá-
nak vásárolhat játékot,
fejlesztõ eszközt - mond-
ták a csoportvezetõk.

F. A.

Mihály napi vásár az 1. számú óvodában

Köszönet a rendezvény
támogatóinak:
Piramis Építõház;
Decathlon Áruház. Pa-
pírház /felsõgödi
vasútállomás/; VEGA-
IMPEX Kft.; László pék-
ség; Varga és Társa Lot-
tózó; Bélteki méteráru;
Vili zöldséges /felsõgödi
vasútállomás/; Margaré-
ta vegyiáru; „Méhecske”
virágbolt; Rétesbolt; Já-
ték – ajándék /felsõgödi
vasútállomás/; Márton
Olga papírboltja; Binder
pékség; Babi néni /dajka/

A szokatlan cím Bognár László szob-
rászmûvész alkotásainak két alap-
anyagát fedi. (Gledícsiafa: lepényfa
vagy szentjánoskenyérfa.)  S hogy
az anyag tovább éljen a mûvész ke-
ze nyomán, a fémet és a fát meg-
munkálta, megszelídítette, lelket le-
helt beléjük. A mester bútorok res-
taurálásával is foglalkozik, vagyis
„újraéleszti” õket.
A vendéglátó, Mógor Anikó köszön-
tõ szavai így jellemezték a Balaton-
felvidéki szobrász munkásságát. –
Klasszikus nyugalmú alkotások
ezek, melyek mély érzelmeket éb-
resztenek bennünk az emberi hit és
felelõsség alkotásai által. Köszönjük
az emberléptékû arányokat, melyek
kibontják  az anyagban lévõ szelíd
formát. Epigrammák ezek a szob-
rok, melyeknek tömörsége megra-
gad,  üzenetük pedig az az ember-
ség, mely sugárzik, s egy tisztább
élet felé mutat. Tiltakozás ez az ön-

zéssel és kegyetlen agresszióval
mérgezett jelen világunk ellen –
mondta a ház asszonya. Köszönet
az együttlétért és a közös gondol-
kodásért, az „Ölelés”-ért, a „Vi-
gasz”-ért Anikónak és Bognár Lász-
lónak. 

F. A.

Bronzok és gledícsiák – epigrammák a szobrászatban

Névjegy:
Bognár László szobrászmûvész
1954-ben született Pápán.
Tanulmányait Pápán, Zalaegersze-
gen és Budapesten végezte.
Szobrainak anyaga: fa, bronz,
esetleg porcelán.
Szobrászati ismereteit hasznosítva
régi bútorok restaurálásával fog-
lalkozik.
1982 óta Felsõörsön él és dolgo-
zik.
Számos egyéni és csoportos kiállí-
táson mutatkozott be itthon és
külföldön. 

A körjátékban
mindenki 
részt vett

Mit is vegyek?

Mógor Anikó köszönti a mûvészt
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Göd város Önkormányzata, az Alap-
szolgáltatási Központ és a József At-
tila Mûvelõdési Ház szervezésében
eseménydús, szép rendezvényen ve-

hettek részt az idõsebb városlakók.
A Zöldfa étteremben közel 150 em-
bert láttak vendégül finom ebéddel,
majd a színházteremben Markó Jó-
zsef  polgármester köszöntötte a
vendégeket. Ez a nap nemcsak az

Idõsek Világnapja, hanem a zenéé
is, mely korokon keresztül is átível.
A Németh László Általános Iskola if-
jú gitárosai  Tüske András vezetésé-
vel  lágy zenéjükkel csaltak nyugal-
mat és örömet a megfáradt arcokra.
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szá-
mos városi rendezvényen mutatja
aktivitását, tenni akarását. Most is
kivették részüket, hiszen nótával,
tánccal köszöntötték kortársaikat. A
délután derekán megérkezett dr.
Iván László professzor, aki az Egész-
séges öregedésrõl tartott érdekes
elõadást. Nem a naptári évek, ha-
nem saját személyes életünk szerint
öregszünk, ezért ismerkedjünk ön-
magunkkal, kössünk békét, töreked-
jünk arra, hogy vágyaink és lehetõ-
ségeink között egyensúlyt teremt-
sünk – mondta a professzor.
Egy hét múlva ismét összegyûltek a
szépkorúak, s a város civil szerveze-
tei nevében ünnepelték õket.
Lenkey György, a Szociális Bizottság
elnöke mondott köszöntõt. – Igye-
keznünk kell, hogy az évnek ne csak

ez a napja szóljon idõseinkrõl, ha-
nem az év minden napján érezzék a
törõdést. Minden nap kapjanak egy
jó szót, figyelmet, köszönetet.
Tanulhatunk tõlük szorgalmat, bé-
ketûrést, alkalmazkodást. Tapasztal-
tak, bölcsek, segítõkészek. Lengyel
György versmondása nevetést csalt
az arcokra. Kállai Bori és Berkes Já-
nos a tõlük megszokott kedvesség-
gel, humorral ajándékozták meg a
közel százfõs közönséget.

F. A.

„Fenntartani a test töretlen egységét, a
szellem állandó élénkségét és nyugalmát…”
(Október 1. az Idõsek Világnapja)

Október 17-én pénteken
köszöntöttük Hegedûs
Józsefnét, Julika nénit, aki
éppen 100 évvel ezelõtt,
1908. október 17-én szü-
letett Székelyhidegkúton.

Férjével hat gyermeket ne-

veltek fel nehéz körülmé-
nyek között, kemény
munkával keresték meg a
kenyérre valót, de szere-
tetteljes légkörben éltek.
A száz év alatt sok min-
dent átélt Julika néni, az
elsõ és a második világhá-
borút, a forradalmat, azt,
hogy messzire került a
szülõhelyérõl, de itt Gö-
dön új otthonra talált a
család.
Julika néni 1987-tõl 2005-
ig, 18 éven át látogatta az
idõsek klubját. Mindenki
nagyon szerette a mindig
vidám, ízes beszédû Hege-
dûs nénit, akinek minden-
re volt valami találó vála-
sza, az ünnepségeken õ
ropta a táncot a legszeb-
ben. Sajnáltuk, amikor 97
éves korában egészségé-
nek romlása miatt kima-
radt a klubból. Azóta ott-
honában, a közelben lakó
lánya gondoskodik róla.
Ezen a jeles évfordulón is-

mét magunk között kö-
szönthettük Julika nénit,
aki meghatottan és öröm-

mel fogadta a jókívánsá-
gokat és az ajándékokat a
Polgármester úrtól, Bog-
nár László alpolgármester
úrtól, a Népjóléti Bizott-
ság elnökétõl, az Alap-
szolgáltatási Központ ve-
zetõjétõl, a Napos Oldal
nyugdíjas klub képviselõi-

tõl, és a klubtagoktól.
Örült a virágoknak, a tor-
tának, az ajándékoknak, a

neki szóló verseknek, de
talán legjobban annak,
amikor közösen elénekel-
tük a kedvenc nótáját.
Isten éltesse Julika néni!

Szegvári Andrea
klubvezetõ

A 100 éves Julika néni ünneplése az idõsek klubjában

Nagy Zoltánné (jobbra) segít
a klubtársának

Megtelt a színházterem

Az Idõsek Klubjának vezetõi Julika nénivel

A polgármester 
csokorral 

köszöntötte 
az ünnepeltet
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Erdélyi István a hazai és
nemzetközi régészet egyik ki-
váló szakértõje. Fõ kutatási té-
mája a sztyeppei népek törté-
nelme, mely magába foglalja
a hun birodalom területét a
Kárpátok hegyvonulatától az
Altáj-hegységig.

Erdélyi István professzor, ré-
gész, muzeológus tollából ré-
gi kutatásait, útiélményeit is-
merhetjük meg a Régészek a
világ tetején - Expedíció a Pa-
mír hegységben címû könyvé-
bõl.

A könyv idén jelent meg az

Aranyszarvas Könyvkiadó
gondozásában a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásá-
val.

Amikor 1956-ban a szabad-
ság szele közelített Magyaror-
szág felé, László Gyula tanít-
ványa, Erdélyi István kelet felé
utazott, hogy egy nemzetközi
expedíció tagjaként a régésze-
ti szempontból még ismeret-
len folt, a Pamír õstörténet-
ének felderítésében vegyen
részt. Olyan belsõ-ázsiai helye-
ken is járt, ahova tudósok ko-
rábban hiába próbáltak eljut-
ni. Az expedíciónak meg kel-
lett küzdenie a viszontagsá-
gos idõjárási körülményekkel
s az óriási hegyláncokkal. A
számos korabeli fényképfelvé-
tellel illusztrált kötet izgalmas
olvasmány lehet az ázsiai no-
mád népek történelme iránt
érdeklõdõknek. Az expedíción
résztvevõ magyar régész tol-
lából született könyv köny-

nyed, olvasmányos stílusa kü-
lönleges élménnyé varázsolja
a történelmi valóságot. 

F. A.

Pamír, a „Nap zsámolya”
(Könyvbemutató az Olajfa Galériában)

Szép muzsikával  és zene-
történeti különlegességekkel
fogadta a közönséget
Dónusz Katalin Artisjus-díjas
énekmûvész és Szilágyi Sán-
dor Liszt-díjas gitármûvész a
József Attila Mûvelõdési Ház-
ban.

Az egyes zenei blokkokon
belül utazhattunk Angliától
Spanyolországig, a rene-
szánsztól napjainkig. Giulio
Caccini olasz zeneszerzõ leg-
nagyobb érdeme az opera
megteremtése volt; lánya,
Franciska a tanítványa volt, s
késõbb híres énekes és zene-
szerzõ lett - tudtuk  meg

Dónusz Katalintól. Farkas Fe-
renc mûveiben a magyar nép-
zenei elemek mellett az olasz
dallamosság s a trubadúrda-
lok jellegzetességei is megje-
lentek. A koncerten hallhat-
tunk Dowland, Torrova,
Granados mûveibõl s régi
magyar dalokat, virágéneke-
ket is. Fehér György Miklós, a
váci Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola tanára Balassi-verse-
ket zenésített meg. Ének-
hangra és gitárra komponált
darabjait a két kiváló mûvész
meg is szólaltatta. 

F. A.

Ének- és gitárest 
a reneszánsztól napjainkig

Ezekkel a szavakkal hívta
meg vendégeit Hamza Éva
természetgyógyász indiai
élménybeszámolójára a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház-
ba. Az elõadás elsõsorban
az Indiában honos hitrõl,
erkölcsrõl, filozófiáról szólt,
mely egyre nagyobb teret
hódít a világban. Bhagawan
Sri Sathya Sai Baba életút-
ját, tanításairól mesélt Éva
személyes tapasztalatai
alapján. – Az élet nehézsé-
gei ajándékok számunkra,
hiszen leküzdésük által ma-
gasabb tudati állapotba ke-
rülünk, erõt, energiát szer-
zünk a tapasztalat által. Ez a
tanítás elvezet téged a sze-
retet egyre mélyebb és mé-
lyebb szintjeire, hogy el-
mondhasd az igazat, hogy
gondját viselhesd a Föld
gyógyulásának, és hogy tö-
rõdhess azokkal, akikkel

egyébként nem barátkoznál
– mondta szeretetteljes át-
éléssel az elõadó. Nem kü-
lönbözik ez a tanítás más
mesterek tanításaitól, hi-
szen Jézus hívei is a szeretet
vallását hirdetik. Az öt alap-
vetõ érték - mely Indiában a
jellemformáló oktatás alap-
ja - az erkölcs, a jellem, az
igazság, a szeretet és a bé-
kesség. A gyerekek ebben a
szemléletben nevelkednek,
így elfogadják a minden-
napok kihívásait. - Szeresd
magadat, amiként másokat
szeretsz, és beszélj az elkö-
telezettségedrõl, hogy egy
szívközpontú közösségi há-
lót kezdj el szõni olyan em-
berekbõl, akik egymást se-
gítik a szeretetrõl való tanu-
lásában!  Ezzel a gondolat-
tal búcsúzott Hamza Éva a
hallgatóságtól. 

F. A.

OPERABARÁTOK ÓRÁJA
OLASZ OPERAEST A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 

2008. december 12-én 17 órakor
Fellépnek:  Kovács Ágnes és Lukács István 

operaénekesek
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami

Operaház karnagya
Mûsorvezetõ: dr. Pavlik Gábor

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szeress  mindenkit,
szolgálj mindenkit!

A professzor térkép segítségével szemléltetett

Erdélyi István kezében az új könyvével
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Bevezetés az egyháztör-
ténetbe címû sorozatában
októberben dr. Nemes
György piarista szerzetes,
tanár a kora középkori pá-
paság történetérõl adott
elõ. „Miért is lehet ez a

korszak velünk élõ
történelem?”- tette föl a
kérdést. Színes, gyakran
humoros elõadásában az
alábbi két választ adta.

A kora középkori egy-
házszakadás /476 / két irá-

nyító hatalomra osztotta
Európát, a keleti   Bizánci
Birodalomra, melynek ve-
zetõje a földi patriarkák
egyetemes feje; míg a la-
tin nyelvû Nyugat-Európá-
ban Róma központtal a
pápa mint Isten földi hely-
tartója uralkodott. A két
egyház széthúzásának,
szokásainak, törvényei-
nek, különbözõségeinek
ellenére ma az összetar-
tás, az egymáshoz való
közeledés a jellemzõ. A ri-
vális egyházak feszültség-
gel terhes történelme ma
egymás elismerésével író-
dik be napjainkba. A má-
sik, a témát körülíró vála-
sza, hogy az ókori zsina-
tok törvényei ma is érvé-
nyesek, meghatározzák a
dogmatikai alapokon
nyugvó hitéletünket.

Nemes atya következõ

elõadásában a középkor
végéig kalauzolja el hall-
gatóit november 11-én 18
órakor. 

Folytatódik az egyháztörténeti
elõadássorozat az Olajfa Galériában

Csoportos kiállításra
kaptunk meghívást
Határiné Koczka Ilonától,
melyet a Vöröskereszt gö-
di szervezetének támoga-
tásával rendeztek meg a
József Attila Mûvelõdési
Házban.

Bognár Noémi, az intéz-
mény vezetõje köszöntötte
a közönséget. – Nagy
öröm számunkra, hogy le-
hetõséget adhatunk a be-
mutatkozásra a helyi mû-
vészeknek. Sokan, sokféle
technikával készítették ké-
peiket. Grafika, olaj, tûzzo-
mánc, gyöngykép… mind
egy-egy technikai bravúr,
egy életérzés. – Most érik
be a több éves kemény, ki-
tartó munka. Köszönöm,
hogy ilyen sokan eljöttek, s
kíváncsiak alkotásainkra –
mondta a kiállítás szerve-
zõje, Koczka Ilona. Egész
évben vártam, lélekben ké-
szültem a mai napra; alá-
zattal és szeretettel készí-
tettem mûveimet, ahogy
pályatársaim is. A mûvé-
szet tisztasága, szeretet-
közvetítése tükrözõdik az
itt megjelent képeken –
mondta a festõnõ.

A kiállítást Farkas Csaba
Géza grafikusmûvész nyi-
totta meg.

A kiállító mûvészek:
Antalné Király Klára, Bajor
Tamás, Bohák Mária,
Czadró Katalin, Dóri Gló-
ria, Dr. Bukovinszky Julian-

na, Dudásné Stum Beáta,
Garro G. András, Gimesi
Éva, Hangya Anna, Iván
Margit, Kálmánné Herr
Ilona, Képli László, Koczka

Ilona, Lövész Kornélia,
Méhes Balázs, Mucsi Eri-
ka, Nagyné Kovács Julian-
na, Óvári Edina, Ricz Jó-
zsef, Svantek Andrea,

Szenczi Judit, Szepessy Fe-
renc, Tanyiné Cséplõ Má-
ria

F. A.

Õszi tárlat
Nemes atyától a humor sem áll messze

Határiné Koczka Ilona
köszönti az egybegyûlteket

Dr. Nemes György
piarista szerzetes

Farkas Csaba nyitotta 
meg a kiállítást
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Kultúra

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Minden csütörtökön 
9 órától 

Cseperedõk klubja

NOVEMBER

8. 18.00 Gödi fonó

20. 13.00 
Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub

22. 14.30-16.30
Cukorbetegek Klubja

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, 

Kálmán u. 13.

2008 õszétõl 
kísérletképpen elindítjuk 

a Bütyköldét minden
hónap elsõ péntekén.

Kézmûves foglalkozások
és diavetítés 13 és 17 óra
között. Szeretettel várjuk
az óvodás és általános

iskolás gyerekeket,
szüleiket és nagyszüleiket.

December 5.
Adventi készülõdés

Felsõgödi Református
Templom

2132 Göd, Kálmán u. 5.

Novemver 30.
Deák László 

orgonamûvész 
orgonakoncertje, 

a mûvész a Szent István
Király Zenemûvészeti

Szakközépiskola 
orgonatanára

Gödi Waldorf Óvoda
2132 Göd, Tél u. 2.

November 2. 
vasárnap 18.00

Olvasnivaló: 
Az óvoda olvasókörének

összejövetele
Ibsen: Peer Gynt

Gyerekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

November 28.
Adventi készülõdés

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

NOVEMBER

8. 13.00 -15.00
Mozgáskorlátozottakat

pártolók klubja
12.  

Napos Oldal nyugdí-
jasklub összejövetele

13. 10.00
Mimikri Bábszínház:

Micike a picike /
Tarkalepke bábbérlet/

14. 18.00
Felvidékiek körének 

összejövetele

15 - 16. 9.00-17.00
Zöldhályog-szûrés

15. 9.00-12.00
Homeopátiás Klub 

/Daganatos betegségek

homeopátiás kezelésének
lehetõségei – 

dr. Jónás Eszter/

21. 17.30
Horizont Irodalmi Klub  

/Simon Brigitta 
és Bidnay Csaba: 
A mi Caminónk.

Könyvbemutatóval 
egybekötött

élménybeszámoló/

22. 9.00-13.00
Babaruha börze

26. 10.00
Mesék Mátyás királyról 
/Színházi elõadás 1-5.

évfolyamosoknak./

28. 16.00
Nótakedvelõk klubja

30. 10.00-12.00
Családi kézmûves 

játszóház 
/Adventi koszorú

készítése/

DECEMBER

1. 13.00- 15.00
Kertbarát klub 
összejövetele

2. 14.00-18.00
Véradás

5. 17.00
Lámpás ’92 Alapítvány

kiállításának megnyitója

5. 18.00
Ducz László elõadása

Szent István és kora cím-
mel

8. 13.00- 15.00
Mozgáskorlátozottakat

Pártolók klubja

10. 13.00-16.00
Napos Oldal 

nyugdíjasklub 
összejövetele

12. 17.00
Olasz operaest

12-14.
Karácsonyi ébredés 

/játszóház,
kézmûvesvásár, 

gyermekmûsor, 
Röcögõ karácsony/

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Nyitva tartásunk
megváltozott!
Kedd-péntek: 

9.00-17.00 
(ebédidõ 

12-13 óra között)
Szombaton: 9.00-13.00

tartunk nyitva.

Palánta Óvoda
2131 Göd, Kodály

Zoltán u. 19.
www.palantaovi.extra.hu

November 11-12.  
15.00 – 17.00

Családi kézmûves délután
Márton-napi és õszi 
dekorációk készítése,

tökös sütemény sütése.

November 13. 
17.30 – 18.30

Társastánc és salsa
oktatás felnõtteknek.
Oktató: Balázs Anna 
/További információ: 

20- 245-8751/

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

November 14. 17.00
Író-olvasó találkozó 
a Nemeskéri kúria 
Galéria termében.
Vendég: Schäffer

Erzsébet. A helyszínen
megvásárolhatják és

dedikáltathatják az írónõ
könyveit.

November 29-30. 
Biblia-kiállítás

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ



21A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 1967 fõ. Köszönjük!

Kultúra



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

Sport

Ha a gödi Pólus Palace-ról
esik szó, mindenki a golfra
gondol. Pedig az elsõ
golfpálya mögött két te-
niszpálya is várja a vendé-
geket. Néhány éve Ádám
László gondozza a Pólus
Palace-ban a teniszpályá-
kat, nem is akárhogyan.
Kiváló minõségû a salak, a
Roland Garroson sem le-
het sokkal jobb. Nemcsak
gondozza a két pályát, ha-
nem sok felnõttnek és
gyermeknek trénerévé is
vált az „edzõ bá”. A „diá-
koknak” egyetlen kötelezõ
dolgot kell megtanulniuk,
ha lejönnek a pályára: az
összes gondot és bajt el
kell felejteniük. Ehhez se-
gít hozzá a tenisz.
- Örülök, hogy sokan elfo-
gadták a meghívásomat
az évadzáró „teniszgálá-
ra” – nyilatkozta moso-
lyogva az „edzõ bá”. Most
ugyan õ nem játszott, de
koordinálta a pályákra lé-

põket, ki kivel játsszon.
Számos új, baráti kapcso-
lat alakult ki egy röpke
délelõtt alatt. – Ha min-

den jól megy, akkor jövõre
hétvégeken a baráti társa-
ságnak - mert nyugodtan
nevezhetem így - házi 

versenyeket szervezek –
mondta bizakodva Ádám
László. 

S. T.

Idényzáró örömtenisz a Pólusban

A hetvenes éveiben járó
Dr. Kisida Elek orvospro-
fesszor is részt vett a tú-

rán, majd az átélteket így
kommentálta: - A 60 km-
es túra közben mód volt a

csevegésre.  Ami aztán a
focipályán történt, leg-
alább úgy bearanyozta
ennek a szép õszi kirándu-
lásnak az emlékét, mint a
valóban szép õszi táj a
napsütésben. A pócsme-
gyeri gyepen lejátszott
mérkõzésen egyre széle-
sebbre nyílott a derûm,
ahogy a kisiskolások és
érett férfiak valami külö-
nös békebeli hangulat-
ban, minden vita, veszeke-
dés és értetlenkedés nél-
kül bemutatták a JÁTÉK
igazi lélekemelõ örömét.
Elbûvölõ délután volt! Mi
a titka? Alig tudom. Talán
a stílus, az engedékeny,
nagylelkû nyerni hagyás.
A kicsinyek szeretete, a

másiknak kedvezés fel-
sõbb öröme. Hiába! Iga-
zolva láttam régi eszmé-
nyemet: a viszonzást nem
váró nagylelkûségnél nem
adhatjuk alább. Köszö-
nöm ezt a szép délutánt.

V. F.

Belépés Családostul: Az õszi kerékpártúrán
60 fõ teljesítette a 60 kilométeres távot
A Belépés Családostul programsorozat októberi biciklitúrájának útvonalát (Göd -
Horány - Szigetmonostor - Pócsmegyer - Tahi - Kisoroszi - Pócsmegyer- Göd) hatvanan bi-
ciklizték végig. Budapestrõl érkezett a legnépesebb család: Wehner Ricsiék négy gyerme-
kükkel és a nagyszülõkkel összesen nyolcan teljesítették a távot. A pócsmegyeri Pázsit ét-
teremnek köszönhetõen kiváló ebédet fogyaszthattak a résztvevõk, majd „levezetéskép-
pen” focimeccsre került sor

Középen Ádám László „mûkedvelõ” csapatával 

Ködös õszi reggelen indultak a 60 km-es távra
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A közelmúltban több önkormányza-
ti  bizottság, így a Sportbizottság is
foglalkozott a dr. Nagy Atilla aljegy-
zõ által elõterjesztett új önkormány-
zati támogatási szabályzat terveze-
tével. A tervezetet a Pinczehelyi Ta-

más vezette sportbizottság is egy-
hangúlag elfogadta, azzal a módo-
sítással, hogy a támogatások össze-
gérõl  a bizottságok a mindenkori
keretük felsõ határáig dönthesse-
nek. Nem tartják ugyanis elfogad-

hatónak azt, hogy egyes bizottsá-
gok saját hatáskörben több tíz mil-
lió forint felhasználásáról dönthet-
nek, más bizottságoknak 100 ezer
forint felett a testület jóváhagyását
kell kérniük.                              V.F

Sportbizottság: napirenden 
az új önkormányzati támogatási szabályzat

A Mozdulj Magyarország!
Rendezvénysorozat kere-

tében  az idei Világ Gya-
logló Napot október 11-

én rendezték meg. A ren-
dezvénysorozat célja a
gyaloglás megszeretteté-
se, és hogy a lehetõ leg-
több embert mozgósítsa a
rendszeres testmozgásra.
Az országos verseny irá-
nyítását a szabadidõsport
világszervezetétõl (Trim
and Fitness International

Sport for All Association)
kapott felhatalmazás

alapján a Magyar Szabad-
idõsport Szövetség, a ren-
dezvény lebonyolítását a
helyi szervezõk végzik. A
gyaloglásban lakhelytõl,
kortól, nemtõl és nemzeti-
ségtõl függetlenül bárki
részt vehetett. A kiírás
egyik legfõbb szabálya,
hogy a jelentõs emelke-
dõktõl mentes, egyenle-
tes, biztonságos terepen a
távot gyaloglással kellett
teljesíteni, futni tilos volt.
A világ 82 országában
megrendezett sporthétvé-
gén Magyarország több
mint 120 helyszínnek
adott otthont, többek
közt Gödnek.
A gödiek a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub (Nagy
Zoltánné és Kónya Károly)
szervezésében vettek részt
az eseményen. A „rajtolá-
sok” négy helyszínen tör-
téntek: a golfpálya, a Pa-
tak vendéglõ, a Nemeskéri
Kúria és a Kossuth Lajos
utca térségében. Az 5-7
kilométeres táv végén a

csapatok találkozóhelye a
Duna-part Nyaralóházak
színházterménél volt, ahol
a gyaloglók üdítõt, pogá-
csát kaptak, a résztvevõk
közt 30 darab pólót sor-
soltak ki.

V.F.

Világ Gyalogló Nap 
– a gödiek 4 helyszínen 
csatlakoztak

BBeellééppééss
CCssaallááddoossttuull  
Legközelebb november 8-án találkozhatunk
a gyalogtúrán, 
melynek távjai 15, 20, 35 km-esek, 
ezek közül lehet választani. 
Találkozzunk minél többen november 8-án
Dömösön, a gyalogtúra rajtjánál!”Egy korábbi programban a futásé volt a fõszerep

Kónya Károly és Nagy Zoltánné szervezte a csapatot

Fõ a kényelem és a biztonság
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Megkezdõdött a Pest me-
gyei asztalitenisz csapat-
bajnokság 2008-2009-es
idénye. A gödi szakosztály
esélyeirõl és az elsõ ered-
ményekrõl Gulyás Miklós
számolt be.
- Mi az erõsebb, „A” cso-
port 12 csapatos mezõ-
nyében vívjuk mérkõzése-
inket. Az erõviszonyokat
ismerve célunk az elsõ
harmadban végezni. Csa-
patunkban egy személyi
változás történt. Ujvári Ti-
bor visszatért Vácra, he-
lyébe sikerült hasonló ké-
pességû játékost igazolni
Szemendri Sándor szemé-
lyében. Az õszi rajt jól si-
került. Három mérkõzésen
már túlvagyunk, mindhár-
mat megnyertük, jelenleg
mi vezetjük a tabellát. Itt
említem meg, hogy 11
mérkõzés óta veretlenek
vagyunk 10 gyõzelemmel

és 1 döntetlennel. Az új
bajnokság lejátszott há-
rom fordulójából a Gödöl-
lõ elleni eredmény külö-
nösen figyelemre méltó,
hiszen a korábbi ezüstér-
mes csapatot gyõztük le.

Eredmények: 
Göd - Gödöllõ 11:7
(Egyéni mérk.: Gulyás
Miklós 2, Szemendri Sán-
dor 2, Felker Zoltán 3,
Szemendri Attila 3. Páros:
Felker - Szemendri A. 1.). 
Göd-Vác 17:1 (E. Felker 4,
Szemendri A. 4,
Szemendri S. 4, Hajdu Zol-
tán 3. P. Felker- Szemendri
A. 1, Hajdu - Szemendri S.
1.). 
Csepel-Göd 4: 14 (E.
Felker 4, Szemendri A. 4,
Szemendri S. 3, Hajdu 2.
P. Felker - Szemendri A.
1.).

V. F.

Katolikus 
bringatúra

A Belépés Családostul de-
cemberi állomására a Né-
meth László Általános Is-
kolában és a Balázsovits
János Sportcsarnokban
kerül sor, december 6-án.
A sportversenyek alkalmá-
val az asztaliteniszé, a tol-
laslabdáé és a teremfocié

lesz a fõszerep. A kiegészí-
tõ programok között kéz-
mûves foglalkozásra kerül
sor, mely során alkalom
nyílik karácsonyi ajándé-
kok készítésére is. És mint
mindig, ezúttal is lesz
meglepetésvendég!

V. F.

Ajánló: 

Családi sportnap 
a Balázsovitsban

A tavalyi sikerek után idén
is megrendezik a „Kék Du-
na” mûfüves csarnokában
(Göd Üdülõszálló és Okta-
tási Központ) a kispályás
labdarúgó kupát. A torna
idõpontja: november 22-
23 és 29-30. A szervezõk
az elsõ 36 csapat jelentke-
zését tudják elfogadni.
Nevezhetõ létszám csapa-
tonként 12 fõ, a pályán
5+1 játékos tartózkodhat.
Az I-III. helyezett csapat, a

torna legjobb kapusa, me-
zõnyjátékosa illetve a leg-
eredményesebb játékos
értékes jutalmakat illetve
kupát nyer. Nevezés és bõ-
vebb információk: 

Szûcs Attila 
(06-70-611-13-81

szux16@freemail.hu)
és Wagner Bálint 
(06-30-569-98-07, 

blintwagner@gmail.co).

V. F.

Az új gödi plébános, Mar-
ton Zsolt a két gödi plébá-
niának Vácra szervezett
bringatúrát. Ez a kirándulás
ugyanarra a napra esett,
mint a Belépés Családostul
kerékpártúrája. Az idõjárás

kegyeibe fogadta a kirán-
dulókat, mert egész nap
hétágra sütött a Nap. A gö-
dieket az új plébános már
egyszer elvitte Vácra, a Hét-
kápolna szokásos évi bú-
csújára.

Ajánló:

Jön a III. Kék Duna
Kispályás
Labdarúgó Kupa

Asztalitenisz: 

Elrajtolt a megyei CSB

Marton Zsolt az élre állt. 
Irány Vác!

11 mérkõzés óta 
veretlen a csapat
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintechniká-
val is! Darabolva. Elszállítás
megoldható. T.: 06-30-463-
4070, 06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyo-
mányos-, szalag-, laminált
padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. 

Tel.: 06-70-505-1177
• Cipõ javítását, lábbeli,

ruha, szõnyeg, függöny,
drapéria tisztítását, ágyne-
mû mosását, vasalását vál-
lalom. Telefonhívásra a
munkáért házhozme-
gyünk! Göd, Kincsem Park,
nyitva: H-P.: 7-20-ig, Szo.:
7-12-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.

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

• Látnok-lélekgyógyász:
06-30-350-9565

• SZOBEFESTÉS, MÁZO-
LÁS, TAPÉTÁZÁS, belsõ de-
korációs munkák, gipszkar-

ton falak és álmenyezetek
építése, stb. Tel.: 06-30-
386-4456

• TÁRSKERESES. Megta-
lálta már a párját? Ha még
nem, mi segítünk.
Társkeresõ iroda Dunake-
szin. Diszkrét, megbízható
szolgáltatásokkal! Beje-
lentkezés 13 óra után:

06-20-444-3810
www.ctk.hu
• Gödi otthonunkba heti

egy alkalomra leinformál-
ható bejárónõt keresünk:
06-30-466-1701

• Gyakorlattal rendelke-
zõ szakképzett virágkötõt
keresek gödiüzletembe:
06-20-322-0803

• Kiadó, vagy eladó! La-
kásnak és több féle vál-
lakozásnak is megfelelõ
családi ház. Dunakeszin kü-
lön bejárattal. Tel.: 06-30-
350-9565

• Sírkõ-mûkúkészítéshez
munkatársat keresek gödi
munkahelyre. Tel.: 06-20-
941-3977

Apróhirdetések

Magyarból
középiskolai felvételire
elõkészítést vállalok.

(ált. isk. magyartanár)
Kívánság szerint 

házhoz is megyek
Gödön és környékén.

Érdeklõdés:
elokesz.magyarbol@gmail.com
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- A sors megadta nekem,
hogy sokat utazhattam, és

mindenhol többféle mas-
százst is kipróbálhattam –
mondta elhivatottan
Tánczos Sándor. – Sok apró
fogást ellestem, és emellett
még folyamatosan képzem

is magam. A masszázshoz
mozogni nem kell, csak ké-
nyelmesen elnyúlni egy
masszõrágyon, közben kel-
lemesen lehet relaxálni. A
test izmai avatott kezek
gyúrása, simítása, ütögeté-
se, rezgetése, dörzsölése
alatt ellazulnak, miközben
szervezetünk belsõ és külsõ
hadserege a látható és a
láthatatlan csatornákon ke-
resztül aktivizálódik. Egy-
szerre gyógyul a testünk és
a lelkünk is. 
- A szalonban ügyfeleim
csak a fejfájásukat, az ideg-
feszültségüket, a fáradtsá-
gukat és a súlyfeleslegüket
veszthetik el!
A masszázs után a gödi ter-
málvíz különösen jólesik. A
két, egymáshoz kapcsoló-
dó pihenési lehetõség után
felfrissülve kezdõdhet a kö-
vetkezõ nap! 

(X)

Nyitva tartás: 
Minden nap 10.00 órától

Árak:
20 perc 1. 400.- Ft
40 perc 2. 650.- Ft
Wellness 3. 900.- Ft

A telefonhívás után egy órával már 
kezdõdhet a masszázs!

Telefon: 06 -70-274-0778

Profi masszázs a gödi strandon!
Tánczos Sándor masszõr évtizedek óta dolgozik szakmájában. A gödi masszõr nem-
csak gyakorolja hivatását, hanem rendszeresen képzi is magát

Tánczos Sándor munka
közben

Masszázs után jól esik a termálvíz
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

06-20-321-4801
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Fejtörõ

Októberi keresztrejtvényünk
megfejtése: „A gödieknek
fontos, hogy a Homokszige-
ten nyugodtan strandolhas-
sanak.”
Nyerteseink: 
Vincze Lehel Margit és
Molnár Gáborné. A nyere-
ményeket Szerkesztõségünk
eljuttatja a nyertesekhez.

Gratulálunk. Keresztrejtvény
feladványunk megoldását,
kérjük, november 25-ig nyílt
levelezõlapon juttassa el
Szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os könyvvásárlási
utalvány a Betûboltban
(2132 Göd, Pesti út 63/d).

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

A megfejtés a képviselõ-testület
egyes tagjaira is vonatkozik
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