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Óriási prob-
lémát okozott
egész Európá-
ban, hogy
nem érkezett
meg a fûtés-
hez szükséges
energia. Több
gödi polgár je-
lezte, hogy
idén áttér a
vegyes tüzelé-

sû kazánra, mert retteg attól, hogy
fûtés nélkül marad. Ennyi elektro-
mos radiátor nem fogyott az elmúlt
években, mint amennyit most Gö-
dön és szerte az országban felvásá-
roltak a lakosok.

Egy-egy ilyen és ehhez hasonló
helyzetben döbbenünk rá arra,
mennyire ki vagyunk szolgáltatva
saját kényelmünknek. Egy kicsit
megtörik az egónk, a saját bizton-
ságunkba vetett hitünk. Talán az is
eszünkbe jut, hogy felelõsek va-
gyunk a világban zajló eseménye-
kért, a pazarlásért, az önzésért.
John Maynard Keynes angol köz-
gazdász is így gondolta, aki az elsõ
világháborút lezáró béketárgyalás-
okon Anglia diplomatájaként vett
részt. Amikor Nyugat – Európa rab-
lóbékéjét rákényszerítették a veszte-
sekre – többek között Németország-
ra és Magyarországra is –, visszaad-

ta a mandátumát. Tette ezt azért,
mert Európa történelmében õ
ismerte fel elõször, hogy ha egy or-
szágot annyira meggyengítenek,
mint Németországot, akkor annak
súlyos gazdasági következményei
lesznek Angliára nézve is.

Régi igazság, hogy minden min-
dennel összefügg. Ma azonban sok-
kal inkább, mint Keynes idejében.
Az orosz gáz, az ukrán szállítórend-
szer, a magyar végfogyasztó vagy
az energiatartalékok nélkül élõ Szer-
bia. S az ehhez a problémához tár-
suló bankszektor válsága pedig az
egész világnak gondot okoz, 1929
óta másodszor. Nem gondoltam
volna, hogy hasonlót átélhetünk,
mint nyolcvan évvel ezelõtt. És a
bajba még mindig csak befelé me-
gyünk, nem látszik, mikor érjük el a
válság határát. A devizahitellel ren-
delkezõk tudják, mirõl beszélek.

Ahogy egy barátom mondaná,
nem maradt más hátra, mint „ügye-
sen túlélni”. Ebben azonban a ma-
gyar ember nagyon tehetséges. Ta-
lán ez a mi szerencsénk.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ-testületi ülés
Közel 250 millió forintra pályázik a város

Eskütétel

Az ülés kezdetén tett
esküt dr. Mödlingerné Ko-
vács Éva, aki az SZDSZ he-
lyi szervezetének képvise-
letében Nógrádi Gergely
utódjaként kezdte meg
képviselõi tevékenységét.
Bizottsági tagokról is sza-
vaznunk kell – közölte
Markó József. Ennek ér-
telmében a testület Han-
tos Lászlót a Városfejlesz-
tési Bizottság, Menyhárt
Lászlót pedig a Pénzügyi
Ellenõrzõ és Közbeszerzé-
si Bizottság tagjává ne-
vezte ki.

Közoktatási 
megállapodás

Ezt követõen a testület
elfogadta az Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizott-
ság javaslatát, mely sze-
rint az Önkormányzat kös-
se meg az ún. közoktatási
megállapodást a Búza-
szem Általános Iskolával.
Ez a szerzõdés szabályoz-
za a szerzõdõ felek által
kölcsönösen vállalt kötele-
zettségeket és feladato-
kat. Korábban néhány
képviselõ sérelmezte,
hogy az iskola nevében
nem szerepel a keresztény
kifejezés. Hosszú idõ után
most megegyezés történt.
Márkus Gábor, az iskola
képviselõje kijelentette:
Hozzájárulunk ahhoz,
hogy a gödi városi média
a „Búzaszem Ökumenikus
Iskola” elnevezést hasz-
nálja, így utalva annak ke-
resztény szellemiségére. 

Sellyei Noémi ismertette
a Közmûvelõdési és Okta-
tási Bizottság beszámoló-
ját, amely az elõzõ évben
elért eredményeket tartal-
mazza. - Hatáskörünk az
elmúlt évben kibõvült -

fûzte hozzá Sellyei. - Ez az
oktatási és mûvelõdési in-
tézmények alapító okira-
tainak módosítására, vala-
mint egyes pályázatok el-
bírálására terjed ki.

Göd kontra Szõd

Újra felmerült a Szõd és
Göd között kialakult fe-
szült viszony kérdése. A
Nevelek-dûlõi lakosság két
népszavazás alkalmával is
egyértelmûen a Gödhöz
való tartozás mellett dön-
tött. Göd azonban nem
csak a problémákat akarja
megkapni (pl. csatornázási
feladatok), hanem a lehe-
tõségeket is. Mert ha a
nevelekiek Göd mellett
döntöttek, akkor a belte-
rület mellé külterület is jár
nekik. – ismertette a prob-
léma forrását Detre László.

- A korábbi tárgyalások
alkalmával a szõdi város-
vezetés egyáltalán nem
mutatkozott lojálisnak, és
kijelentették, hogy egyet-
len négyzetméter terüle-

tet sem kívánnak Göd ré-
szére átadni – fogalma-
zott Markó József. - A
Szõdi Szabályozási Terv
megakadályozza, hogy a
külterületeket átadják. Ezt
a tervezetet a gödi Önkor-

mányzat megfellebbezi,
és az Alkotmánybíróság-
hoz fordul jogorvoslatért
– folytatta a polgármester. 

Luxusadó eltörlése

A luxusadóra vonatkozó
törvényt az Alkotmánybí-
róság megsemmisítette,
ezért a helyi luxusadó-ren-
delet is hatályon kívül ke-

rült – tájékoztatta a jelen-
lévõket dr. Szinay József, a
város jegyzõje.

A soron következõ, januári ülésen egy új képviselõ tette le esküjét, valamint két új bizott-
sági tagot nevezett ki a képviselõ testület.. Ezt követõen számos, a település életét meg-
határozó kérdést tárgyaltak. Így a Búzaszem Általános Iskola ügye, a Szõd és Göd között
kialakult feszült helyzet, a luxusadó eltörlése, a méhnyakrák elleni védõoltási program, il-
letve a három gödi vasútállomáson kialakítandó parkoló kérdése is napirendre került

Az új képviselõ eskütétele

Mödlingerné Kovács Éva (jobbra) elsõ testületi ülésén
munka közben, háttérben Sellyei Noémi
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Új pályázati lehetõség 
autóparkolókra

- A település 90%-os
költségtámogatásra pályá-
zik parkolók létesítésére –
közölte Popele Julianna.

A pályázati tervek értel-
mében így három parkoló
megépítésére kerül sor a
három gödi vasútállomás
környékén. Az érintett út-
szakaszok: Vasút utca –
Honvéd sor (Felsõgöd),
Rákóczi út – Pálya utca –
Fácán utca (Göd), illetve a
Mikszáth Kálmán utca
(Alsógöd). Így mintegy
300 autós parkolóhely és

180 kerékpártároló-hely
létesül. A három építkezés
költsége 278 millió forint,
a tervezés pedig 3.95 mil-
lió forintba került. Az Ön-
kormányzatnak az építke-
zési költségek pusztán
10%-át kellene biztosíta-
nia a 2009. évi költségve-
tés terhére – folytatta az
alpolgármester. Dr. Möd-
lingerné Kovács Éva kör-
nyezetvédelmi szempont-
ból kifogásolta a terveze-
tet. Az átalakítás nagy
mennyiségû térkõ lefekte-
tését jelenti, ez pedig a
növényzet, a fák és a bok-
rok kipusztítását eredmé-
nyezné. Ha lehetõség van
rá, alakítsunk ki inkább fü-
ves vagy legalább gyephé-
zagos parkolókat – vetette
fel az új képviselõ.

Méhnyakrák elleni oltás

Lenkey György, a Szociális
Bizottság elnöke ismét fel-
hívta a lakosság figyelmét
a méhnyakrák elleni védõ-
oltási programra. Idõköz-
ben kialakult az oltási
rendszer. Ennek értelmé-
ben a 13 éves lányokat
díjtalanul, az iskolában
oltják be. A program azzal
bõvül, hogy azok a gödi
lányok, akik nem Gödre
járnak iskolába, szintén in-
gyenesen részesülhetnek
ebben az oltásban. Rajtuk

kívül azonban bárki kérhe-
ti a szakértõk szerint ko-
moly védelmet jelentõ ol-
tást 63.000 forintos áron
(három oltást jelent). Ez
jóval olcsóbb a gyógyszer-
tári árnál, a jelentkezõk
így jelentõs kedvezmény-
hez jutnak – közölte a
képviselõ.

Testületi lépések 
egy újság ellen

Az utolsó napirendi
pont a Gödi Kórképben

megjelentekkel kapcsola-
tos jogi lépésekre vonat-
kozott. Ezt a lapot a Vá-
rosvédõk Egyesülete írta
és terjesztette a városban.
Az Ügyrendi Bizottság ha-
tározati javaslatát zárt
ülésen tárgyalta a képvise-
lõ-testület. 

A képviselõk által meg-
szavazott határozat lej-
jebb olvasható.

Kovács Zoltán

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatásul közöljük,

hogy 2009. január 5-tõl a vá-
rosi honlapról is lehet idõpon-
tot foglalni a gödi Okmány-
irodába, ezzel a lehetõséggel
kívánjuk kényelmesebbé ten-
ni az ügyintézést. 

Az új szolgáltatással már
kétféleképpen foglalható idõ-
pont az interneten:

1. Az eddig is mûködõ
www.magyarorszag.hu honla-
pon az XR rendszeren (ügyfélka-
pun) keresztül, amelyben 6 hét-
re elõre a meglévõ szabad idõ-
pontokból választhat az ügyfél.

2. Új szolgáltatásként került
bevezetésre a városi honlapon
található idõpontfoglaló rend-
szer, amelyiken 2 hétre elõre a

meglévõ szabad idõpontok-
ból választhat az ügyfél.

A szolgáltatás regisztrációt
igényel! Felhívjuk figyelmüket,
hogy a www.god.hu-hoz tar-
tozó eddigi regisztrációkat
(hírlevélhez és fórumhoz), az
idõpontfoglaló rendszerben
nem lehet használni, ezért új
regisztráció szükséges.

A szolgáltatáshoz a
www.god.hu honlapon ke-
resztül lehet belépni, az „OK-
MÁNYIRODAI IDÕPONT FOG-
LALÁS” linkre kattintva az
alábbi ablak nyílik fel:

Amennyiben elsõ ízben
használja a rendszert, elõször
a regisztrációt kell elvégeznie. 

A sikeres regisztráció után,
az ott megadott azonosító és

jelszó beírását követõen nyílik
lehetõség a Gödi Okmányiro-
da szolgáltatásai és a hozzá-
juk tartozó idõpontok közül
kiválasztani, az Ön által intéz-
ni kívánt ügyet, és a megfele-
lõ szabad idõ pontot.

Ezzel az új megoldással
Tisztelt Ügyfeleink színvonala-
sabb kiszolgálását szeretnénk
elérni. 

Dr. Szinay József
jegyzõ

Az ügyfélkapuról

Menyhárt Lászlót (balra) és
Hantos Lászlót külsõs
bizottsági tagnak választották
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Tisztelt  Lakosság!

Az alábbiakban tájékoz-
tatni szeretnénk Önöket a
helyi adóztatással kap-
csolatos legfontosabb
tudnivalókról: 

Göd Város Önkormány-
zata a településen jelenleg
4-féle  helyi adót mûköd-
tet, ezek a következõk:
építményadó, telekadó,
vendégéjszakák után fi-
zetendõ idegenforgalmi
adó és iparûzési adó.

Az Önkormányzat hatá-
lyos rendeletei szerint vá-
rosunkban 2009. január
1-tõl az adómértékek az
alábbiak: (a könnyebb át-
tekinthetõség érdekében
az építmény- és telek-
adóztatással összefüggõ
adótárgyakkal, adómérté-
kekkel kapcsolatos infor-

mációkat táblázatos for-
mában közöljük.) 

Mint a 1. táblázatból is
látható, a nem vállalko-
zási célra használt laká-
sok és üdülõk után fize-
tendõ építményadó-
mértékek nem változtak. 

Az építményadó-rende-
letben a vállalkozók üzle-
ti célt szolgáló, egyéb
épületeinél az adótár-
gyakhoz tartozó adómér-
tékek körzetfelosztás
alapján kerültek meghatá-
rozásra. 

Az egyes körzetekbe a
település alábbi területré-
szei tartoznak: 

I. körzet:

07 és 011 hrsz-ú külterü-
leti út, a Fóti út és annak
déli és északi folytatása, a

047/5 hrsz-ú út, a 059/4
hrsz-ú út, a 060/1 hrsz-ú
út, a 049/3 hrsz-ú út, a
Nemeskéri útnak 049/3
hrsz-ú út és a Rómaiak út-
ja közötti szakasza, a Ró-
maiak útja végig, a vasút-
vonalnak a Rómaiak útjá-
tól a Kádár útig tartó sza-
kasza, a Kádár utca teljes
hossza, a Kinizsi utca vé-
gig, az Ilka-pataknak a Ki-
nizsi és a Verseny utca kö-
zötti szakasza által hatá-
rolt terület. 

II. körzet:

a 049/3 hrsz-ú út, a 054
hrsz-ú út, a 075 hrsz-ú út,
Göd déli közigazgatási ha-
tárának a vasútvonal és a
075 hrsz-ú út közötti sza-
kasza, a vasútvonalnak a
déli közigazgatási határtól

a Rómaiak útjáig tartó
szakasza, a Rómaiak útja
végig, a Nemeskéri útnak
a Rómaiak útja és a 049/3
hrsz-ú útig tartó szakasza
által határolt terület.

III. körzet:

Göd északi közigazgatá-
si határa a Dunától a Kál-
mán utcáig, majd az Ilka-
pataknak a Kálmán utcá-
tól a Kinizsi utcáig terjedõ
szakasza, a Kinizsi utca vé-
gig, a Kádár utca végig, a
vasútvonalnak a Kádár ut-
cától a déli közigazgatási
határig tartó szakasza, a
déli közigazgatási határ-
nak a vasútvonal és a Du-
na közötti szakasza, vala-
mint a Dunának a déli és
északi közigazgatási határ
közé esõ szakasza által
határolt terület.

Mint a 2. táblázatból is
látható, a lakással és
üdülõvel beépített tel-
kek „beépítetlen telekré-
szei” továbbra is mente-
sek a telekadó fizetési
kötelezettség alól.

A telekadó rendelet sze-
rinti „körzetfelosztás”
nem ugyanaz, mint az
építményadónál, ennél az
adónemnél – mint aho-
gyan a táblázatból is kiol-
vasható - a település 2
körzetre oszlik az alábbiak
szerint : 

I. körzet 

07 és 011 hrsz-ú külte-
rületi út, a Fóti út és an-
nak déli és északi folytatá-
sa, a 047/5 hrsz-ú út, a
059/4 hrsz-ú út, a 060/1
hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú
út, a Nemeskéri útnak
049/3 hrsz-ú út és a Ró-
maiak útja közötti szaka-
sza, a Rómaiak útja végig,
a vasútvonalnak a Római-
ak útjától a Kádár útig tar-
tó szakasza, a Kádár utca
teljes hossza, a Kinizsi ut-
ca végig, az Ilka-pataknak
a Kinizsi és a Verseny utca
közötti szakasza által ha-
tárolt terület. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁSRÓL
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II. körzet 

Göd Város közigazgatá-
si területén belül az I. kör-
zetbe nem tartozó terület.

2009. január 1-tõl

A vendégéjszakák után
fizetendõ idegenforgal-
mi adó mértéke a meg-
kezdett vendégéjszakák
száma után 380 Ft/fõ.

Az állandó jelleggel
végzett gazdasági tevé-
kenység után fizetendõ
iparûzési adó mértéke
továbbra is az adóalap 2
%-a. Az ideiglenes jelle-
gû vállalkozási tevékeny-
ség után pedig piaci és
vásározó kereskedelem
esetén napi 1000 Ft-ot,
egyéb ideiglenes jellegû
tevékenység esetén pe-
dig napi 5000 Ft-ot kell
fizetni.

Akik a korábbi bevallá-
saik alapján az elmúlt
idõszakban már fizettek
építmény illetve telek-
adót és a rájuk vonatko-
zó adómértékek változ-
tak, újabb bevallást nem
kell tenniük. Az õ esetük-
ben 2009-re a fizetési
kötelezettséget az adó-
hatóság határozatban

közli. Az ott leírtak
szerint kell majd tel-
jesíteni

Mindezek után tájékoz-
tatjuk Önöket a helyi
adókról szóló 1990. évi C.
törvény és az adózás rend-
jérõl  szóló 2003. évi XCII.
törvény elõírásai alapján a
további legfontosabb tud-
nivalókról:

ÉPÍTMÉNYADÓ  
Adófizetési kötelezett-

ség terheli azokat, akik az
év elsõ napján építmé-
nyek, épületek, épületré-
szek  tulajdonosai, kivéve
ha az adott épületen vala-
kinek ingatlannyilván-
tartásba bejegyzett va-
gyoni értékû  joga
(jellemzõen kezelõi, ha-
szonélvezeti, földhaszná-
lati) áll fenn. Ez utóbbi
esetben a vagyoni érté-
kû jog jogosultja köteles
az adó megfizetésre. Le-
hetõség van azonban ar-
ra is, hogy a haszonélve-
zõk, használók, tulajdono-
sok az Adóosztályhoz
benyújtott megállapo-
dásukban „eldöntsék”,
hogy az adott ingatlan
után melyikük legyen
köteles az építményadó
fizetésére.

TELEKADÓ

Adófizetési kötelezett-
ség terheli azokat, akik az
év elsõ napján telektulaj-
donosok, kivéve ennél az
adónemnél is az olyan tel-
kek esetét, amelyeken va-
lakinek ingatlannyilván-
tartásba bejegyzett va-
gyoni értékû joga áll fenn.
Utóbbi esetben a vagyoni
értékû jog jogosultja kö-
teles az adó megfizetés-
re, de a használók és tu-
lajdonosok – ugyanúgy,
mint az építményadónál
– itt is megállapodhat-
nak abban, hogy melyi-
kük legyen köteles a te-
lekadó fizetésére.

Az egyéb épületekkel
beépített belterületi in-
gatlanok esetében nem
csak a teljesen üres föld-
részletek  után áll fenn a
fizetési kötelezettség.
Ezeknél az ingatlanoknál a
telekadó úgy számítható
ki, hogy a telek teljes terü-
letébõl egyrészt le kell
vonni az építménnyel le-
fedett területrészt, más-
részt az építmény hasz-
nos alapterületével meg-
egyezõ nagyságú   telek-
részt is, és a fennmaradó
telekhányad után kell

megfizetni a telekadót.
Épületen belüli „hasznos
alapterület” az a terület-
rész, ahol a belmagasság
legalább 1,9 méter. (Pél-
dául, ha egy 500 m2-es tel-
ken található egy 100 m2

hasznos alapterületû  üz-
let - amelynek belmagas-
sága eléri az 1,9 métert -
az 500 m2-bõl le kell vonni
az üzlet által lefedett 100
m2-es területrészt és még
egyszer ekkora területet.
A teljes ingatlan 500 m2-es
területébõl tehát a 2x100
m2-es terület levonása
után kapjuk meg azt a
„fennmaradó” 300 m2-es
beépítetlen telekrészt, ami
után a telekadót meg kell
fizetni. 

Az építmény- és 
telekadóra vonatkozó

közös szabályok:

Ha valaki év közben
szerzi meg az ingatlan tu-
lajdonjogát vagy szerez
rajta vagyoni értékû jogot,
a következõ év január 1-
tõl kezdõdik az adóköte-
lezettsége. Ha az „új
adóalany” a szerzést kö-
vetõ év január 15-ig - va-
gyis a törvényes határ-
idõ lejártáig - benyújtja
az adóbevallását, tarto-
zását mulasztási bírsá-
golás nélkül fizetheti
meg. 

Mindezekre tekintettel
kérjük azokat, akik a tele-
pülésünkön 2009. január
1-tõl lettek építmény-
vagy telekadó fizetésre
kötelezettek  és még
nem tettek bevallást,
mulasztásukat haladék-
talanul pótolják! 

Késedelmes bevallás
esetén ugyanis mulasz-
tási bírság szabható ki,
az elmulasztott bevallás
benyújtását pedig az
adóhatóságnak törvényi
kötelessége mulasztási
bírságolással ”kikény-
szeríteni”. 

Az építmény- és telek-
adóban továbbra is létez-
nek törvényi és önkor-
mányzati rendeleti ked-
vezmények, mentességek,
ezekrõl a hatályban lévõ
helyi rendeleteinkbõl, va-



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

Önkormányzati hírek
lamint az Adóosztály
munkatársaitól szerezhet-
nek információt. Folya-
matban van a hatályos
jogszabályaink és az új be-
vallási nyomtatványok
honlapunkra történõ fel-
töltése is.

Vendégéjszakák 
után fizetendõ 

idegenforgalmi adó

Ezt az adót annak a ma-
gánszemélynek kell megfi-
zetnie, aki a településen
nem állandó lakosként –
jellemzõen a hotelben,
szállodában, panzióban,
egyéb szálláshelyeken –
legalább egy vendégéjsza-
kát eltölt. Az adót a szál-
lásadónak kell a náluk
megszálló vendégektõl
beszedniük, és minden
hónapot követõ hó 15.
napjáig bevallás benyújtá-
sával egyidejûleg a Polgár-
mesteri Hivatal megfelelõ
számlájára befizetniük.

Itt arra szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, hogy új
szálláshely nyitása ese-
tén ennek tényét az in-
dulástól számított 15
napon belül be kell je-
lenteni a Polgármesteri
Hivatalnál.

Iparûzési adó

Ha magánszemély vagy
valamely cég Göd telepü-
lésen állandó jelleggel vál-
lalkozást indít, székhelyet
vagy telephelyet létesít, a
tevékenységének meg-
kezdésétõl számított 15
napon belül az önkor-
mányzati adóhatóságnál
be kell jelentkeznie. A
vállalkozóknak 15 napon
belül a tevékenységük-
kel kapcsolatos változá-
sokat is  be kell jelente-
niük (ilyen „bejelentés-kö-
teles” változások lehet pl.:
névváltozás, szétválás
több kisebb cégre, beolva-
dás egy nagyobb gazda-
sági társaságba, név-
székhely- telephely-válto-
zás, tevékenységi kör mó-
dosulás, felszámolás, vég-
elszámolás, jogutód nél-
küli megszûnés stb.)

Ideiglenes iparûzési te-

vékenység a településen
folytatott olyan gazda-
sági tevékenység, ami-
kor a vállalkozó Gödön
sem székhellyel, sem te-
lephellyel nem rendelke-
zik. Az érintettnek ilyen-
kor a tevékenysége meg-
kezdésekor bejelentést
kell tennie az önkor-
mányzati adóhatóság-
nál. 

A gépjármûadó és a ta-
lajterhelési díj – bár eze-
ket is az  önkormányzat-
nak kell megfizetni – köz-
pontilag szabályozott fi-
zetési kötelezettségek,
nem tartoznak a helyi
adó kategóriájába.

A gépjármûadóztatással
kapcsolatban az alábbiak-
ra hívjuk fel a szíves figyel-
müket:

Azok az ügyfeleink, akik
2008-ban se nem adtak
el, se nem vásároltak gép-
jármûvet, a korábbi adóki-
vetésben megjelölt összeg
50 %-át 2009. március 15-
ig, a fennmaradó részt pe-
dig 2009. szeptember 15-
ig fizethetik meg késedel-
mi pótlék-mentesen.

Akkor, ha valaki eladta,
eladja a gépjármûvét, ezt
a tényt az okmányirodá-
nál kell bejelentenie, emi-
att a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályánál nem kell
jelzéssel élni. 

Talajterhelési díj fizeté-
sére köteles az a vízfel-
használó, aki a mûszaki-
lag rendelkezésre álló csa-
tornára nem köt rá,  és a
szennyvíze lhelyezését
másképpen oldja meg
(ideértve azt is, ha egyedi
zárt szennyvíztározót al-
kalmaz).

A 2008. évi vízfogyasz-
tás alapján a talajterhe-
lési díjat a kibocsátónak
(vízfelhasználónak) kell
megállapítania, bevalla-
nia és megfizetnie 2009.
március 31-ig. Az idén
benyújtandó bevallásban
a m3-enként 162 Ft egy-
ségdíjjal kell számolni. 

A talajterhelési díj be-
vallásához nyomtat-

ványt és csekket a Pol-
gármesteri Hivatalnál le-
het kérni, de lehetõség
van a megfelelõ bevallá-
si nyomtatvány város
honlapjáról – elérési út:
www.god.hu/varoshaza
/nyomtatvanyok/Adóiro-
da -  történõ letöltésére
is. A befizetés a talajter-
helési díj számlára törté-
nõ átutalással is teljesít-
hetõ. (a számlaszám is
megtalálható a honla-
punkon).

Kérünk mindenkit, hogy a
bevallásában pontos
adatokat szolgáltasson,
miután azokat az illeté-
kes szolgáltató (Duna-
menti Regionális Vízmû

Rt.2600 Vác, Hóman Bá-
lint u. 3.) is - a szükséges
ellenõrzés elvégzéséhez -
a rendelkezésünkre fogja
bocsátani.

Ügyfeleink tennivalóinak
megkönnyítése céljából
február végén – március
elején valamennyi adó-
nemmel kapcsolatban az
adózók részére ki fogjuk
küldeni az egyenlegértesí-
tõket, valamint az I. és II.
félévi adótartozások befi-
zetéséhez szükséges csek-
keket is.
Felhívjuk a Tisztelt Adózó-
ink figyelmét, hogy egy-

részt 2009-ben adóellen-
õrzések várhatóak, más-
részt az adóhatósággal
való együttmûködés hiá-
nya (késedelmes vagy el-
mulasztott  bevallások,
határidõn túli vagy elma-
radt adóbefizetések stb.)
esetén az érintetteknek
jelentõs mértékû több-
lettartozása keletkezhet
(késedelmi pótlékok
bírságok). A lejárt esedé-
kességû, meg nem fize-
tett tartozásokat be kell
hajtanunk (ennek során
letiltásra, inkasszóra, jel-
zálogjog-bejegyeztetésre,
adott esetben ingó- vagy
ingatlan-foglalásra, bíró-
sági végrehajtó közremû-
ködésére kerülhet sor.)

Természetesen nem cé-
lunk sem a szankcioná-
lás, sem pedig végrehaj-
tási eljárás lefolytatása,
ezért tisztelettel kérünk
mindenkit, hogy a vo-
natkozó jogszabályokat
szíveskedjenek – saját
érdekükben – maradék-
talanul betartani.

Együttmûködésüket ez-
úton elõre is köszönjük!

Göd, 2009. január 21.

Göd Város
Polgármesteri Hivatal

Adóosztály
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A következõkben a bölcsõde épületé-
ben lévõ óvodai csoport mûködési fel-
tételeinek biztosításáról tárgyalt a bi-
zottság. Dr. Nagy Atilla elmondta: Az át-
meneti óvodai férõhely kialakításához
korábban 5 millió forintot biztosított a
képviselõ-testület. Az átalakítások után
ennek az összegnek a fele áll rendelke-
zésre. Az óvodai csoport fenntartását az
Önkormányzat saját költségvetésébõl
fedezi, normatívát nem kap. 

Az ülés során felmerült annak lehetõ-
sége, hogy az új óvoda megépülését kö-
vetõen, szeptembertõl fizetõs rendszert
vezetnek be a bölcsõde épületében lévõ
óvodai csoportra vonatkozóan. 

Az ülés végén újabb viták robbantak
ki a Búzaszem Általános Iskola ügyé-
ben. A keresztény, a katolikus vagy az
ökumenikus név használata az intéz-
mény nevében hosszas egyeztetés után
sem jelent meg – közölte Lenkey
György. Az általános iskola, illetve a gö-
di tagintézmény megnevezés semmifé-
le utalást nem tartalmaz annak keresz-

tény szellemiségére vonatkozóan –
folytatta a képviselõ. Mikesy György ez-
zel kapcsolatban így érvelt: A Közokta-
tási Szerzõdésben részt vevõ felek adot-
tak, a hatályos törvények nem teszik le-
hetõvé ezek nevének módosítását. „Ki-
kérem magamnak Lenkey képviselõ úr
diktatórikus fellépését. Hogy jön a kép-
viselõ úr ahhoz, hogy önkényesen kö-
veteli az intézmény nevének megvál-
toztatását? Sztálintól tanulta ezt a
módszert?” – folytatta Mikesy. Lenkei
György nagyvonalúan csendben ma-
radt, holott Mikesy kirohanására rea-
gálhatott volna. 

Lázár László, az iskola helyi igazgatója
elmondta: Az intézmény neve hivatalo-
san „A verõcei Géza Fejedelem Refor-
mátus Általános Iskola Gödi Tagintéz-
ménye”. Ennek megváltoztatásához
szükséges az illetékesek felhatalmazó
hozzájárulása. A Búzaszem nem hivata-
los elnevezés. Ahhoz azonban a késõb-
biekben feltehetõleg hozzájárulhatunk,
hogy a gödi média, illetve sajtó a keresz-

tény vagy katolikus jelzõt használja az
intézményre történõ utaláskor – folytat-
ta Lázár. 

Újabb feszültséghez vezetett dr. Bog-
nár László megjegyzése, aki az iskola
pénzügyi támogatásával kapcsolatban
megjegyezte: Korábban félretájékoztat-
tak, amikor azt állították, hogy az ön-
kormányzat köteles anyagi támogatást
nyújtani, holott errõl a Közoktatási Tör-
vény, mint utóbb kiderült, nem rendel-
kezik. Persze adható, és az önkor-
mányzat tervezi is ezt, de nem kötelezõ.
A kérdést a jelenlévõk az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elé terjesz-
tették a vitás jogi helyzetet tisztázandó.
Farkas István ekkor emlékeztette a jelen-
lévõket: Ezeket a problémákat már tár-
gyalták, két hónappal ezelõtt ugyan-
ezek az érvek hangzottak el.

Ezt én sem kívánom tovább folytatni,
az ülést bezárom – vetett véget váratla-
nul a vitának Sellyei Noémi, a bizottság
elnöke.

K. Z.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság

Nyitott a város az oktatási megállapodásra
A Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság januári ülésének kezdetén Sellyei Noémi köszön-
tötte Gombos Pétert, a bizottság új tagját, aki az MSZP képviseletében Barkóczy Gábor
utódjaként kezdte meg önkormányzati tevékenységét. A gyümölcsözõ együttmûködés
reményében a bizottság elnöke eredményes munkát kívánt neki

Korábban felmerült a fe-
dett kerékpártárolókkal ki-
egészített parkolók építésé-
nek igénye. Az ügyben jelen-
tõs elõrelépés történt. Az uni-
ós pályázati lehetõségeknek
köszönhetõen 90%-os költ-
ségtámogatás nyerhetõ el,
így az Önkormányzatnak az
építkezési költségek pusztán
10%-át kellene biztosítania a
2009. évi költségvetés terhére
– tájékoztatta a Városfej-
lesztési Bizottság tagjait
Popele Julianna. A pályázati
tervek értelmében három
parkoló megépítésére kerül
sor a három gödi vasútállo-
más környékén. Az érintett
útszakaszok: Vasút utca –
Honvéd sor (Felsõgöd), Rákó-
czi út – Pálya utca – Fácán ut-
ca (Göd), illetve a Mikszáth
Kálmán utca (Alsógöd). 

Napirendi elõterjesztést
nyújtott be Bertáné Tarjányi
Judit a Kékperjés Láprét ügyé-
ben.   A város fõépítésze el-
mondta: A helyi lakosok a

láprét területén út kialakítását
kezdeményezték. Az érintett
lakosság arra hivatkozik,
hogy ezáltal megközelíthetõ-
vé válna számukra a terület
gondozás, valamint par-
lagfûirtás céljából. 

Mint kiderült, a földút létre-
hozását a Természetvédelmi
Hatóság korábban nem java-
solta. Ezt a döntést az önkor-
mányzat nem bírálhatja felül,
ezért további egyeztetésekre,
illetve a kialakult helyzet jogi
hátterének feltárására van
szükség. A bizottság ezért fel-
kérte a fõépítészt, kérjen hiva-
talos állásfoglalást az illetékes
hatóságoktól. Elfogadta a ja-
vaslatot, hogy a Kékperjés
Láprétet mezõgazdasági ter-
mészetvédelmi területté mi-
nõsítsék.

Arról a sajnálatos tényrõl
kell beszámolnom, hogy
Szõd városa figyelmen kívül
hagyta a Nevelek-dûlõben la-
kók decemberi népszavazá-
sának eredményét, illetve a

gödi önkormányzat által ké-
szített Helyi Építési Szabályza-
tot, valamint Szabályozási
Tervet – tájékoztatta a bizott-
ságot Bertáné Tarjányi Judit.
A Nevelek-dûlõben élõk egy-
értelmûen a Gödhöz való tar-
tozás mellett döntöttek. Ez
azonban bizonyos területát-
adásokkal is jár. Ezt a szõdi
önkormányzat meg akarja
akadályozni oly módon, hogy
az átadandó külterületet el-
zárta egy átminõsített gazda-
sági területtel, így lehetetlen-

né vált a településhatárok át-
rajzolása – folytatta a fõépí-
tész. 

Kovacsik Tamás ismertette
a bizottság határozati javasla-
tát: Felkérjük a polgármestert
illetve a jegyzõt, hogy tegyék
meg a szükséges intézkedé-
seket Szõd város település-
rendezési tervei ellen.
Amennyiben ez sikertelennek
bizonyul, úgy Göd városa ez
ügyben az Alkotmánybíró-
sághoz fordul.

K. Z.

Városfejlesztési Bizottság

Alkotmánybírósághoz fordul a város

A Kékperjés Lápréten nem vezethet át út



A hónap végén az Ügy-
rendi, Jogi és Közbizton-
sági Bizottság rendkívüli
ülés keretében tárgyalta a
Búzaszem Általános Isko-
lával kötendõ közoktatási
megállapodás feltételeit.
Az ülésen megjelent Hor-
váth Szilárd, a Búzaszem
Alapítvány kuratóriumi
tagja, valamint az iskola-

fenntartó képviseletében
Márkus Gábor református
lelkész.

Továbbra is fenntartása-
im vannak a szerzõdéster-
vezettel kapcsolatban –
közölte Detre László, a bi-
zottság elnöke. - A közok-
tatási megállapodás meg-
kötése a törvény szerint
nem kötelezõ, így ha a vá-

ros azt aláírja, és ezáltal
felelõsséget vállal, joggal
várhatja el, hogy az iskola
képviselete segítõkészebb
magatartást tanúsítson –
folytatta Detre. 

Nehezményezte többek
között az építkezés körül-
ményeire, valamint az is-
kola jövõjére vonatkozó
dokumentumok hiányát.

Ezt követõen dr. Nagy
Atilla aljegyzõ ismertette a
bizottság tagjaival az em-
lített szerzõdés végsõ szö-
vegét. A bizottság javasol-
ta a közoktatási megálla-
podás megkötését, és az
ügyet a képviselõ-testület
elé terjesztették elfoga-
dásra.

K. Z.
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A közterület-felügyelet
képviseletében Kovács
László értékelte az elmúlt
év eseményeit, illetve fel-
hívta a figyelmet a jelenleg
is fennálló problémákra:

A feladataink hatékony
elvégzéséhez szükséges
technikai körülmények
adottak. Jelenleg négy köz-
terület-felügyelõ, valamint
egy adminisztrátor munká-
ja segíti elõ a lakosság vé-
delmét. A 2007. esztendõ-
ben kiszabott bírságok ösz-
szege 664.000 forint volt.
A tavalyi évben e bírságok
összege 1.590.000 forintra
emelkedett. Elsõdleges fel-
adatunk az önkormányzati
tulajdon védelme, emellett
közel 500 lakossági beje-
lentést is fogadtunk 2008-

ban.  Az idõközben napvi-
lágot látott rendeletek
alapján hatékonyabb fellé-
pés várható, így többek kö-
zött a parkolási szabálysér-
tések, a hirdetõtáblák elhe-
lyezése, valamint a Duna-
parti területek gyakori el-
lenõrzésének ügyében is –
tájékoztatta a jelenlévõket
Kovács. Detre László az
alsógödi CBA környékén
parkoló autók ügyében
kért tájékoztatást. A vásár-
lók gyakran a járdán, illetve
a buszmegállóban parkol-
nak, lehetetlenné téve ezál-
tal a gyalogosok, illetve a
buszok közlekedését – ér-
velt Detre. 

Kovács László válaszában
elmondta: Állandó felügye-
letre sajnos nincs lehetõ-

ség, egyetlen megoldás a
maximális bírságérték ki-
szabása, ez jelen esetben
20.000 forint.

A következõkben a rend-
õrség képviseletében Tóth
Zoltán tartott éves vissza-
tekintést. Jelenleg 9 fõ
dolgozik a rendõrségen,
24 órás szolgálatot bizto-
sítanak, technikai nehézsé-
gek nincsenek. A tavaszi
betörési hullámot sikerült
megfékezni, az elkövetõ-
ket a rendõrség elfogta.
Havi 3-5 betöréses bûn-
cselekményrõl érkezik be-
jelentés – közölte a Gödi
Rendõrõrs parancsnoka.
Kérjük továbbra is a lakos-
ságot, hogy felelõtlen ma-
gatartással ne adjanak le-
hetõséget a bûnözõk szá-
mára. Fontos, hogy a la-
kók tudatosan védjék érté-
keiket, illetve figyeljenek
egymás biztonságára is –
hívta fel a figyelmet Tóth
õrnagy. A közelmúltban
gyakran vízminõség-ellen-
õrként, villanyóra-leolva-
sóként, nyereményátadó-
ként jutottak be csalók ál-
talában idõsebb emberek
lakásába, fõként nyugdíjfi-
zetési idõszakban. Célsze-
rû tehát meggyõzõdni az
illetõ kilétérõl, mielõtt a la-
kásba engedjük. – Súlyos
problémát jelent, hogy az
alsógödi vasútállomás te-
rületén néhány garázdál-
kodó személy félelemben

tartja az arrafelé közleke-
dõket. A veszély továbbra
is fennáll, azonban a rend-
õrség a délutáni óráktól
fokozott ellenõrzést bizto-
sít a környéken – közölte a
Gödi Rendõrõrs képviselõ-
je. Az ülés során felmerült
a térfigyelõ kamerák elhe-
lyezésének lehetõsége is.

A bizottság a napirendi
pontok között tárgyalta
továbbá a Gödi Kórképpel
kapcsolatos jogi intézke-
déseket is. Detre László
azonban erre vonatkozóan
zárt ülést rendelt el szemé-
lyiségi jogok miatt. 

K. Z.

Göd Város Önkormányzat
Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottsága java-
solja a képviselõ-testület-
nek, hogy a Gödi Kórkép-
ben megjelent írással kap-
csolatban indítsák meg
mind a polgári, mind a
büntetõeljárást, készíttes-
sék el a bizonyítási eljárás-
hoz szükséges szakmai

anyagot, és a város képvi-
seletével bízzák meg Dr.
Tóth Gábor ügyvédet.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Detre László elnök

Kiadmány hiteles:
Jónásné Héder Hedvig

Göd, 2009. január 21.

JEGYZÕKÖNYVI KIVONAT
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottsága 2009. január 14-i ülésén 

készült jegyzõkönyvébõl
3/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat

Közbiztonsági kérdések
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság januári ülésén sor került a város bizton-
ságának kialakításáért és fenntartásáért felelõs hatóságok éves beszámolójára

Ügyrendi Bizottság

Közoktatási megállapodás elõkészítése

Detre László, 
az Ügyrendi Bizottság
elnöke
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A vízügyi hatóság a
21/2006.(I.31.) sz. kor-
mányrendelet alapján
2008 decemberében hatá-
rozatot hozott arról, hogy
a folyóparti ingatlanok tu-
lajdoni lapjára rávezetteti
a nagyvízi meder jelleget.
Ez országosan mintegy
száztizenötezer ingatlant,
a közép-Duna-völgyi fel-
ügyelõség illetékességi te-
rületén tizenötezer ingat-
lant érint.

Hatvankilenc gödi - elsõ-
sorban alsógödi, a Duná-
val párhuzamos elsõ utca
és a Duna közti - ingatlan
szerepel a listán.

Tekintettel arra, hogy a
lista számos nyilvánvaló
tévedést tartalmaz (kb.
40% a hiba), az önkor-
mányzat határidõn belül
észrevételezte, és helyszíni
bejárással egybekötött
egyeztetõ tárgyalás kitû-
zését kérte. 

Az eljárás a többi Duna-
parti településen is tiltako-
zó hullámot váltott ki. A
lakosok joggal félnek az
ingatlanuk értékcsökkené-
sétõl, és tartanak attól,
hogy mind a biztosítás,
mind a hitelfelvétel nehéz-

ségekbe ütközik, ha árvíz-
veszélyes lesz a telkük.

A legnehezebb helyzet-
be Szõdliget került, mert a
határozat õket érinti a
legnagyobb mértékben.
2009. január 13-án ezért
Szõdliget rendezte meg a
polgármesterek, a térség
országgyûlési képviselõi
és  a vízügyi hatóság kép-
viselõinek részvételével a
térségi lakossági fórumot.

A fórum jegyzõkönyve
megtekinthetõ Szõdliget
hivatalos honlapján.
(www.szodliget.hu) 

Az ülés végén a vízügyi
hatóság képviselõje,

Tolcsvai Rózsa bejelentet-
te, hogy tekintettel a
nagyszámú beérkezett ki-
fogásra, a határozat vég-
rehajtását az eltérõ véle-
mények tisztázásáig fel-
függesztik.

A felfüggesztõ határo-
zat 2009. január 20-án ér-
kezett meg a Polgármes-
teri Hivatalba.

Mindkét határozat meg-
tekinthetõ a www.god.hu
címen és a Polgármesteri
Hivatal portáján.

Göd város önkormány-
zata az egyeztetõ tárgya-
láson töröltetni kívánja a
listáról a mintegy 28, nyil-

vánvalóan tévedésbõl fel-
került ingatlant. A többi,
valóban vízjárta telek sor-
sáról is egyeztetni szeret-
nének. A telekadottságok
ugyanis általában olya-
nok, hogy árvíz idején
csak a telek alsó részét bo-
rítja a víz, a lakóépületet
nem veszélyezteti. A Helyi
Építési Szabályzat sem en-
ged új épületet a mérték-
adó árvízszint +1 m alá
építeni, ezért megítélé-
sünk szerint indokolatlan
a lakóépületek tulajdono-
sait ilyen nehéz helyzetbe
hozni.

Tekintettel arra, hogy a
jogszabály a vízügyi ható-
ságnak lehetõvé teszi az
úgynevezett kihirdetéses
értesítést, kérjük az érin-
tett ingatlanok tulajdono-
sait, hogy adják meg a -
lehetõleg elektronikus - el-
érhetõségüket az ingatla-
nuk helyrajzi számának
megjelölésével, vagy levél-
ben, vagy elektronikusan
a foepitesz@god.hu cí-
men, hogy a tárgyalások
alakulásáról közvetlenül
értesíthessük õket.

Tarjányi Judit 
fõépítész

Duna-parti lakosok figyelmébe

2008 szeptemberében a
vízügyi hatóság kérte a
Gödi Önkormányzat szak-
hatósági véleményét az
alsógödi Duna-szakaszon
mintegy 86.000 m3 márga
kitermelésérõl és a kiter-
melt anyagnak a gödi szi-
get mindkét oldalán törté-
nõ lerakásáról. 

Az önkormányzat bi-
zottságai megtárgyalták a
kérést, és egyhangúlag el-
utasították. Részletes kör-
nyezetvédelmi hatástanul-
mány elkészítését, a kiság
kotrását kérték, továbbá
elõírták a parti ingatlanok
kotrás elõtti részletes álla-
potfelmérését, hogy a
parti ingatlantulajdono-
sok a kotrás következté-
ben elõálló esetleges kára-
ikat érvényesíthessék.

Az egyeztetõ tárgyalá-
son nyomatékosan felhív-
tuk a vízügyi szakemberek
figyelmét, hogy a gödi szi-

get nem állami tulajdon,
mint a dunai szigetek álta-
lában, hanem a Göd város
tulajdona. (hrsz. 03) A tu-

lajdonosi jogokat az ön-
kormányzat képviselõ-tes-
tülete gyakorolja. Min-
dennemû itt végzett tevé-
kenységhez - így a márga
lerakásához is - a képvise-
lõ-testület elõzetes hozzá-
járulása szükséges.

A tárgyalások ered-
ménnyel jártak. A vízügyi
hatóság határozatban írta
elõ a részletes környezet-
védelmi hatástanulmány
elkészítését, a szakhatósá-
gi elõírásainkat belefoglal-
ták a határozatba, és a ha-
tározat a szigeti lerakó-
hely kérdésének külön
vizsgálatát írja elõ.

A kérdésre a részletes
hatástanulmány elkészül-
te után visszatérünk.

Tarjányi Judit 
fõépítész 

Dunakotrás?

A gödi sziget a város tulajdona

A Béke úti óvoda is beleesik 
a kijelölt, árvízveszélyes területbe



a KMOP-4.5.1-2008
Szociális 

alapszolgáltatások és
gyermekjóléti 
alapellátások 

infrastrukturális 
fejlesztése pályázatról

Göd Város Önkormányzat
pályázatot nyert a Vas-

vári Pál utcai  Idõsek
Klubja felújítására, aka-

dálymentesítésére, mely-
nek célja:
A városban élõ idõsek és a
fogyatékkal élõ emberek
nappali ellátásának fej-
lesztése, életminõségének
javítása, a szolgáltató köz-
pont férõhelyeinek bõví-
tése 30 fõvel, a szociális
nappali szolgáltatást nyúj-
tó központ infrastuk-
turális fejlesztése.
A projekt keretében a
szolgáltatást nyújtó Vas-
vári Pál utcai épület ész-
szerû belõ átalakítása,
felújítása, akadálymen-
tesítése valósul meg. 
A fûtési és elektromos
hálózat is felújításra ke-
rül, és mód van energiata-
karékos készülékek beépí-
tésére is. 
A projekt keretében jelen-
tõsebb eszközbeszerzés-
re is sor kerül, így haté-
konyan mûködhet a jelzõ-
rendszeres  házi segítség-
nyújtási feladat is. Az ész-
szerûbb átrendezéssel az
Idõsek klubja férõhely szá-
ma bõvül, és jobb  lehetõ-

ség nyílik a szociális étkez-
tetési feladatok ellátására.
A pályázat készítésénél a
szakmai részt az Intéz-
mény vezetõje, az épület
átalakításával kapcsolatos

mûszaki dokumentációt a
Beruházási osztály állítot-
ta össze.
Pályázatiösszeg: 39.369 eFt
Elnyert támogatás 
(90 %): 35.433 eFt
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2009. január 20. kedd:
Az M2 autóút 22434 méte-
rénél egy személygépkocsi
és egy tehergépkocsi fron-
tálisan ütközött. A sze-
mélygépkocsi vezetõje a
helyszínen  elhunyt. 

2009. január 22. csütör-
tök: A Göd-felsõi vasútállo-
máson egy gödi férfit elgá-
zolt a Budapest felé tartó
vonat, a férfi a helyszínen
elhalálozott.

2009. január 24. szom-
bat : Gödön, a Hernád ut-
cában (gödi újtemetõ utcá-
ja) egy 55 éves, fekete ru-
hás gödi asszony gyalogo-
san haladt az úttesten a
temetõ irányából az OVIT
irányába, amikor  egy sze-
mélygépkocsi a temetõ irá-

nyába közlekedett. Az autó
az asszonyt halálra gázolta.
A baleset éjszakai látásvi-
szonyok mellett, kivilágítat-
lan útszakaszon történt.

Göd kisváros, a hírek ha-
mar terjednek. Azt hinné
az ember, hogy mindenki
megdöbben a halálesetek
hallatán, és megfogadja,
hogy ezek után sokkal job-
ban odafigyel magára,
gyermekeire, hozzátarto-
zóira, ismerõseire. Sajnos
nem így van!

2009. január 27-én dél-
után 15 és 17 óra között a
gödi  rendõrök a Göd-felsõi
vasútállomásnál láttak el
szolgálatot. A két óra alatt
42 gyalogost helyszíni bír-
sággal sújtottak, 4 fõt je-

lentettek fel, mivel a vasúti
átjáró tilos jelzésén halad-
tak át.

Higgyék el, nem az a cé-
lunk, hogy bírságoljuk és
büntessük Önöket! A cé-
lunk: Ne kelljen Önöket
vagy hozzátartozóikat érte-
síteni, hogy baleset része-
sei, esetleg áldozatai vol-
tak. Akit értesítenek, annak
a hír rendkívül fájdalmas.
Mindez nekünk sem kön-
nyû feladat. 

Mindenkinek tudnia kell:
A vasúti átjáró fényjelzõké-
szülékének piros jelzése a
gyalogosok számára is ti-
los jelzés!

Tanítsák meg gyerekeik-
nek, hogy 2-3 percet várni
egy tilos jelzésnél kifizetõ-

dõbb, mint az életüket koc-
káztatni! 

Éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok között gya-
logosan lehetõség szerint
világos színû ruházatban
közlekedjenek, betartva a
közlekedési szabályokat!

Köszönöm, hogy beszél-
nek ezekrõl a fontos té-
mákról, és betartják a sza-
bályokat!

Mindenkinek baleset-
mentes közlekedést kívá-
nok!

Serfõzõné 
Kozma Ilona r. fhdgy.

Dunakeszi 
Rendõrkapitányság 

Közlekedésrendészeti
Osztály 

megbízott vezetõje

Szomorú tények

Közlekedési balesetek
Súlyos balesetek történtek Gödön januárban. Ugyan elkészült a lámpás
gyalogos átkelõ Felsõgödön, de még így is történt egy halálos kimenetelû
baleset

Tájékoztató
a KMOP-2007-3.3.1/B

belterületi csapadékvíz elvezetés
és gyûjtés  pályázatról

Göd Város Önkormányzat pályázatot nyert Göd-alsón
a Rómaiak útja, Nemeskéri Kiss Miklós út és a Tóth
Árpád utca, Göd-felsõn a Honvéd sor és Ifjúság utca
csapadékvíz elvezetésére.
A Pályázati összeg:  102.483 eFt
Elnyert támogatás ( 90 %): 92.235 eFt

Tájékoztató

A pályázat megoldja a Honvéd sor vízelvezetését is
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:
Vigh Ádám 25 éves
Szemes Ildikó 12 éves
Láng Tibor 101 éves
Ficza László 71 éves
Hercsik József 64 éves
Zsuffa Miklósné sz. Márton Sára 88 éves
Fekete Tamás 30 éves
Fecske János 74 éves
Smitola László 66 éves
Ábrahám Ferencné sz. Gyéresi Mária 87 éves
Gyõri József 75 éves
Kertész Ferenc 78 éves
Szekeres Dömötör 57 éves
Bajkó Mihály 71 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Bauman Anita Borsos Norbert
Dr. Nagy Piroska Márta Szoldatics József
Petukov Diána Mária Kocsis Zsolt Tibor
Vörös Alexandra Csuvara 

Gergõ Attila
Salgó Judit Oláh István

Sok boldogságot kívánunk!

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

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.

A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény diákjai és pedagó-
gusai nevében szeretném
kifejezni köszönetemet
Göd Város Önkormányza-
tának, képviselõ-testület-
ének és a Településellátó
Szervezetnek, hogy a ne-
héz gazdasági helyzetben

is teljesítették kérésünket.
Iskolánk  kis tornatermé-
ben kicserélték a régi ab-
lakokat, melyek korszerût-
lenek voltak. Így a hideg
téli napokon biztonságos,
egyenletes hõmérsékletet
tudtunk biztosítani diákja-
inknak.

Lukács Istvánné
igazgató

Ablakcsere 
a kistornateremben

Az Alapszolgáltatási Köz-
pont nevében szeretném
megköszönni támogatóink
kedvességét, önzetlen se-
gítségét, amellyel segítet-
ték intézményünk 2008.
évi munkáját, és a Gödön
élõ nehéz sorsú családok,
gyermekek, idõsek helyze-
tét megkönnyítették ado-
mányaikkal.

A Violin Kulturális Köz-
hasznú Alapítvány, a
Gaude Kórus  és a Misztrál
együttes által  felajánlott
támogatásnak köszönhe-
tõen a 2008-as év folya-
mán segíteni tudtunk ne-
héz élethelyzetbe került
gyermekeket.

További támogatóink:
Piramis Építõház Kft.:
2 család számára építõ-
anyagokat biztosítottak,
Mikulás csomagokat ad-
tak.
Pénzadományukból a Biz-
tos Kezdet Program számá-
ra fejlesztõ játékokat tud-
tunk beszerezni.
A Karitasz gödi alapszerveze-
te Szajbert Istvánné vezetésé-
vel élelmiszeradományokat
gyûjtött rendkívüli élethely-
zetbe került  egyedülállók és
családok számára.
A Magyar Vöröskereszt du-
nakeszi és gödi szervezeté-
vel szoros munkakapcsola-
tunk van a hajléktalanok és
idõsek ellátásában.

Segítõink voltak:
Ady úti zöldségbolt (Máriás
Mihályné): Gyümölcs a
gyermekeknek, fenyõfa a
hajléktalanoknak és a Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak.

A város lakossága ruhane-
mûvel, bútorokkal segített
a rászorulókon.
Az Idõsek klubjában rende-
zett juniális rendezvényünk
támogatói voltak:
Pászthy Júlia, Kállai Bori és
Berkes János mûvészek,
akik fellépésükkel emelték
a rendezvény színvonalát.
Pozsonyi Ferenc zenéjével
biztosította a jó hangula-
tot, Sági Judit táncával káp-
ráztatta el a vendégeket.

Köszönet:
Fakusz Barkácsboltnak,
Gusztus Gábornak, Salgó
Istvánnak, Tarczi Ottó és
Németh Józsefné magán-
személyeknek, akik anyagi
segítséget nyújtottak.
Hegedûs Erzsébet iparmû-
vésznek.
László Gábor, Sisa László és
Oláh Károly pékmesternek,
Fujer Tibor, Ujvári Alexand-
ra és “ Gusztáv” zöldsége-
seknek természetbeni ado-
mányaikért.
Szörényi Jánosnénak, a
Kincsem parki virágüzlet
vezetõjének.
Göde Lászlónak, a Huzella
Tivadar iskola élelmezésve-
zetõjének és a konyhai dol-
gozóknak a konyhai elõké-
születekért.
A támogatóknak további jó
munkát kívánunk, és re-
méljük, továbbra  is sikere-
sen együttmûködnek in-
tézményünkkel.

Köszönettel: 
Mikó Istvánné 

Alapszolgáltatási 
Központ 

intézményvezetõje

Az Alapszolgáltatási Központ
köszönetnyilvánítása 

A Göd-alsó vasútállomás pe-
ronján történt törvénysértõ
cselekmények miatt a járõr-
szolgálatot a helyszínre irányí-
tottam, valamint a városban
mûködõ mindkét polgárõr
szervezet segítségét kértem.
A polgárõrök is az adott hely-
színen látják el feladataikat, a
bûncselekmények megismét-
lõdésének megakadályozása
érdekében.

Amennyiben konkrét infor-
mációkkal rendelkeznek va-
lamilyen bûncselekmény
kapcsán, hívják munkaidõ-
ben a helyi rendõrõrsöt,
munkaidõn túl pedig a Du-
nakeszi Rendõrkapitányság
ügyeletét!

Tóth Zoltán  
r. õrnagy

õrsparancsnok

Tisztelt Gödi Polgárok!



Több helyrõl érkezett kérdés a szelektív hulladék gyûjtésének helyzetérõl a gazdasági válság
kapcsán kialakult szállítási nehézségek  miatt.
Tájékoztatjuk Göd város lakosságát, hogy - az ÖKO-Pannon Kht.-val  szerzõdéskötéskor kapott
tájékoztatás, valamint a Sárvári HUKE Kft.-vel folytatott tárgyalás alapján -  a gyûjtés változat-
lanul tovább folytatódik.

Településellátó Szervezet

SZELEKTÍV- ÉS ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
2009. évben

Páros heteken a szelektív sárga zsákok, páratlan heteken a zöld hulladék szállítása történik az
adott körzetre érvényes szemétszállítási napon

Páros hét (szelektív, sárga zsák) Páratlan hét (zöld hulladék)

02. hó 2 – 6. és 16 – 20.
03. hó 2 – 6. és 16 – 20. és 30 – 04.03-ig 9 - 13. és 23 – 27.
04. hó 14 – 18. és 27 – 05.01-ig 6 – 10. és 20 – 24.
05. hó 11 – 15. és 25 – 29. 4 -  8. és 18 – 22.
06. hó 8 – 12. és 22 – 26. 2 -   6. és  15 – 19., és 29 – 07.03-ig
07. hó 6  - 10. és 20 – 24. 13 – 17. és 27 – 31.
08. hó 3  – 07. és 17 – 22. és 31 – 09.04-ig. 10 – 14. és 24 – 28.
09. hó 14 – 18. és 28 – 10.02-ig 7 – 11. és 21 – 25. 
10. hó 12 – 16. és 26 – 30. 5 -   9.  és 19 -  24.
11. hó 9 – 13. és 23 – 27. 2 -  6.  és 16 – 20. 
12. hó 7 – 11. és 21 – 24. és 27-én 

A zsákokat kérjük, reggel 7:00 óráig kihelyezni!

LOMTALANÍTÁS – 2009.
Ebben az évben a lomtalanítást  március 09-13. és október 05-09-ig az adott  körzetre érvényes
szemétszállítási napon végezzük. A kirakott lom mennyisége maximum 3 m3 lehet. Veszélyes hul-
ladékot (pl.: festéket, használt olajat) nem szabad kitenni!

A KOMMUNÁLIS HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÜNNEPI RENDJE

A kommunális hulladékszállítás rendje az
ünnepnapok miatt az alábbiak szerint vál-
tozik: Április 13. helyett Április 14. (kedd);
Május 01. helyett Május 02. (szombat); Jú-
nius 01. helyett Június 02. (kedd); Augusz-
tus 20. helyett Augusztus 21. (péntek); Au-
gusztus 21. helyett Augusztus 22. (szom-
bat); Október 23. helyett Október 24.
(szombat); December 25. helyett Decem-
ber 27. (vasárnap);  2010. Január 01. he-
lyett Január 02. (szombat).

Ha a megadott napon nem szállították
el a hulladékot, kérjük, a következõ
napon ismét helyezzék ki!
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Hulladék elszállítási idõpontok
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- Többször láttuk Önt a
parlamenti közvetítések
során, milyen szerepet
tölt be a Parlamentben?

- A Parlamenti Környe-
zetvédelmi Bizottságnak
vagyok az egyik szakértõi
tagja. Munkánk során or-
szágos, a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos ügyek-
kel foglalkozunk. Ezek kö-
zül csak néhányat említe-
nék, ilyenek például a
Mosoni Duna-ág, a Paksi
Atomerõmû, vagy a 2001-
es tiszai cianid-szennyezõ-
dés környezetvédelmi kér-
dései.

- Van-e lehetõsége
Göd érdekeinek képvise-
letére a parlamenti
munkája során?

- Természetesen mindig
próbálom segíteni a város
fejlõdését, hiszen szere-
tem ezt a várost és a lakó-
it. Talán a legtöbbet a Fe-
neketlen-tó rendbetételé-
nél tehettem. Sikerült a
tavat bányatóvá átminõ-
síttetni, melynek köszön-
hetõen annyi támoga-
tást kaptunk, hogy kul-
turálttá és könnyen
megköze l í thetõvé
tettük Göd egyik leg-
szebb szegletét.
Még sok hasonló
projektet kellene
véghez vinni, re-
mélem lesz erre
mód.

- Munkája so-
rán gyakran
támogat civil
szervezeteket,
köztük a Város Védõk
Egyesületét(VVE) is,
melynek színeiben elin-
dult a 2006-os önkor-
mányzati választásokon
is, mint képviselõjelölt.

- Így van, a program,
melyet akkor képviseltem
nagyon jó volt, megfelelt
az elveimnek. Az egyesü-
letbe azonban nem lép-
tem be, én a Kisgazda Pol-
gári Egyesület elnökeként
indultam, választási koalí-

cióban a VVE-vel. Azon
túl, hogy a Város Védõk
akkori célkitûzései elnyer-
ték a tetszésemet, az is
szempont volt, hogy a
egyesület ellenzékben volt
a szocialistákkal szemben,
tehát a Fidesz érdekeivel
sem ütközött ez a lépés.
Ez volt az oka annak, hogy
Turi-Kovács Béla, a KPE el-
nöke jóvá hagyta az
együttmûködést, melynek
feltétele volt, hogy ez az
együttmûködés nem ront-
hatja a jobboldal választá-
si esélyeit. A kapcsolatai-
mat itt is latba vetettem a
városfejlesztés érdekében. 

Aláírtunk egy megálla-
podást dr. Vízváry Vendel-
lel, a MÁV vezérigazgató-
ságának fõjogászával a
gödi vasútállomásokon el-
helyezendõ padokról. Ez
csak egy példa arra, hogy
azt a kapcsolatrendszert,
melynek köszönhetõen
eredményeket értünk el,
én építettem ki. Ebbõl az
Egyesület és annak elnöke
sokat profitált. Az a meg-
állapodás, mely közöttünk

létrejött, mára semmissé
vált, hiszen dr. Horvát Vik-
tor csapata megjelente-
tett egy „Gödi Kórkép” cí-
mû kiadványt, mely furcsa
módon próbálja aláásni a
fideszes városvezetésbe
vetett bizalmat. 2006-ban
én nem ehhez a lejárató
kampányhoz adtam a ne-
vem, becsapva érzem ma-
gam. A Horvát Viktor ve-
zette VárosVédõk szinte
az összes korábbi közös
elképzelésünkkel szembe
megy.

- Ön külsõs tagja a gö-
di Környezetvédelmi Bi-
zottságnak is. Ott a Vá-
rosvédõk Egyesületét

képvise-
li?

- Nem képviselem az
Egyesületet. A Kisgazda
Polgári Egyesülethez való
kötõdésem itt is meghatá-
rozza azt az irányt, amit
képviselni szeretnék. Elsõ
a város érdeke, ebben a
munkában támogatom a
város vezetését, ha vala-
mit nem tartok jónak, azt
megmondom.

- Ön rendszeresen je-
len van az Önkormány-
zat más  bizottságainak

az ülésein is. Mi a véle-
mény a munkájukról?

- Alapvetõen elégedett
vagyok a bizottságok és a
testület munkájával, per-
sze bõven van még min ja-
vítani. Rengeteg a feladat,
az állam egyre több mun-
kát hárít az önkormányzat-
okra és az ehhez szükséges
pénzt meg nem adja oda.
Legjobban a Városfejlesz-
tési Bizottság és a Környe-
zetvédelmi Nizottság mun-
káját ismerem, ezek össze-
tétele jó, konstruktívan áll-
nak a munkához. A külsõs
tagok is jól képviselik a pol-
gárok érdekeit. 

- Hogyan ítéli meg Göd
mostani helyzetét?

- A gazdasági és pénz-
ügyi környezet tele van bi-
zonytalansággal. Jelentõs
a város által felvett hitel és
annak terhei, de úgy gon-
dolom, közös munkával,
az ellentétek félre tételével
kezelni tudjuk ezt a prob-
lémát. Kis lépésekkel ha-

ladunk, de a város
láthatóan fejlõdik.
Ha kevés a pénz,
akkor olyan dolgo-
kat kell létrehoz-
nunk, melyek sok
ember örömére
szolgálnak és nem
kerülnek sokba. A
vasúti átjárók, a
Gödi Termálvizû
Strand ütemezett
fejlesztése, gya-
logátkelõk, ját-
szóterek, útépíté-
sek, kerékpárutak,

a tervezett óvodaépítés bi-
zakodásra jogosít és egy-
ben sok munkát ad a bi-
zottságoknak, testületnek.
A jövõben a Duna-part
szebbé tételére kellene
koncentrálnunk. A gödi
rész az egyik legszebb sza-
kasza a folyónak, érdemes
lenne többet foglalkozni
vele, ehhez azonban a te-
lepülés polgárainak segít-
ségére is szükség van.

Forró Lilla

Arcok a gödi közéletbõl
Kenessey Zoltán a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának külsõs tagja és a gödi
közélet aktív szereplõje, aki rendszeresen segíti és támogatja a város fejlõdését, valamint
aktívan részt vesz a Gödi Önkormányzat bizottságainak munkájában

Kenessey Zoltán felesége, Zsuzsa támogatja férje politikai munkáját
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Önök kérdezik, Önök 

Nem tudom mennyire kompetensek a
dologban, de érdekelne, hogy milyen ok-
ból vágtak ki valószínûleg több 10 éves
fákat a Kisfaludy utcai rendelõ melletti te-
rületen a mai napon. Korábbi informáci-
óm az volt, hogy az újonnan épülõ ren-
delõ és gyógyszertár tervezésénél figye-
lembe vették ezeknek a fáknak az elhe-
lyezkedését. Mivel a lehetõ legszélesebb
körben azt az információt kapom Göd-
rõl, hogy itt nagyon fontos, hogy meg-
õrizzék a zöld, kertvárosi jelleget, érde-
kesnek találom, hogy pont az önkor-
mányzat tulajdonában álló telken lehet
büntetlenül két (holnapra lehet a mara-
dék harmadik) õsrégi, több méter magas
egészséges (persze ezzel lehet takarózni,
hogy nem volt az) fát kivágni. Ezeket visz-
szaültetni fölösleges, mert ki tudja hány
emberöltõ alatt nõttek meg ennyire, de
szomorú látvány. Kíváncsi lennék, ki

adott rá engedélyt. Ezek után, hogy vár-
ható el, hogy ne vágjanak ki magánem-
berek õsrégi fákat csak azért, mert útban
volt az építkezésnél. A telek nagysága
igazán lehetõséget adott volna ezeknek
a fáknak a megõrzésére.

B. Csilla

Önkormányzatunk megállapodást
kötött a Szirt Invest Kft-vel egészség-
ház építésére. A tervek készítésénél
valóban felvetõdött, hogy az épület
elõre hozatalával az ön által említett

fák megmaradhatnak. Azonban az
egységes tér kialakítása végett, mely
magában foglalja a jelenlegi orvosi
rendelõ elõtti területet, a létesítendõ
egészségház elõtti területet, valamint
a Településellátó Szervezet Kisfaludy
utca által érintett területét, a szabá-
lyozási terv szempontjából az épület
elhelyezésének a hátsó frontra elhe-
lyezése vált indokolttá. 2008. nyár ele-
jén szakmai bizottság tekintette meg
a területet és jelölte ki a kivágandó fá-
kat. A terület legbelsõ sarkán megha-
gyott fa mellé a beruházás befejezé-
sével egy idõben örökzöldek telepíté-
sére és egy kis tér kialakítására kerül
sor. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

Felsõgödön az OVIT vasúti autós átjáróját
pár hónappal ezelõtt felújították. Jelen-
leg talán még rosszabb lett az állapota,
mint korábban. Az aszfalt valahogy meg-
süllyedt és ha nem figyel az ember, jó na-
gyot belehuppan a mélyedésbe. Lehetne
készíteni valamiféle tartósabb megol-
dást?

D. Gábor

A 21107 jelû út felújítási munkáit a
Magyar Közút Kht. végzi, amely jelen-
leg is munkaterület. A tél beállta miatt
a kivitelezés befejezési határidejét
2009. április 30-ra módosították. A
padka végleges tömörítését, az árok-
rendezési munkák befejezését, és az
Ön által jelzett úthibák javítását ta-
vasszal végzik el.

Popele Julianna
osztályvezetõ

Lesz –e szobor a Beck. Ö. Fülöp téren,
amit egyébként a város szépen felújított?
Esetleg néhány pad is?

H. Edit

Igen, lesz szobor, de kõbõl készül, ez-
zel kerülve a színesfém-gyûjtõk érdek-
lõdését, a köztéri szobrok iránt. Tavasz
közeledtével a parkosítás során új, ön-
töttvas padok kerülnek kihelyezésre,
hozzá illõ köztéri világítótesttel.

Kovacsik Tamás képviselõ 
(a VFB elnöke)

A Béke úton nem lehet végig menni a jár-
dán, mert a Beck Ö. Fülöp téren a járda

helyén parkolót alakított ki a város. Le-
hetne ezen módosítani?

Egy városi levelezõ listáról

A munkálatok még nem fejezõdtek
be. A járdának szánt rész piros kõvel
van kirakva, és ahogy az idõ megen-
gedi, megfelelõen el lesz választva a
szürke parkoló résztõl, biztonságos
módon. 

Kovacsik Tamás képviselõ 
(a VFB elnöke)

Több ingatlan besorolása átminõsítésre
került a Duna-parti ingatlanoknál. Árvízi
övezetbe kerültek, ezzel viszont az ingat-
lanok értéke jelentõsen csökkent. Van-e a
városnak befolyása ezzel a döntéssel kap-
csolatban?

M. László

A kérdésre adott válasz  a 11. oldalon
olvasható.

A Bócsáról a városba vezetõ utat felújí-
tották. Köszönet érte. Mégis kérdezem,
hogy az útszegélyezõ padkát is átvették?
Több helyen esõben a padkát képezõ ho-
mok egyszerûen csak „megindul” az asz-
falt irányába. Már több autó is belesüly-
lyedt. Lesz ebben változás?

D. Gábor

Válasz a 2-es kérdésnél.

Mi az igaz hír a Samsunggal kapcsolat-
ban? Tényleg csökkentette a kapacitá-

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 

A Beck Ö. Fülöp tér végleges rendezése
tavasszal történik

Sok fát vágtak ki a majdan épülõ
egészségház miatt
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sát? Tényleg nem fizette be az iparûzési
adót?

Egy városi levelezõ listáról

Az önkormányzati adóztatással kap-
csolatos, konkrét adózót érintõ ada-
tok az adótitok kategóriájába tartoz-
nak, kivéve azokat az információkat,
amelyek közlésére az adózó felhatal-
mazást ad.
A Samsung gödi gyáregysége képvi-
selõkének hozzájárulásával tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a Samsung SDI
Magyarország Zrt. 2008-ban az ön-
kormányzati adóhatóság fizetési
meghagyásában megállapított helyi
iparûzési adóelõleget hiánytalanul
megfizette.

Jakab Gábor 
osztályvezetõ

Szegedi Sándor írta, hogy a Páz-
mány utcánál többször tervezték
egy buszmegálló létrehozását, csak
a város anyagi lehetõségei ezt eddig
nem tették lehetõvé. Szerintem két
buszmegálló nem akkora költség,
hogy ne lehetne megépíteni. Kérde-
zem tisztelettel, hogy a 2009 –es
költségvetésbe bekerül-e ennek a
két (oda-vissza) buszmegállónak
költsége?

L. Péter

Az idei évi fejlesztési igények között
szerepel a jelzett buszmegálló létesíté-
se, hogy lesz-e rá fedezet, az kb. febru-
ár végére derül ki, amikor a Képviselõ-
testület elfogadja a 2009. évi költség-
vetést.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Nagyon örülünk, hogy a felsõgödiek
örülnek az új vasúti gyalogos átkelõ-
jüknek. Esetleg az alsógödiek is örül-
hetnek egyszer majd valami hasonló-
nak?...

L. Péter

Szándékunkban áll, már felvettük a
kapcsolatot a MÁV illetékeseivel. A
munkát bonyolítja, hogy a trafik és a
híd lejárata nehezen teszi lehetõvé az
átjáró szabványos megépítését.
Szakembereink dolgoznak a megol-
dáson.

Kovacsik Tamás  képviselõ
(a VFB elnöke)

A Kossuth utca és a Pesti út keresztezõ-
désében még mindig ott vannak azok a
korlátok, melyrõl több mint féléve itt le-

hetett olvasni. Nem kellene végre hatha-
tósan valamit lépni a törvénytelenség el-
len? Elég balesetveszélyes is lehet adott
esetben.

P. Zoltán

Felkérjük a Közterület-felügyeletet,
hogy vizsgálja ki az ügyet, melynek
határidejét február 10-ben határozzuk
meg, végrehajtás ideje február 28-a.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A 2009. januári 1. sz. Gödi Körképben ol-
vastam: “Az önkormányzat fizeti a méh-
nyakrák elleni oltásokat” címû cikket. Ez-
zel kapcsolatban az a kérdésem lenne,
hogy az a 13 éves leánygyermek, aki Gö-

dön lakik (gödi állandó lakcímmel rendel-
kezik) jogosult-e az ingyenes oltásra?
S.-né V. Krisztina (egy 13 éves kislány

anyukája)

Természetesen gyermekének térítés-
mentesen biztosítjuk a HPV méh-
nyakrák elleni védõoltást.
Valamennyi, Gödön állandó lakcím-
mel rendelkezõ 13 éves leánygyermek
jogosult az ingyenes védõoltásra akár
gödi, akár más település általános is-
kolájába jár. Kérem, hogy egyedi igé-
nyüket 2009. február 28-ig jelezzék a
Szociális Bizottságnál. 
A 13 éven felüli gödi hölgyek igényü-
ket az Inczeffy Patikában vagy a 336-
150-es telefonszámon jelezhetik szin-
tén 2009. február 28-ig, ahol kedvez-
ményesen, 21.000.-Ft/db oltásra jogo-
sultak (a megfelelõ védettséghez 3 ol-
tás szükséges!). Az oltás igénylése
elõtt javasoljuk, hogy nõgyógyászával
egyeztessen.

Lenkei György képviselõ 
(a Szociális Bizottság elnöke)

2008 márciusában megjelenõ Körkép-
ben Tarjányi Judit fõépítész azt írta, hogy
a Városfejlesztési Bizottság 2008 február
20.-i ülésén megtárgyalta a Szakáts-kerti
villa állapotát és a villa bérletére vonatko-
zó pályázat kiírását kezdeményezte. Kér-
désem, hogy az ügyben történt-e hala-
dás, mert ha jól tudom a Városfejlesztési
Bizottság legutóbbi ülésén napirendi
pont volt az elmúlt idõszak feladatainak
áttekintése.

D. Péter

A Szakáts-kertben lévõ Szakáts villa
hasznosítására a Városfejlesztési bi-
zottság javaslata alapján, ha a testület
megszavazza azt,  melegkonyhás étte-
rem létrehozására ír ki  az önkormány-
zat pályázatot. Az eredetileg levédett
nyugati homlokzat megtartásával.

Kovacsik Tamás  képviselõ
(a VFB elnöke)

észrevételezik

Vajon még hány hónapig áll a
korlát a Kossuth utca
bejáratánál?

Láthatóan sok autó csúszott 
az árokba a Bócsára vezetõ út mentén

A Szakáts villa nyugati homlokzatát
meg kell õrizni
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A Magyar Kultúra Nap-
ját 1989 óta ünnepeli az
ország január 22-én, an-
nak emlékére, hogy  Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát.

Harmadik éve ünnepli a
kultúra napján városunk az

önkormányzat azon  dol-
gozóit, akik a kultúra meg-
tartásában, átörökítésében
közremûködnek, akik a

gyermekek nevelésében,
oktatásában, fejlesztésé-
ben hisznek és tesznek: pe-
dagógusokat, könyvtáro-
sokat, népmûvelõket.

2009. január 22-én a
Himnusz közös eléneklése
után Horváth Ferenc, a
Huzella Tivadar Általános

Iskola igazgatója nyitotta
meg az ünnepélyt.

- Bátran állíthatjuk, hogy
Gödön a kultúra élõ, a

mindennapokat átitató,
kézzel fogható jelenség.
Számtalan sikeresen mû-
ködõ mûhely, tánc, ének-
és zenei csoport, társaság
õrzi, teremti és adja to-
vább kulturális értékeinket
– vezette be az est házi-
asszonya, Vasvári Kinga a
fellépõ mûvészeti csopor-
tokat. 

Elsõként a legkisebbek,
az óvodások mutattak be népi játékokat, kiszámoló-

kat. Mûsorukat Zsezserán

„Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik.”
/ Széchenyi /

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

Az Év Pedagógusa Díj 

Kastély Központi Óvo-
da:
Kasza Valéria
Major Jánosné
Véghné Tóth Andrea

Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény (alsó tagozat):
Bartuczné Dávid Mária
Dánielné Smigróczki 
Julianna
Király Krisztina
Sövér Ferencné

Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola (felsõ tago-
zat):
Palásthy Árpád
Gács Zsuzsanna
Dr. Nagyné Kõfalvi Enikõ

- Pedagógiai Szakszol-
gálat:
A Mûvészetoktatásért,
Kultúráért és Nevelé-
sért díj 

Bodai Ágnes 
Vernyik Erzsébet
Luspai Erzsébet

A jelöltek és a díjazottak:

Harmadik alkalommal rendezi meg a város a Magyar Kultúra Nap-
ját. Ennek alkalmából a pedagógusok maguk közül kiválasztják az
év legjobb pedagógusát. Ma, amikor a tanárok és óvónõk hivatá-
sa társadalmilag nem teljesen elismert, különösen fontos, hogy
azok az emberek megbecsülést kapjanak, akik gyermekeinket
szépre és jóra tanítják. Ezt ismerte fel a jelenlegi önkormányzat és
reméljük, hogy ez a hagyomány ciklusokon átívelve megmarad

A díjazott: 
Bartuczné Dávid Mária

A táncmûhely fiataljai
mûsoruk közben

Bodai Ágnes átveszi a kítüntetést
Markó József polgármestertõl

A Gaude kórus is fellépett



Sándorné tanította be,
majd Lengyel György Jó-
zsef Attila és Dsida Jenõ
verseit szólaltatta meg.

A GiTársaság 2005-ben
Tüske András vezetésével
alakult a Németh László Ál-
talános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény gitár szakos tanulói-
ból. Az eltelt három évben
nemcsak itthon, Gödön,
de több fesztiválon is elis-
merést szereztek maguk-
nak. 2008-ban megdön-
tötték az elõzõ évi
Guiness-rekordot, amikor
egy 216 órán át folyama-
tosan tartó gitárkoncerten
léptek fel. 

Mûsorukat Gáspár Kolos
szólójátéka kezdte, aztán
valamennyi Guiness-reko-
rder a húrokba csapott,

nagy sikerrel..! 
Czinóber Klára és

Karánsebessy Balázs veze-
tésével a Röcögõ néptánc-
csoport 2008-ban egészen
Finnországig jutott. A ti-
zenegy éves tánccsoport
három korosztályban ápol-
ja a magyar néphagyomá-
nyokat, énekeket, tánco-
kat. A Röcögõk magyarbõ-
di táncokat jártak a színpa-
don.

A mûsort követõen
Markó József polgármester
átadta a kulturális életért
kiemelkedõen sokat tevõ
pedagógusoknak az ön-
kormányzat díjait.

Az ünnepélyt a városban
kilenc éve mûködõ Gaude
Kórus reneszánsz dalcsok-
ra zárta.

F. A.
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A Téli Tárlat elnevezésû kiállí-
tásra minden évben meghívást
kapnak Vác és környéke hivatá-
sos alkotómûvészei, hogy
megmutassák az utóbbi idõ-
ben készült munkáikat. Mint
Németh Árpád festõmûvész ír-
ja a Téli Tárlat katalógusában,
itt jeles alkotók és pályakezdõk,
rangos díjak és jelentõs életmû-
vek tulajdonosai, valamint szár-
nyaikat próbálgató fiatalok, ifjú
titánok, nagy ígéretek állítanak
ki együtt. Különbözõ életutak,
eltérõ filozófiák, sajátos egyéni
alkotói eljárások, a mûvészi ér-
vényesülés más és más útjai jel-

lemzik az itt szereplõ mûvésze-
ket - fogalmazott a festõmû-
vész.

A Téli Tárlaton tüntették ki
többek között Borbély Ferenc
Gusztáv gödi festõmûvészt. A
mûvész tagja a Gödi 14-eknek.
Korábban az Olajfa Galériában
is megtekinthettük alkotásait.
Borbély számos munkája talál-
ható nagy galériák kiállítóter-
mében, többek között a varsói
Nemzeti Múzeum Modern
Grafikai Gyûjteményében is. A
Téli Tárlaton kapott díjjal élet-
mûvét ismerték el.

G. K.

Téli tárlat

Borbély Ferenc Gusztáv
elismerése

Göd Város Önkormányzata a lakosság és a civil szervezetek
javaslatát várja „Göd Díszpolgára” kitüntetõ címre.
A „Göd Díszpolgára” cím életmûért olyan köztiszteletben
álló személy részére adható, akit érdemeiért,
tevékenységéért a Képviselõ-testület arra érdemesít.
„Göd Díszpolgára lehet olyan személy is, aki jelenleg nem
magyar állampolgár, illetve posztumusz is kiadható. 
Kérjük, hogy javaslataikat Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala – dr. Bognár László alpolgármester
részére 2009. május 31-ig tegyék meg! 
A kitüntetõ cím átadására a 2009. augusztus 20-i ünnepsé-
gen kerül sor. 

FELHÍVÁS

A Laurus-díjat a Lámpás ’92 Alapítvány hozta létre, s
minden évben két-három, az alapítvány munkáját,
mûködését kiemelkedõen segítõ személyt ismernek el
vele. Az elmúlt esztendõben tanúsított segítõkészsége
alapján az egyik díjazott Markó József polgármester úr
lett, aki a váci püspöki palotában vehette át a kitün-
tetést. 

F. A.

Kitüntetés a gödi polgármesternek

A díjazott: Palásthy Árpád A díjazott: Kasza Valéria

Molnár Lajos, váci alpol-
gármester (jobbra) átadja 
a kitüntetést a mûvésznek



Elkészült karosszériala-
katos mûhelyünk, mely az
országban jelenleg egye-
dülálló felszereltséggel
rendelkezik. Neves cégek-
tõl - BMW, Honda, Suzuki
- jönnek szakemberek to-
vábbképzésre – mondta
büszkeséggel Szabó Lász-
ló.

- A Duna-parton 2008
szeptemberéig ideiglenes
bódék álltak, helyettük
korszerû asztalos- és kõfa-
ragó mûhely épül. A mû-

helyek áthelyezésével
megszûnik az utcai fron-
ton érzékelhetõ zajforrás,
mely, reméljük, a környé-
ken élõk elégedettségét is
szolgálja.

- Az építkezéskor sok
mindenhez hozzá kell
nyúlni, de igyekszünk ezt
környezetbarát módon, a
legkisebb károkozással

megvalósítani. Szeretnénk
diákjainknak egy saját kol-
légiumi épületet és egy
korszerû tornatermet lét-
rehozni. Ez a hatalmas be-
ruházás hosszú évekre
meghatározza életünket,
miközben természetesen
a tanítás-tanulás folyama-
ta is zajlik – folytatta Sza-
bó László.

Az igazgató kiemelte
annak fontosságát, hogy
ebben a nehéz gazdasági
helyzetben a Piarista Rend

kiállt a szakképzés fontos-
sága mellett, s ehhez
anyagi támogatást is
nyújt.

- A szakemberképzés ki-
jelöli számunkra a peda-
gógiai célokat is: szakkép-
zés és emberképzés. Elen-
gedhetetlen a korszerû
szaktudás, technológiai is-
meret, de a legfontosabb

mégis, hogy ki áll a gépek
mögött. Igyekszünk meg-
találni a gyerekekhez ve-
zetõ utat, hogy együtt ha-
ladjunk a megismerés ös-
vényein, majd útjukra bo-
csáthassuk õket. Nagyon
pozitív visszajelzéseket ka-

punk a partnercégektõl.
Elégedettek vagyunk,
hogy tanítványaink jó
munkaerõk, megállják a
helyüket – mondta az
igazgató úr.

F. A.
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Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja
a 

Kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

alkalmából  rendezendõ ünnepségre

Az alsógödi kiserdõben található
Kopjafához

(2131 Göd, Alagút utca - Marignane tér)

2009. február 25-én (hétfô) 
16.00 órára

Megemlékezik
Bábiné Szottfried Gabriella, 

Szõdliget polgármestere

Közremûködik:  
Vers: Lengyel György, 

Ének: Felsõgödi Munkásdalkör

Építõ „kövek” a Duna-parton, 
a tantermekben, mûhelyekben
Öröm és nehézség jellemzi a Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium életét.
Többlépcsõs építkezési tervvel rendelkeznek, mely alapvetõen megváltoztatja az iskola
külsõ és belsõ képét és tereit. A tervekrõl és az építkezés menetérõl Szabó László igaz-
gató számolt be lapunknak

Ajánlja fel adója 1%-át a
Gödi Waldorf Óvoda számára!
Adószámunk: 18686902-1-13

Gödi Napsugár
Waldorf Alapítvány

Épül a modern asztalos- és kõfaragó mûhely

Oktatás a karosszéria
lakatosoknál

Kultúra
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- Milyen programok és
események várhatók
idén a József Attila Mû-
velõdési Házban?
- Nehéz konkrét tervekrõl
beszélni a költségvetés is-
merete nélkül. Szeretnénk
megõrizni, ápolni hagyo-
mányainkat. Jól mûködõ
klubjaink, csoportjaink
vannak. Nekik biztosítani
szeretnénk a folyamatos
lehetõségetkézmûves-
kedésre, táncra, tornára,
beszélgetésre, kikapcsoló-
dásra. Terveink szerint
minden hónapban szeret-
nénk rendezni egy kiállí-
tást gyerekek és felnõttek
munkáiból egyaránt. A
hagyományok felelevení-
tése, megismertetése, az
értékek megmutatása
helyben a mi feladatunk.
Igyekszünk a nagyközön-
ség igényeit figyelembe
venni, s ötvözni elképzelé-
seinkkel.
- Kik élnek leginkább a
Ház adta lehetõségek-
kel?
- Természetesen az „itt-
hon” lévõk: gyerekek, kis-
mamák, nyugdíjasok. A
középkorúak többsége
Pesten dolgozik, munka
után nehezen mozdulnak
ki otthonukból. Talán nem

is sejtik, hogy a gödi kul-
turális színtereken is szín-
vonalas elõadásokat lát-
hatnak, hallhatnak.
Igyekszünk folytatni a ta-
valyi év sikeres estjeit:
színház-, opera-, jazz-
kedvelõket várunk.
- A programok
reklámja, a kü-
lönbözõ felhí-
vások mennyire
találják meg a
célközön-
séget?

- Változó sikerrel. Mi
igyekszünk elhelyezni fi-
gyelemfelkeltõ plakátokat,
s tájékozódhatnak a Kábel
TV-bõl és a Gödi Körkép-

bõl is az emberek. Meg-
próbálunk egy tematikus
levelezési listát kialakítani
az interneten, hogy min-
denkit az õt érdeklõ prog-
ramra tudjunk hívni. Pél-
dául akiknek tetszett Váczi

Daniék zenéje, felírták
az e-mail címüket,
így a következõ al-
kalommal már sze-

mélyre szólóan kap-
nak meghívót. 
- Néha ütköznek

p r o g r a m o k ,
nagy rendezvé-
nyek, melyek
megosztják a
k u l t ú r á r a

fo rd í to t t
p é n z t ,
e r õ f o r -

r á s t

és közönséget. Hogyan
lehet ezt kiküszöbölni?
- Az idén a mi feladatunk
lesz a városban szervezett
kulturális programok ko-

ordinálása. Ezúton is ké-
rünk minden civil szerve-
zetet, alapítványt, iskolát
és magánszemélyt, hogy
személyesen vagy telefo-
non jelezzék a Mûvelõdési
Házban terveiket.
Szeretnénk a felsõgö-
dieket is kimozdítani ott-
honukból; az Ady klub
megújul az elkövetkezõ
idõben: kicserélik nyílászá-
rókat, laminált padló és új
világítótestek kerülnek a
régiek helyére. Farkas Csa-
ba munkatársunk várja az
érdeklõdõket, az öntevé-
keny kreatív- és baráti kö-
röket.
– Miben látja a Ház fon-
tosságát, munkátok je-
lentõségét?
– A klasszikus mûvelõdési
ház fogalma talán sokakat
elrémít, mi szeretnénk kö-
zösségi színtereket terem-
teni. Fontos, hogy a Gö-
dön élõ emberek megis-
merjék egymást, beszélge-
tések, kapcsolatok alakul-
janak ki. Ez adhatja egy
város erejét, mely leküzdi
a gazdasági és szellemi
válságot, és erõt ad az itt
élõknek.
- Sok sikert kívánok hoz-
zá!

Farkas Andrea

József Attila Mûvelõdési Ház

A közösség székhelye legyen
Egy nehéz gazdasági év elején a kultúra szervezõjét, közvetítõjét, Bognár Noémit, a
József Attila Mûvelõdési Ház megbízott vezetõjét kérdeztük a mûvelõdési ház idei ter-
veirõl

OPERABARÁTOK  ÓRÁJA
OLASZ OPERAEST A MÛVELÕDÉSI

HÁZBAN
2009. március 6-án 18 órakor

Fellépnek: 
Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka,

Petõ József, Lukács István
operaénekesek

Zongorán kísér:  
Salgó Tamás

a Magyar Állami Operaház 
karnagya

Mûsorvezetõ:  Dr. Pavlik Gábor
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!

Bognár Noémi minden hónapban kiállítást tervez

Kultúra
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1.sz. Óvoda
2132 Felsõgöd, 

Lenkey u. 8.

02.21. Jótékonysági bál a
Kék Duna Hotelben

(Jegyek az óvodában és a
felsõgödi hírlapboltban
kaphatók, 3000 Ft-ért )

Palánta Óvoda
2131 Göd, Kodály

Zoltán u. 19.

www. palantaovi.extra.hu
Ingyenes játszóház 2 éves

kortól csütörtök 
délelõttönként 

9.00-11.00

Búzaszem Általános
Iskola

Hívogató, kéthetente,
szombatonként 

10.00-11.30 között 
az alsógödi katolikus

közösségi házban.
02.07. Kézmûves

foglalkozás
02.21 Gyermek-táncház

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

02.21. 14.30 
Cukorbeteg Klub

02.28. 10.00 
Madáretetõ készítés

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

02.07. 14.00-21.00
Kertbarátok farsangi bálja

02.08.  9.00-16.00
Sakkverseny
02.13. 18.00

Bényi Eszter textilmûvész
kiállításának megnyitója

02.14. 13.00-20.00
Napos Oldal nyugdíjas

klub farsangi bálja
10.00 Tarkalepke 
bábbérlet utolsó

elõadása, Hétmérföldes
Szeretet Színház: 

Bors néni
17.30 Új Horizont

Irodalmi klub következõ
összejövetele

02.21. 9.00-13.00
Felnõttruha börze

9.00-12.00 Homeopátiás
klub, A védõoltás 

– szindróma, autizmus
(Elõadó: Dr. Szûcs Erika)

02.22. 10.00-12.00
Családi kézmûves 

játszóház
02.25. 13.00

Vöröskeresztes klub
összejövetele
02.27. 18.00 

„Hóhér vigyázz”
(Filmvetítéssel 

egybekötött beszélgetés 
a rendezõ Siklósi

Beatrixszel)
02.28. 9.00-14.00
Babaruha börze

03.02. 13.00-15.00
Kertbarátok klubdélutánja

03.05. 16.00 A TopHáz
lakóinak munkáiból

készült kiállítás 
megnyitója

03.06. 18.00
Operabarátok órája
03.08. 9.00-16.00

Sakkverseny
03.09. 13.00-15.00

Mozgáskorlátozottakat
Pártolók Klubjának 

összejövetele

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

02.18. 18.00  
„Jeles napok” címmel,

négy részes 
elõadássorozat indul 

Dr. Szacsvay Éva
közremûködésével

(Népszokások, néphit,
népi vallásosság 

a négy évszakban)
03. 04. 18.00 
Somogyi Réka 

selyemfestõ kiállítása
A kiállítást Zalai Károly

festõmûvész- 
író nyitja meg.

Közremûködik Szivási
Viktória hegedûn és

Rudolf András brácsán.

Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

02. 27. 17.00
Beszélgetés Romsics
Ignác történésszel .
(Nemeskéri kúria)

A könyvtár
munkatársánál, Hajtó
Ilonánál színházjegyek

vásárolhatók 
és rendelhetõk 

személyesen vagy 
telefonon, 

a 06-20-3169889 
számon.

Katica Gyerekkönyvtár
2131. Göd Pesti út 72.

02.27. 13.00-17.00
Bütykölde - üvegfestés

Ady Fiókkönyvtár
2132. Göd, 

Kálmán u. 13.

02.06. 13.00-17.00
Bütykölde – üvegfestés

03.06. 13.00-17.00
Bütykölde – tojásfestés,

díszítés

Felsõgödi Református
Templom

2132. Göd, 
Kálmán utca 5.

02.22. 18.00 Börzsönyi
Máté – kürt, 

a Budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti 

Egyetem végzõs 
hallgatója, 

és a Zuglói Szent 
István Király 

Szimfonikus Zenekar
tagja ad hangversenyt.

Mindenkit szeretettel
várunk!

Christie's Kávéház
Pesti út és Béke út

sarkán
Tel: 330-156

2009. március 1. 
vasárnap 17.00
Verses délután: 
Karinthy versek
Belépõ: 600 Ft, 
mely egy kávét 

vagy teát tartalmaz.
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Bagócsi Sándor, a Németh
László Általános Iskola test-
nevelõ tanára 35 éve készít
jégpályát az iskola udva-
rán. A szeme akkor csillan
fel, ha a hõmérõ mínuszt
mutat, ilyenkor indulhat a
munka. A kérdést - „Hogy
bírja energiával?” -  szinte
nem is érti. – Nagyon sok
segítõm van, az iskola ve-
zetõsége, munkatársaim
támogatnak, a testnevelõ
tanárok segítenek. Az elsõ
idõszakban, a jég hízlalása-
kor éjszaka ötször is ki kell
jönni a pályára, utána már
elég kétszer is; letisztítjuk, s
újabb réteggel növeljük. –
mondja Sanyi „bácsi”. Se-
gítõi közül kiemeli Makk

László nevét, aki 10 pár
korcsolyát vett a gyerekek
számára, s a szezon elõtt
megéleztette a régieket.
Így akinek nincs korija, köl-
csönözhet. A jó szándék és
a befektetett energia már
nem lehet akadálya annak,
hogy mindenki élvezhesse
a tél örömeit. A korcsolya-
pálya esti és hétvégi kihasz-
náltsága azt mutatja, hogy
a gödiek lelkesedése sem
maradt el. Kicsik és nagyok
egyaránt éltek a lehetõség-
gel. A szülõk a jégpálya
mellett vigyázták csemetéi-
ket, s jó hangulatban gyö-
nyörködhettek gyermekük
ügyességében. 

F. A.

Iskolai korcsolya

Köszönet a gödiek nevében

Ha figyelünk gyerekeink
igényeire, megtanulunk
együtt játszani velük, ak-
kor tudják, hogy bizton-
ságban vannak. Ehhez
nyújtanak segítséget a
könyvtár munkatársai,
akik kézmûves foglalkozá-
sokat szerveznek minden
hónap elsõ péntekjén az
Ady Fiókkönyvtárban, s az
utolsó pénteken a Katica

Gyerekkönyvtárban. Szü-
lõk és gyerekek, kicsik és
nagyobb testvérek együtt
készíthetnek egyszerû
gyerekjátékokat, bábokat,
mozgatható figurákat.
Míg a kicsik színeznek, a
nagyobbak az ollót is for-
gathatják, az édesanyák
pedig összetûzik a bohó-
cot és a hóembert. Az el-
készült csoda, a közös

munka eredménye pedig
dísze a lakásnak, büszkél-
kedni lehet vele a papá-
nak. Munka közben lehet
beszélgetni, énekelni, egy
kis süteményt rágcsálni és
teázni. Segítség ez a szü-
lõknek is, hiszen tapaszta-
latot cserélhetnek egy-
mással, barátságok szület-
hetnek. A foglalkozásokat
gyakran diavetítés, mese-

olvasás vagy Havas Nelli
bábjátéka zárja. 

A gyermekkor napjai,
hetei, hónapjai visszahoz-
hatatlanok és megismétel-
hetetlenek.

Téglák ezek, amelyekre
a felnõtt élet felépül. Ha
sok tégla hiányzik, labilis
lesz az építmény.

Farkas Andrea

Bütykölde

Közös játék a könyvtárakban 
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit, évek múltán már a meghitt beszélgeté-
seket sem igénylik. Ha most nem sétálsz velük kézen fogva, akkor néhány év múlva vég-
leg elengedik a kezed, és kapaszkodó nélkül elsodródhatnak

Bagócsi Sándor és Makk László áldozatos munkájának
eredményét gyemek és felnõtt élvezte

Angyalok angyalok között

Szülõk és gyerekek együtt dolgoznak
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Ausztráliában ötödik al-
kalommal rendezték meg
az ifjúsági olimpiai feszti-

vált január közepén. Az
Australian Youth Olimpic
Festivalon 17 sportágban
31 nemzet – szinte minden
földrész – több mint 1500
utánpótlás korú sportolója
mérte össze tudását. Ma-
gyarország vízilabdázói és
kajak-kenusai vettek részt a
megmérettetésen. A pólós
lányok és fiúk aranyérmei

mellett kajak-kenuban is
termett babér. A Gödi SE
kajakosai közül Hagymási

Anita K1 1000 méteren ne-
gyedik, a négyes tagjaként
elsõ helyen végzett. Klub-
társa, Slezsák István egyes-
ben hatodik, K4 1000 mé-
teren ezüst-, K4 500-on pe-
dig aranyérmes lett!  Fiatal-
jaink tehát 2 aranyéremhez
segítették válogatottunkat.

- Nem voltunk még csúcs-
formában, a felkészülés

idõszakában vagyunk. Szá-
momra az egyesek futama
nem volt szerencsés, a né-
gyes döntõ után alig egy
órával kellett hajóba ül-
nöm, na meg a széljárás és
a pályabeosztásom sem
kedvezett. A hõség óriási
volt, 41 fok, az ausztrálok
ilyenkor nem is edzenek.
Idén elsõ éves U23-as va-
gyok, fiatal vagyok a me-
zõnyben, de ha sikerül, az
EB-n szeretnék jó ered-
ményt elérni, itthon pedig

az országos bajnokságon
minél jobban szerepelni a
korosztályomban. Közben
végzem a Mûszaki Egye-
temet…

- Összességében a gödi-
ekkel felálló csapatunk ki-
magaslóan szerepelt annak
ellenére, hogy több mint
két hónappal ezelõtt tudtak
utoljára vízimunkát végezni
- tette hozzá Weisz Róbert
csapatvezetõ, a szövetség
szakmai igazgatója.

Vasvári Ferenc

Kajak: 

Slezsák és Hagymási 2 aranyat hozott Ausztráliából

Nemzetközi versenyeken 10, hazai
viadalokon 60 érem. Az abszolút
egyesületi rangsorban az ország 70
klubja közül  9-ként zártak a gödiek.
A szakmai munka magas színvona-
láról a szövetségi kapitányi címre is
pályázó Makrai Csaba, valamint
Sinkó László és Jánosházi Imre gon-
doskodott. Kiemelendõ Vajda István
tevékenysége, aki évtizedeken ke-
resztül képviselte a régi stílusú eve-
zõséletet. Hozzá kötõdik a csónak-
ház felújítása. A szakosztály - érde-
mei elismerése mellett -  most nyug-
díjazta. Az idén 25 esztendõs klub a
2008-as eredményeket a „Bajnokok
vacsorája” alkalmával ünnepelte.

- Közel állandó versenyzõi létszám
mellett megduplázódott a megszer-
zett pontok száma - kezdte
Barazutti László szakosztályvezetõ. -
Férfi ifjúsági kategóriában 1. lett
Slezsák István EB-n 1000 méteren,
Hamar Péter maraton VB-n 3. he-
lyen végzett. Nõi serdülõ csopor-
tunk 2., ifjúsági kategóriában 4. he-

lyezést ért el. Georgopoulou Ale-
xandra maraton VB-n páros 3. he-
lyezést, Hagymási Anita síkvízi EB-n
1000 méteren 6. helyezést szerzett.
A férfi U23-asok rangsorolása új
elem, a 3. helyezés meglepetésnek

számít. Maraton ifi VB-n 2 verseny-
zõnk indult, mindketten érmet sze-
reztek. Az EORV-n a nõi csapat –
Hagymási Anita és Réka, Geor-
gopoulou Alexandra – szerzett do-
bogós helyezést. A síkvízi ifi EB-n 3
versenyzõnk vett részt, további két
5. és egy 6. helyezést szereztek. Sík-
vízi OB-n az ifi és U23-as csapat 5 el-
sõ helyezést –10 érmet –, a gyer-
mek, kölyök, serdülõ csapat 3 elsõ
helyezést – 21 érmet – szerzett. Idén
19 versenyzõnk állhatott országos
bajnoki dobogó tetejére.

A legjobbak névsora: Bán Kristóf,
Csaba Dénes, Fajka József, Farkas
Csilla, Freisták Ádám, Freisták Péter,
Georgopoulos Alexandra, Hagymási
Anita és Réka, Hamar Péter, Havas
Balázs, Holovics Ádám, Jakubovich
Renáta, Kulifai Tamás, Levák Laura,
Makrai Martin, Oláh Gergely, Pélyi
Dávid, Pintér Márk, Slezsák István és
Zsuzsanna, Szellák Dávid és Váczai
Enikõ.

V. F.

Kajak:

Hetven gödi érem 2008-ban

A boldog gyõztesek

Jó magyarnak lenni Ausztráliában

Barazutti László beszámolója közben
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Nagy örömünkre, Gödön
is egyre népszerûbb a kis-
pályás foci. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint a
Balázsovits Sportcsarnok-
ban hétrõl hétre megfor-
duló csapatok, család-
apák, helyi ifjoncok, szur-
kolók jelenléte és vidám-
sága. A szezonban mint-
egy 120-an léptek pályára.

Tavasszal találkozunk! –
értékelte a bajnokság öszi
fordulóját Wagner Bálint
fõszervezõ.

Végeredmény
Spieler FC (Dunakeszi)
Tornádó (Dunakeszi)
Szilz (Gödöllõ)
Gyémántok (Vác)
Leverpool (Göd)

All In Café (Dunakeszi)
Kertészpálinka (Göd)
Zöldfa (Göd)
Pólus Palace (Göd)
United (Dunakeszi)

Legjobb mezõnyjátékos:
Vitányi László (Gyémán-
tok)
Gólkirály: Dudás Gábor
(Spieler FC 80 góllal)

Legjobb gödi csapat:
Leverpool
Legsportszerûbb játé-
kos: Koncz Gábor (Zöldfa)
Legidõsebb játékos:
Aponyi András (Zöldfa)
Legfiatalabb játékos:
Máhler Bence (Kertészpá-
linka)

V. F.

Balázsovits Teremfoci Bajnokság – õszi szezon

- A megyei csapatbaj-
nokság õszi fordulói befe-
jezõdtek, 3. helyen várjuk
a tavaszi rajtot. Céljainkat

túlteljesítettük, eredetileg
a 4-5. hely megszerzését
tûztük ki - kezdte Gulyás
Miklós vezetõedzõ. - A 11
mérkõzésbõl 8 gyõzelem
és 3 vereség szerepel a lis-

tánkon, ez 73 %-os telje-
sítménynek felel meg. A
listavezetõ Dabas 2 pont-
tal vezet elõttünk, de a 4-

5. helyezettek is ugyan-
annyi ponttal rendelkez-
nek, mint mi, viszont a mi
meccsarányunk jobb. Így
a tavaszi szezonban az él-
mezõny kiemelkedõ 5 csa-

pata közül bárki akár baj-
nok is lehet, keresztbeve-
rések is várhatóak, nagy
küzdelmeknek nézünk elé-
be. Játszmaarányunk
124:74, ez 63 %-os telje-
sítmény.
Az õszi idényben a követ-
kezõ versenyzõk kaptak
játéklehetõséget: Felker
Zoltán (11 mérkõzés),
Szemendri Sándor (10),
Szemendri Attila (8 ), Gu-
lyás Miklós (7), ifj. Gulyás
Miklós (3), Fojt Attila (2,
Hajdu Zoltán (2), Cserny
Péter (1). Felkert külön ki-
emelem, minden mérkõ-
zésen játszott, és a leg-
jobb egyéni teljesítményt
õ nyújtotta (77 %), de a
Szemendri testvérpár is fi-
gyelemre méltó, 72-73 %-
os teljesítménnyel dicse-
kedhet. Ifj. Gulyás M. is 75
%-os, õ munkahelyi elfog-
laltsága miatt sokat hiány-
zott. A páros mérkõzése-

ken kissé gyengébben sze-
repeltünk, teljesítmé-
nyünk 60 %-os. Sze-
mendri S. volt a legered-
ményesebb, õt követi
Felker Z. és Szemendri A. -
számolt be Gulyás Miklós.

Az õszi forduló utolsó
eredményei:
Zsámbék – Göd 10:8
Egyéni m: Szemendri S. 3,
Felker Z.2 , ifj. Gulyás 2.
Páros m: ifj. Gulyás M -
Szemendri S. 1.

Vámosmikola – Göd 8:10
Egyéni m: Felker Z. 3,
Szemendri S. 3, Fojt A. 2,
Gulyás M. 1. Páros: Gulyás
M. - Szemendri S. 1.

Aszód – Göd 6:12
Egyéni: Felker 4,
Szemendri S. 4, Fojt 1, Gu-
lyás 1, Páros: Felker - Fojt
1, Gulyás - Szemendri S. 1.

V. F.

Asztalitenisz: 

„Harmadik helyen várjuk a tavaszi rajtot!”

A Gödi SE kosarasai a korosztá-
lyos õszi bajnoki fordulókat sikerrel
zárták, várják a tavaszi folytatást. A
gárdának elsõsorban az utánpótlás-
sal vannak komoly tervei.  Több
éves koncepcióval rendelkeznek. Dr.
Megyery Csaba szakosztályvezetõ
értékelése következik.

- Meg vagyok elégedve az õszi
bajnokság eredményeivel. Az után-
pótlásunk, a gyermekek és a kade-
tek veretlenül zárták az alapsza-
kaszt, a rájátszásba a serdülõk is to-
vábbjutottak. Az NB II-ben zömmel
junior korúak játszanak. Õk nagyon
fiatalok, ezért váratnak még ma-

gukra az eredmények. Elkezdtük a 3
éves csapatépítést, jó úton járunk!
Ez az elsõ évünk, de bizakodom. So-
kat várok a tavaszi fordulóktól, még
inkább a 2009-10-es évadtól, ami-
kor létszámnövekedés várható,
emellett 5 év után visszakapcsoló-
dunk az országos kupákba. Jól mû-
ködnek az elõkészítõ csoportjaink
Dunakeszin és Vácott. Jövõre a Váci
Reménységgel – mely egy nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ klub – fo-
gunk utánpótlás téren együttmû-
ködni, a Gödi SE tapasztalatai alap-
ján.

V. F.

Kosárlabda: 

„Elkezdtük a 3 éves csapatépítést, jó úton járunk!”

A csapat!

Erõs utánpótlással rendelkezik Göd
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A Pest megyei csapat-
bajnokság harmadik for-
dulójában Biatorbágyra
látogattunk el. A hideg
idõjárás és betegségek mi-
att sajnos nem tudtunk a
legerõsebb csapattal kiáll-
ni, de még így is  4,5 : 0,5
arányban nyertünk. Gyõz-
tek: Pataji György, Dávid
Béla, Cselóczki Gábor és
Suput Zsolt. Az utóbbi fia-
tal sakktársunknak külön
gratulálunk az elért ered-
ményhez. Döntetlent ért
el Antal György Bálint.

A negyedik fordulóra
Sz igetszentmár tonba
utaztunk. Az eddigi elsõ
és második helyezett csa-
pat mérte össze erejét.

Szigetszentmártonnak ed-
dig 11.5 pontja, nekünk
10 pontunk volt. A vég-

eredmény 3-2 lett a ven-
déglátóink javára. Nyert
Dávid Béla. Döntetlent ért

el Kónya Károly és Suput
Zsolt.

Négy forduló után így
az I/A bajnokság állása: 1.
Szigetszentmárton 14.5
p. 2. Visegrád 13 p. 3.
Gödi SE, 12 p. 4. Budaka-
lász 11.5 p. 5. Veresegy-
ház 11 p

Január 24-én szomba-
ton rendezték meg Vácott
a Mûvelõdési Házban a
15. Szalkai Dezsõ Emlék-
versenyt, ahol 21 alsós, 4
ifjúsági és 6 felsõs 3 fõs
csapat mérte össze tudá-
sát. További hírek a
www.sakkbill.fw.hu hon-
lapon.

Dávid Béla

Sakkcsapatunk a harmadik
4. fordulóban csapatunk
Szigetszentmárton elleni 
mérkõzése látható

December 7-én a svájci
Monteyben, a „Tournei De
Noel” nemzetközi terem-
labdarúgó tornára látogat-
tak junior „D” korosztályú
játékosaink. A gödi önkor-
mányzat ajánlásával váro-
sunkat az 1996-os és ’98-as
születésû labdarúgók kép-
viselték. 

Göd ’96: Basaran Leven-
te, Bajkán Zoltán, Kolok
Csegõ, Kovács Gábor, Lip-
csei Dániel, Ráth Domon-
kos, Sebõ András, Zilahi
Zsombor. Göd ’98: Földi
Máté, Holczer Benedek,
Molnár Péter, Nagy Gábor,
Pethõ Balázs, Ribényi Csa-
ba, Suscsák Máté, Szeri
Krisztián.

A résztvevõ 16 játékosból
12 fõ a Németh László Álta-
lános Iskola tanulója. A cso-
portmérkõzések során
mindkét csapatunk 6 mér-
kõzést játszott. A ’96-osok
2 gyõzelemmel, 1 döntet-
lennel és 3 vereséggel a 9.
helyen végeztek. A csapat-
ból a legtöbb gól szerzõje
Basaran Levente volt. A ’98-
asok 3 gyõzelemmel, 2
döntetlennel és 1 vereség-
gel – 17 rúgott és 13 kapott
góllal – a 4. helyen zártak.
Az elért eredmény annak
tükrében még kiemelke-
dõbb, hogy csapatunk 5
olyan mérkõzést játszott,
ahol az ellenfél játékosai
két évvel idõsebbek voltak.

Gólszerzõk: Molnár 5,
Nagy és Pethõ 4, Suscsák 3,
Ribényi 1. 

A ’98-as csapatunk el-

nyerte a torna Prix Fair Play
díját, melyet Nagy Gábor és
Holczer Bence vehetett át.

V. F.

Labdarúgás: 

A legkisebbek Svájcban taroltak

Hagyományosan karácsony és szil-
veszter között rendezték meg a kör-
nyék futballszerelmeseinek a Hó Ku-
pát, melynek ezúttal is az alsógödi
kiserdõ adott otthont december 27-
én. Balázsovits János emlékére im-
már 21 éve a Gödi SE Labdarúgó
Szakosztálya és az egykori sportve-
zetõ fia szervezi az emléktornát. A
tavalyi esztendõ utolsó tornájára 16
csapat jött el. 2007-hez képest nõtt
az érdeklõdés, két csapattal több lé-

pett a gyepre. Négy pályán rúgták a
bõrt. A gödiek mellett többek kö-
zött váci, pesti, vácrátóti és
szõdligeti csapatok vetélkedtek –
tájékoztatta lapunkat a szervezõk
nevében Mohai Gábor szakosztály-
vezetõ. A döntõt a gödi Don Papa
csapat játszotta a vácrátótiakkal.
Végül a kupa itthon maradt, mely-
nek a korábban többször is gyõztes
gödi csapat örülhetett.

V. F.

Labdarúgás: 

Hó Kupával zárták az esztendõt

Együtt a két csapat Svájcban

A gödiek gyõztek
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Felhívás
A Gödi Horgász Egyesület adószáma: 

19833602-1-13. 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 % -val 

a Gödi Horgász Egyesületet támogassa!
Köszönettel: 

Dörner Péter, a GHE titkára

Remek hangulatban, ki-
emelkedõen sportszerû
keretek között zajlottak le

a kosármeccsek a
Huzellában az esztendõ
elsõ Belépés családostul
rendezvényén, a kosárlab-
dázás napján.

Eredmények
Családi kategória: I. Hor-
váth család, II. Pásztor
család, III. Luczó család.

Baráti társaságok kategó-
ria: I. Sziszifusz, II. Tárnok
1014, III. W.W.
Büntetõdobás (34 fõ): I.

Pásztor Miklós, II. Luczó
Péter, III. Pusztai Bence.

3 pontos dobás (22 fõ): I.
Horváth Csongor, II.
Jakucs Balázs III. Wagner
András.

Sportszerûség díjas: Pász-
tor Domonkos.
Legközelebbi rendezvény
a családi váltó február
21-én a Huzellában!

V.F.

Kosárlabdával kezdõdött
az új BeCsal-szezon

Decemberben a Balázso-
vitsban az asztalitenisz, a
tollaslabda, a családi foci-
torna, a bábjáték és kará-
csonyi kézmûvesség ját-

szotta a fõszerepet. A lel-
kes résztvevõk sokaságát
igazi sztárparádé kísérte, a
tét nélküli fociderbi alkal-
mával pályára lépett ököl-
vívó olimpiai bajnokunk,
Kovács „Kokó” István – aki
elõször vett részt a rendez-
vénysorozaton –, világbaj-
nok evezõsünk, Petõ Tibor,
az egykori ferencvárosi,
Bajnokok Ligáját is meg-
járt labdarúgó, Nyilas Elek,
a diáksportos fõtitkár
Szlatényi György; a zöld
asztalnál pedig az opera-
énekes Berkes János ütöt-
te a kaucsuklabdát. Az
ebéd ezúttal is Wichmann
Tamás kenuvilágbajnok-
hoz fûzõdik.

A meghívásos óvodás
focitornán a legkisebbek
mérték össze tudásukat.
Népszerû volt a családi fo-

citorna, a tollas- és az asz-
talitenisz torna. A kézmû-
ves foglalkozás alkalmával
adventi koszorú és kará-
csonyi ajándékkészítés volt

a palettán, a bábokról ez-
úttal is Havas Nelli iparmû-
vész gondoskodott.

Kokó még a ’80-as évek
végébõl, a Rákoskeresztúri
közös sporthétvégékrõl is-
meri Wagner László fõ-
szervezõt, mint mondta,
mindig szívesen enged a
hívó szónak, ahol pattog a
labda.

V.F.

Kokó volt az „újonc” a BeCsal
2008-as zárórendezvényén

Fõ támogatók: Gödi Ci-
vil Tanács; Gödi Sport-
bizottság; Kovacsik Ta-
más képviselõ; Kék Du-
na Hotel; Pólus Hotel;
Fétis Kft.; Aphrodite
Hotel; Winner Sport;
Rétesház, Budapest
Sportiroda, MDSZ, Né-
meth László Általános
Iskola, Mobilitás

Dózsa Dávid vagyok, a
gödi Németh László Álta-
lános iskola 7. b. osztályos
tanulója. 

Nagy örömömre részt
vehettem a Szervátülte-
tettek V. Európa-bajnok-
ságán Würzburgban. 

A következõ úszásne-
mekben indultam: egyéni-
leg 50 m mell, hát, gyors,
pillangó és 100 m gyors,
váltóban 2x50 m gyors és
pillangó.

Összesen 7 aranyérmet
sikerült nyernem.

Nagy meglepetésemre
átvehettem Pest Megye
Önkormányzatától  a spe-
ciális sportágak kategóriá-
ban „Az év legjobb pest
megyei sportolója” II. dí-
jat is.

Dózsa Dávid

Hét arany a mérleg

BeCsalta a hírességeket Göd!

Erõs utánpótlással rendelkezik Gö

A BeCsal korosztályoktól
függ etlen
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• Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása alpintechnikával is! Dara-
bolva. Elszállítás megoldható. T.:
06-30-463-4070, 06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padlóle-
rakást, csiszolást, lakkozást, javí-
tást. 

Tel.: 06-70-505-1177
• Cipõ javítás, szõnyeg, füg-

göny-ruhatisztítás, zipzárcsere,
mosás, vasalás. Göd, Kincsem
Park, nyitva: H-P.: 7-17-ig, Szo.:
7.30-12-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

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

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

• SZOBEFESTÉS, MÁZOLÁS, TA-
PÉTÁZÁS, belsõ dekorációs mun-
kák, gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb. Tel.:
06-30-386-4456

• TÁRSKERESÉS. Megtalálta

már a párját? Ha még nem, mi
segítünk. Társkeresõ iroda Duna-
keszin. Diszkrét, megbízható
szolgáltatásokkal! Bejelentkezés
13 óra után: 06-20-444-3810,
www.ctk.hu

• Kiadó önálló családiház
központifûtéssel, frekventált he-
lyen, Felsõgödön, a vasúttól 10
percre. Tel.: 06-30-934-5198

• Lakatost keresek részmunka-
idõben, szerkezeti munkára (gö-
di munkahely) Érd.: 06-30-942-
7437

• Gödön takarítást, vasalást
vállalok. T.: 06-30-329-5608

• Gépkocsival rendelkezõ 47
éves, megbízható férfi fõ- vagy
mellékállást keres Göd és von-
záskörzetében. T.: 06-20-362-
5498

• Dunakeszi lakótelepen, Ba-
rátság úton, üzlethelyiség bérle-
ti joga kedvezõ áron átadó! Ér-
deklõdni 14 óra után: 06-30-381-
2525

Apróhirdetések
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Gödön, keresztény 
szellemiségû magánóvoda 

felvételt hirdet 
új évfolyamára.

Részletek a 06-30-242-6826 
telefonszámon kaphatók.

Tel.: 27/330-195, 06-20-317-09-88

7200 Ft

4200 Ft



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



A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2093 fõ. Köszönjük! 31

TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSOK

RÉSZÉRE
TELJESKÖRÛ
KÖNYVELÉS, 

KOMPLEX PÉNZÜGYI
ÉS SZÁMVITELI
SZOLGÁLTATÁS.

VÁRJUK
VÁLLALKOZÁSOK
JELENTKEZÉSÉT!

T.: 06-30-260-8291

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

Akció április 15-ig!
kovácsoltvas anyagok

10%-30% engedmény
hetente változó kínálat
KAPUTECHNIKA ÜZLET
Göd, Kolozsvári u. 36.

Tel.: 06-27-337-728
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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.: 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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Fejtörõ

Januári  keresztrejtvényünk
megfejtése: "Az egészség
nem úri passzió. Már
elérhetõ az Ön számára is.
Csak egy telefon!"
Nyerteseink: Molnár
Lászlóné és Dr. Széll
Andrásné. A nyereménye-
kért hívja a 06-70-274-0778-
as számot. Gratulálunk.

Keresztrejtvény feladvá-
nyunk megoldását, kérjük,
nyílt levelezõlapon juttassa el
Szerkesztõségünk címére:
2132 Göd, Pf.: 72!

Nyereményeink: Egy-egy
2000,- Ft-os fogyasztási
bónus a Christie’s Kávé-
házban Alsógödön.

Asztalfoglalás: (27) 330-156

A Christie’s
Kávéház
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