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N a p ó l e o n
megkérdezte
Francois Talley-
rand-t, hogy
mit tegyen a
magyarokkal.
Talleyrand így
válaszolt: „Fel-
ség! Régi szo-
kásuk a magya-
roknak, hogy
felnéznek nagy-
jaikra, és büsz-

kék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt
teszel velük, amit akarsz!”

Bizony megéreztem Talleyrand igazsá-
gát március 15-én. Magyarország egyik
legnézettebb tévécsatornáján este fõ
mûsoridõben egy teljesen érdektelen fil-
met vetítettek. Köze sem volt a márciusi
hõsökhöz. A nemzeti ünneppel egyedül
a híradó foglalkozott, az is csak a szen-
záció és a konfliktus szempontjából.
Mintha elvennék a múltunkat, mintha
pontosan az történne, amit Talleyrand
ajánlott. Miért nincs törvényileg szabá-
lyozva Magyarországon (ha már más-
képp nem megy), hogy ezen a napon
minden tévécsatornának nemzeti jellegû
mûsorokat kell sugároznia? Csak ezen a
napon, hiszen október 23-a körül még
sok a meg nem válaszolt kérdés. Három-
százhatvanöt napból egyszer. Ez bele

kell, hogy férjen a büdzsébe!
Hogyan is ünneplünk? A rendszervál-

tás óta nem tud közösen a nemzet. Gö-
dön azonban más volt a helyzet. Két
szervezettõl eltekintve együtt ünnepelt
a város. A pártok aktivistái egymás után
helyezték el koszorúikat a város több
pontján. Nem ez lenne a normális? Leg-
alább ezen a napon, utána pedig foly-
tassák a küzdelmüket. Egy ilyen közös
nap lenne a nemzeti megbékélés alapja.
Egyszerûen, ha kell, fogcsikorgatva, de
együtt.

Az egyik ünnepen túl vagyunk, de
már itt is van a másik. Húsvét követke-
zik. Egymilliárd ember nagy emlékezése.
Ugyan a kereszt fája Európában már so-
kaknak semmit sem jelent, azért aki hit-
tel ránéz, az üdvözülhet, vallja a nagy
Tanító. Vajon a vezetõ tévécsatornák
milyen filmekkel ünnepelnek? Kétsége-
im sincsenek. Valami jó thriller fut majd,
vagy esetleg oldandó a feszültséget egy
Bud Spencer és Terence Hill film. Persze
a húsvét nem nemzeti ünnep, hanem
egyetemes ünnep. Miért is gondolnám,
hogy ez a nap jobb, mint a múltunk el-
vétele?

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek

Képviselõ testületi ülés

Gyors, hatékony munka 
… az utolsó nyílt napirendi pontig.

Közlekedési változások

Az ülés kezdetén Markó
József tájékoztatta a la-
kosságot, hogy a felme-
rült igényeknek eleget té-
ve, az önkormányzat köz-
lekedési korlátozásokat
fog bevezetni a Nemeskéri
út tehergépjármû forgal-
mával kapcsolatban. Az
ügyben illetékes Közleke-
dési Hatóság szakvéle-
ményének megérkezését
követõen szabályozhatóvá
válik az átjáró teherforga-
lom – fûzte hozzá a pol-
gármester.

Segélyezettek 
foglalkoztatása

Kialakult a település köz-
foglalkoztatásra vonatko-
zó terve – közölte Lenkei
György. Lehetõség nyílik a
rendszeres szociális se-
gélyben részesülõk intéz-
ményes formában történõ
foglalkoztatására. Az a
személy, aki a munkára
ugyan képes, de azt nem
vállalja, a továbbiakban
segélyt sem kap – tette
hozzá a Szociális Bizottság
elnöke. A város 6.5 millió
forint értékben vásárolna
egy multifunkcionális
munkagépet, valamint
egyéb szükséges szerszá-
mokat, eszközöket. A se-
gélyezettek foglalkoztatá-
sának megszervezésére  az
önkormányzatot törvény
kötelezi, ugyanakkor a
program 95%-os támoga-
tást ad a munkába állók
bérköltségéhez. A munká-
sok tevékenységét a Szoci-
ális Bizottság felügyeli,
szabályos munkaszerzõdé-
sek megkötésére kerülne
sor, különféle feladatok el-
látására van lehetõség – is-
mertette a részleteket Len-
kei.

Bizottsági tagok 
kinevezése

Ezt követõen új bizott-
sági tagokat neveztek ki.
A Közmûvelõdési és Okta-
tási Bizottság új alelnöke a
leköszönt Nógrádi Ger-
gely helyett Csányi József,
új tagja pedig Szabó Csa-
ba képviselõ lett. A Kör-
nyezetvédelmi Bizottság-
ban Detre László alelnöki
helyét dr. Mödlingerné
Kovács Éva vette át. 

Infrastrukturális 
fejlesztés

Lehetõség nyílik a böl-
csõdék és közoktatási in-
tézmények infrastrukturá-
lis fejlesztésével kapcso-
latban pályázatok benyúj-
tására - tájékoztatta a
képviselõket Popele Juli-
anna. Ha a város által be-
adott négy pályázat mind-
egyikét elfogadják, egy 97
millió forintos beruházás
kezdõdhet, melynek a vá-
rosra esõ önrésze csak
30% lenne. Kovacsik Ta-
más arra hívta fel a figyel-
met, hogy az említett in-

tézmények felújítására ko-
rábban átcsoportosítottak
10 millió forintot, mely így
ennél a feladatnál felsza-
badul. Ezt az összeget ja-
vasolja viszszatenni az
alsógödi gyalogos vasúti
átjáró kiépítésére - folytat-
ta a Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke. Markó Jó-
zsef hozzátette: Valóban
szükséges egy a felsõgödi
átjáróhoz hasonló rend-
szer kialakítása. A tervek
szerint ennek megvalósí-
tására még ez év folya-
mán sor kerülhet.

Vita az InsideTv-rõl

Feszült légkört eredmé-
nyezett az InsideTv szer-
zõdés módosítási javasla-
táról szóló  vita. Markó
József közölte: A Pataki
Levente ügyvezetõ igaz-
gatóval folytatott tárgya-
lások eredményeként fel-
merült annak lehetõsége,
hogy a jelenlegi megálla-
podás módosításával júni-
ustól jelentõs megtakarí-
táshoz jusson a város. Az
eddigi havi összeg 600
ezer forinttal lenne keve-

sebb.  Most errõl kell dön-
teni. Várható volt, hogy a
vita a tv szolgáltatási te-
vékenységét is érinteni
fogja. Dr. Mödlingerné
Kovács Éva véleménye:
Nem annyira jó az
InsideTv mûsora, más te-
lepüléseken a helyi televí-
ziók kisebb összegért jó-
val színvonalasabb prog-
ramot nyújtanak. El kell
gondolkodni azon, hogy
érdemes-e a szerzõdéshez
továbbra is ragaszkodni.
Persze az is kiderült, a
képviselõ asszony mosta-
nában nem néz tv-t, jelen-
leg készüléke sincs. Dr.
Horváth Viktor Gergõ vé-
leménye szerint a televízi-
ót üzemeltetõ Royal Mé-
dia Zrt. ellen nem egy kér-
désben bírósági eljárás
folyt, országos megítélése
rendkívül kedvezõtlen. –
Markó azt válaszolta,
hogy a jogi helyzet feltá-
rása  nem az önkormány-
zat feladata, most a cél a
kiadások egy részének le-
faragása. Horváth képvi-
selõ ekkor nyíltan gazda-
sági összefonódás tényét
állította, Markó József

Március végén ismét ülést tartott Göd város képviselõ testülete. A helyi lakosságot érintõ közlekedési, szo-
ciális, valamint környezetvédelmi kérdések mellett új bizottsági tagok kinevezésére is sor került. Az elõter-
jesztések tárgyalása zavartalanul zajlott mindaddig, amíg az ülés végén föl nem merült az InsideTv
szerzõdés módosítási javaslata. Ekkor a Városháza nagytermében feszültebbé vált az légkör. 

Archív kép. A márciusi testületi ülésrõl hiányoztak: 
Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Sándor István és Sellyei Noémi
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kérdésére, miszerint ezen
álláspontját megerõsíti-e,
habozás után igennel vá-
laszolt. Ezt az állítást ter-
mészetesen bizonyítani
kell majd, a konkrét ada-
tokat a képviselõ késõbb-
re ígérte. – Ekkor Mikesy
György emelkedett szó-
lásra: Közröhej tárgya,
amit itt történik. Az
InsideTv Fogadóóra cím-
mel új mûsor készítését
tervezi a helyi képviselõk-
kel, nyilvánvaló pártszim-
pátia alapján. A televízió
mûsora színvonalon aluli,
a város pénzét feleslege-
sen dobjuk ki az ablakon.
„Egyetlen fillért sem érde-
mel.” Ezért javaslom új

közbeszerzési eljárás
megindítását. A képviselõ
a jelenlegi tv „lesöprését”
tartotta kívánatosnak.
Markó tájékoztatta a tes-
tületet: Jelen helyzetben a
szerzõdés módosításáról
lehet dönteni, közbeszer-
zés kiírásáról csak a jelen-
legi szerzõdés felmondá-
sa után lehet szó. A tv
megítélése sok szubjektív
elemet is tartalmaz, az
esetleges közbeszerzés
eredménye  adott esetben
a jelenleginél jóval drá-
gább megoldást is ered-
ményezhet. Nincs helye a
kapkodásnak. A testület
megszavazta a módosí-
tást.

Csatlakozás 
a Föld Órájához

A Föld Órája a világ ta-
lán legnagyobb klímavé-
delmi programja – nyitot-
ta elõterjesztését dr.
Mödlingerné Kovács Éva.
– Javaslom, hogy ebben
az évben Göd városa is
csatlakozzék ehhez a kez-
deményezéshez. Ennek
megfelelõen március 28-
án szombaton 20.30 és
21.30 között boruljon sö-
tétségbe a város – fûzte
hozzá a képviselõ. Az ak-
ció célja az emberiség fi-
gyelmeztetése a Föld ki-
merülõ energiakészleteire,
illetve a tudatos, környe-

zetkímélõ energiafelhasz-
nálásra. Markó József arra
hívta fel a figyelmet, hogy
a közvilágítás teljes lekap-
csolása az esti órákban
komoly veszélyek forrása
lehet. Csányi József el-
mondta: A programban
való részvétel önkéntes,
kérjük azonban a lakossá-
got, hogy aki teheti, az
említett idõben mérsékel-
je az energiafogyasztást!
A közvilágítás tehát be-
kapcsolva marad, a testü-
let felkérte a lakosokat,
hogy saját fogyasztásuk
korlátozásával csatlakoz-
zanak az akcióhoz.

A Városfejlesztési Bizottság márci-
us havi ülésének témája volt többek
közt a Nemeskéri út forgalomszabá-
lyozása.  Már jó ideje látszik, hogy a
teherautók átmenõ forgalmát korlá-
tozni kell.
Mostanra ez sürgõssé vált, mert Du-
nakeszi város északi beruházásainak
teherautó-forgalmát ezen az úton
bonyolítják le. A szomszéd város bá-
nyáinak anyagát is itt szállítják fel a
2/A-ra. Az ott lakók kérésére és se-
gítségükkel rendelettervezet szüle-
tett, amit a bizottság jóváhagyott,
és továbbküldte az útfelügyelethez
hatástanulmány készítésére. Az áp-
rilisi testületi ülésen szeretnénk a ja-
vaslatot megvitatni.
Szó esett a parkolók és csomó-
pontok fejlesztésére benyújtható
pályázatról is. Az önkormányzat
részt kíván venni ezen a pályázaton,
ahol lehetõség nyílik a három gödi
vasútállomás parkolójának rendbe-
hozatalára, új építésére. A három ál-
lomás közül feltehetõleg egynek
lesz reális esélye a felújításra.
Tavasz közeledtével a méltán híres
kajakos szakosztály is munkához lá-
tott. Az önkormányhoz fordultak,
hogy számukra a Duna vízfelületén,
a csónakháztól, a Kossuth Lajos ut-
cáig, egy a motorral hajtott vízi jár-
mûvektõl mentes, tanulósávot jelöl-
jön ki gyermekek számára. Bizottsá-
gunk támogatta a kezdeményezést,
felvette a kapcsolatot a vízügyi ha-
tósággal. Ehhez a témához új javas-
lat is született: egy vízi polgárõrség
szervezése. A jelenlegi vízparti fe-
szültségeket lenne hivatott enyhíte-

ni, segítséget nyújtva a parton és a
gödi folyószakasz vizén uralkodó
morál javításához.
Itt említem meg azt a jó hírt, hogy a
Gödi Körkép márciusi számában
megjelent zöldhulladék elszállításá-
val kapcsolatban hozott bizottsági
döntést, miszerint a levágott füvet
külön 18O Ft-ért viszi el a TESZ, fe-
lülvizsgáltuk. Lehetõség nyílik arra,
hogy ezt a költséget az önkormány-
zat a lakosoktól átvállalja. Ez a plusz
költség abból jött létre, hogy a levá-
gott fû az új jogszabályoknak meg-
felelõen külön gyûjtendõ, szállítan-
dó és tárolandó az egyéb zöldhulla-
déktól.
Fontosnak tartom elmondani, hogy
üléseink nyilvánosak, véleményükre
odafigyelünk! Az ülések idõpontjait
honlapunkon megtalálhatják, vagy
megkérdezhetik tõlem, a bizottság
elnökétõl: 06 30 533 20 86.

Kovacsik Tamás elnök
Városfejlesztési Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Ingyenes marad a levágott fû elszállítása

Az ebek kötelezõ, veszettség elleni vé-
dõoltását az oltásban részesülõ ebek
összevezetésével Gödön az alábbi helye-
ken és idõpontokban végzem:

Göd-Alsó, MÁV Állomás 2009. április
14. kedd,10-12 óráig  és 16-18 óráig;
Göd, MÁV Állomás 2009. április 21.
kedd,10-12 óráig és 16-18 óráig; Göd-
Felsõ, Bozóky tér 2009. április 15, szer-
da 10-12 óráig és 15-17 óráig; Göd-
Felsõ, Autópihenõ 2009. április 23.
csütörtök,10-12 óráig és 15-18 óráig.
Az összevezetett oltás díja a Magyar Ál-
latorvosi Kamara határozatának megfe-
lelõen 3000.- Ft
Az ebek féregtelenítése, mely a jogsza-
bály szerint szintén kötelezõ, 10 kg-ként
200 Ft.

dr. Megyery Csaba
állatorvos

06-20-9351-790

Eboltás

Dunakeszi teherautó forgalma 
a Nemeskéri utat terheli
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• Belterületi utak fejlesztése tá-
mogatására kiírt KMOP-2008-
2.1.1/B pályázaton Göd Város
Önkormányzat 132 millió Ft
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert az alábbi utcák meg-
építésére:
Szent István utca (Lánchíd u.-Rá-
kóczi út között)
Iván-Kovács László utca
Áldás utca (Vasút u.-Kálmán u.
között)
Összekötõ út-Strand elõtti szaka-
szán: út, parkoló és járda építés
Kölcsey utca (Szilvás u.-Ne-
meskéri Kiss Miklós út között)

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

• KMOP-2007-3.3.1/B belterületi
csapadékvíz elvezetés és gyûj-
tés támogatására kiírt pályáza-
ton 92 millió Ft vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert a Vá-
ros, Göd-alsón a Rómaiak útja,
Nemeskéri Kiss Miklós út és a
Tóth Árpád utca, Göd-felsõn a
Honvédsor és Ifjúság utca csa-
padékvíz elvezetésére.  

• Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások

infrastrukturális fejlesztése –
KMOP-4.5.1-2008 – pályázaton
nyert Önkormányzatunk 35 mil-
lió Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást az Idõsek Klubja felújítá-
sára, akadálymentesítésére.

• Göd Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának teljes
körû szervezetfejlesztésére 19
millió Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyertünk az  ÁROP-
3. A. 1/A-2008 jelû pályázaton. 

Dr. Szinay József
jegyzõ

Március végéig: 278 millió forint

2009-es év nyertes pályázatai

Göd város hivatala nem tétlenkedik. Popele Júlia osztályvezetõ vezetésével egy kis csapat
folyamatosan azon dolgozik, hogy a város több, számára fontos pályázaton induljon és
lehetõleg nyerjen is. Az elnyert pályázatokat ismertetjük
• Turisztikai és közleke-

dési célú kerékpár-
utak  tervezésére el-
nyert támogatás Göd:

Alsógöd – Felsõgöd –
Újtelep (Bócsa) között,
3,5 millió Ft;

• Kompok révek fenn-
tartásának, felújításá-
nak támogatása 3,4
millió Ft (Nyilvános
WC. a Göd-alsói Duna
parton);

• Kompokhoz, révek-
hez vezetõ utak fel-
újítását támogató pá-
lyázat, Jávorka utca

(Pesti út – Petõfi Sán-
dor utca közötti szaka-
sza) felújítása, 2,2 mil-
lió Ft támogatással ké-
szült el;

• Az országos fõutak át-
kelési szakaszain a for-
galom csillapítására, a
gyalogosok védelmé-

nek növelésére, a jár-
mûvek sebességének
csökkentésére alkal-
mas beavatkozásokra
elnyert támogatás
14,7 millió Ft – Göd-
alsón: Nyomógombos,
jelzõlámpás gyalog-
átkelõhely kialakítása
a Mûvelõdési Ház mel-
lett, Göd-felsõn: kö-
zépszigetes, sávelhú-
zásos gyalogátkelõ-
hely létesítése a Kék
Duna utcánál;

• Települési önkormány-
zati szilárd burkolatú
belterületi közutak
burkolat felújításának
támogatása – Nemes-
kéri Kiss Miklós út fel-
újítása támogatására
megnyert összeg: 12
millió Ft

• KMOP-2.1.2-2007 Ke-
rékpárutak fejlesztésé-
re kiírt pályázaton
151,3 millió forint vis-
sza nem térítendõ tá-
mogatást nyert a Város
Göd: Alsógöd-Felsõ-
göd-Újtelep (Bócsa)

között hivatásforgal-
mi kerékpárút létesí-
tésére

Dr. Szinay József
jegyzõ

Elnyert összeg: 187,1 millió forint 

2008-as év nyertes pályázatai

A felsõgödi járdasziget lassításra kényszerít

Végre biztonságosan
mehetnek át a gyalogosok
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Komoly problémát okoz
a város területén lévõ érté-
kes fák kivágása, védett ál-
latok inzultálása, a Duna-

part rongálása, valamint
az illegális hulladéklerakás
– hívta fel a jelenlévõk fi-
gyelmét dr. Mödlingerné
Kovács Éva. 
Ezt követõen a környezet-

védelmi bírságok hatéko-
nyabb kirovásának lehetõ-
ségérõl érdeklõdött a kép-
viselõ.

A gödi Homoksziget terü-
letén évek óta bizonyítha-
tóan jelenlévõ probléma a
drogfogyasztás – vetette
fel Bertáné Tarjányi Judit.
A Homokszigeten történõ

bármely rendezvényhez a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
igazgatóságának elõzetes
engedélye szükséges. An-
nak ellenére, hogy a Duna-
parton talált kábítószere-
ket a helyi rendõrségen le-
adták, az ügyben nem tör-
tént elõrelépés – tette hoz-
zá a város fõépítésze.
Arra a felvetésre, hogy a
közelmúltban ismeretlen
elkövetõk fiatal lányokat
zaklattak az alsógödi és a
felsõgödi általános iskola
környékén, a rendõrség
képviselõje megdöbbenve
közölte, hogy errõl eddig
senki sem tájékoztatta az
illetékes hatóságokat. 
Kovács László rendõrkapi-
tány a felmerült kérdések-
kel kapcsolatban elmond-
ta: Hatósági intézkedések
kezdeményezéséhez konk-
rét lakossági bejelentések-
re van szükség. Ha az elkö-
vetõt nem érik tetten, csak
utólagos ténymegállapí-
tásra van lehetõség. – Az
emberek biztonságérzete

a közelmúltban különféle
gazdasági - társada lmi
problémák hatására or-
szágszerte romlott, meg-
rendült a rendõrség iránti
bizalom. Anyagi és szemé-
lyi forrásaink sem kielé-
gítõek, Göd területén en-
nek ellenére is 24 órás jár-
õrszolgálat mûködik. A
megbeszélésen jelenlévõ
Doszpot Péter hozzátette:
Göd a térség legbékésebb
települése, a helyi közbiz-
tonság országos viszony-
latban is irigylésre méltó,
súlyosabb bûncselekmé-
nyekre az utóbbi idõben
nem került sor.
Markó József polgármester
ezt követõen arra kérte a
lakosságot, hogy a tapasz-
talt bûncselekményekrõl
feltétlenül tájékoztatassák
a Gödi Rendõrõrs alkalma-
zottait. Lakossági bejelen-
tésekre azonban az ingye-
nesen hívható gödi zöld
számon (06-80-890-089)
is lehetõség van.

K. Z.

A közbiztonság helyzete Göd városában
Március elején az Önkormányzat, a helyi rendõrség, a polgárõrség, valamint a közterü-
let-felügyelet képviselõi egyeztetõ tárgyalásokat folytattak. Amint a polgármester el-
mondta: A cél az említett hatóságok lehetõségeinek és erõforrásainak feltárása, illetve
egy eredményesebb együttmûködés kialakítása a város közbiztonságának javítása érde-
kében

Tájékoztatom az Olvasókat, hogy
az elmúlt idõszakban a Polgármes-
teri Hivatalhoz számos bejelentés
érkezett gazdátlan kutyák által oko-
zott kisebb-nagyobb támadásokról,
sebesülésekrõl. Ezeket a sérüléseket
természetesen gazdátlan kutyák is
okozzák, de fõleg az egyébként
gazdával rendelkezõ, de sokszor
közterületen tartózkodó kutyáktól
származnak. 
Ezért felkérem az ebtartókat, gon-
doskodjanak arról, hogy a kutyájuk
ne tudjon kiszökni közterületre, il-
letve a kutyasétáltatást a jogsza-
bályban meghatározott módon, pó-
rázzal végezzék.
A Polgármesteri Hivatal felkérte a
Zöld Menedék Állatvédõ Alapít-
ványt, amely városunkban a gyep-
mesteri tevékenységet végzi, hogy
minden hónap második csütörtö-

kén a közterület-felügyelettel
együttmûködve gyûjtse be a város
közterületein található gazdátlan
kutyákat. 
Az Alapítvány a gyepmesteri tele-
pen 15 napig õrzi a kutyákat, me-
lyeket ezen idõn belül a gazdák át-
vehetnek. Ez azonban szabálysértési
bírságot von maga után. 

A Zöld Menedék Állatvédõ Alapít-
vány elérhetõségei:
Cím: 2600 Vác, Külsõ-Rádi út
Telefonszám: 06-20/464-6491

06-70/389-9427
06-20/424-5367

Internet cím: www.zoldmenedek.hu

Ezen intézkedés 2009. áprilisától
lép hatályba.
Végezetül ismét kérem a tisztelt
ebtulajdonosokat, hogy az ebtar-

tást a jogszabályban meghatározott
módon, a lakosság zavarása nélkül
tegyék. 

Dr. Szinay József 
jegyzõ

Tájékoztatás az ebtartásról

Markó József polgármester és Kovács László 
Dunakeszi rendõrkapitány a rend oldalán állnak

Illusztráció
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Egyszer már írtam ne-
ked ezen az oldalon. Ta-
valy, amikor Te vagy vala-
melyik barátod a Feneket-
len-tónál kitépkedted az
elõzõ nap ültetett  virágo-
kat, és szétdobáltad.
Azt hittem, tudsz olvasni,
és megérted, amirõl írok.
Úgy látom, nem. Abból
gondolom, hogy az  idén
is megtetted, ami tõled
várható. Új nõd van? Most
neki mutattad meg: Olyan
erõs vagy, hogy csak na?
Tavaszt váró esti sétádon,
a 2-es fõút mentén a  múlt
évben ültetett gyönyörû
fákat izmos kezeddel ket-
té tudtad törni? És ennyit
egymás után?
Lenyûgözõ lehetett, amint
megfeszül erõs karod, elõ-
villan a drágán, de színes-
ben tetovált  LOVE  felirat.
Már-már hõsies. Viszont
nem lehetett nagy hatás-
sal csajodra, mert átmen-
tetek Felsõgödre kidöntö-
getni a közlekedési táblá-
kat. Betonostól. Na, ez
már látványosabb volt.

Tudsz még meglepetése-
ket okozni. Igazi meglepe-
tés akkor lesz, ha egy hi-
ányzó tábla miatt téged

fognak elütni. Mert Te be
leszel rúgva, a vezetõt
meg nem figyelmezteti az
általad kidöntött tábla.
Nos, akkor majd elmélked-
hetsz talpig gipszben, Ba-
rátom, mit is mûveltél.
Nem kívánom, de egy pil-

lanatra elgondolkodtam
rajta. Azt már meg sem
említem
Te nemtudomkicsoda, hogy

egyik kezeddel tördeled a
fákat (mert neked az sem-
mi), a másikkal szereted a
természetet. Biztosan azért
loptad ki az örökzöldeket a
mûvelõdési ház elõl, mert
hazavitted a kertedbe. Igaz,
ott is szép! De ember! A

mûvelõdési ház elõtt is a ti-
éd volt! Neked is ültettük. A
sajátodat loptad el? Meglo-
pod magad? Ha a kertedbe
vitted, legalább gondozd!
Mi ültetünk egymásnak
másikat. Neked már nem!
A részedet elvitted már a
közösbõl. Amit most ülte-
tünk, már a miénk. Ne
vidd el, mert az lopás! A
lopásért pedig pofon jár,
tudod? A fákat is pótoljuk.
Addig, amíg el nem unod
tördelni õket. Már azok
sem a tieid. Az unokáink-
nak ültetjük, ne bántsd
õket!
A kresztábla pedig fontos.
Akkor is, ha kerek, akkor
is, ha szögletes. Azért tet-
ték oda, mert ott a helye,
oda való! Tudod? Az em-
berek védelmében. Azt
kérdezed, ki az ember?
Nos, fogadj meg egy régi
bölcsességet, ha megen-
geded! Ne magadból in-
dulj ki!

Kovacsik Tamás

Kedves  Barátom!

• 2009. március 25-én a
képviselõ-testület elfo-
gadta a tervpályázati
felhívást.

• Az óvoda három ütem-
ben fog épülni. Az elsõ

ütemben egy 100 fõs
óvoda, 300 fõs melegí-
tõ konyhával épül a Rá-
kóczi úti sporttelep
Felsõgöd felé esõ végé-
ben hagyományos

szerkezettel, hagyomá-
nyos gépészettel és
napkollektoros vízme-
legítéssel. 

• A második és a harma-
dik ütemben is egy-egy
100 fõs óvodát építe-
nek, ha már az elsõ
100 fõs óvoda üzemel.

• Augusztusra elkészül-
nek a tervek, a képvise-
lõ-testület kiválasztja a
gyõztes tervet. 

• Az engedélyezési eljá-
rás két hónapot vesz
igénybe. Októberben a
kivitelezésre is kiírják a
közbeszerzési eljárást. 

• 2010 februárjában
dönt az önkormányzat
a kivitelezésrõl. 2010
tavaszán kezdõdik az
építkezés. 2010 õszére
elkészül az elsõ 100 fõs
óvoda. 

• Addig magánóvodák
bevonásával helyezi el
az önkormányzat a
gyerekeket.

G. K. 

Pontos menetrend az új óvoda építésérõl

A víz 
titkai

Hassmann Péter 
elõadása

2009. május 9-én 
szombaton 

9.00-11.00-ig

a Gödi Homeopátiás
Klubban

(József Attila 
Mûvelõdési Ház)

2131. Göd, Pesti út 72.

Még csak egy bokor hiányzik...

Ide épül az új óvoda

Új óvoda épül a felsõgödi focipályán. Ezt már tudták a gödiek, de a részletekkel adós maradt az önkor-
mányzat. Utánajártunk, íme a részletek. Reméljük így eloszlanak azok a mendemondák, hogy az önkor-
mányzat nem is akar új óvodát építeni.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:

Serege Dániel 9 éves
Balázs Dezsõné sz. Péterszegi Erzsébet 86 éves
Pálfalvi Jánosné sz. Torma Julianna 87 éves
Tóth Fanni Lívia 13 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Szili Annamária Beatrix Fábián Csaba
Csortos Mária Bencze Gábor
Vogel Andrea Szilva János Gábor
Pruzsinszki Erika dr. Nagy Elemér

Vilmos
Bugyi Marianna Nagy Zsolt Lajos
Sok boldogságot kívánunk!

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

Fogadóórák Göd, 
Polgármesteri Hivatalban

Dr. Szinay József jegyzõ:
minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester
minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Szegedi Sándor alpolgármester: 
minden hó 3. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Markó József polgármester: 
minden hó 4. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet
hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Az elmúlt év tapasztala-
taiból kiindulva, úgy tûnik,
nem volt hiábavaló e lap
hasábjain és egyéb médiu-
mokban felhívni az Önök
figyelmét a besurranók és
egyéb trükkös tolvajokkal
kapcsolatban. 
Egyfajta állampolgári „jel-
zõszolgálat” van kialaku-
lóban. Egyre több bejelen-
tést, információt kapunk
Önöktõl gyanús szemé-
lyek-autók mozgásáról. Az
ilyen bejelentéseket komo-
lyan vesszük, és azonnal
reagálunk rájuk. 

Jól kimutathatóan a betö-
rések 90 %-a a nappali
órákban történik. A megfi-
gyelõ személyek gépkocsi-
ból hajtják végre a terep-
szemléjüket. Benyitogat-
nak a kapukon, becsön-
getnek, figyelik, van-e ku-
tya, megtervezik a mene-
külési lehetõségeket, fel-
térképezik, van-e mozgás
a szomszédban stb.
Ha egy ház vonzóvá válik
számukra, az autóból ki-
szállva becsöngetnek, és
ha két-három csöngetésre
egy-két percen belül nem
jön ki senki, akkor beugra-
nak a kerítésen. 
Nem ritka eset, hogy a ré-
gi „jól bevált” gázóra-víz-
óra-villanyóra-leolvasós
trükköt alkalmazzák. Amíg
az egyik elkövetõ lefoglal-
ja a figyelmünket, a másik
már viszi az értékeket.
Minden ilyen esetben kér-

jék el az igazolványukat,
kérjék a munkalapot, eset-
leg a számlát!
Jó, ha feljegyezzük az ide-
gen és gyanús autók rend-
számát, mert a késõbbiek-
ben a rendõrség számára
kiindulópontot adhat.
A leírtak betartása, vagy
legalábbis annak megkí-
sérlése nagyban segíthet,
hogy ne váljunk bûncse-
lekmények áldozatává,
ugyanakkor a rendõrség
munkáját is megkönnyíti
és segíti.
Továbbra is hívják munka-

idõben a Gödi Rendõrõr-
söt, munkaidõn túl a Du-
nakeszi Rendõrkapitány-
ság ügyeletét! Telefon:
06-27/345-115, BM: 30-
355/20-634

Nagy Attila r.fhdgy.
õrsparancsnok h. 

Rendõrségi hírek

Örömmel tájékoztat-
juk Önt, hogy 2008. év-
tõl kezdõdõen a
Bozóky Gyula Alapít-
ványnak is felajánlható
a személyi jövedelem-
adó 1 %-a.

2009-ben lesz a fel-
sõgödi római katolikus
templom  felszentelésé-
nek 85. évfordulója.
Ebbõl az alkalomból
2009. szeptember 13-

án, az évfordulós ün-
nepség napján megjele-
nik a Felsõgödi egyház-
község története 1908-
2008 c. könyv. A terve-
zés, szerkesztés elindult,
az anyagi forrásokat az
SZJA 1 % felajánlásával
is biztosítani tudjuk.

Alapítványunk kurató-
riuma kéri Önt, ha
egyetért céljaink megva-
lósításával, az Szja 1 %

felajánlásával legyen Ön
is adakozója a fent emlí-
tett ügynek!

Felajánlását ezúton is
köszönjük!

A Bozóky Gyula 
Alapítvány

Kuratóriuma

A Bozóky Gyula 
Alapítvány adószáma: 
18710034-1-13.

Tisztelt gödi Lakos!

Gázóra leolvasására hivatkozva csöngetnek be a tolvajok
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Szabó Csaba, a Környe-
zetvédelmi Bizottság elnö-
ke a várostakarítási nap
estéjére megkönnyebbült.
Tehette ezt azért, mert a ti-
zenegy helyszínen gyüle-
kezõ lelkes gödi polgárok
összesen 55 tonna szeme-
tet gyûjtöttek össze a vá-
rosban.
- Ez nagyon szomorú adat,
hiszen ennyi szemetet
szórtak el a gödiek városz-
szerte – összegzett Szabó
képviselõ. – Szerencsére
még vannak a városban
olyan polgárok, akik ko-
molyan veszik, hogy tiszta
környezetben szeretnének
élni, és ezért hajlandóak
tenni is. Ebben bíztunk,
amikor meghirdettük a vá-
rostakarítási napot. Ugyan
kevesebben jöttek el, mint
reméltük, de az elvégzett
munka önmagáért beszél.
- Göd határában találtuk a
legtöbb a szemetet Ott
még hivatalos iratok is elõ-
kerültek, melyeket a közte-
rület felügyelet lefényké-
pezett, és az összegyûjtött
szemétként kidobott do-
kumentumok alapján az
adott cég ellen feljelentést
tesz a rendõrségen – foly-
tatta az elnök.
55 tonna szemét került a
konténerekbe, és a két
szemetesautó is megtelt. A
TESZ szállította el a konté-
nereket. A szemétlerakóban
kifizetett költséget a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság sa-
ját keretébõl állta. Ez a
100.000 Ft-os összeg még a
markológépek költségét, a
konténerek elszállítási díját,
a szemeteszsákok és a kesz-
tyûk költségét is tartalmaz-
za. A gyerekek üdítõt és
csokit kaptak. 
Az elvégzett munka után a
Duna Csárda látta vendé-
gül a munkában részt vett
gödieket. 

A Duna Csárdában a jó
ebéd közben a résztvevõk
megosztották egymással
tapasztalataikat. Egyértel-
mûvé vált sokak számára,
hogy ezt az akciót õsszel
meg kell ismételni.

Salamon Tamás

Ötvenöt tonna szemetet gyûjtöttek 
a várostisztítási napon
600 db mûanyag zsákot és 130 pár kesztyût osztottak ki a városi takarítási napon. 55
tonna szemét került a 11 kihelyezett konténerbe. Az akcióban a TESZ 2db szemetesautója
teljesen megtelt hulladékkal (20 m3 tömörített hulladék). Így összességében a városi ta-
karítási nap sikeresnek mondható.

Markó József és csapata

Nógrádi Gergely

Több szelektív zsákot  
találatak 
az erõszélen

Hivatalos iratok kiszórva

Kovacsik Tamás

Csányi József és csapata

Szabó Csaba szervezte a várostakarítási napot
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Tisztelettel bejelentjük,
hogy 2009. február 14-én
megalakult a Lokálpatrió-
ták Gödért Egyesület.
Megint egy új formáció a
lázas semmittevés széles
skáláján – gondolhatná a
Tisztelt Olvasó. Szeretnénk
eloszlatni az efféle gondo-
latokat. Elõször is ne várja-
nak tõlünk hatásvadász,
szemfényvesztõ, „város-
és környezetvédõ”, talmi
értékeket reprezentáló
megmozdulásokat, és
nem fogjuk terhelni posta-
ládájukat a közélet szerep-
lõit lejárató „kiadványok-
kal” sem.
Elsõdleges célunk a mos-
tani és a mindenkori ön-
kormányzat szakmai, er-
kölcsi támogatása a minél
szakszerûbb és haszno-
sabb döntések meghoza-
talában, az élet különbözõ

területein szerzett tudá-
sunk és tapasztalatunk fel-
használásával. Az alapító
tagok között van környe-
zetvédelmi szakmérnök,
pályázatíró, beruházó, gé-
pészmérnök, bölcsész, vál-
lalkozó, hitoktató, jogi
asszisztens, könyvelõ, vi-
zes szakember, vendéglá-
tós – tehát széles a skála,
melyet tovább szeretnénk
bõvíteni.
Sem a közeli, sem a távoli
jövõ nem ígér gondtalan
életvitelt a gödi önkor-
mányzatnak sem, tehát se-
gíteni kell minden jó szán-
dékú törekvést. Kis túlzás-
sal állítható, hogy e hazá-
ban mindenki ismer min-
denkit, mindenkinek van-
nak használható szemé-
lyes kapcsolatai, és mindig
minden összefügg egy-
mással. Miért ne használ-

nánk ezt ki saját lakóhe-
lyünkön az élet minõségé-
nek javítására, vagy eset-
leg a krízishelyzetbe került
emberek, családok megta-
lálására? Az értelmiségi
státusz, ha van ilyen, köte-
lez minket arra, hogy  ér-
demben is foglalkozzunk a
körülöttünk létezõ világ-
gal.
Egy adott feladatra, adott
problémára szakszerûen
elõkészített beadványokat,
elõterjesztéseket fogunk
készíteni az önkormányzat
részére, de csak akkor, ha
erre valóban igény vagy in-
dok van akár az Egyesület,
akár az önkormányzat ré-
szérõl. A fogadatlan pró-
kátort sehol sem szeretik.
Felmerül a kérdés: Minek
ehhez egyesület, hiszen
ezt a segítséget mindenki
egyénileg is megteheti?

Az a tapasztalat, hogy a
többek által elfogadott,
egyesített véleménynyilvá-
nításnak sokkal nagyobb a
hatása, mint az egyéninek.
Szeretnénk olyan rendez-
vényeket tartani, ahol jeles
személyiségektõl tanulha-
tunk tudományt, mûvé-
szetet, melyek átadása so-
rán kialakíthatjuk, vagy fi-
nomíthatjuk saját érték-
rendünket.
Mûködésünket a bírósági
nyilvántartásba vétel után
tudjuk elkezdeni, de addig
is várjuk szíves érdeklõdé-
süket, javaslataikat! 
Jelenlegi elérhetõségünk:
2131 Göd, Mikszáth K. u.
14. E-mail: qlaci@citro-
mail.hu

Üdvözlettel:
Hantos László

elnök

Bemutatkozás
Tisztelt Olvasók!

Az Inczeffy Patika ez év
márciusában megnyitotta
internetes gyógyszertárát,
melyet a patika honlapján
(www.inczeffypatika.hu)
keresztül lehet elérni.
Ez az új szolgáltatás lehetõ-
vé teszi, hogy a lakosság
kényelmesen, otthonából,
munkahelyérõl rendelhesse
meg a szükséges patikasze-
reket, amelyeket ki is szállí-
tanak a kért címre.  A ház-
hozszállítás Göd, Dunake-
szi, Szõd, Szõdliget terüle-
tén ingyenes. A rendelés
menetérõl, feltételeirõl a
honlapon mindenki tájéko-
zódhat. A kényelmi szem-
pontokat megelõzõen az
Inczeffy Patika elsõdleges
célja az internetes gyógy-
szertár létrehozásával az
volt, hogy a rászorulóknak
- például egyedülállóknak,
betegeknek, kismamáknak,
kisgyermekeseknek, mun-
kájuk miatt nagyon elfog-
lalt dolgozóknak - segítse a
gyógyító szerekhez való
hozzájutását.

A patika honlapján megta-
lálhatjuk a gödi patikák
nyitvatartási és ügyeleti
rendjét, elérhetõségét, a
gödi orvosok rendelési
idejét, elérhetõségét és a

háziorvosi ügyeleti beosz-
tást is. Gondoltak házi
kedvenceinkre is, az állat-
orvosi ügyeletek feltünte-
tésével. A “Hírek” rovat-
ban naponta olvashatunk
új kutatási eredményeket
a gyógyszerészet és az or-
vostudomány világából. A

honlap elsõ oldalán az
“Aktuális” címszó alatt
mindig a legfrissebb prog-
ramokról, tanácsadásokról
értesülhetünk. Itt jelennek
meg a már hagyományos

Inczeffy Egészségnapok
programjai, idõpontjai, va-
lamint az önkormányzat
Lenkei György által veze-
tett Szociális Bizottságával
együttmûködésben szer-
vezett egészségmegõrzõ
programok tudnivalói. Fel-
tüntetik ugyanitt a gödi

háziorvosi rendelõkben
szervezett szûrõvizsgálat-
ok, tanácsadások prog-
ramjait is.  A honlapon tá-
jékozódhatunk az egész-
ségpénztári kártyaelfoga-
dásokról és közvetlenül el-
érhetjük az egészségpénz-
tárak valamint az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Inté-
zet, mint legfrissebb és
legbiztosabb gyógyszerin-
formációs adatbázis hon-
lapját is. Ezen kívül számos
érdekes és hasznos infor-
mációt találhatunk a hon-
lap különbözõ címszavaira
kattintva.
Az Inczeffy Patika eddigi
egészségmegõrzõ, gyógyí-
tó szemléletének újabb
megnyilvánulása a honlap
és az internetes gyógyszer-
tár, amelyekkel jelentõsen
növeli Gödön a gyógyszer-
ellátás színvonalát valamint
a lakosok gyógyszerekkel
kapcsolatos és egészség-
ügyi információkhoz való
jutásának lehetõségét.

(X)

www.inczeffypatika.hu

Internetes gyógyszertár Gödön!
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Önök kérdezik, Önök 

Számos, nemrég épített út tönkre-
ment. Ha jól emlékszem, Alsógödön
a Kazinczy utcában hatalmas lyuk
éktelenkedik az út közepén, Felsõ-
gödön a Pannónia utat szinte újra
lehetne aszfaltozni. Mikor javítják ki
garanciálisan az utakat? Gondolom,
garancia még van a kivitelezésre.

N. Péter

Válasz: 2006-ban épült utak tekin-
tetében a kivitelezõt  6  év idõtarta-
mú garanciális kötelezettség terheli.
A javítási munkákat április hónap-
ban megkezdi a Swietelsky Építõ
Kft.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Néhány utcában elkezdték az útká-
tyúk kijavítását. Milyen technológiá-
val dolgoznak, mert ahogy elnézem
a Kálmán utcai javításokat,  bizony
siralmasak az állapotok továbbra is.
Van, aki átveszi a kivitelezõtõl a
munkát a városban, mielõtt kifizetik
a javításokért a pénzt? 

N. Péter

Válasz: A Kálmán – és még néhány
másik –  utcában a balesetek meg-
elõzése céljából ideiglenesen került
a mély kátyúkba töltõanyag, ame-
lyért nem fizetett az önkormányzat.

A javítási munkák április hónapban
kezdõdnek.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A József Attila Mûvelõdési Háznál ki
kellene tenni egy-két köztéri szeme-
test a fapadok mellé. Elképzelhetõ,
hogy sor kerül rájuk?

K. Éva

Válasz: Egyetértünk felvetésével, a
szemetes edények beszerzése már
megtörtént, kihelyezésére hamaro-
san sor kerül.

Popele Julianna
osztályvezetõ

Én földút mentén lakom. A mi
utunk tragikus állapotban van, de
több utcát is ismerek, melyek szinte
járhatatlanok. Ráadásul a mi utcánk
„örökre” földút marad, mert nincs a
nyertes pályázat utcái között, mint
ahogy itt olvastam az újságban.
Számkivetettek vagyunk?

N. Péter

Válasz: Göd Városban az utak 35
%-a földút. Szilárd burkolattal való
ellátása kb. 1,5-2 Md. forint. Sajnos
az önkormányzat anyagi lehetõsége
nem teszi lehetõvé az összes földút
szilárd burkolattal való ellátását. A
lehetõségekhez képest pályázati tá-

mogatással, lakossági hozzájárulás-
sal minden évben néhány út meg-
építésére sor kerül. Türelmüket és
megértésüket kérjük.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A fõút mentén nagyon sok helyen
megoldatlan a parkolás. Nincs olyan

pályázat, amely az út melletti par-
kolók kialakításáról szól? Jót tenne
a városnak.

B. József

Válasz: Jelenleg a vasútállomások
környezetében épülõ parkolók léte-
sítésére lehetett pályázni, melyen az
önkormányzat 3 pályázat benyújtá-
sával indult.

Popele Julianna
osztályvezetõ

Felsõgödön nem lehet normálisan
használni a mobiltelefonokat. Egy-
szerûen nincs térerõ. Történik ez
ügyben valami?

D. Gábor

Válasz: A felsõgödi focipálya északi
részére, ahová régebben tervezte a
három mobilszolgáltató az adótor-
nyot, az önkormányzat tervei sze-
rint óvoda épül. A mûszaki méré-
sek, egyeztetések a különbözõ szol-
gáltatók között lezajlottak. A mo-
bilszolgáltatók a golfszállóval tár-

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 

Veszélyt jelent a fõút menti parkolás

Több helyen kilyukadt 
a Pannónia utca

Nincs kézzel fogható megoldása a
városnak a földutakra
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gyalnak egy új helyszínrõl. A torony
a tervek szerint a golfpálya észak-
nyugati, használaton kívüli részére
kerülne, 100 méterre a legközelebbi
lakótelektõl. 40 méter magas lenne,
és mind a három szolgáltató adójá-
nak helyet adna. Információink sze-
rint 2009 áprilisában nyújtják be az
önkormányzathoz a Helyi Építési
Szabályzat 3.§ elõírásainak megfele-
lõen a Városrendezési Hatástanul-
mányt. Ezután kerülhet sor az enge-
délyezési eljárásra. A torony üzem-
behelyezésével a szolgáltatók szá-
mításai szerint megszûnnek a fel-
sõgödi vételi problémák.

Popele Júlia
osztályvezetõ

Szegedi Sándor alpolgármester egy
internetes portálnak nyilatkozott a

strandfejlesztésrõl. Mi igaz abból,
amit mondott?

(Egy városi levelezõlistáról)

Tisztelt Névtelen kérdezõ!
Kérdésével kapcsolatban április 20-
án teljes körû tájékoztatást adok.
Addig is kérem fogadja el a követ-
kezõ rövid tájékoztatást. 
A strandfejlesztésre vonatkozóan az
elmúlt 15 év alatt 17 bizottsági és
testületi határozat született, mely a
strandfejlesztést támogatja, mely
határozatok a mai napig is érvény-
ben vannak. Ezeknek a határozatok-
nak megfelelõen teszünk meg min-
den lépést.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A felsõgödi gáton egyszer közmû-
munkálatokat végeztek a gát köze-
pén. Ehhez az aszfaltot fel kellett
törni, és utána csak „nagyjából” ál-
lították helyre az eredeti állapotot.
Balesetveszélyes! Nem kellene a ki-
vitelezõvel újra megcsináltatni?

M. Attila

Válasz: Az árvízvédelmi gáton sem-
milyen közmû nem épült, a kerék-
párút eredetileg osztott pályával ké-
szült, melynek a köztes részét zú-
zott kõvel pormentesítették. Ennek
megszüntetése csak felújítással le-
hetséges, melyre pályázni fogunk,
ha lehetõség nyílik rá.

Popele Julianna
osztályvezetõ

A határszéli erdõkben számos fa ki-
dõlt. Ha valaki azokat elviszi, az lo-
pásnak minõsül – e vagy sem?

F. Károly

Válasz: Igen, lopásnak minõsül. Ki-
véve abban az esetben nem, ha a
hatósági engedélyek megvannak és
az erdõ tulajdonosa hozzájárulását
megadta.

Kopász Sándor
Környezetvédelmi elõadó

Változik-e az ingatlanadó a város-
ban, vagy a tavalyi díjak szerint kell
majd fizetni?

M. Péterné

Göd településen az önkormányzat
az ingatlanok után kétféle helyi
adót, az építmény- és a telekadót

mûködteti. 2009. január 1-tõl a vál-
lalkozók üzleti célt szolgáló épületei
és üzleti célt szolgáló telkei
esetében került sori különbözõ
mértékû adóemelésekre, a lakosság
tulajdonában lévõ további épületek,
telkek adótételei ezév elejétõl nem
emelkedtek. A helyi adókkal illetve
azok mértékével kapcsolatban a
Gödi Körkép 2009. februári szá-
mában található részletes tájékoz-
tatás.

Jakab Gábor
Adóosztály vezetõ

észrevételezik

A rendszerváltás óta nem sikerült a
strandot fejleszteni

Ez jelenti a „pormentesítést”,
némi aszfaltcsík 

még látszik a múltból

Négy hónapos tárgyalási folyamat
ért véget a januári képviselõtestüle-
ti ülésen, amikor a képviselõk egy-
hangú szavazással elfogadták a gö-
di egyházi iskola fenntartójával, a
verõcei református egyházközség-
gel kötött közoktatási megállapo-
dást.
A megállapodásban a város elisme-
ri a történelmi egyházak, ezen belül
a református egyház társadalom-
szervezõ munkáját és az oktatásban
betöltött szerepét, s kinyilvánítja,
hogy érdekelt a keresztyén-keresz-
tény értékelvû oktatás gödi fejlesz-
tésében.
Az iskola vállalja, hogy közremûkö-
dik a gödi közoktatási és nevelési
feladatellátásban, s biztosítja az ér-
téktudatos, elkötelezett keresztény
szellemû oktatást, a magyar népha-
gyományok ápolását, a családiassá-
got, a hangsúlyos mûvészeti kép-
zést, a felsõ tagozaton emelt szintû
angol képzést s az integrált neve-
lést. Vállalták azt is, hogy az iskolá-
ba járó gyermekek legalább fele gö-
di lesz, s minden jelentkezõ gödi
gyermeket felvesznek, aki megfelel
az iskola felvételi feltételeinek.
A város az iskola minden gödi tanu-
lója után évente 20 ezer forint tá-
mogatást ad a fenntartónak.
Az iskola a verõcei Géza Fejedelem
Református Általános Iskola Gödi
Tagintézménye. Az iskolai közösség
önmeghatározásaként használt
„Búzaszem” névvel kapcsolatos tes-
tületi vitákat lezárva a fenntartó azt
is vállalta, hogy az „érdekkörébe
tartozó szervezetek és személyek” a
közleményekben, nyilatkozatokban
vagy az iskola hivatalos nevét, vagy
„más rövidített, illetve közkeletû el-
nevezéseket az ökumenikus minõ-
ségjelzõvel együtt” használják.

B. A.

Megállapodás 
az egyházi iskolával
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– Kedves Zsolt atya, szeptember
óta van városunkban, hogy érzi itt
magát? Milyen visszajelzéseket ka-
pott munkájával kapcsolatban?
– Kíváncsian, várakozással és nagyon
nagy szeretettel fogadtak a gödiek. Ez
a szeretet szavakban, tettekben, fi-
gyelmességekben nyilvánult meg.
Kezdetben nagyon nehéz volt, hiszen
szerettem volna maximálisan megfe-
lelni minden elvárásnak, de ma már
nem nyugtalankodom, bízom a jó Is-
tenben, s ajándéknak tekintem ezt a
kihívást. Most érzem, hogy kezdek
igazán megérkezni. Nagy településrõl
van szó, két egyházközséget kell ve-
zetni. 15 évvel ezelõtt ezt a munkát
két pap végezte. Egyre többen köl-
töznek ki a nagyvárosból,  köztük
nagyon sok elkötelezett hívõ van.
Egyházi szempontból is van jö-
võje Gödnek.

– Mennyiben más a Központi Sze-
minárium után egy plébánia irányí-
tása?
– A feladat nem ismeretlen, korábban
3 évig voltam Dányban plébános. A
Szemináriumban nevelési-oktatási
munkakört töltöttem be, itt pedig egy
nagy közösség – amely sok kis közös-
ségbõl épül fel – lelki vezetõje vagyok.
Mindkét plébániát egyformán szere-
tem. Az a célom, hogy békés szeretet-
egységet teremtsek. Nagyon jó a lelki
összefogás Alsó- és Felsõgödön egy-
aránt, sok minden már létezik, így
nem nekem kellett kitalálni. Isten or-
szágát együtt építjük itt a Földön. Ez
a jövõ egyháza: nem valami szolgálta-
tást várni, hanem ki-ki a saját kariz-
máját élve veszi ki a részét az egyház
építésébõl. A pap a közösség felelõs
vezetõje, pásztora, nem egy uraság,

aki bitorolja ezt a munkakört. Szeret-
nék kialakítani egy munkatársi gárdát.
– Felsõgödön nagyon sok fiatal, sok
gyerekes család él. Mit kíván nekik
nyújtani, milyen közösségi lehetõ-
ségekkel élhetnek?
– Jelenleg is nagyon sok közösségi
program van már, s természetesen ezt
bõvíteni szeretném. Azonban Felsõ-
göd kinõtte a plébánia épületét. Sze-
retnénk egy közösségi házat építeni a
melléképületek helyén úgy, hogy az
udvar megmaradjon. Áll már egy szi-
lárd „lelki épület”, mely kõépületért
kiált. Egyeztettünk az Egyházközségi
Testülettel, s úgy döntöttünk, hogy a

jelenlegi anyagi helyzetben nem
folytatjuk a templom kivilágítá-
sának II. ütemét – ezt egy ked-

vezõbb gazdasági idõszakra

hagynánk –, hanem a közösség életét,
fejlõdését szolgáló házat építenénk.
Együttmûködünk az Önkormányzattal
a Bozóky Gyula tér rendezésében is. 
A programoknál – ha nem speciálisan
helyi – törekszem arra, hogy mindkét
plébánián meghirdessem, pl. kerék-
pártúra, farsangi bál.
– A templomi liturgiában is új el-
képzelésekkel érkezett, bevett gya-
korlatokat szüntetett meg. Miért?
Mennyiben szolgálják ezek a válto-
zások a mélyebb megélést?
– A katolikus egyházban a II. Vatikáni
Zsinat hozott számos újdonságot a ré-
gi liturgiával kapcsolatban, és szelle-
miségében egy más gondolkodásmó-
dot. A közép-kelet-európai országok-
ban ez a szellemiség lassan valósul
meg. A váci püspök legutóbbi körleve-
lében elõírta a változásokat: A papi

szék és a szószék legyen elkülönítve,
ahogy az eredetileg elõ van írva, tehát
ezek nem az én személyes újításaim. A
papi szék – az igehirdetés helye, a ta-
nító Krisztus személyét fejezi ki; a szó-
szék az evangélium örömhírét, az ige-
hirdetõ Krisztust szimbolizálja. Közé-
pen, az oltáron, a magát föláldozó
Krisztus helye van. A liturgikus szabá-
lyokat nem szabad pusztán törvényi
szabályozónak tekinteni, az egyház
egységének jelei ezek. A Nagyhetet és
a húsvétot is ennek szellemében sze-
retnénk ünnepelni. Fontosnak tartom,
hogy építsük egymás között a szere-
tetegységet, a családi közösségeket,
ápoljuk a nemzeti hagyományokat. 

Babits Mihály Eucharisztia 
címû verse jut eszembe:
„Hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nõjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
Kiket mennybõl táplál a Nap.”

– Önre hagyományozódott az isko-
laépítési feladat is. Milyennek látja
jelenleg az ökumenikus iskola hely-
zetét?  A fenntartó református in-
tézmény lett, hogyan élte meg a
katolikusság háttérbe szorulását?
– A jelenlegi tapasztalat azt mutatja,
hogy a reformátusok gondos gazdái a
gödi iskolának, ahol a katolikusok za-
vartalanul gyakorolhatják vallásukat.
A Búzaszem nem hagyományos kato-
likus iskola, de ez nem baj, s nem azt
jelenti, hogy rossz. Az iskola meg-
szenvedte a szülési fájdalmakat. Az el-
múlt években keresték arculatukat,
pedagógiai módszereiket. Az én ta-
pasztalatom az, hogy szeptembertõl
megújult tanévet kezdett a közösség.
Ebben szakmailag sokat segített a re-
formátus fenntartó. Engem személy
szerint lenyûgöz az az elszántság és
elkötelezettség, amit tapasztalok az
iskola pedagógusai és a szülõi közös-
sége részérõl, akik hitükben õszintén
elmélyülni szándékozó emberek. Re-
ményeink szerint az iskola a követke-
zõ tanévben birtokba veszi az új épü-
letek egy részét, s kiköltözik a plébá-
nia épületébõl. Ezzel megszûnik a
szükségmegoldás.
- Köszönöm az interjút, s további jó
munkát és együttmûködést kívá-
nok a közösségekben!

Farkas Andrea

Marton Zsolt plébános 
fél éve a gödi katolikusok élén
Nem lehetett egyszerû félév. Amikor érkezett Marton Zsolt plébános a Központi Szemi-
náriumból, maga sem tudta, hogy mi az Isten szándéka személyének Gödre helyezésével.
Az elsõ önálló lépései már láthatóak, most nem csak a már meglévõ tapasztalatairól, ha-
nem terveirõl is kérdeztük

Marton Zsolt
részt vesz a

hitoktatásban is
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1848. március 15-e kér-
dez bennünket. Kérdez el-
sõsorban nemzeti létünk-
rõl, sorsunkról, a jövõrõl,
a megmaradásról és an-
nak titkáról. 
Gödön a városi ünnepség
délelõtt a Nemeskéri-Kiss
Kúriánál kezdõdött. A sza-
badságharc honvédezre-
dese, Nemeskéri-Kiss Mik-
lós emléktáblájánál he-
lyezték el koszorúikat a
város vezetõi, pártok és ci-
vilszervezetek, oktatási,
kulturális és szociális in-
tézmények képviselõi. Az
ünneplõ közönség a
Gaude kórussal együtt
énekelte a Kossuth-nótá-
kat. A következõ állomás
Petõfi Sándor emlékmûve
volt, ahol gödi polgárok is
csatlakoztak a megemlé-

kezéshez, s közösen éne-
kelték a Himnuszt. A hû-
vös idõ ellenére Kossuth
Lajos szobrát már igazi tö-
meg vette körül. Piros-fe-
hér-zöld a koszorúkon, a
virágcsokrokban, a lobo-
gó szélben, a szívek fölött
a kokárdán. Dr. Kiszely Ist-
ván, az ünnep szónoka így
fogalmazott beszédében:
– Ma valamit megéreztem
itt Gödön a koszorúzáskor,
megtapasztaltam, hogy itt
él egy nemzeti oldal, nem
volt veszekedés, civako-
dás; együtt ünnepelt és
emlékezett mindenki, aki
magyar. A haza fogalma
kódolt: enyém, vagyis a
miénk. Nem ismérve,
hogy kicsi vagy nagy, csak
az összetartó ereje számít. 
Professzor úr történelmi

áttekintésében a magyar-
ság sorsfordító küzdelme-
ire is visszaemlékezett, s
kiemelte, hogy „nemcsak
ünnepelni és emlékezni
jöttünk össze, hanem ta-
nulni is. Tanulni az õsök-
tõl, az elõdöktõl.” Vigyáz-
ni kell, nehogy az emléke-
zés lángja kialudjon.
A városi ünnepség a
Huzella Tivadar Általános
Iskola Sportcsarnokában
folytatódott.
A vendégeket Halmai Gá-
bor, a Sportcsarnok veze-
tõje  köszöntötte, ezután
Markó József polgármes-
ter a szabadság ünnepén
összefogásra, s a szabad-
ság építésére hívta fel a je-
lenlévõk figyelmét.
Majd a színpad megtelt
ünneplõbe öltözött diá-

kokkal, akik bebizonyítot-
ták, hogy õrzik a lángot, s
hogy a fiatalok elõdeik
nyomdokán járnak. Vilá-
gok világa, Magyarország
címû darabjuk méltókép-
pen koronázta az meg az
ünnepségsorozatot. (A
mûsort a Huzella Iskola di-
ákjai és a Divattánc Iskola
gödi csoportja adta elõ.
Felkészítõ tanáruk: Zachár
Zsuzsa és Harkai Anett
volt, a dekorációt Bálint
Krisztina készítette.)
A történelmet tisztelni, a
sorsot megélni, a hagyo-
mányokat pedig ápolni
kell. Ezt példázta március
15-e vasárnapja, melyet
Gödön tisztelettel és mél-
tósággal ünnepeltek.

Farkas Andrea

Ünnepségek március 15-én
A nemzet szabadságának õrlángja, ‘48 emlékezete

Berta Sándor unokáival koszorúzott Az ünnepi szónok dr. Kiszely István A Nemeskéri kúriánál 
is koszorúzott a városvezetés

A Huzella iskola diákjai 
adták az ünnepi mûsort

A Búzaszem vezetése és
diákjai is koszorúztak

A Szocialista Párt 
vezetõi a Petõfi téren
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A különbözõ országok-
ban az átmenetkor jelent-
kezõ problémák csökken-

tésére különféle megoldá-
sokat alkalmaznak. Van,
ahol az óvoda utolsó évé-
ben már írni, olvasni tanul-
nak a gyerekek, másutt az
elsõ iskolai év inkább az
óvoda meghosszabbítása,

kevés a kötelezettség, a
klasszikus értelemben vett
tanulnivaló.

A magyar oktatási hagyo-
mányoktól mindkét elkép-
zelés nagyjából egyforma
távolságra van. Ezért olyan
megoldás után kellett néz-
nünk, amely nálunk már
bevált. Választásunk sze-

rencsésnek bizonyult. Elin-
dítottuk a Huzella Iskolá-
ban a más településeken
már hagyományokkal ren-
delkezõ óvi-suli progra-
mot. Hetven kisgyerek ját-
szott és készült (számára
észrevétlenül) az elsõ osz-
tályra az iskolában tíz ta-
vaszi szombat délelõtt.
A következõ évben a szü-
lõk még markánsabban
fogalmazták meg elvárá-
saikat. Az iskola és az óvo-
da közti átmenet megsegí-
téseként iskola-elõkészítõ
évfolyam indítását kezde-
ményezték. Hosszú tana-
kodás, a különféle lehetõ-
ségek latolgatása ellenére
ez az igényük nem telje-
sült egészében, de az elõ-
zõ évhez képest mégis je-
lentõs elõrelépés volt,
hogy a Kastély Óvoda és a
Huzella Iskola között létre-
jött együttmûködés ered-

ményeként a szombati
óvi-suli program mellett
megjelentek szerda dél-
utánonként az iskolában
tartott elõkészítõ foglalko-
zások.
A hasznos kezdeménye-
zésnek hamar híre megy, s
a jó szándék keresi az új
utakat, partnereket. Így
találtunk egymásra a Kas-
tély Óvoda után a Palánta
Óvodával is. Velük is meg-
született a megállapodás,
mely az iskola-elõkészítõ
foglalkozások megszerve-
zésén túl közös szülõi fó-
rumok rendezésére, iskola-
látogatásokra, a gyerekek
érettségének DIFER-pro-
grammal való mérésére,
az óvodai és iskolai nyelvi
képzés összehangolására
is kiterjed.

Horváth Ferenc
A Huzella Iskola 

igazgatója

Óvoda és iskola között
A változó világ mindig új tettekre ösztönöz mindenkit, az oktatás résztvevõit is. Két évvel
ezelõtt jelentkezett elõször az igény (akkor még ötletszerû megformálatlanságában),
hogy az iskola és az óvoda közeledjenek egymáshoz az elsõ osztályba lépõ gyerekek sik-
eres iskolakezdése érdekében. A szülõk érzékelték az oktatási rendszerben lévõ hiányt.
Úgy vélték, túl nagy az „ugrás” a két intézménytípus között

Március 10-én és 11-én
az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz hûen nyitott ka-
pukkal várta iskolánk leen-
dõ elsõ osztályosaink és
természetesen jelenlegi al-
só tagozatos tanulóink szü-
leit.
Nagy izgalommal készültek
a bemutató órákra peda-
gógusok és gyerekek egy-
aránt.
Hat osztály és kilenc peda-
gógus munkáját figyelhet-
ték meg azok, akik március
elején jelentkeztek az órák
megtekintésére.
Bíróné Balla Krisztina, az al-
só tagozat vezetõje el-
mondta: Azért volt szükség
az elõzetes bejelentkezés-
re, mert a hatalmas érdek-
lõdés miatt sajnos meg kel-
lett szabni az egy-egy órán
jelenlévõk számát, hogy a
tanítás zavartalanul foly-
hasson. Még így is elõfor-

dult, hogy az angolórán,
melynek tanítása fél cso-
portban és az átlagosnál
jóval kisebb teremben tör-
ténik, az egyik elsõs kisfiú a
hely szûkösségét érezve je-
lentkezett. Azt mondta,
hogy a hátsó padban ülve
nem tud mozdulni a szü-
lõktõl, úgyhogy õt olyan já-
tékra ne is szólítsák, amely-
ben a táblához kell menni. 
A két nap alatt olvasás,
nyelvtan, matematika, an-
gol és németórákat nézhet-
tek végig az érdeklõdõ szü-
lõk, látogatók.
A várakozást, a felkészü-
lést, majd a lelkes és ered-
ményes tanórai foglalkozá-
sokat nagyon jó visszajelzé-
sek követték - számolt be a
tantestületnek az igazgató-
helyettes a két nap munká-
járól. A szülõknek tetszet-
tek a változatos, érdekes,
mozgalmas tanórák, di-

csérték tanulóink ügyessé-
gét, aktivitását, fegyelme-
zettségét és tudását, vala-
mint a barátságos, gyer-

mekközpontú iskolai lég-
kört. 
Angolóra után az egyik
szülõ megjegyezte: „Mi-
lyen ügyesek ezek a máso-
dikosok. Péter bácsi büszke

mosollyal igazította ki: „Õk
még csak elsõsök.”
Nemsokára eldõl, hogy a
száz érdeklõdõ valóban is-

kolánkat választja-e, és az
is, hogy sikerül-e bejutniuk
az elõzetes jelentkezési la-
pokon megjelölt osztályok-
ba. 

Hanzó Emese

Nyílt napok a Huzellában

Az új szárnyban tartották 
a bemutató órákat

Óvisok játékosan készülnek az iskolára
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Hatodik alkalommal rendezték
meg a Huzella Tivadar Általános
Iskolában a Zrínyi Ilona matematika-
verseny megyei fordulóját. 10 iskola
386 tanulója vett részt a megméret-
tetésen. 88 huzellás élvezhette a
hazai pálya elõnyeit. A nyugodt
péntek délutáni csendet megtörték
az aulában nagy izgalommal
gyülekezõ kisdiákok. Idén már 18
tanteremben folyt a verseny.
Harmadiktól nyolcadik osztályig
gondolkodtató tesztes feladatok
megoldása várt rájuk, míg a
középiskolások a Gordiusz fela-
datait oldhatták meg. Csengõszóra

indult az eleinte könnyebben
vehetõ, majd késõbb egyre több
fejtörést igénylõ akadályok sora. Az
iskola tantestülete biztosította a
diákok munkájához szükséges nyu-
godt körülményeket. A kísérõ-
tanárokat a várakozás izgalmas per-
cei alatt láttuk vendégül. Megérte a
fáradozást, mert csak a mi
iskolánkból 4 tanuló: Bencze Gábor,
Bérczes Virág, Seregi Balázs és
Sterczer Anna jutott be a legjobbak
közé. Gratulálunk!

Ács Sándor
matematika 

munkaközösség vezetõje

Kis matematikusok nagy versenye

A Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény 2009.
április 3-4-5-én „A projekt-
pedagógia  mint korszerû ta-
nulásszervezési módszer – a
kompetenciafejlesztés szol-
gálatában” címmel tartott
továbbképzést Petkes Csaba
vezetésével.

Az iskola egy pályázat el-
nyerésével a 2008/09. tan-
évben két alkalommal tu-
dott 30 pedagógus számá-
ra képzést biztosítani. Õsz-
szel a kooperatív tanítási
módszerekrõl, illetve a
gyermekek memória- és fi-
gyelemfejlesztésére irányu-
ló pedagógiai eszközökrõl

szerezhettek új ismerete-
ket a tanítók és tanárok.
Áprilisban folytatódott a
kooperatív tanítás eszköz-
rendszerének megismeré-
se, kiegészítve a projekt-
módszer bemutatásával.
Ez a módszer rendkívül ha-
tékony a tanítás folyama-
tában, s ami még fonto-

sabb, a gyerekek számára
élvezetes, az ismereteket
észrevétlenül sajátítják el.
Bízunk abban, hogy a pe-
dagógusok megkedvelik
ezeket az új módszereket,
és bátran alkalmazzák
majd munkájuk során.

Nyizsnyik Judit

Megújulás a tanítás módszertanában

S a hírre elkezdõdött a
nagy sürgés – forgás. Hosszú
idõ óta készülõdött az iskola
apraja-nagyja, hogy méltó-
képpen fogadhassák Má-
tyást és kíséretét. Készültek
az ajándékok, az új ruhák,
szépítették a csarnokot, fi-
nom illatok terjengtek a
konyha felõl. A zenészek új

darabokat és táncokat pró-
báltak, míg elérkezett a nagy
nap. Díszbe öltöztek a kisdi-
ákok és nevelõik, hogy mél-
tóképpen fogadhassák a ki-
rályi párt. Ajándékokkal,
tánccal, muzsikával, zászló-
forgatással járultak a trón
elé. Majd a vásári forgatag-
ban elvegyülve ki-ki kedvére

választhatott a bothúzás, ka-
rikadobás vagy a zoknicsata
közül. Jómagam igyekeztem
is apró forintjaimért vásárfiát
venni, sajnos ezt a pénzér-
mét nem ismerték az árusok.
Petákot kértek tõlem porté-
káikért, de bizony az nem
volt, hiszen az elmúlt hóna-
pokban nem dolgoztam

meg a pénzemért. A végén
azért kaptam gyógyfüvet –
bánatom enyhítésére – aján-
dékba, bízva abban, hogy
tudósítok a neves esemény-
rõl. 
Ezt szívesen meg is teszem,
hiszen remek projektnapot
láttam az iskolában. A mód-
szer a korszerû pedagógia
egyik alappillére. Nyizsnyik
Judit tanárnõ egy reneszánsz
keretjátékot talált ki a kicsik
farsangjára. Ötleteit meg-
osztotta kollégáival, s az al-
sós pedagógusok szívesen
álltak mellé. Minden osztály
készült valamivel, s több hó-
napos kutatómunka során a
népmesék világán túl elmé-
lyültek a magyarországi re-
neszánsz kultúrában, Má-
tyás udvartartásában és szo-
kásaikban. Február utolsó
napján pedig mindezt meg-
elevenítették. Ha az idegen
betért a Sportcsarnokba, egy
középkori vásár közepén ta-
lálhatta magát.

Farkas Andrea

Reneszánsz nap a Németh László Általános Iskolában

Közhírré tétetik: A királyi pár városunkba érkezik…

Elmélyült gondolkodást 
igényel a matematika

Jelen van az iskola 
apraja és nagyja
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1. Szükségesnek tartja-e, hogy Gödön mûködjön
egyházi szellemiségû óvoda?

igen

nem 
Ha igen, akkor kérem, foglalja össze, melyek az
alapvetõ elvárásai egy református óvoda
kialakításánál! Kérjük, fogalmazza meg a saját
véleményét!

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Melyek az Ön számára legfontosabb értékek,
amelyeket véleménye szerint 

egy egyházi óvodának közvetítenie kell? Kérjük, állítsa
rangsorba! 

(a- legfontosabb, ...stb.)

a) ........................................................................

........................................................................

b) ........................................................................

........................................................................

c) ........................................................................

........................................................................

d) 
........................................................................

........................................................................

3. Fontosnak tartja-e, hogy gyermeke egyházi
típusú nevelésben részesüljön, ha lehetséges
bölcsõdétõl kezdve a gimnáziumig? 

igen

nem 

4. Kérjük, értékelje a következõ szempontokat
fontosságuk szerint! 
(karikázza be: 1 -legkevésbé fontos,... 5 -leg-
fontosabb)

a) Tradicionális lelki-erkölcsi nevelés
1     2     3     4     5

b) Keresztény hagyományok közvetítése játékos
formában
1     2     3     4     5

c) Kiemelt figyelem a személyiség fejlesztésére
1     2     3     4     5

d) Tehetséggondozás, az egyéni képességek
kibontakoztatása
1     2     3     4     5

e) Ingergazdag környezet
1     2     3     4     5

f) Testnevelés, sport, mozgás szerepe az
óvodában
1     2     3     4     5

g) Egészséges életmódra nevelés a táplálkozás-
ban, 
1     2     3     4     5
a természetes anyagok elõtérbe helyezése az 
óvodai környezetben, stb.

5. Vállalna-e Ön szerepet, társadalmi megbíza-
tást a református óvoda életében?
Mely területeken:

pénzügyi-gazdasági

kulturális

társadalmi

jogi

egyéb 

........................................................................

Köszönjük válaszait a Gödi Önkormányzat és a Gödi
Református Egyházközség nevében!

dr. Bognár László Nagy Gábor
s. k. s. k.

alpolgármester református lelkész

Felmérés a gödi református óvoda iránti igényekrõl
Gödön az Önkormányzat egy új óvoda megépítését tervezi. Felmerült, hogy a református egyház mûköd-
tetné. Amennyiben ez megvalósulna, kérjük – tájékozódás végett – töltse ki az alábbi kérdõívet!
A kitöltött kérdõívet a Városi Könyvtárba (Alsógöd, Pesti út 72.), a Felsõgödi Református Lelkészi Hivatal-
ba (Felsõgöd, Lenkey utca 7-9. bejárat a Kálmán utcából), vagy az Önkormányzatnál dr. Bognár László al-
polgármester titkárságán (1. em.) adja le.

!
!

!



19A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2113 fõ. Köszönjük!

Kultúra



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

Kultúra

A kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából a
politikai élet jeles képviselõi
tették tiszteletüket a József
Attila Mûvelõdési Házban,

ahol Wittner Mária portré-
filmjét vetítették le.
Kovacsik Tamás házigazda-
ként köszöntötte Siklósi Beat-
rix rendezõt, Ékes Ilona par-

lamenti képviselõt, Bábiné
Szottfried Gabriellát, Szõd-
liget polgármesterét. Jelen
voltak a város vezetõi is,
Markó József, Szinay József,

Lenkei György. Polgármester
úr elmondta, hogy õ többször
látta a filmet. Fontosnak tart-
ja, hogy széles körben, több
szempontból ismert legyen az

’56-os történelem. Bábiné Sz.
Gabriella kiemelte: Ez a film is
segít abban, hogy a maga va-
lójában lássuk azt a korszakot,
amirõl annak idején tudni
sem volt szabad.
A bemutató egy évvel ezelõtt
volt az Uránia moziban, azóta
a filmet betiltották. - Több
száz helyen voltunk Máriával
az ország határain belül és kí-
vül. A vetítés után beszélget-
tünk a nézõkkel, s az így szer-
zett tapasztalatoknak szá-
munkra igen nagy a hozadé-
ka. Az ember fizikumát be le-
het börtönözni, de a lelkét
nem, a lélek szabadságán
semmilyen ’izmus’ nem gyõ-
zedelmeskedhet – mondta a
film indításaként a rendezõ,
Siklósi Beatrix.
Siklósi Beatrix és Matuz Gábor
örökítette meg az egykori ‘56-
os forradalmár, a siralomház-
ban annak idején hónapokat
eltöltött halálraítélt, Wittner
Mária életét és gondolatait.
A filmben megszólalnak a
Wittner Máriát egész kicsi ko-
rában nevelõ apácák, vissza-

emlékezik a közös szenvedé-
sekre, örömökre egy korábbi
cellatárs. Több mint fél évszá-
zad elteltével a fõszereplõ is-
mét lejut a Képviselõi Iroda-
ház (Fehér Ház) alagsorába,
ahol 1957-ben fogva tartot-
ták. A rosszul megvilágított
lépcsõfordulókban életre kel-
nek a szörnyû emlékek. 
A filmben látható és hallható
Waszlavik László zenész, aki
idõnkénti felbukkanásával
végigkíséri a fõszereplõ sor-
sát, tangóharmonikájával
összekötve a XX. század har-
mincas éveit az 1956-os for-
radalom idõszakával. Emel-
lett több dal is elhangzik az
ötvenhatos forradalomról írt
rockoperából (Jenei Szilvesz-
ter - Adorján András - Kocsis
L. Mihály: 1956 Aki ma-
gyar...), valamint egy dal ere-
jéig felbukkan  Bokor Tünde,
a varázslatos hangú erdélyi
énekes. A film végén Wittner
Mária együtt lép fel a
Kárpátia együttessel.

F. A.

Hóhér, vigyázz…! Portréfilm Wittner Máriáról 

Romsics Ignác történész
volt az elsõ vendége a Vá-
rosi Könyvtár rendezvé-
nyének a Nemeskéri Kúriá-
ban. A történetíró nagy
dilemmája: Megismerjük
vagy csináljuk-e a törté-
nelmet? Megismerhetõ és
elbeszélhetõ-e a múlt ob-
jektív módon, vagy meg
kell elégedni valószínûsí-
tésekkel? Az elõadó törté-
nészi hitvallását így fogal-
mazta meg: „A történész
feladata nem morális íté-
letek gyártása, hanem
adatok, tendenciák és oly-
kor ellentmondásos folya-
matok, illetve bonyolult
összefüggések feltárása.
Méghozzá egyoldalúság
nélkül, mert annak sárba
rántás vagy dicsõítés lehet
az eredménye.” Romsics
Ignác igyekezett a szá-
mok, az etnikai térképek
és a statisztika tükrében
világos képet rajzolni az
1920-as évrõl, annak elõz-

ményeirõl és következmé-
nyeirõl. Közvéleményünk-
ben makacsul tartja ma-
gát az a hit, hogy a triano-
ni békeszerzõdést a nagy-
hatalmak felkészületlensé-
ge, tudatlansága okozta.
Olyasmirõl döntöttek,
amelyrõl nem rendelkez-
tek beható ismeretekkel, s
így döntéseik következ-
ményeit sem sejtették elõ-
re. Ez azonban tévhit. Az
elõadó etnikai, nyelvi, kul-
turális, vallási szempont-
ból közelítette meg a
kérdést.
A szerzõdés során Magyar-
ország területének és la-
kosságának 2/3-át veszítet-
te el. Az elcsatolt területe-
ken közel 3,3 millió magyar
élt. Ez sokkolta az akkori
magyar társadalmat –
Mohács óta nem volt ilyen
vesztesége az országnak - ,
s a fájdalom azóta is csak
kis mértékben enyhült. A
professzor úr a következõk-

ben látta a békeszerzõdés-
hez vezetõ politikai okokat:
Magyarország soknemzeti-
ségû ország volt, s a több-
ségi nemzetnek nem sike-
rült olyan modellt kitalálni,
ami jó együttmûködést
eredményezhetett volna az
egyes népcsoportok kö-
zött. (Különbözõ nyelvet

beszélõ, más és más kultú-
rát ápoló ország volt Ma-
gyarország.) A vesztes vi-
lágháborút követõen ellen-
érdekelt szomszédok ke-
reszttüzében és a gyõztes
nagyhatalmak stratégiai ér-
dekeltségének jegyében
született meg a döntés.

F. A.

Fájdalmas Trianon…

Siklósi Beatrix: Az ember lelkét
nem lehet bebörtönözni

Romsics Ignác: A történész feladata
nem morális ítéletek gyártása
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A Gödi Keresztény Kon-
zervatív Baráti Kör rendez-
vénye már hagyomány te-
lepülésünkön. Idén dr.
Bognár László neveléstör-
ténész õsi titkaink nyomá-
ba eredt, s a magyar õs-
történeti kutatásokat ele-
mezte. Forrásokat vizs-
gált, térképeket, nyelvem-
lékeket vetett össze. Fan-
tasztikus idõutazásra hív-
ta meg a közönséget,
melynek kapcsán õsi el-
méletek inogtak meg vagy
dõltek össze. Egy bizo-
nyos, a színes elõadás is-
mét felvetette a kérdést:
Honnan jöttünk, milyen
gazdálkodási, nyelvi kultú-
rával rendelkeztünk? -
Ezek a kérdések minden
itt élõ embert foglalkoz-
tatnak, s a nemzet törté-
nelmének személy- és kö-
zösségformáló ereje van.
– mondta Farkas Márton
házigazda. Jövõnk csak
egy lehet: összefogni és
összetartani.

Király Béla, a budapesti
Bródy Imre Gimnázium fi-
lozófiatanára a magyar-
ság szellemi és lelki sajá-
tosságait mutatta be a fi-
lozófia tükrében. – A filo-
zófia a bölcselet tudomá-
nya, a mindennapi köz-
gondolkodásból nõtt ki a
rendszerezett tudás. Szók-
ratész minden embert fi-
lozófusnak nevezett, hi-
szen mindenkit izgattak a
nagy kérdések: Mi az em-
beri élet értelme, mi az
igazság? A mindennapi
küzdelmek azonban nem
teszik lehetõvé ezek vé-
giggondolását. Az ilyen
találkozások azt mutatják,
hogy keressük egymást,
gyökereinket, a hasonlóan
gondolkodókat. Van egy
sajátos magyar észjárás,
egy sajátos világnézet: A
magyarság tudatosan vál-
lalja a sorsközösséget –
mondta Király Béla elõ-
adásában. A tudós elõ-
adásokat követõen egy vi-

dám Fonóba invitáltak a
budapesti Bajza József Ál-
talános Iskola diákjai, né-
pünk ezerarcú kultúrájá-
nak kincseibõl válogatva.
Népi mondókák, hívo-
gatók, táncok elevenedtek
meg a színpadon. Ezt 
a programtípust Király

Gyöngyvér tanárnõ hono-
sította meg az iskolában.
A tartalmas és vidám dél-
után Szegedi Sándor éne-
kével, szeretetvendégség-
gel és beszélgetéssel ért
véget.

F. A.

A tankönyvekbõl kimaradt történelem

Vekerdy Tamás elõadása a Gödi
Waldorf óvoda és a József Attila
Mûvelõdési Ház közös rendezvénye
volt. A waldorfosok úgy fogalmaz-
tak, hogy ez az õ ajándékuk a város-
nak. Az volt a céljuk, hogy ne csak
egy szûk kör részesüljön a kiváló
pszichológus elõadásából. Az óvo-
da- és iskolaválasztás minden család
számára meghatározó kérdés. Ez
programtól és felfogástól függet-
len, így a szakember mondatai is
megfontolandók és iránymutatók
voltak. Életszerû, humoros elõadása
gyakran megnevettette közönségét.
- Ha egy gyerek körülményei kedve-
zõek – fizikai és érzelmi biztonság-
ban van –, akkor magától fejlõdik. A
családi háttér meghatározó és dön-
tõ, de egy egészséges gyerek nem
szorul fejlesztésre, nincs szüksége
fejlesztõ játékra, csupán JÁTÉKRA.
Játék és mese két olyan varázsesz-
köz, amelyekkel a legtöbb lelki és
szellemi táplálékot nyújthatjuk kis-
gyerekeinknek, s amelyekkel a leg-
biztonságosabban vértezhetjük fel

õket a felnõttkorra. A játékban fel-
dolgozott érzéki és érzelmi tapasz-
talatok és a játékban is megnyilvá-
nuló utánzási késztetés fejlesztik a
kisgyereket a leghatékonyabban.
Ehhez társul világrendezõ, vigaszta-
ló erejével a mese.

A tanulás két legjelentõsebb formá-
ja a spontán utánzás, s ha a kérdé-
seire választ kap a gyermek. 
- Az iskolaérettség nagyon tág foga-
lom – emelte ki a szakember. 6-8
éves kor között nagy eltéréssel vál-
nak iskolaéretté a gyerekek. Az isko-
láknak azt kellene megérteni, hogy
nem egy iskolás kezdi szeptember-
ben az évet, hanem egy óvodás ér-
kezik az iskolába.
Vekerdy Tamás kiemelte még a TV és
számítógép negatív hatásait. – Való-
di veszély a képernyõ, ha nem tud-
juk kezelni. A képernyõrõl hallott
beszéd nem helyettesíti az élõbeszé-
det. Válogatott mûsorokat csak is-
koláskorban engednék nézni, limi-
tált idõvel és valamelyik szülõvel
együtt, hiszen ahogy Hegedûs Géza
mondta: „Ha 10 éves korig nem en-
gedjük a gyereket képernyõ elé, ak-
kor regényolvasó lesz, s ha regény-
olvasó lesz, akkor a kamaszkorát is
jobban fogja megélni.”

F. A.

Vekerdy  Tamás  elõadása

Óvodaérettségtõl az iskolaérettségig 
– a kisgyermekkor lépcsõfokai 

Bognár László 
az õsi titkok nyomába eredt

Vekerdy Tamást 
teltház fogadta
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Ady Klub
2132. Göd, 

Kálmán utca 13.

04.13. 18.00 
Gödi Fonó

04. 16. 13.00-16.00
Napos Oldal 

Nyugdíjas Klub 
összejövetele

04.18. 14.30-15.30
Cukorbeteg Klub

05.14. 13.00-16.00 
Napos Oldal Nyugdíjas

Klub összejövetele
05.16. 14.30  

Cukorbeteg klub

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

04. 04. 10.00
Madárodu készítés

18.00
Ámulattársulat 

színházi elõadása
Elvonókúra címmel
Jegyek elõvételben 

600,- Ft, 
a helyszínen 700,- Ft
04.06. 13.00-15.00

Kertbarát klub 
összejövetele
04.08. 19.00 

Ádám András élõ 
médiumi közvetítés
04.10. 13.00 -17.00

Napos Oldal Nyugdíjas
klub összejövetele

18 .00 
Jazz klub Trans Balkan
Collective élõ koncert

Jegyek elõvételben 
600,-Ft,

a helyszínen 700,-Ft
04. 17. 17.30 
Kohári Csaba: 

Pálos Rend fotókiállítása
A kiállítást megnyitja: 
dr. Rekettyés Mária

professzor
18.00 

dr. Rekettyés Mária
elõadása az Õsi Pálos

Rendrõl  
(Új Horizont Irodalmi 

klub keretében)
04. 18. 9.00-13.00

Babaruha Börze
9.00-12.00 

Homeopátiás klub

17.00  
Hastánc Gála

04. 19. 9.00-16.00
Sakkverseny

04. 20. 13.00-15.00
Mozgáskorlátozottakat

pártoló klub összejövetele
04. 23. 19.00 

dr. Drábik János elõadása
napjaink gazdasági és
politikai züllése címmel

04. 24. 16.00 
Nótaklub

04. 25.  9.00-13.00 
felnõttruha börze

14.00 – 21.00
Mozgáskorlátozottak
Tavaszköszöntõ Bálja
04. 26. 10.00-12.00

Családi Kézmûves
Játszóház

15.00  
Gitársaság Jótékonysági

koncertje

MÁJUS
05.08. 13.00 -17.00
Napos Oldal Nyugdíja

Klub összejövetele
05. 09.  9.00 

MADARAK 
ÉS FÁK NAPJA a

kiserdõben
9.00 – 11.00

Homeopátiás Klub
Hassmann Péter: 

A víz titkai címû elõadása 
18.00 

Operabarátok órája
05.10. 19.00 
Duna-parti 

Nyaralóházak
Akusztikusgitár fesztivál
Fellépõk: Walter Lupi és

Edoardo Bignozzi
(Olaszország), 

Michael Young (USA),
Szabó Sándor

(Magyarország)
Jegyek elõvételben 

1.200,-Ft, a helyszínen 
az elõadás elõtt 1.500,-

05.13. 19.00 
Ádám András 

élõ médiumi közvetítés
05.15. 18.00  

Világ futballcsillagai 
A-Z-ig 

kiállítás-megnyitó
05.16. 10 

órától programok a
Születés hete jegyében 

Szivárvány asszonyai 
táncbemutató, rajzkiál-

lítás, mûsorok,
kirakodóvásár, koncert

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

Április 1. 8. 15. 22. 29.
16.00-18.00

Baba-Mama csoport
Szabad játék, ismerkedés
ill. az óvónõ által vezetett
verses-énekes foglalkozás

az önállóan már járni 
tudó babáknak minden
szerdán délután 4-6-ig. 
Részvételi díj: 500 Ft

04. 29. 18.30 
Információs est

Minden hónap utolsó
szerdáján az óvodában

várjuk mindazokat, akiket
a pedagógiánk 

közelebbrõl érdekel. 
04. 04. 10.00-12.00

Meseházi órák a József
Attila Mûvelõdési Házban
Szabad családi kézmûves

foglalkozás 
(viaszgyurmázás,

gyapjúképkészítés),
beszélgetés, melyet az
óvónõk bábjátéka zár.

04.25. 09 -12.00 
Nyílt nap 

a Waldorf óvodában
Az érdeklõdõ gyermekek

és szüleik betekintést 
nyerhetnek óvodánk

életébe.
Lesz kézmûvesvásár,

szíves
vendéglátás, gyer-

mekeknek
festés, gyurmázás.

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.

04. 26. 16.00  
Jótékonysági hangverseny 
az alsógödi Szent István 

Katolikus
Plébániatemplomban.
Fellépnek: a váci Vox
Humana énekkar és 

dr. Bednarik Anasztázia

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.

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

konyvtar@god.hu 
27/532-155 

/Központi Könyvtár/ 
27/345-101 

/Ady Fiókkönyvtár/

A Gödi Almanach kötetei
kaphatók a Göd Városi

Könyvtárban. 
A 2008-as kötet ára

1000.-,
a többi régebbi kötetek 
egységesen 500.- Ft-ba 

kerülnek.

Katica Gyerekkönyvtár
2131 Göd Pesti út 72.

04.24. 13.00-17.00
Bütykölde

(Tavaszi tündért 
készítünk 

fagolyóból és merített 
papírból) napi 

15 órától diafilmeket 
vetítünk 

a gyerekeknek.
05.09. 11.00-tõl 
Erdei Bütykölde

az alsógödi kiserdõben, 
a rajzpályázat 

eredményhirdetése után,
ahol elkészítjük 

az év madarait (kék
vércse 

és vetési varjú),
ezenkívül papírsárkányt
készítünk és eregetünk.

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ
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A jövõben már nem a
Gödi SE színeiben ül hajó-
ba a 2008-as Európa-baj-
noki bronzérmes kajakos,
Slezsák István. Az „Év ifjú-
sági kajakosa” cím koráb-
bi birtokosa februártól a
Dominó Honvédban, Kiss
István felügyelete alatt
edz. A kajakos utánpótlás-
nevelésérõl híres gödi
egyesületbõl Kulifai Tamás
és Pintér Márk az MTK-ba
igazolt.
- Az ifik közül már kiöre-
gedtünk. A fõvárosi klu-
bokban komolyabb léte-
sítményekben és jobb fel-
tételekkel tudunk készülni
a világversenyekre. Én a
Hajógyári-szigeten, a Hon-
véd vízitelepén kaptam
szállást. A szállásom alatt
levõ szinten jól felszerelt
konditerem és tanmeden-
ce van. Közel van a Hon-
véd Tüzér utcai uszodája
is, feljárunk a szomszédos

Hármashatár-hegyre futni.
Nem utolsó szempont,
hogy a Mûszaki Egyetem
elsõ éves hallgatójaként is
kevesebbet kell utaznom.
A klub anyagilag támo-

gatja a külföldi edzõtábo-
rokat. Február végén há-
rom hétre Sevillába utaz-
tunk a „nagy csapattal”,
köztük például Kovács Ka-
tival és „Kamerával”. Napi

30-40 kilométert kajakoz-
tunk, sokszor 32 fokos
melegben. Az idõsebb
versenyzõk húzóerõt je-
lentenek egy fiatal számá-
ra. A gödi szakosztályban
már nem lett volna fejlõ-
dési lehetõségem – mond-
ta hazaérkezése után
„Slezsó”, akinek tavaszi
nagy megmérettetése a
szegedi rangsoroló és az
egyetemi vizsgaidõszak
lesz májusban.
A gödi, eddig is sikeresen
teljesítõ fiatalok közül vár-
hatóan idén is drukkolha-
tunk Hagymási Anitának
és Rékának, Pélyi Dávid-
nak, Hamar Péternek,
Makrai Martinnak, Bán
Kristófnak, Levák Laurá-
nak, Váczai Enikõnek vala-
mint a Vácról visszaigazolt
Havas Eszternek. Remél-
jük, jön az utánpótlás is…

Vasvári Ferenc

Kajak: 

Eligazoltak Slezsóék – túl Sevillán

Megkezdõdött a Pest me-
gyei csapatbajnokság ta-
vaszi mérkõzéseinek soro-
zata. A Gödi SE játékosai-

nak teljesítményérõl már-
cius közepén Gulyás Mik-
lóst kérdeztük.

- Négy fordulón vagyunk
túl. 50 %-os teljesítmény-
nyel, két gyõzelemmel és
két vereséggel várjuk a

folytatást. Mivel feljebbju-
tási szándékaink nincsenek,
úgy döntöttünk, hogy több

játékosnak nyújtunk lehe-
tõséget a bajnoki forduló-
kon való részvételre, akár a
gyengébb szereplés ellené-
re is. Terveink annyiban vál-
toznak, hogy a dobogós
hely megszerzése helyett a
4-5. helyezés elérését érez-
zük reálisabb célnak.

Eredmények (zárójelben:
E=egyéni mérkõzés, P=
páros mérkõzés):
Gödöllõ – Göd 11:7
Az õszi forduló ezüstér-
mese ellen szoros ered-
ményt értünk el, közelebb
álltunk a döntetlenhez, de
a szerencse nem nekünk
kedvezett.
E. : Felker Zoltán 2, ifj. Gu-
lyás Miklós 2, Szemendri
Sándor 2.
P.: Felker – Gulyás M. 1.

Vác – Göd 0:18
Vác csapata visszalépett a

bajnokságtól, az ellenfe-
lek 18:0-ás meccsaránnyal
2 pontot kapnak.

Göd – Csepel 12:6
Papírforma szerinti ered-
mény született, gyõzött a
jobbik csapat.
E.:Felker Z. 4, Fojt Attila 3,
Hajdu Zoltán 3, Gulyás M.
2.
A páros csatákat elveszí-
tettük.

TEVA I. Szentedre – Göd
11:7
A vereség oka a gyengébb
szereplés volt, rossz for-
mát nyújtottunk, még két-
három mérkõzést meg
kellett volna nyernünk.
E. Felker Z. 2, Cserny Péter
2, Gulyás M.1, ifj.Gulyás
M.1.
P.: Felker – ifj.Gulyás 1.

V. F.

Asztalitenisz: 

Tavaszi lendület reális célokkal
– több lehetõség a játékosoknak

Slezsák a Honvédba igazolt

A csapat célja szerényebb lett
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Sport

Különbusszal és autók-
kal utazott egy gödi csa-
pat a Belépés Családostul

márciusi gyalogtúrájának
helyszínére, az alföldi
Tápiószelére. Szeles, nap-

sütéses idõben indult a
menet. A piarista iskolá-
ból 8 fõ, köztük 2 tanár –

Kemény Gábor és Papp
Törek József – 50 km-en, a
további 70 túrázó 25 km-

en bizonyította állóképes-
ségét. Érkeztek Fótról, Du-
nakeszirõl, Budapestrõl,
Hodován Kata néni diák-
csapata a Németh László
iskolából. Velük tartott
Berkes János operaénekes
és Kónya Károly gomba-
szakértõ, mindketten szép
példát mutatva, hogy ki-
csit idõsebb korban is le-
het fiatalosan élni.
A túrázáson, a szép kör-
nyezeten, a családias han-
gulaton kívül két érdekes-
ség érdemel említést: a
békamentési akció, mely-
nek során 50-60 ember
segítette a békák átjutását
az autóút egyik oldaláról a
másikra, Száraz György
dunakeszi lósport-szakíró
pedig élvezetes elõadást
tartott Kincsemrõl, a le-
gendás versenylóról. 
– A sárga kanca Tápió-
szentmártonban született,
Blaskovics Ernõ nevelte

föl, az angol Robert Hesp
készítette a versenyekre.
Sok híres, magas rangú
ember utazott Gödre,
hogy láthassák a verseny-
lovat. Külföldi újságírók
innen tudósították olvasó-
ikat, mi történik a gödi te-
lepen. Kincsem annyira
megszokta a gödi vizet,
hogy csak azt volt hajlan-
dó inni a távoli versenyek
során is. A legérdekesebb,
hogy volt egy cica, ame-
lyik állandóan vele uta-
zott. Ha a cica nem volt
vele, nagyon nyugtalanul
viselkedett a kanca. Kin-
csem lehetséges utóda
Overdose lehet, aki eddig
11-szer nyert, még nem
kapott ki, és április 19-én
versenyez a pesti Kincsem
Parkban. 
Támogatók: Fétis Kft, CBA
gödi boltja.

V. F.

Békamentés, lovas elõadás: 

Kincsemhez látogatott a BeCsal túra

Tavaszi biciklitúra április
18-án.
Gyülekezõ 9.30-kor Alsó-
gödön a piarista iskola
elõtt, 9.45-kor Felsõgö-
dön a Kék Duna Klub Ho-
tel területén. Indulás 10-
kor, Nagymaros felé. A kis-
gyermekesek rövidebb tá-
vot is választhatnak. Sza-
badban fõtt ebéd a Kék
Dunában, majd foci, ping-
pong, bowling, úszás.

Majális május 1-jén a fel-
sõgödi focipályán.

Gödi Juniális június 19.
és 21. között.
Ízelítõ a programból: Jazz-
program Dresch Mihállyal
és Borbély Mihállyal, a két
nemzetközi hírû szaxofo-
nossal; Török Ádám és a
Mini koncertje; musicalvá-
logatás Nádasi Veronikával
és Peller Annával; barokk
zene Lachegyi Imréékkel.
Sport: strandlabda-játékok,
kötélpálya, modell terepjá-
rózás, sárkányhajózás, ke-
nuzás, sakk, asztalitenisz.

V. F.

Belépés Családostul rendezvények tavasszal

A Gödi SE kosarasainál az NB II-es
felnõtt férfiak mestere a jövõben Válé
Flórián lesz. A szakosztályban február-
tól csatasorba állt edzõ valójában visz-
szatért korábbi csapatához, mely
2002-03-ban éppen vele érte el legje-
lentõsebb sikereit. Versenyzõi pályafu-
tása után más vidéki városokban, töb-
bek közt Debrecenben és Sopronban,
leginkább nõi vonalon tevékenykedett. 

– A közelmúltban átvett gárda még
fiatal. Fõ célkitûzésünk a csapategy-
ség megteremtése, egy ütõképes
együttes felépítése, majd megerõsí-
tése. Ez több éves folyamat, hosszú
távon gondolkodunk. Flóriánnal
együtt hat edzõ készíti fel fiataljain-
kat, az új mester egyben vezetõ-
edzõ is – vázolta a jövõt a szakosz-
tályvezetõ. – Az utánpótlás jó ered-

ményekkel kezdte a tavaszi menete-
lést. A gyermekek elsõ helyen áll-
nak, csakúgy, mint a  veretlen kade-
tek. A serdülõknél a rájátszás a cél.
Korábban már beszámoltunk a váci
bázis kiépítésérõl, most Fóton kezd
mûködni a Gödi SE égisze alatt az új
utánpótlás-hátterünk – tette hozzá
dr. Megyery Csaba. 

V. F.

Kosárlabda: 

Új vezetõedzõ a szakosztályban

Szeles, de napos idõben néhányan ötven kilométert gyalogoltak

A tavalyi bringatúra kiválóan sikerült
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Sport

A Szkander Magyar Baj-
nokság 2009. évi küzdelmei-
nek a gödi BM Üdülõ ad ott-
hont április 18-án. A szerve-
zõk a nézõkre, érdeklõdõkre
is számítanak.
Ahogy Csabai Attila elnök és
szervezõ csapata a kiírásban
fogalmaz: a versenyek 32

kategóriában, jobb és bal
kézzel kerülnek kiírásra, a
versenyzõket – köztük moz-
gássérült sportolókat is – az
Anyaországból, Erdélybõl és
Felvidékrõl várják. A mérle-
gelés 9 órakor, a verseny fél
12-kor kezdõdik.

V. F. 

Beharangozó: 

Gödre jönnek az erõs
emberek – szkander ob
hamarosan!

E közmondásnak tettek
eleget a gödi Németh
László iskola’98-as szüle-
tésû labdarúgói: harmad-
szor lettek Pest megye
bajnokai.
- A „Gödi kiskirályok” zsi-
nórban harmadik eszten-
deje nyerik a megyei diák-
olimpiát. Idén pontveszte-
ség nélkül végeztek. Janu-
ár végén a kerületi, febru-
ár elején a területi döntõ
zajlott. A megyei legjob-
bak Százhalombattán ta-
lálkoztak, így Kiss Ferenc
edzõ csapata is pályára lé-
pett, ahol megszerezték a

gyõztesnek járó  kupát. A
legények nem sokat pi-
hentek. Nem sokkal ké-
sõbb a Gödvill kupán már
a Gödi SE színeiben mér-
kõztek, a Balázsovits
sportcsarnokban megren-
dezett viadalon második
helyezést szereztek. A váci
Mészáros Ferenc Emlék-
tornán ismét gyõzelem-
mel zártak, így a trófeát a
gödiek vehették át a város
polgármesterétõl. A gólki-
rály Pethõ Balázs lett – tá-
jékoztatta lapunkat Köll-
ner József.

V. F.

Gyerekfoci: 

Három a magyar igazság!

– Két mérkõzésen vagyunk túl
március végéig. Hazai pályán 4:0-ás
gyõzelemmel zártunk a Püspök-
szilágy ellen, a püspökhatvani presz-
tízsmeccsen pedig döntetlent ját-
szottunk – adta hírül Mohai Gábor. –

A tabellán a Gödöllõ mögött a má-
sodik helyen állunk, 2-3 igen erõs
mérkõzés elõtt vagyunk. Ezekbõl
bármi lehet, elhamarkodott lenne
még esélylatolgatásba fogni. Szépen
teljesítenek a fiatalok is, Makk Lász-

ló utánpótlás-vezetõ kollégám ép-
pen felvételt hirdet. A 6-12 év közöt-
ti fiatalok jelentkezését a 06 30 951
95 02-es telefonszámon várja – tette
hozzá a szakosztályvezetõ.

V. F.

Labdarúgás: 
Elindult a tavaszi bajnokság – egyelõre második helyen a Gödi SE

Kiss Ferenc edzõvel a gyõztes csapat

Kósz Zoltán tavaly kipróbálta magát
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• Fakivágás! Veszélyes
fák kivágása alpintech-
nikával is, kosaras daru-
val! Elszállítás megold-
ható. T.: 06-30-463-4070,
06-27-337-353

• Parkettás vállal ha-
gyományos-, szalag-, la-
minált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javí-
tást. Tel.: 06-70-505-
1177

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

• Látnok-lélekgyógy-
ász:  06-30-350-9565

• SZOBEFESTÉS, MÁZO-
LÁS, TAPÉTÁZÁS, belsõ
dekorációs munkák,
gipszkarton falak és
álmenyezetek építése,
stb. Tel.: 06-30-386-4456

• Gödön frekventált
helyen lévõ szépségsza-

lonunkba vállalkozói iga-
zolvánnyal rendelkezõ
KOZMETIKUST és FOD-
RÁSZT KERESÜNK! T.: 06-
20-971-0203

• Gödi munkahelyre vi-
rágkötõt keresek. T.: 06-
20-237-5292.

• Vasalást vállal otthon
Göd, Dunakeszi területé-
rõl házhozszállítással is.
T.: 06-30459-4431

• Általános iskolások-
nak korrepetálás. T.: 06-
30-678-1767

• Bádogos, tetõfedõ,
ácsmunkát, javítást vál-
lal Göd területén. T.: 06-
30-931-5007

• Leinformálható kö-
zépkorú nõ gyermekfel-
ügyeletet vállal Göd és
környékén. Tel.: 06-20-
254-5783

• HÁZHOZ MEGYEK!
Fodrász, gyógypedi-

kûrös házhoz megy, ol-
csó árak! 06-70-269-
8446 Ildikó.

Apróhirdetések
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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
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TELEFON - NET
TV -DIGITÁLIS 
CSOMAGOK

LÕRINCZ JUDIT
06-20-242-3474
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TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

06-20-321-4801

KONTÉNER 
RENDELÉS

sitt, sóder, homok,
termõföld szállítás,

lomtalanítás 
3-4-5-6-7-8 m3

konténerekkel.
Gépi földmunka.

06-20-941-5805
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

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

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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Fejtörõ

Márciusi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: "Az
élet kísérlet arra, hogy az
ideálból valóság legyen.
Németh László"
Nyerteseink: Paulik Borbá-
la és Gulyás Miklós. A nye-
reményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk.
Áprilsi keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os virág-vásárlá-
si utalvány Kata Virágbolt-
jában Alsógödön (Pesti út
63.)!
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