


2



3

Tartalomjegyzék:
4-5. oldal
Testületi ülés

6. oldal
Vita a gödi gátról

7. oldal
A szõdi rendezési tervekrõl

8. oldal
Környezetvédelmi tájékoztató

9. oldal
Anyakönyvi hírek

10-11. oldal 
Önök kérdezik

12. oldal
Nyári napközis tábor

13. oldal
Óvodai beiratkozás

14. oldal
IMajálisok városszerte

15. oldal
Duna Csárda

16. oldal 
Ütõs sikerek

17. oldal
Vizer József portréja

18. oldal 
I. Pest Megyei 
Rézfúvós Verseny

19. oldal 
A Magyar Költészet Napjáról

20. oldal 
A GiTársaság külföldre készül

21. oldal 
Az Ámulat Társulat
vendégjátéka

23. oldal 
Interjú Talma gödi barátjával

25. oldal 
GSE elnökségi ülés

34. oldal 
Keresztrejtvény

Nem életbiz-
tosítás Felsõ-
gödrõl Bócsa,
bocsánat Göd
– Újtelep irá-
nyába kerék-
pározni. Per-
cenként két-
három autó
húz el a bátor
v á l l a l k o z ó
mellett. Majd
következik a

Nemeskéri út bejárata, ahol már számos
baleset történt. Ott rendszeresen meré-
szen hajtanak ki az autósok. Én kerékpá-
ron igyekeztem Bócsa felé, és a
Nemeskéri útról kihajtott elém egy Fiat,
benne öt erõs legény. A sofõr állítólag
feltette a kezét, köszönvén, hogy elen-
gedem, de bennem felment a pumpa,
és beszóltam neki. Amikor már majd-
nem a Samsunghoz értem, megállt mel-
lettem ugyanaz az autó, ablak lehúzva,
és a legnagyobb ember elkezdett ke-
ménykedni velem. Meghallgattam, le-
vettem a szemüvegem, hogy legalább a
szemembe nézhessen. Szó szót köve-
tett, végül elnézést kértem azért, ami
szerintem abban a veszélyeztetett pilla-
natban elnézhetõ volt. Az utolsó szót az
autót vezetõ férfi mondta ki: „Legalább

mi, gödiek tartsunk össze!” Az erõs em-
ber több mint hangosan hozzátette,
„Na ezt írd le, öreg, ezt jelentesd meg!”
Tessék, remélem, olvasod. Neked írom.
Három gondolat jutott eszembe ezzel a
kis történettel kapcsolatban. Egy: A gye-
rekeimet nem szívesen engedem el ezen
az útszakaszon kerékpározni. Volt, aki
százzal robogott el mellettem. Kettõ: Az
alsógödiek legalább nemsokára a szép,
új kerékpárúton közelíthetik meg Göd
keleti határát. A város egyik legnagyobb
megnyert pályázatának pénzébõl épül a
kerékpárút. Ez az elsõ üteme a nagy
tervnek, a végállomás szerint ez a kerék-
párút Dunakeszi illetve Vác irányában
összekapcsolódik a már létezõ bicikliút-
tal. Így akár Újpestig illetve Szobig is el
lehet majd jutni biztonságosan. Három:
Legalább mi, gödiek tartsunk öszsze.
Igen, a sofõrnek ebben teljesen igazat
adtam. Mocskos világot élünk, mintha
tudatosan ugrasztanák össze a polgáro-
kat. Megfeszülnek az idegek. Most való-
ban a lét a tét, és ez most igazi
valóságshow.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ testületi ülés

Harminckét milliós bírság az elõzõ ciklusból

32 milliós elmarasztaló 
ítélet elsõ fokon, 

fizetési kötelezettség 
az elõzõ ciklusból

Az ülés kezdetén
Markó József tájékoztatta
a gödi lakosságot az el-
múlt hónap fõbb történé-
seirõl. Mint elmondta, a
település több helyszínén
is megkezdték a kerékpár-
út építését, illetve a már
rendelkezésre álló szakasz
bõvítését. A polgármester
arra is felhívta a figyelmet,
hogy Göd városa ellen el-
sõ fokon 32 millió forintos
fizetési kötelezettséget
ítélt meg a bíróság. A
problémát egy, még az
elõzõ polgármester által
kötött, testületi döntés-
sel nem megalapozott
szerzõdés okozza. Az
érintett felek az Önkor-
mányzat, illetve a T-Kábel
Magyarország Kft. A város
az ítéletet megfellebbez-
te, várják a további fejle-
ményeket.

SZMSZ-módosítás

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ
elõterjesztést nyújtott be
Göd Város Önkormányza-
tának Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatára vonat-
kozóan. Az elmúlt idõ-
szakban annyi módosítás
történt az SZMSZ szöve-
gében, hogy indokolttá
vált az egységes szerke-
zetbe foglalás. Ezért elké-
szült egy jogi értelemben
nem megváltoztatott, ha-
nem új szabályzat – fejtet-
te ki a város aljegyzõje. 

Városvédõk kontra 
Civil Tanács

Az SZMSZ szabályozza a
Civil Tanáccsal (CT) való
kapcsolatot is, ennek kap-
csán alakult ki részletes vi-
ta a CT mûködését illetõn.
A szabályzat szerint a Civil

Tanács a gödi székhellyel
rendelkezõ, politikai párt-
nak vagy gazdasági társa-
ságnak, állami vagy önkor-
mányzati intézménynek
nem minõsülõ szervezetek
képviseleti fóruma. Rábai
Zita kifogásolta: Törvény-
sértõ lehet az a tény, hogy
az Önkormányzat évente 4
millió forint támogatást
ad a civil szervezeteknek a
CT-n keresztül úgy, hogy a
Civil Tanács hivatalosan
nincs bejegyezve. Dr. Bog-
nár László válaszolt: A be-
jegyzésre mi nem kötelez-
hetjük õket. Az Önkor-
mányzat szándékai szerint
a CT-n keresztül támogatja
a teljes civil szférát, gya-
korlatilag önrendelkezést
biztosít számukra a támo-
gatások felosztását illetõ-
en. A bejegyzés, bár elõ-
nyös lenne, ugyanakkor
költségekkel is jár a be-
jegyzett szervezet admi-
nisztrációja. Mikesy
György javaslata szerint: A
Civil Tanács részére fenn-
tartott összeg egy részét
átcsoportosíthatnák a
Közmûvelõdési és Oktatási

Bizottság részére, amely
ténylegesen a gödi lakos-
ság javát szolgálná. Az
érintett szervezet képvise-
letében Lengyel György
válaszolt: „Megdöbbenten
hallom a városvédõs váda-
kat, amelyek a Civil Taná-
csot érik. Jelenleg is 38
szervezet kérelmét tárgyal-
juk. Ez a totojázás, ami itt
zajlik, el fog húzódni, és a
szervezetek nem fognak
idõben pénzhez jutni. Az 5
millió forint elosztására mi
csak javaslatot teszünk, ha
az nem felelne meg a vá-
ros támogatási elveinek, a
polgármester úrnak mód-
jában áll erre felhívni a fi-
gyelmünket. Mikesy
György erre így reagált:
„Félreértés történt, a
pénzt nem a civil szerveze-
tektõl vesszük el, hiszen a
KOB is a civileknek osztaná
el azt a pénzt. Lengyel úr
bizonyára átaludta az elõ-
zõ napirendi pontot.” Len-
gyel úr halkan megjegyez-
te, hogy Mikesy képviselõ
úr összevissza beszél, és a
továbbiakban nem szólt
hozzá a kérdéshez. Töb-

ben is megvédték a CT
mûködését, és végül a
KOB keretét az általános
tartalék terhére emelték
meg 1 millió forinttal. 

TESZ alapító okirat 
bõvítése

Dr. Hetényi Tamás, a Te-
lepülésellátó Szervezet
igazgatója kezdeményez-
te alapító okiratuk módo-
sítását. A kérvény hátteré-
ben az a tény áll, hogy a
TESZ feladatköre az elmúlt
évben kibõvült, jelenleg
erdõgazdálkodási tevé-
kenységet is folytat.

Közmeghallgatás

Ki kell tûzni a minden
évben kötelezõ általános
közmeghallgatás idõpont-
ját – hívta fel a jelenlévõk
figyelmét Markó József.
Ennek során a település
lakói kérdéseikkel közvet-
lenül a képviselõ-testület
tagjaihoz fordulhatnak.
Dr. Pintér György elmond-
ta: Célszerû lenne a júniu-
si választások miatt ké-

Április végén ismét összegyûltek a helyi képviselõk Göd város ügyeinek megvita-
tására. Hosszas vita folyt a Sportbizottság mûködésérõl. A TESZ alapító okiratát
módosították, ezentúl erdõgazdálkodási feladatokat is el fog látni

Archív felvétel. Hiányoztak: Dr. Horváth Viktor Gergõ, 
Szegedi Sándor és Detre László



5A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2147 fõ. Köszönjük!

Önkormányzati hírek
sõbbre halasztani ezt az
alkalmat, nehogy az a vád
érjen késõbb valakit, hogy
politikai-választási célokra
használta fel ezt a lehetõ-
séget. Az érv elfogadása
után az idõpont meghatá-
rozását egy késõbbi ülésre
halasztották.

Bõvült a polgárõrség 
tevékenysége

Támogatási kérelemmel
fordult az Önkormányzat-
hoz Szeri Mihály, a városi
polgárõrség elnöke. Az
elõterjesztés célja a Duna-
part területén végzett te-
vékenység anyagi hátteré-
nek biztosítása. A közel-
múltban elindult ugyanis a
„Vízi Polgárõrség” prog-
ram, melynek keretében
segítséget nyújtanak a vízi
közlekedésben és életmen-

tésben, az illegális horgá-
szat megakadályozásában,
a fürdõzõk és sportolók vé-
delmében. A kérelmet a
testület elfogadta.

Sportbizottság:
legyen, ne legyen

A Sportbizottság ebben
az évben még egyetlen al-
kalommal sem tudott ha-
tározatképes ülést tartani –
tájékoztatta a képviselõ-
testületet Pinczehelyi Ta-
más, a bizottság elnöke.
Mint elmondta, a bizott-
ság két külsõs tagja, Kollár
Zalán és dr. Megyery Csaba
szándékos távolmaradás-
sal folyamatosan akadá-
lyozta a bizottság mûkö-
dését. A hozzánk forduló
szervezetek és gödi lako-
sok ügyében így nem lehet
döntéseket hozni és intéz-

kedni. Javaslom, hogy a
notórius hiányzókat szólít-
suk fel az üléseken való
részvételre. Ha ez nem jár
eredménnyel, akkor le kell
váltani õket, és két új tagot
delegálni – közölte a
Sportbizottság elnöke. 

Markó József ekkor je-
lezte, hogy az említett
probléma konkrét, ko-
rábbra visszanyúló ügyek-
hez kapcsolódik. Mint ki-
derült, a külsõs tagok sze-
rint Pinczehelyi Tamás az
üléseket rendszertelenül
hívja össze, az ügyekrõl
nincs írásos anyag, a Gödi
Sport Egyesületet rend-
szeresen elmarasztalja,
annak elnökét, Horváth
Lászlót pedig illegitim el-
nöknek tartja – közölte a
polgármester. Pinczehelyi
válaszában elmondta: Úgy
tûnik, A GSE éves beszá-

molója ellentmondásos és
hamis adatokat közölt, rá-
adásul valótlan dátumo-
zással. Horváth úr érvé-
nyes elnöksége pedig je-
lenleg nem igazolható. 

A délutánba nyúló vita
során felszólították a
Sportbizottság tagjait,
hogy rövid határidõn be-
lül egy határozatképes
ülés keretein belül keres-
senek megoldást a kiala-
kult feszült helyzetre. A
személyi ellentétek nem
akadályozhatják a helyi
szervezetek és sportolók
érdekeit. Amennyiben a
tárgyalások eredményte-
lenek lesznek, és a bizott-
ság nem tud érdemben
mûködni, ismét napirend-
re kerülhet a bizottság to-
vábbi sorsának kérdése.

A 2006. évi 5. törvény 4. §
(5) bekezdés úgy rendelkezik,
hogy olyan elnevezést, amely-
hez másnak jogi érdeke fûzõ-
dik, csak a jogosult hozzájáru-
lásával lehet cég elnevezésébe
felvenni. Különösebb bizonyí-
tás nélkül megállapítható,
hogy Göd Város Önkormány-
zatának, a település lakosai-
nak nem érdektelen, hogy a
helység nevét milyen célra,
milyen tevékenység kereté-
ben kívánják használni. A hoz-

zájárulás megadásának mód-
járól a Ctvr. nem tartalmaz
rendelkezést, ezért Göd Város
Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 6/2009. (II.26.) sz.
rendeletével megalkotta a
„Göd” városnév felvételére és
használatára vonatkozó rész-
letezõ szabályokat. 

Jogi személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társa-
ságok, tudományos, irodalmi,
mûvészi és egyéb közszerep-
lést végzõk 2009. március 1-

jétõl elnevezésükben, tevé-
kenységük gyakorlása, mûkö-
désük folytatása során a város
nevét (annak bármely toldalé-
kos formáját) csak az önkor-
mányzat  engedélyével hasz-
nálhatják. A név felvétele és
használata iránti kérelmet ille-
tékmentesen, írásban lehet
benyújtani a polgármester-
hez.  Aki a közigazgatási ne-
vet e rendelet hatályba lépése
elõtt a képviselõ-testület en-
gedélyével felvette, és folya-

matosan használja, utólagos
engedély iránti kérelem be-
nyújtására nem köteles. Sza-
bálysértést követ el, és 30 000
forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható, aki a Göd nevet a
fenti rendeletben foglaltaktól
eltérõen veszi fel vagy hasz-
nálja.

A rendelet teljes szövege
megtekinthetõ Göd város
honlapján: www.god.hu

dr. Szinay József
jegyzõ

Göd városnév használata

Göd város Önkormányzata a pá-
lyázaton 151 millió forintot nyert,
melynek köszönhetõen elõször az
Alsógöd – Felsõgöd - Újtelep összekö-
tõ szakaszainak útvonalán készül el
újabb része a kerékpárútnak. Az alap-
követ ünnepélyes keretek között
2009. április 7-én 11 órakor rakták le
a Zrínyi Miklós utca és a Fóti út keresz-
tezõdésénél, Göd-Újtelepen. 

Az alapkõbe rejtett hengerbe a Gö-
di Körkép márciusi számát, napi saj-
tót, a jogerõs építési engedélyt és a
forgalomban lévõ fizetõeszközt tet-
ték.  A megjelent képviselõk, intéz-

ményvezetõk valamennyien segéd-
keztek az alapkõ elhelyezésénél egy-
egy lapátnyi cement, kõmûveskanál-
nyi víz hozzáadásával. 

Popele Julianna, a Beruházási Osz-
tály vezetõje elmondta: Jelenleg –
szintén pályázati forrásból –tervezik a
Duna-part mentén Gödöt átszelõ,  és
a most épülõ szakaszokat összekötõ
kerékpárutak terveinek elkészítését. A
kivitelezési források elõteremtésére is
pályázik az önkormányzat, mert a
végsõ cél az, hogy a város teljesen
körbekerékpározható legyen.

V. P. K.

Alapkõletétel
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pá-
lyázatán - hivatásforgalmi kerékpárút létesítésére - a város
vissza nem térítendõ támogatást szerzett
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A Duna vízszintje ismét emelke-
dik. A lakosság joggal tart egy esetle-

ges gátszakadástól. A korábbi évek-
ben Göd városában már jelentkeztek
árvízvédelmi problémák – nyitotta
meg az ülést Kovacsik Tamás. Ezt kö-
vetõen a jelenlévõk kérdéseket tettek
fel a megjelent vízügyi szakemberek-
nek. Kenessey Zoltán a Kék Duna
üdülõ Szõdliget felõli részén találha-
tó gátrész állapota, valamint az Ilka
patak mentén elhelyezett zsiliprend-
szer elégséges mûködésérõl érdeklõ-
dött. Stimm Gábor, a Vízügyi Igazga-
tóság képviselõje elmondta: A víz he-
lyenkénti átszivárgása természetes
állapot (sic!), azt megakadályozva
esetlegesen talajvíz-felhalmozódás

jöhetne létre, ami egyes területek
elvizenyõsödését okozhatja. Gátsza-

kadás veszélye Gödön egyáltalán
nem valószínû. Az említett szivattyúk
cseréje a közelmúltban megtörtént.
A lakossági panaszoknak eleget téve
kevésbé zajos elektromos szivattyúk
telepítésére, a csõvezetékek átépíté-
sére került sor. A rendszer kapacitása
megfelelõ, további átalakításokra
nincs szükség.

Pinczehelyi Tamás felidézte a 2006.
évi árvíz okozta kellemetlenségeket.
Tervezi-e az illetékes hatóság a jelen-
legi gátrendszer megtámasztását,
megerõsítését? – tette fel a kérdést a
képviselõ úr. Stimm Gábor válasza:
Nem tervezik a gödi gát fejlesztését,

a Vízügyi Igazgatóság a jelenlegi ál-
lapotot megfelelõnek találta. – Az
elég nagy baj – jegyezte meg
Pinczehelyi, majd hozzátette: Nem
kívánok pánikhangulatot kelteni, de
tapasztalatból beszélek: A nagy árvíz
idején homokzsákokkal erõsítettük
meg a gödi vízvédelmi rendszert. Ha
egy 30 centiméterrel magasabb víz-
szintû áradás érkezik, a gát nem lesz
képes útját állni a Dunának. Hasonló
aggályainak adott hangot Bertáné
Tarjányi Judit. A gátszakaszon törött
lépcsõsor, illetve kidõlõ korlát talál-
ható. Lehetséges-e, hogy ezek a jelek
a gát sérült szerkezetére utalnak? –
vetette fel a város fõépítésze. A víz-
ügyi szakember elmondta: Ezek a té-
nyek a gát árvízvédelmi képességét
nem csökkentik, sokkal inkább ad
aggodalomra okot az a szándék,
mely szerint az Önkormányzat újra
fák ültetését tervezi a töltés terüle-
tén. A megerõsödõ gyökerek komoly
károkat okozhatnak a gát szerkeze-
tében. – A legutóbbi talajszerkezeti
vizsgálat a ’90-es években történt,
ennek gyakori ismétlése nem szüksé-
ges. A kisebb árvizek kifejezetten
hasznosak, mivel nedvesen tartják a
gátat, amelynek kiszáradása és töre-
dezése sokkal súlyosabb problémák-
hoz vezethetne – tette hozzá Stimm.

A meghívott szakértõk véleménye
szerint tehát Göd területén komoly,
károkat okozó árvíz nem várható. A
jelenlegi gátrendszer megerõsítésé-
re, árvízvédelmi készültségre jelenleg
nincs ok. 

Kovács Zoltán

A Vízügyigazgatóság rendben találta a gödi gátat…
Április elején került sor a Városfejlesztési, valamint a Környezetvédelmi Bizottságok rend-
kívüli, együttes ülésére. A délutáni tárgyaláson megjelent a Közép-Duna-Völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízkár Elhárítási Osztályának képviselõje is

Az elmúlt hónapban összesen
380.000 forint bírságot szabtak ki
Göd területén. A közlekedésben
résztvevõ gépjármûvezetõk 64 alka-
lommal fizettek helyszíni bírságot,
24 esetben csak figyelmeztetés tör-
tént. – Folyamatosan ellenõrizzük a
hulladékok illegális lerakását. Márci-
usban 24 tetten érésre került sor.
Komoly problémát okoz az építõ-
ipari hulladékok elhelyezése is. A la-
kosság egy rész úgy véli, hogy az in-

gatlana környezetében található
közterület is a magántulajdonát ké-
pezi. Felhívjuk a lakók figyelmét,
hogy építési anyagok közterületen
történõ tárolása érvényes építkezési
engedély esetén is tilos. – Kezdetét
vette Göd város területének térkép
alapján, utcánkénti rendszeres el-
lenõrzése. Ennek során lehetõség
nyílik a fennálló szabálysértések re-
gisztrálására, a kérdéses ügyekben
eljárás indítható. – Figyelemmel kí-

sérjük az illegális fakivágások ügyét,
a rendszeres bírságok kirovása talán
visszatartó erõt jelent. A szabályta-
lanul parkoló autók száma tapaszta-
lataink szerint az utóbbi idõben
csökkent. – A nyári szezon közelsé-
ge miatt a strand folyamatos ellen-
õrzése várható. Az elsõdleges cél az
említett területen történõ lopások,
valamint autófeltörések megakadá-
lyozása. 

K. Z.

Illegális hulladéklerakókat értek tetten
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság április 15-i ülése során a rendõrség beszá-
molóját követõen Kovács László a gödi Közterület-felügyelet márciusban folytatott mun-
kájáról tájékoztatta a jelenlévõket

Ha gazos a gát, ha tele van ürgelyukkal
az veszélyt jelent
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– Miért ki-
fogásolja
Göd a szõdi
Szabályozá-
si terveket?

– Két ok-
ból. Az egyik
közismert:

A jelenlegi
szõdi Telepü-
lésszerkezeti
terv módosí-
tása javasolja

az utolsó, Göddel határos
szõdi külterületek belterület-
be vonását. Ha ez a módosí-
tás átmegy, hiába nyeri meg
Göd a Nevelek csatlakozása
kapcsán indított területátadá-
si pert, lehetetlenné válik az
ítélet teljesítése. (Mint ismere-
tes, Szõd  a Nevelek település-

résszel Gödhöz csatolható
külterületeket szisztematiku-
san vagy belterületbe vonta,
vagy elcserélte Szõdligettel.) A
jelenlegi törvények szerint
Szõdnek a nevelekiek lélekszá-
ma arányában kellene átad-
nia külterületeibõl Gödnek.
Ezt támasztja alá a szakértõi
vélemény is. Ha nincs szom-
szédos külterület, nincs mit
átadni. Ez a szõdi hozzáállás
nem csak morálisan elfogad-
hatatlan, hanem vélemé-
nyünk szerint jogilag sem áll
meg.

– Mi a másik kifogás?
– A Nevelek és az M2 autó-

út közé tervezett újabb szõdi
lakópark útvonalhálózata
nem csatlakozik a gödi utak-
hoz. Tekintettel arra, hogy ez a

lakópark is közvetlenül Göd
közigazgatási határára tele-
pül. Álságos azt gondolni,
hogy az ideköltözõk nem a
gödi intézményhálózatot, üz-
leteket, vasútállomást veszik
majd igénybe. Ha a csatlako-
zás nem épül ki megfelelõ
módon, akkor az ideköltözõ
több ezer lakos autósforgal-
ma rázúdul Nevelekre és a
már most is balesetveszélyes
Kálmán utcára. Ezt a problé-
mát az egyeztetõ tárgyaláson
jeleztük a Szõdi Önkormány-
zatnak, és javaslatot tettünk a
megoldásra.

– Hogyan fogadták a ja-
vaslatot Szõdön?

– Ellentmondásosan. A
szõdi fõépítész , aki gödi lakos
és az elõzõ ciklusban Göd fõ-

építésze volt,  az egyeztetõ
tárgyaláson a szót is megpró-
bálta megvonni tõlünk. Hertel
úr, a szõdi polgármester és a
jegyzõ azonban nyitottnak
mutatkozott a kérdés rende-
zésére. Reméljük, a tervezet
elfogadásakor a józan ész fog
dominálni, nem az indulatok.

– Ön szerint ha új lakópar-
kot építenek a közös  határ-
ra a szõdiek, annak lakói
nem akarnak majd Gödhöz
csatlakozni?

– Ez a fejlemény nagyon va-
lószínû. Ez Gödnek további
intézményi, ellátási, közleke-
dési gondokat, Szõdnek pe-
dig további területvesztést je-
lentene.

– Köszönöm a válaszokat.
G. K. 

Megkérdeztük a fõépítészt

A szõdi rendezési tervekrõl
Göd jogos kifogásokat emelt a szõdi rendezési tervvel szemben. Amennyiben nem
veszik figyelembe Göd érdekeit, hiszen szomszéd várról van szó, akkor a város fel-
lebbez ez ellen

A jogszabályok értelmében
azonban folyóban belterületen tilos
fürdeni, kivéve a hivatalosan kijelölt
szabadstrandokat. Gödön jelenleg
egy olyan terület van, ahol a hivata-
los strand nyitása egyszerûen meg-
oldható: a Széchenyi csárda környé-
kén, a régi, alsógödi dunai stran-
don. Tekintettel arra, hogy a
szabadstrand megnyitása régi vá-
gya a gödieknek, kezdeményeztük a
szabadstrand újbóli megnyitását. A
cikk írásakor az egyeztetések az
ÁNTSZ-szel és a vízirendõrséggel
még zajlanak. Reméljük, nem jön
közbe semmilyen jogi vagy egyéb
akadály.

Ha mégis jogi akadályba ütközne
a hivatalos strandfürdõ nyitása, el-
keseredésre nincs semmi okunk.
Van olyan területe Gödnek, ahol
szabad a fürdés!

A Gödi Homoksziget külterület,
ahol saját felelõsségére mindenki
fürödhet. Igyekszünk a szigeten
olyan állapotokat teremteni, hogy a
fürdõzõk biztonságos körülmények
között pihenhessenek. A jelenlegi

nehéz gazdasági helyzetben talán
még fontosabb szempont, hogy
nem feltétlenül kell drága utazáso-
kat igénybe venni. Gödön is lehet
jól nyaralni, hiszen ilyen adottságai
kevés településnek vannak.

A biztonság érdekében azonban

a szigeti fürdéskor, kérjük, tartsák
be a vonatkozó szabályokat!

Mindenkinek jó pihenést és kelle-
mes fürdõzést kívánok:

Kovacsik Tamás
A 4-es körzet 

képviselõje, VFB elnök

Végre itt a nyár…..
Ezennel tudatjuk a Duna rajongótáborával, hogy az önkormányzat hivatalosan
megvizsgáltatta a Duna vizét Gödnél. Nagy örömünkre a víz fürdésre kiválóan al-
kalmasnak bizonyult!

A gödiek által nagyon kedvelt homoksziget
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Tilos a sárga zsákba ten-
ni:
• zöldhulladékot
• papírzsebkendõt, kony-

hai használt törlõken-
dõt, használt szalvétát,
felvágott/sajt papír-mû-
anyag csomagolóját

• gyógyszeres levelet
(ezeket le lehet adni a
gyógyszertárakban)

• mûanyag ételmaradé-
kos tálat, edényt, poha-

rat, gyümölcstartó há-
lót

• üveget

A zsíros, ételmaradékkal
szennyezett papír
nem hasznosítható új-
ra, annak a kommuná-
lis    hulladékok között
a helye.

Kérjük:
• A nagyobb kartonokat

összekötve a szállítás
napján a zsákok mellé
helyezzék ki!

• Fontos, hogy a mû-
anyag palackokat, fla-
konokat laposra tapos-
sák, több fér el belõlük
a zsákban, így köny-
nyebben tárolható,
szállítható.

• Vegyes, nem hasznosít-
ható hulladék nem ke-
rülhet a zsákba, mert

azokat a gyûjtõjárat
munkatársai nem viszik
el, az ingatlanok elõtt
hagyják.

• A megtelt zsákot a zsá-
kon található összehú-
zó szalaggal zárják le,
és a gyûjtõnapokon
reggel 7.00 órára a
cimkével ellátott kuka
mellé helyezzék ki!

TESZ munkatársai

Még egyszer a szelektív hulladékgyûjtésrõl

Folyékony hulladék elszállítása
A települési folyékony hulladék el-
szállítását a TERRA-VÁROSKÚT Kft.
végzi.
A szennyvíz elszállítására való igé-
nyüket a 06-1/420-4527/ 119, Fax:
06-1/420-4528 jelenthetik be. 

Fáradtolaj leadása
Sumina Zoltán magánvállalkozó
(2132. Göd, Terv u.17.) H-P.:  8-17 h-
ig, Sz.: 8-12 h-ig.

Illegális szemétlerakás
Észlelése esetén hívja a Közterület-
felügyeletet: 06-30/256-37-23.

Használt gumik leadása
Kihelyezhetõ lomtalanításkor, vala-
mint leadható a Településellátó Szer-
vezet udvarán. 2132.Göd, Duna
u.5.(a Kisfaludy utcai bejárat felõl). 

Elektronikai hulladék
Kihelyezhetõ papírgyûjtés ideje alatt
a Németh László Iskolánál, lomtala-
nításkor vagy a TESZ  telephelyén.

Sittlerakás
SA-HO Kft. (alsógödi vasúti átjáró-
nál, Dunakeszi felé) Telefon: 27-546-
390, 06/70-413-6716. Díja: 1100
Ft/tonna bruttó. A lerakó nyitvatar-
tási ideje:  H-P: 7–15.30 óráig. Szom-
baton és munkaszüneti napokon
zárva!

Szelektív és zöldhulladék szállítási
rendje 2009. évben
Páros héten a szelektív sárga zsákok,
páratlan héten a zöldhulladék szállí-
tása történik az adott körzetre érvé-
nyes szemétszállítási napon.

Üveggyûjtõ konténerek Gödön
Településellátó Szervezet telephely
(2132. Göd, Duna u. 5.); 

Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti u.
és Jávorka u-i sarok); 
Bócsa, Minimarket (Munkácsy Mi-
hály út); 
Gödi Ámbitus Kft. (2131. Göd, Pesti
út 174.)

Használt galvánelem elhelyezése
1. Kastély Óvoda (Béke u. 3.)
2. Huzella Tivadar Iskola (Petõfi u.

48.)
3. József Attila Mûvelõdési Ház

(Pesti u.72.)
4. Fakusz Bt. (Pesti u.82.)
5. Településellátó S zervezet (Duna

u. 5.)
6. Németh László Iskola (Ifjúság

köz 1-3.)
7. I. számú Óvoda (Lenkey u. 13-

15.)
8. Ady Klub (Kálmán u.13.)
9. Gyermekjóléti és Családsegítõ

Szolgálat (Ady E. u. 6.)
10. Piarista Iskola (Jávorka S. u. 18.)
11. PM Hivatal udvarán  a volt rend-

õrségi épületben
12. Felsõgödi Állomásnál mûködõ

hírlapárusnál
13. Penny Market üzletben, a rako-

dópultnál
14. Plus Áruház (Pesti u.)
15. Alsógödi vasúti állomás épüle-

ténél

Használt, savas akkumulátorok le-
adása
A Településellátó Szervezet udvarán
(2132. Göd, Duna u. 5.) a Kisfaludy
utcai bejárat felõl.

Használt háztartási zsiradék
Konyhai munkálatok után megma-
radt zsír és olaj  leadása a két gödi
iskola konyhájánál elhelyezett gyûj-
tõedénybe lehetséges. Munkanap-
okon reggel 6 órától délután 15 órá-
ig.

Lejárt gyógyszerek
20/2005. (VI.10.) EüM rendelet értel-
mében a lejárt szavatosságú és fel
nem használt gyógyszereket 2006.
január 1-tõl minden gyógyszertár
köteles átvenni a lakosságtól.

Gépjármûvek  végleges kivonása
A 267/2004. ( IX.23.) Kormányren-
delet elõírja, hogy a gépjármû tulaj-
donosa köteles a forgalomból végle-
gesen kivonásra szánt, a hulladékká
vált gépjármûvet a bontónak, a
gyártónak vagy az átvevõnek átadni.

Bontók listája:
Vác, Rákóczi út 28. tel.: 316-437
Õrbottyán, Fõ u. Ipartelep 21/62.
hrsz.
Kerepes, Magtár tér 1/a.
Szentendre, Dózsa György u. 26.
Budapest, XIII. Újpalotai u. 20-22.
(Matt-Ker Kft.)
Szõdliget, Gödi Iparos Centrum, XV.
Camion telephely 

Az Okmányirodában a végleges
kivonáshoz az alábbiak szüksége-
sek:
• A jármû forgalmi engedélye
• A jármû törzskönyve (ha rendel-

kezik vele)
• 2 db rendszám
• Szigorúan számozott bontási

igazolás
• A tulajdonos személyi igazolvá-

nya vagy meghatalmazás, ha
nem személyesen a tulajdonos
intézi a kivonást. A meghatalma-
zásnak tartalmaznia kell a tulaj-
donos írásos engedélyezését  a
végleges kivonás tényérõl.

• Cég esetén a három hónapnál
nem régebbi cégbejegyzés és
aláírási címpéldány, továbbá
meghatalmazás, ha nem az alá-
író intézi a kivonást.

Környezetvédelmi tájékoztató



9A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2147 fõ. Köszönjük!

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:

Egyed Istvánné sz. Családy Karolin 95 éves
Hevér László 62 éves
Oldal Dorottya 59 éves
Csorba Mihály 88 éves
Raspotnik Julianna Mária 60 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Körmendi Anna Szeredi Zsolt
Szász Ilona Lévai László
Strenner Anita 
Heléna Tiba Lajos Tamás
Kõvári Zita Jenei György László 

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.

2009. március 26-án közel
100 gödi nyugdíjas járt a
Parlamentben Sándor István
országgyûlési képviselõ jó-
voltából. A kis csoportot

Horváth Ildikó vezette kör-
be.
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani segítségükért.

A résztvevõk

Köszönet

Eladó
A TESZ eladja IKARUSZ kisbuszát.

Érdeklõdni lehet Kozsik Lászlónénál 
az 530-610-es telefonszámon.

A mûszaki munkála-
tok már elkészültek Gö-
dön, a megyei fenntartású
Topház Speciális Otthon-
ban, ahol két szolgálati la-
kást alakítottak át lakóott-
honná. Az új részben há-
rom háromágyas és két
egyágyas szobát, nappa-
lit, konyhát, fürdõszobát,
valamint egy foglalkoz-
tatóhelyiséget alakítottak
ki. Korunk igényeinek
megfelelõen az egész
szárny akadálymentesí-
tett. A lakók számára több
helyen könnyen kezelhetõ
veszélyérzékelõt és speciá-

lis nõvérhívót helyeztek el.
A 11 személyes lakóott-
hon kialakítására Pest Me-
gye Önkormányzata eddig
56 millió forintot fordított
saját forrásból. További ki-
sebb feladatok vannak
még hátra, így például a
bútorok beszerzése. Az új
szárny ünnepélyes átadá-
sára a tervek szerint né-
hány héten belül kerül sor.
A Pest Megyei Önkor-
mányzat által fenntartott
TOPház Speciális Otthon-
ban 220 fogyatékkal élõ
kiskorú és fiatal felnõtt él.

G. K. 

Új lakóotthonnal bõvül 
a TOPház Speciális Otthon

Tizenegy, fogyatékkal élõ fiatal kerül
sokkal jobb körülmények közé Pest Me-
gye Önkormányzata beruházásának
eredményeként

Sokan kifogásolták,
hogy miért kell a levágott
zöldhulladék elszállításáért
fizetni. Azért, mert nem
csak az elszállításnak van
költsége, hanem a zöldhul-
ladék lerakásának is. Miért
kellene ezt ingyen vállalnia
a városnak? Egyelõre még-
is vállalja. Kérdés, meddig,
hiszen készül a megszorító
csomag, vagy már itt is
van, és abban az önkor-
mányzatokra is vonatkozik

egy-két pont. Érdemes len-
ne elgondolkodni újra a
komposztáláson.

A Településellátó Szerve-
zet telephelyén, Felsõ-
gödön most egy akció kere-
tében 10 % kedvezménnyel
lehet komposztálótartókat
vásárolni 13.800 forintért.
Az akció június 30-ig tart.
Ajánljuk mindenki figyel-
mébe.

Komposztáló kedvezménnyel
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Önök kérdezik, Önök 

Szegedi úr jelezte, hogy a Kálmán
utcában csak ideiglenesen temették
be a hatalmas kátyúkat. Egy hónap
nem volt elég az intézkedésre? Pe-

dig ezen az úton megy a legna-
gyobb forgalom, hiszen a Neveleket
csak innen lehet megközelíteni. Ké-
rem, valami konkrét választ adja-
nak, a többinek semmi értelme!

N. Péter

Válasz: A Kálmán utca kátyúzása -
az Ön bejelentésétõl függetlenül -
idõközben befejezõdött, és ezek a
munkák a város szilárd burkolatú
úthálózatát érintõen jelenleg is foly-
nak.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Tényleg nem akarok Szegedi Sándor
alpolgármesterrel vitatkozni, de
amit a földutakra feltett kérdésem-
re válaszolt,  az egy kicsit kiverte ná-
lam a biztosítékot. Én ugyanannyi
súlyadót fizetek, mint az az ember,
aki aszfaltút mentén lakik. Annyit
elvárok az önkormányzattól, hogy
legalább meggréderezze a földuta-
kat. Szegedi úr a türelmünket kéri.
Elfogyott.

N. Péter

Válasz: A földutak gréderezését – a
körzet képviselõjével egyeztetve – a
szükségletnek megfelelõ mértékben
ebben az évben is elvégeztetjük.

Szegedi Sándor
alpolgármester

Kedves Popele Julianna!
Amit a felsõgödi gátról írt, azt nem
egészen értem. Elmentem, lefotóz-
tam, és azt gondolom, a fotó elég
meggyõzõ arra vonatkozóan, hogy
bizony lekopott az a sima réteg az
aszfalt közepérõl, amelyen meg-
elõzheti egyik kerékpáros a másikat.
Ön pályázásról ír, de kizárt, hogy
egy ilyen felújításra pályázatot írja-
nak ki. Nem lehetne tenni valamit a
kerékpárosok biztonsága érdeké-
ben?

Salamon Tamás

Válasz:
Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Az 1997. évben Göd-felsõi gáton
épült  kerékpárút  két nyomvonalú,
2x1,00 m széles aszfaltburkolattal
készült. Ezzel egy idõben a gát vé-
delmére, annak  teljes koronaszéles-
ségében, 20 cm vtg. mechanikai
stabilizáció készült, amit Ön megko-
pottnak minõsít, az a stabilizációs

réteg, ami nem volt aszfaltburkola-
tú.
Az eltelt idõszakban a Duna két al-
kalommal is igen magas vízállású
volt, mely a gáttal együtt a megerõ-
sítést és a kerékpárutat is igénybe
vette.
Ez nem csak gödi jelenség, a Duna
mellett épült kerékpárutakat mind
sújtotta, ezért a GKM  2008. évben
a  10 évnél régebben  épült kerék-
párutak felújítására pályázatot írt ki,
melyen sajnos nem nyertünk támo-
gatást. Pályázati lehetõségeket to-
vábbra is figyelemmel kísérjük, mert
az Önkormányzat 2009. évi költség-
vetésében nem szerepel a gáton lé-
võ kerékpárút felújítása.

Popele Julianna
osztályvezetõ

A fõszerkesztõ úr kérte, hogy írjam
le az Okmányirodával kapcsolatos
gondolataimat. Amikor a Partner
Csoport átadta az önkormányzat-
nak az épületet, kiváló állapotú
épületet adott át Szabó Zoltán.
Amióta önkormányzati tulajdonban
van az épület, az állaga napról nap-
ra, évrõl évre romlik. A parkolókban
felfagyott az összes díszkõ, az
ereszcsatorna szétrohadt, az oldal-
só autóbehajtó kapujából hiányoz-
nak a lécek, az ablakok és az ajtók
állapota siralmas. Szerintem most
még nem kellene sokat rákölteni
ezekre a javításokra, de néhány év
múlva akár nyílászárókat is cserélni
kell. 
Karbantartaná az önkormányzat ezt
az épületet?

K. Zoltán

Válasz: Az Okmányirodát 2003.
nyarán vásárolta az önkormányzat,
mintegy 73 millió forintért. Eredeti-
leg az épület családi háznak épült,
az ahhoz szükséges mûszaki és gé-
pészeti megoldásokkal. Késõbb lett
könyvelõ irodává átalakítva. A vá-
sárlást követõen a város a szükséges
átalakításokra 8,2 millió forintot
költött. Természetesen az azóta el-
telt idõszak intenzív ügyfélforgalma
meglátszik az épületen. Az eredeti
rossz, illetve hiányos mûszaki meg-
oldások 6-7 év használat alatt hat-
ványozottan jelentkeztek. (pl. csa-

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 

Mikor kap újaszfalt burkolatot 
a Kálmán utca

Talán a következõ pályázaton 
sikeres lesz Göd



padékvíz elvezetési hiányosságok)
Az önkormányzat szándéka szerint

minél több pályázati forrást szeret-
ne bevonni az intézmények karban-
tartására és felújítására. Az Ok-
mányiroda épületének felújítása
szükséges, reméljük erre hamarosan
sor kerül. 

Dr. Szinay József
Jegyzõ

A másik észrevételemrõl ennek az
újságnak a hasábjain már többször
volt szó, de érdemi lépés még nem
történt ez ügyben. Aki az okmány-
irodába megy, egészen biztos, hogy
a kezdeti adatfelvétel után el kell
mennie a postára. A mai napig nem
készült el a járda. Esõs idõszakban
sáros cipõben kell eljutni a postára.
Kérem, mondják meg, mikorra ter-
vezik a kivitelezést, mert ígéretbõl
már sok elhangzott!

K. Zoltán

Válasz: A járda az említett szaka-
szon 2009. nyarán megépül.

Szegedi Sándor
alpolgármester

A Vasút utca Deák és Árpád utca kö-
zötti szakaszán van egy csator-
nafedlap. Ennek széttört a vas kö-
zötti betonrésze, és már csak kis da-
rabok maradtak benne. Az autógu-
mikat rongálja, és ha egy kerékpá-
ros ráhajt véletlenül,  bajba kerül-
het. Balesetveszélyes.

V. István

Válasz: A csatornafedlapot 2009.
április 23-án a DMRV kicserélte, az-
óta balesetmentesen áthaladhatnak
rajta a kerékpárosok.

Popele Julianna
osztályvezetõ

Kapcsolódom a Vasút utcai problé-
mához. A bekötõ utaktól nincs
megvédve elsõbbségadás táblákkal.
Ez pedig elengedhetetlen, hiszen
minden utca ebbe az utcába torkol-
lik bele. Feltétlenül pótolni kellene.

Salamon Tamás

Válasz: A Vasút utca minden ke-
resztutcától védett. Az aszfaltbur-
kolatú utcák keresztezõdésében 
elsõbbségadás kötelezõ tábla, a
földutak keresztezõdésében pedig a
KRESZ 28.§.(2)c) bekezdése szabá-
lyozza az utcák elsõbbségét, misze-
rint „ ..A másik jármû érkezési irá-
nyától függetlenül elsõbbséget kell
adni az útkeresztezõdésben földút-
ról érkezõ jármûvel a szilárd burko-
latú útról érkezõ jármû részére”.

Popele Julianna
osztályvezetõ

A Kolozsvári utca és a Madách utca
sarkán újabb baleset történt.  Leg-
fõbb oka, hogy a Madách utcában
nem lehet jól látni az elsõbbségadás
táblát. Nagyon fontos lenne, hogy a
Madách utcában az aszfaltra is fel-
kerülne nagy méretben fehérrel az
elsõbbségadás jelzés. Talán ez job-
ban felhívná az autósok figyelmét,
hogy ezen a sarkon meg kell állni.

Cz. Miklós

Válasz: Az Ön által említett keresz-
tezõdésben, a Madách utca mind-
két becsatlakozásánál jól láthatóak
a táblák. 

Popele Julianna
Osztályvezetõ

Úgy vettem észre, a tél végével, ta-
vasz beköszöntével a Vasút utca és
a Kálmán utca teljes hosszában
megkezdõdött a “versenyszezon”:
Bizonyos autósok, több esetben jó-
val 50 km/óra feletti sebességgel
közlekednek, fikarcnyit sem törõdve
a úton, út mentén közlekedõk biz-
tonságával, legyen az gyerek vagy
felnõtt, olykor centiméterekre elszá-
guldva mellettük.
Az április 12-i Gödi Körképben töb-
ben is említést tettek az utak való-

ban siralmas állapotáról, de egy szó
sem esett az alacsony közlekedési
morálról, ami szerintem igencsak el-
gondolkodtató. Az ilyen minõségû
úttesten autózni bravúroskodás nél-
kül is hazárdjáték, hát még így, fele-
lõtlenül.
Kérdésem: Van-e valamilyen terv a
száguldozók megfékezésére, vagy
inkább bízzunk a gondviselésben?

R. Róbert.

Válasz: Április 1-tõl a Dunakeszi Ka-
pitányság traffipax készülékének le-
terheltségétõl függõen, folyamato-
san folytatunk sebességmérést Göd
területén, változó helyeken, idõ-
pontokban. Eddig más “kiemelt” te-
rületeken dolgoztunk. Az Ön által
említett útszakaszról még nem kap-
tunk bejelentést, de ezek után erre a
részre is nagyobb figyelmet fogunk
fordítani. 

Nagy Attila r. fhdgy.

Néhány hónapja kapott gyalogos
vezérlésû jelzõlámpát a mûvelõdési
házzal szemközti átkelõ. A lámpa
nap közben jól szolgálja a közleke-
dõket, de éjszaka bosszantó módon
automatamûködésre vált. Ennek kö-

vetkeztében este 10 után gyalogo-
sok nélkül is - teljesen fölöslegesen -
percenként megállítja a 2. sz. fõút
forgalmát. Mi indokolja ezt?

D. Zoltán

Válasz: A problémát jeleztük a Ma-
gyar Közút Kht-nak és kértük, hogy
22.00 órától 05.00 óráig a lámpa
villogó sárgán jelezzen. 

Popele Julianna
osztályvezetõ
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észrevételezik
Szétrohadt 
a csapadékvíz elvezetõ

Éjjel sárga villogóra kellene
állítani a lámpát
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Idén ismét megrendez-
zük az Alapszolgáltatási
Központ nyári napközis
táborát „Dunaparti Alko-
tóházak” elnevezéssel.
Göd város önkormányzata
a helyi gyermekvédelmi
rendeletben szabályozta a
nyári napközis tábor kere-
teit a 2009-es évre. Ennek
értelmében a Gyermekjó-
léti Szolgálat július és au-

gusztus hónapban nyári
napközis tábort szervez,
melynek célja azon csalá-
dok segítése, melyek nem
tudják megoldani a gyer-
mekek felügyeletét a
szünidõ alatt. A szolgálta-
tás igénybevételéhez a je-
lentkezési lapot legkésõbb
június 15-ig kell leadni a
Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak. (Gyer-

mekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat, Göd, Ady Endre
utca 6.)

Jelentkezési lapok igé-
nyelhetõk:

Gyermekjóléti és Család-
segítõ Szolgálattól vala-
mint a Huzella Tivadar és
Németh László Általános
Iskolákban az osztályfõnö-
köktõl.

Programok:
Kézmûves foglalkozá-

sok, kirándulások, sport-
napok, kerékpártúrák.

A tábor helyszíne:
Dunaparti Üdülõházak

(2132. Göd, Jósika út 14.)
A tábor idõtartama:
2009. június. 29 - au-

gusztus 14.
A gyermekek fogadá-

sa: 8. 30-16. 00
A gyermekek ellátása:

meleg étkeztetéssel a tá-
bor helyszínén.

Térítési díj: 1000

Ft/nap, mely tartalmazza
az étkezési és foglalkozási
költségeket.

A Szociális Bizottság
egyedi esetekben táboroz-
tatási kedvezményben ré-
szesíti az indokoltan
igénylõket.

Reméljük, szolgáltatása-
inkkal segítünk a Gödön
élõ családok gyermekfelü-
gyeleti problémáinak el-
hárításában. Sok szeretet-
tel várunk minden kedves
érdeklõdõt, aki gazdagod-
ni szeretne egy szép nyári
élménnyel.

Érdeklõdni lehet:
Email:

szocgondgod@vnet.hu
Tel:27 532 136

Mikó Istvánné
intézményvezetõ

Újból nyári napközis tábor! A tábort díjmentesen
vehetik igénybe 

a rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülõ gyermekek.

Fizetett politikai hirdetés

Tavaly sok családnak segített a
napközis tábor
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Tisztelt Szülõk, 
Gondviselõk !

Az idei óvodai beiratkozások ta-
pasztalatai igazolták azon elõrejel-
zéseinket, miszerint évrõl évre több
óvodás gyermek felvételét kérik,
mint ahányan onnan akár iskolába,
akár máshova távoznak. Az elmúlt
áprilisi beiratkozások nyomán 234
gyermek felvételét kérték, holott
csupán 150-en mennek iskolába. Ha
célul tûzzük ki, hogy a csoportlét-
számok 25 fõnél ne legyenek maga-
sabbak, akkor 112 gyermek elhelye-
zését, ha a csoportlétszámokat 30
fõig kitoljuk, akkor 40 gyermek el-
helyezését nem tudjuk megoldani a
saját fenntartású intézményeink-
ben.

Tudható, hogy az új óvoda idén
szeptemberre nem készül el, mivel
az elmúlt õszi közbeszerzési eljárá-
sunk és az azt követõ tárgyalásaink
sajnos nem hoztak eredményt. Az új
eljárás miatt az átadási határidõ
mindenképpen csúszni fog. Mivel
azonban ígéretünknek megfelelõen
minden gödi (neveleki) legalább há-

rom éves gyermek intézményi elhe-
lyezését meg kell oldanunk (ismét-
lem: ígéretünk, és nem jogszabályi
kényszer miatt), ezért a tavalyi év-
hez hasonlóan, de annál gyorsab-
ban és ügyesebben a magánóvo-
dákra támaszkodva oldjuk meg a
felvételi bizottság által férõhely hiá-
nyában föl nem vett gyermekek el-
látását.

Az elmúlt évre érvényes felvételi
sorrenden kicsit igazítottunk, pon-
tosítottunk. Kérem Önöket, hogy
saját és gyermekük érdekében a
szükségesnek vélt iratokkal, igazolá-
sokkal egészítsék ki az óvodákba
beadott jelentkezésüket, hogy a jú-
nius elsõ felében összeülõ felvételi
bizottság azokat is értékelni tudja!

Ha az üggyel bármilyen kérdésük
merülne föl, keressék az óvodai in-
tézményvezetõket. Ha ez nem lenne
elegendõ, akkor a fenntartó részé-
rõl dr. Nagy Atilla aljegyzõ urat,
esetleg engem.

Dr. Bognár László 
alpolgármester

Óvodai beiratkozások

Az 1. számú óvoda nagyszabású
jótékonysági bált szervezett, mely-
nek bevételét óvodai fejlesztõ esz-
közökre és bútorokra kívánják fordí-
tani. Az összeggel 400 kisgyermek
óvodai ellátását javítják. Az ese-
mény sokakat megmozdított a vá-
rosban. Szép számmal voltak támo-
gatói a nemes célnak. A szervezés-
ben részt vett a Dunakanyar egész-
séges gyermekeiért Alapítvány ne-
vében Beczássy Zsolt kuratóriumi el-
nök is. Az óvoda munkatársai és
szülõi munkaközössége Kürthy Ber-
nadett SZMK-elnök  és Szabó Zsófia
vezetésével hosszú idõn keresztül
szervezte az estet. – A gyerekek ne-
vében külön köszönetet mondunk
házigazdánknak, aki rendelkezé-
sünkre bocsátotta a sportcsarnokot.

Az est során fellépõk produkcióju-
kat ajánlották fel a jótékony célra.
Ezen a napon mindenki a lehetõ
legjobban érezte magát. A befolyt
összeg pedig egészen biztosan jó
helyre kerül. 

F. A. 

A jótékonysági 
bálon megtelt 
a sportcsarnok
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A felsõgödi futballpályán
idén a Jézus Szíve templom
közössége készítette az íny-
csiklandó, üstben fõtt babgu-
lyást és gulyáslevest. A sportos
programokat szokás szerint
Wagner László és csapata – a
Belépés Családostul Mozga-
lom szervezték. Focitornán
csaptak össze alsó és fel-
sõgödiek, apák, anyák, és gye-
rekek. A helyezetteknek a díja-
kat Marton Zsolt atya adta át. 

- Remek rendezvényt örö-
költem – foglalta össze elsõ él-
ményeit Zsolt atya. - Én is ked-
velem a testmozgást, s ne-

kem is egyik fõ célom a két
egyházközséget összehozni.
A jövõ hétre például kerékpár-
túrára invitálunk mindenkit!-
fogalmazott Göd új plébáno-
sa. A családi hatpróbán íjá-
szatban, célba-dobásban, ka-
tapult irányításban is bizonyít-
hattak a kicsik és a nagyok,
ebben a rendezvényben pont
ez a legnagyobb érték – a csa-
lád apraja-nagyja, akár há-
rom-négy generáció is együtt
lehet, s mindenki talál magá-
nak társaságot és kellemes el-
foglaltságot.

A II. Oázis Majális idei ked-

vezményezettje a Szent Már-
ton Gyermekmentõ-szolgálat
Közhasznú Alapítvány. A szer-
vezõk fantasztikus programot
állítottak össze. Délelõtt a ki-
csik kedvéért bohóc mûsor és
bábszínház váltotta egymást,
aztán a helyi tánccsoportok
bemutatói következtek. Eljöt-
tek a Dézsi-Harkai divattánc
stúdió növendékei, a Grease
TSE táncosai, valamint az
Impetus Tánc együttes, este
pedig az Orkhesztika Hastánc
showjában lehetett gyönyör-
ködni. Zenélt a Katang, a
Drums, a Scarabeus, a Farkas

Trió, volt Krav-maga és
Kesh&Peak Hip-Hop mûsor,
kutyás bemutató a Dogfit
KSE-vel, tombola hatalmas
nyereményekkel, és utcabál,
éjfélig a FOX Együttessel.

Az idõjárás kegyes volt a
szabadidejüket mozgással, jó-
tékonykodással töltõ gödiek-
hez, nyári meleg csalogatta a
közönséget a programokra, s
ajándékul a részvételért, az él-
mények mellett, mindenki vi-
hetett haza magán egy kis
friss, nap-barnította színt.

V. Pálfai Kinga

Majálisok városszerte
- a jótékonyság, illetve a sport jegyében
Évek óta hagyomány az Egyházközségi és Sport Majális, ahol az alsó és felsõgödi
testvérek együtt töltenek egy aktív pihenéssel, közös fõzéssel, sok eszmecserével
fûszerezett napot. Az Oázis Majális pedig második alkalommal invitálta a gödieket
egész napos színpadi mûsorral, ismét karitatív céllal

Május 1-jén a felkelõ nap fé-
nyében ez idáig nem látott
zenés felvonulással ébresz-
tette Göd lakóit a Gödi Ifjú-
sági Fúvószenekar. Míg más
településeken, ahol fúvós-
zenekar mûködik, bevett
szokás május elsõ reggelén
zenés felvonulást tartani,
ilyen azonban Gödön csak a
Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény fúvósze-
nekarának megalakulása
után lett lehetséges. Akár
hagyomány is lehetne belõ-
le, hisz a lakók kedvezõen
fogadták, ki az utcán sétál-
va, ki az ablakából kitekint-

ve nézte a teherautón zené-
lõ fúvósokat. A zenekar tag-
jai már fél hétkor lelkesen
díszítették virágokkal a ka-
miont, melyet Gusztos Gá-
bor, a XV. Camion Kft. ügy-
vezetõje bocsájtott a zene-
kar rendelkezésére. Az Oázis
lakóparkot érintve Alsó- és
Felsõgöd utcáin haladva ját-
szott a zenekar indulókat,
az útjuk végére érve egy kö-
zös fotóra is felálltak. A fel-
vonuláson készült fotók a
www.godifuvosok.fw.hu
honlapon megtekinthetõek.

Hohner Hanna 
zenekari tag

Akár hagyományteremtés is lehetne…

A reggeli ébresztõre készülõ csapat

A megszokott gulyás 
a katolikus majálison

A Drums 
az Oázis majálisán

Rotyog a gulyás 
a szocialistáknál 
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Hosszú út vezetett ad-
dig, amíg a Duna Csárda
kivívta ezt a hatalmas
népszerûséget. Kis falato-
zóként indult, majd a
törzsvendégek szereteté-
tõl kísérve lett a gödi nyár
legnépszerûbb szórako-
zóhelye.

- Idén újból hangsúlyt
kapnak a rendezvények –
mondta Károly, a Duna
Csárda egyik tulajdonosa.
– Hat-nyolc rendezvényt
tervezünk erre az évre. A
zene, a tánc, a szórakozás
hangsúlyos lesz idén.
Nemzetiségi estjeinkre az

adott nemzet gasztronó-
miai ínyencségeivel készü-
lünk. Visszajön a nagysi-
kerû Menthol együttes. Itt
lesz újból a Panoráma
együttes is. A görög est
kihagyhatatlan, ez már a
Duna Csárda kötelezõ
programja.

- Idén valami egészen
újjal is készülünk. Angliá-
ban rendeztek egy Elvis
hasonmás versenyt. Ezen
a versenyen második he-
lyezést ért el egy magyar
fiú. Õ lesz a vendégünk.
Egy igazi Elvis koncertet

imitálunk. Tudjuk, hogy
Elvis csak ültetett koncer-

ten vett részt. A vendége-
ink asztalok mellett ülnek
majd, közben fogyaszt-
hatnak, és élvezhetik a
gödi Elvis live show-t.

- Ne felejtsük el a május
elsejei nyitóbulinkat a
Scarabeusszal – fûzte hoz-
zá mosolyogva Mária, a
csárda másik tulajdonosa.

- A gasztronómiai kíná-
latunk is bõvült a Duna
Csárdában. A halsütõben
komoly beruházásra ke-
rült sor, növekedett a ka-
pacitás, bõvült a tengeri-
hal-választék. Megszûnik

a várakozás – fûzte hozzá
Mária.

- Ha nem is minden hét-
végén, de újra bográcso-
zunk – folytatta Károly. –
Csárda típusú egytáléte-
lek házhoz szállítását vál-
laljuk. Internetrõl rendel-
hetnek a vendégek. Min-
den hétfõn felkerül a hét-
végi kínálat, péntekig le-
het rendelni szombatra és

vasárnapra. A házhoz
szállítás délig megtörté-
nik.

- Mindezt azért tehet-
jük, mert nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkezõ
szakácsok érkeztek a Du-

na Csárdába. Májustól új
étlappal indul a szezon,
mely õrzi a csárda hagyo-
mányait, de követi a kor-
szerû gasztronómiai igé-
nyeket is.

- A fagyizó elõtt létre-
hozunk egy internet- és
randi teraszt, ahol jelké-
pes összegért mûködik
Internet Cafénk. Vezeték
nélküli internet hálózatot
építettünk ki, a vendégek
ebéd közben is használ-
hatják a laptopjukat.

Teljesen megújult hon-
lapunk is, melyben re-
ceptklub és a törzsven-
dég kategória is megta-
lálható. Már 290 törzs-
vendégünk van! Töreked-
tünk az interaktivitásra.
Vendégeink és persze a
munkatársaink is szavaz-
hatnak a helyszínen és a
honlapunkon is a hónap
legjobb pultosára, szaká-
csára, pincérére.

Reményeink szerint
meg tudjuk õrizni a Duna
Csárda családias légkörét,
és idén is vendégeink leg-
nagyobb megelégedésére
mûködünk.

Salamon Tamás

Új lehetõségek a Duna Csárdában!
Fergeteges programmal készül 
a nyárra a Duna Csárda
Nemcsak Göd, de lassan a Dunakanyar egyik legnépszerûbb étterme, szabadidõ-
központja a Duna Csárda. Milyen jó leülni a nagy gesztenyefa árnyékában és sült
halat enni! Vagy éppen ropni a görög táncot és a rock’n rollt. Ha a fáradt turista
meg akar pihenni, találni sem tudna jobb helyet a Duna Csárdánál

www.dunacsarda.hu

A vendégek idén sokszor
fognak táncolni 

A Menthol együttes is ellátogat 
újra a Duna Csárdába

Májustól 
új étlappal
váják vendégeiket
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A Drums ütõsegyüttes
sikert sikerre halmoz. Ve-
gyünk csak egy hétvégét:
országos verseny Gyõr-
ben, Budapesten Tavaszi
Fesztivál, fellépés a
Névshowr-ban…

Stefán Tivadar kiemelt
pedagógusi díjat kapott
az elsõ áprilisi hétvégén a
Gyõrben megrendezett
országos ütõhangszeres
versenyen. Ezen nincs mit
csodálkozni, mivel a meg-
mérettetést lezáró gála-
mûsorban a hét fellépõ
közül négy az õ tanítvá-
nya volt. Muszkatal István
szólóban, Ráth Béla és
Pivarnyik Péter duóban

volt verhetetlen. A verseny
és a gálamûsor közben
pedig Gyõrbõl Budapestre
ugrott fel az együttes a
Budapesti Tavaszi Fesztivál
záró programjára: A Vö-
rösmarty téren egyórás
koncertet adtak. Vasárnap
az egész ország láthatta a
gödi ütõsöket a népszerû
Névshowr címû televíziós
produkcióban.

A Drums nem csücsül
sokáig a babérjain, már
szervezik a II. Fesztiválju-
kat, és két külföldi meghí-
vásuk is van nemzetközi
versenyekre a nyáron, sze-
retnének jubileumi cd-t ki-
adni, szóval akad bõven

tennivaló. Csodával hatá-
ros módon az anyagi
problémáikat rendre áthi-
dalják, és készülnek az ép-

pen aktuális megmérette-
tésre. Eddig és ezután is
sikerrel.

V. P. K.

Ütõs sikerek

A Hagyományteremtõ
Klub legutolsó találkozá-
sán egy család rövid élet-
történetét, egy fényké-

pészmestert és tehetséges
unokáját ismerhettünk
meg Nagy Zoltánné,
Gyöngyi néni és Nagy Ger-
gõ személyében. Ther
Jánosné bevezetõjében a
régi szokásokat elevenítet-
te fel: - Egy kép minden
idõben „beszél” arról, mi-
lyen volt a divat, a hagyo-
mány, az életmód. Segít
átörökíteni a múltat,

ahogy ezt a Nagy család-
ban is láthatjuk, ahol a
fényképészet családi ha-
gyomány. Az ükapa s a

nagymama is ezt a mes-
terséget ûzte, s most az
unoka folytatja mûvészi
szinten a fotózást.

- Meg kellett idéznem
családom tagjait, üveg-
cserepekbõl összerakni az
életünket – mondta Gyön-
gyi néni, aki beavatta a
hallgatóságot a fényképé-
szet mesterségébe. Az
iparosmunka sok minden-

re megtanította az emberi
kapcsolatok rendszeré-
ben. - Érdeklõdve kellett
figyelni az embereket, ol-
dani a gátlásukat, feszült-
ségüket, hogy megnyílja-
nak a masina elõtt. Gyön-
gyi néni a múltról és jelen-
rõl beszélt, míg unokája a

jelenrõl s a jövõrõl. - Két
emberöltõ alatt lényege-
sen megváltozott a tech-
nika, a fény leképezése. A
lényeg, a tartalom azon-
ban ugyanaz maradt. A
pillanatot kapjuk el, mely
soha többé nem ismétlõ-

dik meg, s ebben van a
nagyszerûsége is – mond-
ta Nagy Gergõ, az unoka,
aki elsõsorban természet-
fotózással foglalkozik. Az
alig húszéves fiatalember
2007-ben elnyerte a
naturArt díját az „Év Ifjú
Természetfotósa” címmel.

A kezdeti hobbi mára kü-
lönleges látásmóddá, élet-
szemléletté formálódott. 

A színek, a rögzített pil-
lanatok egyben üzenetek
is: csodáljuk, óvjuk, vi-
gyázzunk rájuk!

Farkas Andrea

Hagyományteremtõ Klub
Hagyomány és változás egy mesterség tükrében

A Drums bárhol
fellép, sikeres

Ther Jánosné köszöntése a
Hagyományteremtõ Klub találkozóján

Nagy Zoltánné családja
történetérõl mesélt
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Sokan nem is tudjuk,
hogy milyen különleges
emberek élnek közöttünk.
Vizer József mûbútorasz-
talos mestert sem ismeri
mindenki. A szakma és a
nagykövetségek viszont

pontosan tudják, kirõl is
van szó. A mester számos
nagykövetség bútorzatát
újította fel, restaurálta az
elmúlt idõszakban.

- Két mûvet hagyok
hátra az utókornak –
mondta kis gondolkodás
után az energiáinak még
mindig teljében lévõ Vizer

mester. – A fiamat és a
mesterségemet. Mindket-
tõre nagyon büszke va-
gyok. Most éppen az ötve-
nedik érettségi találko-
zónkat szervezem. A 125
éves Kozma Lajos Faipari
Szakiskolában végeztünk.
Sajnos már hárman el-
mentek közülünk. 

Az idõ ugyan mindent
megszépít, de azért a
múlt rendszerben egyálta-
lán nem volt könnyû dol-
ga egy kisiparosnak. Fo-
lyamatosan ellenõrizték
õket, rendkívül kedvezõt-
len adóztatás elé állították
a mesterembereket.

- Nem akarok panasz-
könyvet nyitni, annak
nincs értelme – folytatta
mosolyogva a mester. –
Kárpótoltak a megtisztel-
tetések. Az indonéz nagy-
követ a fiammal együtt
meghívott ebédre, a por-
tugál nagykövet is több
ajándékkal ismerte el
munkámat. A vásárlók
könyve tele van az ügyfe-
leim köszönõ soraival.
Maradjunk annyiban,
hogy ez a siker néhány
embernek szemet szúrt a
szocializmusban. 

Vizer mester tanköny-
vet is lektorált, észrevéte-
leivel sokat segített a szer-

zõnek. A mai napig ebbõl
a könyvbõl tanítják a fon-
tos szakmai fogásokat.

- Szomorúsággal tölt el,
hogy milyen kevés fiatal
akarja átélni az alkotás ka-
tarzisát – összegezte ta-
pasztalatait a mester. - Én
egy mesterdinasztiába
születtem bele, a fiam pá-
lyája azonban más irányt
vett. Milyen példát látnak
ma maguk elõtt a fiata-
lok? Valóságshow-k üres

tekintetû „hõseit”. Abban
biztos vagyok, hogy az al-
kotás örömét nehéz bár-
mivel is felülmúlni. Amit a
hosszú évek alatt megta-
nultam, az örökre érték
marad. Régi bútorok min-
dig lesznek, és ezeket
mindig fel kell újítani. Re-
mélem, még sokáig nép-
szerûsíthetem szeretett
szakmámat.

Salamon Tamás

Külföldi nagykövetek tisztelegtek tudása elõtt
Vizer József (68) mûbútorasztalos mester ma Gödön él. Korábban évtizedekig Új-
pesten vezette mûhelyét, ahol számos híres közéleti ember is megfordult. A mes-
ter azt reméli, hogy a fiatalokból még nem veszett ki az egyedi alkotások iránti
szenvedély

A dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolában április
22-én tartották meg kémia tantárgyból a területi ver-
senyt, hol 27 fõ 7. évfolyamos diák mérte össze tudá-
sát. Két dobogós helyet tanulóink szereztek meg. I.
helyezett lett Oláh Gergely, a III. pedig Sosovicska
Bernadett. Mindketten a 7. b osztály tanulói. Felkészí-
tõ tanáruk: Mézes Mónika tanárnõ.                   S. A.

Kémiából kiváló

Író-olvasó találkozó
Bognár László a 

„Szabírok a tudás népe” c. könyvét 
mutatja be 

a József Attila Mûvelõdési Házban 
május 15-én 18.00 órakor.

Az asztallap fából
készült, 
bármennyire is
márványnak tûnik

Vizer mester kiváló munkája

Lehet, hogy
újkorában nem

volt ennyire szép
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Április 26-án vasárnap délután
az önerõbõl iskolát építõ Búzaszem
Közösség meghívására a hetvenegy
éves váci Vox Humana énekkar és dr.

Bednarik Anasztázia orgonamûvész
adtak hangversenyt az alsógödi ka-
tolikus templomban.

Lázár László tagintézmény-vezetõ
köszöntötte az egybegyûlteket: -
…most csak egyetlen szó, és annak
kapcsán három gondolat jut eszem-
be. A szó: az összefogás. 2003-ban
két gödi keresztény család és az ak-
kori plébános, Ország Tibor megfo-
galmazta az iskola építésének gon-
dolatát. 2004-ben az elsõ tanévet 7
kisgyermekkel indítottuk a gödi ka-
tolikus, református, evangélikus fe-
lekezeti vezetõk, az önkormányzat,
a Magyar Kolping Szövetség támo-
gatásával. … Ma, 2009 áprilisában
három épületben 5 osztállyal, 73
gyerekkel, 28 tanítóval és óraadó
tanárral, sokak összefogó akaratá-
val mûködik iskolánk. Már állnak az
iskolafalak a Szakáts-kertben, lassan
födém kerül a fõépületre. A globális
és hazai válság közepén iskola épül
Gödön. Hogyan? A mai napig több
tíz millió forint értékben kaptunk
adományt az ezer forintos tételtõl a
15.000.000 forintosig, pénzado-
mány, árengedmény, ingyenes szol-

gáltatás, önkéntes munka formájá-
ban, tehát összefogással

A több mint egy órás programban
a capella kórusmûvek, oratorikus
mûvek és orgonazene kényeztette a
hallgatóság lelkét. Lógó Tibor kar-

nagy elmondta, ilyen nagyszerû
kezdeményezés mellé szívesen áll-
nak, mert visszahat rájuk. Értékelte
az iskolaépítõk elszántságát és rá-
termettségét, miszerint a mai világ-
ban mernek nagyot álmodni.

V. Pálfai Kinga

Jótékonysági hangverseny a Búzaszem javára

Megyei hangszeres ze-
nei versenyt hirdetett meg
a felsõgödi általános isko-
la Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézménye, melyre
több mint 30 település
100-nál is több tanulója
jelentkezett.

Az elõkészítésben és a
lebonyolításban húsz mû-
vészeti tanár vett részt. A
Zeneakadémia tanára,
Adamik Gábor kifejezte,
milyen örömünnep a szak-
ma számára egy ilyen kez-

deményezés. Értékelte,
hogy a szervezõk mögé
állva Markó József polgár-
mester úr nyitotta meg
reggel az eseményt. Mint
elmondta, az ilyen hozzá-
állás adja meg a versenyek
súlyát. Dicsérte a szerve-
zést, mely az elsõ alkalom
várható feszültségét min-
den tekintetben nélkülöz-
te, gördülékenyen halad-
tak a korcsoportok meg-
hallgatásai. 

- Már évek óta fontol-

gattuk a verseny megren-
dezését, mostanra forrta
ki magát a gondolat,
melyre 32 település 114
diákja mozdult meg. Ez
már önmagában is nagy
elismerés - mondta Nyikes
Róbert rézfúvós szakos ta-
nár. Gödi sikerek is szület-
tek: Nyikes Vencel I. kor-
csoport trombita kategó-
riában lett gyõztes, Csó-
kás Frigyes III. korcsoport
tenorkürt kategóriában
lett I. helyezett. 

- Összesen 41 díjat osz-
tottak ki, ezen felül a
Schagerl mesterhangsze-
rek magyarországi képvi-
selete felajánlott egy
trombitát a legügyesebb
trombitásnak, a mélyrezes
kategóriában pedig a leg-
ügyesebb tenorkürtös egy
tenorkürtöt vihetett haza
- tájékoztatta a Gödi Kör-
képet Kovács Gabriella
igazgatóhelyettes.

V. Pálfai Kinga

Németh László Általános Iskola 

I. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

A Vox Humana 
énekkar a jótékonysági

koncerten

114 diák vett részt 
a rézfúvós versenyen

Lógó Tibor karnagy
és Bednarik Anasztázia
orgonamûvész



19A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2147 fõ. Köszönjük!

Kultúra

A Városi Könyvtár április harmadi-
kára szervezte meg  a költészet napi
megemlékezést. Babják Annamária,
Papp József, Lengyel György és a
GiTársaság keltette életre  irodalmunk
verses  remekeit.

A könyvtár munkatársai irodalmi ká-
véháznak rendezték be a József Attila
Mûvelõdési Ház nagytermét.
Szentgáliné Erõss Márta könyvtárveze-
tõ konferálta a mûsort. Babják Anna-

mária  elõadómûvész József Attila vers-
csokorral készült, melyet ezúttal Papp
József gitármûvész kísért. Lengyel
György volt az est másik fõszereplõje.
A város legismertebb versmondója ez
alkalomra József Attila, Ady és Radnóti
költeményeivel készült. A versek közti
szüneteket a  Tüske András vezette
GiTársaság töltötte meg lágy muzsiká-
val. Megható pillanat volt látni, ahogy
a szólót játszó tanítvány, Gáspár Kolos

a közönség lelkes tapsának dacára elsõ
pillantását a tanárára vetette – kérdez-
ve a szemével, hogyan játszott. A Né-
meth László Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény diákja-
iból alakult csapat májusban külföldre
készül, egy nemzetközi versenyre, ta-
náruk szerint ugyanis a társaság meg-
érett egy ilyen megmérettetésre.  A
mûsor kellemes kikapcsolódást nyúj-
tott a költeményekért rajongó közön-
ségnek.

József Attilára 
és a magyar költészetre emlékeztünk

1909. április 24-én a
Hajdúságban született Fa-
zekas Imréné Zsuzsi néni,
aki negyven éve gödi la-
kos. A jeles évforduló al-
kalmából Markó József és
dr. Bognár László köszön-
tötte a város és vezetése
nevében az ünnepeltet.

A város vezetõi elhozták
a Magyar Köztársaság mi-
niszterelnöke által aláírt
oklevelet és egy garnitúra
gyapjú ágynemûvel lepték
meg a pici, törékeny, min-
dig fázós Zsuzsi nénit. 

A vendégek egymásnak
adták a kilincset, az ünne-
pelt pedig korát megha-
zudtolva, kedvesen elbe-
szélgetett mindenkivel, el-
mesélve emlékeit. Meg-

tudtuk, hogy csak egyet-
len gyermeke születhetett,
tizennyolc évig várták az
utódot férjével. Zsuzsi né-
ninek nem volt könnyû
élete, mert kisfia kétéves
korában elvesztették a
családfõt. Két unokája és
két dédunokája köszönti a
100 éves dédnagymamát,
aki a menyével él a Vár-
dombon. 

Zsuzsi néni elmesélte,
elemista korában hogyan
hoztak létre „irodalmi
kört” a nagymamájával.
Olvasni mindig szeretet-
tem, sajnos már nem elég
jó a szemem hozzá – tette
hozzá.

Kedves Zsuzsi néni! A
Gödi Körkép szerkesztõsé-

ge és olvasói nevében
még egyszer szeretettel
gratulálunk, és szívbõl kí-

vánunk jó egészséget és
sok örömöt!

V. Pálfai Kinga

Zsuzsi néni száz éves lett

Markó József polgármester
köszönti Zsuzsi nénit

A GiTársaság 
játszott két 

szavalat között

Lengyel György
rendszeresen 
szaval városi
rendezvényeken



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

Kultúra

Április elsõ péntekén a
Nemeskéri kúriában alapí-
totta meg egy lelkes csa-
pat a Magyar Ifjúsági Ta-

lentumok Egyesületet. Az
új közhasznú civil szerve-
zet támogatja a tudo-
mányt, a kultúrát és a

sportot. Ahogy minõségi
munkára készül az Egye-
sület, úgy alapítói is minõ-
ségi emberek. Tanszékve-
zetõ egyetemi tanár, egye-
temi docens, operaéne-
kes, író, Göd több közéle-
ti személyisége, mérnök,
tanár, közgazdász, jogász,
világhírû edzõ, többszö-
rös olimpiai bajnok, rész-
vénytársaság elnöke.

- Számos civil szervezet
foglalkozik tehetséggon-
dozással, ez vitathatatlan –
vélekedik Salamon Tamás,
a MIT Egyesület megválasz-
tott elnöke. – Számomra
mégis úgy tûnik, hogy a je-
lenleginél hatékonyabban
is lehetne tevékenykedni. 

- Ne csak pénzre gondol-
junk, a kapcsolati tõke leg-
alább annyira fontos – kap-
csolódott be a beszélgetés-

be dr. Sótonyi Péter egyete-
mi tanár. – Ha csak egy ki-
csit elõ tudjuk mozdítani a
fiatalok elõmenetelét, ak-
kor elértük célunkat.

- A lényeg az, hogy tisz-
tán kell mindent csinálni –
mondta Szabó Lajos, egy
részvénytársaság elnöke. –
A tisztesség és a kiszámít-
hatóság mindig kifizetõdik.

A konkrét feladatok ki-
dolgozása folyamatban
van – fûzte hozzá az Egye-
sület új elnöke. – A kom-
munikáció elkezdõdött a
munkáról, a feladatok üte-
mezése folyamatban van.
A lendületünk megvan, re-
méljük, az általunk támo-
gatott fiatalok sikere sem
marad el. 

Gödön alapították a MIT Egyesületet

Nagyszabású adománygyûjtõ kon-
certet szervezett és adott a
GiTársaság április 26-án a József At-
tila Mûvelõdési Ház nagytermében.
-Több célunk is megvalósult vasár-
nap – mondta Tüske András, a
2005-ben alakult társaság vezetõje.
Egyrészt az adománygyûjtés sike-
resnek bizonyult. A befolyt összeg
az olaszországi út jó részét fedezni
fogja. Másrészt sikerült végigjátsza-
nunk három és fél éves fennállásunk
repertoárját, ami nem kis teljesít-
mény! A gödi gitárcsapattal fellé-
pett Tüske Péter (15 éves) jazzvirtu-
óz, a Szent István Konzervatórium
elsõ éves hegedû tanszakos hallga-
tója és Tüske Gergõ (18 éves) csel-
lista, aki már 13 éves korában az an-
gol királynõ ösztöndíjasa lett. Édes-
apjuk büszkén mesélte, hogy a fiai
négy éves korukban kezdtek hang-
szeren játszani. A fiúk példája bizo-
nyítja: Attól, hogy klasszikus zenész
valaki, még megmaradhat a kreati-
vitása. A hallgatóság mindenesetre
tapasztalhatta a fiatal mûvészek
improvizatív játékából, mennyire
igaz a fenti állítás!

V. Pálfai Kinga

Nemzetközi 
megmérettetésre
indul a GiTársaság

Nyolc éves hagyomány a Gödi
Fonóban a húsvéti locsolóbál. Az
Ady Klub udvarán népi játékokkal
indul a délután, a kicsinyek tánchá-
zát a fiatalok, felnõttek mulatsága
követi. Idén jótékonysági szála is
volt az eseménynek: A Szakáts - ker-
ti iskolaépítést lehetett támogatni.
Az eseményen jelen volt dr. Pintér
György, a körzet képviselõje is, aki
tavaly a képviselõi keretének felét
adta a klubhelyiség felújítására, va-
lamint Ország Tibor atya, a Búza-
szem Ökumenikus Iskola egyik ala-
pítója.

Czinóber Klára tizenkét éve dolgo-
zik a József Attila Mûvelõdési Ház
munkatársaként. A Röcögõ már fel-
nevelt egy generációt. Azok a most
14-20 éves fiatalok a leglelkesebb
résztvevõi a Fonó eseményeinek,
akik kisgyermek koruk óta táncolják
a magyar táncokat.  

Látva a fiatalokat, a tánchoz ked-
vet kap kicsi és nagy egyaránt. Az
éppen tipegõtõl a kisiskolásig, min-
den gyermek ösztönösen rakosgatja
a lábait a dallamokat hallva, nem
esik nehezükre elsajátítani a lépése-
ket. Csak azok a szülõk találnak ne-
hezebben összhangot a figurákkal,
akiknek nem adatott meg a tánc-
házba járás harminc-negyven évvel
ezelõtt, de ez senkinek sem szegte
kedvét. 

V. P. K.

Tiszta vízzel piros tojásért

Az alapítók
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Április elsõ szombat
délutánján a kismarosi
amatõr színjátszó kör, az
Ámulat Társulat vendég-
szerepelt a József Attila
Mûvelõdési Ház színpa-
dán.

A kismarosi társulat
Boday Márta színész veze-
tésével két Rejtõ Jenõ-da-

rabot, egy reneszánsz já-
tékot és több interaktív
mesejátékot is színpadra
állítottak az alapítás óta
eltelt rövid idõ alatt.

Gödön Rejtõ Jenõ Elvo-
nókúráján vehetett részt,

aki egy kis humorterápiára
vágyott. Boday Márta el-
mondta, hogy ez a tánc-

elemekkel tarkított, hu-
morra épülõ elõadásmód
nagyon tetszik a társaság
tagjainak, és nagy elõnye,
hogy széles a skála az
amatõr színészek korosz-
tályát illetõen. A közönség
pedig egy órára biztosan
feledte minden gondját-
baját, köszönhetõen az
elõadás struktúrájának,
ahol a prózai és táncos ré-
szek úgy váltották egy-
mást, hogy a figyelem
egyszerûen nem tudott
lankadni. Két színész is
kettõs szerepben mutatta
meg tehetségét, s mire
Rejtõ szövevényes szerel-
mi kalandjának összeku-
szált szálait kibogozták a
színpadon, addigra bi-
zony a nézõknek nehéz
rejtvény volt, hogy melyik
nõvér volt a bolond ápolt
is egy személyben?!

Az elõadás után felme-
rült a gondolat –  a jó pél-
da ragadós –, hogy ezt
Gödön is meg lehetne

tenni – mármint a mûvelõ-
dési házban színjátszókört
indítani. Aki a Kedves Ol-
vasók közül érdeklõdik,
keresse Bognár Noémit, a
József Attila Mûvelõdési
Ház vezetõjét!

V. Pálfai Kinga

Ámulatba ejtettek

2009. május 23. 18 óra • Jegyek elõvételben: 1.000,-Ft Helyszínen: 1.200,-
József Attila Mûvelõdési Ház, 2131, Göd, Pesti út 72.

Tel.: 532-160 • jamh@jamh.hu • www.jamh.hu
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Ady Klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.

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.

05.13. 19.00
Ádám András élõ médiumi

közvetítés
05.15. 18.00

Világ futballcsillagai A-Z-ig 
kiállítás megnyitó

05.16. 10.00
Programok a Születés 

hete jegyében 
Szivárvány asszonyai 

táncbemutató, rajzkiállítás,
mûsorok, kirakodóvásár, 

koncert
05. 22. 17.30

Új Horizont Irodalmi klub
reneszánsz összefoglalója

05. 23. 9.00-13.00
Felnõtt ruha börze

18.00
Vidám Kísértet színházi elõadás

Szereplõk: Bánfalvy Ági, 
Harmath Imre, Gyarmati Éva,

Gombos Kármen, 
Balogh László, Lökkös Noémi,

Mészáros Éva
Rendezõ: Horváth Csaba

Jegyek elõvételben 1.000,-
Elõadás elõtt 

a helyszínen: 1.200,-
05. 24. 10.00-12.00

Családi Kézmûves Játszóház
05. 29. 16.00

Nótaklub
05. 30. Pünkösdi király 

és királyné választás 
és gyermeknap 

a Feneketlen tónál
Hagyományõrzõ próbatételekre
várjuk a jelentkezõket 14 éves
kortól! (Értékes nyeremények!)

10.00
Néptánc csoportok elõadásai 

(Búzaszem, Röcögõ, 
Németh L. Ált. Isk)

13.00
Gyerekprogram-Vásári bábjáték

14.00
Néptánc csoportok fellépése 

(Kistérségi és környezõ 
települések együttesei – Nõtincs,

Mogyoród, Szõd…stb.)
17.30

Moldvai Táncház Ladányi 
Ferenc és zenekarával

Egész nap: 
Pünkösdi forgatag – Gyereknap
Népi mesterségek bemutatói,

Paprika Jancsi Csúzlizdája,
kosaras körhinta, gólyalábasok,

zászlósok, vásári vurstli,
kézmûves foglalkozás,
kirakodóvásár, árusok

Gödi Waldorf Óvoda
2132 Göd, Tél u. 2.

Május-júniusban 
minden szerda 16-18 óráig:

Baba-mama csoport

05. 20. 16.00-18.00
Születés heti nyílt 

baba-mama csoport.
Szabad játék, énekes-verses 
„születés”-kör, mese Somodi
Mariann óvónõ vezetésével.

05. 23. 18.00
Hogyan és mirõl rajzol 

a kisgyermek?
Hahn Judit festésterapeuta

elõadása a Születés hetén belül.
Mindenkit szeretettel várunk!

05. 27. 18.30
Információs est a pedagógiánk

iránt érdeklõdõknek.
06. 15-26.

Nyári Waldorf napközi  
óvodásoknak (8-16 óráig)

Jelentkezni Somodi Mariannál a
30/ 367-7287-es telefonon lehet.

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.

Németh László 
Általános Iskola

2132 Göd, I
fjúság u. 1-3.

06. 02. 17.30
Néptáncgála a Váci Madách

Imre Mûvelõdési Központ szín-
háztermében
06. 03. 18.00

órakor év végi képzõmûvészeti
kiállítás megnyitó ünnepsége 

az iskola dísztermében
06. 9. 17.30 Kortárs táncgála 

a Váci Madách Imre Mûvelõdési
Központ színháztermében

06. 10. 13.00 - 18.00, ill. 06.
11. 13.00 - 17.00 óra között
felvételi és visszairatkozás a 

2009/10-re.
06. 11. 18.00 Mûvészeti

Tanévzáró Ünnepség 
a Balázsovits Sportcsarnokban.

Kastély Központi Óvoda
2131 Göd, Béke u. 3.

Jávorka úti épületben:
05. 09. 9.00

Anyák napi köszöntõ 
és családi délelõtt

Béke úti épületben:
Május elsõ hetében 

folyamatosan zajlanak 
a csoportonkénti 

Anyák napi
köszöntõk

05. 29. 16.00
Családi-gyereknap

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várunk!

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42.

05. 13. 19.00
Raszler György alkalmazott 

grafikus Utak mentén c. 
kiállítása 

05. 20. 19.00
Dr. Szacsvay Éva néprajzkutató
Jeles napok c. elõadássorozat

második része
Tavaszi-nyári ünnepek: 

Szimbólumok a tavaszi-nyári 
ünnepek keresztelési 

hagyományairól. 
A gazdasági 

évzáró ünnepei (aratás, szüret,
disznótor)

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.
/2131. Göd, Pesti út 72./

A 2008-as kötet ára 1000.-, 
a többi régebbi kötetek 

egységesen 500.- Ft-ba kerülnek.
MINDHÁROM KÖNYVTÁRUNK
2009. JÚNIUS 29. HÉTFÕTÕL

LESZ ZÁRVA, JÚLIUS 25. 
SZOMBATIG. NYITÁS 

MINDHÁROM 
KÖNYVTÁRUNKBAN 2009.

JÚLIUS 27. HÉTFÕN a szokásos
nyitva tartás szerint.

Év végi KERÉKPÁR TÚRÁNK 
lesz  a BÜTYKÖLDÉS családokkal

2009. június 5-én, pénteken.

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ

XVI. Képzõmûvészeti 
Alkotótábor
2009. július 6–17.

A tábor napközis formájú.

Naponta 900 - 1530 -ig tartanak a foglalkozások 
szombat és vasárnap kivételével.

A tábor témája: Természet

„Oh természet, oh dicsõ természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?”

Mivel az osztályok korlátozott létszámúak, 
a felvétel a befizetés sorrendjében történik.

A tábor összköltsége étkezéssel, 
anyagköltséggel együtt 23.500Ft.

Testvéreknek kedvezmény a részvételi díjból.
Választható osztályok:

kerámia, rajz, tûzzománc,
szobrász, kis kézmûves, ötvös.
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– Honnan ismeritek egymást
Talmácsi Gáborral?

– 1998-ra vezethetõ vissza barátsá-
gunk. Szakmám szerint autószerelõ va-
gyok és egyik barátom levitt Gábor
édesapjához, aki már akkor részt vett a
motorsportban. Így kerültem be a csalá-
di mûhelybe, ahol 2001-ig a szerelõje-
ként dolgoztam.

– Már akkor is versenyzett Gábor?
– Igen, õ már motorversenyzõ volt, a

magyar bajnokságon és az Európa baj-
nokságon indult. Minden szabadidõ-
met velük töltöttem és egyszer csak
megkérdezték tõlem, nincs – e kedvem
részt venni egy magyar bajnoki futa-
mon. Hát hogy ne lett volna. Aztán
az egész szezonban
elkísértem õt a ma-
gyar bajnoki- és az
Alpok-Adria futa-
mokra is.

– Így volt ez akkor
is, amikor Gá-
bor a világ-
b a j n o k i
sorozatát
kezdte?

–
Nem, a
g y á r i
csapat
n e m
enged
be idege-
neket. Egy
c s a p a t
háza táján
nagyon sok a technikai újítás, vigyáznak
az információra. Ebben a néhány évben
a munkakapcsolatunk meglazult, de
szerencsére a barátságunk nem. Gábor
sokszor felhívott külföldrõl is, s ha haza
érkezett, rendre találkoztunk.

– Aztán rendszeres látogatója lettél
a világbajnoki futamoknak.

– 2007 februárjában Gábor jelezte
menedzserének, Stefano Favaronak,
hogy szeretné, ha az európai futamo-
kon mellette lennék. Szüksége volt vala-
kire, akiben vakon megbízhat és a kér-
déseit, gondolatait megoszthatja valaki-
vel. A barátság mindennél többet ér, és
nagyon büszke vagyok rá. Persze fel-
adatokat is átadott nekem, és igyek-
szem meghálálni a bizalmat.

– Melyek a közvetlen feladataid?

– A lakóautónkat vezetem, viszem Eu-
rópában versenyhelyszínrõl versenyhely-
színre. Elsõnek érkezek és utolsónak tá-
vozom. Mire Gábor megérkezik, már
elõ is készítettem a futam helyszínén a
kocsit, feltöltöttem a készleteket. Emel-
lett a Gábor nevével fémjelzett termé-
kek kereskedelme is hozzám tartozik.

– A tavaly elõtti világbajnokságot
jelentõ valenciai futam végén azért
kiestél a szerepedbõl…

– Igen, így van. Amikor Gábor Valen-
ciában kiharcolta a világbajnoki gyõzel-
met, a lelátón ültem, kezemben egy 1-

es sorszámú bukósisakkal. Gá-
borral megbeszéltük, ha min-

den jól megy, akkor a futam
utáni körben megáll a nézõ-
térnél, berohanok, viszem az
1-es, gyõztes sorszámú bukó-

sisakot, a motoron kicse-
réljük a bukókat, fe-

lülök mögé ke-
zemben a

m a g y a r
zászlóval
és a le-

vezetõ
körön
együtt

moto-
rozunk.

Így én let-
tem az a „ki-

választott”, aki-
vel Gábor elsõ-

ként megosztotta
örömét, fejedelmi

módon. Sohasem fogom elfelejteni azt
a délutáni napot.

– Most következik az európai soro-
zat, mikor leszel legközelebb Gödön?

– Két hetente igyekszem egy pár na-

pot itthon tölteni. Itt nõttem fel, min-
den út után jó érzés haza térni. Gábor
azt üzente nekem, hogy reméli, megis-

mételjük 250 cm3-ben is a valenciai él-
ményt. Éppen május 28-án lesz 28 éves,
motorjának száma is 28-as. Szívesen ki-
cserélném vele megint egy 1-esre.

– Köszönöm az interjút és Gödrõl
kívánunk Gábornak boldog születés-
napot!

Salamon Tamás

Gödi fiatalember motoros világbajnokunk legjobb barátja 

Juhász Tamás Európában Talma mellett
Ki ne emlékeznék arra a jelenetre, amikor Talma valenciai gyõzelme után megállt
a pályán, megvárta, míg valaki egy magyar zászlóval felül mögé a motorra és a vi-
lágbajnoki gyõzelmi körre együtt indulnak el. Õ Juhász Tamás, tõsgyökeres gödi fi-
atalember, Talma legjobb barátja

Az FTC utánpótlás-bázisaként mûködõ Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya
nyílt tehetségkutató napot szervez májusban. A szakemberek a
toborzóra az 1997 és 2000 között született gyermekeket várják. 
Helyszín: az alsógödi kiserdei sportpálya.
Idõpont: május 17-e vasárnap és május 23-a szombat, 10 óra és 12 óra
között.
Bõvebb felvilágosítás Mohai Gábor szakosztályvezetõnél kérhetõ a 06
30 864 72 27-es telefonszámon.

V. F.

Toborzót szervez 
a GSE labdarúgó szakosztálya!

Talma mögött
Juhász Tamás 
a világbajnoki
gyõzelem
tiszteletkörén

1997-tõl a jó barát Tamás segíti Gábor munkáját 
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– A nehéz gazdasági
környezetben milyen az
egyesület költségvetése?

– Az önkormányzati tá-
mogatásunk 8.8 millió fo-
rint. Ebbõl több szakosz-
tálynál alkalmazottat fize-
tünk, csarnokhasználatra
elmegy 3 millió, hozzájön-
nek a létesítmények víz-,
gáz-, csatorna-, villanydíjai
– alig marad valami. Az
önkormányzat segített a
sportpályán található épü-
let felújításában. A szak-
osztályok az alapszabály
értelmében maguk hatá-
rozzák meg a tagdíjakat,
ebbõl gazdálkodnak, illet-
ve a saját szponzori támo-
gatásukból, esetleg pályá-
zati pénzekbõl, szülõi hoz-
zájárulásokból. Például a
kajakosok 1000, a labda-
rúgó gyerekek szülei 4500
Ft tagdíjat fizetnek havon-
ta.

– Mekkora létszámot
tudhat magáénak az SE?

– Kilenc szakosztályban
több mint félezren spor-

tolnak. Közel 85 % gyer-
mek, komoly utánpótlás-
sal rendelkezünk, megha-
tározzuk Göd tömegsport-
ját, mely élsportban csú-
csosodik ki. Az elmúlt 4
évben 20-30 %-kal növe-
kedett a gyermeklétszám.

– Mondana példát az
élsport sikereire?

– A kajakosok világszin-
ten a legjobbak közé tar-
toznak, világ- és Európa-

bajnoki érmeket hoznak.
Hetven hazai szakosztály-
ból a 9. helyen végeztünk
tavaly, nyaranta 100 gye-
reket is megmozgatunk. A
felnõtt kézilabdázóink
eredményeik alapján NBI
B-ben játszhatnának, de
azt anyagilag nem tudjuk
vállalni. A kosarasok már
Dunakeszin, Fóton és Vá-
cott is elõkészítõ csapato-
kat mûködtetnek. Asztali-

teniszezõink a régióban
meghatározóak.

– Mi a helyzet a labda-
rúgással, a közelmúltban
köttetett Fradi-együtt-
mûködéssel?

– Legutóbb például or-
szágos, állami program-
ban vettünk részt szerve-
zõként, a NUPI Kupán 400
gyermek játszott mérkõzé-
seket Gödön, egy nap
alatt. A Fradi nem véletle-
nül talált meg minket. Az
angol befektetõk nagyon
körbejárták, kikkel kötnek
szerzõdést. Jók a lehetõsé-
geink, hitelesek vagyunk.
A mi gyerkõceink mennek
a ferencvárosi tornákra, õk
jönnek hozzánk. Edzõink
közös szakmai konzultáci-
ókon vesznek részt.
Mûfüvespálya-projektünk
is napirenden van. Ösz-
szegzésként elmondható,
hogy SE-szinten utánpót-
lásban és lehetõségekben
jó úton vagyunk.

Vasvári Ferenc

Gödi SE: 

„Utánpótlásban és lehetõségekben jó úton vagyunk!”
A Gödi SE áprilisi elnökségi ülésén Markó József polgármester – és a helyi sajtó –
is jelen volt, mintegy tájékozódva a városi sportélet hosszú ideje meghatározó
szereplõjének tevékenységérõl. Az SE jelenérõl és lehetõségeirõl – egy Acsa elleni
12:2-es gyõzelem után, a gyönyörû környezetérõl országosan is híres kiserdei
focipályán – az egyesület élén harmadik ciklusát töltõ dr. Horváth László elnökkel
beszélgettem

Utánpótlás csapataink
szép évet zárnak, bár még
nem fejezõdtek be a küz-
delmek. Az eddigi ered-
ményekrõl számolok be.

Az ADIDAS Kupában
négy korcsoportban in-
dultunk, minden csapa-
tunk országos elõdöntõbe
került. A legkisebbek, a
’96-ban születettek beju-
tottak a legjobb 8 közé az
országos döntõbe, ami
május 8-án és 9-én lesz
Gyöngyösön. A ’95-ös
korosztály Békéscsabán 4.
helyen végzett az elõdön-
tõben, valamint a ’94-es
korosztályú csapatunk 3.
lett Salgótarjánban. A ’93-
asok Szegeden nagyszerû
teljesítménnyel a 6. helyen

végeztek az országos dön-
tõben.

A Diákolimpián a IV. kor-
csoportban – szintén or-
szágos elõdöntõben - a 3.
helyen zártuk az évet
Kecskeméten. 

Ifjúsági csapatunk, akik
nagy része még serdülõ
korú, az NB II-ben az 1.
helyen áll holtversenyben
a Cornex II csapatával.
Ugyanez a csapat a me-
gyei felnõtt bajnokságban
is szerepel, s itt is dobo-
gós helyen vagyunk. Bár-
mi lehet a végeredmény. 

E szép eredmények el-
érésében komoly szerepet
vállalnak a szülõk, akik
mérkõzéseinkre szállítják
játékosainkat. Gyakran

nem kis távolságokat tesz-
nek meg, szurkolnak csa-
patainknak, gyerme-
kei(n)knek. Köszönet érte

nekik, játékosainknak pe-
dig a kitartó küzdelemért. 

Bagócsi Sándor

Országos eredmények a kézilabdás lányoktól

Az egyesület 85 %-a fiatal,
a GSE legfontosabb bázisa

Bagócsi Sándor érmes tanítványaival
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A Belépés családostul
rendezvénysorozat áprilisi
állomására ezúttal két ke-
réken gördültek be kicsik-
nagyok. A túrán közel 120
bringás vett részt: Csalá-
dok, középiskolások, hu-
szonévesek és jó pár 50 év
fölötti sportos életvitelû
ember gondolta, hogy eb-
ben a társaságban a he-
lye. A gödieken kívül so-
kan jöttek Budapestrõl, a
környék településeirõl, de
még Kókáról és Szirákról
is volt, aki ezt a Duna-
menti biciklizést választot-

ta hétvégi szabadidõ-
sportjának. Néhányan Vá-
cig, közel harmincan Ve-
rõcéig, a többség pedig
Nagymarosig tekert, így
60-70 km-t hagyott maga
mögött, mire visszaért a
gödi Kék Duna Klub Hotel
területére. A hotel ven-
déglátóként elsõ alkalom-
mal volt partnere a ren-
dezvénysorozatnak. Rosta
Zoltán igazgató pozitívan
értékelte az együttmûkö-
dést: - Azért is nyitunk a
nonprofit társadalmi ren-
dezvények felé, mert az

ország különbözõ pontja-
in élõk jobban ismerik a
Kék Duna Klub Hotelt és
annak szolgáltatásait,
mint a szomszéd utcában
élõk.

- Nagyon jó fölvezetése
volt ez a nap a Gödi Juni-
álisnak is. Aki itt volt ve-
lünk, biztosan szívesen tér
vissza ide június 19-21-én,
amikor még színesebb
programokban lehet része
bárkinek a sport, a zene és
egyéb kulturális esemé-
nyek területén. Mindenki
nagyon elégedett lehetett
a teljesítményével, az idõ-
járással, meg persze a ho-
tel adta csodálatos lehetõ-
ségekkel. A túra teljesíté-
se, a gulyás meg a rétes
elfogyasztása után fociz-
tunk, kosaraztunk, tolla-

soztunk, pingpongoz-
tunk, úsztunk, bowlingoz-
tunk – tette hozzá Wagner
László fõszervezõ.

V. F.

A Dunakanyarban bringáztak a „Becsalosok”

KIHÍVÁS NAPJA  2009
Göd Város Önkormányzata ismét csatlakozott a Magyar Szabadidõsport Szövetség 

által szervezett  „ KIHíVÁS NAPJA 2009” nevû országos sportjátékhoz. 
A kihívás napja 2009-ben május 20-án szerdán 0.00 órától 21.00 óráig tart.

A gyõztes település
az lesz, ahol a lakosság
lélekszámához viszonyít-
va a legtöbben sportol-
nak legalább 15 percig.
(Egy-egy ember e napon
többször rajtolhat, telje-
sítve a 15 percet.)

A tavalyi évhez hason-
lóan május 20-án 7.00 –
20.00 óráig minden gödi
gyermek ingyen látogat-
hatja a melegvizû stran-
dot.  Intézményeink - böl-
csõdék, óvodák, általános

Iskolák, az Alapszolgálta-
tási Központ, a Piarista
Szakiskola, a Topház Spe-
ciális Otthon és a Kék Du-
na Hotel -  egész napos
sportprogramokat szer-
veznek. 

Újdonságként a meleg-
vizû strandon 15.00 -
19.00 óra között próba-
merülésre lesz lehetõség,
valamint a Kék-Duna Ho-
telben kötélpályát állíta-
nak fel. 

Kérjük, hogy ezen a na-

pon ne gépkocsival közle-
kedjenek, hanem kerék-
páron, illetve gyalog, hi-
szen már e tevékenység-
gel is hozzájárulnak a nap
sikeréhez! 

Cél, hogy minél többen
vegyenek részt a játékok-
ban, ezért ha a nap prog-
ramjához javaslatuk van,
illetve szívesen csatlakoz-
nának a játékhoz, jelent-
kezzenek Szaszovszky Ol-
gánál a 27/530-030-as te-
lefonszámon! 

A sportjáték szervezõi
bíznak abban, hogy a já-
tékos, vidám sportnap
kedvet teremt a mozgás-
gazdag életmódhoz, és
újabb hívekkel gyarapítja
a rendszeresen sportolók
táborát. 

A játékban résztvevõk
között értékes ajándéko-
kat sorsolunk ki!
I. díj kerékpár
II. díj digitális fényképe-
zõgép
III. díj  MP4 lejátszó

Sport



Már csak egy hónap, és
2009. június 6-án a ha-
gyományokhoz híven újra
Fétis Crossfutás és Hagyo-
mányõrzõ Délután Gö-
dön! 
Amit a rendezvényrõl tud-
ni kell: 
Délelõtt: futóverseny, ahol
minden korosztály rajthoz
állhat (200 m-es ovis fu-
tás, 2, 5, 14 km) chipes
idõmérés, km-ek jelölése,
frissítõpont, Belépés csa-
ládosul ügyességi verseny,
strandröplabda kupa, kis-
pályás labdarúgó kupa,
napközben színes progra-
mok, játékok, kézmûves
foglalkozások, egészség-
sarok, színpadi bemutatók
gyerekeknek, felnõtteknek
egyaránt, jó hangulat.
Délután: lovasbemutató,
erdélyi és magyar nép-
táncegyüttesek bemuta-
tója, kemencés lángos
kóstoló, erdélyi kézmûve-
sek bemutatója, táncház.

További információ, rész-
letes program, kedvez-
ményes internetes elõ-
nevezés honlapunkon
(www.fetis.hu/crossfu-
tas), de a verseny nap-
ján, a helyszínen is lehe-
tõség nyílik a nevezésre.

Sok szeretettel várunk
mindenkit, aki szeretne
egy kellemes napot a
szabadban tölteni!

Székely-Horváth Rita
rendezõ
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Sport

Fétis Crossfutás és Hagyományõrzõ Délután

Május elsején ismét zeneszó-
tól és gyermekzsivajtól volt
hangos az Oázis lakópark. Ha-
gyományteremtõ szándékkal
már a második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Jóté-
konysági Oázis Majális. A ren-
dezõk fõcélul tûzték ki a lakók
szórakoztatását zenés-, táncos-
és gyermekmûsorokkal. A ren-
dezvényen idén a Szent Már-
ton Gyermekmentõ Szolgálat
javára gyûjtöttek. Az egész na-
pos majális csúcspontja a tom-
bolasorsolás volt, melyen a fõ-
díj nyertese egy kétszemélyes

wellness hétvégével lett gazda-
gabb. 

A szervezõk ezúton szeret-
nék megköszönni a fellépõk-
nek és a támogatóknak, hogy
közremûködésükkel létrejöhe-
tett a rendezvény. 

A Majális fõ támogatói vol-
tak:

Karaván Kávézó, Oázis Cse-
mege, Dunakanyar Takarékszö-
vetkezet, Újház Centrum (Pira-
mis Építõház Kft), Dunakanyar
Polgárõrség, Mimikri Bábszín-
ház és a Beklaar rendezvény-
technika. 

II. Jótékonysági Majális
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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, mázolás,
tapétázás, belsõ dekoráci-
ós munkák, gipszkarton fa-
lak és álmenyezetek építé-
se, stb. Tel.: 06-30-386-
4456

• Gödön frekventált he-
lyen lévõ szépségszalo-
nunkba vállalkozói igazol-
vánnyal rendelkezõ KOZ-
METIKUST és FODRÁSZT KE-

RESÜNK! T.: 06-20-971-
0203

• HÁZHOZ IS MEGYEK!
Fodrász - gyógypedikürös
házhoz is megy. Minden
szerdán rendkívüli akció az
üzletben mindenkinek. Pl.
hajvágás 880,- dauer:
1690,- Tel.: 06-70-269-8446

• Karosszéria javítást,
biztosítási ügyintézést, mû-
szaki vizsgáztatást rövid
határidõvel vállalunk. Tele-
fon: 06-30-544-4049

• Bérlõtársat keresek Du-
nakeszi, Barátság út 35.
földszinti irodámba. Tele-
fon: 06-20-566-5047

• Göd-Felsõn, Dunához
közel 63 m2-es lakás igé-
nyesnek KIADÓ. T.: 06-30-
619-2036

• Göd-Felsõn, Autóspihe-
nõ parkolóban irodának,
üzletnek alkalmas 30 m2-es
üzlethelyiség KIADÓ! T.: 06-
30-619-2036

• Legalább 1 ha területû
mezõgazdasági ingatlant
vennék. T. (20) 929-2991

Apróhirdetések

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû villanyszerelést, 

hibaelhárítást, karbantartást.
Tel.: 06-70-417-4076 www.mindenvillany.atw.hu

BABYSITTER
Gyermekszeretõ, kedves, 

életvidám, türelmes, megbízható,
felelõsségteljes családanya vagyok. 

Nagyon szeretek a gyerekekkel 
foglalkozni, játszani, együtt lenni. 

4 éve minden nap babysitterkedem 
és szívesen a háztartásba is 

besegítettem. Több referenciával 
is rendelkezem. 

Jelenleg is vigyázok egy 
16 hónapos ikerpárra 

és egy 1 éves kislányra. 
A fennmaradó hétközbeni két napra,

hétvégére, estékre keresek egy kedves,
szeretõ családot akiknek szüksége van

segítségre a csemetéknél 
a mindennapokban.

Bizalmát elõre is köszönöm:  
Besenyei  Betty

Tel: 06-20-458-5550
E-mail:  b.betty75@freemail.hu

www.gödinfo.hu

Göd társasági és információs on-line magazinja!

- Regisztrálj, csetelj, indíts fórumokat, olvasd a gödi
híreket, értesülj elsõként a rendezvényekrõl, nézd 
kedvenc tv adóid mûsorújságját, adj fel ingyenes 

apróhirdetést  és reklámozd vállalkozásodat!
- Rövidesen indul gödi térfigyelõ webkamera 

rendszerünk.
További információt kérhetsz e-mailben és telefonon is: 

mp-nivo@hotmail.com • 06-20-928-0340

Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
Gödinfó Szerkesztõség
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"SZEME FÉNYE" A MIÉNK IS!
BÍZZA RÁNK GYERMEKÉT!

Referenciával rendelkezõ, szakképzett 
gyermekgondozónõk egész nap vállalják

gyermeke felügyeletét.
Külön kérésre óvódából, bölcsödébõl 

is elhozzuk.
Hétvégi felügyeletet is vállalunk.

MINDEN MEGOLDHATÓ!
Tel.: 06-30-478-1622, 06-70-708-3623
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Sopron 
üdülõ területén, fenyves

erdõ mellett lévõ
újépítésû sorházi 

lakásomat 
(2 szoba összkomfort 

+ a tetõtérben 
2 szoba, 94 m2) 

hasonló gödi 
ingatlanra elcserélném.
Az ingatlanhoz elõkert

és zárt kocsibeálló 
tartozik. 

Tel.: 06-30-509-94-79

Ház- lakásfelújítás
Dunakeszi-Göd

Hõ- és házszigetelés
Ácsmunkák
Tetõfedés

Gipszkartonozás-
tetõtér-beépítés
Víz- gázszerelés
Festés-burkolás

www.felujitunk.hu
Tel: 06 20 805 52 83



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

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 Alapítvány

a Gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban
élõ 220 halmozottan sérült gyermek

rehabilitációját támogatja.
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felajánlásaikkal munkánkat segítették.
A felajánlott összeget 2.058.518 Ft-ot

foglalkoztató anyagok vásárlására, nyaralások,
kirándulások és rendezvények 
finanszírozására fordítottunk.

Adószámunk: 19180454-1-13



A Gödi Körkép iwiw ismerõseinek száma: 2147 fõ. Köszönjük! 31

Göd és
Szõdliget

külterületén 
szántóföldet

veszek
06-30-951-3193

BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

Mûkörmöst
keresünk 

FELSÕGÖDRE! 
Tel.:

20-529-2708; 
70-264-6916
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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!

32

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

Cronos TÁRSKERESÕ 
IRODA DUNAKESZI, 

Barátság út 35. földszint
Találja meg Ön is a párját!

Tel.: 06-20-566-5047
Elõzetes telefonos

egyeztetés 14 órától.
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Fejtörõ

Áprilisi keresztrejtvényünk
megfejtése: "Május elsõ
vasárnapján köszöntjük
az édesanyákat. Várja Ka-
ta virágboltja!" 
Nyerteseink: Juhos Lajos
és Varga József. A nyere-
ményeket eljuttatjuk
Önökhöz. Gratulálunk.
Májusi keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os vásárlási
utalvány amely beváltha-
tó a mûvelõdési ház mel-
letti Molyoldában!
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