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Boldog Újévet
kívánok mind-
a n n y i u k n a k !
Tényleg boldog
lesz? Ki tudja,
hiszen például
Artur Bloch azt
mondja, hogy
mosolyogjunk,
mert a holnap
rosszabb lesz a
mánál. Errõl

ugyan nem vagyok meggyõzõdve, de
kétségtelen, ha a jövõt gazdasági kérdés-
ként kezeljük, akkor érezhetjük Bloch
igazságát. Reménykedjünk, hogy a gödi-
ekért dolgozó munkatársak - legyen az
tanár, köztisztviselõ, önkormányzati kép-
viselõ, fõszerkesztõ és újságírók stb. –
idén is tudásuk legjavát adják.

Vajon így volt ez tavaly is? Ha a gödi
képviselõk 2008-as teljesítményére gon-
dolok, talán kijelenthetõ, nagyon vegyes
a kép. A többséget adó fideszesek és
szövetségeseik a szûk mozgástér ellenére
igyekeztek a várost fejleszteni, (anyagi)
tehetségükhöz mérten támogatták a kul-
túrát és a sportot, illetve leépítések nél-
kül üzemeltették az intézményeket. A
szocialisták konstruktívan közelítették
meg a többség elõterjesztéseit, s dönté-
seiket nem politikai alapon hozták meg,
hanem városi érdekek szerint. Így tett a
liberális képviselõ is.

A Városvédõk más utat választottak.
Minden követ megmozgattak azért,
hogy a gödi építkezés ne legyen nyugodt
és zökkenõmentes. A karácsonyt sem

tartották tiszteletben, pedig ebben az
idõszakban minden politikai erõ meg-
próbálja visszafogni magát, mint ahogy
Kovacsik Tamás is fogalmaz ennek a lap-
számnak a 7. oldalán.

A városvédõs Horváth Viktor által jegy-
zett Kórkép címû újság sokaknak szemet
szúrt. Karácsonyi ajándékként érkezett.
Többen megkérdezték, mennyi igaz ab-
ból, amit Horváth papírra vetett. Újfent
Kovacsik Tamás írására hívom fel a figyel-
met. Azt hiszem, a képviselõ úr erre a
kérdésre is pontosan válaszol.

Ebbõl legyen ennyi elég, bár mégsem
lehet szó nélkül elmenni egy olyan sajtó-
orgánum mellett, amelynek semmi más
célja nincs, mint hogy a politikai ellenfe-
leiket lejárassák. Néha segítene nekik (a
Városvédõknek…) egy kis könnyedség,
egy kis együttmûködés és némi humor.
Peterdi Pál szerint, akinek van humora,
az mindent tud, akinek nincs, az minden-
re képes…

Ebben az évben különösen fontos lesz
az együttmûködés, kedves Városvédõk,
mert kemény feladatok elé állítja az ál-
lam az önkormányzatokat. Az elvonások
akkora mértéket öltenek majd, hogy cso-
daszámba megy, ha Gödön minden ma-
rad a régiben. A lehetõ legjobb megoldá-
sok megtalálásához kívánok minden, gö-
diekért dolgozó Munkatársnak sok erõt,
kreativitást és egy csöppnyi humort.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Testületi ülés
A kiadások 2008-as szinten maradnak

Az ülés kezdetén Lenkei
György tájékoztatta a je-
lenlévõket a Szociális Bi-
zottságnak az elmúlt he-
tekben elért eredményei-
rõl. A képviselõk elfogad-
ták a méhnyakrák elleni
védõoltási programot (er-
rõl a Gödi Körkép novem-
beri számában részletes
tájékoztatás található).
Ezen kívül elkészültek a rá-
szorulók megsegítésére
szánt karácsonyi ajándék-
csomagok is, melyeket az
egyes körzetekben rövid
idõn belül kiosztanak – kö-
zölte a képviselõ.

Markó József ezt követõ-
en felhívta a figyelmet a
Nevelek-dûlõ lakossága
körében december elején
lezajlott népszavazás ered-
ményére, melynek értel-
mében az érintett lakók a
Gödhöz való tartozás mel-
lett döntöttek. A csatlako-
zással együtt jár bizonyos
területek átadása is a gödi
Önkormányzat részére. Er-
re vonatkozóan az érintett
települések között jelenleg
bírósági per folyik – tette
hozzá a polgármester.

Felmerült a következõ
évi költségvetési koncep-
ció kérdése. Ezzel kapcso-
latban a polgármester
megjegyezte: Az Önkor-
mányzatnak takarékos-
kodnia kell, így a kiadások
növelésére a következõ év-
ben nem lesz lehetõség, a
város bevételeit viszont
gyarapítani kell. Ezért a
helyi intézmények, hivata-
lok részére kiutalt össze-
gek fel nem használt ré-
szét az önkormányzat
visszaveszi – folytatta
Markó. A város gazdasági
programjával kapcsolat-
ban dr. Horváth Viktor
Gergõ megjegyezte: „Az
egyik szemem sír, a másik
nevet, amikor a 2007-

2010 évekre vonatkozó
gazdasági tervet olva-
som.” A képviselõ nehez-
ményezte ugyanis, hogy a
koncepcióban a város
hosszú távú pénzügyi
helyzetérõl nincs szó, jólle-
het Göd adósságállomá-
nya megközelíti az 5 milli-
árd forintot. „Elfogadha-
tatlan továbbá, hogy 5
millió forintot fizetett ki a
település egy néhány olda-
las, használhatatlan gaz-
dasági tervezet elkészíté-
sére” – folytatta a
VárosVédõk Egyesületé-
nek képviselõje. Markó Jó-
zsef válaszában kifejtette:
A város adósságállománya
3,4 milliárd forint, s lehe-
tõség lenne 1 milliárd fo-
rint azonnali hatállyal tör-
ténõ törlesztésére, azon-
ban ez az esedékes jó ka-
matok miatt nem célszerû.
Dr. Bognár László hozzá-
tette: A helyzet korántsem
olyan súlyos, ahogyan azt
egyesek eltúlozzák, hiszen
az adósságokat 19 év
alatt, 76 milliárd forint
nagyságrendû költ-

ségvetési összegbõl kell
folyamatosan törleszteni.
A napirendi ponttal kap-
csolatban Pinczehelyi Ta-
más elmondta: A közel-
múltban hazug állításokat
tartalmazó szennyiroda-
lom terjedt el a városban
(Gödi Kórkép), amely va-
lótlan kijelentéseket tesz a
város pénzügyi helyzeté-
rõl. Az ilyen és ehhez ha-
sonló hírek súlyos károkat
okozhatnak a település
megítélését illetõen.

Az adósságállománnyal
kapcsolatos vitát követõen
Markó József felhívta a la-
kosság figyelmét: Az Ön-
kormányzat a város lakói
részére létrehozott egy in-
gyenesen hívható zöld
számot (06-80 / 890-089),
melyen munkaidõben la-
kossági bejelentéseket te-
hetnek, illetve észrevétele-
ket fogalmazhatnak meg a
település életére vonatko-
zóan.

A következõ elõterjesz-
tést dr. Szinay József ismer-
tette. Szükségessé vált a
helyi adórendeletek módo-

sítása. A törvény által en-
gedélyezett legmagasabb
adómértékeket állapítot-
tak meg az építményadó-
ra, a telekadóra, valamint
az idegenforgalmi adóra.
Ezen kívül kidolgozták az
ún. luxusadó-rendeletet is.
Ezek az intézkedések közel
20 millió forintos bevételt
jelentenek a gödi Önkor-
mányzat számára – tájé-
koztatta a jelenlévõket a
város jegyzõje.

Ezután a Baptista Szere-
tetszolgálattal kötött bérle-
ti szerzõdés meghoszszab-
bításának kérdése merült
fel. Lenkei György elmond-
ta: „Az intézményben a fo-
gyatékkal élõk számára fo-
lyamatos foglalkozást, illet-
ve képzést biztosítanak. A
Szeretetszolgálat egyértel-
mûen közhasznú tevékeny-
séget folytat. Ezért javas-
lom a szerzõdés újabb egy
évre történõ megkötését.”
Nógrádi Gergely felhívta a
figyelmet arra a tényre,
hogy a lakosság részérõl el-
marasztaló vélemények is
megfogalmazódtak. Néhá-

December 11-én ülést tartott Göd város képviselõ-testülete. Ennek során pénzügyi, szociális,
közlekedésbiztonsági, illetve egyéb közhasznú határozatok születtek. Az ülés elején tájékoztatták
a lakosságot a közelmúlt települést érintõ eseményeirõl, így a Nevelek-dûlõben lezajlott nép-
szavazásról, valamint az ingyenesen hívható gödi zöldszám létrehozásáról is. Nógrádi Gergely
képviselõ úr az ülés végén bejelentette lemondását.

Hiányzók: Rábai Zita, Mikesy György és Sándor István
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nyan kifogásolják ugyanis,
hogy a Szeretetszolgálat ál-
tal igénybe vett terület a
város egyik értékes ingat-
lanja, mely kihasználatlan,
parlagon hever. Markó Jó-
zsef erre adott válaszában
kifejtette: A városnak a kö-
vetkezõ évben nem áll
szándékában az említett
területet hasznosítani, így a
bérleti szerzõdés meghosz-
szabbításának nincs akadá-
lya. Ennek megfelelõen az
elõterjesztésben szereplõ
javaslatot a testület elfo-
gadta.

Súlyos problémát okoz a
hulladék elszállításával
kapcsolatos problémák
megoldása. Dr. Hetényi Ta-
más elõterjesztésében fel-
hívta a figyelmet: Megvál-
toztak a kommunális hul-
ladék elszállítására vonat-
kozó elõírások.  Ezért a
zöldhulladékot, amely a
szelektív hulladékkal nem

keverhetõ,  a továbbiak-
ban a TESZ nem szállítja el
ingyenesen. Az egy sze-
métszállítási szerzõdéssel
rendelkezõ gödi ingatlan-
tulajdonosok által lomta-
lanítás idején kihelyezhetõ
hulladék mértéke nem ha-
ladhatja meg a 3 köbmé-
tert.  A szemétszállítás dí-
ját a következõ évben 20
%-kal tervezzük megemel-
ni – folytatta a TESZ igaz-
gatója. 

Az OVIT ZRt. korábban
kérvényezte, hogy az Ön-
kormányzat engedélyezze
logisztikai csarnokok meg-
építését, melyekben a dol-
gozók csomagolási tevé-
kenységet folytatnának.
Minthogy ezt akadályozó
tényezõ nem merült fel, az
elkészített hatástanulmá-
nyokat pedig idõközben
elfogadták, az építkezést a
képviselõ-testület jóvá-
hagyta.

Nógrádi Gergely ekkor
bejelentette, hogy január
1-jei hatállyal lemond kép-
viselõi mandátumáról,
melynek új birtokosa dr.
Mödlingerné Kovács Éva
lesz. „Megköszönöm a gö-
diek irántam tanúsított bi-
zalmát, valamint képvise-
lõtársaim együttmûködõ
munkáját” – fûzte hozzá a
liberális képviselõ. Markó
József köszönetet mon-
dott Nógrádi Gergely ed-
digi közremûködéséért,
majd hozzátette: A képvi-
selõ úr szakértelmével és
hozzászólásaival mindvé-
gig aktívan támogatta az
Önkormányzat tevékeny-
ségét.

Az ülés végén dr. Hor-
váth Viktor Gergõ felhívta
a lakosság figyelmét, hogy
december elején megvál-
tozott a közlekedési rend a
Béke út valamint a
Nemeskéri út keresztezõ-

désében. „Kérem a közle-
kedésben részt vevõk fo-
kozott figyelmét, mivel az
új forgalmi rend figyelmen
kívül hagyása komoly bal-
esetveszély forrása lehet!”
– közölte a képviselõ. Az
elmondottakhoz Popele
Julianna, a Beruházási
Osztály vezetõje hozzátet-
te: A helyszínen megtör-
tént a szükséges útburko-
lati jelek felfestése, illetve
a forgalmi rend változásá-
ra figyelmeztetõ táblák el-
helyezése. A biztonságos
közlekedés érdekében a
közeljövõben lehetõség
nyílik gyalogos-átkelõhely
kialakítására is.

A hátralévõ napirendi
elõterjesztések miatt a
polgármester zárt ülést
rendelt el.

Európában a 15-44 éves
nõk között a második leg-
gyakoribb ráktípus a méh-
nyak rákos megbetegedé-
se. Ennek a legfõbb oka a
nemi szervek tartósan
fennálló fertõzõdése egy
nagy kockázatú HPV-vírus-

sal. Ma már létezik olyan
oltás, ami -  serdülõkor-
ban beadva - gyakorlati-
lag teljes védettséget biz-
tosít többféle rák ellen, és
megelõz más hasonló be-
tegségeket is. Ez a vakcina
megkapta a Galenus-díjat.
A bizottság által felkért
gyógyszerész-, ill. orvos-
szakértõk is feltétlenül ezt
a szert ajánlották. Sajnos

az OÉP nem támogatja,
így patikai áron 90.000 Ft-
ot kellene fizetni a gyógy-
szerért, melyet három al-
kalommal ad majd be az a
gödi orvos, akit az önkor-
mányzat felkér erre a fel-
adatra.

A Szociális Bizottság
úgy döntött, hogy akár
más kiadás rovására meg
kell valósítani városunk-
ban a veszélyeztetett kor-
osztály ingyenes oltását.
Ettõl az évtõl kezdve a 13
éves korosztályú, gödi is-
kolákban járó leányok
évente részesülhetnek eb-
ben a szolgáltatásban. A
tárgyalások során elértük,
hogy igény esetén ingye-
nes szûrést végezzenek, és
minden gödi hölgy igen
kedvezményes áron jut-
hasson a vakcinához. Az
iskolákban ezekben a na-
pokban tartanak tájékoz-
tatót, hisz az oltás önkén-
tes, nem kötelezõ.

Lenkei György
a Szociális Bizottság

elnöke

Az önkormányzat
fizeti a méhnyakrák
elleni oltásokat

A városközpont fejlesz-
tésére szóló pályázatot
formai hiba miatt, érdemi
vizsgálat nélkül elutasítot-
ták. Sajnálatos módon a
pályázatíró cég hibája –
oldalszámozási hiányossá-
gok – miatt szakmailag
nem is értékelték. Termé-
szetesen a szakmai értéke-
lés sem jelentett volna au-
tomatikus nyerést, hiszen
számos város, most már
tudjuk, a gödinél jóval na-
gyobb önrésszel pályá-
zott. A pályázatírás költsé-
geit az önkormányzat
nem fizette ki. A pályázat
járulékos költségeként
megalkotásra került az In-
tegrált Városfejlesztési
Stratégia (továbbiakban
IVS), mely a város távlati
fejlesztési elképzeléseit
dolgozza ki. Ennek költsé-
ge mintegy hatmillió fo-
rint volt. 

Sok ember, képviselõk,
hivatali kollégák több hó-
napos munkája alapján
készült el az IVS, ami a ké-
sõbbi pályázatok nélkü-
lözhetetlen kelléke, mert
az értékelésben plusz pá-
lyázati pont jár érte. 

Azóta a jogalkotó mó-
dosította álláspontját,
2008. augusztusa óta az
oldalszámozási probléma
már nem jelent automati-
kus kizárást. 

Az elkészült anyaggal
újra pályázni kívánunk,
természetesen a szüksé-
ges korrekciók után, egy
újabb ellenõrzõ funkció
beiktatásával. Információ-
ink szerint 500mFt-os fel-
sõ határral 2009-ben ha-
sonló pályázat kerül kiírás-
ra . 

Dr. Szinay József
jegyzõ

Tájékoztató 
a városközpont-
pályázatról

Illusztráció
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- Mi lemondása konk-
rét oka? 

- Már május végén lát-
tam, hogy a 2009-es év a
szokásosnál is intenzívebb
lesz számomra. A megkö-
tött szerzõdések szerint
hét könyvet kell megír-
nom, s közben felkért egy
Pécshez közeli város, hogy
az Európa Kulturális Fõvá-
rosa projekthez kapcso-
lódva segítsek összeállíta-
ni a település marketing-
stratégiáját. Ezért még ta-
vasszal megegyeztünk a
listán utánam következõ
dr. Mödlingerné Kovács
Évával, hogy január 1-jétõl
átveszi a helyemet a testü-
letben.

- Úgy hírlik, Ön egy
négyhónapos angliai ku-
tatói ösztöndíjat is el-
nyert. 

- Errõl még korai beszél-
nem, mert sok függ attól,
hogy sikerül-e kivinni ma-
gammal a családomat (je-
lenleg is ezt szervezem
idekint). A lényeg: idén
sokat leszek távol Gödtõl,
és ez semmiképp sem
kedvezne a képviselõi
munkámnak.  

- Ugyanakkor Ön
többször is éles
kritikát fogalma-
zott meg a jelen-
legi városveze-
tés, illetve egyes
képviselõk munkáját
illetõen. Ez nem játszik
szerepet a lemondásá-
ban? 

- Akik olvasták a képvi-
selõi hírleveleimet, tudják,
már a ciklus kezdete óta
frusztrált, hogy a kényel-
mes többséggel bíró JÖSZ
Frakció mellett csak sta-
tisztaszerep jut az ellen-
zéknek. A hasznosság lát-
szatára és a felkészültség
színjátékára épülõ
operett-képviselõsködés
nem az én világom.
Ugyanakkor az is igaz,
hogy túl kevés és értékes
az idõm ahhoz, hogy bi-

zonyos, képviselõknek lát-
szó elmekórtani esetekre
pazaroljam…

- Ez, úgy tûnik, más
képviselõket nem na-
gyon zavar, tisztelet a ki-
vételnek. 

- Kérem, ne vegyen egy
kalap alá azokkal a megél-
hetési vagy hatalomvágyó
képviselõkkel, akik számá-
ra egzisztenciális vagy
mentális kér-
dés a képvi-
selõi lét!

- Gyors kör-
kérdést in-
téztünk po-
litikustár-
sakhoz, in-
tézmény-
vezetõk-
h ö z
és az
utca

emberéhez, és egyönte-
tû vélemény volt, hogy
Ön rendkívüli módon hi-
ányozni fog a testület-
bõl.

- Nézze, én nagy öröm-
mel és elkötelezettséggel
vágtam bele a képviselõi
munkába. Ám viszonylag
hamar kiderült számomra,
hogy egy település életé-
ben valójában kizárólag a
többséget adó politikai
csoportosulás dönt. Így
nekem az õrmesterszerep
jutott: folyton azt kellett
figyelnem, hogy melyik

kéz hova nyúl, és mit mar-
kol. Bevallom, mostanra
nagyon meguntam az õr-
mesterszerepet. Köszö-
nöm, de ezért a „munká-
ért” nem kívánok köz-
pénzt felvenni. 

- Tudomásunk szerint
Ön a képviselõi tisztelt-
díját rendszeresen egy
szegényeket segítõ ala-
pítványnak utalta át.
Sõt, ha értesüléseink

pontosak, Ön
tavaly egy pia-

nínót aján-
d é k o -

zott a 

Huzella iskolának, idén
pedig teljes utolsó havi
képviselõi tiszteletdíját a
két gödi iskola alapítvá-
nyainak utalta át, miköz-
ben Télapónak öltözve
harminc hátrányos hely-
zetû gyereknek osztott
ajándékot a Németh Lász-
ló iskola dísztermében.
Miért nem csapott hírve-
rést mindennek, ahogy
más politikusok szoktak? 

- Ön összetéveszt vala-
kivel…

- Mint mondja, fruszt-
rálta, hogy nem lehet

szava a fontos dönté-
sekben. Ugyanakkor Ön
képviselõként elintézte
a nehézgépjármû-forga-
lom kitiltását a 2-es út-
ról, segített a Németh
László iskola mûvészet-
oktatási minõsítésének
elnyerésében, az Ön
hathatós közremûködé-
sének köszönhetõen
történt „minõségi vál-
tás” a mûvelõdési ház és
a könyvtár élén, és Ön
vetette el az egyre job-
ban körvonalazódó Gödi
Nyári Fesztivál magjait…

- Bízom benne, hogy
lesz idõ, amikor újra szó-
hoz juthatok a helyi politi-
kában, mégpedig a mos-
taninál nagyobb súllyal.
Nagyon szeretem ezt a vá-
rost, és tisztelem a polgá-
rait. Tenni szeretnék értük,
és úgy érzem, tudnék is. 

- Indul a 2010-es önkor-
mányzati választásokon? 

- Egyelõre felelõtlenség
volna határozott igennel
válaszolnom erre a kér-
désre. 

- Ha indul, akkor ismét
az SZDSZ színeiben teszi? 

- Erre határozott nem-
mel kell felelnem. 

- Csalódott az SZDSZ-
ben? 

- Az elmúlt idõszakban
voltak a liberális pártban
személyek és döntések,

akikkel és amelyekkel nem
tudtam (és ma sem tudok)
azonosulni. 

- Mit üzen vagy kíván a
gödieknek? 

- Egy sokkal boldogabb
esztendõt kívánok nekik,
mint amilyen a 2008-as
volt, és szeretném megkö-
szönni a támogatásukat, a
bizalmukat. A képviselõi
lét szolgálat, és én nagyon
szívesen szolgáltam õket.

- Köszönöm a beszél-
getést. 

- Én köszönöm, hogy
megtisztelt a kérdéseivel.

Kardos Balázs

Lemondott képviselõi mandátumáról Nógrádi Gergely
Nógrádi Gergely, aki „civilben” író és reklámszakember, indoklása szerint fõleg megszaporodott
vidéki és külföldi útjai miatt mondott le mandátumáról. A két ünnep között is Londonban értük
el a volt képviselõt. 

Gyerekei társaságában a lemondott képviselõ
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Akkor karácsony volt. Mindenki, aki
valamit is ad magára, rendbe teszi
környezetét, igyekszik kihasználni az
ünnepi hangulatot, megbékél elvesz-
tettnek hitt barátaival, hangos szom-
szédjával. Eltakarítja a multicégek ocs-
mány, igénytelen kiadványait, ne hor-

dozza a szél ünnepi utcáinkon. Most
valahogy mégis szemetes lett min-
den. Színes nagyáruházi reklámhulla-
dékhoz szokott szemünk szürke, alat-
tomos, a Városvédõk Egyesülete ne-
vében dr. Horváth Viktor „Gödi Kór-
kép” címmel írt és terjesztett arcátlan
feliratú kiadványát pillantja meg. Gya-
nútlan, tájékozatlan ember lehajol ér-
te a sárba. Ki azzal a szándékkal, hogy
kidobja a megfelelõ helyre, ki kíván-
csian beleolvas. Én sem úsztam meg,
háromszor tisztelték meg postaládá-
mat, ezzel is elõsegítve cserépkály-
hánkban a tûz gyújtását.

A papírok tele vannak számokkal.
Nem tisztem minden oda leírt szám
értékelése, arra vannak megfelelõb-
bek nálam. Szánalmas szándék,
gyenge hozzáállás jellemzi a leírta-
kat. Ez tisztességtelen választási

kampány. A városvédõ (?) Horváth
Viktor képviselõ úr jegyzi a kellõkép-
pen cinikusra sikeredett írást. Ünnep
van. Ha szándékos az idõzítés, még
rosszindulatú is. Ilyen üdvözlõ lapot
küldeni a lakóknak karácsonykor
nem úri gesztus. Ezek „városvédõi jó-
kívánságok”. Az elsõ baj az, hogy
szándékosan megtévesztõ. Ezt úgy
mondják: Nem hazudik, csak nem
mond igazat. A bizottsági elnöki és a
képviselõi tiszteletdíj valóban
155.440 Ft bruttó. Ez, kedves szerzõ,
alig több nettóban, mint 70.000 Ft.
Ebbõl vonódik a telefonköltségnek
az a része, ami nem flottás-önkor-
mányzati, de mint bizottsági elnök-
nek igen tetemes, mert az érintett
vállalkozásokkal, hivatalokkal saját
költségemen tárgyalok. Mindössze-
sen a minimálbér szintjén tartunk
már. Mirõl beszél Ön, Horváth Úr?
Senkinek nem magyarázkodom, így
Önnek sem. Kétféle beosztásom mi-
att (a képviselõi és bizottsági elnöki
feladat mellett a harmadikat, az Ügy-
rendi, Jogi és Közbiztonsági Bizott-
ság alelnöki tisztemet ingyen vég-
zem) napi 6-7 órát a hivatalban va-
gyok, és dolgozom, Önnel ellentét-
ben. Még sosem találkoztunk, amint
Ön mint képviselõ valamelyik válasz-
tópolgár ügyét intézte volna. Azt ír-
ja, Ön a legolcsóbb képviselõ, hiszen
„csak” 81.811 Ft-ot vesz fel. Ön ezért
az összegért negatívan befolyásolja a
város közhangulatát, osztja meg a
közért tenni akaró embereket, viszi a
saját maga által kreált rossz hírünket
az országos médiába, pocskondiázza
a testület tagjait. Dehogy Ön a legol-
csóbb képviselõ, Horváth Úr! Ön a
legdrágább. Ön nem vesz részt
egyetlen bizottság munkájában sem,
ebbõl adódik, hogy a testületi mun-
ka elõkészítésében sem. Így felelõs-
sége sincs. Eltölt a testületi ülésen
(ha eljön) néhány órát, ennyiért. Nos,
ennél semmi sem drágább.

Javaslom, ha megengedi, hogy
megtévesztõ adatgyártás helyett
energiáit a köz javára fordítsa, így le-
het, hogy közkedvelt és népszerû em-
berré válna. Igaz, nem mindenki vá-
gyik ilyesmire.

A lapjukban bizottsági pezsgõzé-
sekrõl írogatnak. Aki ismeri a bizottsá-
gok munkáját, megmosolyogja ezt.
Ez arról árulkodik, hogy Önnek fogal-
ma sincs, mirõl van szó. Elmondom
Önnek: A Városfejlesztési Bizottság -
amit jelenleg én vezetek - ülésezett
legtöbbször, és hozta a legtöbb hatá-
rozatot kétszáznál is többet, éjszakák-
ba nyúló üléseken. A fõépítész, az épí-
tési hatóság, a beruházási osztály a
bizottság segédletével elkészítette a
helyi építési szabályzatot, a település-
szerkezeti tervet, ami már tíz éves
adóssága volt városunknak. Nagy erõ-
feszítést igénylõ, ám sikeres munka
volt. Az egész év - pestiesen szólva -
„hajtós” lett. 

Utolsó ülésünkön minden közremû-
ködõnek megköszöntem a munkáját.
A férfiak egy üveg pezsgõt, a hölgyek
egy doboz szaloncukrot kaptak kará-
csonyra. Senki nem ott fogyasztotta
el, mindenki hazavitte, az Ön városvé-
dõs társa, Rábai Zita képviselõasszony
is. Így zajlott az Önök által kifogásolt
pezsgõzés, több tízezerért.

Képviselõ Úr, tisztelt Városvédõ
Frakció! Meg kellett már szólalnom,
mert amit Önök tesznek két éve, úgy
gondolom, rosszindulatú, a város el-
len irányul, hátráltatja a közös elõre-
mutató munkát. Önökhöz méltatlan,
és nem vezet sehová. Most karácsony
volt, a város békéért, fejlõdésért kiált. 

A régiek még tudták: 
„ A tûnõ idõ, a rosszakat 
leleplezi és 
tükröt tart eléjük.”

(Euripidész) 

Kovacsik Tamás
képviselõ, VFB elnöke

Kóros Kórkép

Göd Város Önkormányzata
2008. december 10-tõl
Gödrõl  (helyi hálózatból) in-
gyenesen hívható zöld szá-
mot hoz létre, melyen úthi-
bákról, járdahibákról, közvi-
lágítási hibákról, közleke-
dést nehezítõ, belógó ágak-
ról, elhullott illetve kóbor ál-
latokról lehet bejelentést
tenni.

06-80-890-089
A számot munkanapokon (8-
16 óráig) a  fenti közérdekû
témákban  lehet hívni.
Közszolgáltatók helyi tarifával
hívható hibabejelentõ tele-
fonszámai:
Áramszünet/ELMÛ: 06-40-
38-38-38,   06-40-38-39-40

Közvilágítás/RFV: 06-40-
200-855

TIGÁZ: 06-80-30-03-00

DMRV- ivóvíz: 06-27-541-
690, 06-27-541-697
- szennyvíz: 06-27-541-290
Házi szennyvízátemelõ szi-
vattyú javítása: 06-27-530-
600

Hivatali zöldszám a gödieknek

Kovacsik Tamás
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• A beruházások két fõ
csoportra bonthatóak:
az egyik az intézményi
fejlesztések, míg a másik
az infrastrukturális bõví-
tések.

• Az intézményi fejleszté-
sek keretében befejezõ-
dött az új bölcsõde épí-
tése, felépült a strand új
öltözõje, együttes beru-
házási értékük mintegy
380 millió forint.

• A legjelentõsebb infrast-
rukturális beruházások
az útépítések voltak. A
Vasút utca, a Cserfa ut-
ca, a Sajó utca, az Alagút

utca, idén a Jávorka ut-
ca, Otthon utca és a Sza-
badságharcosok utca fel-
újítása megtörtént. Pá-
lyázati pénz igénybevé-
telével újult meg a
Nemeskéri út két jelen-
tõs szakasza.

• Játszóterek épültek a
gyermekek és mindany-
nyiunk örömére. Egy
szép és fontos tere éled
újjá Alsógödnek, a Beck
Ö. Fülöp tér. A József At-
tila Mûvelõdési Ház elõt-
ti terület üde színfoltja
lett a városnak.

• Számos biztonságos

Ezt tettük 2006
Két év nagy idõ. Az önkormányzati munkában
viszont egy pillanat alatt eltelik. Sok mindent
elértünk, alábbi kis összefoglalóban csak a leg-
fontosabb sikereinkrõl számolunk be. Nem em-
lítjük, hogy intézményeink mûködõképesek
maradtak, hogy a város elkerülte a pénzügyi
csõdöt és hogy elkészült a Településszerkezeti
Terv. Csak a városban létható, kézzel fogható
eredményeket soroljuk fel

Az alsógödi strand padjai

Készül a Beck Ö. Fülöp tér

Több helyszínen térköves járda és gyalogátkelõ épült Igy nézett ki a gáton a korlát És ilyen lett

Átadták a jelzõlámpát a mûvelõdési háznál
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6-2008 között
gyalogátkelõ létesült,
bõvült a közvilágítás,
köztük több vadonatúj
szakasz, a strandhoz ve-
zetõ úton, a Nemeskéri
Kiss Miklós út ellátatlan
területén és az Erdész ut-
ca erdõn átvezetõ szaka-
szán.

• Ki kell emelni a felsõgödi
gyalogos vasúti átjárót.
Hosszú évek kitartó
munkája kellett ahhoz,
hogy a MÁV hozzájárul-
jon a munkálatok közös
elvégzéséhez. Bátran
mondhatom, közmeg-
elégedésre szolgál.

• A 2-es fõút menti fásítás
20 éves hiányt pótolt.

• A Pázmány Péter utcai
temetõ elõtti parkoló és
vízelvezetés kialakítása
szintén nagy fontosság-
gal bír.

• Végezetül egy nagyberu-
házás, az M2 gödi feljá-

rójának és az Ady Endre
út külterületi szakaszá-
nak a felújítására égetõ-
en szükség volt. Számos
tárgyalás elõzte meg azt,
hogy az autópálya-keze-
lõ a gödi szakasz felújítá-
sa mellett döntsön.

Az önkormányzatnak to-
vábbra is az a célja, hogy
nagyberuházások helyett
inkább több kisebb, a la-
kossági igényeket jobban
kiszolgáló fejlesztéseket
végezzen a város mind
több pontján. Az eddigi
fejlesztések költségei így is
jóval meghaladják a félmil-
liárd forintot. Jövõre szán-
dékaink szerint a strand
részleges fejlesztésére és
egy új óvoda elsõ ütemé-
nek megépítésére is sor ke-
rülhet.

Sikerekben gazdag, bol-
dog új évet kívánunk!

Göd város
önkormányzata

Többek között az Alagút utca aszfaltozása is elkészült

Felújították a gát lépcsõjét Több helyen köztéri pihenõpadok és asztalok készültek

Az elõzõ ciklusban kezdõdõ bölcsõdeépítés befejezõdött

Monthey sétány
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Felújításra kerültek a Pedagógiai Szakszolgálat termeiÚj burkolatot kapott a Nemeskéri út

Új kerékpártároló Több játszótér épült 240 fát ültettek a fõút mentén

Tatarozták a felsõgödi óvoda egyik épületét Térkõvel látták el a mûvelõdési ház környékét
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Átadták a Pázmány utcai temetõ parkolóját

A legnagyobb felújítás: 
a Gödrõl az M2-re kivezetõ útszakasz

A felsõgödi lakosság legnagyobb örömére elkészült
a biztonságot nyújtó gyalogos átkelõ

2006 októberében így nézett ki a Vasút utca 2007 tavaszán elkészült az aszfaltbukolat a Vasút utcában
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- Hogyan értékeli a
2008-as évet önkormány-
zati szempontból?

- Az egész év a stabilitás
megszerzésérõl és a fejlesz-
tések elõkészítésérõl szólt.

- Elégedett az elvégzett
munkával?

- Nem maradéktalanul.
Sok fontos, apróbb fejlesz-
tést elvégeztünk, amelyek
a lakosság közérzetét javít-
ják, de hosszú távon –
mondjuk ki õszintén – nem
szolgálják a túlélést. Az ipa-
ri park beindítása a város-
nak elemi érdeke. Ha min-
den jól megy, akkor 2010-
2011-re létrejöhet egy lo-
gisztikai központ.

- Mit tudnak nyújtani a
vállalkozóknak, hogy gö-
di területre jöjjenek?

- Részt tudunk vállalni a
munkaerõ átképzésében.
Amennyiben bizonyos lét-
számot Gödrõl tölt
fel a vállalko-
zó, akkor
a város-
tól fog-
lalkoz-
tatási
vissza-

térítést kap. Több környezõ
településen mûködik ez a
rendszer.

- Az ipari park létrejöt-
tének egyik legnagyobb
kérdése a közmûvek ki-
építése. 

- Az áram már az M2-es
túloldalán található, a víz-
kapacitással sincs problé-
ma. A gázt hamar be lehet
kötni. A legnagyobb gon-
dot a szennyvíz elvezetése
okozza. Göd szennyvize
Dunakeszi szennyvíztelepé-
hez csatlakozik. Ott már
nincs plusz kapacitás. A
Samsung idetelepültével
egy új szennyvízvezetéket
épített egészen Vácig. Új
technológiája miatt erre a
k a p a c i t á s r a
már nincs
szüksége.
A két
v e -

zeték közül az egyiket a
DMRV átvenné. A gödi ipa-
ri park erre rácsatlakozhat-
na, és egyben a temetõtáb-
la szennyvízelvezetése is
megoldódna.

- Jól értem, beépítik a
temetõ mögötti, Pilis felé
nézõ nagy szántót?

- Ez már régen bekerült a
Településszerkezeti Tervbe,
amelyet szintén 2008-ban
fogadott el végre az önkor-
mányzat. Az agglomeráció-
ba folyamatosan költöznek
ki Budapestrõl. A terület
fejlesztõivel szemben ön-
kormányzati elvárás, hogy
közmûvesített, intézményi
területet adjanak át, csak
akkor kapják meg a terület-
fejlesztésre az engedélyt.

- De ezek még, ugye,
nem igazi kitörési pon-
tok?

- Soros György könyvét
olvastam a 2008-as vál-
ságról. Szerinte akkor kell

venni, amikor mindenki el-
ad. Akkor kell üzletet nyit-
ni, amikor mindenki bezár,
mert ha majd jön a felszál-
ló ág, abban az esetben
már kész az üzlet, míg a
többiek csak akkor kezde-
nek tervezgetni. Az önkor-

mányzat jelenleg egy óri-
ási lehetõség elõtt áll,
és  pénze is van. Va-
gyongyarapodási szán-
dékkal most kell befek-
tetni. Stratégiai ingat-
lanokat kellene ven-

ni, melyeket, ha
e l jön

az ideje, értékesíthetünk.
Amikor polgármester vol-
tam, 50 millió forintért vet-
tünk a strand mellett 2,2
hektár földet, melyet a
strand fejlesztésére szán-
tunk. Egy befektetõ jelezte,
hogy 1 hektárt 300 millió-
ért megvenne, ha a stran-
don elkezdõdik a fejlesztés.
Ezért gondolom, hogy
most vásárolnunk kellene,
és ez nem jelenti a pénz el-
herdálását.

- Említette a strandfej-
lesztést. Hogyan képzelik
el, hiszen errõl már rég-
óta csak beszélnek, és
semmi sem történik. 

- A strandfejlesztés szo-
rosan összefügg az ásvány-
víz-palackozással. A strand-
fejlesztéshez a hitelfelvételt
a palackozás biztosítja. Ha
csak literenként 4 forintot
kap az önkormányzat, ak-
kor számításaink szerint
évente 120 millió forint be-
vételhez jutunk. Ebbõl kell
a néhány éves futamidõ
alatt a hitelt visszafizetni. A
strandfejlesztéssel kapcso-
latban kérhetjük az állam-
tól a vízkapacitás bõvítését.
A strand tervei elkészültek,
a kérdés az, hogy bele me-
rünk-e végre vágni. Én bi-
zakodó vagyok.

- Köszönöm, hogy meg-
osztotta velünk gondola-
tait.

- Én is köszönöm a megk-
eresést.

Salamon Tamás

Interjú Szegedi Sándor alpolgármesterrel

„Amikor mindenki elad, 
nekünk akkor kell vásárolnunk”
Szegedi Sándor alpolgármester felelõs az önkormányzatban a fejlesztésekért. Két fontos
kitörési pontot lát. Az egyik az iparterület fejlesztése, a másik a strand bõvítése és a szer-
vesen hozzá kapcsolódó ásványvíz-palackozás. 

Szegedi Sándor munka közben, 
mellette Szaszovszky Olga 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:
Selmeczi Józsefné  sz. Szabó Ilona 93 éves
Polgárdi Lajos Péter 76 éves
Kamarás Gézáné sz. Toller Xénia 75 éves
Olli Gabriella Mária sz. Szopkó Gabriella Mária 75 éves
Szabó Sándor 88 éves
Kamondi Józsefné sz. Lendvai Julianna 86 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvé-
tünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Horváth Mária Anna Farkas Ferenc
Kusztor Adrienn Mária Kelemen Árpád

Sok boldogságot kívánunk!

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

Markó József 1968-tól
él Gödön. 1982-tõl 2006-
ig  a Gödi Településellátó
Szervezet igazgatója, azt
követõn jelenleg is Göd
polgármestere. 

1975-ben gyengeáramú
villamosmérnöki diplomát
szerzett a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen, 1980-
ban elvégzett egy kétéves
vezetõképzõ iskolát, majd
1988-ban az Államigazga-
tási Fõiskola gazdálkodási
szakán településmene-
dzseri másoddiplomát
szerzett.

Házasságban él, négy
felnõtt gyermeke és öt
unokája van. 1994-tõl a 7-
es körzet egyéni képvise-
lõje. 1996-tól 2006-ig
több önkormányzati bi-
zottság elnöke volt.

G. K.

Tudja-e Ön,... 
...ki is valójában a polgármester? Aki a Körképet
olvassa, bizonyára tudja, hiszen gyakran talál-
kozhat a nevével, fényképével. Azonban váro-
sunk 2006 óta jelentõsen gyarapodott lélekszá-
mában, így talán nem árt a legfontosabb sze-
mélyes adatokat közzétenni a polgármesterrõl

Képviselõi
fogadóóra
Dr. Bóth János or-
szággyûlési képviselõ
2009. január 08-án
(csütörtökön) 17 óra-
kor tartja fogadónap-
ját Gödön a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ:

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

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

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

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

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Göd város adósságállo-
mánya 2008. 11. 30-án 
3,4 milliárd Ft.

Lekötött forintbetét jó
kamattal 1,0 milliárd Ft.

2008-ban az önkor-

mányzat nem vett fel hi-
telt, nem növelte az adós-
ságállományt.

dr. Szinay József
jegyzõ

Göd adósságállománya

Laci bácsi (Újpest 1917-
2008) az atlétika örök sze-
relmese volt. Az 1920-as
években költöztek Gödre,
79 éves koráig Felsõgödön
élt. 1934-1936 között 800-
3000 méteres futásban 
9 országos bajnokságot
nyert. 1938-tól magyar vá-
logatott volt. 1947-ben 2
mérföldes akadályfutás-
ban angol bajnokságot
nyert. 1500 méteres síkfu-
tásban, 3000 méteres aka-
dályfutásban huszonhét-
szeres magyar válogatott,
tizenegy magyar bajnoksá-
got nyert hét országos
csúccsal. 1943-tól edzõ-
versenyzõ is volt, aktív pá-

lyafutását 1953-ban fejez-
te be. 1957-1962-ig Romá-
niában dolgozott edzõ-
ként. Leghíresebb magyar
tanítványai: Szentgáli,
Mecser, Zemen. Az 1988-
as olimpián gyõztes öttu-
sacsapat futóedzõje. Ma-
gyar Népköztársaság Sport
Érdemérem Arany Fokoza-
ta, Magyar Köztársasági
Érdemérem Kiskeresztje ki-
tüntetéseket kapott. Laci
bácsi emellett tehetséges
rajzoló, sport-karikaturista
volt. Háza elõtt 1990-tõl
mindig lobogott a magyar
zászló. Felkutatta a II. vi-
lágháborúban elesettek,
eltûntek, elhurcoltak ne-
vét, és az emlékmûvük
avatóbeszédét is õ tartot-
ta. Göd Város Önkormány-
zata 2002-ben Göd Dísz-
polgára kitüntetõ címben
részesítette.

Fájdalommal búcsúztunk
tõle 2008. december 18-
án a Jácint utcai temetõ-
ben, ahol szülei mellé he-
lyezték végsõ nyugalomra.

Emlékét kegyelettel õriz-
zük!

Mementó Híres Lászlónak

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Szabó Sándor temetésén megjelentek 

és részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család  
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Önök kérdezik, Önök 

Szegedi Sándor alpolgármester az
elõzõ lapszámban azt válaszolta egy
lakossági kérdésre, hogy a vízelve-
zetés egyik megoldási lehetõsége,
hogy az önkormányzat vesz egy
munkagépet az útpadkán található
rézsûk eltávolítására. Kérdezem a

tisztelt Illetékeseket, hogy a jövõ évi
büdzsébe beépítették-e ennek a
munkagépnek a megvételét és a
hozzátartozó bérkeretet. Egyébként
ez az összeg részben visszajön, ha
figyelembe vesszük, hogy az utakon
olykor hömpölygõ víz nem erodálja
az aszfaltot.

G. Lajos

Válasz: Az Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének összeállítása
most van folyamatban, a javasla-
tok között szerepel az említett
munkagép beszerzése. A megvá-
sárlására csak a költségvetés elfo-
gadása után kerülhet sor, ameny-
nyiben az éves költségvetés fede-
zetet nyújt.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Termálvizû strandunkon egyszer
nagyon kellemes a víz hõmérsékle-
te, egyszer pedig ha nem is hideg,
de nem kellemesen meleg. Lehetne
kérni az illetékeseket, hogy egyfor-

mán meleg vizet engedjenek a me-
dencébe?

B. Kálmánné

Válasz: A reggeli úszók kívánságá-
ra a vizet lehûtjük, és a felmelegí-
tés az idõjárástól függõen hosz-
szabb-rövidebb ideig tart. Meg-
próbáljuk mindenki kívánságát
teljesíteni, de kétségkívül ez
kompromisszumkészséget igé-
nyel a vendégektõl, amit elõre is
köszönünk. A megoldás, hogy új
medence építésével a különbözõ
igények egyszerre kielégíthetõk
legyenek. 

Hetényi Tamás
TESZ igazgató

Tisztelettel kérdezem, hogy miért
nem megy ki a gödi busz a strandig.
Sokan nem tudnak annyit gyalogol-
ni, hogy eljussanak a strandra. Miért
nem lehet a középgödi állomástól
naponta kétszer eljutni busszal a
standra?

B. Kálmánné

Válasz: A gödi helyi menetrend
szerinti járatok úgy Göd-felsõ,
mint Göd-alsó  irányából érintik a
Thermál körutat és a golf gyakor-
lópályát. Ezektõl a megállóktól a
strand bejárata gyalogosan elér-
hetõ. Természetesen jobb lenne,
ha a strand bejáratáig mehetné-
nek a járatok, azonban nincs ki-
épített buszforduló a strandnál,
és  a kiépített út is véget ér ott.  A
busz földúton nem közlekedhet. A
helyzetre a jövõben elkészülõ
Öregfutó utca hozhat megoldást.
A helyi menetrend megtalálható
Göd város honlapján, a god.hu-n
és a buszokon is. A jelzõoszlopok-
ra kihelyezett menetrendeket ha-
mar letépik, ezeket rendszeresen
pótoljuk. Teszünk menetrendet a
hirdetõtáblákra is ezután. A me-
netrend soklépcsõs egyeztetés so-
rán alakult ki. Minden változtatás
sérti valakik érdekét. A járatok fej-
lesztése az új lakóterületek miatt
szükséges lesz, de ennek anyagi
lehetõségeit meg kell teremteni.
Ha bármi kérdése felmerülne, szí-
vesen állok rendelkezésre munka-
napokon 7.00 órától 15.00  óráig

a 2132 Göd, Duna u 5. szám alatti
irodánkban személyesen, vagy
ugyanebben az idõsávban a 06-
30-9228-704-es telefonszámon,

Üdvözlettel
Kovácsné Szabó Rita

ügyvezetõ

A Zöldfa Étterem hajdanán Göd
egyik legjobb éttermének számított.
Jelenleg az összedõlés határán van.

Mit tervez oda a tulajdonos, és mi-
kor kezdi el bárminek a kivitelezés-
ét?

G. Péter

Válasz: Egy nagyobb méretû CBA
áruház épül az étterem helyén. Az
építési engedélyeket a beruházó
leadta az önkormányzatnak, a ki-
vitelezés várható idõpontja 2009.
tavasza. 

Szegedi Sándor
alpolgármester

Folyamatosak a betörések Gödön.
Éjjel járnak a bandák, rendszeresen
olyan házakba, ahol az emeleten al-
szanak a tulajdonosok, alul a tolva-
jok bemennek, és kirámolják az alsó
szintet. Az egyik ismerõsöm a tetõ-
re NATO kerítést szerelt fel. Hozzá
már harmadszor próbálnak betörni.
A dunakeszi rendõrkapitány a köz-
meghallgatáson azt mondta, hogy
nincs pénz, egy pár rendõr járõrözik
éjjel Gödön. Csak zárójelben: 17 ez-
res településrõl van szó! Nem lehet-

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 

Önkormányzati hírek

Két munkagéppel 
eltûnnének a problémák Itt üzlet épül
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ne a polgárõrséget felkérni éjszakai
járõrözésre, hogy védjék a lakossá-
got? Nem ez lenne az alapvetõ fel-
adatuk? Nem érne meg a városnak
néhány százezer forinttal támogatni
a polgárõrség civil szervezetét, hogy
Göd polgárai nyugodtabban alud-
hassanak?

Salamon Tamás

Válasz: Göd területén az elmúlt
két hónapban öt  lakásbetörés és
négy besurranás történt. Ezekrõl
a bûncselekményekrõl a lakosság
a hatóságot értesítette vagy beje-
lentés, vagy feljelentés formájá-
ban. Amennyiben több bûncse-
lekmény történt, az látens ma-
radt. Ez a szám a tavalyi adatok
tükrében csökkenést mutat. Ez
természetesen nem jelenti azt,
hogy elégedettek vagyunk. A lét-
számunk valóban egy pár járõr, vagy
kevesebb, a feladat pedig igen sok-
rétû-összetett. A létszámhelyzetre
semmiképpen nem akarok hivatkoz-
ni, ez már oly mértékben lerágott
csont, hogy kár rá szavakat fecsérel-
ni. Aki egy kicsit nyitott szemmel jár,
és figyeli az ország aktuális esemé-
nyeit, jól tudja, milyen problémákkal
küszködünk. 
A rendõrség a maga részérõl termé-
szetesen igénybe szeretné venni a
polgárõrség segítségét, hiszen jól
tudjuk, hogy két polgárõr szervezet
is dolgozik a területen, a Városi Pol-
gárõr Szervezet és a Dunakanyar
Polgárõrség. A két szervezet vezetõ-
je tud pontos felvilágosítást adni,
hogy mennyi idõt töltenek el szolgá-
latellátással a város területén, és
ezért õk milyen támogatásban ré-
szesülnek az Önkormányzattól. 
Természetesen ez a bûncselekmény-
szám sok, ezért a jövõben azon le-
szünk, hogy ez a szám ne emelkedjen.

Tóth Zoltán rendõrõrnagy
gödi rendõrõrs-parancsnok

Alsógödnél ér be a távolsági busz
Gödre Dunakeszi irányából.  Logikus
lenne, ha egy megállót építene oda
az önkormányzat. A busznak ez a
megállás körülbelül fél percet venne
igénybe, a menetrendet át sem kel-
lene emiatt alakítani. Mi akadálya
van a megálló létesítésének? Jelen-
leg egy földúton Dunakeszire kell az
elsõ megállóig átsétálni, gyakran
sárban és latyakban.

O. János

Válasz: Autóbusz-megállóhely lé-
tesítését a Pázmány Péter utca
csatlakozásánál már több éve ter-
vezzük. Fontosságát senki sem vi-

tatja, csak sajnos az Önkormány-
zat anyagi lehetõsége eddig nem
tette lehetõvé a megvalósítást.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Lenkei György, a Szociális Bizottság
elnöke írta az elõzõ lapszámban,
hogy a méhnyakrák elleni védõol-
tást támogatja a város. Hol lehet
ezekhez az oltásokhoz hozzájutni,
és kitõl kell kérni erre engedélyt?

M. Katalin

Válasz: Lásd Lenkei képviselõ úr
tárgybéli írását az 5. oldalon

A Kolozsvári utcában útburkolati
felújítást végeztek. Ahol beavatkoz-
tak, ott folyamatosan zökken az au-
tó. Biztos, hogy a megfelelõ techno-
lógiát alkalmazták a felújítás során?

K. Gábor

Válasz:  A repedések javítására bi-
tumenes hézagkitöltõ szalagot
használt a kivitelezõ, amely 2-3
cm széles, ½ cm vastag.  Jelenleg
ez a legjobb technológia a jelzett
probléma megoldására. A repe-
désekbe az arra közlekedõ autók
fogják belenyomni a bitumenes
csíkot, amely néhány melegebb
hónapot igényel. Várhatóan nyá-
ron már zökkenõmentesen tud-
nak közlekedni az autók. 

Popele Julianna
osztályvezetõ

A felsõgödi egészségház melletti
telket ledózeroltatta az önkormány-
zat. Oda terveztek egy patikát. Mi-
kor kezdik annak a felépítését? Nem
december 31-ig kellett volna elké-
szülnie?

G. Péter

Válasz: A levélírónak igaza van, a
beruházásnak december 31-ig
kellett volna elkészülni. A szakha-
tósági engedélyeztetések elhúzó-
dása miatt a befektetõ csak no-
vember végén kapott jogerõs épí-
tési engedélyt. Az épület kitûzése
már megtörtént, a kivitelezésre
azonnal sor kerül, amint az idõjá-
rás engedi. 

Szegedi Sándor
alpolgármester

Gratulálunk a város vezetésének. A
felsõgödi gyalogos vasúti átkelõ na-
gyon sok problémánkat oldotta
meg. Tényleg több száz embert
érint, és végre biztonságban átkel-
hetünk az Ady úti sorompónál. Kö-
szönjük.

V. Béla

Válasz: A göd-felsõi gyalogos át-
kelõhely létesítésével kapcsolatos
köszönetét örömmel vettük. A
beruházás az Önkormányzat és a
Magyar Államvasutak Zrt. támo-

gatásával készült. A  teljes költség
20,6 millió forint, melybõl az Ön-
kormányzat 12,3 millió forintot, a
MÁV Zrt. 8,3 millió forintot vál-
lalt. Az engedélyezési, egyeztetési
eljárás sajnos sok idõt vett igény-
be. Örülünk, hogy végre átadhat-
tuk a lakosság részére a gyalogos
átjárót, biztosítva ezzel a kultu-
rált közlekedési feltételeket.

Markó József
polgármester

észrevételezik
Önkormányzati hírek

A buszmegálló helye adott

Az átkelõ átadásának pillanata
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A Szõdön 2008. december 7. napjára kitûzött népsza-
vazás Nevelek településrész hovatartozásáról érvényes
és eredményes volt. A választásra jogosultak 63%-a já-
rult az urnák elé, s szavazataik alapján a végeredmény
a következõképpen alakult:

(A népszavazáson csak a Nevelek településrészen állan-
dó lakóhellyel rendelkezõ állampolgárok szavazhattak
a 2. számú szavazókörben.)

2. szavazókör: 2134 Szõd, Dózsa György út 19.

Kérdés: Egyetért-e Ön, hogy Nevelek településrész
közigazgatásilag továbbra is Szõd községhez tar-
tozzon?

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás
befejezésekor: 487
Urnában lévõ szavazólapok száma: 309
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Érvényes szavazatok száma: 309
IGEN szavazatok száma: 115
NEM szavazatok száma: 194

Szõd Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2008. 12. 7. napjára kitûzött
helyi népszavazás eredményérõl

Sajnos az elõzõ népszavazás eredményét
sem tisztelték az érdekelt polgármesterek
képviselõ-testületükkel együtt. Szõd szí-
vesen megszabadult volna Nevelektõl,
persze csak a belterülettõl. Göd viszont
“stafírungot “ is kért, szerintem jogosan.
Az elõzõ népszavazást ismételtük meg
ugyanazzal az eredménnyel, valószínû-
leg nagyobb költséggel. Nevelek köszöni
az eddigi “gondoskodást”, és reményke-
dik, hogy a jobbnak látszó lehetõségeket
ki tudja majd használni. A szõdi önkor-
mányzat munkatársainak köszönet
munkájukért. 
Tisztelt Politikusok, Polgármester Urak,
Képviselõ-testületek! Kérjük, dolgozza-
nak a népszavazás döntésének érdeké-
ben, és ne szabotálják azt, mint leg-
utóbb!

(rinpoce)

Köszönetet szeretnék mondani a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak! Kívánok
munkájukhoz sok erõt a továbbiakban.

Szõdnek valószínûleg könnyebb lesz Ne-
velek nélkül, egy gonddal kevesebb ... Kí-
váncsi vagyok, Göd mennyire “fogadja
be” az új településrészt, mindenesetre
papíron voltak ígéretek! Persze Szõd is
ígért (folyamatosan), aztán kevés valósult
meg ... a gyermekeseknek, reméljük,
megoldódik ezzel az óvoda, iskola kérdé-
se is.

(kíváncsi)

Ez fölényes gyõzelem! Reméljük, hogy a
megígért változások bekövetkeznek
majd Nevelek településen, és nem csak
újabb nagyotmondások áldozataivá vá-
lunk.

(MLNRTMS)

Most már csak egy békés, becsületes
szétköltözésre lenne szükségünk! Nekem
mindig csak kellemes élményeim voltak a
szõdiekkel. Ez vonatkozik a polgármeste-
ri hivatal minden munkatársára! De Ne-
velek egyszerûen Gödhöz kapcsolódik a

mindennapi életben. Ez nem érzelem,
hanem realitás!

A politikusokon lenne a sor, hogy “törté-
nelmet írjanak”, és talán egyszer a “köz-
emberek” érdekében járjanak el!

(neveleki)

www.szod.hu

Fórum a neveleki népszavazásról

A Szociális Bizottság anyagi-
lag is támogatja azokat a
szûréseket, amelyeket az
Inczeffy patikában végez-
nek. Januárban immunrend-
szeri vizsgálat lesz. Az 1500
Ft-os vizsgálati árból az ön-
kormányzat 500 Ft-ot átvál-
lal. Terveink szerint február-
ban arteriográfos érvizsgá-
latra lesz lehetõség. Ez a ne-
gyedórás „EKG”-s vizsgálat
pontos képet ad az artériás
erek állapotáról, korai stádi-
umban jelzi az érelmeszese-
dést, érszûkületet, így szá-
mos esetben megelõzhetõ a

szívinfarktus és/vagy az agy-
vérzés. A vizsgálatot szakor-
vos végzi, utána egy kardio-
lógus is véleményt ad, me-
lyet írásban eljuttatnak a pá-
cienshez. Ez a vizsgálat 7500
Ft-ba kerül, melybõl az ön-
kormányzat 3000 Ft-ot át-
vállal. Úgy érezzük, mindent
meg kell tenni, hogy meg-
próbáljuk pótolni azt a ren-
geteg kihagyott lehetõséget,
melyeket a hivatalos egész-
ségpolitika elmulasztott.

Lenkei György
elnök

Szociális Bizottság

Az önkormányzat támogatja az egészségügyi szûréseket

A Gödöt, Nevelekkel összekötõ egyik híd

Illusztráció
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Rendkívüli módon szi-
gorodnak a kommunális
hulladék elszállítására vo-
natkozó elõírások – kezd-
te napirendi elõterjeszté-
sét dr. Hetényi Tamás, a
TESZ vezetõje. Komoly
problémát a zöldhulladék
kezelése jelent. Az újrafel-
dolgozó üzemek nem ta-
lálnak felvevõt az átalakí-
tott, értékes komposztáló
anyagra, így ez ügyben új
megoldásra van szükség –
folytatta az igazgató. A ja-
vasolt rendszer lényege,
hogy a zöldhulladék el-
szállítása kéthetente, egy
erre a célra kialakított
zsákban történjen, mely-
nek ára 360 forint. A TESZ
külsõ telephelyén ugyan-
akkor lehetõséget biztosí-
tunk a zöldhulladék ingye-
nes lerakására – folytatta
Hetényi.

- Kellõ óvatossággal kell
eljárni, ha az eddig ingye-
nes elszállításért a jövõ-

ben költségtérítést kér a
település. Fennáll ugyanis
annak a veszélye, hogy
nagy mennyiségû, illegáli-
san elhelyezett hulladék
jelenik meg az erdõben, a
folyóparton, illetve egyéb
közterületeken – adott
hangot aggodalmának
Bertáné Tarjányi Judit.

A jelenlévõk egyetértet-
tek az új rendszer kialakí-
tásának szükségességé-
ben, azonban a magasnak
vélt 360 forintos árat fe-
lülvizsgálat céljából a
Pénzügyi Bizottság elé ter-
jesztették.

- Az ülésen felmerült to-
vábbá a Duna-partra ille-
téktelenül behajtó gépko-
csik kérdése. Ennek meg-
akadályozása érdekében a
parton korábban szikla-
tömböket helyeztünk el.
Ezeket azonban elgördí-
tették, a behajtást tiltó
tábla pedig nyomtalanul
eltûnt – tájékoztatta a je-

lenlévõket Kovacsik Ta-
más, a bizottság elnöke.

Az egyetlen hatékony
megoldásnak az tûnik, ha
a Közterület-felügyelet
pénzbüntetéssel sújtja a
szabálysértõket. Minthogy
a Homoksziget a Duna-
Ipoly Nemzeti Park része,
illetve természetvédelmi
terület, így 150.000 forin-
tig terjedõ környezetvé-
delmi bírság róható ki,
mely remélhetõleg távol
tartja az illetéktelen be-

hajtókat – érvelt Bertáné
Tarjányi Judit.

- Az Önkormányzat ke-
rékpártárolóval kiegészí-
tett parkolók építését ter-
vezi – tájékoztatta a bi-
zottság tagjait Popele Juli-
anna. A tervezet a három
gödi vasútállomás környé-
kére vonatkozik, ahol az
átalakításokat követõen
ingyenes parkolásra nyílik
lehetõség – folytatta a Be-
ruházási Osztály vezetõje.

K. Z.

Városfejlesztési Bizottság ülése

Nem támogatták a fizetõs zöldhulladék szállítást

Elfogadták a József Attila
Mûvelõdési Ház alapító okira-
tának módosítását. Mikesy
György ezzel kapcsolatban
nehezményezte, hogy az em-
lített dokumentum megtekin-
tésére kizárólag a Polgármes-
teri Hivatalban van lehetõség.

Azoknak a bizottsági tagok-
nak, akiknek van elektronikus
elérhetõsége, elõzetesen
interneten keresztül el kellett
volna küldeni az elõterjesztés-

hez kapcsolódó anyagokat –
közölte a képviselõ. Sellyei
Noémi, a bizottság elnöke vá-
laszában elmondta: Az emlí-
tett iratok terjedelme rendkí-
vül nagy, ezért nem volt lehet-
séges az e-mail formában tör-
ténõ továbbítás.

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ ez-
után a bizottság elé terjesztet-
te a gödi oktatási intézmé-
nyek következõ évre vonatko-
zó pedagógiai elképzeléseit. A

Németh László Általános Isko-
la képviseletében jelen volt
Bajkó Ildikó igazgatóhelyet-
tes, a Lenkey úti óvoda képvi-
seletében pedig Szabó Zsófia
vezetõ óvónõ. Az egyes osztá-
lyok, illetve csoportok létszá-
mának kialakítása szakmai
kérdés, ez ügyben egyeztetés
folyik az illetékes intézmények
vezetõivel – tájékoztatta a je-
lenlévõket a város aljegyzõje.

Felmerült továbbá a 2009.
évre vonatkozó városi rendez-
vények, illetve ünnepségek
kérdése. Minthogy az idõ sür-
get, az erre vonatkozó tervek
megvitatására a januári ülés
alkalmával célszerû lenne sort
keríteni – közölte dr. Bognár
László. Az éves program kiala-
kítása során azonban min-
denképpen figyelembe kell
venni a város anyagi lehetõsé-
geit is – fûzte hozzá az alpol-
gármester.

Ekkor váratlanul a napi-
rendtõl eltérõ kérdés merült
fel. Mikesy György indítvá-
nyozta az Inside Tv elleni vizs-

gálat megindítását. A városi
televízió nem tett eleget a ve-
le kötött szerzõdésben foglal-
taknak, ugyanakkor több el-
marasztalás is érkezett az
ORTT (Országos Rádió és Tele-
vízió Testület) részérõl – foly-
tatta a VárosVédõk Egyesüle-
tének képviselõje. Sellyei Noé-
mi megjegyezte: A szerzõdés-
sel kapcsolatos problémákat
már tárgyalja az Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizottság.
Az Inside Tv csõdeljárás kere-
tében megszûnt – közölte
Bognár László. - A polgármes-
ter úr természetesen ismeri az
említett problémát, és ígére-
tet tett, hogy januárban ez
ügyben feltétlenül döntést
fognak hozni – fûzte hozzá
Bognár.

Az ülés végén Sellyei Noémi
köszönetet mondott a bizott-
ság tagjainak az egész évben
végzett tevékenységükért, ezt
követõen pedig karácsonyi
halászlé fogyasztására hívta
meg a jelenlévõket.

K. Z.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság 

Iskolai és óvodai csoportlétszámokról is döntöttek

Az operettgála 2007-ben nagy sikert aratott. Vajon milyen 
kulturális programok várják a gödieket 2009-ben?

Aki a Homokszigetre autóval behajt 
akár 150.000,- forint bírságot is fizethet
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Új rendelet született a
reklámtáblákról. A régi
rendelet hatályon kívül
helyezésére a Közigazga-
tási Hivatal kötelezte az
önkormányzatot. 

Az új rendelet vala-
mennyi reklámberende-
zésre vonatkozik, a meglé-
võkre és az újonnan léte-
sülõkre, közterületen lé-
võkre és közterületrõl lát-
szókra egyaránt.

A legfontosabb változá-
sok: 

Tilos belterületen  2 m2-
nél nagyobb felületû hir-
detõ-berendezés létesíté-
se. 

A hirdetõ-berendezése-
ken fel kell tüntetni a tu-
lajdonosa (üzembentartó-
ja) nevét, elérhetõségét. A
meglévõ reklámtáblákra
90 napon belül ezt az azo-
nosítót el kell helyezni. Az

azonosító nélküli, a közte-
rületen lévõ reklámberen-
dezés kártalanítás nélkül
eltávolítható.  Magánterü-
leten lévõ, a rendeletbe
ütközõ reklámtáblákat az
írásbeli felszólítást követõ
8 napon belül kell a tulaj-
donosnak eltávolítani. 

Közterületen üzleten-
ként csak egy megállító
tábla helyezhetõ el, és
csak az üzlet nyitvatartási
ideje alatt maradhat.

Természetesen a reklám-
berendezések a közleke-
dést továbbra sem veszé-
lyeztethetik.

A rendelet teljes szöve-
ge januártól megtekinthe-
tõ a www.god.hu címen,
az „Internetes Önkor-
mányzati Jogtár Rend-
szer” menüpont alatt.

Tarjányi Judit 
fõépítész

Rendelet a reklámtáblákról

2009. január és február
havi szelektív gyûjtés idõ-
pontjáról az alábbiakban
tájékoztatjuk a lakossá-
got.

Páros heteken a szelek-
tív sárga zsákos, páratlan
heteken zöldhulladék
szállítása történik az adott
körzetre érvényes szemét-
szállítási napon.

Pontosabban:
Szelektív gyûjtés: január

5-9, 19-23, február 2-6,
16-20.

Zöldhulladék: január 12-
16, 26-30, február 9-13,
23-27.

Településellátó Szervezet

Szelektív- és zöldhulladék szállítási rendje

Felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a
Nemeskéri Kiss Miklós út
és a Béke út keresztezõdé-
sében forgalmirend-vál-
tozás történt. A Nemeskéri
Kiss Miklós úton haladók-
nak van elsõbbsége a Béke

útról érkezõkkel szemben.
A forgalmi rend változását
útburkolati jelek és közúti
jelzõtáblák jelzik.

Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az említett ke-
resztezõdést fokozott óva-
tossággal közelítsék meg!

Tájékoztató

Felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a Pesti
úton a Templom utcánál
forgalmirend-változás tör-
tént. A meglévõ gyalogát-
kelõhelynél a gyalogos for-
galmat a jövõben nyomó-
gombos jelzõlámpa bizto-
sítja.

Ezzel egyidejûleg a Ma-
gyar Közút KHT, a közút ke-
zelõjének elõírása alapján a
Templom utca egyirányú
lett a Pesti út felõl.

Kérjük szíves megértésü-
ket! Balesetmentes közleke-
dést kívánunk!

Popele Julianna
osztályvezetõ

A gödi városi könyvtár a
2009. évet a fogyatékkal
élõ könyvtárlátogatók tá-
mogatásának szenteli. Ki-
emelt összeget fordítunk
a hangzó anyagok beszer-
zésére (DVD, zenei CD,
hangos könyvek).  Január-
tól lehetõséget teremtünk
arra is, hogy helyben,
nagy képernyõjû monito-
ron, fülhallgató segítségé-
vel nézhessék az érdeklõ-
dõk a filmeket, hallgassák

az irodalmi mûveket.
Igyekszünk öregbetûs
könyveket beszerezni, me-
lyek jól olvashatóak lesz-
nek. Kiemelt figyelmet
fordítunk a témában
megjelenõ pályázatokra,
melyek anyagi lehetõsé-
geinket szélesítik.
Továbbra is szeretettel
várjuk az olvasókat!

Szentgáli Márta 
könyvtárvezetõ

Újdonságok a könyvtárban

A tulajdonos nevét és elérhetõségét is fel kell tüntetni

Megváltozott a forgalmi rend a Nemeskéri és a Béke út sarkán
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2008. szeptember 26-án
hatályba lépett a HÉSZ. Ez-
úton is szeretném megkö-
szönni mindazok munká-
ját, akik észrevételeikkel
segítették a Szabályzat
megalkotását.

A Szabályzat hatályba lé-
pésével egyidejûleg meg-
szûnt az összes eddig el-
rendelt változtatási és te-
lekalakítási tilalom, és a
korábbi szabályozások ha-
tályukat vesztették.

A HÉSZ és Göd Város
Szabályozási Terve megte-
kinthetõ a www.god.hu cí-
men (Tervezetek, szabály-
zatok, tanulmányok menü-
pont alatt) és terveink sze-
rint a Hivatal második
emeletén, a folyosón. (A
Szabályozási terven meg-
kereshetik az ingatlanju-
kat, és a Szabályzatban
megtalálják hozzá a hatá-
lyos elõírásokat. Érdemes
az általános részt is elol-
vasni, mert ott is találha-

tók fontos elõírások.)
A legfontosabb változá-

sok:
1. Telekalakítás: (7.§)
A legkisebb kialakítható

telek 720 m2. Nyeles telek
nem alakítható ki a továb-
biakban. (A már meglévõ
telkekre természetesen ez
az elõírás nem vonatkozik.)

2. Beépítés:
A beépíthetõ terület és a

kialakítható lakások száma
a város egész területén
függ a telek nagyságától
is. A beépítéskor gondolni
kell a gépkocsi és a kerti
eszközök elhelyezésére is.
A legkisebb kialakítható la-
kás 50 m2.

3. Kerítések: (8.§)
Tilos a tömör kerítés. Ti-

los a nádkerítés és a hul-
lámlemez használata. Az
egy ingatlanon belüli kü-
lön használatú telekrésze-
ket csak áttört kerítéssel
vagy sövénnyel szabad el-
választani.

4. Közterületek, jár-
dák: (12§ 7-8 pont)

A kerítés melletti közte-
rület sávját az ingatlantu-
lajdonos köteles akadály-
mentesen tartani. Az in-
gatlanok elõtti vízelvezetõ
vagy szikkasztó árkot bete-
metni tilos.

Az elõírások a 2008.
szeptember 25-e után kez-
dõdött valamennyi építési
munkára vonatkoznak,
függetlenül attól, hogy
építésiengedély-köteles-e a
munka vagy nem. Ha bár-

milyen építési munkába
kezdenek, kérjük, elõzete-
sen érdeklõdjenek a Pol-
gármesteri Hivatal illetéke-
seitõl, szívesen állunk a
rendelkezésükre! 

Kérdéseikre, észrevétele-
ikre továbbra is számítok.
Akár a foepitesz@god.hu
címen, akár levélben, akár
személyesen megtalálható
vagyok a Polgármesteri Hi-
vatal 26-os szobájában.

Tarjányi Judit 
fõépítész

Életbe lépett a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

A Speciális Otthon 1977.
november elsején kezdte
meg mûködését Egészség-
ügyi Gyermekotthonként
Gödön. Az elsõ lakó 1978 ja-
nuárjában, vagyis több mint

harminc éve költözött be. Az
egykori Schaffer-kastélyból
átalakított száz férõhelyes
épület az értelmi fogyatékos,
mozgás- és halmozottan sé-
rült gyermekek ápolását,

gondozását szolgálta. Ez volt
az elsõ ilyen intézete Pest
megyének. Mivel a 70-es
évek végén az intézeti elhe-
lyezésre várók száma kb. 300
volt, így 1981-tõl jelentõs bõ-
vítés történt. Az 1993-ban
megjelent Szociális Törvény
ápoló-gondozó otthonná
minõsítette át az intézetet, és
azóta Pest Megye Önkor-
mányzata a fenntartója. Az
intézmény gyermekotthon-
ként kezdte meg mûködését,
mára azonban a gyermekek
felnõtté váltak, a lakók 60%-
a felnõtt korú.

- Pest Megye Önkormány-
zata a szûkös anyagi források
ellenére a fogyatékkal élõk
ügyét mindig fontosnak tar-
totta. Ezért a 30 éves szüle-
tésnapot a megye egy fej-
lesztéssel ünnepli meg - je-
lentette be Sinkovicz László.
Pest Megye Közgyûlésének
alelnöke hozzátette, hogy

Gödön 11 gyermek befoga-
dására alkalmas új lakóott-
hont építtet a megyei önkor-
mányzat saját forrásból. Az
új épület átadása 2009 tava-
szán várható.

Sinkovicz László, Pest Me-
gye Közgyûlésének alelnöke
gratulált Virág Jenõnének, az
intézmény vezetõjének, aki a
kezdetektõl az otthon mun-
katársa. Az igazgatónõ ez al-
kalomból miniszteri jutalom-
ban is részesült.

Nemcsak az igazgatónõ
munkájának elismerése, ha-
nem a lakók mûsora is töb-
beket meghatott. Az alkalmi
mûvészek mesejátékkal, vers-
sel, tánccal készültek. A mû-
sort színesítette továbbá az
egykori dolgozó, Meggyesi
Erzsébet, aki saját költemé-
nyével emlékezett meg az in-
tézetben töltött évekrõl.

G. K.

Sírás és nevetésHarminc éves a gödi TOPhÁZ
Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a gödi Topház. Az intézmény 16 lakója és több
dolgozó is a kezdetektõl fogva ezek között a falak között tölti mindennapjait. Köztük Virág
Jenõné, a TOPhÁZ igazgatónõje is, aki munkája elismeréseként minisztériumi dicséretben részesült

Illusztráció

Virág Jenõné átveszi a kitüntetést
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Gyermekzsivajtól volt hangos a
gödi gát környéke november 15-én.
A családi- és sportnapot elsõsorban
a gyerekek élvezték. Nem is csoda.
A szervezõk olyan ügyességi felada-
tokkal, pályákkal várták õket, hogy
a tipegõktõl a kiskamaszokig min-
denki talált magának kellemes el-
foglaltságot. A fiúk leginkább a fo-
cis ügyeskedést élvezték, a lányok
örömmel dobálták meg a helyszí-
nen felállított bosziképet. Akkor
sem bosszankodtak, amikor a zsák-
ban futás közben padlót fogtak. 

A felnõttek leginkább a szemét-
szedésben jeleskedtek. Nagyszülõk
és szülõk érkeztek ide jó példát mu-
tatva csemetéiknek. Az eredmény:
nagy kupac jól megrakott szemetes-
zsák.

A sport és környezetünk megtisz-
títása kétségkívül szép és magasztos

dolog. De talán ennél is többet je-
lent, ha egy közösség tagjai megis-
merik szomszédaikat, egymásra
mosolyognak. Öröm volt látni,
ahogy a gödiek megrakott tálakkal
érkeztek: mindenki hozott valami fi-
nom falatot a közös terülj-terülj asz-
talkára. A sütemények és pogácsák
mellett talán a kacsazsíros kenyér-
nek volt a legnagyobb sikere. Nem
is csoda, hiszen a finomságot bal-
zsamecetes lilahagymával  nyakon
öntve kínálták. 

A verõfényes programot ered-
ményhirdetés és tombola zárta.
Mindenki nyert. Volt, aki az ügyes-
ségi vetélkedõkön, mások a tombo-
lán. De a legtöbben azért érezték
gyõztesnek magukat, mert épült-
szépült a gödi gát és persze a gödi
közösség.

Lefkovics Zsófi

Mindenki nyert
Csak nyertese volt az „Ismerjük meg szomszédainkat” elnevezésû családi napnak. Jól jár-
tak a résztvevõk, mert remekül érezték magukat, és a környék lakói sem panaszkodhat-
nak, hiszen megtisztult, megszépült a lakóhelyük környéke

Márton-napi készülõdésre
hívták a szülõket a Palánta
óvodába. Palla Andrea

vezetõ óvónõ elmondta,
hogy az ünnepek köré
szervezik a közös foglalko-
zásokat. - Az ötletekkel se-
gítséget szeretnénk nyúj-
tani a szülõknek a gyer-

mekeikkel való közös
együttlétekhez. 
- Minden nap örömmel és

lelkesedéssel indulunk az
óviba – mondta szülõként
Némethné Czviín
Adrienne. A gyors közös-
ségi beilleszkedést  nagy-
ban segítette a szeretõ és

elfogadó légkör, az óvó-
nõk végtelen türelme és
mosolya, a szakértelmük
és az a kreativitás, amivel
ezeket az örökmozgó
„emberpalántákat” értel-
mes, fejlesztõ és örökké
megújuló tevékenységek-
kel lekötik.  Az óvoda vi-
szonylag kis létszámmal
mûködik, ami családias
hangulatot eredményez,
és elõsegíti a személyre
szóló figyelem, fejlesztés
lehetõségét. Sok progra-
mon a szülõk is részt vesz-
nek, így egymást és gyer-
mekük óvistársait is job-
ban megismerik. Ha bár-
milyen kérdésem merül
fel, bátran fordulok az
óvónõkhöz. Jó érzéssel
hagyom itt minden nap a
kislányomat, mert tudom,
hogy nemcsak vigyáznak
rá, hanem az életkorának
megfelelõ fejlesztéseket is
megkapja, méghozzá
rendkívül változatos for-
mában. Jó „palántának”
lenni a Palánta óviban! 

G.K.

Családi kézmûves délután 
a Palánta óvodában

A most következõ adóbe-
vallás idején a már a gödi
Búzaszem Iskola építését
támogató Búzaszem Ala-
pítványnak is felajánlható
a személyi jövedelemadó
1 %-a.
Az 1 %-os adófelajánlás
olyan lehetõség, amellyel
úgy adhat bárki, hogy az
államnak amúgy is befize-
tendõ pénzt fordítja neki
egyénileg kedves célokra.
A Búzaszem Alapítvány el-
sõdleges célja a gödi ke-
resztény iskola felépítésé-
nek és mûködésének tá-
mogatása.
A Búzaszem Alapítvány
adószáma: 

18713714-1-13.
A bevallási nyilatkozat le-
tölthetõ a
http://www.buzaszem.hu/

?q=letoltheto-
nyilatkozat-az-ado-1-rol

honlapról is.

A Búzaszem 
Alapítványnak 
is utalható az 1 %

Tonnányi hulladékot 
gyûjtöttek

A szülõk is részt vesznek 
a programokon
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Hívogató 
a Búzaszem 

Általános Iskolába
A Géza Fejedelem Református Általános Iskola,

Óvoda és Bölcsõde Gödi Tagintézményeként
mûködõ Búzaszem Általános Iskola felvételt

hirdet elsõ osztályosok számára.
Januártól az iskolába készülõ gyermekek hívo-
gatóinkon ismerkedhetnek egymással, tanító

nénijükkel és az iskolával. A hívogatókat
kéthetente, szombatonként 10.00-11.30 között
tartjuk az alsógödi katolikus közösségi házban.

Idõpontjaink:
Január 10. szombat – beköszönés, 

közösségi játékok
Január 24. szombat – gyermektáncház 

Február 7. szombat – kézmûves-foglalkozás
Február 21. szombat – gyermektáncház 

Március 7. szombat – kézmûves-foglalkozás
Március 21. szombat – gyermektáncház

Április 4. szombat – tojásfestés 
gyimesi asszonyokkal

Április 25. szombat – gyermektáncház
Május 9. szombat – zárás, közösségi játékok

Szeretettel várunk minden érdeklõdõ családot!
A Búzaszem vezetõi, tanítói és közössége
nevében: Bárdosy Gyöngyvér leendõ elsõs

osztálytanító és Czinóber Klára néptánctanár
Iskolánkról bõvebben is olvashat honlapunkon: 

www.buzaszem.hu.
Postacím: Géza Fejedelem Református Általános
Iskola Gödi Tagintézménye 2131. Göd, Pesti út

73. Telefon: (20) 461-5328, (30) 921-9260.
Villámposta: iskola@buzaszem.hu,

buzaszem@buzaszem.hu

Az iskolák sajátos mércével mérnek.
Az év vége a diákoknak nem a nap-
tári év végét jelenti. A gyermekek
zenei fejlõdését az évrõl évre vissza-
térõ karácsonyi koncerteken is meg-
tapasztalhatják szülõk, ismerõsök,
érdeklõdõk. Így történt ez az idei
karácsonyi koncerten is. Az egész
éves áldozatkész munka, a sok gya-
korlás, kitartás mester és növendék
részérõl meghozta gyümölcsét. A
közönséget Marton Zsolt köszön-
tötte. – A templom és az iskola ro-
kon intézmény, az ének és a zene
mindkét helyen elengedhetetlen.
Aki énekel, az kétszeresen imádko-
zik. Engedjük, hogy a zene adta
nyugalom átjárja lelkünket.
A diákok és a tanárok mindent meg-
tettek, hogy ezt a nyugalmat aján-
dékba adják a hallgatóságnak a
gyermekkórus, a hegedûzenekar, a
fúvósok és gitárosok, az ütõe-
gyüttes és a tanári kamarakórus

színvonalas mûsorával. Köszönet a
felkészítõ tanároknak, akik egyre
több gyermeket tudnak megnyerni
a muzsika szeretetének.
Greffné Kállay Tünde, Gecséné
Szitha Márta, Pásztor Júlia,

Stefánné Kelemen Judit, Kovács
Gabriella,  Nyikes Róbert, Tüske
András, Stefán Tivadar, Verbay
Zsolt.

Farkas Andrea

Álljunk meg egy pillanatra, és csendesedjünk el…
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény karácsonyi
koncertje a katolikus templomban 

Beköszöntött a december, és meg-
kezdõdött az adventi készülõdés.
Minden nap újabb és újabb díszek
bukkantak fel az óvodában, meg-
szépült az évszakasztal, a faliújság-
ok, papírból kivágott hópelyhek ke-
rültek az ablakokra, karácsonyi té-
májú gyapjúképek a falakra. Regge-
lente adventi dalokat énekeltek
együtt a gyermekek, az óvó nénik és
a szülõk, negyedórás nyugalmat
csempészve ezzel a reggeli rohanás-
ba. A délelõtti foglalkozások folya-
mán gyermekeink betlehemes játék-
kal idézték fel Jézus születésének
történetét. December 5-én Szent
Miklós érkezett az óvodába, arany-
diót, mogyorót és mézeskalácsot
hozott a gyerekeknek. Lelkes és te-
hetséges szülõk egy kis csoportja
mindeközben idõt és fáradságot
nem kímélve próbált, hogy 11-én
reggel koncerttel lepje meg a kis kö-
zösséget. Ezúton is köszönjük nekik
a gyönyörû, szívet melengetõ elõ-
adást. 19-én és 20-án késõ délután
került sor az adventi kert ünnepére,
amely során gyermekeink az önma-
gukra találás jelképes útját járják
be, miközben szüleik és testvéreik
adventi dalokat énekelnek. Az ün-

nep bensõséges, meghitt hangulata
zárta az óvodai készülõdést, és egy-
ben kezdete lett a családok békés,
áldott karácsonyának.

Simkó Katalin

Adventi készülõdés a gödi Karácsony
Sándor Waldorf Óvodában

A fúvós szekció a karácsonyi koncerten
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Elsõ alkalommal rendeztük meg
képzõ- és iparmûvészeti tagozatun-
kon az ünnepek közeledtével diákja-
ink legszebb alkotásaiból nyíló mû-
vészeti kiállítást. Az érdeklõdõk be-
pillantást nyerhettek a szeptember
óta folyó mûhelymunkák eredmé-
nyeibe. „ Angyali délután” keretében
a mûvészetoktatásban tanuló gyere-
kek egy kellemes délutáni progra-
mon vehettek részt, ahol együtt kéz-
mûveskedhettünk, teázhattunk, be-
szélgethettünk mintegy lezárásaként
az elmúlt idõszak munkájának.

Az országos alkotópályázatokon
való részvételeink ismételten sikere-
ket hoztak számunkra az elmúlt hó-
napokban:

Börzsei Balázs  és Gyarmati Csaba
Az Országos Mesefesztiválon díja-
zott alkotásai Az Én mesém c. könyv-
ben jelentek meg illusztrációként.

A Budai várban megrendezett
“Fesd meg a saját tulipános ládádat”
címû országos kalotaszegi rajzpályá-
zaton elért eredmények:

Koncz Eszter 2. helyezett, Nyírõ Ka-
milla 3. helyezett, Bónis Cintia külön-
díjas, Vizler Gábor különdíjas, Gyar-
mati Viktória különdíjas, Boros Zsófia
különdíjas, Szanyi Evelin különdíjas,
Megkaptuk a “Legeredményesebb
iskola” címet. 

Felnõtt kategóriában „Csodaszar-
vas” címû festményével Tóth Tamás
2. helyezett lett.

Jómagam, Karkusz Mária kolléga-
nõm és tanítványaink által készített
XV. Betlehemi jászolpályázatra be-
adott alkotásainkat beválogatták ki-
állításra, és kiadványban jelentették
meg. A színvonalas kiállítás a
Vajdahunyad várban tekinthetõ
meg.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
diákjaink szorgalmas munkáját, és
hogy ehhez teljes mértékben támo-
gatást nyújt Lukács Istvánné és Ko-
vács Gabriella.

Tóth Tamás 
mûvészeti tanár

Mûvészeti kiállítás 
a Németh László Általános Iskolában

Hegedûs Erzsébet Formatervezési Ní-
vó- és Gorka-díjas iparmûvész bemu-
tatkozása az 1. számú óvodában an-
nak a hagyománynak a része, ami a
mûvészeti oktatásunk egyik alapköve
a gödi mûvészekkel való személyes
találkozáson keresztül - mondta a ki-
állítás megnyitóján Szabó Zsófia, az
óvoda vezetõje. A mûvésznõ nem is-
meretlen a helyieknek sem.  Vasvári
Pál utcai nyitott mûtermében állandó
vendégek a Németh László Iskola di-
ákjai, akik tanáraik vezetésével gyak-
ran megfordulnak a mûvésznõnél. A
felnõttek ismerhetik munkáit az Olaj-
fa Galériából, a 13 gödi bemutatkozá-
sából is. Az alkotómûvész nemcsak a
csodáról beszélt, ahogy a síküvegbõl
sok és nehéz munkával szép tárgyak
születnek, hanem arról is, hogy „ az
alkotásokhoz türelem, idõ és tiszta lé-
lek szükségeltetik, hiszen a teremtõ
erõt csak így lehet átadni, amiben
minden anyag élete, rezgése szüle-
tik”. Az egyszerû tárgyak a legszeb-
bek, az üvegben nem csak a fényt
kapjuk vissza, hanem rácsodálkozunk,
milyen szépséggel ajándékoznak meg
minket. A 15 éve üveggel dolgozó

mûvésznõ a Szöulban rendezett
nõi feltalálók világkiállítására is el-
vitte különleges munkáit. - Olyan
technika birtokában vagyok, amit
csak én tudok pillanatnyilag a vilá-
gon, az üvegfotó rogyasztott felüle-
ten eddig nem látott hatást tud pro-
dukálni mûvészi megjelenítésével –
mondta elhivatottan Hegedûs Er-
zsébet. 

F. A.

Minigaléria a kicsiknek
A felsõgödi óvónõk nagy szeretettel nyitották meg a
„minigalériát” a kicsiknek

Mindez Gödön, a
Mûvelõdési Házban.
Nem kell Pestre utazni,
ha igazi profikkal akar-
nak találkozni. A trió
2001 õszén alakult.
Dani szaxofonon játszik,
Sárvári Kovács Zsolt
nagybõgõzik, Horváth
Balázs dobol. Az
együttes vezetõje egy-
ben a zeneszerzõ is,
csak saját darabokat ját-
szanak.  Szigorúan
komponált témáik közé

nagy ívû improvizációk ékelõdnek.
Zenéjük a modern jazz és a kortárs zene
határmezsgyéjén áll. Lenyûgözõ mérték-
tartás jellemzi a fiatalokat.

– Az, hogy mennyire játszunk jól, nagy
mértékben függ a közönségtõl. Sokat
számít, hogy a hallgatóság megértõ és
elfogadó legyen – mondja Dániel. A kis
létszámú, de lelkes gödi közönség vissza-
várja a csapatot. Bognár Noémi, a Ház
vezetõje elmondta, hogy megfelelõ
érdeklõdés esetén szeretnének egy rend-
szeresen mûködõ jazzklubot létrehozni. 

G. K.

Teaház, barátok,
jó zene… 
Váczi Dani

Ugye, egy igazi
angyal?

Szakértõ 
szemlélõdõk
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A Lámpás’92 Alapítvány
nem elõször mutatta be
alkotóit és mûveiket a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési
Házban. A kiállításon a
2008. évi gödi tábor mun-
kái szerepeltek. – A tábort

azzal a céllal indítottuk,
hogy az értelmi fogyaté-
kos fiatalok megismerked-
jenek a képzõmûvészet
különbözõ technikáival és
eszközeivel, a kortárs kép-
zõmûvészek segítségével

tanulják meg kifejezni
gondolataikat, érzéseiket,
valamint a mûvészettörté-
net körébõl ismeretekre
tegyenek szert – mondta
Makrai Józsefné, az alapít-
vány elnöke. Markó József
a város nevében köszön-
tötte a fiatalokat. – Évek
óta nagyon jó a kapcsola-
tunk, igyekszünk támo-
gatni az alapítvány mun-
káját, õk pedig nagy segít-
séget nyújtanak a gondo-
zással és a foglalkoztatás-
sal a fogyatékkal élõknek.
A kiállítást megtekintette
dr. Bognár László alpol-
gármester és Lenkei
György, a szociális Bizott-
ság elnöke is. Dr. Varga
Lajos váci segédpüspök a
fény jelentõségét emelte
ki. – Ha nincs világosság,
nem tudjuk felfogni kör-
nyezetünket, a tárgyi való-
ságot, az emberi közössé-

get. Fontos, hogy minden-
ki megtalálja a saját kö-
zösségét, a fény útját, Is-
ten világosságát. A kiállí-
tást Szombathy Bálint
képzõmûvész nyitotta
meg. – Alkotóink a fény
nyomában indultak el a
gödi Duna-partról. Min-
denki egyéni stílusban, a
közösség megtartó erejé-
vel látott munkához, az
alkotások s ez az együttlét
is bizonyítja, ott van szép-
ség és szeretet, ahol fény
és világosság van.

F. A.

A fény nyomában… 2008.évi alkotótábor
résztvevõi:

Orsós György, 
Kovalcsik Géza, 
Molnár Antal, 

Baracskai József, 
Károlyi Lajos, 

Mihályi Norbert, 
Sarkadi Emese, 
Nechler Balázs, 

Tóth Attila, 
Polostyák Zoltán.

Városunk idén számta-
lan rendezvény, elõadás,
kiállítás keretében emlé-
kezett meg a Könyvek
Könyvérõl. A sorozatot a
Magyar Bibliatársulat ván-
dorkiállítása koronázta
meg a könyvtárosok szer-
vezésében. Az anyagot a
református egyház közös-

sége kezdte gyûjteni,
majd csatlakoztak a mun-
kához a nagy történelmi
egyházak is. „Az emberek
az idõk kezdete óta kom-
munikálnak egymással:
szavakkal, tekintetükkel,
gesztusokkal, zenével, tár-
gyakkal vagy rajzokkal”-
vezette be a látogatókat a

kiállítás felirata. A Biblia
nemcsak szöveges formá-
ban közvetít, témája meg-
ihlette a mûvészet szám-
talan területét, szól a zene
és a képzõmûvészet nyel-
vén az emberekhez. Ezt
emelte ki a Gaude kórus
csodálatos muzsikája is.
Számtalan mû bizonyítja,
hogy kultúránk eleven
párbeszédben volt és ma-
rad a Biblia világával.

- A Biblia eligazodási
pontokat ad hívõknek és
nem hívõknek egyaránt.
Mérték, törvény, erkölcs. –
mondta Dr. Bognár László
alpolgármester úr. – Csalá-
dunkban apáról-fiúra
öröklõdik a Biblia több
nemzedék óta – mutatta
saját példányát Sallayné
Sziki Judit református lel-
kész. – Ha elkezdjük a
Szentírást olvasni, akkor
egy idõ múlva azt tapasz-
taljuk, hogy az Írás olvas
bennünk, alakít minket. –
osztotta meg gondolatait
a hallgatókkal Marton

Zsolt katolikus plébános. -
Olvassuk, forgassuk, hall-
juk meg; ha elkezdjük élni
az igét, az formálni kezd
bennünket. – mondta Ko-
vács László evangélikus
lelkész. 

Farkas Andrea

Biblia éve - 2008

Boldog, aki olvassa…

23

Dr. Varga Lajos váci 
segédpüspök méltatta
a kiállítást

Szengáliné Erõs Márta könyvtárvezetõ
köszönti a Biblia iránt fogékony közönséget
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József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Jan. 5. hétfõ 13.00-15.00
Kertbarát klubdélután

Jan. 9. péntek 13.00-17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
Jan. 17. szombat 9.00-13.00

Felnõttruha cserebere
Jan. 23. péntek 17.30 

Új Horizont Irodalmi klub
összejövetele

Jan. 24. szombat 18.00
Jazzklub / élõzenei koncert /

Jan. 25. vasárnap 
10.00-12.00 

Kézmûves családi játszóház
Jan. 30. péntek 16.00-20.00

Nótaklub
Feb. 2. hétfõ 13.00-15.00

Kertbarát klubdélután
Feb. 7. szombat 

14.00- 21.00 
Kertbarátok farsangi bálja

Feb.14. szombat 
13.00-21.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub
farsangi összejövetele

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Jan.15. csütörtök 
13.00-16.00 

Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13.

Bütykölde kézmûves
foglalkozás. 

Minden hónap elsõ 
péntekén 13 és 17 óra

között várjuk az érdeklõdõ
és alkotni vágyó gyerekeket,

szülõket és nagyszülõket. 
15 órától diafilmeket is
vetítünk a gyerekeknek.
Találkozóink 2009-ben:

január 9.
február 6.
március 6.
április 3.
május 8.

Mindenkit szeretettel
várunk: 

Ági néni és Edina néni

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ

Megnyílt és sikeres a leg-
újabb gödi kávéház! Alsógöd
központjában, a fõút melletti
közlekedési lámpánál, a Béke út
keresztezõdésénél megnyílt
Göd legigényesebb kávéháza, a
Christie’s. Mint azt Czadró
Krisztina tulajdonos elmondta,
évek óta üresen állt ez a gyö-
nyörû, üvegteraszos épület,
mely idáig arra várt, hogy társa-
sági életnek adjon otthont. A
tulajdonos  arról álmodott,
hogy ezen a helyen egyszer egy
minden igényt kielégítõ kávé-
ház nyíljon. Álmát maga váltot-
ta valóra.

Kiknek készült a Christie’s? 
A munkába indulók itt elfo-

gyaszthatják reggeli kávéjukat.
Azok a szülõk, akik iskolába kí-
sérik gyermekeiket, visszafelé
betérhetnek egy forró kávéra,

vagy ha idejük ezt nem engedi,
magukkal is vihetik reggeli ká-
véjukat (coffee to go). Széles vá-
lasztékkal várják a vendégeket,
a presszótól a capuccinón ke-
resztül a különféle ízesítésû te-
jeskávékig.

Közel ötven vendéget fogad-
hat egyszerre a Christie’s Kávé-
ház. A hangulatos belsõ térben

kártyapartikat is rendezhetnek
az idelátogatók. A szálas teák
mellett minõségi borok és kü-
lönféle koktélok garantálják a
hangulatot. Utóbbiakból min-
denben a legkiválóbb minõsé-
get nyújtja a ház. 

A dohányzórészen a kávéház
szivarkészletébõl választhatnak
mindazok, akik hódolnak a szi-
var okozta élvezeteknek. Persze
a jó hangulathoz nem feltétle-
nül kell alkoholt fogyasztani,
elég csak a helyben, frissen fa-
csart narancslevet megkóstolni. 

Az italok mellett finom toast-

szendvicsek és angolszász típu-
sú sütemények - mafino, répa-
torták, cookies és különféle íze-
sítésû püspökkenyerek - széles
választéka teszi kellemesebbé
az itt töltött perceket és órákat.

S ha valaki egyedül tér be,
egy jó kávé mellett végigbön-
gészheti a friss napilapokat,
vagy az internetes wificsat-
lakozás segítségével dolgozhat
is.

Ha egyszer kipróbálta a
Christie’s Kávéházat, már bizto-
san meg is találta törzshelyét!

(X)

Megnyílt a Christie’s Kávéház 

Nyitva tartás: Minden nap 8.00-20.00 között • Asztalfoglalás: (27) 330-156

Dr. Nemes György piarista
szerzetes, tanár az egyháztör-
ténelem középkorig terjedõ
idõszakáig vezette be a hall-
gatóságot elõzõ elõadásai-
ban. Az ötödik – egyben utol-
só – beszélgetés során a Vati-
kán XX. századi politikáját
mutatta be. Korunk folyama-
tainak megértéséhez termé-
szetesen néha vissza kellett te-
kinteni korábbi korszakokra,

az egyházüldözések idejére, a
pápaság és a császárság har-
cára, majd a XX. század dikta-
túráira. Az atya említést tett
Casaroli bíborosról, aki 1998.
június 9-én hunyt el. A Vati-
kán úgynevezett keleti politi-
kájának vezetõ személyisége
volt. Az õ nevéhez fûzõdött a
Szentszék és a kommunista
államok párbeszédének segí-
tése egy nehéz idõszakban,
1963–1989 között.

Az elõadás végén Nemes
atya bemutatta új könyvét,
melynek címe Kommunikáció
igazságosságban és szeretet-
ben. A mû az emberek egy-
más közötti, illetve az ember
Istennel folytatott kommuni-
kációjának erkölcstanát tár-
gyalja. A mindennapokban
felmerülõ kérdésekre, erkölcsi
dilemmákra is próbál vála-
szolni a szerzõ a katolikus
egyház mai tanításának fé-
nyében. 

F. A.

Az állam és egyház 
kapcsolatáról beszélt Nemes atya
Nemes atya dedikál

A csodálatos porta

Czadró Krisztina 
megnyitó beszéde

Egy jó kávé mellett 
az elsõ finomságokat
fogyasztják 
a vendégek
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Pál apostolnak a  címben
idézett (2Kor.4,15.) há-
romszavas kijelentése ih-
lette Babits Mihályt a Zsol-
tár férfihangra c. verse
megírására. Szavaival így
szól hozzánk az Ige: 

„…kedvedért alkotott
mennyet és földet és ten-
gereket … 
s korok történetét szerez-
te meséskönyvedül …
s napba mártotta ecsetét
… , hogy gazdag legyen a
lelked”. 

Akik 2008.12.20-án a ka-
rácsonyi mûsorban sze-
replõket hallgatták, átél-
hették azt a gazdagodást,
amelyet erre az estére ren-
delt nekik az Úr. Csodála-

tos volt hallgatni Berkes
Jánostól az Adeste fideles
és a Pászthy Júliával közö-
sen énekelt Saint-Saens
Ave Maria c. dalokat. Ez
utóbbit a mûvésznõ elõ-

adásában Caccini Ave
Mariaja követte. Lengyel
György karácsonyi verse-
ket szavalt, a Huzella kisis-
kolásai két magyar és egy
angol karácsonyi dalt éne-

keltek, ezután a Gaude
énekkarral közösen a Pa-
pírsárkány c. francia mû-
vet adták elõ. A Búzaszem
tanulói karácsonyi népdal-
okkal, szüleik pedig öt
templomi gitáros énekkel
járultak az est sikeréhez.
Végül Utassy Ferenc ve-
zényletével az aranykoszo-
rús Gaude  öt karácsonyi
dallal koronázta meg a
szép gondolatokban és
dallamokban gazdag es-
tet, amelyet a közönség-
gel együtt énekelt Menny-
bõl az angyallal zártak.

Aki ott volt, lélekben fel-
emelkedhetett Ahhoz, aki
megszületett miértünk két
évezrede.

Vízváry Vilmos 

„Minden tiérettetek van”

Karácsonyi ünnepség az alsógödi katolikus templomban

A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény néptánc tanszakos
tanulói 2008. december
16-án „Tánckarácsony”
címmel ünnepi bemutatót
tartottak a BM üdülõjé-
ben. Ez alkalommal lát-
hatták elõször a mûsort
Gregus Gergõ táncpeda-
gógus összeállításában. A
tanulók szeptember óta
vesznek részt új tanáruk
óráin, s a mindig jó han-
gulatú próbákon szorgal-
masan és kitartóan gyako-

roltak. Az est alatt 62
gyermek mutatott be
András-napi és Mikulás
köszöntõt, Lucázást, bet-
lehemezést, aprószen-
tekelést, valamint külön-
bözõ táncdialektusokat,
mint moldvait és sárközit.
A legkisebbek játéka pe-
dig igazán szívet melen-
getõen hatott a közön-
ségre, s a közel egy órás
estet a közönséggel való
közös éneklés koronázta
meg.

Séra Andrea

Tánckarácsony 
Néptánc tanszakos diákok ünnepi
bemutatója

Szotyori Nagy Gábor lel-
kész úr felhívása nyomán
Vizváry Vilmos szerkeszté-
sében az alsógödi -fel-
sõgödi - szõdligeti refor-
mátus társegyházak a
2009. év õszi 70 ill. 10 éves
templomszentelési jubileu-
mukra készülve egy emlék-
könyv elkészítésébe kezd-
tek másfél hónapja. A je-
lenlegi tervek szerint a kö-
tet fejezetei a következõk:
1. A reformáció történe-

te, a reformátusság
helye a vallások világá-
ban 

2. A környék református
lakossága a török idõk-
tõl a XX. század elejéig

3. A társegyházak alapí-
tása és egységes szer-
kezetbe foglalt rövid
története 

4. A társegyházak épüle-
tei - imaházai, templo-
mai, parókiái

5. A társegyházak doku-
mentumai (iratok és
fényképek)

6. Dolgozatok a gyüleke-
zetek legfontosabb
eseményeirõl és sze-
mélyeirõl

7. Bizonyságtételek az Úr
életünkben tett csodá-
iról

8. Lelkészeink igehirdeté-
sei, írásai

9. A társegyházak gyüle-
kezeti életének bemu-
tatása

10. A református egyház-
tagok „életrajzi kislexi-
kon”-ja

11. Seregszemle - a társ-
egyházak református
hívõi 

12. Appendix  - Kálvin szü-
letésének 500 éves ju-
bileuma

Aki szeretné, hogy saját
vagy szerettei vallásos em-
lékeit, tapasztalatai meg-
örökítsék, kérjük, jelent-
kezzen személyesen a saját
körzetükben lévõ gyüleke-
zetnél és keresse a lelkészt,
a gondnokot vagy a könyv
szerkesztõjét! Kapcsolat-
felvétel e-mailben: vil-
mos.vizvary@gmail.com
vagy  telefonon: 06-205-
797-545.  Segítségüket há-
lásan köszönjük!

V. V.

Református  emlékkönyv készül
Emlékek, írások 
és munkatársak kerestetnek

A Gaude kórus

Nagy sikert aratott a fiatalok
bemutatója
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A 7-13 éves korú gyer-
mekbõl álló együttes egy
holland zeneiskola ütõe-
gyüttesétõl kapott meghí-
vást vendégszereplésre. A
gyermekek felkészítõ taná-
ra s egyben a Drums veze-
tõje, Stefán Tivadar na-
gyon hálásan köszöni min-
den támogatónak a segít-
ségét, hogy lehetõvé tet-
ték a külföldi fellépést s a
tapasztalatszerzést.  

- Teljesen más környezet,
mint a magyar – mondta
Besze Marci, a zenekar
egyik ütõse.  – Kulturál-
tabb, sokkal tisztább, mint
Magyarország. Hogyha
odaállok a zebra mellé,
azonnal megállnak az au-
tók, hogy átengedjenek. 

A közönséggel való kap-
csolatot is másképp érzé-
kelte az ifjú zenész: A hol-

landok felállnak, és úgy
tapsolnak  a legegysze-
rûbb produkciónak is. Még
ha az nem is volt teljesen
tökéletes, akkor is.

- Ami igazán szembetû-
nõ, azok a helyi feltételek,
amelyeket biztosítani tud-
nak akár a zeneiskola, akár
egy kulturális központ ré-
szére, mely hihetetlen szá-
mú programmal mûködik -
számolt be Stefán Tivadar
tanár úr. - Például egy 100-
150 fõs  falucskában 70-80
fõ játszik hangszeren, fõ-
ként ütõhangszeren. Ven-
déglátóink szabadidejük-
ben fociznak vagy hang-
szereken tanulnak. 

A Hollandiában töltött
néhány nap alatt a világ
egyik legnagyobb, ütõ-
hangszereket gyártó üze-
mébe is ellátogattak a diá-

kok. A Drums tagjai a tan-
év további részét s valószí-
nûleg a következõ nyarat
sem töltik kevesebb próbá-
val, hiszen májusra Linzbe,
nyárra Hamburgba kaptak
meghívást. 

Tehetségükkel azon fára-
doznak, hogy a tavaszi or-
szágos versenyeken és
fesztiválokon is öregbítsék
az iskola s Göd hírnevét.

S. A.

A Drums együttes Hollandiában vendégszerepelt
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény mûvészeti ta-
gozatának növendékeibõl alakított ütõegyüttes az õsszel négy napot töltött egy holland
városban, Weertben, ahol ez idõ alatt két koncertet is adtak.

A Gyermekjóléti Szolgálat és a Család-
segítõ Központ negyedik éve rendez
szavalóversenyt a „szociális szeretet
apostolának”, Salkaházi Sárának em-
lékére. Bármely korosztályból jelent-
kezhettek versmondók, az irodalom
iránt érdeklõdõk. A felnõtt korosztályt
Medgyes Erzsi néni képviselte, aki Sza-
bó Lõrinc Lóci óriás lesz címû versét
mondta. A gyerekek közül többen is

választották ezt a mûvet, így kiderül-
hetett, ki hogyan gondolkodik a két vi-
lágról, honnan érdemes szemlélni a
dolgokat. A város mindkét iskolájából
szép számmal jelentkeztek a gyerekek,
hogy összemérjék tudásukat, vagy in-
kább megajándékozzák egymást a ne-
mes versengés keretében a szép szó
erejével. Lenkei György is erre biztatta
bevezetõjében a résztvevõket. – Nyis-

sátok meg szíveteket, emeljétek sze-
meteket egymásra! A találkozó egy-
más megismerésére is remek alkalom.
A zsûri tagjai – Mikó Istvánné (Alap-
szolgáltatási Központ), Kalóczkai Edit
(Németh László Általános Iskola),
Hanzó Emese (Huzella Általános Isko-
la) – korosztályonként értékelték és ju-
talmazták a versenyzõket. 

F. A.

Szavalóverseny Salkaházi Sára emlékére
a József Attila Mûvelõdési Házban

Karácsony elõestéjén az Olaj-
fa Galériában a mûvészetek
tükrében jelent meg a csoda-
szarvas legendája. Tóth-Cseri
Marica karvezetõ és a fel-
sõgödi Jézus Szíve templom
kórusa  szólaltatta meg
Kocsár Miklós kórusmûvét,
melyet a zeneszerzõ Nagy
László versére írt. A ve-
gyeskarra írott mû és
Pokorny Péter elõadása vetí-
tett képeivel együttesen bon-
totta ki a szarvas-motívumot.
A regösénekek titkából szüle-
tett meg karácsony oltárán az

áldozati ajándék, maga Jé-
zus. Képek és gondolatok
foszlányai kötötték össze a
versben megjelenõ tizenhá-
rom gyertyát hordozó
csodafiúszarvast a keresztény
kultúrkör jézusi forráshoz haj-
ló szarvasokkal és a 42. zsol-
tár gondolatával. „Mint a
szép híves patakra, a szarvas
kívánkozik, lelkem úgy óhajt
Uramra”- mondja a zsoltár.
Az elõadás gondolatköre, ér-
zelmi telítettsége méltó volt
az adventi várakozáshoz. 

G. K.

Csodaszarvas mitológia a karácsony fényvillanásaiban

Akcióban a Drums

Pokorny Péter a szarvasmotívumról
tartott elõadást
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Lukács István - saját beval-
lása szerint „õsrégi gödi
polgár”- gyermekkori ál-
mát valósította meg új
kezdeményezésével. Ver-
di-estet varázsolt a Mûve-
lõdési Házba barátaival,
kollégáival.
- Az ’50-es években Havas
Laci bácsinak volt egy gra-
mofonja és sok bakelitle-
meze. Összegyûjtött ben-
nünket, gyerekeket, és ze-
netörténeti elõadásokat
tartott, mi pedig áhítattal
hallgattuk szavait és a
muzsikát. Már ekkor el-
kezdõdött múlhatatlan
szeretetem a klasszikusok
iránt. Ezt a hangulatot

szeretném visszavarázsol-
ni a gödiek életébe – em-
lékezett vissza az opera-
énekes. A mûsort dr.

Pavlik Gábor, a komolyze-
ne elkötelezett híve vezet-
te. Zongorán kísért Salgó
Tamás, a Magyar Állami

Operaház karnagya. Ko-
vács Ágnes és Lukács Ist-
ván operaénekesek részle-
teket adtak elõ a Don
Carlos, az Aida, A truba-
dúr címû operákból. Az
opera színpadra szánt
mûfaj, amit szólóéneke-
sek, zenekarok, kórusok
adnak elõ. A gödi színpa-
don is bekövetkezett a
csoda a történetek prózai
elõkészítésével, a szóló-
énekesekkel és a zongora-
kísérettel.  A hallgatóság
egyértelmûen kifejezte
igényét a folytatásra, ami-
kor vastapssal hívta vissza
a mûvészeket. 

Farkas Andrea

Operabarátok órája  

Olasz operaest a Mûvelõdési Házban

Pászthy Júlia negyedik alkalommal
rendezett tematikus zenei estet az
Olajfa Galériában. Kiemelkedõen te-
hetséges tanítványait hívta el egy
reneszánsz idõutazásra. Olaszor-
szágból, az opera születésétõl Fran-
ciaországon és Anglián keresztül
megérkeztek Magyarországra a ma-
gyar világi zene megszólaltatásával.
A reneszánsz emberközpontú vilá-
ga, vidám, optimista hangulata a

zenén keresztül is megmutatkozott.
A kották másolása, terjesztése a
XVI. században indult Angliából.
Ebben az idõben kezdték aláírni a
szerzõk darabjaikat.  A pikáns, sze-
relemtõl duzzadó daloktól a nagy
operák születéséig izgalmas zenei
rejtelmekbe avatta be Pászthy Júlia
a hallgatóságot. A zenetörténeti ér-
dekességeket a felcsendülõ mûvek
tették teljessé. - Minden apró részlet

megvan e korban ahhoz, hogy ké-
sõbb megszülessen a nagy mû: az
opera – mondta mûvésznõ. Az ope-
ra az a mûfaj, melyben a költészet
és a zene egyesül egy drámai cselek-
mény végett. A tisztán csengõ han-
gok, a közönség odaadó szeretete,
Havas Nelli ajándék angyalkái fényt
csaltak az adventi estbe. 

F.A.

Reneszánsz a muzsikában

Göd városa 2008 tavaszán el-
nyerte a „Közhelyek” pályá-
zatot, melynek keretében
részletes térfelmérés készült a
Kossuth térrõl és a Kincsem
Parkról. Rajzpályázatot hir-
dettek, hogy a közös tereken

a közös gondolkodás terve
valósuljon meg. A Studio
Metropolitana Kht. és Göd
Önkormányzata által kiírt pá-
lyázat célja, hogy jól mûködõ,
jó minõségû közterek jöjje-
nek létre, hogy a város terein

élet legyen, és a terek hasz-
nálhatóak legyenek. A pályá-
zat eredményhirdetése a ka-
rácsonyi vásár keretében zaj-
lott le a Kincsem Parkban,
ahol Markó József polgár-
mester adta át a díjakat. A két
gödi iskola a pályamunkái-
kért 50-50 ezer forintot ka-
pott a polgármesteri keret-
bõl. A pénzt az iskolák mûvé-
szeti oktatásra fordíthatják. 
Ács Márton, Boros Zsófia,
Boór Judit, Gere Márk,
Marosvölgyi Boglárka okleve-
let és Nógrádi Gergely köny-
veit kapta ajándékba.
A közönség szavazatai alap-
ján közönségdíjas lett Vincze
Viktória és Vinczéné Ritzl Ilo-
na, akik Gusztos Gábor aján-
dékát kapták. (állatsimoga-
tás, ebéd az Ilka csárdában,
hintós kirándulás)

A zsûri díjazottjai:
I. díj: Szegedi és Kiss család
(Aphrodite wellness-fittness
utalványa)
II. díj:  Cseszneki Ádám és Lilla
(Hegedûs Erzsébet gödi ipar-
mûvész ajándéka)
III. díj:  Piller család (digitális
képkeret, a Civil Tanács és a
Városszépítõ Egyesület aján-
déka)
Tarjányi Judit fõépítész meg-
köszönte az értékes gondola-
tokat és munkákat, Kravalik
Zsuzsa a Studio Metro-poli-
tana  Kht. nevében további
közös ötleteket kért ahhoz,
milyen legyen a park a jövõ-
ben. Minden „álom” terve fel-
került a város karácsonyfájára. 

F. A.

A pályázati anyagok megte-
kinthetõk: www. godiek.hu

Álmodjatok egy más Kincsem Parkot
Markó József és Tarjányi Judit 
átadják a gyõztesnek a díjat

Pavlik Gábor vezette a mûsort
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A Gödi SE közgyûlés-
ének fõ napirendi pontja a
teljes tisztújítás volt. A kö-
zel félszáz küldött az elkö-
vetkezendõ 4 éves idõ-
szakra választotta meg te-
lepülésünk 9 szakosztá-
lyos, közel 650 fõs sport-
egyesületének vezetõ gré-
miumát; a régi-új elnök dr.
Horváth László. A közgyû-
lés másik meghirdetett
napirendi pontjaként ke-
rült sor a vízilabdázók ki-
zárására. Ezzel kapcsolat-
ban Horváth László el-
mondta: Az elnökség nem
tud azonosulni a vízilabda
szakosztályvezetés egye-
sületi munkához való hoz-
záállásával, annak minõ-

ségével és irányultságával,
sem a gyermekekkel való
bánásmóddal, és más jog-
szerû eszköz nem állt ren-

delkezésre a pólós vezetés
megváltoztatására, egyet-
len jogi eszközként a kizá-
rás jöhetett szóba.

A Gödi SE elnöksége:
Antal György Bálint (sakk),
Barazutti László (kajak-ke-
nu), Fojt Attila (asztalite-
nisz), Horváth László (mo-
torsport), Lenkei György
(lovas), Dr. Megyery Csaba
(kosárlabda), Mohai Gá-
bor (labdarúgás), Schütt
István (kézilabda) és
Watzke Gábor (tenisz);
külsõs tagok: Bajmóczy
Balázs, Bederna Tibor, Dal-
noki Tibor, Gulyás Miklós,
Kollár Zalán, Tõsér Tibor,
Traupert Ildikó és Vasvári
Ferenc. Felügyelõ Bizott-
ság: Mayer Kinga, dr. Sza-
kács Imre és Szegedi Sán-
dor.

Vasvári Ferenc

Közgyûlés: Dr. Horváth László maradt az elnök

A Gödi SE Sakk Szakosztá-
lyának  csapata a 2008-
2009-es Pest megyei csa-
patbajnokságban az I/A
osztályban 5 fõs csapattal
indult. A kilencfordulós
bajnokságban idegenben
Szigetbecsével, Biator-

bággyal, Szigetszentmár-
tonnal, Budakalásszal és
Gödöllõvel játszunk. Itt-
hon Veresegyházát, Viseg-
rádot, Kókát és Duna-
harasztit fogadjuk. Az el-
sõ fordulóra november
30-án került sor Szigetbe-
csén, ahol 3-2-re gyõz-
tünk. Nyert Antal György
Bálint és Dávid Béla, dön-
tetlent ért el Starosta Já-
nos és Cselóczki Gábor. A
második fordulóban, de-
cember 21-én Veresegy-
házát fogadtuk, az ered-

mény döntetlen lett (2,5 –
2,5). Nyert Cselóczki Gá-
bor, döntetlent ért el
Starosta János, Dávid Béla
és Guzsik István. Két for-
duló után a bajnokság ál-
lása: 1.  Szigetszentmár-
ton, Kóka 7,5 p, 2. Viseg-
rád 7p, 3-4. Gödi SE, Bu-
dakalász 5,5p, 5. Veres-
egyház 5p, 6-7. Bia-torbá-
gy, Kóka 4,5p, 8-10, Szi-
getbecse, Gödöllõ, Duna-
haraszti 3,5p. 
A sakkozás iránt érdeklõ-
dõk jelentkezését szere-
tettel várjuk Antal György
Bálint szakosztályvezetõ-
nél (tel.: 332-113), vagy
nálam (a honlapon talál-
ható elérhetõségen).
A Pest megyei I. osztály
szuper, az  I. osztály, vala-
mint az I/A bajnokságokról
és a megyei sakkélettel
kapcsolatos hírekrõl,
egyéb versenyekrõl és
eredményekrõl informáci-
ókat a www.sakkbill.fw.hu
honlapon lehet találni.
A képen a Gödöllõn ren-
dezett Pest megyei egyé-
ni korcsoportos sakkver-
seny látható, ahol csapa-
tunk fiatal reménysége,
Érsek Laura rendszeresen
az elsõ helyezett. Gratu-
lálunk neki.

Dávid Béla

Sakkhírek
A novemberi, 4 napig

tartó III. Kék Duna Foci Ku-
pán 42 csapat vett részt.
Kisnémedi, Erdõkertes,
Szada, Salgótarján, Duna-
újváros, Gödöllõ, Vác, Bu-
dapest, Dunakeszi, Pász-
tó, Verõce, Szõd és Kere-
pes mintegy 600 kispályás
labdarúgója érkezett Göd-
re. 

- A szervezõk számára
mindig az a legnagyobb
öröm, ha a rendszeresen
visszalátogató csapatok
mellett mindig van egy-
két új résztvevõ, akik to-
vább emelik a torna szín-
vonalát.  A végig nagyon
jó hangulatban és hatal-
mas küzdelmek közepette
zajló, a döntõkig egyre fe-
szültebb légkört a duna-

keszi Spieler FC bírta a
legjobban, akik veretlenül
nyerték meg a kupát – új-
ságolta a fõszervezõ Szûts
Attila, aki egyben a gyõz-
tes csapat színeiben a
„Legjobb mezõnyjátékos”
címet is elnyerte.

Eredmények:
1. Spieler FC (Dunakeszi)
2. Fogalmatlanok (Du-

naújváros)
3. Bag Acéltrans (Bag)
Legjobb kapus:
Karácsondi Attila (Bag

Acéltrans)
Gólkirály: Dizmatsek

Emil (Deportivó)
Legsportszerûbb játé-

kos: Kõvári László (Fogal-
matlanok)

V. F.

Kispályás labdarúgás:
Újabb nagyhatalom a láthatáron!

A közgyûlés kizárta 
a vízilabda szakosztályt

Gól elõtti pillanat. Nyert a Spieler FC
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Sport

A Gödi SE Labdarúgó Szak-
osztálya biztosítja a FTC elsõ

kihelyezett utánpótlás-bázi-
sát – errõl írt alá együttmûkö-
dési megállapodást Berki
Krisztián alelnök-vezérigazga-
tó és dr. Horváth László elnök
(GSE). A program részben
érinti a Dunakanyar, a Fóti- és
a Gödöllõi-dombság telepü-
léseit 25 kilométeres körzet-
ben, ahonnan a 6-14 eszten-
dõs labdarúgó utánpótlást

igyekszik összegyûjteni. Ha a
térségben több fiatal kezd

sportolni az FTC neve halla-
tán, abból Göd, a Ferencvá-
ros és a magyar labdarúgás is
profitálhat. Ez a szakmai
együttmûködés mindkét
együttes történetében újdon-
ságnak számít. A gödiek az
infrastruktúrát és az alapok
megteremtését, a ferencváro-
siak a magas szintû szakmai
fejlõdést és az elitképzéssel

együtt járó hosszú távú jövõ-
képet tudják biztosítani a te-
hetséges fiataloknak. 

- Célunk, hogy satelit klu-
bokat hozzunk létre a Ferenc-
város berkein belül. Ennek el-
sõ példája Göd. Ez barter-
megállapodás, ami arról szól,
hogy a legtehetségesebb fia-

talok egy idõ után a gödi
utánpótlás-bázisról a Ferenc-
városba mehetnek. Ez to-
vábblépési lehetõség szá-

mukra. Az FTC szakmai kon-
cepcióval segíti a gödieket.
Egy, a Fradinál alkalmazott
struktúra létrehozását tartjuk
szem elõtt – mondta Berki
Krisztián az aláírást követõen.

- Ez a Gödön mindenkép-
pen sporttörténetinek számí-
tó esemény minõségi válto-

zást jelent a szakosztály életé-
ben – tette hozzá dr. Horváth
László. 

Vasvári Ferenc

Labdarúgás: 

Göd lett a Fradi elsõ utánpótlásbázisa

Negyedik évadját kezdte õsszel a Ma-
gyarországi Éjféli Sportbajnokságok
Egyesületének (MÉSE) gödi klubja – tud-
tuk meg Halmai Gábortól, a klub vezetõ-
jétõl. Péntek esténként pingpong, csoc-
só, foci, vajas kenyér és tea várja a beté-
vedõ ifjakat a Huzella Tornacsarnokban.
Szekeres Péterné és Tar Bertalan felügyeli
õket, alkalmanként házi versenyek lebo-
nyolítására is sor kerül.

A gödi fiatalok a megye és a fõváros
klubjaiban rendezett asztalitenisz verse-
nyekre is beneveznek. A környezõ telepü-
lések klubjaival sporttársi, baráti kapcso-
latok alakulnak ki. Ebben a tanévben
Felsõgödön is indul pingpongcsoport a
Balázsovits Sportcsarnokban péntek es-
ténként Fogarasi Ottó vezetésével. A csel-
lengés helyett a sportolást választó fiata-
lok hétvégi szabadidõs tevékenységét
szervezõ klubok mûködését állami és ön-
kormányzati forrásokból finanszírozzák.
Tavaly közel egymillió forintból biztosítot-
ták a gyerekek ingyenes ellátását, verse-
nyeztetését, díjazását és utaztatását.

A GSE Asztalitenisz Szakosztályának
segítségével december 6-án harmadik al-
kalommal látta vendégül Göd a régió éj-

szakai sportolóit a Balázsovits János
Sportcsarnokban, ahol 8 település 73
versenyzõje regisztrált asztalitenisz-verse-
nyen, 28 fiatal indult a csocsóbajnoksá-
gon. 

Eredmények:
Általános iskolás fiú:
1. Medek Richárd (Újpest)
2. Veszely Dániel (Göd)
3. Várnagy Szabolcs (Szentendre)

Általános iskolás lány:
1. Lánczky Vivien (Szentendre)
2. Ivádi Fanni (Abasár)
3. Jónás Kitti (Leányfalu)

Középiskolás fiú:
1. Lengyel Ádám (Újpest)
2. Déri Tamás (Szentendre)
3. Hencz András (Leányfalu)

Amatõr nõ:
1. Ambróziné Faragó Dóra (Újpest)
2. Benkõ Brigitta (Göd)
3. Fogarasi Ottóné (Göd)

Amatõr férfi:

1. Veszely Tibor (Göd)
2. Fogarasi Ottó (Göd)
3. Fodor Tamás (Leányfalu)

Profi kategória:
1. Lovas Dániel (Vác)
2. Jeszenszki János (Vác)
3. Lovas Péter (Vác)

Csocsó:
1. Kothencz Krisztián - Csontos Máté
(Göd)
2. Hevesi Lajos - Pap Dániel( Újpest)
3. Jakab Gergõ - Jakab Olivér  (Szent-
endre)

Csavargás helyett éjszakai sport

Horváth Lászlõ (balról) 
nagy öröme az aláírás után

Vajon a kicsik közül ki lesz 
az új Nyilasi Tibi Gödön?
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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

• TÁRSKERESÉS. Megta-
lálta már a párját? Ha még
nem, mi segítünk. Társke-
resõ iroda Dunakeszin.
Diszkrét, megbízható szol-
gáltatásokkal! Bejelentke-
zés 13 óra után:

06-20-444-3810
www.ctk.hu
• Kiadó önálló családiház

központifûtéssel, frekven-
tált helyen, Felsõgödön, a
vasúttól 10 percre. Tel.: 06-
30-934-5198

• Olyan fõhivatású vagy
mellékállásos munkatársat
keresek, aki kapott címlista
alapján felkeres cégeket és
magánszemélyeket azzal a
céllal, hogy gépjármûvüket
kedvezõbb cascós díjon
biztosítsák. 

Felsõfokú mûszaki vég-
zettségûek jelentkezését
várom. Három napos beta-
nulási idõ szükséges. 

Tel: 20-913-9899

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

06-20-321-4801

32
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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!
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Fejtörõ

Decemberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése:
"Ajándékkosarunkban biz-
tosan megtalálja a legjobb
ajándékot szeretteinek!"
Nyerteseink: Bója István és
Kepler Józsefné. A nyere-
ményeket Szerkesztõsé-
günk eljuttatja a nyerte-
sekhez. Gratulálunk.

Keresztrejtvény feladvá-
nyunk megoldását, kérjük,
nyílt levelezõlapon juttas-
sa el Szerkesztõségünk cí-
mére: 2132 Göd, Pf.: 72!
Nyereményeink: Egy-egy
masszázs alkalom a gödi
strandon. Bejelentkezés a
képen látható telefonszá-
mon.

06-70-274-0778

Újév új életforma!   Mindezt a strandon!
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