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Két éve nyer-
tem el a megbí-
zatást Göd vá-
ros Önkormány-
zatától a Gödi
Körkép fõszer-
kesztõi állására.
Félúton va-
gyunk. Kialakult
a lap szerkeze-
te, ha valaki va-
lamilyen infor-
mációt keres

benne, pontosan tudja, hol kell fel-
csapnia az újságot. A mostani szám-
ból azonban egyvalami hiányozni fog
a megszokott rovatok közül. A lakos-
sági levelek rovata. Egyetlen levél ér-
kezett ugyanis a szerkesztõség e-mail
címére, azt azonban nem kívántam
megjelentetni. 

Az olvasói észrevételek csökkenése
utalhat a közelgõ nyárra, de arra is,
hogy az igazán égetõ problémákat ta-
lán sikerült múlt idõbe tenni. Azt hi-
szem, Kedves Gödiek, leveleikkel na-
gyon sokat segítettek a város vezeté-
sének. Úgy tapasztaltam, az Önök ál-
tal felvetett gondok többsége megol-
dást nyert, bár nyílván maradt egy-két
befejezetlen ügy is. Orvosolták a Né-
meth László Általános Iskolánál a Jó-
zsef utca kifogásolható állapotát,
épül a járda az okmányiroda és a pos-
ta között, elkészült a forgalomlassító
sziget is a 2-es úton, átadták a fel-
sõgödi állomásnál az új gyalogos átjá-
rót, ugyanott az aluljáró vízelvezetése
is megoldódott. A sor még hosszan
folytatható. Egyszer biztos újrakezd-
jük, most azonban tartsunk egy kis
nyári szünetet.

Lássuk hát a Gödi Körképben meg
nem jelent egyetlen levelet. Papp Fe-

renc és dr. Bauer Zsolt jegyezte, de
Önök ismerhetik is az urak problémá-
ját, hiszen kereskedelmi úton minden
postaládába eljuttatták panaszukat. 

Valóban azt a levelet kellett volna
megjelentetnem? Valóban egy ma-
gánperes ügyet kellett volna ismertet-
nem a város egészét érintõ cikkek he-
lyett, majd ugyanakkora terjedelem-
ben a másik félnek is ugyanannyi he-
lyet biztosítanom a Gödi Körképben?
Tartalmát tekintve valóban közügyrõl
van szó?

Abba nem is kívánok belemenni,
hogy a levél számos ponton a jóhírn-
evet sérti, és ha közlöm, akkor min-
den soráért felelnem kell, akár a bíró-
ság elõtt is. Ha meg vagyok gyõzõdve
az igazamról, akkor természetesen
vállalom a pert, lásd a VárosVédõk ál-
tal ellenem kezdeményezett sajtópert
(amellyel kapcsolatban nemrég kérték
a rájuk kirótt perköltség mérséklését a
vesztes dr. Horvárth Viktorék). Ám ez
esetben errõl szó sincs: fõszerkesztõ-
ként nem állhatok az egyik lakó párt-
jára – egy másik lakóval szemben, kü-
lönösen, ha nem vagyok meggyõzõd-
ve a panasz jogosságáról.

Végül megkérdem: mint a postalá-
dákba szórt levél egyik megszólított-
ja, vegyem fenyegetésnek a szerzõk-
tõl a soraikat záró kitételt, miszerint
„még nincs vége”? 

De vége van, tisztelt Papp és Bauer
urak. Egy sorral sem érdemelnek töb-
bet.

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Képviselõ testületi ülés

Apróbb zökkenõkkel tarkított 
eredményes munka folyt

Városi eredmények

Az ülés kezdetén Markó
József ismertette az elmúlt
hónapban a városfejlesztés
terén elért eredményeket.
A kerékpárút építésének
végsõ szakaszához érkez-
tünk, az úthálózat kibõví-
tése kedvezõ visszhangra
talált a lakosság körében.
Az építés költségei fedeze-
tének jelentõs részét pályá-
zaton nyerte el az Önkor-
mányzat. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a
Penta Kft. kiváló munkájá-
ért, valamint Lenkei
György képviselõ úrnak,
aki mindvégig szívén visel-
te a kerékpárút építésének
ügyét, „még a sóder szem-
csenagyságát is ellenõriz-
te” – közölte a polgármes-
ter. A város több helyszí-
nén járdaépítési munkála-
tok folynak. Újabb játszó-
téri eszközöket adtunk át.
Az Ady Endre úti buszmeg-
állóban fedett várakozót
helyeztünk el.

Alapító okirat módosítás

Sor került a gödi intézmé-
nyek alapító okiratainak
módosítására. A változta-
tásokat az államháztartási
törvény újabb elõírásai te-
szik kötelezõvé – mondta
dr. Szinay József, a város
jegyzõje. Errõl a napirendi
pontról hamar döntöttek a
képviselõk.

Helyi Építési Szabályzat
módosítása

Elõterjesztést nyújtott be
Bertáné Tarjányi Judit a He-
lyi Építési Szabályzat mó-
dosításával kapcsolatban.
Célszerû lenne beépítési ti-
lalmat elrendelni a helyi
bányák, a golfpálya, vala-

mint a Kékperjés Láprét te-
rületére. A cél a város zöld-
területeinek, illetve ún.
bioaktivitási értékének
megõrzése. Esetleges tulaj-
donosváltás esetén ugyan-
is megváltozhatnak az
egyes területekkel kapcso-
latos igények. Azt kívánjuk
elérni, hogy az említett
helyszíneken, összesen 52
hektár területen a jövõben
se létesülhessenek nem kí-
vánatos lakótelepek – tette
hozzá a fõépítész.

Kérdések a Kistérségi 
Tanácsról

Szükségessé vált a Kistér-
ségi Tanács alapító okira-
tának módosítása is. Dr.
Horváth Viktor Gergõ ki-
fogásolta, hogy hosszas
várakozás ellenére sem ju-
tott hozzá azon informá-
cióhoz, hogy tulajdonkép-
pen milyen tevékenységet
folytat a Kistérségi Tanács.
Horváth megjegyezte: Úgy

érzem, hogy képviselõi
feladataim eredményes el-
látásának feltétele, hogy
tájékoztatást kapjak bizo-
nyos kérdésekkel kapcso-
latban. Markó József vála-
szában elmondta: A jegy-
zõkönyvekhez való hozzá-
férésre természetesen le-
hetõség van, most azon-
ban az Alapító Okirat mó-
dosításáról van szó, mely
a képviselõ úr által emlí-
tett problémától függet-
len, a szavazást nem befo-
lyásolja.

A Kihívás napja gyõztesei

Ezt követõen az ülés rövid
ideig szünetelt, ugyanis ki-
sorsolták a 2009 májusá-
ban megrendezett Kihívás
Napja három nyertesét. A
Sport Bizottság díjakat
ajánlott fel a lakossági
részvétel elõmozdítására,
további ösztönzésére – tá-
jékoztatta a jelenlévõket
dr. Bognár László alpolgár-

mester. A három díjazott:
Vince József (Dunakeszi,
úszás), Sápi Katalin (Göd,
torna), valamint Nagy Csil-
la (Göd, futás és kerékpá-
rozás). A nyeremények:
Egy mp4-lejátszó, egy digi-
tális fényképezõgép, vala-
mint egy kerékpár. A sorso-
lást követõen dr. Horváth
Viktor Gergõ kezdemé-
nyezte, hogy a jövõben az
Önkormányzat képviselõi,
illetve esküt tett döntésho-
zói a versenyben induló-
ként ne vehessenek részt a
sorsolásokon. A képviselõ
javaslatát elfogadták.

Nyári napközis tábor

Idén is megrendezzük a
nyári napközis tábort – je-
lentette be Lenkei György.
A Szociális Bizottság elnö-
ke kifejtette: E célra 1.26
millió forintos támogatás-
ban részesül a város. En-
nek feltétele azonban,
hogy 90 fõ meghatározott

A hónap végén került sor a város képviselõinek testületi ülésére. Az egyes napirendi pon-
tok illetve határozatok elsõsorban a város fejlesztésére vonatkoztak. Továbbá kisorsolták
a Kihívás Napja három díjazottját, valamint szó esett az idei nyári táborról is. Az ülés
végén a Petõfi térrel kapcsolatos átalakításokról tárgyaltak

Nem jelentek meg Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, valamint Sándor István képviselõk;
késve érkezett dr. Mödlingerné Kovács Éva és dr. Horváth Viktor hamarabb távozott.
(Archív felvétel)
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ideig, 35 napon át jelen le-
gyen a táborban, amely-
nek helyszíne a BM üdülõ
területe a gödi Duna-par-
ton. Jelentkezni lehet az is-
kolákban, valamint a csa-
ládsegítõ intézetben. A
részvételi díj napi 1000 fo-
rint Ez alól mentesség kér-
hetõ, illetve rászorultság
esetén támogatás igényel-
hetõ – közölte Lenkei.

Közlekedés, járdaépítés

Napirendi elõterjesztések
formájában tett a város
fejlesztésére vonatkozó ja-
vaslatokat Kovacsik Tamás.
A tervezet a belterületen
található egyes közutak
útburkolatának felújításá-
ra, a burkolatlan utak kar-
bantartására és javítására,
valamint a 2009. évi járda-
építésekre vonatkozik. A
Városfejlesztési Bizottság

elnöke elmondta: Az út-
építés során egyes keresz-
tezõdésekben forgalom-
lassító akadályokat helyez-
nének el a biztonságosabb
közlekedés érdekében. A
beruházásokhoz pályázati
pénzforrás elõteremtésére
törekszik a város. A járda-
építéssel kapcsolatban
megjegyezte: Az elsõdle-
ges cél a helyi intézmé-
nyek körüli járdaszakaszok
kiépítése, ezt követik a
körzeti képviselõk által be-
jelentett igények. A tervek
szerint nem hagyományos
betont, hanem egységes
térkõ burkolatot  helyez-
nének el.

Petõfi tér, országzászló

Hosszas vitát eredménye-
zett az országzászló állítá-
sára vonatkozó napirendi
pont. Kovacsik Tamás el-

mondta: A Civil Tanács
döntése alapján a Petõfi
téren helyreállítják az ere-
deti, 1939-es országzász-
lót. Ezzel párhuzamosan
egy kõfaragó mester köz-
remûködésével megtörté-
nik a Petõfi szobor restau-
rálása, valamint új talap-
zat elhelyezése is. A tervek
szerint az átalakított, par-
kosított területen július
31-én kerülhet sor az újra-
avatásra. Dr. Pintér
György hozzátette: Min-
denképpen támogatásra
érdemes ez a nemes kez-
deményezés, hiszen „aki
nem tudja, honnan jön,
nem tudja, hová megy” –
utalva ezzel a magyar or-
szágzászló, valamint Petõ-
fi költõi tevékenységének
jelentõségére. Mikesy
György ezt követõen kifo-
gást emelt a restaurálási
eljárás módjával kapcso-

latban. A képviselõ el-
mondta: Senki sem tájé-
koztatott minket elõzete-
sen ezekrõl a tervekrõl, a
szobor váratlanul eltûnt. 
Mint kiderült, korábban a
VárosVédõk Egyesületé-
nek tagjai a polgármester-
nél történõ tájékozódás
helyett azonnal az orszá-
gos médiához fordultak a
téren történt - idézem -
„méltánytalan eljárásra”
hivatkozva, amely kedve-
zõtlen színben tüntette fel
Göd városát. Lenkei
György hozzáfûzte: Szo-
morú, hogy egyesek egy
ilyen nemes ügy során sa-
ját maguk javára kívánnak
politikai tõkét kovácsolni.
Ezután a polgármester
megköszönte a részvételt,
és az ülést berekesztette.

Csaknem 19 millió forint járdaépítésre!

Díszburkolat a város több pontján
Áldatlan állapot volt – mondta

István bácsi, aki rendszeresen Göd
szívében, a Lottózóban veszi meg a
remélt ötös telitalálatos lottót. – Ha
esett, úgy kellett közlekednünk,
mint egy barlangásznak, aki keresi a
megfelelõ lépéseket. Örülök, hogy
könnyítettek egy kicsit helyzetün-
kön.

- Valóban régi adóssága ez a vá-
rosnak – fûzte hozzá Csányi József
körzeti képviselõ. – Ugyan csak
negyven méterrõl van szó, de végre
elkészült a díszburkolatos járda. Ez-

zel csatlakoztunk a korábban már
megépült József Attila Mûvelõdési
Ház és a temetõk elõtti díszburkola-
tos járdákhoz. Szerencsére ez most
már városi koncepciónak számít,
hogy a közterületeken - amennyi-
ben hozzá kell nyúlni a járdához - a
felújítás, az új járdaépítés a sokkal
tartósabb és esztétikailag sokkal
szebb díszburkolat legyen. Örülök,
hogy egy választási ígéretemet sike-
rült teljesítenem.

- Számos lakossági levél is segített
abban, hogy készülõben van végre
a járda a posta és a Jávorka utca kö-
zött, érintve természetesen az ok-
mányirodát –kapcsolódott a beszél-
getésbe Kovacsik Tamás, a Városfej-
lesztési Bizottság elnöke. – Emellett
örömmel tölt el, hogy csaknem 19
millió forintból a város számos for-
galmas pontján díszburkolatból épí-
tünk járdákat. Ehhez a projekthez

kapcsolódva 45 gépkocsibejárót is
elkészítünk. Régi adósságokat póto-
lunk a következõ hónapokban.

S. T. 

A már elkészült és a következõ hónapokban épülõ járdák:
Lottózó elõtt 40 méter
Pesti út Jávorka utca és a posta közötti szakasza 495 méter
Duna utca Rákóczi út és a Honvéd sor közötti szakasza 81 méter
Honvéd sor Duna utca és a Kisfaludy utca közötti szakasza 112 méter
Petõfi utca Béke utca és a Kossuth utca közötti szakasza 310 méter

Összköltségvetés: 18. 691. 000.- 
Ebbõl 16 millió forint a 2009. évi költségvetési keretbõl, 2. 691.000 forint pedig
a tavalyi maradványból visszapótolva.

A munka fázisait is ellenõrzik

Csányi József képviselõ (jobbról)
átveszi az elkészült járdát
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Végre itt a nyár…..
(folytatás)
A Körkép elõzõ számában már jeleztük, hogy az önkormányzat
dunai szabad strand létesítésén töri a fejét

Május közepén szám-
talan gödi polgár postalá-
dájába eljutott egy szóró-
lap, amelyet Papp és dr.
Bauer gödi lakosok je-
gyeztek és amely az emlí-
tett urak véleményét tar-
talmazta a gödi önkor-
mányzat egy konkrét ügy-
ben kifejtett hatósági
munkájáról. Határozott
véleményünk, hogy Ma-
gyarországon mindenki
szabadon fejtheti ki véle-
ményét, ugyanakkor a
megnyilatkozóknak min-
den esetben ügyelniük
kell arra, hogy vélemé-
nyük másokat ne sértsen,
a kifejtett véleményben a
kritizált személyek becsü-
letének csorbítására alkal-
mas kifejezéseket ne hasz-
náljanak. Álláspontunk
szerint a hivatkozott szó-
rólap megállapításai túl-
mennek azon a határon,
amely gödi városvezetõ-
ként elviselni kötelessé-
günk. Göd Város nevében
is tiltakozunk az ellen,
hogy egy szomszédjogi vi-
ta kapcsán az önkormány-
zatot, annak vezetõit és
dolgozóit részrehajlással
vádolják, pusztán azért
mert hatóságként nem
osztottuk az ügyben az
egyik fél álláspontját. Kü-
lönösen sértõ ez a felvetés
akkor, amikor az ügyben
Göd Város Önkormányza-
ta több ízben is kérte az
ügy elintézésébõl való ki-
zárását – hivatkozással ar-
ra, hogy a panaszosok el-
fogultsággal vádolták
meg – amely kérelmet a
Közigazgatási Hivatal el is
fogadott. Mindezekre te-
kintettel becsületsértés
alapos gyanúja miatt fel-
jelentést teszünk a szóró-
lap szerzõi ellen.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
jegyzõ

Lépni
kellett

Sajnálattal tudatjuk,
hogy közbejött az aka-
dály. Két ember egyéni ér-
deke akadályozza a strand
megnyitását, és az érde-
keik érvényesítéséhez
semmi sem drága.

Kellerné Pindur Erika
úszómûvére (népszerû ne-

vén Gyurma hajó) a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság
az önkormányzat felleb-
bezésének ellenére enge-
délyt adott, és egyúttal el-
utasította a szabad strand
megnyitását, mint szakha-
tóság.

Az önkormányzat ezt az
eljárást jogsértõnek tartja,
mivel a kérdéses terület

önkormányzati tulajdon,
és a tulajdonos hozzájáru-
lása nélkül, akarata ellené-
re dönt rendre a Nemzeti
Közlekedési Hatóság. A
döntés megsemmisítése
érdekében ezért bíróság-
hoz fordult. 

A szabad strand meg-

nyitását akadályozza még
a „Széchenyi Csárda Kikö-
tõje” feliratú úszómû. En-
nek az úszómûnek semmi-
féle engedélye nincs. Fel-
szólítottuk a tulajdonost,
és a Nemzeti Közlekedési
Hatóságot, hogy az úszó-
mû eltávolításáról intéz-
kedjék.

Nincs kétségünk afelõl,

hogy a város érdeke
elõbb-utóbb gyõzni fog.
Ez azonban idõt vesz
igénybe.

Elkeseredésre azonban
semmi okunk. A vízminõ-
ség kiváló.

Van olyan területe Göd-
nek, ahol szabad a fürdés! 

A Szigeten mindenki sa-
ját felelõsségére fürödhet.
Kérjük, ügyeljenek saját és
gyermekeik testi épségé-
re.

Mindenkinek jó pihe-
nést és kellemes fürdõzést
kívánok:

Kovacsik Tamás
A 4-es körzet 

képviselõje, VFB elnök

„A vonatkozó jogszabályok értelmében azonban belterületen tilos fürdeni, kivé-
ve a hivatalosan kijelölt szabad strandokat. Gödön jelenleg egy olyan terület van,
ahol a hivatalos strand  egyszerûen megoldható lehet, a Széchenyi csárda környé-
kén, a régi, alsógödi dunai strandon. Tekintettel arra, hogy a szabad strand meg-
nyitása régi vágya a gödieknek, kezdeményeztük a szabad strand újbóli megnyi-
tását. A cikk írásakor az egyeztetések az ÁNTSZ-el és a vizi rendõrséggel még zaj-
lanak, reméljük, nem jön közbe semmilyen jogi- vagy egyéb akadály.”

A kullancsirtást az alábbi 
helyszíneken végezte el május 15-ig 
a Településellátó Szervezet:
A gödi termál strand területén 12.000 m2

A gödi fenyves (Kádár u-i játszótér) 1.500. m2

Gödi parkerdõ: sportpálya melletti tér -Marignan tér 10.500 m2

Volt ifjúsági tábor elõtti terület 6.000 m2

Duna-part: Széchenyi strand 11.000 m2

Jávorka utcai és Béke úti óvoda 3.000 m2

Bölcsõde: Honvéd sor - Komlókert út (Oázis) 1.000 m2

Lenkei úti óvoda 800 m2

Összesen: 45.800.m2

Az a bizonyos akadályozó úszómû
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Hónapokkal ezelõtt
egy dunakeszi lakos, aki a
Duna partján lakik, a Kos-
suth utca végében lévõ le-
járatnál kívánta a több ton-
nás, kõvel megrakott te-
herautóit eljuttatni a Duna
partján saját ingatlanához.
A súlyos terméskövekbõl
akart a házához támfalat
építeni. Ezzel semmi prob-
léma nem lett volna, de
ahogy haladtak a Kossuth
utca végében a teherautók,
szétzúzták az utat. Ráadá-
sul a parton elakadtak, és
nagy nehézségek árán le-
hetett csak visszavontatni
õket. Az út teljesen tönkre-
ment. Már senki sem tudta
levinni csónakját a vízre,
mert a dagonyában megre-
kedt.

A dunakeszi lakos ígére-
tet tett, hogy rehabilitálja

az utat, mégpedig egy hé-
ten belül. Aztán teltek a na-
pok, a hetek, majd a hóna-
pok, és nem történt sem-
mi. Végül a dunakeszi lakos
egyszer csak leszórt az útra

zúzott követ, majd azt bo-
rította be martaszfalttal.

A lakók sérelmezték az
önkormányzatnál az esetet.
Az alpolgármester, Szegedi
Sándor az esettel kapcso-

latban a következõkrõl tájé-
koztatta a Gödi Körképet:

A Dunához levezetõ sza-
kasz rendbetételéhez a
mûszaki-technikai segítsé-
gemet ajánlottam fel.

A helyszíni bejárás alkal-
mával a körzet képviselõjé-
nek részérõl a jelzett terüle-
ten legalább 2-3 csónak-
szállító utánfutó elhelyezé-
sére alkalmas terület kiala-
kítása, valamint a Kossuth
utca felsõ szakaszáról érke-
zõ csapadékvizek, úgyneve-
zett kárszegélyen keresztüli
vízelvezetése vetõdött fel. 

Ezeknek a kialakítása és
beépítése mintegy két és
fél hetet vesz igénybe,
ezért a munkálatok elkészí-
tésének ideje június 15-e
körül várható.

Mi történt a Kossuth utca végében?
A Kossuth utca végében egy lejáró segíti a vízre szállókat hajójuk levitelében. Néhány
teherautó mázsás kövekkel lehajtott, melynek következtében az út egyszerûen megsem-
misült. A dunakeszi lakos rendbe hozta, igaz nem úgy ahogy valaha volt. Ez váltotta ki a
helyiek morgolódását. Szegedi Sándor alpolgármester a helyszínen szemlélte meg a
kialakult helyzetet

A Városfejlesztési Bizott-
ság májusi ülésén ismét föl-
merült a felsõgödi sportpá-
lya területére tervezett új
óvoda kérdése. Az építke-
zési tervekkel kapcsolatban
az elmúlt idõszakban válto-
zások következtek be – tá-
jékoztatta a jelenlévõket
Popele Julianna.

A Beruházási Osztály ve-
zetõje elmondta: Ez év ápri-
lis 1-jén módosultak a köz-
beszerzési értékhatárokra
vonatkozó országos rende-
letek. Ez a helyi Önkor-
mányzatot annyiban érinti,
hogy a továbbiakban nem
célszerû tervpályázati eljá-
rást indítani, hanem ún. ál-
talános közbeszerzési eljá-
rás kiírására kerülne sor. 

A város emellett feltéte-
lekhez kötné a 300 férõhe-
lyes, valamint 300 fõt ellát-
ni képes melegítõ konyhá-

val ellátott új óvoda építé-
sére beérkezõ pályázatokat
is. Ennek értelmében kizá-
rólag olyan beruházó kezd-
heti el az építkezést, aki
rendelkezik a szükséges
óvodaépítési referenciák-
kal, tehát a korábban már
épített óvodát. A határoza-
ti javaslat fenntartja továb-
bá az Önkormányzat szá-
mára azt a jogot, hogy a
város részt vegyen a terve-
zési koncepció kialakításá-
ban, valamint ellenõrizhes-
se, hogy valóban esztétikus
lesz-e az új óvoda épülete.

Az új pályázati feltételek
kidolgozását követõen az
ügyet a Pénzügyi Bizottság
elé terjesztik, ahol az épít-
kezés anyagi vonatkozásá-
val és lehetõségeivel kap-
csolatban foglalnak állást.

K. Z.

Fejlemények az új
óvoda építése ügyében

F E L H Í V Á S

PARLAGFÛ MENTESÍTÉS
VÉGREHAJTÁSÁRA

- A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
5. §. alapján a földhasználó, tulajdonos, bérlõ köte-
les az adott  év június 30. napjáig az ingatlanán
a parlagfû virágzását megakadályozni és folyam-
atosan  a vegetációs idõszak végéig  a parlagfû
irtását  elvégezni. 

- A kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal,
földhasználókkal szemben  a vonatkozó rendelet
szerint növényvédelmi  bírságot  kell kiszabni,
melynek összege 20.000.- Ft-tól  5.000.000.- Ft-
ig terjedhet.

- A törvény szerint az eljáró hatóság  külterületen a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, belterületen a
jegyzõ. A kényszerintézkedés költsége, valamint a
bírság  nem fizetése esetén annak összege közadók
módjára behajtható.

- Lakossági panaszbejelentés megtehetõ személyesen
írásban és telefonon a 27/530-064. telefonszámon
munkaidõben. 

- Közvetlen környezetünk parlagfû mentessége
mindannyiunk közös érdeke !

Göd Város Önkormányzata

Nógrádi Gergely (jobbra) barátjával Nádas György
humoristával azt a bizonyos lehajtót vizsgálják
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Aki itt él Gödön, tudja:
Köztereink messze nem fe-
lelnek meg  az elvárások-
nak, sok a panasz. Tenni kell
valamit. Mint ahogyan a
játszóterek esetében is elin-
dult egy pozitív mozgás,
felújítások kezdõdtek, új
játszóterek épültek. 

Közterületeinken is javíta-
ni kell a helyzeten. Ennek a
választási ciklusnak elsõ,
közterületet érintõ lépése
az Iván Kovács László szo-
bor állítása volt Zahorán
Sándor kezdeményezésére.
A Kincsem tér további kiala-
kítására továbbra is pályá-
zunk. 

Az alsógödi Beck Ö. Fülöp
tér állapota már tûrhetetlen
volt. Elsõ kezdeményezésre
a felújítási szándékot né-
hány képviselõ itt is el tudta
gáncsolni, úgy, mint a szo-
cialista önkormányzás alatt
Iván Kovács szobráét. De

mint ahogy azt a szobrot is
felavattuk, így Beck Ö. Fü-
löp bronzból készült, ello-
pott mellszobrát pótoljuk.
Igaz, már csak kõbõl, így te-
relve el színesfém tolvajok
figyelmét a kultúráról. Dísz-
kõ-burkolatot, gyönyörû
padokat és sok növényzetet
tervezünk még. Nyár köze-
pén téravatásra hívjuk Önö-
ket.

Ez évi harmadik tervünk
az eredeti országzászló
visszaállítása a trianoni szé-
gyenletes diktátum 90. év-
fordulóján. Ezzel párhuza-
mosan a Petõfi teret parko-
sítjuk, ami már negyedik
megvalósítandó terv az el-
képzeléseink között, a har-
mincnál is több civil szerve-
zetet összefogó Civil Tanács
javaslatára, magánembe-
rek kezdeményezésére,
egyetértésben a város ve-
zetésével, közadakozással

(120.000.- forintnál tar-
tunk). Egy ott lakó polgár
eredeti fotóval segítette a
helyreállítást, egy kedves
térszomszéd munkáját, gé-
peit ajánlotta segítségül.
Így elkezdõdhetett a mun-
ka. Bonyolult lépés, hiszen
az eredeti országzászló ta-
lapzatán van a Petõfi szo-
bor. Ezért a szobrot restau-
ráltatjuk, új talapzaton,
méltó környezetben újra-
avatjuk, a költõ feltétele-
zett halálának 160. évfor-
dulóján a közben elkészülõ
Petõfi parkban. Így születik
egy parkunk és egy örök
emlékhelyünk, ahol min-
den június 4-én megemlé-
kezhetünk nemzeti gyá-
szunkról.

Mindez egyszerûnek lát-
szik. Mégis vannak, akik po-
litikai botrányt kavarnak ne-
mes célokból is. Pedig feles-
leges. A szép és méltó kör-

nyezet emberi igény, tiszte-
let a múltnak, elõleg a jövõ-
nek.

Tervezzük még, hogy az
idén a rendszerváltás idején
a lebontott volt Fészek be-
járatánál a kettes út men-
tén lévõ szocialista szobor-
förmedvény még értékes
köveibõl új emlékmûvet ké-
szíttessünk Göd várossá vá-
lásának 10. évfordulójára,
amit a Polgármesteri Hiva-
tal udvarán állítanánk fel.
Jövõre reményeink szerint a
Bozóky és Kossuth terek kö-
vetkezhetnek a játszóterek
további bõvítésével együtt.
Ebben a munkában támo-
gatásukat remélve kívánok
jó pihenést és jobb közérze-
tet a majd megújult környe-
zetben.

Kovacsik Tamás
Városfejlesztési Bizottság

elnök

Köztéri elképzelések, megvalósuló ötletek

A gödi Civil Tanács
egyhangú szavazással úgy
határozott, hogy Gödön a
70 évvel ezelõtt állított or-
szágzászlót lehetõleg ere-
deti formájában és eredeti
helyén állítja helyre.

Elsõ gondolatom az volt,
hogy ez az újraállítás júni-
us 4-én legyen. A meghí-
vottak között volt Jókai
Anna Kossuth-díjas író,
Kondor Katalin újságíró,
Dózsa László elõadó mû-
vész, versmondó. Viszont
a dátum nem volt megfe-
lelõ az európai választás
miatti kampánycsendet fi-
gyelembe véve.

Így az új dátum 2009.
június 19. (péntek) 16.00
óra. Mivel városunkban ez
lesz az elsõ újraavatott or-
szágzászló, így ezúton tisz-
telettel meghívjuk a város
lakosságát a avatási ün-
nepségre. 

A Petõfi szobor restau-
rálás után a csodálatos
költõ óriásunk halálának,
eltûnésének 160. évfor-
dulóján július 31-én lesz
a tér másik oldalán felál-
lítva.

V. Zahorán Sándor
56-os elítélt, 

a Horthy Miklós 
Vitézrend tagja

Országzászló avatás
Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!

Kérem, adjon lehetõsé-
get, hogy a lapban mond-
jak köszönetet az Önkor-
mányzatnak! Ritka alka-
lom, másodszor fordul
elõ, hogy ilyet teszek. Elõ-
ször a Napsugár utca csa-
tornázása, majd aszfalto-
zása és részbeni járdaépí-

tése kapcsán tettem ezt.
Elérkezett a második alka-
lom: Sok évi kérés, levele-
zés, harc után megépült
egy forgalomlassító járda-
szigettel kombinált gya-
logátkelõ a Kék Duna utca
torkolatánál. Köszönjük!

Hajdu Miklós

Köszönet nyilvánítás

Tisztelt Gödi Lakosok!

A Szociális Bizottság 2009.
évben is biztosítja a beisko-
lázási támogatás igénylésé-
nek lehetõségét azon rá-
szoruló és arra jogosult ké-
relmezõ szülõk részére,
akiknek gyermeke alap-
vagy középfokú oktatási
intézményben folytatja ta-
nulmányait. 
A kérelmezõ adatlapok be-
szerezhetõk a Polgármeste-
ri Hivatalban, illetõleg a
gödi oktatási intézmények-
ben. A kérelmek leadási ha-
tárideje: 2009. július 31.

Lenkei György
A Szociális Bizottság 

elnöke

Beiskolázási támogatás
Egykori talapzatára kerül az országzászló

Illusztráció



9Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gödön elhunyt:

Czövek Sándor 85 éves
Mundi Zoltán Attila 43 éves
Kurucz István 88 éves
Merklin Lászlóné sz. Hortobágyi Mária 75 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte rész-
vétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Halupka Réka Tóth Péter
Rendik Katalin 
Angelika dr. Sallai Csaba Péter
Balogh Beatrix Zupkó Zsolt
Kátai Erika dr. Dobos László
Erdõs Brigitta Petka János
Dr. Leiner Tímea Mészáros-Komáromy

Árpád Miklós
Orbán Tímea Bévárdi Balázs Sándor
Dr. Kárpáti Szilvia dr. Mayer János
Rajli Judit Gyenes Zsolt
Lehóczki Zsuzsanna Raits Péter

Sok boldogságot kívánunk!

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

Fogadóórák Göd, 
Polgármesteri Hivatalban

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

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

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

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

Más hivatalos ügyekben érdeklõdni 
vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

A Gödi Körkép elmúlt
havi számában a Fõszer-
kesztõ Úr által a beharan-
gozóban elmondottakra
reagálnék elõször röviden:

Az esettel kapcsolatban
el tudom mondani Önnek
és a lakosságnak, hogy a
kérdéses útszakaszon
(Nemeskéri út) hetente
végzünk ellenõrzést se-
bességmérõ mûszerrel, és
rendszeresen megfordul
a  járõrszolgálatunk Alsó-
göd ezen részén. Ilyen
módon is próbáljuk meg-
elõzni, hogy hasonló jelle-
gû problémák ne fordul-
hassanak elõ, bár egyedi
esetek mindig lesznek. Vé-
leményem szerint jobb az
ilyen típusú emberekre rá-
hagyni, vagy ha elfajulna
a vita, érdemes a rendõr-
ség segítségét kérni.

A fokozott közterületi
jelenlétünk ellenére is kér-
jük Önöket, hogy tovább-
ra is tartsák be a koráb-
ban már közölt tanácsain-
kat: Ajtók-ablakok zárása
még napközben is, ha
senki nincs otthon, a ri-
asztót ne felejtsék el be-

kapcsolni! Ha rálátásunk
van, figyeljenek a szom-
széd ingatlanára is!
Amennyiben gyanús dol-
got észlelnek, azonnal hív-
janak minket!

A turisztikai szezon kez-
detével jelentõsen meg-
nõtt településünkön az át-
menõ forgalom, ami saj-
nos közlekedési koccaná-
sokkal, balesetekkel jár. Az
elkövetkezendõ idõszak-
ban, egészen õszig, min-
den héten a szomszédos
rendõrkapitányságokkal
együttmûködve közleke-
désbiztonsági akciókat
szervezve próbáljuk a
megnövekedett forgalmat
lassítani, a szabálysértést
elkövetõket kiszûrni. Kér-
jük, közlekedjenek lassab-
ban, figyeljenek az elõzé-
sekre, mérjék föl reálisan a
távolságot! Egy elõzéssel
maximum másodperceket
nyerhet, de egy életet ve-
szíthet.

Ne feledjük, mindenkit
hazavár valaki!

Nagy Attila r. fhdgy.
õrsparancsnok-helyettes

Rendõrségi
hírek

A meleg vizû strand láto-
gatottságának növelése
és kedves vendégeink
egészségének megõrzése
érdekében Tánczos Sán-
dor masszõrrel kötött
együttmûködési  megálla-
podás alapján az alábbi
kedvezmény vehetõ
igénybe

2009. május 1-tõl 
december 31-ig.

1.) Minden, 15 különbözõ
alkalommal vásárolt teljes
értékû felnõtt belépõjegy

után egy 20 perces  térí-
tésmentes  masszírozás-
ra jogosult a jegyek fel-
mutatója a gödi stran-
don.

Látogassa 
gyakrabban 
a gödi strandot!
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„Iskolánk folyamatosan fejlõdik”- írtam három éve hon-
lapunk beköszöntõjében. Most megismételhetem ezt a
mondatot, hiszen fejlõdésünk – örömünkre – azóta is
töretlen.
Létszámunk minden évben nõ. A megszokott három
helyett immár négy elsõ osztályt kellett indítanunk idén
is, és négyet indítunk jövõre, a 2009/2010. tanévben is.
A következõ tanévre osztályaink mindegyikébe 32-33
tanuló jelentkezett. Több mint 120 kisgyerek. Iskolánk
tanulólétszáma jövõre várhatóan eléri a 720-730 fõt.
Nyolc éve még 480-an voltunk.
Miért növekszik évrõl évre tanulóink létszáma? Mi az,
ami vonzóvá teszi iskolánkat? Talán nem szerénytelen-
ség, ha kimondom: oktatási kínálatunk, eredményeink
és feltételeink javulása.

Eredményeinkrõl
A pedagógus szakmában gyakran hivatkoznak arra, hogy
szubjektív egy-egy iskola vagy tanár teljesítményének
megítélése, hiszen rengeteg változótól függ. Éppen ezért
csak olyan tényeket sorolok, melyek iskolánkat akár orszá-
gosan is összehasonlíthatóvá teszik.
Ilyenek a nyolcadik évfolyam felvételi eredményei. A táblázat

az elõzõ évek százalékos eredményeit foglalja össze:
Nyolcadikosainkon kívül felvételizett, hat – és nyolcosz-
tályos gimnáziumba vettek fel 16 tanulónkat.

Az elmúlt két évben különbözõ típusú nyelvvizsgát
tett tanulóink:
ECL B2 vizsgát tett 22 fõ, PITMAN (International
Elementary) vizsgát tett 4 fõ, PITMAN (International
Intermediate) nyelvvizsgát tett 31 fõ, TELC B1/ és B/2
nyelvvizsgát tett 3 fõ, ECL C1 nyelvvizsgát tett 2 fõ, ITK
JUNIOR nyelvvizsgát tett 5 fõ, ITK ORIGO B2 nyelvvizs-
gát tett 1 fõ, City and Guilds / Elementary nyelvvizsgát
tett 1 fõ, Cambridge English Starter nyelvvizsgát tett 8
fõ.

A 2001. tanév óta az ország összes iskolájában négy-
órás felmérést írnak a gyerekek 6. és 8. évfolyamon. A
mérés az olvasás-szövegértéshez és a matematikához
kapcsolódó kompetenciákat vizsgálja. 
Az egész ország oktatási helyzetét különbözõ szem-
pontok szerint vizsgáló és leíró értékelésbõl most csak a
Gödhöz hasonló, tehát közepes méretû városok iskolái-
val összevetve mutatom be iskolánk teljesítményét.

Kínálatunkról
Egyik meghatározó alapelvünk, hogy minden hozzánk
jelentkezõ gyermekrõl a szükségleteinek és a képessé-
geinek leginkább megfelelõen gondoskodunk. A másik,
hogy igyekszünk a szülõk oktatással kapcsolatos elvárá-
saihoz, igényeihez, a változó világhoz alkalmazkodni.
(Igaz ez akkor is, ha néha botlunk, ha elrontunk egy-két
dolgot, ha nem minden úgy sikerül, ahogyan szeret-
nénk.)
Mivel az idegen nyelvek oktatása iránti igény észrevehe-
tõen megnõtt, a magyar-angol két tanítási nyelvû, az
emelt szintû angol és német nyelvû oktatást kínáló elsõ
osztályaink nagyon népszerûek. (Érdekes, hogy amíg
szerte az országban arról panaszkodnak, hogy a szülõk
nem kedvelik a német nyelvet, nálunk két éve 30-32 fõ-
vel indul németes osztály.) Általános tantervû osztálya-
inkban negyediktõl biztosítjuk az emelt szintû (heti öt
órás) angol és matematikaoktatást a tantárgyakat
örömmel és eredményesen tanuló gyerekeknek.
A 2008/2009. tanévben az önkormányzat módosította
alapító okiratunkat és elfogadta megújult pedagógiai
programunkat. Erre azért volt szükség, mert 2008 szep-
temberétõl a városi szakszolgálattal együttmûködve és
elsõsorban az õ szakembereikre támaszkodva a sajátos
nevelési igényû gyerekek integrált nevelését is vállaltuk.
Két éve indítottuk el a valaha volt iskolai elõkészítõk he-
lyett – a szülõi igényekre felfigyelve – Óvi-suli progra-
munkat, melyen idén 90 óvodás vett részt. A tavalyi ta-
pasztalatok alapján már háromféle lehetõségbõl vá-
laszthattak az érdeklõdõk.

Feltételeink javulása
Ha idegen téved hozzánk, mindig elismerõen nyilatko-
zik iskolánk szépülõ udvaráról és egyre elegánsabb bel-
sõ tereirõl. Ha elfogadjuk, hogy tárgyi környezete is ala-
kítja az embert, örülhetünk az idei évnek, mert sikerült
B épületünk nyolc ponton feltöredezett, eltérõ formájú
és színû kövekkel pótolt elõterét új lapokkal burkol-
nunk.

A nagyobb esõzések alkalmával a bejárat terasza körüli
bokáig érõ víz elvezetését is megoldottuk, és gondos-
kodtunk arról is, hogy kerékpárral érkezõ tanulóink szá-
raz lábbal jussanak el a tárolóig.
Tanítványainkat talán ezekkel a munkákkal is a környe-
zetük iránti igényességre neveljük.

Horváth Ferenc
igazgató

Törekvõ évek
(Huzella Tivadar Általános Iskola)

Tanév Gimn. Szakk. Szakisk.
2003/2004. 35% 40% 25%
2004/2005. 40% 48% 12%
2005/2006. 43% 31% 26%
2006/2007. 50% 47% 3%
2007/2008. 52% 38% 10%
2008/2009. 57% 30% 13%

Tantágy/ A Huzella Iskolánál A Huzella Iskolánál
évfolyam jobban teljesítõ gyengébben teljesítõ

iskolák száma iskolák száma
Matematika 6. 24 iskola 207 iskola
Szövegértés 6. 21 iskola 212 iskola
Matematika 8. 11 iskola 257 iskola
Szövegértés 8. 11 iskola 214 iskola

Így nézett ki a Huzella 
bejárat felõli oldala a felújítás elõtt 
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Az Oktatási Hivatal Közoktatási Mé-
rési Értékelési Osztálya 2001. óta az
ország valamennyi iskolájára kiterje-
dõ hazai és nemzetközi összehason-
lító vizsgálatokat végez a közokta-
tásban részt vevõ tanulók tudásá-
nak, képességeinek feltérképezésére
a szövegértés és a matematika terü-
letén. 
Legutóbb 2008. május 28-án hato-
dik alkalommal mérték fel az ország
iskoláinak 6. és a 8. évfolyamán a
szövegértési képességeket és a ma-
tematikai eszköztudást. A mérésben
alkalmazott feladatok nem a tan-
könyvek által közvetített tudástarta-
lom elsajátítását mérték. A felmérés
célja nem az adott év tananyagának
számonkérése volt, hanem azt vizs-
gálta, hogy a diákok az adott évfo-
lyamig elsajátított ismereteiket mi-
lyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életbõl vett feladatok
megoldása során.

Miért olyan fontos ez a mérés? 
Több oka is van, de talán a legfon-
tosabb, hogy az általános iskolák
esetében ez az egyetlen olyan teljes
körû mérés, amelynek segítségével
szembenézhetünk teljesítményünk-
kel, és összehasonlíthatjuk magun-
kat, munkánk eredményességét a
hasonló iskolákkal. Másrészt olyan
adatok, oksági összefüggések birto-
kába juthatunk, amelyek felhaszná-

lásával jobbá, eredményesebbé te-
hetjük munkánkat.

A nemzetközi és hazai kompeten-
ciamérések óta még nagyobb hang-
súlyt helyezünk a magyar és a mate-
matika tantárgyak oktatására, a
matematikai logika és a szövegértés
kompetenciaterületek fejlesztésére.
Esélyteremtéssel, felzárkóztatással,
tehetséggondozással, nem szak-
rendszerû oktatással igyekszünk se-
gíteni diákjaink képességeinek a ki-
bontakoztatását.
A közepes méretû városi iskolák kö-
zött matematikából hatodikos tanu-
lóinkat 24 (7%), nyolcadikosainkat
csupán 11 (3%) iskola elõzte meg
(207 (58%) és 257 (73%) a kisebb
teljesítményt mutató). Szövegértés-
bõl pedig 21 (6%) ill. szintén 11
(3%) iskola tanulói nyújtottak jobb
teljesítményt (212 (59 %) és 214
(61%) a gyengébben teljesítõ intéz-

mények száma). Tanulóink teljesít-
ménye nagyon széles skálán helyez-

kedik el (azaz nagy a szóródása), ami
azt mutatja, hogy tudásszintjükben
nagyok a különbségek, tehát egy-
aránt vannak szélsõségesen jól és
rosszul teljesítõk. Az adatokból meg-
állapítható, hogy iskolánk tanulóinak
szövegértése homogénebb –a szélsõ
értékek között 353 ill. 391 pont a
különbség–, míg matematikai kom-
petenciák területén ugyanez az érték
411 ill. 422 pont.
Célunk a jövõre nézve, hogy csök-
kenjen a 2. képességszint alatti tel-
jesítményt nyújtó tanulóink száma.
Ugyanis ez az a minimális szint,
amely a további ismeretek megszer-
zéséhez és a mindennapi életben
való boldoguláshoz szükséges.

Nagy Leventéné 
Huzella iskola 

igazgatóhelyettes

Iskolánk az ország élvonalában

Keresztény, családi, a
magyar hagyományok
iránt elkötelezett iskolánk
ötödik tanévét zárja. Az ál-
talános iskolában szep-
tembertõl változatlan alap-
értékekkel, új fenntartóval
kezdhettük meg az eszten-
dõt: a Verõcei Református
Egyházközség s az általa
irányított Géza Fejedelem
Református Általános Isko-
la, Óvoda és Bölcsõde vál-
lalta  a formálódó intézmé-
nyünk feletti gondosko-
dást. Mûvészeti iskolánk
anyaintézménye a keszthe-
lyi Család Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény maradt. 

Oktató-nevelõ munkánk
a tanévben kiegyensúlyo-
zott gazdálkodás mellett, a
keresztény felekezeti veze-
tõk támogatásával, immár

öt osztályban zajlott. Fele-
lõsségük, gyermekszerete-
tük, közösségi érzékenysé-

gük a pedagógusokat jó
csapattá érlelte. A nevelõ-
testület összetétele, szak-
mai tudása, szorgalma ga-
ranciát jelent a magas szín-

vonalú oktatásra, melynek
tényét számos jellemzõ
igazolja: Diákjaink nagy-
szerû eredményekkel felvé-
teliznek a kiszemelt közép-
iskolákba, a mûveltség és
az érvelni tudás kiváló mér-
céjének számító országos
disputaversenyrõl második
és harmadik helyezésekkel
érkeztek haza, szemet és
fület gyönyörködtetõ tánc-,
zenei és énektudásukról
(melyet kiválóra minõsített
mûvészeti iskolánkban sa-
játítanak el) immár a város
polgárai is meggyõzõdhet-
nek. A szülõk között vég-
zett komplex elégedettség-
vizsgálatunk is igazolja az
iskola értékeinek erejét. A
szülõk kiemelt pozitívum-
ként ítélik meg az iskola
kereszténységét és családi-
asságát, örömüket fejezik

ki azért, hogy a Búzaszem-
be jár gyermekük, bíznak a
vezetésben, s úgy látják, a
vezetõk is egymásban. Ter-
mészetesen mindannyian
látjuk a legfõbb teendõket
is: õriznünk kell az alapér-
tékeket, folytatnunk a sike-
resen haladó építkezést a
Szakáts-kertben, dolgoz-
nunk kell az általános és a
mûvészeti iskola integráci-
óján, a tehetséggondozás,
a szülõk közösségének, az
iskola külsõ megítélésének
erõsítésén, a pedagógusok
juttatáscsomagjának bõví-
tésén is. 

Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy a tanévben so-
kan érdeklõdtek irántunk.
Szeretettel hívunk-várunk
továbbra is mindenkit!

Lázár László
igazgató

Év végi beszámoló a Búzaszemrõl

A tavalyi alapkõletétel
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Mindenki igyekezett helytállni.
Errõl tanúskodnak a kiváló körzeti,
megyei, országos szaktárgyi és
sporteredmények, amelyek iskolánk
honlapján (http://invitel.hu/tesznlai)
olvashatóak.

Az idegen nyelvet heti öt órában
tanulók többsége (85 %) sikeres Ju-
nior nyelvvizsgát tett.

A 8. évfolyam tanulóinak iskolavá-
lasztási tervei is megvalósultak. A
gyerekek felkészültségének is kö-
szönhetõen 62 %-uk került be az el-
sõ helyen megjelölt intézménybe. 

Idén 105 kisgyermeket írattak be
hozzánk. 

A nevelést legalább olyan fontos-
nak tartjuk, mint az oktatást. Szín-
vonalas rendezvényeink jó alkalmat
teremtenek arra, hogy gyermek és

felnõtt együtt lehessen, tevékeny-
kedjen.

A programok közül idén az alsó
tagozatosok reneszánsz farsangját
és a már hagyománnyá vált Családi
napot emelhetjük ki. Az idei Családi
napon iskolánk kertjében emlékkö-
vet avattunk, amely jelzi, hogy 30
éve vettük fel Németh László nevét.

Iskolánk tanulói, tanárai aktív
résztvevõi Göd város kulturális és
közéletének. Oktató-nevelõ mun-
kánkat a továbbképzéseken való
részvétellel, az ott elsajátított új
módszerekkel és önképzéssel tettük
változatosabbá. A digitális tan-
anyag alkalmazása is elõtérbe került
napi munkánkban.

A jó tantestületi légkör érdekében
és a véghajrá elõtti utolsó erõgyûj-

tésként kirándultunk is. Örömmel fo-
gadtuk Németh Magda sajkodi meg-
hívását. Az író leánya mesélt emléke-
irõl, édesapja ott eltöltött éveirõl. 

A tanulók osztálykirándulásai sem
maradnak el. Szokásosan 1-3 napot
töltenek hazánk valamely szép tájá-
nak megismerésével.

Készülünk nyolcadikos diákjaink
ballagására, a tanévzárásra és a
megérdemelt díjak, jutalmak átadá-
sára. Ez mindig nagy öröm szá-
munkra.

Végül köszönetet mondunk fenn-
tartónk támogatásán kívül a szülõk-
nek és mindazoknak, akik bármilyen
formában segítettek és mellettünk
álltak.

Lukács Istvánné
igazgató

Munkában a Németh László Általános Iskola
Közeledik a tanév vége, és ez egyet jelent azzal, hogy értékeljük egész évi
tevékenységünket. A megszokott lendülettel kezdtük a tanévet, de több kol-
légánk hosszan tartó betegsége és egy munkatársunk halála az eddigieknél
nagyobb lelki és fizikai megterhelést jelentett számunkra

2008 szeptemberében
444 tanulóval kezdte meg a
tanévet az alapfokú mûvé-
szetoktatás a Németh László
iskolában. Zenemûvészeti
csoportjaink száma elérte a
31-et. Táncmûvészeti ágon
10 csoport, képzõ- és ipar-
mûvészeten 17 csoport in-
dult el a tanév elején.

Az év  számtalan sikere kö-
zül most csak néhányat
emelek ki.

A zenei tagozat legna-
gyobb eseménye volt az áp-
rilisban rendezett I. Pest me-
gyei Rézfúvós Verseny. Elsõ
alkalommal vállaltuk fel a
rendezõi feladatokat. A ko-
moly próbatétel – úgy gon-
dolom – jól sikerült. A részt-
vevõ 110 növendék jól érez-
te magát, s mi, gödiek két I.
díjat szereztünk. A gyerekek
tanára Nyikes Róbert. A Gö-
di Ifjúsági Fúvószenekarnak
köszönhettük május 1-jén a
zenés ébresztõt, mely remé-
lem, hagyománnyá válik.
Zenei versenyeken az ország
több pontján is szépen sze-
repeltek fuvolistáink, gitáro-
saink, rézfúvósaink. Ütõ-
hangszeres növendékeink
kimagasló teljesítményükért

több I. díjat is kaptak a gyõ-
ri országos ütõhangszeres
versenyen. Nagy büszkeség
– azt hiszem, nem csak isko-
lánk, de a város számára is –,
hogy Stefán Tivadar növen-
dékei évek óta minden ver-
senyen kimagasló teljesít-
ményt nyújtanak. 

A Gödi Gitársaság néven
már igen nagy ismertségnek
örvendõ zenekarunk május
közepén Olaszországban
nemzetközi versenyen mé-
rette meg magát. Az 5 na-
pos út alatt Tüske András
együttese számos koncertet
adott, és nagy sikert arattak.

A képzõmûvészeti tago-
zat is több eredménnyel
büszkélkedhet. Különdíjak
és a legkiemelkedõbb he-

lyezések sorakoztak tanuló-
ink neve mellett az orszá-
gos meserajz pályázaton, a
kalotaszegi pályázaton
vagy a gödi Kincsem-park
pályázaton. A legnagyobb
eredménynek mégis azt ér-
zem, hogy több év tervez-
getés után megjelentettünk
a gyermekek munkáiból
egy szép, színvonalas örök-
naptárt. Szintén feledhetet-
len élmény és megtisztelte-
tés, hogy gyermekeink, s
mûvésztanár kollégáink –
Tóth Tamás és Karkusz Má-
ria - alkotásai neves ipar-
mûvészek, népmûvészek
mûvei mellett helyet kaptak
a Vajdahunyadvárban ren-
dezett Betlehemi Kiállítá-
son, s munkáikat viszontlát-

hattuk egy gyönyörû kiad-
ványban is.

A táncmûvészeti tagozat
csoportjainak élete is aktí-
van telt. Boldog Mónika szá-
mos alkalommal vitte nö-
vendékeit táncszínházi elõ-
adásokra, s az õ kortárstán-
cos növendékeinek köszön-
hettük az október 23-i mû-
sor látványos jeleneteit.
Néptáncosaink a Dunaka-
nyar Népmûvészeti Verse-
nyen arany minõsítést sze-
reztek. Greguss Gergõ szá-
mos programmal igyekezett
igazi csapattá kovácsolni a
kis táncosokat. A húsvétra
készülõdve a lányok együtt
festettek tojást. A fiúk a
néphagyományhoz illõ lo-
csolkodással látogatták sor-
ra a táncos lábú lányokat. 

Az idei tanév - úgy érzem
– további fejlõdést, elõrelé-
pést hozott a mûvészetokta-
tás életében. Köszönöm kol-
légáim lelkes, odaadó mun-
káját, a gyerekek szorgal-
mát, s  Göd Város Önkor-
mányzatának folyamatos bi-
zalmát, támogatását.

Kovács Gabriella
igazgatóhelyettes

A mûvészetoktatás 2008/09-es tanéve
A számos fellépések 
egyike



A jubileumi ünnep alkal-
mából az iskola fõ bejára-
tánál a kertben emlékkö-
vet helyeztek el április 18-
án. A kõfaragó munka a
Piarista Szakiskola diákjait

és Tóth Imre kõfaragó
mestert dicséri. Az emlék-
mû leleplezésében Markó
József és Németh Csilla is
segédkezett.
A polgármester úr ünnepi
beszédében hangsúlyoz-
ta, milyen fontos szerepe
van a névnek – egy jó ne-
vû iskolára visszaemlékez-
ni felemelõ érzés. Párhu-
zamba állította a polihisz-

tor Németh László tevé-
kenységét a sokoldalú ok-
tatási intézmény mûködé-
sével. A név rangot ad,
ahogy a felsõgödi általá-
nos iskola és mûvészetok-

tatási intézmény is emeli a
város rangját – fogalma-
zott Markó József.
Az író legfiatalabb leánya,
unokái és dédunokái is
megtisztelték az ese-
ményt. Németh Csilla azt
emelte ki, hogy édesapja a
harmincas években már
felismerte: Fogy a nemzet,
s tudatosan vállalta a
nagy családot – hat gyer-

meket -, hogy jó példával
járjon elöl. Az író lánya
hálás szavakkal köszönte
meg az iskolának, a tan-
testületnek, igazgatónak,
hogy ilyen szépen õrzik
édesapja emlékét, s ilyen,
Németh Lászlóhoz méltó
módon folyik a pedagó-
gusmunka az intézmény
falai között. Némethy Nó-
ra, az író unokája és Korá-
nyi Kinga, az egyik déd-
unoka pedig egy-egy dal
elõadásával járult hozzá
az ünnepléshez.
Délelõtt tíz órától a Csalá-
di Nap vette kezdetét, im-
már hagyományosan. Fel-
lépett a Perdülõ Tánc
Együttes, a GiTársaság, az
iskola néptánc csoportja,
Muszkatal István az ország
egyik legjobb szóló dobo-
sa, a gyermekénekkar. Volt
zászlólengetés, táncház a
Berta Zenekarral, és külön-

féle kézmûves mûhelyek is
várták az érdeklõdõket. A
remek hangulatú, sokszí-
nû forgatag átívelt az
egész napon. Aki részese
lehetett, tapasztalta a kö-
rültekintõen megszerve-
zett program minden ked-
vességét, s érezhette a
mûvészeti tanszakokon fo-
lyó munka értékét.  
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Az elmúlt hónapban több
országos versenyen vettek
részt tanulóink. Igen ki-
emelkedõ eredményt ér-
tek el mindegyiken. Kato-
na Ágnes 7. a osztályos
diákunk a “Nyelvünkben
élünk” magyar nyelvi
kommunikációs verseny
megyei döntõjén 100
pontból 100-at szerzett,
így õ képviselte Pest me-
gyét az országos döntõ-
ben, ahol a 12. helyet érte
el. Bölléné Tóth Ágnes ké-
szítette fel a megmérette-
tésre. A Jedlik Ányos Or-
szágos Általános Iskolai

Fizikaversenyen a 3. he-
lyen végzett Oláh Gergõ,
aki Horváth Sándor tanít-
ványa. A Boronkay György
matematika-versenyen
Hindelszné Kõszegi Zsu-
zsanna Boros Zsófia 5. c
osztályos diákot indította,
aki az 5. évfolyamos tanu-
lók versenyén 1. helyen
végzett.  Szintén az 1. he-
lyet szerezte meg Iványi
Béla 6. b osztályos tanuló
a 6. évfolyamosok között,
akit Szabó Gábor készített
fel.

Séra Andrea

Németh László Iskola 
Országos helyezett tanulóink

Németh László Általános Iskola

Emlékkõ-avatás és Családi Nap
Kettõs ünnep a mai nap – fogalmazott Lukács Istvánné igaz-
gatónõ: Ma lenne 108 éves Németh László író, s ma ünnepeljük,
hogy harminc évvel ezelõtt vette fel intézményünk az õ nevét

Námeth László unokája és dédunokája

Az emlékkõ avatásnál
jobbra Németh László
lánya, Csilla
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A Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság május elején elfogadta a
Göd Városi Könyvtár által készített
2008. évre vonatkozó beszámolót,
melyet Szentgáliné Erõss Márta is-
mertetett a jelenlévõkkel. Az intéz-
mény vezetõje elmondta: 

Véget ért a könyvtári állomány
teljes körû felmérése. Korábban 17
éven keresztül nem volt leltározás,
az adatok feldolgozása, informati-
kai rendszerben történõ rögzítése
ez év július 15-ig reményeink szerint
lezárul. 

Az egyes gödi könyvtárak új búto-
rokhoz, korszerû világításhoz jutot-
tak. A Központi Könyvtár látogatói-

nak száma az elmúlt évben 6390 fõ
volt, 14979 könyv, folyóirat, CD, il-
letve DVD kölcsönzésére került sor.
A Katica Gyermekkönyvtárat, ahol
idõközben játszósarok létesült,
3489 fõ kereste fel, a kölcsönzések
száma 7214. Az Ady fiókkönyvtár-
ban jelentõs változások történtek. A
selejtezést követõen megújult a tel-
jes állomány, gyermekkönyvtári
részt alakítottak ki, a helyben olvas-
ható és kölcsönözhetõ folyóiratok
száma lényegesen megemelkedett.
Bevezették továbbá a „Bütykölde”
gyermekfoglalkozást, illetve inter-
net-hozzáférést biztosíttak az olva-
sók számára.

Az elmúlt évben Vámos Miklós,
Nógrádi Gábor, valamint Schäffer
Erzsébet írók voltak a vendégek. A
tavaszi vetélkedõ témája ezúttal a
reneszánsz volt. Rendezvényeikre
helyszûke miatt általában a
Nemeskéri kúriában került sor.

A könyvtári állomány fejlesztésére
2.6 millió forintot fordítottunk. Je-
lenleg 12 számítógéppel rendelkez-
nek, az internet valamennyirõl elér-
hetõ. 

A 2008. évi országos szakfelügye-
leti ellenõrzés során a könyvtárat
minden szempontból megfelelõnek
ítélték.

K. Z.

A városi könyvtár 
2008. évi tevékenysége és fejlõdése

A Nemeskéri kúrában
megtartott „Mulatságos
macerák” címû vetélkedõnk
szigorúan az illem jegyében
zajlott. A nemes versengés-
ben családi, pedagógus és
nyugdíjascsapatok vettek
részt.

Nyakkendõkötõ gyorsasági
versennyel indult a játék, a
csapatokat egy-egy villámke-
zû férfiú képviselte. E forduló-
ban a pedagógusok jelesked-
tek fõképp. A második fordu-
lóban a keszkenõ- és kesztyû-

nyelv útvesztõibe vetették be
magukat a résztvevõk: Az is-
merkedés, az udvarlás és az
elutasítás gesztusait kellett el-
játszaniuk. 

A keszkenõk összegörcsölé-
se, csuklóra tekerése után jött
az egyik legizgalmasabb rész:
az illemlicit. 60-60 kockacukor
segítségével licitálhattak az il-
lem kultúrtörténetét, a bemu-
tatkozási, étkezési, öltözködé-
si szabályokat érintõ kérdé-
sekre a résztvevõk. 

Halevést imitáltak, színházi

széksorok közt vándoroltak,
fehérbotos gyalogost kísértek
át a zebrán. Volt, aki az ango-
los villahasználatot mutatta
be, mások pedig a kabát fel-
és lesegítését a színházi ruha-
tárnál. 

A pálmát a Paulik család
csapata nyerte el, a 2. helyen
pedig békésen megosztozott
egymással a „Napos Oldal”
nyugdíjasklub csapata és a ta-
nári csapat, melynek nagy-
részt a huzellás pedagógu-
sokból állt.

Igen szép nyereményekkel
távozhattak a versengõk: kap-
tak wellness hétvégét, strand-
belépõt, koncert- és színházje-
gyeket, vacsorameghíváso-
kat, könyveket, desszerteket,
ingyenes éves könyvtári tag-
ságot, internetezési lehetõsé-
get, DVD kölcsönzést.

Köszönjük a résztvevõknek,
hogy itt voltak, és köszönet a
zsûri tisztét ellátó tanároknak:
Marjai Évának, Zachár Zsuzsá-
nak és Halmai Gábornak!

Hegyi Vali könyvtáros

„Mulatságos macerák” - A Városi Könyvtár vetélkedõje

Roppant jó hangulatú,
tanulságos összefoglalót,
útravalót kapott a hallga-
tóság a Nemeskéri Kúria
Vadásztermében. A mi-
niszterekkel, miniszterel-
nökök és államfõk sorával
foglalkozó szakember sok
érdekességgel szolgált –
amint az kiderült – a hét-
köznapjaikat sokszor bi-
zonytalansággal megélõ
gödieknek. 

Az öltözködéstõl a kö-
szönésen át, az egymásra
fordított figyelemrõl, ér-
deklõdésrõl, az étkezési
szokásokról az események
tükrében adott tanácso-

kat akár konkrét kérdések-
re is a mostanában fel-
nõttképzésben foglalkoz-

tatott elõadó. A Hivatal-
ban eltöltött idõ minden
percét, feladatát élvez-

tem. Meghatározó élmé-
nyem volt a Károly her-
ceggel történt találkozá-
som, aki a Parlamentben
séta közben megengedte
magának, hogy érdeklõd-
jön. Meséltem neki, hogy
ilyen gránitoszlopból csak
12 található az egész vilá-
gon, nyolc a magyar par-
lamentben, és négy az an-
gol parlament épületé-
ben. Két hét múlva jött a
telefon a követségtõl,
hogy Károly üzeni: Meg-
találta azt a négyet - idéz-
te fel emlékeit Görög Ibo-
lya.

V. P. K.

Protokollfõnök a Nemeskéri Kúrián
A Városi Könyvtár meghívására a hagyományos tavaszi vetélkedõ idei témájához kapcso-
lódóan Görög Ibolya tartott elõadást Mindennapi maceráink címmel. Az etikett elismert
szakértõje tizenkét éven át a Miniszterelnöki Hivatalban volt protokollfõnök
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Felsõgödi 
református templom

Június 21.
vasárnap 18.00

Zenés áhítat
Fellépõ mûvész: dr.

Bednarik Anasztázia –
orgonamûvész

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.

Palánta Óvoda
2131. Göd, Kodály

Zoltán u. 19.
www. palantaovi.extra.hu

Nyári napközi 
óvodásoknak 

a Palánta 
Óvodában 
telefonos 

egyeztetéssel 
a 06-20-5530-951-es 

telefonszámon.

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ

Mindhárom könyvtárunk-
ban (Központi könyvtár,
Katica gyermekkönyvtár
és Ady fiókkönyvtár) a
nyári zárva tartás 2009.
június 29. (hétfõ) - július
25. (szombat) idõszakban
lesz.
Nyitás: július 27-én, hét-
fõn, mindhárom helyen a

normál nyitva tartás sze-
rint.
Elérhetõség: 
27/532-155, 
27/345-101
konyvtar@god.hu
Jó pihenést és tartalmas
olvasmányokat kívánunk a
nyárra!

A könyvtárosok

Kedves Olvasóink!

Hagyományunkhoz híven alapítványunkkal közösen,
ebben az évben is megrendezzük bölcsõdénkben a
Családi játszónapot, amelyet immár 9. éve minden
év júniusának utolsó szombatján tartunk nagy siker-
rel. Ezen a napon nemcsak a bölcsõdéseink számára
szervezünk játékos programokat, hanem szeretettel
várunk minden érdeklõdõt. Az egész napos ren-
dezvényen 

b a családok együtt szórakozhatnak  gyer-
mekeikkel vidám, játékos környezetben

b lehetõséget adunk a bölcsõdét nem ismerõ
kisgyermekes családok számára, hogy megis-
merkedjenek intézményünkkel,

b várjuk azokat a gyerekeket, akik bölcsõdések
voltak, de már nem járnak ide, szeretnénk
közösen felidézni az emlékeket

b azok a gyerekek, akik nem járnak közösségbe,
itt együtt játszhatnak kortársaikkal, a szülõk, a
családok is ismerkedhetnek egymással

b a gondozónõk által irányított játékos
vetélkedõk, mozgást, kézügyességet fejlesztõ
játékok, a bölcsõdei játékeszközök megis-
merése kapcsán ötletet szeretnénk adni a
szülõk számára az otthoni együttjátszáshoz, a
megfelelõ játékok kiválasztásához

b a szülõknek lehetõségük lesz beszélgetni,
tanácsot kérni a gondozónõktõl, ha a gyer-
mekük nevelésével, gondozásával kapcsolat-
ban kérdésük van

b mivel intézményünkben adottak a technikai
feltételek, néhány hónapos kistestvérrel együtt
is részt vehet a család 

b a büfében palacsinta és sok más finomság
várja azokat, akik megéheztek.

Sok érdekes verseny lesz most is a bölcsõde udvarán:
virágszedés, labdadobás, horgászat, vízhordó ver-
seny, zsákban futás, kötélhúzás a gyerekeknek, szü-
lõknek és még sok más.
Programunkkal szeretnénk minél több kisgyermek-
nek örömet szerezni. Június 27-én szombaton 9
órától szeretettel várjuk vendégeinket a Szivárvány
Bölcsõdében, (Göd, Komlókert u. 19-21.)

A bölcsõde dolgozói

Meghívó
2009. június 27-én

Családi játszónap 
a bölcsõdében

Ezzel a címmel játszott komédiát két felvonásban
Bánfalvy Ágnes és Harmath Imre fõszereplésével a szí-
nésznõ nevével fémjelzett társulat. A Horváth Csaba
rendezte darab óriási sikert aratott a gödi nézõközön-
ség körében. A profi játék, kosztümök és díszlet valódi
színházat jelentett egy kellemes májusi estére a József
Attila Mûvelõdési Ház nagytermébõl. További szerep-
lõk: Laborczy Szilvia, Balog László, Gáncsos Kármen és
Gyarmati Éva.

Vidám kísértet
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G Ö D I   J U N I Á L I S
2009. június 19-21.

Helyszínek • idõpontok • programok
Belga Sörház
(Pesti út 72.) 
www.belgasorhaz.hu

Június 19. péntek 
Gödi Jazz Minifesztivál

18.00: Karosi Júlia Quartet 
Karosi Júlia-ének; Horváth 
Balázs-bõgõ; 
Oláh Szabolcs-gitár; 
Varga Bendegúz-dob 

19.15: Borbély Mûhely 
Borbély Mihály - szaxofon;  
Baló István - dob; 
Szabó Dániel – zongora; 
Horváth Balázs – bõgõ

20.30: Dresch Quartet 
Dresch Mihály–szaxofon; 
Lukács Miklós–cimbalom; 
Szandai Mátyás– bõgõ; 
Baló István –dob
Fúvós csemege ínyenceknek: 
a három kiváló szaxofonos, 
Borbély Mihály, 
Dresch Mihály 
és Váczi Dani 
egy színpadon!

Szt. István Templom
(Alsógöd, Pesti út)

Június 20. szombat
18.00: Piarista Szentmise

18.50: Régizenei és 
Bach hangverseny
Lachegyi Imre – blockflöte;
Lachegyi Anna és Szászvárosi
Sándor – viola da gamba
Bach csellószvit átiratát játssza
Váczi Dani szaxofonon

Huzella T. Általános Iskola
(Alsógöd, Petõfi S. u. 48.)

Június 19-21. 
Göd SE sakk-szakosztályának 
30 éves jubileumi 
FIDE versenye

Christie’s  Kávézó 
(Alsógöd, Pesti út-Béke út sarok)

Június 20. szombat 
19.00: Szabadtéri 
jazzgitár est 
Pálinkás Gergellyel

Jézus Szíve Templom
(Felsõgöd, Bozóky tér)

Június 21. vasárnap
8.30: Szentmise
9.20: Énekhangverseny 
Pászthy Júlia operaénekes
tanítványai elõadásában

Felsõgödi Református Templom
(Lenkey u.)

Június 21. vasárnap
18.00: Bednarik Anasztázia 
orgonahangversenye

Alsógödi Evangélikus Templom
(Luther u.)

Június 21. vasárnap
15.00: 80 éves az evangélikus
templom – Istentisztelet; 
Énekel a Gaude kórus

Kék Duna Klub Hotel Felsõgöd,
Kék Duna u. 34. 
www.hotelkekdunagod.hu

Június 19-21. 
péntek-szombat-vasárnap

Június 19. péntek

18.00:  Latin est – a Caribian
Salsa tánciskola bemutatója,
majd késõ estébe nyúló tánc-
tanítás és tánc

Június 20. szombat

SPORTPROGRAMOK
10.00-18.00 között

Dunakaland a Kék Dunában –
kötélpálya, modell terepjáró,
sárkányhajó, strandlabda, kenu,
hordólovaglás, dobókereszt, 
katapult, ördögszekér 
www.dunakaland.hu

Versenyek:  
10.00: Strandröplabda:
Dunakaland Kupa a 
Dunakeszi Kinizsi USE 
rendezésében
10.00: Hibridmotors
Gyermeklabdarúgó Torna 
Csapatok: Vác, Újpest, Dunakanyar
Göd SE, Dunakeszi Vasutas,

Dunakeszi Kinizsi, Szõd, Gödöllõ,
Õrbottyán, Veresegyház

Egyéb sportolási lehetõségek,
bemutató:
Asztalitenisz, tollaslabda, bowling,
petanque, streetball, floorball

KULTURÁLIS PROGRAMOK

14.00: Pelyhes Gábor zenés 
gyermekprogramja
15.00: A gödi Mimikri Bábszínház
elõadása 
– A kismalac meg a farkasék
16.30: Mantra P. koncert 
17.30: Hevesi Tamás énekel
19.30: Scarabeus buli

Június 21. vasárnap

SPORTPROGRAMOK 
10.00-18.00 között

Dunakaland a Kék Dunában –
kötélpálya, sárkányhajó, kenu,
modell terepjáró, strandlabda,
hordólovaglás, dobókereszt, 
katapult, ördögszekér

Versenyek:
10.00: Strandröplabda:
Dunakaland Kupa 
a Dunakeszi Kinizsi USE 
rendezésében
10.00: Hibridmotors
Gyermeklabdarúgó Torna
Csapatok: FTC, Vác, Dunakeszi
Vasutas, Dunakeszi Kinizsi,
Dunakanyar Göd SE,
Szigetmonostor, Pócsmegyer, 
Szõd, Veresegyház, Õrbottyán,
Gödöllõ
13.00: Unicikli.hu-egykerekûs
bemutató Európa-bajnokokkal
14.00: Különleges labdarúgó
bemutató mérkõzés: 
Olimpikonok-FTC Öregfiúk
Csapattagok: Fábián László, 
Kovács Kokó István, Máté János,
Bánki József, Takács László
Mucha József, Nyilas Elek, 
Rab Tibor 

Egyéb sportolási lehetõségek:
Asztalitenisz, tollaslabda, 
bowling, petanque, 
streetball, floorball, 
minigolf
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KULTURÁLIS PROGRAMOK

12.00: Gödi mûvészek elõadása
Föllépõk: Hruby Edit, Kállay Bori,
Pászthy Júlia, Berkes János
13.00: A  gödi Drums ütõsegyüttes
elõadása
14.30: Musical világslágerek –
Nádasi Veronika, Peller Anna, Bálint
Ádám elõadásában
15.30 A gödi Maszk Bábszínpad
elõadása – Arany János: Pázmán
lovag és A bajusz 
17.00: A Csend zenekar élõ
lemezbemutató koncertje
Éry Balázs-zongora; 
Hrutka Róbert-gitár; 
Megyaszay István- basszusgitár; 
Bardóczi Gábor-dob
18.30: Török Ádám és a Mini
Török Ádám-fuvola, ének; 
Németh Károly-zongora;
Köves”Pinyó”Miklós-dob; 
Paróczai Attila-basszusgitár 

KÍSÉRÕ PROGRAMOK 
szombaton, vasárnap

Kézmûves foglalkozások, vásár
– gyertyaöntés, gyöngyfûzés,
fajáték-készítés, agyagozás, 
textilmunkák, kosárfonás, raffia,
ásványékszer, szalmadísz

Vasárnap: 
12.00-18.00: Paprika Jancsi 
csúzlizdája – játékos feladatok
gyerekeknek
13.00-15.00: Bábkészítés Havas
Nellivel

Tombola – értékes nyeremények,
tárgyjutalmak, utazások kerülnek
kisorsolásra

A helyszínen étterem és büfé
üzemel, szeretettel várjuk 

az éhes, szomjas látogatóinkat!

Gasztronómiai különlegesség
Wichmann Tamás 

csilis bab készítménye.

Fõvédnökök: 

Dr. Beer Miklós, váci püspök;
Markó József, gödi polgármester

Fõ támogatók: 
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,

FÉTIS KFT., SZT. JAKAB ZARÁNDOK
EGYESÜLET, VÁCI EGYHÁZMEGYE,
BSI, LARUS MI KFT, KALOTHERM,

CBA, VAKHAL AUTÓ

Információ: wagner@g-piar.hu 
06-30-668-8545

06.20. szombat

10.00 Íjászat
Kézmûves foglalkozás

11.00 Bábelõadás

I. KÁRPÁTMEDENCEI
TÛZUGRÁSFESZTIVÁL

17.00 Sebestyén István 
mesemondó elõadása

18.00 Géza fejedelem 
Református Általános Iskola, 

Óvoda és Bölcsõde gödi 
tagintézménye: 

Szent Iván napi énekek
Gödi Divattánc Iskola: Botos tánc

19.00 Tûzlángja együttes koncertje

21.00 Tûzgyújtás
Tûzugrás
Körtánc

Tûzzsonglõrök

22.00 Disco: Dj. Discovery

06.21. vasárnap 
10 órától

* ugráló vár,
* trambulin, 

* játszószõnyeg kicsiknek,
* IZOLA sportegyesület 

akadálypályája gyerekeknek, 
* Traffipax-gyorsaságmérés, 
* P.E.T.-ák kutyaügyességi 
versenyek és tanácsadás,

* Dunaparti Ifjúsági 
Alkotóházak nyári napközis t

áborának bemutatása
* Fejlesztõjátékok 0-6 éveseknek

* Játszoda Sport és Kulturális
Egyesület bemutatása
* Játékos tudomány 
– interaktív játszóház 

több mint 50 féle játék
* Felhõvadászat 

– Milyen is lehet egy repülõbõl 
felhõket vadászni?

11.00 FIHALMI fúvószenekar 
és majorett csoport

Gödi Ifjúsági fúvószenekar

14.30 AIKIDO bemutató

15.00 TÁNCMÛVÉSZETI KAVALKÁD
Hastánc; Akrobatikus Rock & Roll

Dunakeszi Ugrókötél klub
Gödi Divattánc Iskola 
Impetus Tánciskola

17.00 Retro disco Dj. Petyával

18.00 FIESTA koncert

A RENDEZVÉNYEKRE 
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Mindkét nap kirakodóvásár 
és kézmûves vásár várja 

az érdeklõdõket.

Az ételekrõl és az italokról 
a Fortuna II. étterem 

gondoskodik, és megismétlõdik 
a tavalyi CSÜLÖK PARÁDÉ.

Esõnapot nem tervezünk, 
a rendezvény esõ esetén 
is megrendezésre kerül.

A változás jogát fenntartjuk!

A rendezvény szervezõje 
a József Attila Mûvelõdési Ház

2131, Göd, Pest út 72.
27/532-160, 

www.jamh.hu,
jamh@jamh.hu

20/485-4592

A Dunaparti Nyaralóházak 
és a Kék Duna Klub Hotel 

között szabad átjárás 
a gáton 20-21-én!

Minden érdeklõdõ ott lehet a 
programokon! 

A Városi Közlekedési Kft. 
járata reggel 8 órától 

este 22 óráig 2 óránként 
körforgalomban biztosítja

a lakosok utazását!
Útvonal: Alsógöd, Gólya 

falatozó-Jávorka u.-Göd TSZ-Golf
pálya-Göd-Újtelep-Ramóna-

Felsõgöd, Gyógyszertár-
Autópihenõ-Nyaralóházak, 

Kék Duna Hotel

Szálláshelyek:
Kék Duna Klub Hotel –

www.hotelkekdunagod.hu 
06-27-337-107

Dunaparti Nyaralóházak –
www.nyaralohazak.hu 

Tel.: 20-418-2775

Gödi Nyári Napok
2008. június 20-21, 

Dunaparti Nyaralóházak
(2131, Göd, Jósika utca 14.)
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Térkép

Meglévõ és tervezett 
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Térkép

kerékpárutak térképe
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Gabi bácsinak segítõtársai
is akadtak: a városi könyv-
tár és a mûvelõdési ház
munkatársai. Rengeteg
pályamû érkezett a rajz-
versenyre, melynek har-
madik témája a vetési var-
jú ábrázolása volt. Kilenc
kategóriában, plusz kü-
löndíjjal jutalmazták a
gyermekrajzverseny részt-
vevõinek munkáit (óvodás
kortól 16 éves korig pá-
lyázhattak a résztvevõk).
Felléptek a tánc- és önvé-
delmi klubok, volt mese,
lehetett bütykölni, madár-
odút - etetõt készíteni,
gombát illatozni, különle-
ges fajátékokkal játszani.
A Belépés Családostul csa-
pata ezúttal is megmoz-
gatta a kicsiket és nagyo-
kat, kint a természetben,
bebizonyítva egymásnak:
Remekül szórakozhatunk
anélkül, hogy kárt ten-
nénk a környezetünkben.
A tiszteletbeli erdõõr,
Nagy Gábor minden év-
ben elhivatottan készül
erre a napra. Neki, aki

együtt él a Nemeskéri kis-
erdõvel, legszebb elfog-
laltsága, amikor bemutat-
hatja azt a város gyerme-
keinek. Elkötelezett híve a
természet védelmének, az
erdõ, a tisztások ápolásá-
nak, s keze alatt a kiörege-
dett fák új életet nyernek.
Szerte a városban megpi-
henhetünk az általa készí-
tett padokon, asztaloknál.

Gábor bácsinak az idei,
15. gödi Erdõk, madarak
és fák napja volt a leg-
szebb ajándék hetvenötö-
dik születésnapjára. 

V. Pálfai

Kék vércse 
és mézgás éger
Hazánkban 1906 óta ünnepeljük az Erdõk,
madarak és fák napját. Városunkban idén
jubilált az esemény: Nagy Gábor örökös
házigazda 15. alkalommal szervezte meg
az egész napos rendezvényt

Becske egy 650 fõs ki-
csi falu Nógrádban. Évrõl
évre küzdünk kicsi alsós
tagiskolánk megmentésé-
ért. Idén április 18-án tar-
tottuk jótékonysági bá-
lunkat a mûvelõdési ház-
ban.

Gyermekeink most is
mûsorral készültek a jeles
alkalomra,  de mi többet,
érdekesebbet akartunk
nyújtani a falunak. A gödi
DRUMS ütõs együttes híre
már hozzánk is eljutott,
gondoltuk, meghívjuk
õket. A szerencse mellénk
szegõdött, ugyanis a gödi
Máder családnak Becskén
van hétvégi háza, így õket
kértük fel, hívják meg a
DRUMS-ot, hátha eljönné-
nek. Kérésünket azonnal
teljesítették. A gödi gyere-
kek és szüleik, külön ki-

emelve Stefán Tivadart, a
zenekar tanárát, vezetõ-
jét. A zenekar tagjai felál-
dozták értünk a szombat
estéjüket, és utaztak öt-
ven kilométert kátyús uta-
kon.

Az elsõ meglepetés a
különös hangszereik vol-
tak. A falu apraja-nagyja
megcsodálta, ilyet még a
becskei gyerekek közelrõl
nem is láttak. Ami utána
következett az maga volt
a csoda. Általános iskolás
gyerekek profikat megszé-
gyenítõ módon játszottak
a hangszereken, gyermeki
bájjal, lelkesedéssel vará-
zsolva el a közönséget.
Tombolt a mûvelõdési
ház. Idõs és fiatal egy em-
berként követték tapssal a
ritmust.

A DRUMS-os gyerekek
pontosan tudták, hogy ez
a fellépés egy kicsi iskolá-
ért szól, de mégis olyan
odaadással tették, mintha
egy fõvárosi színházban
szerepelnének. Egészen
biztos vagyok abban,
hogy ezek a  zenélõ kisdi-
ákok  mind  emberséges
felnõtteké válnak majd.

Nagyon-nagyon köszön-
jük a DRUMS együttesnek
a segítséget és a felejthe-
tetlen zenei élményt.

Födvári Lászlóné
Becske tagiskola 

igazgató

Fergeteges DRUMS
siker Becskén!
Nagy örömet okozott a Drums 

Készülnek az oduk

A népszerú arcfestés

Ezen a napon mindeki Nagy Gábort kérdezi
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Mindig olyan zenésztársakat
választok magam mellé, akik
saját szerzeményeiket játsszák
– nyilatkozta Szabó Sándor, a
hazai és európai turné szerve-
zõje. Fontos a jó improvizatív
készség, s nem utolsó sorban
a jó alkalmazkodó képesség.
Ilyenkor ugyanis hetekig egy
buszba zárva éljük az életün-
ket, együtt étkezünk, közösen
lépünk fel. Érdekes szerep az
enyém, hiszen én mindnyáju-
kat ismerem, õk viszont még
azelõtt sosem találkoztak egy-
mással. Az én tisztem össze-
hangolni a civil együttléteinket
is, amit hallatlanul élvezek.
Walter Lupi és Edoardo
Bignozzi Olaszországból érke-

zett, Michael Young az Egye-
sült Államokból jött, Heidrich
Roland a váci és a gödi kon-
certre csatlakozott hozzánk.
Négy éve a zenei élmény kie-
gészül egy színpadi lát-
ványshow-val, amely a kritikák
alapján a mûsort alkalmassá
teszi arra, hogy a nagyvilág
bármely színpadán megállja a
helyét - tette hozzá a lenyûgö-
zõ játékú gitármûvész. Szabó
Sándor a Dunapart Nyaraló-
házak színháztermében
adott, a körutat lezáró koncert
után csak pár napot pihent,
hogy aztán a következõ hétvé-
gén már Párizsban játsszon.  

VIII. Akusztikus Gitár Fesztivál Körút
Az idei fesztivál koncepciója a fém- és a nejlonhúros gitárokon játszott muzsika különbö-
zõségének bemutatása volt. A koncertek – így a gödi is – két blokkból álltak. A közönség
belehallgathatott a virtuóz játékok legjavába

Szokás szerint vendégei is
voltak a gödi nyugdíjasok-
nak: Ezúttal a verõcei

kortársaik érkeztek a szé-
pen gondozott kerthelyi-
ségbe egy közösen tölten-
dõ napra. Terített asztallal,
táncra invitáló muzsikával
várták õket a szervezõk, s
az eseményen a várost

Lenkei György képviselte.
Mikó Istvánné, az Alap-
szolgáltatási Központ ve-

zetõje köszöntõjében el-
mondta, milyen örömteli
indoka van az együttlét
korábbra hozatalának. – A
Közép-magyarországi Ré-
gió pályázatán 35 millió
forint vissza nem téríten-

dõ támogatást nyertünk.
Az önkormányzat által
biztosított önrésszel
együtt egy 39 millió forin-
tos beruházás részeként
teljesen felújítjuk az épü-
letet, összhangba hozzuk
a belsõ teret a használati
funkciókkal, akadály-
mentesítünk, fejlesztjük
az informatikai hátteret, a
teljes szolgáltatás színvo-

nala emelkedik, profilunk
bõvül ezáltal.
Az Idõsek Klubja várható-
an fél évre a szomszédos
Dunakeszire költözik, a
gondozási központ irodá-
ja pedig a Dunapart Nya-
ralóházak területén lesz
megtalálható – tette hoz-
zá Mikó Istvánné.

Ünnep az Idõsek Klubjában
A Vasvári utcában idén juniális helyett majálist tartottak, mivel az épületet június else-
jéig ki kell üríteni. Nem szûnik meg a gondozási központ, hanem megújul

Jó hangulatban telt a nap

Látványban sem volt hiány
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Május hetedikén, csütörtökön zsú-
folásig megtelt a mûvelõdési ház
nagyterme édesanyákkal, nagyma-
mákkal, déd-mamákkal. Lenkei
György, a Szociális Bizottság elnöke
nyitotta meg a rendezvényt, aki két
szót mondott valamennyiünk nevé-
ben: - Köszönök mindent!  Hiszen,
hogy pontosan mi mindent, azt na-
pokig tudnám sorolni…
Az Aranyszõrû bárány címû mesejá-
ték elevenedett meg a Speciális Ott-
hon pedagógusainak és lakóinak
elõadásában, akik reneszánsz tán-

cot, verset, éneket is hoztak aján-
dékba. Kállai Bori és Berkes János
egy szempillantás alatt magával ra-
gadták a közönséget, akik velük
együtt énekelték a régi nótákat.
Lengyel György ezúttal is szavalt,
köszöntõje után egy Romhányi-
verssel mulattatta a hallgatóságot.
Frei Lászlóné, a Klub elnöke köszön-
te meg a fellépõknek ajándékmûso-
rukat, a vendégeket pedig finom
házisütemény uzsonnára invitálta a
délután végén.  

V. Pálfai

Édesanyám, virágosat álmodtam,...
...napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, Te meg
fénylõ nap voltál, napkeltétõl napnyugtáig ragyogtál! –
ezzel a verssel kezdõdött a TOPház Speciális Otthon mûso-
ra a Vöröskeresztesek Klubjának helyi szervezete által ren-
dezett Anyák Napi ünnepségen

Maga a Születés Hete
fesztivál hét éves múltra
tekint vissza Magyarorszá-
gon – mesélte a fõszerve-
zõ. A rendezvénysorozat

célja a születés, az élet-
adás szentségének ünnep-
lése. Úgy gondoljuk, hogy
életünknek ez a momen-
tuma ünneplésre méltó, s
szeretnénk a hétköznapi
dolgok közül kiemelni.
Gödön elsõ alkalommal
szerveztünk kisebb-na-
gyobb közösségekben
koncertekkel tarkított, be-
szélgetõs, kismamajógás,
filmvetítõs, zenebölcsis
programokat – foglalta
össze a múlt eseményeit
Szitár Orsolya. - Vendé-
günk volt a váci kórházve-
zetõ szülésznõje, Zsírosné
Ilona kolleganõjével, akik
egy kórházi szülés rendkí-
vül szép prezentációját
mutatták be. Vendégünk
volt továbbá Lukács Judit
bábaasszony, aki számos
otthon levezetett szülés
tapasztalatait osztotta
meg velünk. Köszönete-
met fejezem mindenki-
nek, akik segítettek a szer-
vezésben és a lebonyolí-
tásban.

V. P. K.

Születés Hete
Az egész hetes program zárásaként az Ady
Klub udvarán életfát ültettek a gödi gyer-
mekeknek dr. Bognár László és Szitár Orso-
lya fõszervezõ ünnepi szavait követõen

Egy néhány évvel ezelõt-
ti, egyszeri alkalomra szó-
ló felkérés indította felfe-
dezõ útjára a két fotóst,
akik elmondásuk alapján a
mai napig rabjai a témá-
nak. Emlékezetes élmé-
nyeik maradnak a külön-
féle erdõk rejtekén vagy
lakóház kerítéselemében,
járdakõben megpillantott
õsi maradványok, romok
fellelésérõl. Dr. Rekettyés
Mária történészprofesszor
kiemelte a pálos rend õsi,
1308 elõtti korszakát, me-
lyet rejtélyes úton-módon
lehet csak megismerni.
Sok írásos és építészeti
emlék mutatja azt, hogy
fennállásuk több ezer évre
tekint vissza – szemben az
általánosan elfogadott
700 évvel, azzal a korszak-
kal, amelyet Boldog
Özsébtõl számítanak.
Hallhattunk a pálosok be-
avatási szertartásairól,
apokrif evangéliumokról,
megcsodálhattuk õsi cí-
merüket, megismerhettük

hatalmas tudásuk, csodás
képességeik legendás tör-
téneteit.

A pálos szerzetesek szin-
te minden esetben barlan-
gok fölé-mellé építették
kolostoraikat, templomai-
kat, így a török és Habs-
burg rombolások ellenére
is szép számmal maradtak
meg altemplomok. Ma is
mûködõ pálos templom a
Gellért-hegyi Sziklakápol-
na, az egyetemi templom
Budapesten, vagy vidéken
például Pécsett, Eszter-
gomban találkozhatunk
építészeti remekeikkel. Re-
kettyés Mária felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a
Kárpát –medencét össze-
tartó kereszt alakban -
melynek egyik fele épp itt
a Dunakanyarban húzó-
dik, keresztül a Pilisbõl a
Börzsönybe – végig meg-
találhatjuk a pálosok nyo-
mait.

Õsi kolostorok
nyomában
A Pálos Rend fennmaradt kolostorairól ké-
szült fotókiállítás nyílt a József Attila Mû-
velõdési Ház kiállítótermében

Kállai Bori és Berkes János 
ragyogó kettõse
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Hogyan tudsz ilyen jó
regényeket írni? – hang-
zott az elsõ kérdés az író-
hoz. Nyizsnyik Judit és Ba-
sa Beáta tanárnõk izgal-
mas versenyt szerveztek
két regény anyagából a
gyerekeknek. Versírással,
könyvborító tervezéssel
kezdõdtek a feladatok, de
volt totó és kifejtõ kérdés
is. A szerzõ megérkezése-
kor már a pontszámokat
összesítették a szervezõk,
a gyerekeknek így volt

módjuk beszélgetni olvas-
mányaik írójával.

Nem én egyedül írom a
történeteket. Amikor Ti ol-
vassátok, s a képzeletetek-
ben továbbélitek az élmé-
nyeket, akkor lesz kész a
történet - felelte Nógrádi
Gábor . Engem a mamám
tanított meg olvasni, õ
szerettette meg velem a
könyveket. Különben le-
het, hogy asztalos lettem
volna, mint édesapám. Jó
íráskészségem volt, ki-

emelkedõ az osztályom-
ban. Ez azonban nem
elég. Sokat kellett gyako-
rolnom, úgy, mint bárki
másnak, akinek tehetsége
van valamihez. Mert

ahogy az ismert mondás
szól: A sikerben csupán
egy százalék a tehetség, s
kilencvenkilenc az izzadt-
ság. Meglehet, most köz-
tetek ül a jövõ egyik isko-
laigazgatója, hegedûmû-
vésze, miniszterelnöke. Fel
kell ismerni a készségeket,

aztán dolgozni velük, álta-
luk – tette hozzá.

A közös olvasmány él-
ménye talán pedagógiai-
lag az egyik legjobb ösz-
tönzõ a gyermekek szá-

mára, hogy számos más,
fontos dolguk mellett idõ-
rõl idõre könyvet vegye-
nek a kezükbe, kiéljék fan-
táziavilágukat, használják
képzelõerejüket, hogy ál-
taluk teljesebb emberekké
váljanak.

Író-olvasó találkozó az irodalmi vetélkedõn
A tehetség felismerése, kibontakoztatása, gondozása a legfontosabb - mondta Nógrádi
Gábor a Németh László Iskola harmadik-negyedik osztályosainak rendezett irodalmi
vetélkedõn

Villon, majd Karinthy,
Tenigl-Takács László Króni-

kája és május 3-án Radnó-
ti költeményei elevenedtek

meg a felolvasás során.
Pálfai Péter  az általa be-
mutatott költõ munkássá-
gáról átfogó képet adott.
Szerelmes verseitõl a bori
notesz utolsó soraiig mu-
tatta be a kedvest, az em-
bert, a teremtett világot, a
hazát szeretõ Radnótit,
akit személyisége miatt
életében is mindenki na-
gyon kedvelt, s aki most
lenne éppen 100 éves.

Az irodalomkedvelõ kö-
zönség pedig néhány órá-
ra beleburkolózhat egy-
egy kiemelkedõ tehetség
fennmaradt írásos emléke-
ibe, s egymással megoszt-

va a gondolatokat, érzése-
ket, - melyek ilyenkor ön-
kéntelenül szabadulnak fel
- teszik interaktívvá az es-
teket.  Pálfai Péter el-
mondta: Annak örülne, ha
ezeknek az esteknek a híre
szájról-szájra terjedne, s
így ülnének le egyre töb-
ben egymás mellé. Ehhez
kiváló alkalom a közös te-
ázás, kávézás, kikapcso-
lódni a mobiltelefon, az
internet stresszes világá-
ból egy rövid idõre, és az
emberi kommunikáció
alapjához visszatérni, el-
mélkedni, beszélgetni. 

V. Pálfai Kinga

Irodalmi estek a Christie’s-ben
Néhány hónapja nyílt egy kávéház a Pesti út és a Béke utca sarkán. Pálfai Péter színész-
rendezõ a hely adottságainak köszönhetõen havonta interaktív Irodalmi Kávéház esteket
szervez

Pálfai Péter 
interpretálta Radnótit

A gyerekek fantáziája írja tovább a regényt

Nógrádi Gábor dedikál a gyerekeknek
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A Duna-parti Nyaralóházakban ren-
dezte a Magyar Szkander Szövetség
az idei országos bajnokságot. A ha-
zaiak a határon túli magyarokkal is
megmérkõztek. A szomszédos or-
szágok erõs emberei is eljöttek, há-
rom ország több mint száz verseny-
zõje nevezett. A 18 nyilvántartott
klubból 14 képviseltette magát.
- Nagyon erõs mezõny jött össze, így
volt alkalmunk a versenyen kijelölni
a júniusi Európa-bajnokság magyar
keretét. A 10 fõs csapatba négy
mozgáskorlátozottat is beválogat-
tunk. Szófiában, úgy érzem, öt ér-
met nyerhetünk – mondta a szerve-
zõk képviseletében Csabai Attila. A

szövetség elnöke hozzátette, hogy
Göd 2010-ben világkupát rendez,
így az idei ob egyben a világverseny
fõpróbája is volt. – Infrastrukturáli-
san meg vagyunk elégedve a hely-
színnel. A szervezõcsapat összeszo-
kott, esztendõk óta rendezünk Gö-
dön versenyt, melyek hangulata is
mindig nagyszerû. Bízom a sikerben.
A legjobbak ezúttal Kõrösi Tibor, Bí-
ró György, Kollárovics László, Kovács
Péter, Turcsányi Ferenc, Dobos Attila,
Zsirainé Judit voltak. A csapatver-
seny aranyérme Budapestre került,
az ezüstöt Szolnokra, a bronzot Sop-
ronba vitték.

V. F.

Szkander: 

A gödi ob volt a jövõ évi
világkupa fõpróbája

Alapvetõen a kosárlabda-
sport támogatására jött
létre az alapítvány, azon-
ban az elmúlt évek során
számos egyéb sportágat
és intézményt támogat-
tak. Februárban például a
felsõgödi óvoda javára
szerveztek jótékonysági
estet. Ezen közel négyszáz
vendég vett részt, az óvo-
da pedig az est során be-
folyt összegbõl gazdál-
kodhat a felújítások során.

A májusi bál bevételének
kedvezményezettjei a Dézsi
Yvett tánciskola jazzbalet-
tosai és a vízilabdázó gye-
rekek.
Évek óta visszajáró fellépõi
a Huzella Iskolában meg-
tartott bálnak a Miami és
a Grease tánccsoportok.
Szemet gyönyörködtetõ,
magas színvonalú produk-
ciók, színpadi és társas-
táncok váltották egymást.
Hatalmas sikert aratott a

Gézengúzok énekes-tán-
cos, zenés színdarabja,
mely három korosztály slá-
gereit idézte meg a szín-
padon. A szülõk, vendé-
gek együtt énekelték a
gyerekekkel az ABBA slá-
gereit, s tapsolták végig a
Fogj egy sétapálcát címû
dal koreográfiáját, no meg
a Gedeon bácsit. Zachár
Zsuzsa forgatókönyvíró, a
Gézengúzok tanára pedig
némán mondta végig a
gyerekekkel a szöveget,

járt a keze-lába, csak úgy,
alig láthatóan.  Amikor az
utolsó daloknál igazi pro-
fikként improvizáltak a
srácok, õ is „kiengedett”,
és mérhetetlenül büszke
volt tanítványaira.

Jótékonysági Sportbál
Hagyományos sportbálját tartotta a Dunakanyar Egészséges Gyer-
mekeiért Alapítvány a Huzella Iskola étkezõjében május 23-án. A
résztvevõk a finom vacsora mellé olyan színvonalas szórakoztató
mûsort kaptak, hogy valószínûleg már elõre foglaltak jegyet az
Alapítvány következõ programjára

2010-ben VK Gödön

Beczássy Zsolt 
alapítványi elnök
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- Az országos felhívásnak megfe-
lelõen az volt a célunk, hogy minél
több embert megmozgassunk a Ki-
hívás Napján. Munkatársaimmal
aerobikkal kezdtük a napot. A tava-
lyi adatok szerint 21 helyszínen
19.206 teljesítési ponttal a közép-
mezõnyben végzett településünk.
Idén 22 helyszínen 20.823 teljesítés-
sel 25 településbõl a 13. helyezettek
lettünk. Városunk az V. kategóriába
tartozik, mely a 8000-24.9990 fõs
lakosságot jelenti. A beérkezett ne-
vezési lapok sorsolására csak a lap-
zártát követõen kerül sor, ezért a
nyertesekrõl és a nyeremények át-
adásáról még nem tudok beszámol-
ni - mondta Szaszovszky Olga, a Pol-
gármesteri Hivatal referense.

- A Huzella iskolában a testnevelés
munkaközösség futóversenyeket
szervezett délelõtt a tanulóknak.
Délután az iskola tornacsarnokában
családi váltóversenyre került sor.
Nyolc család harminckét versenyzõje

népes szurkolósereg elõtt hajtotta
végre a tréfás, ügyességet is igénylõ
feladatokat. Az elsõ helyen a Dévé-
nyi család végzett, második helye-
zést ért el az Érdi-Krausz família. A
harmadik helyen holtverseny alakult
ki a Lendvai és a Kammerer-Rab csa-
lád csapata között. A vidáman töl-
tött délután végén apró ajándéko-
kat, sportszereket kaptak jutalmul a
résztvevõk – tette hozzá Halmai Gá-
bor.

A helyszínek közt szerepelt többek
közt az iskolák, óvodák mellett a
TOPhÁZ Speciális Otthon, ahol szin-
tén sportos, ügyességi feladatokat
kellett megoldani, ezúttal négy má-
sik település „alkalmi sportolóival”.
A „Kék Dunában” kötél-kalandpálya,
a strandon búvármerülés fogadta a
sportolni vágyókat; volt osztály,
mely dunakanyari kerékpártúrán
vett részt.

V. F. 

Kihívás Napja: 

A tavalyi évhez képest többet 
teljesítettek a gödiek!
Idén 15. alkalommal csatlakozott Göd lakossága a Kihívás Napjához. Kategóriánkban
25 településsel együtt vettünk részt az országos versenyben május 20-án

Új kihívások, versenyek elé
néz idén is az Életforrás-
do karate szakosztálya. A
klub létszáma folyamato-
san bõvül, eredmények-
ben is bõvelkednek. Ta-

vasszal nemzetközi viadal-
ról hoztak bronzérmet.
- Éremkollekciónk épp a
közelmúltban gyarapo-
dott. Nemzetközi téren is
számolni kell velünk. Sió-

fokon egy kétnapos Euró-
pa-kupát szerveztek, me-
lyen csapatunk harmadik
helyet szerzett. Ötszáz
versenyzõ indult a viada-
lon. A 15-16 évesek
kumite küzdelmében há-
rom egykori huzellás al-
kotta a bronzos csapatot:
Zsóri Gergõ, Hajdi Gergely
és Kovács D. Géza. 
Részt vettünk a törökbá-
linti országos bajnoksá-
gon is. 300 induló között
Makka László, Cráciun
Eszter, Fodor Réka és
Bauer Gergõ ért el
kumiteben vagy kataban
sikert, végzett I-IV. helyen
– foglalta össze Karakó
Sándor 3 danos edzõ.
Rengeteg kezdõ és újra-
kezdõ, fiatalok és idõseb-
bek, mozogni vágyók, ver-
senyzõk és volt verseny-
zõk részvételével folynak

az edzések. Az újonnan
érkezettek jelenléte ösz-
tönzi az „öregeket”, a kez-
dõk pedig a jó példát lát-
va, lelkesen hajtanak. 
- Hogy ne váljék senki szá-
mára monotonná a sport,
idõrõl idõre vendégedzõ-
ket látunk vendégül. Ezút-
tal Erdei Zsolt ökölvívó vi-
lágbajnok látogatott el
hozzánk, hogy mozgás-
kultúránkat az ökölvívás
egyes elemeivel színesít-
hessük. Madár irányításá-
val páros gyakorlatokat,
kéztechnikákat, elhajláso-
kat, kombinációs ütéseket
gyakoroltunk, ugróköte-
leztünk. Nem maradha-
tott el a németországi él-
ménybeszámoló, a közös
fotózás és az autogramké-
rés sem – mondta Karakó
Sándor.

Vasvári Ferenc

Karate: 

Erdei Zsolt edzést tartott a Huzellában

Karakó Sándor és Erdei Zsolt közös gyakorlata

A TopHáz lakói
lelkesen végezték a gyakorlatokat
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A mintegy fél éve az
FTC-vel megkötött szerzõ-
dés értelmében a Gödi SE
a zöld-fehérek elsõ után-

pótlás-bázisa. A megálla-
podás szerint a gödiek
„gyûjtik” a környezõ tele-
pülések fiataljait, a tehet-
ségeket pedig kiválasztás

után „átadják” a Fradinak.
Májusban edzéslátogatás-
ra és szakmai megbeszé-
lésre került sor.

Alsógödre látogatott a
ferencvárosi utánpótlás-
vezetõ, Rakonczay András
és az U12-es korosztályt
irányító Bajor László. Az

óvodások foglalkozásától
a felnõttek tréningjéig va-
lamennyi edzést megte-
kintették, majd dr. Hor-
váth László GSE-elnök és
Mohai Gábor szakosztály-
vezetõ jelenlétében szak-
mai megbeszélést tartot-
tak.

- Szakmai együttmûkö-
désünk folyamatos, után-
pótlás-csapataink már ját-
szottak gödi tornán, a gö-
diek mérkõztek nálunk.
Most edzéslátogatásra
jöttünk. A látottak alapján
angol és saját tapasztala-
tainkat osztottuk meg a
korosztályos képzést vég-
zõ szakemberekkel. Fon-
tosnak tartjuk a bevált
szakmai koncepció beépí-
tését a gyakorlatba, mely
70-80 %-ot jelent a kép-
zésben. Ehhez jön hozzá
az edzõ saját elképzelése,
kreativitása 20-30 %-ban.
Örömmel láttuk, hogy

már az óvodás korúak is
rúgják a labdát. Elenged-
hetetlen, hogy idõben
megfelelõ technikát sajá-
títsanak el a kicsik – fogal-
mazott Rakonczay And-
rás.

- A konzultációk folya-
matosak, hamarosan kö-
zös edzéseket szervezünk.
A közeljövõben mi fogunk
utazni több korosztállyal a
Népligetbe – tette hozzá
Mohai Gábor. 

Vasvári Ferenc

Labdarúgás: 

Itt járt a Ferencváros – edzõi 
konferencia Alsógödön

Tõsér Tibort közel egy éve
nevezték ki a GSE felnõtt
nõi csapatának trénerévé.
A szakvezetõ lendülete tö-
retlen, bár nehéz év áll
mögötte az NB II-ben. Vál-
tozás történt a szakosz-
tályvezetõi poszton: Ápri-
lis 1-jétõl Schütt István he-
lyét Dankó István vette át,
akinek felesége Juhász
Zsuzsanna, a csapat kapu-
sa. A csapat egykori támo-
gatója így 8 esztendeje „él
együtt” a gödi kézilabda-
sporttal. Az aktualitások-
ról ezúttal az edzõt kér-
deztem.

- Viszontagságos eszten-
dõn vagyunk túl, a sérülé-
sek ellenére azonban sike-
rült a csapatból a legtöb-
bet kihozni. Két meghatá-
rozó játékosom is sérülés-
sel bajlódott. Célom a csa-

patszellem kialakítása -
megõrzése, az összetartás
megteremtése volt. Sike-
rült, e téren elégedett va-
gyok. Nem voltunk sokan,
rövid volt a kispadunk, de
helytálltunk. A közeljövõ-
ben lesz még egy mérkõ-
zésünk a tavaszi bajnok-
ságban. Jelenleg az NB II.
Északi Csoportjának ne-
gyedik helyén állunk egy
pont lemaradással. Több
fiatalnak is adtunk játékle-
hetõséget, ifistáink közül
hárman folyamatosan a
felnõttek között játszot-
tak. Ezt a tendenciát erõ-
síteni szeretnénk. A fiata-
lok egyébként jól teljesíte-
nek, a megyei I. osztály-
ban a felnõttek között
ezüstérmesek az ifi lányok
– mondta Tõsér Tibor.

V. F.

Kézilabda: 
Visszatekintés egy nehéz esztendõre 
– Dankó István az új szakosztályvezetõ

Az asztalitenisz bajnokság 5-8.
fordulóiban 50%-os teljesít-
ményt nyújtott csapatunk. Egy
gyõzelem, egy vereség és két
döntetlen eredménnyel a 4.
helyen várjuk a hátralévõ há-
rom hazai meccset - kezdte a
rövid nyilatkozatot Gulyás
Miklós. - A vereséget Dabas
csapatától szenvedtük el, akik
vezetik a bajnokságot. A bra-
vúros gyõzelmet idegenben a
Nagykõrös ellen vívtuk ki, igen
jó játékkal. A két döntetlen
megfelel a várakozásnak. Az
esélyeket tekintve egyik csapa-
tot megverhettük volna. A
másiktól, a Vecséstõl akár egy
vereség sem lett volna megle-
põ. A hátralévõ három mérkõ-
zésbõl kettõt meg kell nyer-
nünk ahhoz, hogy tartani tud-
juk eddigi pozíciónkat.

Eredmények (E: egyéni, P.: pá-
ros):
Dabas - Göd: 11:7 (E: Felker Z.
3, ifj. Gulyás M. 2, Fojt A. 1. P:
Felker-ifj. Gulyás 1.).

Göd - Perbál: 9:9 (E: Felker 4,
ifj. Gulyás 2, Cserny P.1, P:
Felker-ifj.Gulyás 1, Cserny-
Gulyás M.1.).
Vecsés - Göd 9:9 (E: Felker 3,
Gulyás 3, Cserny 1, Hajdu Z.1.
P: Felker- Hajdu 1.).
Nagykõrös – Göd: 3:15 (E:
Felker 4, Nagy L. 4, Szemendri
S. 4, Cserny 2. P: Felker-
Szemendri 1.).

V. F.

Asztalitenisz: 
A finisben három meccsbõl
kettõt kell nyerni!

A kép a Perbál elleni 
mérkõzésen készült.

Övék a jövõ
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A fõbb sportprogra-
mokat a focikupák és a
Vácra felé induló kerék-
pártúra szolgáltatta. A
reggel érkezõk Decathlon

sportruházati bemutató-
val melegítettek , majd
tollaslabda-, tenisz-,
petanque-pályák, vala-
mint pingpongasztalok
várták a mozogni vágyó-
kat. Akinek kedve volt,
vért is adhatott. Népsze-
rûnek bizonyult a legki-
sebbeknek berendezett Ti-
pegõ tér, az óvisoknak és
kisiskolásoknak épített ka-
landpálya, a tûzoltó-be-

mutató és a rendõrségi
traffipaxos sebességmérés
futóknak és bringásoknak.
Tanulságos volt a játékos
formában történõ isme-

retterjesztés az Öko-
Pannon szelektív hulladék-
gyûjtési roadshow alkal-
mával. A szervezõk a meg-
újuló energiaforrásokat is
bemutatták. Ezen kívül
masszírozást és manikûrö-
zést is kérhettek az érdek-
lõdõk.

Markó József polgár-
mester megnyitójában az
egészséget, a sportos élet-
vitelt hirdetõ civil kezde-

ményezést, Nyilas Elek
egykori magyar bajnok
labdarúgó pedig a díjki-
osztón az utánpótlást üd-
vözölte.

- Minden érkezõ kapott
egy tombolát. 460-at osz-
tottunk szét. 83-an vették
igénybe a térítésmentes
egészségügyi szûrõvizsgá-
latot. A Decathlon Kispá-
lyás Labdarúgó Kupán 6
kisiskolás csapat vett
részt. Több település apró
labdarúgói közül végül a
Búzaszem csapata gyõ-
zött – tette hozzá
Adamovits Endre, a szer-
vezõ egyesület elnöke.

V. F.

Sport és egészség minden korosztálynak
az Izola SE sportnapján
Nagyszabású sport- és egészségnapot szervezett a Dunaparti Nyaralóházak területén má-
jus 16-án az Izola SE. A sport mellett nagy hangsúlyt kapott – szakemberek közremûkö-
désével – az egészséges, környezettudatos életmód is. A családcentrikus sportnapon
minden korosztály talált magának programot

A pályázaton részt vehetnek
mindazon bejegyzett gödi szerve-
zetek, akik a gyermeksport, a diák-
sport, illetve a tömegsport szerve-
zése terén fejtik ki tevékenységü-
ket, vagy a fenti területeken szeret-
nének megszervezni különbözõ
sport programokat.

A támogatás odaítélésének felté-
tele, hogy a szervezet 95%-ban gö-
dieket foglalkoztasson. 

Kizárólag nonprofit rendezvé-

nyekre beadott pályázatokat támo-
gatunk.

A mûködési költségekre beadott
pályázatokat nem támogatjuk.

A pályázathoz mellékelni kell:

• A pályázó 30 napnál nem ré-
gebbi, hiteles bejegyzési okira-
tát.

• A tagság tényleges létszámát
igazoló dokumentumot, külö-

nösképpen a gödi illetõségûek
feltüntetésével.

• Rövid beszámolót az utóbbi év-
ben elért eredményekrõl.

• A támogatási kérelem tárgyá-
nak ismertetését.

A pályázatok benyújtási helye: 
Göd Polgármesteri 
Hivatal Titkársága.

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2009. szeptember 15.

Pályázat
Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának pályázati kiírása

Irány Vác

Vérnyomás mérés

Véradás
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- Legutóbb a Kihívás Napjá-
nak is aktív közremûködõi vol-
tunk: A strand területén dél-
után búvármerüléssel ismer-
tettük meg az érdeklõdõket.
Délelõtt kötélpályán adtunk
ingyenes lehetõséget az ext-

rém sportok kedvelõinek,
mintegy 80-100 fõt mozgat-
tunk meg. A Madarak és fák
napján, a Belépés Családostul
rendezvényein és a Fétis
sportnapon már a korábbi
években is az óriás fajátékok-
kal örvendeztettük meg a csa-
ládokat, gyermekeket. Kínála-
tunkat sárkányhajós túraszer-
vezéssel is megfûszerezzük.
Egyik állandó, nyári közpon-
tunk a Kék Duna Klub Hotel
õsfás területén kialakított,
május elején elkészült kötél-
pálya kalandpark lett. Az ide
látogatók a feladatok végre-
hajtása közben 6 méter ma-
gasságból tekinthetnek le,
természetesen védõfelszere-
lésben, drótköteles biztosítás-
sal, szakember vezetésével.
300 méter drótkötelet hasz-
náltunk a pályaépítés során,

mely jelenleg 13 teljesítendõ
akadályból áll. Van közte egy
50 méteres drótköteles csigás
átsiklási lehetõség, azaz
„canopy” is. Családokat, bará-
ti társaságokat, osztályokat
várunk, a részvétel feltétele a
minimum 145 cm-es testma-
gasság – mutatta be az ext-
rém lehetõségeket Viola Al-
bert fõszervezõ.

Vasvári Ferenc

Extrémsportok Gödön – vár a Dunakaland!
A helyi természeti és infrastrukturális adottságokat is kihasználva az extrém sportok
hódolóinak kedvére fejti ki tevékenységét a Dunakaland Alapítvány. Kalandpálya,
búvárkodás, osztályoknak és közösségeknek sárkányhajós-, vízi- és kalandtúrák lebony-
olítása, valamint óriás fajátékok használata szerepelnek a palettán

Horgászverseny
A Gödi Horgász Egyesület 2009. 06. 27-én rendezi a

2009. évi nyári horgászversenyét. A horgászverseny a
fenti napon 06 órakor a helyek sorsolásával kezdõdik, 
és 11 óráig tart.  Az eredményhirdetést követõen az

ebéd kb. 11.30 óra körül lesz. A versenyre és az ebédre
2009. 06. 22-ig elõre kell jelentkezni  Görbe Zoltán

halõrnél (06-20-5127679).
A Gödi HE Vezetõsége

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

• Parkettás vállal hagyományos-, sza-
lag-, laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Tel.: 06-70-505-1177

• Cipõ javítás, szõnyeg, függöny-ru-
hatisztítás, zipzárcsere, 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 dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmenyezetek építése, stb. Tel.:
06-30-386-4456

• Gödön frekventált helyen lévõ

szépségszalonunkba vállalkozói igazol-
vánnyal rendelkezõ KOZMETIKUST és
FODRÁSZT KERESÜNK! T.: 06-20-971-
0203

• HÁZHOZ IS MEGYEK! Fodrász - gyó-
gypedikürös házhoz is megy. Tel.: 06-70-
269-8446

• Karosszéria javítást, biztosítási ügy-
intézést, mûszaki vizsgáztatást rövid ha-
táridõvel vállalunk. Telefon: 06-30-544-
4049

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁRJÁT!
Társkeresõ Iroda Dunakeszi Barátság út
35. fsz. Elõzetes telefonos egyeztetés 14
órától 06-20-566-5047

• Bádogos, tetõfedõ, ácsmunkát,
javítást vállalok Göd területén. Tel.: 06-
30-931-5007

Apróhirdetések

6 méter magasan
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Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû villanyszerelést, 

hibaelhárítást, karbantartást.
Tel.: 06-70-417-4076 www.mindenvillany.atw.hu
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TELEFON - NET
TV -DIGITÁLIS 
CSOMAGOK

LÕRINCZ JUDIT
06-20-242-3474
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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
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"SZEME FÉNYE" A MIÉNK IS!
BÍZZA RÁNK GYERMEKÉT!

Referenciával rendelkezõ, szakképzett 
gyermekgondozónõk egész nap vállalják

gyermeke felügyeletét.
Külön kérésre óvodából, bölcsõdébõl 

is elhozzuk.
Hétvégi felügyeletet is vállalunk.

MINDEN MEGOLDHATÓ!
Tel.: 06-30-478-1622, 06-70-708-3623
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Fejtörõ

Májusi keresztrejtvényünk
megfejtése: „Ajándéktár-
gyak és kézmûves anya-
gok. Nyári felnõtt kézmû-
ves táborok.”
Nyerteseink: Bogdányi Ka-
talin és Gyarmatiné Balogh
Eszter.  A nyereményeket
eljuttatjuk Önökhöz. Gra-
tulálunk. 

Júniusi keresztrejtvény fel-
adványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132. Göd,
Pf.: 72.!
Nyereményeink: Egy-egy
3.000.- Ft-os vásárlási utal-
vány, amely beváltható az
Inczeffy Patikában!
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