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A képviselõ-
testület ta-
lán legizgal-
masabb és
l e g f o n t o -
sabb ülése
februárban
zajlik. Ezen a
tanácskozá-
son szavaz-
zák meg
ugyanis a
városatyák

és városanyák a település költségve-
tését. Ezt a munkát hosszas szakmai
elõkészítés elõzi meg, több fóru-
mon egyeztetnek az illetékesek. Az-
tán eljön a sokakat nagyon is érintõ
nap, hiszen Göd város csaknem ezer
embernek ad munkát. A munka-
erõn túl az intézmények életét is je-
lentõsen befolyásolják a költségve-
tésben kialkudott számok. Az alku
szó nem pejoratívan értendõ, igenis
alkudozni kell, hiszen mindegyik in-
tézmény a lehetõ legjobbat szeret-
né elérni ebben az évben is. Már ha
lehet idén jót elérni. Csak lapzár-
tánk után derül ki, hogyan érinti az
önkormányzatokat a március elején
beterjesztett Gyurcsány-csomag.
Könnyen elképzelhetõ, hogy módo-
sítani kell a költségvetést, hiszen az
országos intézkedések érinthetik a

helyi településeket is. Seneca azt
mondja: „Ne annyit markolj, amen-
nyit szeretnél, hanem amennyit a
kezedben bírsz tartani”. Ma minden
városházán nagyon ügyesen kell
bánni a pénzzel mindazoknak, akik
erre felhatalmazást kaptak. Ahogy
hallgatjuk a híreket, egyre inkább
felértékelõdik az az információ,
hogy ebben az évben egyáltalán
nem tervez elbocsátásokat a gödi
önkormányzat. Kialakított egy olyan
pénzügyi egyensúlyt, melyre joggal
lehet büszke. S mivel a remény hal
meg utoljára, a városházán sem le-
het más a cél, minthogy ezt a filozó-
fiát kövessék. Azaz bármit is hoznak
az országos intézkedések, meg tud-
ják tartani a helyi állásokat. Ez jó
irány, ezeket az intézkedéseket min-
den helyben dolgozó értékeli. Per-
sze ez nem jelenthet megelégedett-
séget, hiszen ahogy Oscar Wilde fo-
galmaz, az elégedetlenség a leg-
fõbb hajtóerõ egy ember vagy nem-
zet haladásában. Bizony, ennyivel
tényleg ne elégedjünk meg, de
azért örüljünk ennek a picinek is!

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek

A képviselõ-testület elfogadta 
a 2009. évi költségvetést

Közbiztonsági fórum

Az ülés kezdetén Markó
József polgármester a la-
kosság tájékoztatása ér-
dekében elmondta: Az
ügyészség, a rendõrség, a
polgárõrség, valamint a
közterület felügyelet kép-
viselõinek jelenlétében
közbiztonsági kérdésekrõl
értekezõ fórumra kerül sor
március 3-án 18 órakor a
Polgármesteri Hivatal
nagytermében.

A költségvetésrõl

A következõ napirendi
elõterjesztés Göd Város
Önkormányzatának 2009.
évi költségvetésére vonat-
kozott. Markó József el-
mondta: A költségvetési
tervezet hónapokig tartó
munka eredményeként lá-
tott napvilágot. Válságos
idõket élünk. Tovább ne-
hezítik a helyzetet a kor-
mány azon intézkedései,
melyek az önkormányza-
tok költségvetésére kedve-
zõtlen hatást gyakorol-
nak. Göd városa mindezek
ellenére viszonylag elfo-
gadható anyagi helyzet-
ben van – fûzte hozzá a
polgármester. 

Dr. Pintér György meg-
erõsítette az elhangzotta-
kat: A város mûködéséhez
szükséges anyagi hátteret
a jelenlegi költségvetés fe-
dezni tudja. A késõbbiek-
ben felmerülõ esetleges
újabb beruházások, pályá-
zati önrészek kiadásai a
Fiducia kötvénybõl lekö-
tött, jól kamatozó összeg
terhére valósíthatók meg.

A kamat is várhatóan
több bevételt hoz majd a
tervezettnél. – tette hozzá
a Pénzügyi Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság
elnöke. 

Hiányosnak nevezte a
költségvetést dr.
Mödlingerné Kovács Éva. A
liberális párt képviselõje azt
nehezményezte, hogy
pusztán 1 millió forint ke-
rül a környezetvédelmi
alapba. Ez sem újabb nö-
vényzet telepítésére, sem
pedig egy esetleges kör-
nyezeti katasztrófa elhárí-
tására nem nyújt elég fede-
zetet – folytatta Mödlin-
gerné, majd hozzátette: Ja-
vaslom, hogy az 1 millió fo-
rintot az év közben kirótt
környezetvédelmi bírságok
összegével emeljük meg.
Ezt a javaslatot az elõter-
jesztõ befogadta. 

Rábai Zita kifogásolta:
Nem érezhetõ, hogy a vá-
ros reagálna a gazdasági
válság által okozott hely-
zetre, nem kerül szóba a

város által felhalmozott
jelentõs adósságállomány,
valamint hiányos a költ-
ségvetés, hiszen nem tar-
talmazza, milyen keretbõl
kíván a város olyan tevé-
kenységeket finanszírozni,
melyek a költségvetésbõl
sajnálatos módon kima-
radtak. 

A VárosVédõk Egyesüle-
tének képviselõi a helyszí-
nen kiosztott, hat pontos
javaslatot  tettek az ön-
kormányzat kiadásainak
csökkentésére. A javasla-
tok a választott tisztségvi-
selõk tiszteletdíjainak
csökkentésére, a költség-
térítések tételes elszámo-
lására, a bizottságok szá-
mának csökkentésére vo-
natkoztak. Ezen túl a kis-
térségi tagi hozzájárulás
mértékének csökkentését,
valamint a VVE állítása
szerint a városnak milliós
károkat okozó pályázatíró
cégtõl a pénz  jogi úton
történõ visszaszerezését
tartalmazták. 

Február végén ismét közérdekû kérdésekrõl tárgyalt Göd város képviselõ-testülete. A 2009. évi
költségvetéssel kapcsolatos elõterjesztés heves vitához vezetett, amelyet a Város Védõk frak-
ciójának módosító javaslatai idéztek elõ, mivel ezek a javaslatok a bizottsági elõkészítések során
nem merültek fel. Néhány, a költségvetés elfogadása mellett érvelõ képviselõ kampány ízû, álsá-
gos magatartással vádolta meg dr. Horváth Viktor Gergõt és Rábai Zitát

Bognár László éppen a VárosVédõknek fejti ki
véleményét

Sándor István hiányzott a testületi ülésrõl
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Önkormányzati hírek
A polgármester válaszá-

ban elmondta: Ezekrõl a
kérdésekrõl lehet tárgyal-
ni, de mivel nem mentek
keresztül a szakmai és tör-
vényességi ellenõrzésen,
hiszen nem volt módja a
bizottságoknak megtár-
gyalni a javaslatokat, így
csak a következõ üléseken
lehet ezekben dönteni. A
bizottságok számának,
létszámának csökkentése
megvalósítható gondolat,
az újraszervezést azonban
végig kell gondolni. 

Kruzslicz István megje-
gyezte: Rábai képviselõ-
asszony felszólalása meg-
lehetõsen kampányízû, a
tévének beszél, hiszen a
Pénzügyi Bizottság koráb-
bi ülésein, melynek a kép-
viselõ asszony is tagja,
ezekrõl a javaslatokról
egyetlen szó sem hang-
zott el.

Pintér György némi iró-
niával folytatta: A bizott-

sági üléseken nemcsak a
tv, hanem a képviselõasz-
szony sem volt jelen. A
helyszínen kiosztott hatá-
rozati javaslatát pedig
erõsen aggályosnak ér-
zem, hiszen nem tartal-
maz konkrét összegeket,
így az elfogadhatatlan és
tárgyalhatatlan. 

Dr. Bognár László a
VárosVédõk Egyesületé-
nek tagjaihoz fordulva ki-
jelentette: Az a gyanúm,
Önök azt akarják elérni,
hogy ne legyen a városnak

költségvetése. Álságos,
ahogyan viselkednek. A
költségvetés elkészülésé-
nek határideje február 15.
volt, Önök azonban egé-
szen mostanáig nem tet-
tek arra vonatkozó javasla-
tokat. Most pedig az utol-
só pillanatban kampány-
szerûen igyekeznek meg-
fúrni azt. Az alpolgármes-
ter és a bizottsági tagok
díjazásával kapcsolatban:
Jóval alacsonyabb össze-
gért vállaltuk el feladatkö-
rünk ellátását, mint azt
eredetileg kellett volna.
Olyannyira, hogy a Köz-
igazgatási Hivatal erre vo-
natkozó határozata alap-
ján köteleztek bennünket
arra, hogy ezeket az ala-
csony díjakat felemeljük. 

Lenkey György hozzátet-
te: Azt is figyelembe kell
venni, hogy míg egyes
képviselõk hónapokig nem
jelennek meg a Polgár-
mesteri Hivatal táján, ad-

dig más képviselõk napi
rendszerességgel, becsüle-
tesen végzik munkájukat. 

Pinczehelyi Tamás meg-
jegyezte: Megítélésem
szerint elkanyarodtunk az
eredeti kérdéstõl, a szoci-
alista frakció teljes mér-
tékben elfogadhatónak
tartja az eredeti elõter-
jesztésben lévõ költségve-
tést.

Szegedi Sándor hozzá-
fûzte: Az elõterjesztés hi-
vatalos címe az, hogy a
költségvetés elfogadása,

nem pedig javaslatokról
van szó. Horváth erre így
reagált: Megdöbbentõnek
tartom Szegedi alpolgár-
mester úr kijelentését.
Képviselõként jogunk van
saját határozati javaslat
megfogalmazásához és
elõterjesztéséhez. 

Pinczehelyi Tamás a ma-
ga részérõl ekként zárta le
a vitát: Fölösleges vitát
folytatunk közel másfél
órája. Nem lakni jöttünk
ide. A javaslatom ezért a
következõ: A testület hoz-
zon határozatot, kíván-e
szavazni a Rábai Zita által
ismertetett módosító ja-
vaslatról. 

A képviselõk e javaslatot
elfogadva úgy döntöttek,
nem kívánnak szavazni a
VárosVédõk frakciója által
a helyszínen elõterjesztett
javaslatokról, és az eredeti
költségvetési beterjesztést
fogadják el. A Városvédõk
nem fogadták el a költ-
ségvetést, Mödlingerné
pedig tartózkodott.

Rendõrségi beszámoló

Ezt követõen a Gödi
Rendõrõrs 2008. évre vo-
natkozó tevékenységérõl
tartott beszámolót Tóth
Zoltán õrsparancsnok, va-
lamint Kovács László alez-
redes, a Dunakeszi Rend-
õrkapitányság vezetõje. A
részletesen kidolgozott
statisztika szerint az el-

múlt esztendõben össze-
sen 78 bûncselekmény el-
követõit fogták el. Elõállí-
tás 82 alkalommal történt,
a feljelentések száma 378
volt. A rendõrök helyszíni
bírsággal 842 fõt sújtot-
tak, összesen 4,6 millió fo-
rint értékben. Göd terüle-

tén 49 közlekedési baleset
történt, ebbõl 2 volt halá-
los kimenetelû, 8 pedig
súlyos sérülésekkel járó. A
leggyakoribb bûncselek-
mények a különféle mó-
don elkövetett lopások
voltak, de említést érde-
mel az ittas jármûvezetés,
valamint a garázdaság és
a csalás is. Tóth Zoltán el-
mondta: A rendõrség gyü-
mölcsözõ együttmûködést
alakított ki az önkormány-
zattal, a városi polgárõr-
séggel, valamint a Közte-
rület Felügyelet tagjaival.
A közterületeken a rendõri
jelenlét idõtartama ennek
köszönhetõen jelentõsen
megnövekedett. 

A következõkben a jelen-
lévõ képviselõk kérdéseket
tettek fel a rendõrség je-
lenlévõ képviselõinek. 

– Kovacsik Tamás: Tör-
tént-e elõrelépés az
alsógödi vasútállomáson
zajló sorozatos bûncselek-
mények ügyében? A rend-
õrség válasza: Az említett
helyszínen aktív rendõri
jelenlétet biztosítottunk,
azóta az említett problé-
ma megszûnt, újabb beje-

Mödlingerné Kovács Éva, Sellyei Noémi és Detre László
munka közben

Pinczehelyi Tamás elemzi a költségvetési számokat 
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lentés nem érkezett. 

– Kruzslicz István: Ko-
rábban fölmerült az „isko-
la rendõre” program elin-
dítása. Pontosan milyen
tevékenységrõl lenne szó?
A rendõrség válasza: A fi-

atalok szocializációjának
elõsegítése, bûnmegelõ-
zési, valamint drogfo-
gyasztással kapcsolatos
elõadások, a biztonságos
közlekedés érdekében is-
kolai KRESZ-oktatás. 

– Sellyei Noémi: Lehet-
séges-e a forgalmasabb
gyalogos-átkelõk terüle-
tén rendõri felügyelet biz-
tosítása az iskolába tartó
fiatalok biztonsága érde-
kében? A rendõrség vála-
sza: A polgárõrség az
utóbbi idõben ez ügyben
jelentõs segítséget nyúj-
tott, így lehetõvé vált a
képviselõasszony által em-
lített feladat hatékony el-
látása. 

Markó József végül hoz-
zátette: A közelmúltban
elterjedtek városunkban a
diákcsínyszerû rongálá-
sok, amelyek komoly káro-
kat okoznak a város szá-
mára.  Célszerû lenne az
elkövetõk kilétének felde-
rítése.

A polgármester elmond-
ta: a városban az utóbbi
idõkben olyan téves infor-
mációkat terjesztenek,
vélhetõleg rossz szándék-
kel, miszerint a város ve-
zetése szerzõdés alapján
Olaszliszkáról telepített
volna le Gödön családo-

kat. Ennek semmi alapja
nincs. Fel sem merült ilyen
kérdés, sem tárgyalások
sem megállapodás nem
volt és nem is lesz. 

Az Egyebek napirend el-

sõ tárgya:  az  MSZP frak-
ció kérvényezte, hogy a
testület válassza meg
Kruzslicz István képviselõt
a Pénzügyi Ellenõrzõ és
Közbeszerzési Bizottság
alelnökévé.  A testület
megszavazta a kérést.

Áramellátási problémák

Kovacsik Tamás elõter-
jesztésében egy mielõbbi
megoldásra váró technikai
jellegû problémára hívta
fel a képviselõk figyelmét.
Az elmúlt idõszakban ál-
landó feszültségingado-
zást tapasztaltak Göd
északi részén – közölte a
Városfejlesztési Bizottság
elnöke. Az érintett ingat-
lanok megfelelõ ellátása
érdekében a jelenlegi sza-
badvezeték hálózat he-
lyett közterületen haladó
földkábelrendszer létesül-
ne. A felsõgödi temetõ te-
rületén, annak István utcai
oldalán pedig 19.50 m2

alapterületen szolgalmi
jogot biztosítanak az
ELMÛ részére, ahol az igé-
nyeknek megfelelõ transz-
formátort helyeznének el.
A képviselõ hozzátette: A
terület nem kerül az ELMÛ
birtokában,  továbbra is
az önkormányzat tulajdo-

nában marad. A testület a
határozati javaslatot elfo-
gadta.

A Gödi Kórképrõl

A Gödi Kórképpel kap-
csolatos jogi
intézkedések-
rõl a korábbi-
akban mindvé-
gig zárt ülés
során tárgyal-
tak.  Dr. Hor-
váth Viktor
Gergõ ezért je-
lezte, hogy
nyilvánosan is
tájékoztatni kí-
vánja a lakos-
ságot  a történ-
tekrõl: A város
hivatalos új-
ságja korábban
valótlan állítá-
sokat közölt a
V á r o s V é d õ k
Egyesületével

kapcsolatban, ezért sajtó-
helyreigazítási eljárást kez-
deményeztünk. A kifogá-
solt kijelentéseket 14
pontban foglaltuk össze.
Ezt az újság fõszerkesztõje
nem vette át – közölte
Horváth, majd hozzátette:
Mi sohasem minõsítettük

Salamon Tamás újságját,
hanem tényekre hivatkoz-
tunk. A Regisztrációs
Döntnöki Tanács határoza-
ta értelmében a Gödi Kör-
kép tartalmának feldolgo-
zásához, szatirikus jellegû

átalakításához a véle-
ményszabadság alapján
jogunk van. Pincze-helyi
Tamás ekkor a következõ-
ket mondta a Város-Védõk
Egyesülete képviselõjének:
Abba kellene hagyni ezt az
áskálódó magatartást,
aminek egyetlen célja má-
sok lejáratása. Markó Jó-
zsef hozzátette: Nem lá-
tom szükségesnek a kér-
déshez való további hoz-
zászólásokat, jogi fóru-
mon folynak a Gödi Kór-
képpel kapcsolatos eljárá-
sok.

Fõszerkesztõi vélemény

A Gödi Körkép nem Sa-
lamon Tamás lapja, ha-
nem Göd város Önkor-
mányzatáé. A Városvédõk
Egyesülete sajtópert vesz-
tett (egyelõre nem jogerõ-
sen) a Gödi Körkép fõszer-
kesztõjével szemben, és a
bíróság 300.000.- Ft per-
költség megfizetésére kö-
telezte a Városvédõket.

Testvérvárosi hírek

Dr. Bognár László az ülés
végén tájékoztatta a kép-
viselõket: Marignane, a te-

lepülés testvérvárosa
meghívta Franciaországba
a gödi képviselõ-testület
tagjait. A látogatásra elõ-
reláthatóan június 20-26.
között kerül sor.

Gödi Körkép

Markó József polgármester ezen a monitoron látja,
kik akarnak hozzászólni a napirendi pontokhoz

Rábai Zita és Horváth Viktor (VárosVédõk Egyesülete) 
elõterjesztéseit elutasította a testület
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- Mennyiben teljesült a
tavalyi költségvetés?

- A kiadási oldalról még
nincsenek végleges adatok.
A bevételi olda-
lon a tervezett
ingatlanérté-
k e s í t é s e k
részben, a
többi bevételi
tervszám egé-
szében telje-
sült.

- Annak ellenére is tel-
jesült, hogy a város leg-
nagyobb adófizetõjének
a vártnál kevesebb ipar-
ûzési adót kellet befize-
tetnie. Igaz-e ez?

- Tény, hogy voltak, akik a
város legnagyobb adófize-
tõjétõl több adóbevételt
reméltek, Ezt természete-
sen én magam sem elle-
neztem volna. Azonban ez
a kisebb összeg is nagyon
jelentõs a városnak és na-
gyon reméljük, hogy a gaz-
dasági válság nem veti visz-
sza sem a termelést, sem
az értékesítést. 

- Mibõl volt a többlet-
bevétel?

- Városi szinten a helyi
bevételek összesítve 101
százalékra teljesültek, a kü-
lönbözõ adónemekbõl be-
folyó jövedelmek kiegyenlí-
tették egymást.

- Nézzük az idei költ-

ségvetést! Mi a költség-
vetési filozófia alapja?

- A költségvetést úgy ter-
veztük, hogy mûködési
szinten a kiadások és a be-
vételek egyensúlyban le-
gyenek, míg a fejlesztések-
hez, beruházásokhoz
szükséges fedezetet elsõ-
sorban pályázati úton, az
önrészt pedig a kötvény-

bõl lekötésre került
összegbõl fogjuk

biztosítani. 

- A köt-
vényt te-
kinthetjük
hitelnek?
A pályá-
z a t o k
megnye-
résének
m e n n y i
az esé-
lye?

- Ez két
külön kérdés. Igen, a köt-
vény felhasználása tényle-
gesen hitelt jelent. Amikor
a kötvényt kibocsátottuk,
akkor is arról volt szó, hogy
a korábban felvett, kedve-
zõtlen kamatozású hitele-
ket vissza kell fizetni, ez
meg is történt, a hitelek
visszafizetése után fenn-
maradó rész pedig alapve-
tõen fejlesztési, beruházási
célokat szolgál. Ami a má-
sodik kérdését illeti, több
pályázaton nyertünk már, s
van esélyünk további pá-
lyázatok elnyerésére is.
Ilyenkor a város által bizto-
sított önrész többszörösét
tudjuk fejlesztésre fordíta-
ni, s ez a hatékony felhasz-
nálása a lekötött pénzek-
nek.

- Terveznek a költség-
vetésbe külön pályázati
önrészt?

- A korábban elnyert pá-
lyázatokhoz - például a ke-
rékpárút megépítéséhez, a

csapadékvíz-elvezetéséhez,
az Idõsek Otthona felújítá-
sához - az önrészt beter-
veztük. A költségvetés elfo-
gadása után elnyert belte-
rületi útépítéshez, valamint
az esetleges további nyer-
tes pályázatainkhoz –
ahogy azt az elõbb jelez-
tem - a kötvénybõl fenn-
maradt rész biztosítja az
önrészt. 

- Mit tart az idei költ-
ségvetés erõsségének?

- Azt, hogy a mûködés
tekintetében sikerült az
egyensúlyi állapotot elérni.

- Ez azt is jelentheti,
hogy tovább kellett szorí-
tani az intézmények költ-
ségvetésén?

- Ezt is lehet mondani, de
úgy is fogalmazhatunk,
hogy a mai válság sújtotta
körülmények között eddig

nem volt leépítés, valamint
a város által biztosított
szolgáltatások körét és
azok színvonalát sem szûkí-
tettük.

- Mit tart a költségvetés
gyengeségének?

- Inkább úgy fogalmaz-
nék, hogy a költségvetés-
nek vannak sebezhetõ
pontjai: például az ingat-
lanértékesítési bevételek
teljesülése és a válság hatá-

sainak kiszámíthatatlansá-
ga. Nem tudjuk, hogy a
válság miatt valamelyik
adónembõl lesz-e jelentõs
elmaradás, vagy lesz-e év-
közi kormányzati elvonás.

- Optimista az idei költ-
ségvetéssel kapcsolat-
ban? 

- Nem, realista vagyok.
Tudom, hogy egy olyan
idõszakban élünk, amikor a
válság a legmélyebb pont-
ját még el sem érte. Sajnos
a kormány teljes mérték-
ben önkormányzat-ellenes.
Ezt a helyzetet tovább
rontja újabb és újabb „re-
formlépéseivel”. Idén már
év közben is változnak
majd a költségvetésünket
akár jelentõsen is érintõ té-
telek. Például az ÁFA-
emelés hatását még ki sem
tudjuk számolni, nekünk
pedig felelõsségteljesen

kellett most döntenünk vá-
rosunk költségvetésérõl.

- Köszönöm az interjút
és azt kívánom, hogy az
év végén is egyensúlyban
legyen a költségvetés!

- Köszönöm a lehetõsé-
get és én is ezt kívánom
mindannyiunk közös érde-
kében.

Salamon Tamás

Pintér György:

„Az elfogadott költségvetés a mûködés 
tekintetében  egyensúlyi állapotban van”
Pintér György, a Pénzügyi, Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság elnöke nyilatkozott lapunknak az
idei költségvetésrõl. Különösen hangsúlyosnak tûnik idén a válság és az abból következõ kor-
mányzati megszorítások hatása

A Pénzügyi Bizottság több ülésen tárgyalta a költségvetést

Pintér György 
realista a 
költségvetéssel 
kapcsolatban
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A bizottság látogatáso-
kat tervez az Önkormány-
zat által fenntartott gödi
oktatási intézményekben –
tájékoztatta a jelenlévõket
Sellyei Noémi. A cél annak
felmérése, hogy a pedagó-
giai-nevelõi program mi-
lyen mértékben valósul
meg az egyes iskolákban.
Kis-Simon László hozzátet-
te: Egy ilyen alkalom
ugyanakkor lehetõséget
nyújt arra is, hogy az intéz-
mények vezetõi tájékoztas-
sák a bizottságot a kitûzött
távlati célokról, valamint
az idõközben felmerült ne-
hézségekrõl. A tervezet
részletes kidolgozására fel-
kérték dr. Nagy Atilla al-
jegyzõt.

Rendõri felügyelet bizto-
sítására lenne szükség a

gyermekek iskolába törté-
nõ biztonságos eljutása ér-
dekében a felsõgödi vasút-
állomás környékén – közöl-
te Farkas Márton. A közel-
múltban felfestett gyalo-
gos átkelõhelyek elõtt húsz
autóból egy áll meg, hogy
átengedje az útszélen vá-
rakozókat. Jó lenne, ha e
téren változás következne
be – folytatta Farkas.
Ugyanakkor hozzátette: A
felügyelet a település érté-
keinek megõrzését is elõ-
segítené, mivel a jelek sze-
rint a mai fiatalság legfõbb
szórakozását a törés, zúzás
és rongálás jelenti.

Folyamatban van a váro-
si közoktatási koncepció
kialakítása – kezdte követ-
kezõ napirendi elõterjesz-
tését Sellyei. Ennek érdeké-

ben az ülés során felkérték
az egyes oktatási intézmé-
nyek vezetõit, hogy írás-
ban tájékoztassák a bizott-
ságot pedagógusi tapasz-

talataikról, valamint a kö-
vetkezõ 5 évre vonatkozó
fejlesztési terveikrõl. Ennek
határideje március vége.

K. Z.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság

Intézményi látogatásra készülnek

Ismét károkat okoztak
az alsógödi Duna-parton,
illetve a Kossuth Lajos ut-

ca végén – tájékoztatta a
bizottságot Bertáné Tarjá-
nyi Judit. Egy vállalkozó
támfalépítés céljából
munkagéppel köveket
szállított el a területrõl,
ahol ezt követõen járha-
tatlan sárfelület alakult ki.
Az érintett vállalkozót a
rendõrség felszólította a

munkálatok azonnali be-
szüntetésére, az okozott
károk helyreállítására, va-

lamint környezetvédelmi
bírságot rótt ki a vállalko-
zóra. A város fõépítésze
ismét felhívta a lakosság
figyelmét: a Duna-part or-
szágos védelem alatt álló
természetvédelmi terület,
oda gépjármûvel behajta-
ni tilos. A szabálysértõ
akár 150.000 forintig ter-

jedõ bírsággal is sújtható.
Elõzetes tárgyalások

folynak arról, hogy az új
gödi óvoda kialakítása so-
rán megújuló energiafor-
rásokat használhatnak fel
– közölte dr. Nagy Atilla, a
város aljegyzõje. Tarjányi
Judit hozzátette: a Helyi
Építési Szabályzat lehetõ-
vé teszi egy napkollekto-
rokkal kiegészített ener-
giaellátási rendszer kiépí-
tését. Kenessey Zoltán a
következõket javasolta:
Készüljön elõzetes hatás-
tanulmány a tervekre vo-
natkozóan, illetve kísérjék
figyelemmel, van-e lehe-
tõség uniós pályázat el-
nyerésére. Az ügyben to-
vábbi intézkedések várha-
tóak.

Napirendi elõterjesztést
nyújtott be Debreczeni Pé-
ter a városban található
zöldfelülettel kapcsolat-
ban. A bizottság tájékoz-
tatása során elmondta:
Göd 4,9 km hosszú Duna-
parttal, 300 hektár kiterje-
désû erdõvel, 54 forrással,
valamint közel 500 közte-
rülettel (utcák, terek, par-

kok) rendelkezik. A fák
megkötik a szennyezõ
anyagok jelentõs részét,
zaj- és talajvédelmet bizto-
sítanak, illetve a madarak-
rovarok életterét képezik.
Rendkívül fontos ezért a
város természeti értékei-
nek megóvása, gondozá-
sa. Ennek érdekében nyil-
vántartási rendszer kialakí-
tása van folyamatban – tá-
jékoztatta a jelenlévõket
Debreczeni. Eddig többek
között 2515 fát, valamint
103, közterületen találha-
tó berendezést regisztrál-
tak. A távlati tervek elsõ-
sorban a jelenlegi környe-
zet ápolására, további fák
telepítésére, játszóterek ki-
alakítására, a szelektív hul-
ladékgyûjtési program elõ-
mozdítására, a komposz-
tálás lakosság körében va-
ló elterjesztésére vonat-
koznak – közölte az elõter-
jesztõ. Az ügyet a Pénz-
ügyi Bizottság elé terjesz-
tették annak reményében,
hogy a program anyagi
hátterét kedvezõ bizottsá-
gi döntés biztosítja.

K. Z.

Környezetvédelmi Bizottság

Fontos Duna-parti elõterjesztés

Az intézményvezetõk a bizottsági ülésen

Óriási károkat okozott egy vállalkozó a Kossuth utca végében
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Az ülés kezdetén
Kovacsik Tamás köszöntöt-
te Hantos Lászlót, a bizott-
ság új tagját. A képviselõvé
lett dr. Mödlingerné Ko-
vács Éva utódjaként tevé-
kenységét megkezdõ Han-
tos elmondta: A rendszer-
változást követõ években
bizottsági tagként, képvi-
selõként, valamint polgár-
mesterként vett részt a te-
lepülés életének alakításá-
ban. A városfejlesztõ tevé-
kenységhez az évek során
szerzett szakmai ismeretei-
vel kíván hozzájárulni.

A bemutatkozás után
kezdõdött az érdemi
munka. Április végéig min-
den olyan hirdetõ-beren-
dezést eltávolítanak Göd
területén, amely nem felel
meg az újonnan érvénybe
lépett rendelet követelmé-
nyeinek – közölte Bertáné
Tarjányi Judit. - A táblán
szerepelnie kell a tulajdo-
nos nevének, elérhetõsé-
gének. A tábla nem halad-
hatja meg a 2m2 felületet.
A 90 napos türelmi idõ le-
telte után a közterület-fel-
ügyelet végrehajtja a hir-

detések eltávolítását. Ezt
követõen kártalanítási
igényre nincs lehetõség.

Hamarosan elkészül a
Beck Ö. Fülöp tér átalakítá-
sa – közölte Kovacsik Ta-
más. A téren lévõ szobrot
helyreállítják, padokat he-
lyeznek el, a területet kivi-
lágítják, zöld sövényeket
ültetnek. Ezen kívül sor ke-
rül a parkoló autók és a
gyalogos forgalom útvo-
nalának elkülönítésére, hi-
szen ez korábban állandó
problémát jelentett – fûzte
hozzá a bizottság elnöke.

Ezt követte egy kényes
téma. Hetényi Tamás javas-
latot tett a zöldhulladék el-
szállításával kapcsolatban
kialakult nehézségek meg-
oldására. A jelenlegi 7000
tonna mennyiségû kom-
munális hulladék közel
egyharmadát a zöldhulla-
dék képezi. Göd ráadásul
egyedülálló szolgáltatást
nyújt, hiszen a környezõ te-
lepülések egyikén sem szál-
lítják el a zöldhulladékot –
tette hozzá a Településellá-
tó Szervezet igazgatója. Az
ágak, illetve lombok elszál-

lítása továbbra is ingyenes
maradna; ezek újrahaszno-
sítása ugyanis részben
megoldható. A legfõbb
gondot a zöld fû okozza. -
Fûnyírás során botrányos
mennyiségû hulladék kelet-
kezik, megrothad, büdös
lével árasztja el a várost,

szállítása embertelen körül-
mények között történik –
summázott Hetényi. - Ezért
terveink szerint a szõdligeti
TESZ-telephelyen kialakí-
tunk egy ingyenes lerakó-
helyet, ahova mindenki el-

helyezheti az általa termelt
zöldfû-hulladékot. Aki
azonban továbbra is igény-
li a szállítást, az köteles az
erre a célra kialakított zsá-
kot 180 forintos egység-
áron megvásárolni – közöl-
te Hetényi, majd hozzáfûz-
te: Célszerû lenne, ha a la-

kosság körében elterjedne
a hulladékszállítás valamint
a környezetvédelem szem-
pontjából egyaránt jelen-
tõs komposztáló tevékeny-
ség.

K. Z.

Városfejlesztési Bizottság

Gondot okoz a sok fû
Fontos témákról tárgyalt a bizottság: a hirdetõtáblákra vonatkozó rendeletrõl, a levágott fû
elszállításáról, amely már nem lesz ingyenes

Úgy tûnik, a tárgyalt téma nem túl vidám

Négy hónapos tárgyalási folyamat vé-
gére került pont a januári képviselõtestü-
leti ülésen, amikor a képviselõk egyhan-
gú szavazással elfogadták a gödi egyhá-
zi iskola fenntartójával, a verõcei refor-
mátus egyházközséggel kötött közokta-
tási megállapodást.

A megállapodásban a város elismeri a
történelmi egyházak és ezen belül a re-
formátus egyház társadalomszervezõ
munkáját és az oktatásban betöltött sze-
repét, s kinyilvánítja, hogy érdekelt a ke-
resztyén-keresztény értékelvû oktatás gö-
di fejlesztésében.

Az iskola vállalja, hogy közremûködik a
gödi közoktatási és nevelési feladatellá-
tásban, s biztosítja az értéktudatos, elkö-
telezett keresztény szellemû oktatást, a
magyar néphagyományok ápolását, a
családiasságot, a hangsúlyos mûvészeti
képzést, a felsõ tagozaton emelt szintû
angol képzést s az integrált nevelést. Vál-

lalták azt is, hogy az iskolába járó gyer-
mekek legalább fele gödi lesz, s minden
jelentkezõ gödi gyermeket felvesznek,
aki megfelel az iskola felvételi feltételei-
nek.

A város az iskola minden gödi tanulója
után évente 20 ezer forint támogatást ad
a fenntartónak.

Az iskola a verõcei Géza Fejedelem Re-
formátus Általános Iskola Gödi Tagintéz-
ménye. Az iskolai közösség önmeghatá-
rozásaként használt „Búzaszem” névvel
kapcsolatos testületi vitákat lezárva a
fenntartó azt is vállalta, hogy az „érdek-
körébe tartozó szervezetek és szemé-
lyek” a közleményekben, nyilatkozatok-
ban vagy az iskola hivatalos nevét, vagy
„más rövidített, illetve közkeletû elneve-
zéseket az ökumenikus minõségjelzõvel
együtt” használják.

B. A.

Megállapodás az egyházi iskolával
Jelenleg még a Walch 

a keresztény iskola központi
épülete
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TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot a 2009. március 1-
jétõl életbe lépõ ügyfélfogadási idõpontokról:
Szemétszállítási ügyfélfogadás:

Hétfõ: 1300 – 1800

Szerda: 0700 – 1200 és 1300 – 1500

Péntek: 0700 – 1200

Gázkiadás:
Hétfõ - csütörtök: 0645 – 1445 ebédidõ 1200 – 1230

Péntek: 0645 – 1200

Pénztár nyitva tartása:
Hétfõ: 0800 – 1400 ebédidõ 1200 – 1230

Szerda: 0800 – 1200

Péntek: 0800 – 1100

Dr. Hetényi Tamás igatgató

A Településellátó Szervezet
ügyfélfogadása

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:

Müller József Antalné 
sz. Keserû Ágnes Mária 55 éves
Laczkó József 81 éves
Tóth Péter 60 éves
Sas István 49 éves
Bunyitay Gyula László 72 éves
Burzi József 65 éves
Horváth Sándor 70 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Lemák Anikó Hliva István

Sok boldogságot kívánunk!

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

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gyõri Józsefet utolsó útján elkisérték és jelenlétük-
kel együttérzésüket kifejezve enyhítették fájdal-
munkat.

Lánya Judit és családja

Ezúton is köszönkük mindazoknak, akik Kozma Mik-
lóst utolsó útján elkisérték, virágaikkal, koszorúikkal
és együttérzésükkel enyhítették a gyászolók szomo-
rúságát.

Felesége és leánya

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.

Lakásfenntartási támogatás
igénylése!
Göd Város Szociális Bi-
zottsága 2009. évben is
meghirdeti a lakásfenn-
tartási támogatás igénylé-
sének lehetõségét. A ké-
relmezõ-adatlapok besze-
rezhetõek a Polgármesteri

Hivatalban. A kérelmek le-
adási határideje: 2009.
március 31.

Lenkei György
a Szociális Bizottság 

elnöke

Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt
KMOP-2008-2.1.1/B

pályázaton Göd Város Önkormányzata 
132 millió Ft vissza nem térítendõ 

támogatást nyert!

Ezen pályázat keretében
az alábbi utcák kapnak
szilárd burkolatot még
ebben az évben:

- Szent István utca
(Lánchíd u. - Rákóczi
út között)

- Iván-Kovács László
utca

- Áldás utca (Vasút u. –
Kálmán u. között)

- Összekötõ út  -
Strand elõtti sza-

kaszán: út, parkoló és
járda építés

- Kölcsey utca (Szilvás
u. - Nemeskéri Kiss
Miklós út között)

- Lánchíd u. (Török
Ignác u. – Szent
István u. között)

A támogatást a fenti
utakra vonatkozó
engedélyezett tervekkel
igényeltük és nyertük el,
melyeknek megfelelõen
ezek az utcák kétoldali
süllyesztett szegéllyel,
vízelvezetõ/szikkasztó
árok  kiépítésével fog-
nak elkészülni. Az
útépítéssel érintett utak
hossza 1,7 km, a Strand
elõtt 44 db parkoló –
ebbõl 2 db mozgáskor-
látozott – és 142 m
járda épül. 
A pályázatot a Metódus
Kft. írta, elõkészítését és
koordinálását a Beruhá-
zási Osztály végezte.

Projekt elszámolható
költsége: 189.115 eFt

Elnyert támogatás 
(70 %): 132.380 eFt

Markó József
polgármester

Áldás lesz 
az aszfaltút 

az Áldás utcában
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Önök kérdezik, Önök 

Köszönjük a felsõgödi posta elõtti te-
reprendezést – ideje volt. A munkála-
tok következtében azonban eltûnt a
posta elõtti hirdetõtábla. Ez a tábla
olyan helyen volt, ahol a leghatéko-
nyabban érték el a rajta elhelyezett
közérdekû és magánhirdetések célju-
kat. Már pár lépéssel odébb sem érhe-
tõ el ugyanaz a hatás. Érzik ezt az em-
berek, és a még meglévõ két élõ fára

szegezik hirdetésüket. Kérem, szíves-
kedjenek a posta Ady Endre utcai
frontján hirdetési lehetõséget biztosí-
tani!

Cz. Lászlóné és a két fa

Válasz: A hirdetõtábla eltávolítása a
kerékpártárolók elhelyezése miatt
vált szükségessé. Megvizsgáljuk an-
nak lehetõségét, hogy a felújított
hirdetõtábla a Posta környékén hová
helyezhetõ el.

Popele Julianna
beruházási osztályvezetõ

Januári számukban szó volt arról, fizet-
ni kellene a zöldhulladék elszállításáért.
Egy hölgy aggodalmának adott han-
got, hogy emiatt sok lesz az illegális
hulladék lerakása az erdõkben. Szerin-
tem ha zöldhulladék kerül a természet-
be, az kevésbé káros, mintha a lakosság
elégeti azt. Sajnos várhatóan inkább ez
fog történni. Véleményem szerint így is
nagyon rossz télen a levegõ Gödön és

más vidéki településeken is, mert egyre
többen fûtenek ismét fával, szénnel. A
szellõztetést mellõznöm kellett idén,
mert tömény füst jött be az ablakon.

R. Melinda, Cz. Miklós

Válasz: Lásd 3. válasz

Ha esetleg néhány lelkes állampolgár
mégis venne zsákokat, az abba begyö-
möszölt zöldhulladék, ág stb. szétszakí-
taná a zsákokat, így azok elszállíthatat-
lan állapotba kerülnek. A többször nem
felhasználható szakadt zsák pedig ve-
szélyes anyag.
A megoldás szerintem az alábbi lehet:
A saját kertekben történõ komposztá-
lást kellene támogatni kedvezményes,
esetleg ingyenes komposztálóládák
biztosításával. Ez utóbbira pl. Bp. II. ke-
rületében tudomásom szerint van lehe-
tõség. Mindannyiunk érdekében, remé-
lem, az illetékesek találnak valami kör-
nyezetbarát megoldást.

Cz. Miklós

A 2-3. kérdés együttes válasza:
Markó József polgármester úr javas-
latára és a képviselõtestület határo-
zata alapján lekerült a napirendrõl a
zöldhulladék térítés ellenében törté-
nõ elszállítása. Egyben felkérték a Te-
lepülésellátó Szervezet vezetését új
elképzelések kidolgozására, amelyek
eddigi eredményeirõl tájékoztatnám
Önöket. Természetesen ezek még
csak javaslatok és nem elfogadott
rendeletek. A zöldhulladék elszállítá-
sát és felhasználását három csoport-
ra osztanánk. 
Ág és gally-hulladék: továbbra is in-
gyenesen kerül elszállításra. Az ága-
kat, gallyakat max. 80 cm-esre vág-
va, 40 cm-es kötegekben (nem zsák-
ban) kell kihelyezni. Kihelyezés már-
cius 01-tõl november 30-ig, minden
páratlan héten az adott körzetre ér-
vényes szemétszállítási napon.  A
helyszíni lezúzás lehetõsége kidolgo-
zás alatt van.
Lomb: (falevél) Tetszõleges zsákban
kihelyezhetõ október 01. és március
30. közötti idõszakban minden pá-
ratlan héten az adott körzetre érvé-
nyes szemétszállási napon. 
Fû: Ez okozza a legtöbb problémát,
mivel levet enged és a szállítása kö-
rülményes, bûzös, szennyezi a kör-

nyezetet. Szeretnénk a komposztá-
lást támogatni valamilyen formá-
ban. Fûgyûjtést nem igénylõ techno-
lógiákat ismertetni fûnyírási eljárá-
sokról, továbbá ingyenes lerakóhe-
lyet biztosítani a TESZ külsõ telephe-
lyén. A háztól történõ elszállítását
azonban díjtételhez kötnénk szab-
ványzsák bevezetésével. 

Dr. Hetényi Tamás
TESZ igazgató

Januári lapszámukban tudósítottak
a 2-es út Templom utcai szelvényé-
nél a lámpás gyalogos keresztezés
kiépítésérõl, ami, mint a Templom
utcában lakónak, örömömre szol-
gált. Viszont ezzel egyidejûleg a
Templom utcában olyan forgalmi
rendet vezettek be, amit az utcában
lakók - így én is -  értetlenkedve fo-
gadtunk, ugyanis jelentõsen megne-
hezíti az eddigi közlekedést. Az ut-
cát egyirányúsították úgy, hogy ab-
ba csak a 2-es útról és csak Vác felõl
lehet behajtani. Mivel az utcában la-
kók zöme pesti irányban dolgozik és
intézi ügyeit, így hazafelé tartva elõ-
ször túl kell menni a Templom utcai
keresztezõdésen, majd valahol vis-
sza kell fordulni, és végül Vác felõl a
2-es útról be lehet hajtani az utcába.
Azt megértem, hogy nem lehet a 2-
es útról balra bekanyarodni az utcá-
ba, azt is elfogadom, ha nem lehet
az utcából balra, Vác felé fordulni a
2-es útra, de miért kellett

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 

Egy kis energiával ilyen 
komposztáló készíthetõ

Talán visszakerül 
a posta elé a hirdetõtábla
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egyirányúsítani az amúgy forgalmas
utcát? Miért nem lehet az utcából
jobbra, Pest felé kikanyarodni a 2-es
útra? Hasonló keresztezõdés van
nem messze, a Béke utcai gyalogos-
átkelõnél, ott a mellékutcában sem-
miféle forgalmi korlátozás nincs. Ak-
kor itt miért?

F. Péter

Válasz: A Templom utca forgalmi
rendjével kapcsolatos levelemet mel-
lékelem, melyet a Magyar Közút Kht.
Thomka Péter osztályvezetõ részére
küldtem az említett probléma meg-
oldása érdekében. Forgalmi rend vál-
toztatás csak a Magyar Közút Kht.
engedélyével lehetséges. Remélem,
hamarosan sor kerül a helyszíni
egyeztetésre.

Popele Julianna osztályvezetõ
beruházási osztályvezetõ

Idézet a Göd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2008. április
23-i ülésének jegyzõkönyvébõl:
12. Együttmûködési megállapodás a
Szakáts-kert fenntartására 
Elõterjesztõ: Detre László ÜJKB elnök.
Detre László elmondja, hogy idõ köz-
ben felmerültek kérdések, amiket tisz-
tázni kell. Kéri, hogy vegyék le a napi-
rendrõl. 
A testület a javaslatot 15 igen szavazat-
tal elfogadja.
A kérdés az, hogy az ilyen esetekben a
napirendrõl történõ levételkor kinek
mit kell csinálni (kellett volna közel egy
év alatt), hogy ne menjen feledésbe
egy kezdeményezés.

D. Péter 

Válasz: A Szakáts-kert önkormány-
zati tulajdon, jelenleg két bérlõ
használja. 2008. áprilisában mind-
két bérlõ helyzete bizonytalan volt,
ezért került le a napirendrõl a ve-
lük kötendõ további együttmûkö-
dési megállapodás.
Az egyik bérlõ azóta sem rendez-

te a bérleti díj hátralékát, ezért a
tartozás megfizetéséig értelmet-
len lenne vele új megállapodást
kötni, mivel a bérleti szerzõdésé-
ben vállalt kötelezettségeit sem
teljesítette. A közeljövõben a
Képviselõ-testület elé kerül a kert
hasznosítására kiírandó pályázat,
akkor minden bizonnyal megol-
dódik a kérdés.

Tarjányi Judit
fõépítész

A felsõgödi vasúti átjáró fémkorlátjával
mi történt? Rendbehozzák a közeljövõ-
ben?

L. István

Válasz: A korlát közúti baleset követ-
keztében sérült meg, amelyet a kár-
okozó rövidesen helyreállít.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Megengedhetõ-e, hogy a szomszéd 2
méternél magasabbra növõ évelõ nö-
vénysort, lombhullató fát ültessen köz-
vetlenül a kerítés mellé? A távolságtar-
tásra van-e országos vagy helyi elõírás?

T. E. 
(ezzel az aláírással 

érkezett a postai levél)

Válasz: A helyi környezetvédelmi ren-
delet alapján a telek határánál csak
olyan növényzet telepíthetõ, mely a
szomszéd építményeinek és kerítésé-
nek karbantartását nem akadályoz-
za, állagát nem rontja. Három méter-
nél magasabbra növõ fák esetén a
telepítési távolság 2.0 méter, sövény
esetében 0.5 méter. A növényzet
gondozása, nyesése a tulajdonos
feladata.

Kopász Sándor
Környezetvédelmi elõadó

Tájékoztatni szeretném Önöket,
hogy a Kolozsvári utcában a nyáron
javították a burkolat repedéseit,
úgy, hogy ahol súlyosabb volt a
helyzet, ott 30-40 cm-es csíkban fel-
törték az aszfaltot, és újat terítettek
a helyére. A mellékelt képen látható

az az úttestrészlet, mely máris bale-
setveszélyes... 

Egy felsõgödi polgár, aki nem 
kívánta a nevét megjelentetni

Válasz: Az elkészült javítási munka
garanciális, a jelzett hibákat kijavít-
tatjuk a vállalkozóval, amikor az idõ-
járás ezt lehetõvé teszi.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A CBA-nál kihelyezett üveggyûjtõ kon-
ténereket nem lehet rendeltetésszerû-
en használni, mert nem ürítik ki azokat,
ha megtelnek.

T. E.

Válasz: Valóban gondot jelentett a
CBA-nál lévõ konténer ürítése, mivel itt
a legtöbb a begyûjtött üveg mennyisé-
ge. Egyrõl, kettõre növeltük a konténe-
rek számát, de még így sem zökkenõ-
mentes a szállítás. Fokozottabb odafi-
gyeléssel megoldjuk a problémát.

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

A Nemeskéri és a Béke út keresztezõdé-
sénél célszerû lenne a „zebrát” felfeste-
ni a gyalogos átkelés biztonságosabbá
tétele érdekében.

T. E.

Válasz: A 2009. évi költségvetésben
biztosítva van ennek fedezete, még
ebben az évben egy db gyalogátke-
lõhely létesítésére sor kerül.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Nem tudjuk elfogadni a város válaszát
az alsógödi buszmegállóra vonatkozó-
an. Hat éve kérjük a megvalósítást, ab-
szolút lakossági igényrõl van szó. Látjuk
a Gödi Körképben az elért eredménye-
ket. Ehhez gratulálunk, de reméljük,
ebben az évben végre elkészítik a meg-
állót, amit mindeddig a költségvetési
hiányra hivatkozva utasítottak el. Re-
méljük, az új buszmegálló fotója is ha-
marosan bekerül a Gödi Körképbe.

A. János

Válasz: Sajnálattal közöljük, hogy a
jelzett buszmegálló létesítésére nem
tudott fedezetet biztosítani a Képvi-
selõ-testület a 2009. évi költségve-
tésben. A buszmegálló kialakítása az
út szélesítésével, mindkét oldalon
buszöböl kialakításával, peron építé-
sével, kiemelt világítással, gyalogos
átkelõ létesítésével és utas váró kihe-
lyezésével jár együtt, melynek be-
csült költsége 15 – 20 millió Ft.

Szegedi Sándor
alpolgármester

észrevételezik

A Kolozsvári utcában az útjavítás
javítása következik
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)
Tisztelt Gödi Körkép!

Ki tudja, még hány életet
követel meg az emberi fi-
gyelmetlenség?

Igen aggasztó az elmúlt
év egy év vasúti átjáróban
történt balesetek halálos ál-
dozatainak száma. Göd ön-
kormányzata és kapitánysá-
ga fáradhatatlan munkát
végez az ilyen balesetek
megelõzésére (vasúti átjáró
építése, rendõri jelenlét
stb.) Sajnos még ez sem
hívja fel a az emberek fi-
gyelmét a tényleges életve-
szélyre! Véleményem sze-
rint a MÁV is tehetne ennek
elrendezésére intézkedése-
ket. Talán nem lenne meg-
erõltetõ feladat a jegypénz-
tárban ülõ dolgozóknak, ha

hangszórón közölnék a sze-
relvények indulását és átha-
ladását Alsógöd és
Felsõgöd állomásain. Kér-
dés az, hogy miért nem volt
eddig lehetõség erre, mikor
minden más állomáson
megfelelõen mûködik a
rendszer. Együttes erõvel
többre mennénk!

Mindenki félti szeretteit,
gyermekeit, barátait és sen-
ki sem szeretné, ha rossz
hírt közölnének a hozzátar-
tozójukról!

Ezt az intézkedést még
meg lehetne próbálni, en-
nek eredményeképpen
emberek túlélnék a figyel-
metlen közlekedést remél-
hetõen!

B. Enikõ

2. Egy lakossági levél kivonata

A napokban olvastam a Gö-
di Körképben:  A rendõrõrs
egyik vezetõje nyilatkozott,
hogy az alsógödi vasútállo-
másra fokozott rendõri fel-
ügyeletet rendelt a védelmünk
érdekében. Már azon a napon
leszállva a vonatról messzirõl
láttam a három rendõrt az új-
ságosbódé falánál védelmünk-
re kirendelve, este hatkor. Szép
nyugodtan, nem idegesen
megvártam a sorompó felnyi-
tását, elindultam. Nem jutot-
tam messzire, mert az egyik
rendõr megállított, hogy iga-
zoljam magam. Tudni szeret-
tem volna, mi jogon igazoltat.
Azt válaszolta, ha a rendõr bár-
mikor kéri a papirjaimat, ne-
kem kötelességem azokat fel-
mutatni. Nem az okot nevezte
meg, hanem az õ jogát hang-
súlyozta, eléggé arrogánsan.
De mondja már meg, mit kö-
vettem el – kértem. Szabálysér-
tést, mert nem vártam meg,
amíg a lámpa átvált fehérre.
Na, ne hülyéskedjen velem, és
otthagytam. A piros lámpa
egyébként a túloldalról nem
látható. Ezt senki ne tegye,
mert így nem tudnak megvé-
deni délután hatkor! Elõállítás

következett a dunakeszi rend-
õrségre, mert a gödi csak egy
kis õrsöcske, ahogy a rendõr
mondta. Az autóba beszállt ve-
lem a három rendõr, és vittek
Dunakeszire. Ezután ki „védte“
az utasokat? Az igazoltató
rendõr útközben beszólt az
õrsre, hogy elõállítás lesz, ké-
szüljenek. Természetesen kö-
zöltem a rendõrökkel, mit ér-
tek én védelem alatt. Miért
nem este tíztõl az utolsó éjsza-
kai járat érkezéséig sétálnak az
állomáson, hisz rendszeresen
este és hétvégeken törik össze
az állomásbódékat? A vonatra
is elkelne  egy-két rendõr, mert
csoportok, randalírozók garáz-
dálkodnak éjjelente. Félnek es-
te a gödi vasútállomáson jár-
õrözni? Még hármuknak is ve-
szélyes, a vonatról nem is be-
szélve. De ezt sem kellett volna
mondanom, mert a szépen
beszélõ elmondta, hogy most
milyen nagy bajt hoztam ma-
gamra. Megúszhattam volna
egy szabálysértési eljárással, de
ez már bírósági ügy lesz. A ha-
tóságot nem vettem komo-
lyan, ott akartam hagyni õket
stb. Én megértem, kell a kony-
hapénz. De talán ezután jobb
idõk jönnek a rendõrökre. Lesz
pénz a rendõrségnek, meg-
ígérték.

Most ez nekem 40-50 ezer
forintomba fog kerülni, ehhez
jön a bírósági procedúra. Meg-
gondolom, hogy leüljem-e. A
bûnözõktõl bent nem kell fél-
nem, mert azok kinn vannak,
meg aztán bent õrizhetnek,
védhetnek kedvükre.

Pászthy Júlia

1. Õriznek és védenek?

A Dunakeszi Rendõrkapi-
tányság munkatársai a pa-
rancsnoki kivizsgálás meg-
állapításai szerint jogszerû-
en és szakszerûen intéz-
kedtek. Az intézkedések
szükségességét az elõzõ
számban közölt publikáci-
ónk is alátámasztja. A le-
vélíró „konyhapénzre” való
utalásával kapcsolatban
megkérem, hogy amennyi-
ben ilyen jellegû informáci-
ója van, ne habozzon meg-
tenni büntetõ feljelentését,
vállalva annak minden jogi
következményét. Egyéb
esetben megkérem, hogy
ne tegyen ilyen jellegû kije-
lentést. Munkánkat a má-
sodik levélben megfogal-
mazott célok mentén leg-

jobb tudásunk szerint vé-
gezzük, és köszönjük azok
bátorító szavait, akik meg-
értik céljainkat és tudnak
vele azonosulni, mindenki
érdekében.

Kovács László 
r. alezerdes

kapitányságvezetõ

Rendõrségi válasz

Zöld Info

Illegális hulladéklerakók felszámolása
2009. március 21-én

szombaton Göd egész te-
rületére nagyszabású taka-
rítási, szemétszedési akciót
hirdetünk meg

Segítségünkre lesznek a kép-
viselõk, a TESZ dolgozói és a
közterület-felügyelõk is. Számí-
tok a civil szervezetek, iskolák
és az Önök segítségére egy-
aránt. Aki úgy érzi, hogy tenni
szeretne közvetlen és távolabbi
környezetének tisztasága érde-
kében, kérem, jelentkezzen a

plakátokon illetve az alábbiak-
ban megnevezett találkozási
pontoknál! Legalább 8 találko-
zási pont lesz, ahol délelõtt 9
órára várunk mindenkit, aki se-
gíteni szeretne.

1.Felsõ-gödi Duna csárda
2.Alba kerti lejáró, a homok-

sziget É-i csúcsánál
3.Feneketlen-tó
4.Felsõgödi sportpálya
5.Oázis Lakópark, a kis élelmi-

szerbolt elõtt

6.OVIT  Kanyar
7.Nemeskéri úti csempebolt
8.Bócsai buszforduló
A helyszíneken csoportvezetõk
várják az önkénteseket. A cso-
portvezetõk mindenkit tájé-
koztatnak, hol van szükség
dolgos és segítõ kezekre. Kesz-
tyût, zsákot biztosítunk min-
denkinek. Óvjuk meg erdein-
ket, sétányainkat, zöldövezete-
inket! Hirdessünk „zéró tole-
ranciát” a környezetünket
szennyezõk ellen!

Ha valaki hulladéklerakást lát
valahol, kérem, hívja közterület
felügyelõinket, õk azonnal in-
tézkednek! Telefonszámuk: 06
30/256-37-23

Megjegyzés: 
Esõs nap esetén 

a takarítást 2 hét múlva, 
2009. április 4-én 

szombaton tartjuk!

Szabó Csaba elnök 
Környezetvédelmi 

Bizottság 

Nem mindenhonnan látható a vasúti jelzés
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Orvosi rendelési idõk

Sok a munkája, bejött a
vállalkozása?

Tudna foglalkoztatni
(további) alkalmazottat,
csak nem tudja kitermelni
a bérét?

A Munkaügyi Központ
TÁMOP 1.1.2 támogatá-
sával – bizonyos feltéte-
lek teljesülése esetén –
akár 7 hónapig ingyen
foglalkoztathat alkalma-

zottat, a bért és járulék-
terhét a Munkaügyi Köz-
pont fizeti. 

Amennyiben felhívá-
sunk felkeltette érdeklõ-
dését, kérem, vegye fel a
kapcsolatot a Családsegí-
tõ Szolgálat (2132 Göd
Ady E. u. 6.) munkatársá-
val, Udvardy Zoltánnal a
27/532-165 telefonszá-
mon!

Felhívás vállalkozók részére

Kérjük támogassa Alapítványunkat!
Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért

Alapítvány
adószám: 18710357-1-13

Egyéb adomány:
fõszámla: 14700002-00701479-91019019

óvoda alszámla: 14700002-00701479-91019026

A Gödi Körkép a 2009.
február havi számának 15.
oldalán „Arcok a gödi
közéletbõl” címmel inter-
jút közöl Kenessey Zoltán-
nal.

Kenessey Zoltán az in-
terjúban azt mondta,
hogy „az egyesületbe
azonban nem léptem be”.
Ez az állítás tényszerûen
nem igaz, Kenessey Zoltán
belépett a Városvédõk
Egyesületébe.

Kenessey Zoltán az in-
terjúban azt mondta,
hogy „nem képviselem az
Egyesületet”. Ez az állítás
tényszerûen nem igaz,
mivel Kenessey Zoltánt a

Városvédõk Egyesülete
delegálta a Környezetvé-
delmi Bizottság külsõs
tagjának.

Kenessey Zoltán az in-
terjúban azt mondta,
hogy „aláírtunk egy meg-
állapodást dr. Vízváry Ven-
dellel, a MÁV vezérigazga-
tóságának fõjogászával a
gödi vasútállomásokon el-
helyezendõ padokról”. Ez
az állítás tényszerûen nem
igaz, a valóságban a VVE
és a GTKPE közösen írt alá
megállapodást a MÁV ille-
tékes képviselõjével. A jo-
gász természetesen csak a
szerzõdés elõkészítését
végezte el.

HELYREIGAZÍTÁS

Önkormányzati hírek
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Bábiné Szottfried Gab-
riella – Szõdliget polgár-
mestere - ünnepi beszé-
det mondott a a
Marignan téri kopjafá-
nál. Szavaiból idézünk:

A kommunizmus áldo-
zatainak emléknapján leg-
többször szobrok mellé,
emlékmûvek tábláihoz,
börtönök falához, sír-

dombokhoz, a terror me-
mentóihoz állunk. Olyan
helyekre, ahol húsba vágó,
életbe markoló, szívet fa-
csaró a fájdalomnak még
csak az emléke is. Így van
ez rendjén, hiszen a legna-
gyobb áldozat az élet:

De vajon gondolkoz-
tunk-e már azon, mit tett
a kommunizmus ideológi-
ájából kinõtt államgépezet
azzal az élettel, amit ke-
gyesen meghagyott? Illyés
Gyulával tudjuk, hogy a
zsarnokság hogyan kúszik
be az emberek bõre alá.

Mi mindannyian, szemé-
lyesen és együttesen, akik
éltünk benne, vagy akik-
nek a szülei éltek benne: a
diktatúra áldozatai va-
gyunk. Áldozatok, mert a
rendszer embert kiforgató
bûnei és erkölcstelenségei
beszivárogtak a hétköz-
napokba.

Mindszenty József 8
éves rabságából szabadul-
va 1956-ban felolvassa el-
sõ fõpásztori üzenetét.
Azt a néhány sort, amelyet
milliók vártak. Még a drá-
mai helyzetben sem vádol,
nem kiált elégtételért, ha-
nem a pillanat kegyelmé-

vel, szelíd méltóságával
bíztat. Minden szava ag-
godalom és felelõsség.
1948 novemberében, alig
pár héttel letartóztatása
elõtt pedig így tett tanúsá-
got: „Nemzetem szenve-
dése mellett a magam sor-
sa nem fontos.”

A magántulajdon mellet
még az erkölcsöket is álla-
mosították. Mindszenty
József szavaival: ez volt „a
célok és eszmék kompro-
mittálódásának kora”. Ma
újra efféle kompromittáló-
dásnak vagyunk tanúi:
bárki „közös érdeknek”
hazudhatja a milliókat el-
szegényítõ politikát. 

A rendszerváltás után
volt olyan idõ, hogy erõs-
nek, egészségesnek érez-
tük magunkat. Ha manap-
ság újra gyengeséget ér-
zünk magunk körül, ne fe-
ledjük: nem bennünk van
a hiba! 

Ez az ünnep nem a sebek
önkínzó felszakítása. Ez a
szembenézés napja. Ez a
nap az igazság kimondásá-
nak ünnepe. Ma érezzük,
hogy arca, alakja, tartása
van a nemzet lelkiismeret-
ének. Ha felütjük a Kom-

munizmus fekete könyvét,
az elsõ lapok egyikén fon-
tos gondolatot találunk:
„Az élet vereséget szenve-
dett a haláltól, de az emlé-
kezet megnyeri a csatát a
semmi ellen.” (Tzvetan
Todorov) Tanuljunk ebbõl!
A ma és a holnap a birto-
kunkban van! Nyerjünk
csatát a semmi, a felejtés, a
belenyugvás ellen!

G. K.

Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira

A rendezvény kezdetekor
a jelenlévõk közösen énekel-
ték el a Himnuszt. Az elsõ
felszólaló, Sipos Richárd, a
Jobbik gödi elnöke arról be-
szélt az egybegyûlteknek,
hogy az ún. rendszerváltás
óta több, mint 10 évnek kel-
lett eltelnie ahhoz, hogy a
kommunizmus áldozatainak
hivatalos emléknapja legyen
Magyarországon.

Farkas Éva, a Magyar
Nemzeti Front gödi elnöké-
nek történelmi áttekintése
után a kommunizmus egyik
helyi áldozata, Siegler Péter
lépett a hallgatóság elé. Rö-
viden elmesélte élettörténet-
ét, kitérve arra, hogy gyer-
mekként milyen nehézsége-

ket kellett átélnie, amikor
édesapját munkatáborba
hurcolták, így egyedül ma-

radt 3 testvérével, valamint
édesanyjával.

A következõ szónok Antal

József, a koncepciós perek
egyik gödi áldozata szavalt
el egy verset a politikai fog-
lyok gyûjteményébõl.

Az utolsó felszólaló, Fehér
Zsolt, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Pest me-
gyei alelnöke kitért a kom-
munizmus évei alatt elköve-
tett rémtettekre, és feltette a
kérdést: vajon eljön-e az idõ,
amikor unokáink néhány év-
tized múlva a liberalizmus ál-
dozataira fognak emlékezni?

Ezt követõen a 3 szervezet
tagjai elhelyezték koszorúi-
kat Iván Kovács László szob-
ránál, a megemlékezõk kö-
zül pedig többen gyertyát
gyújtottak.

S. R.

A Jobbik tisztelget a kommunizmus áldozatai elõtt
Február 21-én, szombaton kora délután a kommunizmus áldozataira emlékeztek meg a Jobbik,
a Magyar Nemzeti Front és a Magyar Gárda Mozgalom tagjai a Kincsem Parkban, Iván Kovács
László szobránál

A város nevében Markó
József és Bognár László 
koszorúzott

Sipos Richárd, a gödi Jobbik elnöke
emlékezett az áldozatokra

Bábiné Szottfried Gabriella
mondta az ünnepi beszédet
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2008. okt. 4-én tartották 45 éves
évfolyam találkozójukat az 1963-
ban végzett alsógödi állami általá-
nos iskola (ma Huzella) tanulói. Az
egykor õket nevelõ pedagógusok
közül már csak néhányan éltek, de
olyan magas korban, hogy mind-
össze egyetlen tanáruk, Palástiné
Nádudvari Anna tudott a találkozó-
jukra elmenni. Sajnos Ani néni rá
egy hónapra súlyos beteg lett, há-
rom idõsebb pedagógusuk pedig
nemrég meghalt. Akikre most szo-
morúan, de hálás szívvel emlékez-
nek vissza:  Zsuffa Miklósné sz. Már-
ton Sára, - aki napközis tanítónéni-
jük volt - életének 89. évében 2008.
12. 27-én hunyt el, Szávoszt
Tamásné sz. Gyüre Margit óvónéni-
jük, akinek temetése 2009. 02.10-
én életének 90. évében volt és a fiú-
osztály osztályfõnöke, Otti néni, An-
gyal Lukácsné sz. Bernáth Mária
Ottilia, aki 2009. 02.15-én, életének
81. évében hunyt el. Magyart és tör-
ténelmet tanított a lányosztálynak
is. Otti néni 1951-ben Bócsán és
Felsõgödön kezdte a pályát, majd
1957-75 között Alsógödön tanított,
végül 1983-ban való nyugdíjba me-
neteléig Németh László Iskolában,

ahol aktív szerepe volt az iskola név-
adásában. Pályája során hét osztályt
vitt végig osztályfõnökként. Szakfel-

ügyelõ is volt négy évig és az Orszá-
gos Pedagógus Szakszervezet  veze-
tõségi tagja.

Vízváry Vilmos 

Alsógödi pedagógusok voltak 

Búcsú Sári, Margit és Otti nénitõl

Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett kollégánktól, Tóth Pé-
tertõl, attól a személytõl, akit
szeretõ férjként, családapa-
ként, kollégaként és barátként
tisztelhettünk.

Halála, amellyel egyik napról
a másikra szembesülnünk kel-
lett, hihetetlen és megrendítõ
hír volt számunkra. Nehezen
tudjuk elfogadni, hogy soha
többé nem tér vissza munka-
helyére, melyet nagyon szere-
tett. Döbbent csend, mélysé-
ges elkeseredés jellemezte a
hír hallatán a tanári szobát,
amelyet Péter humora oly sok-
szor vidámmá tett. Fájdalom,
sóhajok, könnycseppek és mi-
értek. Emberi észnek, szívnek
megmagyarázhatatlan tény,
hogy a szíve megállt, és a földi
lét számára véget ért.  Egy
gazdag, beteljesedett élet zá-
rult le 2009. február 9-én. A
veszteség a családjáé, barátaié
és mindenkié, akik szerették és
tisztelték õt.

Péter 1993-ig gépészmér-
nökként, majd súlyos betegsé-
gébõl felépülve, iskolánkban
informatika szakos tanárként,
rendszergazdaként, baleset- és
tûzvédelmi felelõsként végezte
feladatait. Sok mindenhez ér-
tett, igazi ezermester volt. Taní-
tott, számítógépeket telepí-
tett, karbantartotta azokat, ha
kellett, zárat javított a mindig a
zsebében lévõ kis csavarhúzó-
jával. Videófelvételeket készí-
tett, évkönyvet szerkesztett, és
a gyerekek kedvéért még a Mi-
kulás ruhát is magára öltötte.
Gondoskodott arról, hogy a
szegény gyerekek is hozzájut-
hassanak egy-egy számítógép-
hez. A leghuncutabb nebuló-
val is szót értett. Kollégáim dél-
utánonként gyakran kérdezték
Tõle: - Mit csinálsz még, Péter?
Õ azt válaszolta: - Matatok egy
kicsit. 15 évig meghatározó ré-
sze volt iskolánk életének. Min-
denkinek önmagát adta, segí-
tett, mindenkihez volt egy jó

szava, amellyel éreztette barát-
ságát. Végtelen kedvessége,

szelídsége, türelme, elhivatott-
sága, család- és emberszerete-
te mindannyiunkat megérin-
tett, még azokat is, akiket nem
tanított soha. Bizonyára azért
volt õ ilyen, mert akarva-aka-
ratlanul Márai Sándor gyönyö-
rû gondolatai vezérelték:

„ Az életnek értelmet csak a

szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordu-
lunk.”

Ez a szolgálat számára be-
fejezõdött. A tanári és a titká-
ri szobában, Péter asztala
elõtt mindenki csendes lép-
tekkel halad el. Hiányzik bizta-
tó mosolya, jó szándékú, ked-
ves szavai, a kollégák iránti
önzetlensége. Ami maradt,
félbehagyott dossziék és befe-
jezetlen sorok.

Mindannyiunknak fáj, hogy
itthagyott bennünket, hiszen
még sok közös feladat és él-
mény várt volna ránk. Szegé-
nyebbek lettünk egy kiváló
emberrel. 

Búcsúzunk hát szeretettel,
Isten adjon Neki örök békét!

Lukács Istvánné 
igazgató

A Németh László 
Általános Iskola 

Tantestülete 
és dolgozói nevében 

In memoriam…

Otti néni mindig mosolygott
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Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy ha-
talmas kert. Ennek a kert-
nek a közepén állt egy
öreg házikó. Ez az öreg
házikó, amely igazából
egy elvarázsolt manópalo-
ta volt, kívülrõl öregnek és
kopottnak látszott. Ám
aki ide bemerészkedett,
az saját szemével gyõzõd-
hetett meg egy különös ti-
tokról. 

Farsang havának 20.
napján - összeszedve min-
den télûzõ erõmet - el-
szántam magam. Mikor
az ódon, kétszárnyas ajtót
résnyire nyitottam, édes
fánkillat csapta meg az or-
rom, dobok, csengettyûk
hangja szállt…Beljebb
léptem. Amit akkor lát-
tam, sosem felejtem el!

A tágas termek rózsa-
szín homályában ezernyi
manó nyüzsgött. Földalat-
ti kuckójuk mélyén, a hó-
lepel alatt, a gyökerek sö-
tétjében, a virághagymák
tövében megunták már,
hogy tétlenül várják a ta-
vasz. A Tavasz Tündér elé

készültek követségbe.
Hosszú útjuk elõtt pedig -
a szükséges dolgok be-
szerzése érdekében - ma-
nóvásárt rendeztek. Én
épp a Tél utcai Manópiac
közepébe csöppentem…

Láttam ott erdei manó-
kat, katonamanót, piros
sapkás törpéket, varázsló
koboldot, levéltörpét,
epermanót, zöldségkobol-
dot és szebbnél szebb vi-
rágtündéreket, akik sod-
rott köteleket, mintás kö-
veket, kincses dobozká-
kat, akármire jó nemezgo-
lyókat, tavalyi szirmokat,
harmatgyöngy-karkötõ-
ket, varázshajfogókat, vi-
rághajtásokat, tésztából
fûzött nyakékeket árultak.

Gesztenyetallérjaimon
én is vettem három kin-
csesdobozt, egy tavalyi vi-
rágszirmot és két moha
lepte fakérget.

Aki elhiszi, járjon
Waldorf-óvodába, aki
nem, az holnap legyen a
mi vendégünk!

Kósa Dávid

Manófarsang 
a Waldorf-óvodában Tanköteles és óvodakorú

gyermekek beiratkozása
Göd városban 2009. áp-
rilis 6-án hétfõn és 7-én
kedden lesz.

A beiratkozás helyei és
pontos idõpontjai:

Huzella Tivadar
Általános Iskola
Könyvtár
(2131 Göd, Petõfi u. 48.)

2009. április 06-án hétfõn
és 07-én kedden 14-18
óráig

Németh László Általános
Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási 
Intézmény
Kastély épülete
(2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.)

2009. április 06-án hétfõn
és 07-én kedden 14-18
óráig

Búzaszem Ökumenikus
Iskola központi épülete
(2131 Göd, Pesti út 73.)

2009. április 06-án hétfõn
és 07-én kedden 14-18
óráig

1. sz. Óvoda
(2132 Göd, Lenkey u. 13-17.)

2009. április 06-án hétfõn
és 07-én kedden 14-18
óráig

Kastély Óvoda
(2131 Göd, Béke u. 3.)

2009. április 06-án hétfõn
és 07-én kedden 14-18
óráig

Tanköteles az a gyermek,
aki az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget el-
éri, attól a naptári évtõl,
amelyben a hatodik élet-
évét május 31. napjáig be-
tölti. A szülõ kérelmére a
gyermek tankötelessé vál-
hat akkor is, ha a hatodik
életévét december 31.
napjáig tölti be.

A gyermek – általános
szabályként – abban az
évben, amelyben az ötö-
dik életévét betölti, a ne-
velési év kezdõ napjától
napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt
venni. Az óvodába a gyer-
mek harmadik életévének
betöltése után vehetõ fel.
A szülõ gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármi-
kor (elõre is) kérheti. Java-
soljuk, hogy a 2010. már-
cius 30. napja elõtt szüle-
tett gyermekük esetében
ezt a most meghirdetett
beiratkozáskor tegyék is
meg.

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az óvodai férõhelyek
– új óvoda elkészültéig -
véges száma miatt a felvé-
telrõl várhatóan bizottság
dönt a korábban meghir-
detett felvételi sorrend al-
kalmazásával. A kötelezõ
felvételt biztosító körze-
tekrõl az intézményeknél
vagy a www.god.hu hon-
lapon kaphatnak tájékoz-
tatást.

Dr. Szinay József
jegyzõ

Intézményi beiratkozás

Egy százalék
Rendelkezhet adójának egy százalékáról
a Németh László Általános Iskola Gyerme-
kekért Alapítványa javára

Személyi jövedelemadójának egy százalékát
felajánlhatja a Németh László Általános Is-
kola Gyermekekért Alapítványa részére. Ha
támogatni szeretné a gyermekek korszerû
eszközökkel történõ oktatását, sportbeli és
idegen nyelvi képzését, ha szívügyének te-
kinti a hátrányos helyzetû és/vagy tehetsé-
ges diákok tanulmányainak, valamint a mû-
vészeti képzés segítését, várjuk felajánlását. 
A rendelkezõ nyilatkozatot letöltheti az in-
tézmény honlapjáról: invitel.hu/tesznlai
A Németh László Általános Iskola Gyermeke-
kért Alapítványa adószáma: 18675809-1-13

Köszönjük támogatását!

Ha még nem rendelkezett adója 1 %-áról,
kérjük, támogasson bennünket!

Göd Városi Könyvtár
adószám: 16798801-1-13

A rendelkezõ nyilatkozatot nyomtatványként
átveheti a Városi Könyvtárban, ill.

letöltheti honlapunkról:
http://konyvtar.god.hu

Köszönjük!
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Beköszöntött az újesz-
tendõ, s újabb mulatozá-
sokra készült a város apra-
ja-nagyja. A farsang Víz-
keresztkor, azaz január 6-
án vette kezdetét, s ham-
vazó szerdáig, a nagyböjt
kezdetéig, a húsvét elõtti

negyvenedik napig tart. A
középkorban is rendeztek
álarcos felvonulást. A  XVI.
és XVII. században ugyan
tiltották a bujaságot szim-
bolizáló szokásai miatt,
ám még a szigorú erkölcsi
normákat elõíró reformá-
ció szellemisége sem tud-
ta megakadályozni a far-
sangi szokások fennmara-
dását. A farsang azon ke-
vés népszokás közé tarto-
zik, amelynek a XXI. szá-
zadi emberek is szívesen
hódolnak.

Városunkban is mulat-
tak civil szervezetek, bará-
ti közösségek, oktatási in-
tézmények diákjai, szülõi
közösségek. Bátran öltöt-
tek férfiruhát az asszo-
nyok, bújtak öreges gú-

nyába a fiatalok, hozták
az erdõ-mezõ virágait, ál-
latait a falak közé.

A mulatságot a Kerté-
szek és Kertbarátok Szö-
vetségének Gödi Szerve-
zete nyitotta a József Atti-
la Mûvelõdési Házban. Az

50 fõs tagság 100 fõvel
ünnepelt, hiszen család-
tagok, barátok szívesen
csatlakoztak a mókázás-
hoz. A jó zene, a finom va-

csora, a nótázás feledtette
a hétköznapok nehézsé-
geit.

A Napos Oldal Nyugdí-
jas Klub tagsága Valentin

napján ünnepelt. German
István muzsikájára vidá-
man táncoltak estébe
nyúlóan a nyugdíjasok,
megfeledkezve hát- és de-
rékfájásról. 

- Szeretjük egymást,
örülünk, ha együtt lehe-
tünk, s újra gyerekszívû-
nek érezzük magunkat –
mondta két tánc között
Nagy Zoltánné. 

A nyugdíjasok a gyer-
mekkor emlékeit idézték
meg: bohóc, tavasztündér
vagy a kert növényeit vé-
dõ madárijesztõ jelmezbe
öltöztek be.

A Tégla-táncház a Géza
Fejedelem Református Ál-
talános Iskola, Óvoda és
Bölcsõde Gödi Tagintéz-
ményének farsangja volt.
A Barázda osztály cirkuszi
mutatványa méltán vál-
totta ki a közönség lelkes
tapsát. Konc király és Ci-
bere vajda „összecsapása”
a népi játékokat elevení-
tette fel, miközben a kosa-

rakból elõkerültek az íny-
csiklandó finomságok.

Így múlatták az idõt ki-
csik és nagyok 2009 far-
sangján.

F.  A.

Vízkereszt és farsang – vagy amit akartok…

Köszönetnyílvánítás
Az I.számú Óvodába járó valamennyi gyermek nevében szeretném megköszönni áldozatos munkáját Kürthy
Bernadett Szülõi Munkaközösségünk elnökének, Beczássy Oláh Zsolt Alapítványi elnöknek, az óvoda minden
dolgozójának és segítõ szülõjének.
Azon kívül köszönöm minden szponzorunknak, támogatónknak nagylelkû és nagyszerû segítségét és felajánlá-
sait, amivel hozzájárultak Jótékonysági Óvodabálunk hatalmas sikeréhez.
Alapítványunk tájékoztatja a késõbbiekben a bevétel felhasználásáról az érdeklõdõket.

Szabó Zsófia óvodavezetõ

Marton Zsolt plébános is táncolt a katolikus bálban

A „barátok” bemutatója

Bevonul a Drums
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„Nehéz igazán élni, de jó…”
Egy idõs néni bölcsességét, életta-

pasztalatát örökítette meg a fenti
mondat, miközben a református
gyülekezet tagjai múltjukat kutat-
ják, gyökereiket keresik. 

- Ha egy növénynek elvágják a
gyökerét, megszûnik az élet, elhal a
növény. Ha egy népnek, egy közös-
ségnek nem ismerjük a múltját, nem
tudjuk megérteni jelenét, s nem
tudjuk, milyen alapra építjük a jövõ-
jét – mondta Szotyori Nagy Gábor
református lelkész. 

- Társegyházközségünk életében a
2009. év jeles év, mert a szõdligeti
és felsõgödi templomunk 70, az
alsógödi pedig 10 éves lesz. A jubi-
leumi év kapcsán felkutatjuk az el-
múlt idõszak tárgyi, szellemi értéke-
it, kincseit, melyeket egy évkönyv-
ben tematikusan rendezünk össze.
Göd viszonylag új település, sokan
érkeztek Erdélybõl, Felvidékrõl, az
ország különbözõ tájairól. Számuk-
ra is fontos, hogy megismerjék helyi
történelmüket. A kutatómunkát

Vízváry Vilmos vezeti, lelkes támo-
gatói dr. Kovács Gyõzõ és Bagdi Jó-
zsef. Felvillanyozódnak a fényképek
láttán, a nevek hallatán. Elõkerül a
régi cserkésznapló, megsárgult lap-
jain a kalligrafikus betûk melegség-
gel töltik el a kutatócsoport szívét. 

– A gyerekkorom élményeit fo-
gom feldolgozni – mondja Kovács
Gyõzõ, aki a pozsonyi levéltárban
kutatja a szlovák és magyar irodal-
mat, történelmet -, de ez most más
lesz, s alig várja, hogy az esti lámpa-
fénynél az összegyûjtött iratokat
böngéssze. 

Vízváry Vilmos a nevek nyomába
ered, felkeresi az idõs embereket, in-
terjút készít velük, hogy szellemi örök-
ségüket a közösségre hagyják. – Úgy
szeretnénk élni, hogy nyomot hagy-
junk – mondja a szerkesztõ úr, aki már
korábban végzett hasonló munkát.
Az emlékkönyvben feldolgozzuk a re-
formáció történetét, a környék refor-
mátus lakosságának és a templom
építésének történetét, a lelkészeink
igehirdetéseit. Külön fejezetet szen-
telünk a bizonyságtételeknek az Úr
életünkben tett csodáiról. 

Szotyori Nagy Gábor a tõle meg-
szokott egyszerûséggel fûzte hozzá:
- Lélekben készülünk az ünnepi
megemlékezésre.

F. A.

70 éve avatták a felsõgödi református templomot

A Géza Fejedelem Refor-
mátus Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde Gödi
Tagintézményének mû-
vésztanári hangversenyére
megtelt a József Attila
Mûvelõdési Ház színház-
terme. Lázár László igaz-
gató úr történelmi pilla-
natnak nevezte a kezde-
ményezést, az est meg-
rendezését. – A mai esté-
vel kiléptünk családias,

meghitt közösségünkbõl.
Szeretnénk egy kis ízelítõt
adni munkánkból, bemu-
tatni tanáraink elhivatott-
ságát. Saját hétköznapja-
inkban érzékeljük a zene
szellemi és erkölcsi nevelõ
hatását, most azonban
nyitunk a város közönsége
felé is, s ha sikeres lesz
koncertünk, szeretnénk a
rendezvénnyel hagyo-
mányt teremteni. 

Az iskola egyben alapfo-
kú mûvészetoktatási in-

tézmény is, melyrõl tavaly
kiváló minõsítést kaptak.
A mûvészeti tanárok meg-
felelõ képzettségét, az ok-
tatás módszertanát és a
felszereltséget vizsgálták.
A Búzaszem Iskolában je-
lenleg népi és klasszikus
hegedû, duda, furulya, fu-
vola, gitár, zongora, szol-
fézs és néptánc oktatás
folyik. Minden „búzasze-
mes” gyermek tanul ze-
nét, s minden nap van va-
lamilyen zeneórája. 

A koncertre érkezõ csa-
ládok – szülõk, gyerekek,
testvérek - hálás, õszinte,
mûvészetet szeretõ és ér-
tékelõ közönség volt. Él-
vezték a muzsikát, örültek
tanáraik sikerének. Értõ fi-
gyelemmel hallgatták Vas-
vári Kinga zenetörténeti
bevezetõjét a mûvek fel-
csendülése elõtt. A neve-
lés legjobb módszere a
személyes példamutatás.
A kitartó munka és gya-
korlás gyümölcse lehet
mások elõtt megmutatni
tudásunkat, melyet õszin-
te tetszésnyilvánítással,
vastapssal hálál meg a kö-
zönség.

„ És akinek szép 
a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét
is szépnek.” 

( Babits )

Fellépõk: Réthelyi Piroska,
Gyombolainé Kindler Edit,
Fehér Klára, Rózsa Mag-
dolna, Szabó Adrienn,
Tóth Gyöngyi, Bese Bo-
tond, Dóra Áron,
Gyombolai Bálint.

F. A.

Mûvésztanári hangverseny az ökumenikus iskolában

Szotyori Nagy Gábor vezetésével 
készülnek  az ünnepi évre

Lázár László igazgató 
nyitotta meg a koncertet

A mûvésztanárok elõadása
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Sok élmény, odafigyelés,
alázat és tenni akarás…

A Violin Alapítvány évek
óta szervez jótékonysági
rendezvényt, hogy a fel-
ajánlott pénzbõl a Gödi
Gyermekjóléti Szolgálat
munkáját segítse. Mikó
Istvánné – az Alapszolgál-
tatási Központ vezetõje -
hálás köszönetet mondott
az eddigi munkáért. Az
összeggel hátrányos hely-
zetû gyerekeket tudtak tá-
mogatni, krízishelyzetben
lévõ családoknak nyújtot-
tak azonnali segítséget. 

Az alapítvány idén a
Nemeskéri-Kiss Kúria va-
dásztermében kapott le-
hetõséget, hogy bemutas-
sa Dékány István kétrészes
filmjét Nagy Imre erdélyi
festõmûvészrõl. A filmren-
dezõ Aba-Novák Vilmoson
keresztül ismerte meg
Nagy Imrét, felfigyelt rá, s

elhatározta, hogy meg-
örökíti munkásságát. - Ér-
dekelt, hogy ki az az em-
ber, akinek képeit egytõl

egyig megvásárolják a ki-
állításán, s õ mégis haza-
megy gazdálkodni a Har-
gita tövébe. A képek árát

a gazdálkodásra fordítot-
ta, mert ahogy õ fogal-
mazza: „ Remek érzés va-
lamit jól csinálni.”

A második részben kí-
vülrõl figyelheti a nézõ,
ahogy õt látják barátai,
rokonai, pályatársai. Nagy

tisztelettel, elismeréssel
adóznak neki.

- A kisebbségi lét mint
tematika végigvonul az er-
délyi mûvészeten – fogal-
mazott Fecske András mû-
vészettörténész. - Nagy
Imre grafikái, fametszetei
az erdélyi emberek min-
dennapjait örökítették
meg. Kiteljesedett az élete
abban, ahogy õ gazda és
festõ volt egy személyben.

Kurucz Istvánné Zsuzsa
néni Gödön él, szeretettel
emlékszik vissza nagy-
bátyjára, aki tisztesség-
ben, szeretetben nevelte 5
éves kora óta.

- Már túl a nyolcvanadik
életévén azt mondta, ha
az Úristen még hét évvel
megajándékozná, véghez
tudná vinni minden vona-
lában, színében ki tudná
teljesíteni stílusát.

Farkas Andrea

Teltház a Violin Alapítvány rendezvényén

A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
szervezésében 2009. ápri-
lis 3-án kerül sor elsõ ízben
a Pest Megyei Rézfúvós
Versenyre. A decemberben
közzétett rendezvényre
116 tanuló jelentkezett
Pest megye 32 településé-
rõl. A közeli és távolabbi,
kisebb- és nagyobb zeneis-
kolák legjobb trombitásait,
harsonásait, vadászkürtön,
tenor- és baritonkürtön, il-

letve tubán játszó növen-
dékeit hallhatjuk majd az
egész napos eseményen. A
megmérettetés eredmé-
nyérõl hattagú, rézfúvós
mûvészekbõl álló zsûri
dönt majd. Az estet az
Akadémiai Kvintett kon-
certje zárja majd. Az I. Pest
Megyei Rézfúvós Verseny
részletes programja márci-
us végén olvasható lesz is-
kolánk honlapján.

Kovács Gabriella ig. h.

Pest megye 
legjobbjai Gödön!

GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 
A Madarak és fák napja alkalmából hirdeti meg 
a Göd Városi Könyvtár gyermekrajz-pályázatát. 

Témák: 
1. Elek apó meséi (150 éve született Benedek Elek)
2. Madarak a mesékben (griffek, sólymok, hattyúk,

pávák, hollók, aranymadarak)
3. Az év madarai: kék vércse és vetési varjú,  

az év fája: mézgás éger 
Mindenféle technikával készíthetitek a munkákat.

Pályázhat minden gyerek 16 éves korig.
Munkátok hátuljára írjátok rá neveteket, korotokat,

iskolátokat vagy az óvodát és a mese címét is!
Leadási határidõ: 2009. április 30.

A Budapesten élõ Bényi
Eszter ars poeticáját az aláb-
biakban fogalmazta meg:
„Hiszek abban, hogy a textil-
mûvészetnek, mint minden
más mûvészetnek, óriási sze-
repe lehet a közönség világlá-
tásának alakításában, fino-
modásában, elmélyülésében,
következésképpen a jövõ for-
málásában. Ebben áll felelõs-
sége is.”

A József Attila Mûvelõdési
Házban megnyílt kiállítás
központi témájaként egy-
részt a távol-keleti kultúrkör
bölcsességének, õsi hagyo-
mányainak megfogalmazása

állt, másrészt az ehhez kap-
csolható természeti jelensé-
gek, tájak, melyek az európai
kultúrkörbe vezetnek át.
Shah Gabriella mûvészettör-
ténész így értelmezte a mû-
veket: - A szövés meditáció,
összpontosítás, fegyelem. Az
ember beállítottsága, hite
szerint járja a saját útját, mely
legyen buddhizmus, iszlám
vagy a kereszténység,  a leg-
fontosabb, hogy mindig a
magasabb rendû elv felé tart-
son, mint például a Világok
határán címû hatalmas fali-
szõnyeg. A mû ugyan a nap-
fogyatkozást ábrázolja, de
mondanivalója messzebbre
mutat: a földi és égi világ ha-
tárát, az emberi és isteni szfé-
rák határát, az emberi elme
határát, a keleti és nyugati vi-
lág határait érzékelteti. Bényi
Eszter igazi közvetítõ. Textilje-
in láthatjuk, hogy a mûvek al-
kotása közben hogyan jár a
világokon át úgy, hogy a vég-
eredmény mindenki számára
életre szóló útmutatást je-
lentsen – hangsúlyozta Shah
Gabriella mûvészettörténész.

Farkas Andrea

Bényi Eszter textilmûvész kiállítása

„Világok határán”

Sikert aratott a Zsögödi 
gazdáról készült film

Bényi Eszter
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Palánta Óvoda
2131. Göd, Kodály Zoltán

u. 19.
www. palantaovi.extra.hu

Csütörtök délelõttönként
9.00-11.00-ig ingyenes
baba-mama játszóház 

2 éves kortól.

Gödi Waldorf Óvoda
2132. Göd, Tél u. 2.

BABA - mama csoport:
Szabad játék, ismerkedés,

az óvónõ által vezetett 
verses-énekes foglalkozás
az önállóan már járni tudó
babáknak minden szerdán
(március 4., 11.,18., 25.,
április 1.) délután 4-6-ig. 

Részvételi díj: 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: 

Somodi Mariannál 
a 06-30-367-72-87 

telefonszámon.

03. 25. szerda 18.30 
Információs est. 

Az óvodában várjuk
mindazokat, akiket a

pedagógiánk közelebbrõl
érdekel. 

04. 04. szombat 
10.00-12.00 

Waldorf Meseház a
Mûvelõdési Házban 

Szabad családi kézmûves
foglalkozás (viaszgyurmázás, 

gyapjúkép - készítés), 
beszélgetés, melyet az 
óvónõk bábjátéka zár. 

Géza Fejedelem
Református Általános

Iskola, Óvoda és Bölcsõde
Tagintézménye

www.buzaszem.hu

Hívogató, kéthetente,
szombatonként 

10.00-11.30 között az
alsógödi katolikus közösségi

házban.

Ady Klub
2132 Göd, Kálmán u. 13.

Minden csütörtökön 
10-12 óráig 

Cseperedõk klubja.

03. 19. 13.00 -17.00
Véradás

03.21. 14.30-15.30
Cukorbetegek klubja

03. 28. szombat 15.00 
Ükapától Ükunokáig 

címmel fotós 
családtörténeti elõadás 

lesz, amelyet 
Nagy Zoltánné és unokája

Nagy Gergõ tartanak
04. 14. 18.00 Gödi Fonó

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131. Göd, Pesti út 72.

03. 07. szombat 19.00
Az ember komé diája

(Ádám és Béla 
interpretációjában)

Tanulságos irodalmi est
Smál Gábor és Molnár
Bence elõadásában.
03. 08. szombat 

9.00-16.00 
Sakkverseny

03. 13. 13.00-17.00 Napos
Oldal nyugdíjas klub össze-

jövetele
03. 20. 17.30 

Felvidékiek köre és az 
Új Horizont Irodalmi 

klub közös összejövetele,
Káldi Péter egyetemi

tanár vetítettképes elõadása
03. 21. szombat 

9.00 -10.00 
Homeopátiás klub 

A védõoltás-szindróma,
autizmus, 

Elõadó: dr. Szûcs Erika
10.00

Vekerdy Tamás elõadása
a Waldorf Óvoda és 

a JAMH közös 
rendezésében 

Óvodaérettségtõl 
iskolaérettségig, 
a kisgyermekkor 

lépcsõfokai címmel 
03. 27. péntek 16.00

Nótaklub
03. 28. szombat 

9.00-13.00
Felnõttruha börze

9.00-17.00
Mozgáskorlátozottak 

hobbikiállítása
17.00 

Gyöngyvirágtól 
lombhullásig. Berty Mihály

természetfotó kiállítása
A kiállítást megnyitja: 
Lamberg-Liszkay Fanni

03.29. vasárnap 
9.00 - 17.00

Mozgáskorlátozottak 
hobbikiállítása
10.00 – 12.00 

Tavaszváró családi 
kézmûves játszóház

04. 04. szombat 10.00
Madárodú-készítés

18.00 Ámulattársulat 
színházi elõadása

Elvonókúra címmel
Jegyek: elõvételben 600 Ft,

a helyszínen 700 Ft
04. 10. péntek  18.00
Jazzklub Trans Balkan
Collective élõ koncert

Jegyek: elõvételben 600 Ft,
a helyszínen 700 Ft

Németh László 
Általános Iskola

2132 Göd, Ifjúság u. 2.

04. 03. péntek
Pest Megyei Rézfúvós

Versenyre.
04. 18. szombat 9.00 

Intézményünk 1979-ben
(30 éve) vette fel Németh
László író nevét. Emlékkõ

elhelyezésére kerül sor
iskolánk kertjében.

04. 18. 10.00 
A Családi nap 

programsorozata 
kezdõdik, amelyre 
szeretettel várunk 
minden kedves 

érdeklõdõt.

Olajfa Mûvészház
2131. Göd, 

Pesti út 42/a.
www.olajfamuveszhaz.hu

04. 01. szerda 18.00
JELES NAPOK címmel, négy

részes 
elõadássorozat indul 

dr. Szacsvay Éva 
közremûködésével 

(Népszokások, néphit, 
népi vallásosság 

a négy évszakban)

Városi Könyvtár
2131. Göd, Pesti út 72.
www.godikonyvtar.hu

konyvtar@god.hu 
27/532-155 

(Központi Könyvtár) 
27/345-101 

(Ady Fiókkönyvtár)

2009 januárjától 
bevezettük 

a fordulónapos 
kölcsönzést, amely 

a beiratkozás napjától
számított egy évig

érvényes.

Katica Gyerekkönyvtár
2131. Göd, Pesti út 72.

03.27. péntek
Húsvéti készülõdés,

tojásfestés.

Ady Fiókkönyvtár
2132. Göd, 

Kálmán u. 13.

2009 januárjától 
az Ady fiókkönyvtárban
egy számítógép áll az

olvasók rendelkezésére.
Ezzel tudnak böngészni 

az interneten, 
elektronikus levelezést

lebonyolítani, illetve 
a könyvtári adatbázisban

tudnak
dokumentumokat 

eresni. Egy nyomtató 
is olvasóink 

rendelkezésére áll.
A 27/345-101 

telefonszámon lehetõség 
van a számítógépet 

lefoglalni 
adott idõpontra.

04. 03. péntek
Húsvéti készülõdés,
tojásfestés. Ezen a
délutánon olvasói 
kölcsönzés nincs 

a gyermekfoglalkozás 
miatt. 

Megértésüket 
köszönjük. 

Felsõgödi Református
Templom

2132. Göd, 
Kálmán utca 5.

03.29. vasárnap 18.00 
Zenés áhítat

Fellépõ: Finta Gergely 
orgonamûvész, 
az Evangélikus

Hittudományi Egyetem 
egyházzene szakának 

vezetõtanára és a Zuglói 
Evangélikus Templom

orgonistája.

Mindenkit 
szeretettel várunk!

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ
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A Pest megyei csa-
patbajnokság ötödik forduló-
jában Visegrád csapatát fo-
gadtuk. Nagyon szoros partik
voltak minden táblánál, amit
a 2.5 -2.5-es végeredmény is
bizonyít. Minden játszma
végeredménye döntetlen lett,
ami ritkaságnak számít. A csa-
patunkban Malinik Attila,
Pataji György, Dávid Béla,
Cselóczki Gábor és Suput
Zsolt játszott. Egy kis odafi-
gyeléssel lett volna esély nyer-
ni, ami a második helyet jelen-
tette volna. De így sajnos a 4.
helyre kerültünk.

A hatodik fordulóban feb-
ruár 22-én Budakalászra utaz-
tunk, ahol 3:2  arányban
gyõztünk. 

Hat forduló után az I/A baj-
nokság állása: 1.
Szigetszentmárton  22 p, 2.
Veresegyház 20 p, 3. Visegrád

18 p, 4. Gödi SE 17.5 p, 5.
Kóka 15.5 p

Január 31-én Szadán ren-
dezték a IV. Tímár Zsolt Emlék-
versenyt, ahol Gödöt 2 játé-
kos képviselte. A kilencfordu-

lós, 2x15 perces versenyt
Bándy Attila gödöllõi verseny-
zõ nyerte 7.5 ponttal. Malinik
Attila és Dávid Béla 5-5 pont-
tal a 6. és 7. helyen végzett.

Február 13-15. között tar-

tották meg Aggteleken a ha-
gyományos Zúzmara Chess
Weekend versenyt, ahol Gö-
döt Cselóczki Gábor és Dávid
Béla képviselte. Az 5 fordulós
2x90 perces + 30 mp idõbe-
osztású versenyt 4.5 ponttal
Magyar Dávid nyerte. Ver-
senyzõink 3 – 3 pontot értek
el. Ez  az eredmény az elõbbi
játékosunknak 3 gyõzelem-
mel a 10. helyezésre, illetve az
utóbbinak 2 gyõzelemmel +
2 döntetlennel a 8. helyre volt
elegendõ. 

Február 21-én rendezték
Alagon a 16. Alagi Sakkver-
senyt, ahol a 4. korcsoport
versenyét Érsek Laura nyerte
meg. Gratulálunk.

További részletek a
www.sakkbill.fw.hu honla-
pon.

Dávid Béla

Mozgalmas február a sakkozóknál

A felvétel az Aggteleki 
Zúzmara versenyen készült.

Nagyszerû hangulatban
próbálhatták ki a sportos
életformát kedvelõ csalá-
dok, csapatok a golfozást,
a pingpongozást, az eve-
zést ergométeres evezõ-

padon, a tollaslabdázást,
a kosárra dobást, a célba
dobást és rúgást. Ezt kö-
vetõen 3 csoportban 13
csapat mérte össze tudá-
sát, ügyességét a váltóver-
senyben. Virág Jenõné
igazgatónõ vezetésével
több csapattal képviseltet-
ték magukat a TOPház la-

kói, akik lelkesedésükkel,
ügyességükkel, szeretet-
teljes viselkedésükkel, ver-
senyzésükkel hívták föl
magukra a figyelmet.
- Egyszer, néhány éve részt

vettünk a Juniálison, ahol
igen jól éreztük magun-
kat. Most megörültem a
meghívásnak. Két csapat-
tal vettünk részt fogyaté-
kos lakóinkkal, egyet pe-
dig a kísérõk állítottak ki.
Boldogság volt látni a vi-
dám, lelkes résztvevõket.
Olyannyira családias volt a

környezet, hogy nem
éreztük a különbséget
épek és fogyatékosok kö-
zött - mondta az igazga-
tónõ.
Eredmények:
1. kategória: I. Velki csa-
lád, II. Gyenes család, III.
Banchardt család, IV. Vas-
vári család
2. kategória: I. Wehner
család, II. Bíró család, III.
Viola-Felker család, IV.
Adamovits család
3. kategória: I. Tóth
család-TOPház I., II.
TOPház lánycsapata, III.
TOPház fiúcsapata
4. kategória: I. Horváth
család, II. Udvardi család
Támogatók: Göd Város

Önkormányzata, Winner
Sport, BSI, Isola Egyesület,
Polus Palace.

V. F.

Családi váltó- és ügyességi verseny a TOPház lakóival

Programajánló: 
Belépés családostul 

márciusban – gyalogtúra 

A Belépés Családostul programsorozat következõ
állomására a „Kincsem 25” 

tavaszi gyalogtúra alkalmával 
március 21-én kerül sor. A táv 25 km.

Útvonal: Tápiószele – Tápiószentmárton (Kincsem
Lovaspark) – Tápiószele.

Gyülekezõ: 7.00-kor a gödi CBA elõtt, 
ahonnan külön busszal utaznak 

a túrázni vágyók.

A golfhoz azért nagy ügyesség kell...
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A Ferencváros elsõ labdarúgó
utánpótlás-bázisát a Gödi SE
biztosítja. Az együttmûködés

alapján a fiatalok közös tor-
nákon vesznek részt, melyek-
re a „nagy csapat” elismert
játékosai is ellátogatnak. Az
elsõ mérkõzésekre a Köllner
József és Kiss Ferenc szervezte
Gödvill Kupa alkalmával a
Balázsovits Sportcsarnokban
került sor, ahol közel 120 fia-
tal labdarúgó ostromolta a
kapukat. 

- Nagypályás szabályok sze-
rint játszattuk a gyerekeket,
noha a ’98-asok még csak a
jövõben ismerkednek az ide
vonatkozó szabályokkal. A
torna célja a téli felkészülés
monotonitásának megtörése
volt. A Fradi, az UTE és a MAC
kimagaslott játéktudásával,
azonban a többi csapat ha-
mar felvette a versenyt – nyi-
latkozta Kiss Ferenc, a gödiek
utánpótlás-edzõje.
- Gyönyörû, modern csar-
nokban, magas színvonalú
szervezés alapján zajlott a

program. Éles, de barátsá-
gos körülmények között,
elõször találkoztak a helyi
gyerekek a Ferencváros fia-
taljaival. Próbálunk felnõtt
játékosokat is testközelbe
hozni, mintegy példakép-
ként a gyermekek elé állítva.
Most Lipcsei Péter és
Dragóner Attila látogatott el
a mérkõzésekre. A résztve-
võk nagy száma a gödiek jó
kapcsolatrendszerét mutat-
ja. Az együttmûködés követ-
kezõ állomásaként március-
ban szakmai konzultációt

tartunk – tette hozzá
Rakonczay András, az FTC
utánpótlás-vezetõje.

Eredmények:

1997-es korosztály: 1. FTC; 2.
MAC1; 3. UTE; 4. Gödöllõ; 5.
Dunakeszi; 6. Göd; 7. MAC2;
8. Vác.
Legjobb gödi játékos: László
Márton 

1998-as korosztály: 1. MAC
2; Göd1; 3. FTC; 4. Veresegy-
ház; 5. Göd2; 6. Szada.
Gólkirály: 
Ribényi Csaba (Göd1)
Legjobb gödi játékos: 
Nagy Gábor

Vasvári Ferenc

Labdarúgás: 

A Fradi utánpótlás-csapatát 
Lipcsei és Dragóner is elkísérte  

A gödi Kék Duna Hotel mû-
füves sportcsarnokban ren-

dezett 4 napos focikupán
32 amatõr kispályás csapat

lépett pályára az arany-
éremért.  Wagner Bálint
szervezõ elmondta: Hatal-
mas küzdelmek után a hár-
mas döntõbe a címvédõ
Spieler FC és a kispályás
futballcsillagokat felvonul-
tató CBF Bakó mellett a TF-
en végzett hallgatókból ál-
ló Zsideg BTK csapata ju-
tott be. A fõvárosi együttes
a volt dunaújvárosi közön-
ségkedvenc Nagy Tamás
vezérletével hódította el a
serleget.
-Az amatõr futball minden
szépsége benne volt ebben
a négynapos küzdelemso-
rozatban. Kellemes érzéssel
tölt el, hogy évrõl évre több

száz lelkes focibarátot sike-
rül megmozgatnunk csar-
nokunkban. Ez a tömeg-
sport lényege! - mondta
Szûcs Attila a Spieler FC
csapatkapitánya, egyben a
torna egyik fõszervezõje.

Eredmények:
CBF Bakó (Budapest)
Spieler FC (Dunakeszi)
Zsideg BTK (Budapest)

Legjobb kapus: 
Kovács Gábor (Spieler FC)
Gólkirály: 
Szabó Gábor (Tornádó)
Legjobb mezõnyjátékos:
Nagy Tamás (CBF Bakó)

V. F.

Kispályás labdarúgás: 

Gödön újabb trófeával gazdagodott a CBF Bakó!

Most is népszerú volt a
kispályás foci

Fontos a sztárok jelenléte

Egy gyönyörû mozdulat
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A Gyûszûnyi Kézimunka és
Rövidáru Üzletet egyre több
gödi, de  nem csak gödi pol-
gár ismerte meg az elmúlt
egy évben. Ebben a mûfaj-
ban itt minden kapható, na-
gyon nehéz olyan kéréssel
elõállni, amit Bíró Henrietta
üzlettulajdonos ne tudna tel-
jesíteni.

Az üzlet a Kisfaludy utca

36. szám alatt található. A
Vác irányába tartó felsõgödi
buszmegállónál kell befor-
dulni jobbra, és a harmadik
házban szeretettel várják a
vásárlókat igen széleskörû
áruválasztékkal: Kötéshez
gyapjú, pamut és kevert kö-
tõfonalakkal, kézimunkázás-
hoz hímzõvásznakkal,
aidaszalagokkal, elõrerajzolt

mintákkal, keresztszemes és
gobelinképekkel, osztott
hímzõkkel, színes horgolócér-
nákkal. Ráadásul Honleány
horgolófonal is kapható!

Húzózárak, gombok, cér-
nák, függönybehúzók, ólom-
zsinórok, csipkék, cipõfûzõk,
szalagok, gyöngyök, géptûk,
orsók és egyéb eszközök is
megtalálhatóak itt!

Ha szüksége van rá, kedves
Olvasó, akkor kézimunkalám-
pát, nagyítót, kereteket,
többféle méretû hímzõrámát
és gobelinállványt is besze-
rezhet!

Az elkészült gobelinképe-
ket nálunk is bekeretezheti!
Ha  fénymásolásra van szük-
sége, azt színes másolatban
is el tudjuk készíteni.

Érdekli Önt a  gobelinkészí-
tés és a csipkeverés? Ha igen,
akkor arra is meg tudjuk taní-
tani!

(X)

5.000.- forintos vásárlás 
esetén ajándék 

varródobozt vihet haza! 

Szakkörök:
Horgolás
Keddenként 
17.00-18.00

Vertcsipke
készítés
Szombatonként 12.00-15.00

Érdeklõdés: 
Bíró Henrietta, 
Mobil: 06-30-447-38-55

Nyitva tartás
Kisfaludy utca 36. 
(a felsõgödi buszmegálló
melletti utca)

Telefonszám: 334-729, 
Mobil: 06-30-447-3855
Kedd: 9.30-18.00, 
Szerda-péntek: 9.00-17.00; 
Szombat: 9.00-12.00; 
Ebédszünet: 12.00-13.00

Gyûszûnyi Kézimunka- és Rövidáru Üzlet
Minden szinten és a legjobb minõségben minden!
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Gödi Körkép
www.god.hugodikorkep@gmail.com

Tel.: 06-30-691-0841
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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

ÁLLÁST KÍNÁL!
Dinamikusan fejlõdõ kereskedelmi cég

keres kereskedelmi asszisztensi pozícióba
gödi, vagy Göd vonzáskörzetében élõ munkatársat

Amennyiben tapasztalatod megfelel elvárásainknak és szívesen lennél csapatunk tagja,
fényképes, kézzal és géppel is megírt önéletrajzod és motivációs leveled az alábbi címre várjuk:

2131 Göd, Pf.: 84.
A borítékra kérjük írd rá a „Kereskedelmi asszisztens” jelígét.

Feladatok:
• ajánlatok készítése;

• kapcsolattartás a beszállítókkal és partnerekkel e-mailben 

és telefonon;

• számlakezelés, iratrendezés, rendelések nyomon követése;

• egyébb irodai adminisztráció: levelezés, adatbázis kezelése;

• az üzletkötõk munkájának segítése.

Elvárások:
• felsõfokú iskolai végzettség,

• számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Internet böngészõ, stb.;

• minimum középszíntû angol nyelvtudás;

• értékesítés területén szerzett 2-3 éves tapasztalat;

• jó koordinációs és kommunikációs képesség;

• dinamikus, kreatív gondolkodás;

• önálló, precíz munkavégzés;

• textiliparban szerzett ismeretek elõnyt jelentenek.

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem

• fiatal, dinamikus csapat;

• változatos munkakör;

• barátságos, színvonalas munkakörnyezet;

• szakmai fejlõdési lehetõség.

1 % KÉRÉS
Tisztelt adózók!

A Teljes Életért Alapítvány
a Gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban
élõ 220 fõ halmozottan sérült ember

rehabilitációját támogatja.
Kérjük adója 1 %-ával támogassa

munkánkat!
Adószámunk: 19180454-1-13

Köszönjük a segítséget:
A Teljes Életért Alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
A Teljes Életért Alapítványban

élõ 220 halmozottan sérült gyermek
rehabilitációját támogatja.

KKöszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felajánlásaikkal munkánkat segítették.

A felajánlott összeget 2.058.518 Ft-ot
foglalkoztató anyagok vásárlására, nyaralások,

kirándulások és rendezvények finan-
szírozására fordítottunk.

Adószámunk: 19180454-1-13

TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSOK

RÉSZÉRE
TELJESKÖRÛ
KÖNYVELÉS, 

KOMPLEX PÉNZÜGYI
ÉS SZÁMVITELI
SZOLGÁLTATÁS.

VÁRJUK
VÁLLALKOZÁSOK
JELENTKEZÉSÉT!

T.: 06-30-260-8291
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintechniká-
val is, kosaras daruval! El-
szállítás megoldható. T.:
06-30-463-4070, 06-27-
337-353

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

• Cipõ javítás, szõnyeg,
függöny-ruhatisztítás, zip-
zárcsere, mosás, vasalás.
Göd, Kincsem Park, nyitva:
H-P.: 7-17-ig, Szo.: 7.30-12-
ig. Tel.: 06-30-296-1771.

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

• SZOBEFESTÉS, MÁZO-
LÁS, TAPÉTÁZÁS, belsõ de-
korációs munkák, gipszkar-
ton falak és álmenyezetek
építése, stb. Tel.: 06-30-
386-4456

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

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

zés 13 óra után: 06-20-444-
3810, www.ctk.hu

• Lakatost keresek rész-
munkaidõben, szerkezeti
munkára (gödi munkahely)
Érd.: 06-30-942-7437

• Dunakeszi lakótelepen,
Barátság úton, üzlethelyi-
ség bérleti joga kedvezõ
áron átadó! Érdeklõdni 14
óra után: 06-30-381-2525

• ANGOL NYELVOKTATÁS
minden szinten. Gödön.
Tel.: 06-70-519-0185.

• Gödön frekventált he-
lyen lévõ szépségszalo-
nunkba vállalkozói igazol-
vánnyal rendelkezõ KOZ-
METIKUST KERESÜNK! T.:
06-20-971-0203

• Keresünk angolul tudó
„B” kategóriás, számítógé-
pes ismeretekkel rendelke-
zõ férfi munkaerõt Göd és
környékérõl. Jelentkezni le-
het: 06-20-575-4573, 06-
20-575-4640.

• Munkatársat keresek
banki tapasztalat elõny! T.:
06-20-284-9642.

• Általános iskola korre-
petálás! Tel.: 06-30-678-
1767

• Fodrász, pedikûrös
Göd, Dunakeszi, Vác terüle-
tén házhoz is megy 15 óra
után. Tel.: 06-70-265-0022

Apróhirdetések

A halláscsökkenés elhanya-
golása megfoszt bennünket at-
tól a lehetõségtõl, hogy élvez-
zük az élet apró örömeit: a ze-
nét, a családi vagy baráti be-
szélgetéseket, az erdõben sétál-
va a madarak csicsergését, a
színházi elõadások vidámsá-
gát, stb.

Sokan úgy gondoljuk, hogy
semmi probléma nincsen a hal-
lásunkkal és észre sem vesz-
szük, hogy a világ szépen, las-
san elcsöndesedik körülöttünk.
A legtöbbször családtagjaink,
barátaink figyelmeztetnek ben-
nünket, olykor csak célzás
szintjén, néha pedig konkrét ta-
nácsokat adva. Amennyiben
Önnel is elõfordult már, hogy
egy családi beszélgetés hevé-
ben a gyermekei a fejéhez
vágták, hogy: „Te sosem hallod
meg, amit mondok! ”, akkor
valóban el kell gondolkodnia.

Rosszabb esetben a hallássérült
ember depresszióssá válhat,
nem mozdul ki otthonról és
megszakítja a legtöbb kapcso-
latát a külvilággal. A magányo-
san töltött idõ, pedig az életünk
elfecsérelt része, hiszen ezeket a
napokat, heteket tölthetnénk
barátaink, családunk, ismerõ-
seink körében is.

Manapság mindannyian ke-
ressük azokat a lehetõségeket,
amelyekkel átvészelhetõek a
rosszabb idõszakok. A legter-
mészetesebb dolognak az tû-
nik, hogy amiért megdolgo-
zunk, amit megtakarítunk, az
biztonságot jelent nekünk és a
családunknak. Sokszor eszünk-
be sem jut, hogy bármikor bete-
gek lehetünk, ami miatt talán
kevesebb munkát tudunk elvé-
gezni, így elveszik a megtakarí-
tások általi biztonságunk. A
legjobb befektetés az egészség,

hiszen nem kell sokat áldoz-
nunk rá, mégis egy életen át
megtérül. Ma már senki sem
engedheti meg magának, hogy
az esetleges betegségei, vagy
akár a rossz hallása által oko-
zott hibák, vagy lassabb mun-
kavégzés miatt elveszítse a
munkáját, vagy munkakört,
munkahelyet kelljen változtat-
nia.

Természetesen tehetünk
azért, hogy szüleink vagy akár
saját magunk ne kerüljünk
ilyen helyzetbe. Elsõ lépésként
a félelmeinket kell leküzde-
nünk, hiszen semmi okunk
nincs az aggodalomra. A folya-
mat elsõ lépését jelentõ vizsgá-
lat egyáltalán nem fáj, nem jár
semmiféle kötelezettséggel.
Ahhoz, hogy mindent újra ter-
mészetesen halljunk, ne kelljen
mások segítségére szorulnunk,
elõször is el kell határoznunk

magunkban, hogy szakítunk a
régi, csendes világgal. Minden-
kinek jár a teljes, boldog és
egészséges élet. Mindenki
megérdemli, hogy ismét fe-
szültségektõl mentesen indul-
jon el bevásárolni, menjen el a
hivatalba ügyeket intézni, vagy
hívja meg a családot egy közös
ebédre. Nem kell attól tartania,
hogy ez túl sok idõbe, túl sok
pénzbe, vagy túl sok energiába
kerül majd. Tegye meg az elsõ
lépést, jelentkezzen nálunk, és
együtt elérhetjük, hogy újra ön-
maga lehessen. Amennyiben
nehezen érti meg a beszélge-
tõpartnerét, nem tud család-
tagjaival együtt tévézni, mert
túl hangosan hallgatja azt,
vagy csak egyszerûen kíván-
csi hallásának állapotára, jöj-
jön el hozzánk és fedezze fel
Ön is a láthatatlanság adta sza-
badságot.

A legjobb befektetés az egészség
Hiszen nem kell sokat áldoznunk rá, mégis egy életen át megtérül

Amikor valaki azt mondja nekünk, hogy nem jó a hallásunk, sokszor nem is vesszük komolyan, sõt egyene-
sen bele sem gondolunk, hogy nekünk hallásproblémánk lehet. Azonnali megoldást ritkán keresünk, pedig
a hallásgondozás sem jár több befektetéssel, mint a szemüveg viselése. Ön hogyan viselkedne, ha azt venné
észre, hogy nem érti meg azt, amit beszélgetõpartnere mond? Viccesen elsiklik a dolog fölött, esetleg kelle-
metlennek, netán tragikusnak érzi? 
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KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

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

06-20-321-4801
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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!



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

Fejtörõ

Februári keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Egy
finom kávé, tea, forró
csoki megnyugtat, ellazít
a Christie’s Kávézóban!”
Nyerteseink: Bogdányi
Enikõ és Vass Lajosné. A
nyereményeket eljuttat-
juk Önökhöz. Gratulá-
lunk.

Márciusi keresztrejtvény
feladványunk megoldá-
sát, kérjük, nyílt levelezõ-
lapon juttassa el szer-
kesztõségünk címére.
2132 Göd, Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os vásárlási
utalvány a Betûboltban
Alsógödön!
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